
 



THII cHUC rnr r{'Hgr
Kinh g*i todn th€ cdn bQ, gidng viAn, cdc nhd khoa hgc, cdc c/ng tdc viAn cila

Tqp chi Khoa hsc C6ng nghQ Hdng hdi - Trudng Dsi hpc Hdng hdi ViQt Nam
Nhdn dip XuAn m6i Kj'Hoi 20l9,thay mdt DAng riy, Ban Gi6m hiQu vd HQi ct6ng

bi6n tpp, t6i trdn trqng grii tdi todn thO c6n bQ, gi6ng vi6n, c6c nhd khoa hgc, c6c cQng
tdc.vi}r, qui vf dQc gi6 cria Tpp chi vd todn th6 gia dinh nhtng ldi chric mtrng t6t itgp
nhat.

Ndm 2018 kh6p l4i, d6nh d6u chpng duong gAn 63 ndm x6y dUng vd ph6t tritin
Trudng Epi hgc Hdng hai ViQt Nam. Mdc dt phai d6i mflt v6i nhi0u kh6 khdn, thdch
thric, nhung todn thti c6n bQ, gi6ng vi6n vd sinh viOn Nhd truong dd dodn ki5t, d6i m6i,
s6ng t4o, n6 lgc rugt bflc, dat dugc nhtng thdnh tyu quan trgng, ti6p tpc ph6t huy vai
t1o, lA trung tdm ddo tpo nhdn luc hdng hhi chdt luqng cao cho ch nuoc,,kh6ng,dinh vi
th6 ngdy cdng cao o khu vuc vd qu6c t6. Trong ndm20l8, v6i nhtng cO gdng 6y, Nhd
trucrng d5 tlpt dugc nhi6u thdnh t1ru khoa hgc n6i b4t: dd c6ng b6 91 bdi b6o tr6n cdc tup
chi vd hQi nghi qu6c t6 (trong d6 19 bdi b6o thuQc danh mgc Scopus, 22biLib6o thuQi
danh muc ISI), I 13 bdi b6o tr6n cdc tqp chi vd hQi nghi trong nu6c. pO tai cdc cdp do
cdc cdn bQ gi6ng vi6n vd sinh vi6n cria trudng thgc hiQn ngdy cdng tdng v0 s6 lugng vd
ndng cao vC ch6t l*-olg. C5n bQ gi6ng vi6n cria Nhd trudng dd tham dr,r nhi6u hdi th6o
trong nudc vd qu6c t6, trong d6 c6 HQi nghi t6ng thti thumg ni6n lAn thf 19 HiQp hQi
c6c Trudng Dai hgc Hdng hii Qudc t6 ndm 2018 (IAMU AGA2018) tai Barcelonalfay
Ban Nha); Di6n ddn c6c Trulng Dai hqc Hdng hii vd D6nh c6 Chdu A tAn thfi 17
(AMFUF 2018) dugc t6 chric tpi Trudng Dpi hgc H6i Duong Qu6ng DOng, Trung Qu6c.

Tluc hiQn Nghi quytit 36 ctaHQi nghi Trung uong 8 (kh6a xII) v0 Chi6n luqc
ph6t tri6n b6n vtng kinh t6 bi6n ViQt Nam d6n ndm2O35,1Am nhin d6n nim 2045;Nghi
quy0t 34-NQ/BCS cria Ban c6n sg Eing bQ Giao th6ng vfln t6i vC xdy dUng Truong

Li
trong di6m qu6c gia, Nhd trudng rAt quan tdm d6n c6ngtitc nghiCn cfu khoa hgc, chuytin
giao c6ng nghe, t{p trung mgi ngu6n lpc d0 ph6n d6u c6 dugc nhi6u s6n ph6m c6ng
nglrQ c-6 tinh thuong mpi cao. NhiQm w lA h6t sric nflng n6, nhung t6i tin tuong chfc
chin r6ng todn th6 c6n-bQ, gi6ng viOn vd sinh vi6n, vdi tii tuQ vd tinh ttrAn quytit iam so
vuqt qua kh6 khdn, nlm chilc thdi co vd vfln hQi, ti6p 4rc d6i m6i vd hQi-nhAp thdnh
c6ng. Tpp chi Khoa hoc C6ng nghQ Hdng hii se lu6n ld cAu n6i, di6n ddn khoa hgc d0
c6c nhd khoa hgc c6 th6 c6ng b6, trao d6i th6ng tin, k6t qu6 nghi0n criu ctng nhu dO

xu6t c5c tlinh hudngphdttri0n khoa hgc c6ng nghQ chuy6n ngdnh.
XuAn Kj, Hqi dang dAn t6i, trong n6i ni6m hdn hoan d6n chdo ndm m6i, t6i xin

dugc bdy to ldng tri 6n sdu sic toi tdt cir circ c6n bQ, gitngviCn Trudng Dai hoc Hdng
hai ViCt Nam, c6c nhd khoa hoc, c5c c6ng t6c vi6n, ciic quf vi clQc gih d1,c6 nhi6u d6ng
g6p to l6n cho sp ph6t tri6n cria T4p chi. V6i vi th6 ngdy cdng ph6ttri0n di l6n, Tap chf
ktiou hec Cdng ngr,e Hang hii se ti6p tpc khing oirrri"i thc id nang tAm .rrrit i"q,ig de
T4p chi 1u6n tlugc quf vi ctOc gi6 tin yOu vd ld di6n ddn khoa hgc uy tin cho c6c nhd
nghiCn cfu, ciic nhd khoa hgc trong vd ngodi nudc. Kinh chric todn th6,
viOn, c6c nhd khoa hgc, c6c cQng t6c vi6n, c6c qui vi dQc giA vd todn thO

-lndm mdi trdn cl6y sric kh6e, h4nh phric, an khang thinh vugng.

c6n bQ, gi6ng
, gia dinh mQt

Ph6 HiQu tru&ng PhU
T6ng bi6n t$p

S.TS. mX
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Tóm tắt 

 Một số đặc tính thủy động lực học không ổn định của một mô hình tuabin thủy triều đã được 
nghiên cứu bằng phần mềm FAST từ phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia Mỹ 
(NREL). Lý thuyết động lượng phần tử cánh (BEM) được áp dụng để thiết kế cánh tuabin với 
prophin S814. Góc bước ban đầu được tối ưu hóa đảm bảo tuabin thủy triều làm việc ở hiệu 
suất cao nhưng nhẹ tải. Mô hình tuabin thủy triều, sau đó, được cho hoạt động dưới các dòng 
chảy dao động điều hòa với biên độ và tần số đơn đa dạng. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng các 
cánh tuabin không xảy ra chòng chành động lực học và góc bước tối ưu được duy trì trên suốt 
chiều dài cánh trong quá trình hoạt động.   

Từ khóa: Tuabin thủy triều, BEM, thủy động lực học, góc bước, chòng chành động học. 

Abstract 

 Some unsteady hydrodynamic characteristics of a scale model tidal turbine have been 
researched by FAST software from National Renewable Energy Laboratory (NREL). The 
Blade Element Mometum theory (BEM) is applied to design the turbine blades of S814 profile. 
The initial angle of attack is optimized to ensure that the turbine model operates at high 
efficiency but light loads. Simulation results show that the tidal turbine model does not 
experience dynamic stall phenomenon and the optimal angle of attack is remained along the 
blade length during its operation. 

Keywords: Tidal turbine, BEM, hydrodynamic, angle of attack, dynamic stall. 

1. Đặt vấn đề 

 Tuabin thủy triều hoạt động trong các dòng chảy không ổn định suốt tuổi thọ của nó. Sự không 
ổn định bắt nguồn từ sự rối dòng chảy gây ra bởi độ nhám đáy biển, các hoạt động sóng và gió trên 
bề mặt nước. Bởi vậy, các đặc trưng thủy động lực học trên cánh tuabin thủy triều thường biến đổi 
liên tục theo thời gian, dẫn đến sự thay đổi tương ứng của các tải trọng cánh cũng như độ bền cấu 
trúc và tuổi thọ của chúng. Việc thiếu hiểu biết về đặc trưng thủy động lực học không ổn định này 
dẫn đến sự thiết kế quá cỡ của các tuabin thủy triều hoặc những sự phá hủy mỏi không báo trước.  

 Các nhà nghiên cứu đã sử dụng những biện pháp khác nhau để khai thác đặc điểm thủy động 
lực học không ổn định của tuabin thủy triều [1-10]. Các nghiên cứu đã được tiến hành sử dụng mô 
hình trong các bể thử [1-4] và phương pháp số dựa trên lý thuyết động lượng phần tử cánh [5, 6] để 
nghiên cứu ảnh hưởng từ mật độ rối dòng chảy, sóng và góc tới cảm ứng. Mặc dù vậy, các biện 
pháp được sử dụng vẫn chưa tạo ra được những thông tin phục vụ cho việc tính toán rộng rãi các 
tuabin thủy triều ở kích thước thực tế. Các phương pháp số khá phức tạp và bị hạn chế trong việc 
tạo ra các dữ liệu có thể được áp dụng cho các tuabin thủy triều kích thước thật. Bởi vậy, phần mềm 
FAST [8] được đề xuất trong nghiên cứu này như một phần mềm kỹ thuật thân thiện với người sử 
dụng để đạt được các mô phỏng chính xác về các đặc trưng thủy động lực học không ổn định trên 
tuabin thủy triều.  

 Thêm vào đó, các nghiên cứu trên đặc điểm thủy động lực học không ổn định của tuabin thủy 
triều thường được tiến hành bởi các thí nghiệm trong các dòng chảy dao động hai chiều [1, 7]. Tuy 
nhiên, toàn bộ vùng dòng chảy dao động hai chiều này vẫn chưa được đưa trọn vẹn vào các phương 
pháp số để mô phỏng đặc trưng thủy động lực học của tuabin thủy triều. Điều này được giải thích 
bởi sự hạn chế của các phương pháp số và mô hình toán học đang tồn tại trong việc mô phỏng 
chuyển động dao động.  

 Bởi vậy, nghiên cứu này mục đích mô phỏng một số đặc điểm thủy động lực học không ổn 
định của một mô hình tuabin thủy triều dưới các dòng chảy dao động hai chiều ở các tần số phân 
biệt trên phần mềm FAST từ phòng nghiên cứu năng lượng tái tạo quốc gia Mỹ (NREL). Các dòng 
chảy được mô phỏng trên phần mềm TurbSim [10] cũng từ NREL để tạo ra các dao động đa dạng 
về tần số và mật độ so với dòng chảy thực. Đặc trưng động lực học không ổn định của mô hình 
tuabin thủy triều được thể hiện qua góc bước và hệ số lực nâng và lực cản tại một số tiết diện cánh 
nhất định. 
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2. Mô hình tuabin thủy triều 

 Một mô hình tuabin thủy triều ba cánh xoắn với prophin S814 và đường kính D = 0,5 m được 
thiết kế. Thay vì xác định sự phân bố của góc tới cảm ứng và chiều dài dây cung dọc theo các bán 

kính cánh trước thì một góc bước không đổi   = 2o dọc theo chiều dài cánh, tương ứng với tỷ số 
lực nâng và lực cản cao nhất L/D = 22,2 đã được lựa chọn. Sau đó, công thức Schimitz [11] được 
sử dụng để tính toán chiều dài dây cung dọc theo các bán kính cánh. Cuối cùng, sự phân bố của 
góc tới cảm ứng và chiều dày dây cung dọc theo chiều dài cánh được xác định như Hình 1.  
 

 
Hình 1. Sự phân bố của chiều dài, chiều dày dây cung và góc tới cảm ứng dọc theo cánh 

 Mô hình tuabin thủy triều này được tính toán để hoạt động tối ưu ở tốc độ dòng chảy U = 1 m/s, 

tỷ số tốc độ đầu mút cánh tối ưu  = 6, công suất trục quay P = 39,3 W ứng với hệ số công suất 
CP = 0,391 (nhìn Hình 2) 

 

 
Hình 2. Sơ đồ mô hình tuabin thủy triều hoàn chỉnh 

3. Phương pháp mô phỏng 

 Phần mềm FAST [8] là viết tắt của Fatigue - Aerodynamics - Structures - Turbulence được sử 
dụng để tính toán các đặc điểm độ bền mỏi, thủy động lực học và cấu trúc của tuabin thủy triều và 
tuabin gió. Trong nghiên cứu này, phần mềm FAST được ứng dụng để mô phỏng các đặc điểm thủy 
động lực học không ổn định của một mô hình tuabin thủy triều. Phần mềm FAST yêu cầu 9 nhóm 
thông số đầu vào, trong đó một số nhóm thông số được đạt được từ các phần mềm khác như phần 
mềm VABS [12] từ trường Đại học Utah và Viện công nghệ Georgia, phần mềm Bmodes [13] và 
TurbSim [10]. Quá trình mô phỏng được biểu diễn bởi Hình 3. 
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Hình 3. Sơ đồ quá trình tính toán các đặc điểm thủy động lực học của tuabin thủy triều 

 Trong nghiên cứu này, dòng chảy tới dao động điều hòa được sử dụng:  

U(t) = U + Uasin(2 ft)       (1) 

 Trong đó: U(t) là tốc độ dòng chảy tức thời có một thành phần trung bình U và một thành phần 

dao động hình sin Uasin(2 ft). Ua và f là biên độ và tần số của dao động; đây là hai thông số chính đặc 
trưng cho sự không ổn định của dòng chảy và được phản ánh qua hai thông số không kích thước: hệ 

số dòng chảy  = Ua/U và tần số quy đổi k = c/2r. Ở đây,  là tần số góc của dao động dòng chảy: 

 = 2f, r là bán kính rô-to và c là chiều dài dây cung tại vị trí 75% chiều dài cánh.  

 Milne et al. [14] đã giả định rằng đối với một mô hình tuabin thủy triều, ở vị trí bán kính 0,75R, 

tần số quy đổi nên trong phạm vi k = 0,01  0,07. Khi k > 0,05, ảnh hưởng của dòng chảy lên các 
đặc tính thủy động lực học trên cánh tuabin trở nên đáng kể hơn. Bởi vậy, để phục vụ cho mục đích 
mô phỏng các đặc điểm thủy động lực học của tuabin thủy triều ở điều kiện thiết kế, 10 tần số dao 
động khác nhau được lựa chọn như trong Bảng 1. 

Bảng 1. Mối quan hệ giữa tần số dao động f, tần số quy đổi k và trạng thái dòng chảy 

Tần số f 
(Hz) 

Tần số 
quy đổi k 

Tình trạng dòng chảy 
(Milne et al. [14]) 

Tần số f 
(Hz) 

Tần số 
quy đổi k 

Tình trạng dòng chảy 
(Milne et al. [14]) 

1,1 0,019 Không ổn định  4 0,07 Không ổn định cao 

2 0,035 Không ổn định 4,3 0,075 Không ổn định cao 

2,9 0,05 Không ổn định 4,6 0,08 Không ổn định cao 

3,5 0,061 Không ổn định cao 5,2 0,09 Không ổn định cao 

3,8 0,066 Không ổn định cao 5,8 0,1 Không ổn định cao 

 Hệ số dòng chảy trong phạm vi  = 0,1  0,3 được lựa chọn do khả năng áp dụng của nó tới 
các tuabin thủy triều trong thực tế [14]. Bởi vậy, ba giá trị Ua = 0,1; 0,2 và 0,3 m/s được lựa chọn, 

phù hợp với tốc độ dòng chảy trung bình U = 1m/s, và tương ứng với mật độ rối dòng chảy I = 7,1%, 
14,1% và 21,2% - đây là các giá trị điển hình của dòng chảy thủy triều. Trường dòng chảy này được 
đưa vào phần mềm TurbSim để tạo ra trường thời gian đầu ra của ba thành phần vận tốc dòng chảy 
tới tuabin, tương thích với trường đầu vào của hai phần mềm AeroDyn [15] và FAST [8]. Cách tiếp 
cận này vượt qua các giới hạn của các mô hình toán học trước đây trong việc miêu tả toàn bộ trường 
tốc độ của dòng chảy.  

4. Kết quả và thảo luận 

 Trong nghiên cứu này, để làm sáng tỏ các đặc điểm thủy động lực học không ổn định của 
tuabin thủy triều, chỉ một thông số được thay đổi tại một thời điểm trong khi các thông số khác được 
giữ nguyên. 

4.1. Sự biến thiên của góc bước dọc theo chiều dài cánh 

 Hình 4 chỉ ra sự biến thiên của góc bước tại 6 mặt cắt cánh ở hai tần số quy đổi k = 0,019 và 

0,035 với hai hệ số dòng chảy  = 0,1 và 0,3. Đại lượng thời gian không thứ nguyên  = t/T, với t là 
thời gian thực (giây) và T là chu kỳ dao động của dòng chảy (giây). 

Phần mềm 

FAST 

Phần mềm 
VABS 

Phần mềm 
BModes 

Phần mềm 
TurbSim 

Xác định đặc 
trưng hình học 
mặt cắt ngang 

cánh 

Tính toán cấu trúc cánh và tháp của tuabin 

Mô phỏng dòng chảy tới tuabin 

Mô phỏng đặc điểm thủy động lực học 
không ổn định của tuabin thủy triều 
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Hình 4. Sự biến thiên của góc bước tại mỗi nút cánh ở U = 1 m/s: (a) -  = 0,1, f = 1,1 Hz, k = 0,19;  

(b) -  = 0,1, f = 2 Hz, k = 0,035; (c) -  = 0,3, f = 1,1 Hz, k = 0,019; (d) -  = 0,3, f = 2 Hz, k = 0,035 

 Góc chòng chành cho prophin cánh S814 trong điều kiện dòng chảy ổn định là  = 14o. Tại 

U = 1 m/s và  = 6, như trên Hình 4, tất cả các mặt cắt đều trải qua góc  < 10o; điều này nhấn 
mạnh rằng các cánh không trải qua chòng chành. Hơn nữa, các góc bước đều dao động điều hòa 

quanh góc thiết kế ban đầu  = 20.  

 Dễ nhận thấy rằng tần số dao động có ảnh hưởng nhỏ đến sự biến thiên của góc bước trong 
khi hệ số dòng chảy lại có tác động đáng kể. Nói một cách khác, sự tăng của mật độ rối dòng chảy 
dẫn đến sự tăng đáng kể của góc bước dọc theo cánh.  

 Mặt khác, sự xuất hiện của các bước (bao gồm các đỉnh và đáy) trên đồ thị góc bước có thể 
được giải thích bởi việc xảy ra đồng thời sự quay của tuabin trong nước và sự dao động điều hòa 
của dòng chảy tới cánh đã hình thành hiện tượng dao động tần số 1P.  

 Thêm vào đó, phạm vi góc bước dọc theo cánh ở các hệ số dòng chảy khác nhau dao động 
từ -2o đến 8o. Đây là vùng mà các giá trị hệ số lực nâng biến thiên gần như tỷ lệ tuyến tính với góc 

bước. Hiện tượng này tương tự với hiện tượng đã quan sát được trong [7] trên một mô hình tuabin 
thủy triều cùng sử dụng prophin S814.  

 Việc mô phỏng sự biến thiên của góc bước ở các mặt cắt bất kỳ dọc theo cánh tuabin xoắn 
sử dụng phần mềm FAST được cho là một sự mở rộng của nghiên cứu [16]. 

4.2. Sự biến thiên của hệ số lực nâng và lực cản 

 Sự biến thiên của hệ số lực nâng và lực cản được lấy trung bình theo pha tại vị trí 25% bán 

kính cánh ở các giá trị khác nhau của k và  được chỉ ra trên Hình 5 ứng với U  = 1 m/s.  

 Các hệ số lực nâng và lực cản hình thành nên các vòng hysteresis với kích thước khác nhau 
phụ thuộc vào hệ số dòng chảy. Những vòng hysteresis của lực nâng có dạng hình elip và sự biến 
thiên của nó xấp xỉ tuyến tính với góc bước, nghĩa rằng các lớp biên trên bề mặt cánh vẫn duy trì 
bám dính.  

 Cùng với sự biến thiên của góc bước được phân tích trong Mục 4.1, có thể khẳng định rằng 
các cánh không trải qua sự chòng chành động học.  

 Hình 5 cũng chỉ ra rằng chiều dài của các vòng hysteresis ngắn hơn khi k tăng. Điều này phù 
hợp với sự giảm của phạm vi hoạt động của góc bước khi k tăng. Hơn nữa, khi k tăng, trong khi các 
hệ số lực nâng giảm thì các hệ số lực cản lại tăng. Điều này tác động đến tải trọng thủy động học 
không ổn định trên cánh.  

Khi xét đến ảnh hưởng của biên độ dòng chảy, có thể thấy rằng, hệ số dòng chảy càng lớn thì 
vòng hysteresis càng rộng. Hiện tượng này nhấn mạnh rằng việc tăng mật độ rối của dòng chảy dẫn đến 
sự tăng của tải trọng thủy động lực học không ổn định. Hơn nữa, việc giảm độ dốc của các đường cong 
lực nâng trong tất cả các trường hợp khảo sát tương tự với kết quả nghiên cứu trong [17].  

 Các mạch hysteresis tại k = 0,066 (ứng với f = 3,8 Hz) không trơn tru như những trường hợp 
khác vì trong trường hợp này tần số dao động của dòng chảy đúng bằng với tần số quay của rô-to. 
Hay nói cách khác, hiện tượng cộng hưởng đang xảy ra.  
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Hình 5. Vòng hysteresis của hệ số lực nâng và lực cản ở vị trí 25% bán kính cánh khi U = 1 m/s.  

Sự dao động được thực hiện ở  = 0,1, 0,2 và 0,3 và f = 1,1, 2,9 và 3,8 Hz tương ứng từ trái qua phải 
 

5. Kết luận 

 Phần mềm FAST từ NREL đã được sử dụng chính để mô phỏng đặc điểm thủy động lực học 
không ổn định của một mô hình tuabin thủy triều trong điều kiện dòng chảy dao động điều hòa với 3 
hệ số dòng chảy cùng một sự đa dạng của các tần số quy đổi. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng góc 
bước trên mỗi cánh biến thiên điều hòa quanh giá trị góc bước tối ưu ban đầu 20 tương tự như sự 
dao động của dòng chảy ban đầu; trị số của chúng không vượt quá giá trị chòng chành tĩnh. Bởi vậy 
hiện tượng chòng chành không xảy ra. Sự biến thiên của các hệ số lực nâng và lực cản ở các dao 
động tần số đơn khác nhau đã hình thành các vòng hysteresis dạng elip tuyến tính với góc bước. 
Điều này chỉ ra rằng các lớp biên vẫn duy trì bám dính trên bề mặt cánh.  
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về sự hình thành môi trường khi thấm cacbon. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy khi tăng nhiệt độ thấm thì hàm lượng khí dư tăng lên và ổn định ở nhiệt 
độ 9200C với tỷ lệ CO2/gas là 3/1; thời gian lưu khí là 18 phút. Với kết quả như trên cho hiệu 
quả thấm là tối ưu và lượng muội sinh ra là ít nhất. 

Từ khóa: Thấm cacbon, môi trường thấm, thời gian lưu khí, tỷ lệ CO2/gas. 

Abstract 
This article presents the results of research on the formation of gas carburizing environment. 
The results show that when the temperature of carburizing process increases, the excess air 
content increases and stabilizes at a temperature of 920oC with the ratio of CO2 /gas is 3/1; 
the air flow time is 18 minutes. With the above results, the effective effect is minimal and the 
amount of bloom is the minimal. 

Keywords: Carburizing, gas carburizing environment, air flow time, ratio of CO2/gas. 

1. Giới thiệu 

Thấm cacbon là phương pháp làm bão hòa cacbon trên bề mặt của chi tiết và thấm sâu vào 
bên trong bằng khuếch tán. Sau khi kết thúc quá trình thấm hàm lượng cacbon trên bề mặt thép có 
thể tăng từ 0,1 ÷ 0,25%C lên 0,8 ÷ 1,2%C với chiều dày hàng milimét [1]. 

Hiện nay một số công ty ở Việt Nam đã mua dây chuyền thiết bị của các công ty nước ngoài 
về thấm cacbon thể khí sử dụng khí thấm như: Endo gas, khí tự nhiên(CH4), khí hóa lỏng (Metanol 
và Toluen), nhưng phổ biến nhất là thấm bằng hỗn hợp Toluen và Metanol. Các thiết bị này cho hiệu 
quả tốt hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên chi phí đầu tư cho thiết bị và nhiên liệu, chuyển giao 
công nghệ là rất tốn kém nên giá thành sản phẩm tương đối cao và nếu muốn chất lượng tốt thì phải 
sử dụng nhiên liệu ban đầu của nhà cung cấp nên phải nhập khí thấm. Do tình hình hiện nay Việt 
Nam chưa sản xuất được khí thấm giống như nước ngoài nên việc chủ động trong quá trình sản 
xuất và làm chủ công nghệ rất khó, gây ra lãng phí và tốn kém. Do vậy việc tìm ra một loại khí thấm 
có sẵn và phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn để thấm là một 
điều rất cấp thiết và thiết thực. 

Ở nước ta khí gas là một loại nhiên liệu khá phổ biến. Khí gas có hàm lượng cacbon rất cao nên 
có thể dùng làm khí thấm tốt, bên cạnh đó khí gas có giá thành không quá cao do đó có thể làm giảm chi 
phí sản xuất. Nhưng với khí gas dùng làm khí thấm thì việc kiểm soát thành phần, tỷ lệ pha trộn với các 
khí khác nhằm đạt được kết quả tốt là một vấn đề được đặt ra. Nếu giải quyết được vấn đề này thì đây 
là một hướng đi mới cho công nghệ hóa nhiệt luyện - thấm ở Việt Nam, thấm C, C-N sử dụng khí gas tại 
Việt Nam. 

Khi ta đưa hỗn hợp khí thấm bao gồm khí gas Việt Nam + CO2 + N2 với tỷ lệ nhất định vào 
trong lò nung có nhiều phản ứng hình thành C nhưng chủ yếu có các phản ứng chính là: 

C3H8  + 3CO2  6CO + 4H2    (1) C3H8  4H2 + 3C   (3) 

C4H10  + 4CO2  8CO + 5H2   (2) C4H10  5H2 + 4C  (4) 

Khi đưa hỗn hợp khí thấm vào lò ở nhiệt độ cao (9000C ÷ 9500C) thì có thể xảy ra phản ứng 
(1), (2), (3), (4). Phản ứng (3), (4) tạo ra muội cacbon gây cản trở quá trình thấm nên không mong 
muốn còn phản ứng (1), (2) tạo ra khí thấm nên có lợi. 

Từ (1), (2) có thể thấy cả khí gas và CO2 đều tham gia vào phản ứng với nhau tạo ra môi 
trường thấm. Tùy thuộc vào tỷ lệ Gas/CO2, nhiệt độ, chất xúc tác mà trong lò sẽ có tỷ lệ CO, lượng 
dư khí gas hay CO2 nhất định. 

Trong công nghệ thấm cacbon thể khí thì chất vận chuyển cacbon chính là CO, tại nhiệt độ 
thấm cacbon trong khoảng 9000C ÷ 9500C thì CO phản ứng phân hủy CO thành C lại xảy ra khi có 
mặt của chất xúc tác là Fe hoặc Ni. Chính vì vậy mà trên bề mặt thép xảy ra phản ứng sau: 

2CO → [C]hoạt tính + CO2           (5) 
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CO + H2 → [C]hoạt tính + H2O    (6) 

 
Hình 1. Hình ảnh mô tả quá trình thấm 

Do phản ứng phân hủy CO thành cacbon trên bề mặt thép mà lượng CO sẽ liên tục giảm đi 
do đó ta phải thường xuyên cung cấp chất thấm mới vào lò. Cùng với điều kiện khuấy trộn và khuếch 
tán khí tốt có thể coi thành phần CO trên bề mặt thép không thay đổi và đúng bằng thành phần CO 
trong môi trường. 

Tuy nhiên, những nghiên cứu về quá trình hình thành môi trường thấm trong quá trình thấm 
cacbon là ít được quan tâm đến. Chính vì vậy, trong bài báo này chúng tôi trình bày các kết quả 
nghiên cứu về quá trình hình thành môi trường thấm khi thấm cacbon. 

2. Thực nghiệm 

2.1. Khí thấm và thép thấm 

Bài báo đã tiến hành nghiên cứu sử dụng chất thấm dựa trên hỗn hợp khí gas Việt Nam, khí 
mang oxy là CO2 và khí độn là Nitơ. Thép sử dụng nghiên cứu là thép C20. 

Lưu lượng khí thấm ở các thí nghiệm được thay đổi theo tỷ lệ CO2/gas từ 2 đến 3,5. Nhiệt độ 
để nghiên cứu sự hình thành môi trường thấm là 900; 920 và 950oC. Thời gian thấm được thực hiện 
cố định là 2,5h. 

2.2. Lò thấm và thiết bị điều khiển quá trình thấm 

- Kích thước nồi lò: 170x540, thể tích sử dụng hữu ích buồng lò là 10,8 (dm3); 

- Công suất lò 5kW; 

- Nhiệt độ làm việc tối đa là 10000C; 

- Quạt khuấy nhằm đồng đều khí trong lò. Động cơ quạt sử dụng là động cơ 3 pha, công suất 150 W. 

Bài báo sử dụng cảm biến hydro để điều khiển quá trình thấm. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Hàm lượng khí gas dư sau các phản ứng 

Khí Gas Việt Nam dùng trong quá trình nghiên cứu có thành phần chủ yếu là C3H8 và C4H10 
với tỷ lệ 50:50, khi tính toán có thể coi khí gas Việt Nam tương đương với công thức C3,5H9. 

 
Hình 2. Đồ thị ảnh hưởng của nhiệt đô và tỷ lệ khí CO2/gas tới thành phần khí gas dư  
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Sử dụng phần mềm Thermocalc, chúng ta có thể tính toán trong điều kiện cân bằng hàm 
lượng khí gas dư sau các phản ứng tại các chế độ thấm khác nhau. 

Từ Hình 1 nhận thấy khi nhiệt độ thấm tăng hàm lượng khí gas bị phân hủy càng lớn, do đó 
lượng khí gas dư ít hơn. Mặt khác ở nhiệt độ trên 900oC, lượng khí gas dư ít phụ thuộc vào tỷ lệ 
CO2/gas mà phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ thấm.  

Kết quả phân tích thành phần khí bằng phương pháp sắc ký, ở các chế độ thấm là: nhiệt độ 
thấm 920oC, với tỷ lệ khí CO2/gas và thời gian lưu thay đổi, được thể hiện ở Bảng 1: 

 

Bảng 1. Lượng khí gas trong khí ra khỏi lò với các điều kiện khác nhau  

về thời gian lưu và tỷ lệ CO2/gas 

Mẫu-CO2/gas-τ M-1,5-18 M-2-18 M-2,5-18 M-2-12 M-2,5-12 

Lượng khí Gas dư(%) 0,11 0,06 0,09 0,14 0,12 
  

Như vậy hàm lượng khí gas dư trong khí thải là rất nhỏ (≤0,14%). Như vậy so với tính toán lý 
thuyết, kết quả thực nghiệm nhỏ hơn rất nhiều. 

Từ các kết quả trên, có thể khẳng định tại khoảng nhiệt độ thấm trên 9000C thì khí gas bị phân 
hủy gần như hoàn toàn. Sự phân hủy khí gas được thể hiện ở phương trình (7) và phương trình (8): 

C3,5H9 + 3,5CO2 = 7CO + 4,5H2        (7) 

C3,5H9 = 3,5C + 4,5H2         (8) 

Phản ứng (7) sinh ra khí CO là khí mang cacbon cần thiết cho quá trình thấm. Phản ứng (8) 
sinh ra muội cacbon trong buồng thấm đây là phản ứng không mong muốn. Do muội sinh ra làm cản 
trở quá trình thấm, giảm độ chính xác khi đo đạc và phải mất chi phí vệ sinh lò theo định kỳ. Để nâng 
cao hiệu quả của quá trình thấm, phải hạn chể lượng muội sinh ra trong quá trình thấm. Lượng muội 
sinh ra trong quá trình thấm có thể sinh ra do hai nguyên nhân chính: 

- Lượng muội sinh ra do phản ứng (2); 

- Lượng muội sinh ra do phản ứng phân hủy CO trên bề mặt thép khi có mặt chất xúc tác là 
Fe để tạo cacbon nguyên tử. Một phần cacbon nguyên tử sẽ khuếch tán vào trong thép để tạo lớp 
thấm. Phần còn lại tạo muội cacbon trong lò thấm. 

Do đó việc điều chỉnh hợp lý các thông số trong quá trình thấm như: thời gian lưu khí, nhiệt 
độ thấm và tỷ lệ CO2/gas là tuyệt đối quan trọng. 

3.2. Quá trình hình thành môi trường thấm 

Thành phần khí thấm thay đổi tính từ lúc bắt đầu cấp khí thấm vào lò, thực hiện ở chế độ thấm 
là Tthấm = 9200C, tỷ lệ khí CO2/gas = 3, thời gian lưu T= 18 (phút) được thể hiện ở Hình 3: 

  

Hình 3. Đồ thị mô tả sự hình thành môi trường thấm 

Từ kết quả phân tích ở Hình 3 cho thấy: hỗn hợp khí trong lò chủ yếu gồm các khí CO, H2, 
CO2, O2 và H2O. Trong đó, thành phần khí CO và H2 chiếm tỷ lệ rất cao và ổn định ngay. Hàm lượng 
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CO dao động từ 28% đến 33%, hàm lượng H2 dao động trong khoảng 16% đến 25%. Hàm lượng 
CO2, O2 và H2O chiếm tỷ lệ rất nhỏ (<1%). Bằng cảm biến hydro có thể đo được thành phần khí H2 
trong môi trường thấm và từ đó có thể xác định mối quan hệ giữa lưu lượng khí gas cấp cho quá 
trình thấm với hàm lượng khí H2 trong môi trường thấm. Đồng thời từ các kết quả phân tích thành 
phần khí trong môi trường thấm, thay vào công thức tính toán hoàn toàn có thể xác định được hoạt 
độ cacbon và thế cacbon của môi trường thấm. Như vậy có thể hoàn toàn dùng cảm biến hydro để 
điều chỉnh thành phần khí H2 thông qua hàm lượng khí gas cung cấp cho quá trình thấm để có được 
CP như mong muốn, nói cách khác là dùng cảm biến hydro để điều khiển quá trình thấm cacbon. 

Kết quả phân tích mẫu thấm như Hình 4: 

                    
a) Tổ chức tế vi      b) Phân bố độ cứng 

Hình 4. Tổ chức tế vi  và phân bố độ cứng 

Nhìn vào ảnh tổ chức tế vi của mẫu sau khi thấm ta thấy: ở bề mặt mẫu tổ chức nhận được 
tương ứng với tổ chức của thép sau cùng tích (%C ≥ 0,8).  

 Tổ chức nhận được thay đổi đồng đều từ bề mặt vào trong lõi như sau: 

- Lớp bề mặt gồm hai pha: XeII + P; 

- Tiếp theo là tổ chức P; 

- Trong lõi tổ chức nhận được là: P + F. 

Nhìn vào sự phân bố độ cứng của lớp thấm cho thấy: ở ngay sát bề mặt (cách bề mặt khoảng 
vài chục µm, độ cứng thấp hơn) nguyên nhân là lượng austenite dư nhiều hơn. Độ cứng phân bố 
trong lớp thấm đồng đều, không có sự thay đổi đột ngột. Theo TCVN 5747, chiều sâu lớp thấm hiệu 
quả là khoảng cách tính từ bề mặt đến vị trí có độ cứng tương ứng 550 HV. Như vậy trong trường 
hợp này lớp thấm nhận được có chiều dày hiệu quả khoảng 600 µm. 

Như vậy lớp thấm nhận được theo điều kiện ở trên và được điều khiển bằng cảm biến hydro 
là phù hợp và hoàn toàn đảm bảo chất lượng. 

4. Kết luận 

Bài báo đã phân tích được quá trình hình thành môi trường thấm khi thấm cacbon bằng khí gas. 

Khi tăng lưu lượng khí gas cấp vào lò thì thế cacbon tăng và ngược lại khi giảm lưu lượng khí 
gas cấp vào lò thì thể cacbon giảm. 

Chế độ thấm ở 920oC tỷ lệ CO2/gas là 3/1 và thời gian lưu khí 18 phút cho kết quả tốt nhất về 
chất lượng lớp thấm. 
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THE DESIGN FOR DIGITAL BAND PASS FILTER USED IN RADIO FREQUENCY 
IDENTIFICATION SYSTEMS 
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Tóm tắt 

Bài viết trình bày việc tính toán thiết kế bộ lọc thông dải theo công nghệ số được sử dụng 
trong hệ thống nhận dạng bằng tần số vô tuyến. Đối tượng được nghiên cứu là bộ lọc số thông 
dải có đáp ứng xung hữu hạn và pha tuyến tính. Với mục đích nhằm đề xuất giải pháp thiết 
kế bộ lọc số thông dải có kết cấu đơn giản mà đặc tính tần số của nó vẫn đạt các yêu cầu về 
hệ số phẩm chất cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy giải pháp thiết kế bộ lọc số thông dải cải 
tiến đảm bảo sự tối ưu giữa kết cấu và hệ số phẩm chất. 

Từ khóa: Bộ lọc thông dải, bộ lọc số, hệ thống nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID). 

Abstract 

This article presents the design of a band-pass filter by digital technology used in radio 
frequency identification (RFID) system. The studied object is a digital band-pass filter with 
finite impulse respond (FIR) and linear phase. For the purpose of proposing a solution for 
digital band-pass filter design with simple structure, its frequency characteristics still meet the 
requirements of high quality factor. The studied results show that the innovative digital band-
pass filter design ensures optimum structure and quality factor. 

Keywords: Band-pass Filter, Digital Filter, Radio Frequency Identification System (RFID). 

1. Đặt vấn đề 

Hệ thống nhận dạng theo tần số vô tuyến RFID (Radio Frequency Identification) hiện đang 
được ứng dụng mạnh trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, áp dụng kỹ thuật RFID trong ngành giao thông 
vận tải như việc đánh số container ở các cảng biển, thu phí không dừng,… mang tính tự động hóa 
và có ý nghĩa cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động, ứng dụng kỹ thuật hiện đại. 

Bộ lọc thông dải BPF (Band Pass Filter) sử dụng 
ở đầu vào phần thu của hệ thống RFID có vai trò rất 
quan trọng và có ý nghĩa quyết định trong hoạt động 
của hệ thống. Trong [1] trình bày một thiết kế và chế tạo 
thành công bộ lọc thông dải có 2 khung cộng hưởng 
hình chữ L. Đây là bộ lọc tương tự thông dải A-BPF 
(Analog Band Pass Filter) với các ưu điểm nổi bật là: kích thước nhỏ gọn, kết cấu đơn giản được 
tích hợp cao và đặc tính tần số đảm bảo các thông số hoạt động trong giới hạn đáp ứng yêu cầu 
thích hợp. Với các ưu điểm này, có thể khẳng định giải pháp từ [1] của bộ lọc thông dải là phù hợp 
cho hệ thống RFID. 

 Trong bài viết này trình bày một thiết kế bộ lọc thông 
dải theo kỹ thuật số. Đặc điểm chung đối với bộ lọc số, thuộc 
loại bộ lọc tích cực, là đặc tính tần số có các hệ số phẩm 
chất khá cao: Dải quá độ (Δf) hẹp; Độ gợn sóng trong dải 
thông (δP) và dải chắn (δS) nhỏ. Đáng chú ý hơn nữa là có 
thể cho phép tùy chọn điều chỉnh các thông số của đặc tính 
tần số này, ví dụ nâng cao chất lượng hơn nữa, nhưng như 
một cái giá phải trả là kết cấu của bộ lọc sẽ trở lên phức tạp 
hơn. Nói chính xác đây chính là nhược điểm cơ bản của bộ 
lọc số. Mặc dù vậy, bài viết này đưa ra một giải pháp cải tiến 
nhằm rút gọn, đơn giản hóa của bộ lọc số thông dải D-BPF 
(Digital Band Pass Filter) để người quan tâm có thể cân 
nhắc trong việc sử dụng trong hệ thống RFID đối với một số 
trường hợp cụ thể. 

2. Các giải pháp thực hiện D-BPF 

a) Giải pháp truyền thống thực hiện D-BPF 

Giải pháp được gọi là ‘truyền thống’ bởi bộ lọc tương 
tự hay số, theo nguyên lý thì bộ lọc thông dải được thực 
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Hình 1. Nguyên lý thực hiện bộ lọc thông dải 
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hiện như tổ hợp của bộ lọc thông thấp LPF (Low Pass Filter) và bộ lọc thông cao HPF (Hight Pass 
Filter) theo dạng Hình 1. Nguyên lý hoạt động của sơ đồ này 
được giải thích ở Hình 2. Trong đó x(t) là tín hiệu xung Dirac; 
X(ω), Y(ω), Z(ω) lần lượt là phổ của các tín hiệu tương ứng 
và HHPF(ω), HLPF(ω), HBPF(ω) là đặc tính tần số của các bộ lọc 
tương ứng và ký hiệu ωC là tần số cắt. Từ các đặc tính tần số 
Hình 2 b), d), f) của HPF, LPF và BPF, ta có thể thấy mối quan 
hệ trong miền tần số: 

      .BPF HPF LPFH H H    (1) 

 Như vậy trong miền thời gian, nếu gọi hHPF(t), hLPF(t), 
hBPF(t) với t là thời gian thực hay hHPF(n), hLPF(n), hBPF(n) với n 
là thời gian rời rạc lần lượt là các đáp ứng xung của HPF, LPF 
và BPF thì: 

      *BPF HPF LPFh t h t h t

 

(2) 

 Và 

      *BPF HPF LPFh n h n h n

 

(3) 

 Trong đó, ký hiệu * là của phép tính tích chập. 

 Quan hệ (2) hoặc (3) cũng hoàn toàn phù hợp với cách 
ghép các khối xử lý tín hiệu lọc HPF và LPF trong sơ đồ nguyên lý Hình 1. 

 Về mặt vật lý, mỗi bộ lọc số HPF hoặc LPF đều có cấu trúc như Hình 3. Trong đó L = 2N+1 
là độ dài của đáp ứng xung và cũng chính là số lượng các khâu khuếch đại (N - nửa độ dài của đáp 
ứng xung). Đối với D-LPF các hệ số h(n) được tính là [2, 4-6]: 
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 Trong đó, n = 0 ÷ (L – 1) và n0 là tâm đối xứng khi thỏa mãn tính tuyến tính thì n0 = N. 

 Tương tự, đối với D-HPF các hệ số h(n) cũng theo [2, 4-6] được tính là: 
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 (5) 

 Tóm lại, đối với giải pháp truyền thống, khi thực hiện D-BPF ta cần có 2 bộ lọc: một D-HPF 
với LHPF khâu khuếch đại, một D-LPF với LLPF khâu khuếch đại và tổng số khâu khuếch đại phải là: 

 HPF LPFL L L   (6) 

a) Giải pháp cải tiến thực hiện D-BPF 

 Xuất phát từ các đặc tính tần số của LPF và BPF 
trên Hình 4, ta có quan hệ: 

      2 1BPF LPF LPFH H H     (7) 

 Do tính tuyến tính, có thể suy ra: 

      2 1BPF LPF LPFh n h n h n   (8) 

 Thay (4) vào (8), các hệ số h(n) của D-BPF là: 
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 (9) 

 Vậy giải pháp cải tiến thực hiện D-BPF chỉ là một bộ lọc có cấu trúc như Hình 3 với L khâu 
khuếch đại tính theo (9). 
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Hình 3. Cấu trúc điển hình bộ lọc số 
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3. Tính toán thiết kế D-BPF theo giải pháp cải tiến 

 Sơ đồ thiết kế của D-BPF Hình 3 sử dụng ở đầu vào phần thu hệ thống RFID nên có yêu cầu: 

 - Tần số trung tâm dải thông: fM = 1300 MHz; 

 - Độ rộng dải thông Δf  = 76 MHz; 

 Tính toán thiết kế: 

 - Xác định tần số lấy mẫu fS và thời gian trễ của mỗi khâu z-1 là τ : 

 Giả thiết tần số lớn nhất fmax của dải tần số công tác là lân cận của 2.fM = 2600 MHz, ta chọn 
fmax = 2500MHz và như vậy, tần số lấy mẫu đúng Nyquist được xác định: 

fS = 2.fmax = 2x2500 MHz = 5000 MHz 

 Thời gian trễ của mỗi khâu z-1 là τ  bằng chu kỳ lấy mẫu TS xác định: 

τ = TS = 1/fS = 1/5000 MHz = 0,2 ns 

 - Xác định tần số cắt fC1 và fC2: 

 1

76
1300 1262 MHz

2 2
C M

f
f f


      và  2

76
1300 1338 MHz

2 2
C M

f
f f


      

 - Quy đổi các giá trị tần số sang tần số góc tương đối ω với đơn vị [rad/s]: 

 Vì fmax = 2500MHz được cho tương ứng với ωmax = π [rad/s] = 3,1416 [rad/s], nên ta có: 

fM = 1300 MHz tương ứng ωM = 1,6336 [rad/s]; 

fC1 = 1262 MHz tương ứng ωC1 = 1,5859 [rad/s]; 

fC2 = 1338 MHz tương ứng ωC2 = 1,6814 [rad/s]. 

 - Xác định các hệ số h(n) của bộ lọc số D-BPF theo (9) với 2 trường hợp của N là: 

+ Trường hợp 1 chọn N = 10, các giá trị của hệ số h(n) sau khi tính vẽ thành đồ thị Hình 5a; 

+ Trường hợp 2 chọn N = 20, các giá trị của hệ số h(n) sau khi tính vẽ thành đồ thị Hình 5b. 
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Hình 5. Đồ thị biểu diễn các hệ số h(n) 
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Trong trường hợp N = 10 với các hệ số h(n) đã tính trên đây áp dụng thuật toán biến đổi 
Fourier ta có thể xây dựng được đặc tính tần số H(f) có đồ thị như Hình 6. Các hệ số phẩm chất của 
đặc tính tần số trường hợp này tính ra là: 

Tần số giới hạn dải thông 1 là:   fCp1 = 1252,1579; 

Tần số giới hạn dải chắn 1 là:   fCs1 = 1063,5437; 

Tần số giới hạn dải thông 2 là:   fCp2 = 1330,3399; 

Tần số giới hạn dải chắn 2 là:   fCs2 = 1538,1973; 

Độ gợn sóng dải chắn 1 là:   deltaS1 = 0,2678; 

Độ gợn sóng dải thông là:   deltaP = 0,046658; 

Độ gợn sóng dải chắn 2 là:   deltaS2 = 0,17611. 

 
Hình 6. Đặc tính tần số trong trường hợp N = 10 

 Tương tự, đặc tính tần số H(f) trong trường hợp với N = 20 có đồ thị Hình 7. Các thông số 
của đặc tính tần số trường hợp này là: 

 
Hình 7. Đặc tính tần số trong trường hợp N = 20 

 
Hình 8. Đặc tính tần số D-BPF của 3 trường hợp so sánh 
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Tần số giới hạn dải thông 1 là:  fCp1 = 1261,584; 

Tần số giới hạn dải chắn 1 là:  fCs1 = 1172,6842; 

Tần số giới hạn dải thông 2 là:  fCp2 = 1337,618; 

Tần số giới hạn dải chắn 2 là:  fCs2 = 1429,8727; 

Độ gợn sóng dải chắn 1 là:  deltaS1 = 0,24225; 

Độ gợn sóng dải thông là:  deltaP = 0,16329; 

Độ gợn sóng dải chắn 2 là:  deltaS2 = 0,21437. 

Mặt khác, chúng ta sẽ thực hiện so sánh đặc tính tần số của bộ lọc số BPF với các thông số 
của 3 trường hợp: 

- Trường hợp 1: Giải pháp truyền thống 2 bộ lọc có độ dài N1 = N2 = N = 10. Khi đó L1 = L2 = 
21 và L = L1 + L2 = 42; 

- Trường hợp 2: Giải pháp truyền thống 2 bộ lọc có độ dài N1= N2 = 5 (Và N = N1+N2 = 10). 
Khi đó L1 = L2 = 11 và L = L1 + L2 = 22; 

- Trường hợp 3: Giải pháp cải tiến 1 bộ lọc có độ dài N = 10. Khi đó L = 21. 

4. Kết luận 

Từ Hình 6 và 7 với các hệ số phẩm chất được tính tương ứng ta có nhận xét: Khi N tăng lên, 
độ rộng dải quá độ đã giảm khá lớn nhưng bù lại độ gợn sóng dải thông và dải chắn đều có tăng 
không đáng kể có thể chấp nhận được. Nhưng với N tăng lên kéo theo độ phức tạp của kết cấu D-
BPF cũng tăng lên rất nhiều. 

Mặt khác, từ Hình 8 cho thấy, trường hợp 1 với số lượng khâu khuếch đại nhiều nhất (Gấp 2 
các trường hợp còn lại) cho ta các hệ số phẩm chất của đặc tính tần số có giá trị tốt nhất, trường 
hợp 2 có số lượng khâu khuếch đại xấp xỉ trường hợp 3 nhưng các giá trị của hệ số phẩm chất là 
tồi nhất. Vậy rõ ràng, giải pháp cải tiến có số lượng khâu khuếch đại ít nhất, có nghĩa là độ phức tạp 
trong kết cấu D-BPF là thấp nhất nhưng các giá trị của hệ số phẩm chất như độ rộng dải quá độ, độ 
gợn sóng dải thông và dải chắn đều ở mức trung bình, hay có thể nói đây là giải pháp khá phù hợp 
cho sử dụng trong RFID. 
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ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT ĐỘNG CƠ SERVO TRÊN LABVIEW  

SỬ DỤNG PHẦN CỨNG ARDUINO  

USING ARDUINO HARDWARE TO CONTROL AND MONITOR SERVO MOTOR  

ON LABVIEW  
VƯƠNG ĐỨC PHÚC  

  Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
Email liên hệ: phucdtt@gmail.com 

Tóm tắt 

Động cơ servo được ứng dụng nhiều trong rô bốt, công nghiệp, dân dụng, trên tàu thủy,… Có 
thể điều khiển động cơ servo trên các phần cứng khác nhau như PLC, vi điều khiển, phần 
cứng của hãng National Instruments (NI). Hiện nay thiết kế hệ thống sử dụng phần mềm 
LabVIEW đồng bộ với phần cứng NI đang trở nên phổ biến, tuy nhiên giá thành phần cứng 
của LabVIEW rất đắt nên để lập trình ứng dụng với giá thành rẻ thì cần phải nghiên cứu để 
tích hợp phần cứng, phần mềm của các hãng với nhau để tìm ra giải pháp tối ưu. Bài báo trình 
bày cách thức để tích hợp phần mềm LabVIEW với phần cứng của hãng Arduino và thực hiện 
mô hình ứng dụng trên cơ sở đã tích hợp thành công. 

Từ khóa: Động cơ servo, LabVIEW, giao diện người - máy, arduino R3. 

Abstract 

Servo motors are widely used in robots, industrial systems, ships, etc. It is possible to control 
servo motors on different hardware such as PLC, Microcontroller, NI’s hardware. Nowadays, 
system designing using LabVIEW software and NI’s hardware is becoming popular, but NI's 
hardware price is very expensive. Therefore, for programming applications at low cost, we 
need to study to integrate the hardware with LabVIEW software to find the optimal solution. 
This paper presents how to integrate LabVIEW software with Arduino hardware and to 
implement the application model on a successfully integrated basis. 

Keywords: Servo motor, LabVIEW, human machine interface, arduino R3. 

1. Đặt vấn đề 

Ngày càng có nhiều thiết kế hệ thống sử dụng phần mềm LabVIEW [1,2] kết hợp phần cứng 
NI trên thế giới bởi ngôn ngữ lập trình dễ hiểu, có nhiều công cụ lập trình, đồ họa cung cấp cho 
người sử dụng linh hoạt, dễ sử dụng và có sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng. Phần mềm LabVIEW 
thường sử lập trình điều khiển và giám sát các hệ thống như trên máy bay, ô tô, máy chuyên dụng,… 
Với việc nhiều hãng chế tạo phần cứng tích hợp được với phần mềm LabVIEW như Adruino, nhóm 
LabVIEW của Việt Nam hocdelam, các ứng dụng người dùng tự làm,… giúp cho phần mềm này 
thực sự phổ biến và có nhiều ứng dụng 
trong mọi lĩnh vực cuộc sống [3]. 

Phần cứng Arduino đã và đang 
được ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Nó 
có nhiều ưu điểm vượt trội: Giá thành 
thấp, phù hợp với mọi hệ điều hành hiện 
nay, có chương trình kết nối được chia sẻ 
và hướng dẫn rõ ràng. Với điểm mạnh của 
mỗi hãng khác nhau như vậy, việc tích 
hợp chúng mang ý nghĩa khoa học và thực 
tiễn. Chính vì thế tác giả đã lựa chọn phần 
cứng của Arduino với phần mềm 
LabVIEW để tích hợp với nhau và xây 
dựng ứng dụng từ kết quả đó.  

2. Các bước tích hợp 

2.1. Phần mềm cài đặt trên máy tính 

Để tích hợp LabVIEW với Arduino 
máy tính cần có VIs (Vitual Instruments) 
của LabVIEW. Phần mềm lập trình được  
ghi hay đọc dữ liệu từ phần cứng của Adruino thông qua bộ VIs. Trước khi tải các bộ Vis, các phần 
mềm sau cần phải cài đặt từ giao diện JKI VI Package:  

- VIPM Toolkit: là bộ quản lý các công cụ của LabVIEW. Sau khi cài đặt công cụ VIPM các 
bộ VIs sẽ được tìm và tải xuống máy và tích hợp;  

 
Hình 1. Hình ảnh của vỉ Arduino Uno 

 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 

 

Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải             Số 57 - 01/2019                    21 

- MakerHub Linx: mở VIPM và Search với từ khóa Makerhub linx các Vis phù hợp với phần 
mềm được hiện ra và tải về theo ý người sử dụng; 

- Ni-Visa: công cụ giúp tích hợp với các thiết bị ngoại vi thông qua cổng USB với phần mềm  
LabVIEW; 

Các phần mềm trên khi cài đặt đầy đủ phần cứng của Arduino được giao tiếp thông qua 
LabVIEW. Từ đây, phần mềm LabVIEW có thể thu thập, xử lý và điều khiển thiết bị theo yêu cầu 
thực tế. 

 

  
Hình 2. Giao diện tìm kiếm các công cụ tích hợp cho LabVIEW 

2.2. Kết nối phần cứng Arduino với phần mềm LabVIEW 

Để tìm các công cụ hỗ trợ cho việc cài đặt thì phải cài phần mềm VIPM. Mở VIPM rồi lựa chọn 
phiên bản LabVIEW đã cài đặt trên máy tính. Sau khi đã thực hiện như trên ta gõ từ khóa LabVIEW 
interface for Arduino (Hình 3) để tìm được gói công cụ hỗ trợ. 

Khi đã tìm được công cụ này tiến hành cài đặt bằng cách kích đúp chuột trái lên LabVIEW 
interface for Arduino. 

 
Hình 3. Lựa chọn và cài đối tượng để tích hợp 

Sau khi lựa chọn bằng cách ấn vào Install giao diện Hình 4 sẽ hiện ra. Bước cuối cùng cần 
thực hiện là cài tiếp phần mềm Arduino IDE. Khi phần mềm đã cài đặt xong, chương trình giao tiếp 
giữa bo mạch Arduino và phần mềm LabVIEW được chứa trong thư mục cài đặt của LabVIEW với 
đường dẫn sau: C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2015\vi.lib\LabVIEW Interface for 
Arduino\Firmware\LIFA_Base. Mở thư mục và tải nội dung vừa thực hiện lên phần cứng Arduino và 
cài đặt Arduino IDE. 

 
Hình 4. Cửa sổ cài đặt kết nối 

3. Xây dựng mô hình ứng dụng 

3.1. Giới thiệu mô hình  

Sau khi kết nối thành công tác giả xây dựng mô hình giám sát và điều khiển từ xa máy chính 
tàu thủy. Phần cứng xây dựng mô hình vật lý được thể hiện trên Hình 5 gồm có: Máy tính đã cài 
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phần mềm LabVIEW, Bo mạch Arduino, Cơ cấu thực hiện là động cơ servo một chiều, Vỉ khuếch 
đại công suất và Đối tượng điều khiển là động cơ một chiều đóng vai trò tạo ra tốc độ quay.  
 

 
Hình 5. Sơ đồ khối của mô hình 

 

  

 Hình 6. Động cơ Servo một chiều thực tế 

Động cơ servo một chiều loại Hitec HS-5485HB (thông số được mô tả chi tiết tại [4]) là cơ cấu 
thực hiện tác động vào hệ thống cung cấp nhiên liệu dựa trên yêu cầu người vận hành. Ghép nối 
tới động cơ có 3 dây trong đó GND và 5V là chân cấp nguồn 5 VDC và lúc nào cũng duy trì. Chân 
PWM là chân điều khiển được cấp tín hiệu xung. Với góc quay từ 0 đến 1800 tương ứng với độ rộng 
xung 900-2100 µs (lớn nhất 750-2250 μsec tương ứng với góc quay 199,5°) và có phản hồi thông 
qua chiết áp 5KΩ có thể đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra trong hệ thống này. Ngoài ra động cơ servo một 
chiều (Hình 6) được ứng dụng phổ biến trong điều khiển như robot, các hệ thống tự động hóa, điều 
khiển vị trí,…  

3.2. Lập trình trên LabVIEW  

a. Lập trình giao diện điều khiển người máy 

Để tạo được giao diện đẹp, dễ sử dụng đòi hỏi người xây dựng có kinh nghiệm và đầu tư thời 
gian. Có thể tải các công cụ có sẵn trên internet, tạo công cụ, lồng hình ảnh thực trên phần mềm để 
có giao diện phù hợp. Giao diện (Hình 7) được tạo trên Front Panel của phần mềm LabVIEW gồm: 

- Phần điều khiển: tay điều khiển dùng để đặt tốc độ máy chính, nút ấn điều khiển dừng sự 
cố, điều khiển via máy và cửa số đặt tham số cho bộ điều khiển PID [5].  

- Phần giám sát: có nhiều thông số cần giám sát tuy nhiên trên giao diện này tác giả xây dựng 
một số thông số chính như: áp lực dầu bôi trơn, tốc độ thực của máy, nhiệt độ nước làm mát, qua 
tốc,… đồng thời có đồ thị theo dõi tốc độ theo thời gian thực (graph). 

 

 
Hình 7. Giao diện điều khiển  
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b. Lập trình chức năng 

Phần lập trình chức năng được tạo trên block Panel của phần mềm LabVIEW như Hình 9. Mô 
hình ứng dụng được lập trình đủ các chức năng cơ bản của hệ thống giám sát và điều khiển từ xa 
máy chính theo các thuật toán tại [6, 7]. Muốn điều khiển tốc độ từ xa cần dịch chuyển tay điều khiển 
C.TRL HANDLE (Hình 7) tới vị trí mong muốn khi đó tín hiệu đưa ra điều khiển vị trí của động cơ 
servo. Hình 8 thể hiện thuật toán lặp [7] được sử dụng khi lập trình. Tín hiệu sai lệch giữa tay điều 
khiển và vị trí thực của thanh răng nhiên liệu sẽ được tính toán (bản chất là bộ điều khiển PI [8] và 
bộ khuếch đại tín hiệu) để đưa ra tín hiệu điều khiển động cơ servo. Động cơ servo sẽ quay để dịch 
chuyển thanh răng nhiên liệu theo đúng vị trí để đạt được tốc độ mong muốn.  

 
 

Hình 8. Thuật toán lặp điều khiển vị trí thanh răng nhiên liệu 
 

 
 

Hình 9. Lập trình trên Block panel cho hệ thống 
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Hình 10. Hình ảnh mô hình hoàn thiện  

Các tín hiệu giám sát thông số của máy cũng được lập trình theo yêu cầu hệ thống giám sát 
[7]. Khi đã lập trình xong, tiến hành kết nối thành mô hình hoàn thiện như Hình 10. Mô hình bao gồm 
động cơ một chiều đóng vai trò là máy chính có gắn cảm biến tốc độ để đo tốc độ thực của máy. Vỉ 
cấp điện áp điều khiển cho động cơ được lấy thông qua bộ băm xung điện áp và điện áp ra phụ 
thuộc vào vị trí của biến trở do động cơ servo quay. Tín hiệu điều khiển servo được lấy từ vỉ điều 
khiển Arduino Uno R3. Mô hình này ứng dụng từ phần cứng của bo mạch Arduino Uno R3 với phần 
mềm LabVIEW thông qua kết nối được thực hiện từ Mục 2. Hệ thống cho phép điều khiển từ xa tốc 
độ máy chính theo các vị trí và chế độ. Trong chế độ tự động điều khiển từ xa tốc độ máy chính 
được điều khiển theo thuật toán PID [8, 9]. 

4. Kết luận 

Bài báo đã giới thiệu về tích hợp phần mềm LabVIEW với phần cứng Arduino nhằm tận dụng 
ưu điểm về phần lập trình của phần mềm LabVIEW và giá thành của phần cứng Arduino. Từ việc 
kết nối thành công, mô hình điều khiển và giám sát máy chính tàu thủy được xây dựng. Mô hình có 
giao diện người dùng thân thiện và thể hiện đủ các thông tin cần thiết trong vận hành và sử dụng. 
Mô hình tập trung vào điều khiển động cơ servo một chiều. Nghiên cứu mang tính chất ứng dụng 
cao, mang lại hiệu quả kinh tế nhằm nâng cao khả năng nghiên cứu trong giảng viên và sinh viên, 
nâng cao chất lượng giảng dạy. Với nghiên cứu này cho phép tiếp cận phần mềm LabVIEW trong 
mọi lĩnh vực với chi phí thấp, xa hơn nữa có thể xây dựng các mô hình điều khiển khi ứng dụng xử 
lý âm thanh và hình ảnh. 
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Tóm tắt 

Bài báo này mô tả phương pháp điều khiển bám tối ưu tích phân LQIT tự chỉnh bằng 
phương pháp nhận dạng tham số và mô hình hàm truyền hoặc mô hình trạng thái của một 
hệ mô hình toán phi tuyến đã biết là động cơ đốt trong bằng công cụ System Identification 
Toolbox. Từ tham số và mô hình nhận dạng được ta có thể xây dựng một mô hình trên 
máy tính nhằm phản ánh hệ thống thực từ đó tính toán trực tuyến bộ điều khiển LQIT. Việc 
xây dựng các bộ điều khiển có thể tiến hành nhanh chóng trên mô hình hàm truyền đạt 
hoặc mô hình trạng thái, giúp giảm thời gian, chi phí thiết kế và tránh hư hại đến thiết bị 
thực. Nghiên cứu sử dụng phần mềm Matlab/Simulink để tiến hành thu thập dữ liệu, nhận 
dạng và mô phỏng hệ thống. Kết quả tính toán bộ điều khiển bám tối ưu LQIT được trực 
tiếp điều khiển lượng nhiên liệu cung cấp theo mô men đặt đầu ra mô hình phi tuyến là 
động cơ đốt trong. Kết quả mô phỏng cho thấy lượng nhiên liệu đã giảm hơn so với phương 
pháp điều khiển kinh điển PID.  

Từ khóa: Công cụ nhận dạng hệ thống, động cơ đốt trong, điều khiển bám tối ưu toàn phương tích 
phân, tự điều chỉnh, điều khiển tối ưu. 

Abstract  

This paper, the optimal method of Linear quadratic integral Tracking LQIT and Self Tuning 
with the parameter identification method and the transfer function model or the state model 
of the nonlinear mathematical model called the internal combustion engine described. with 
System Identification Toolbox. From the parameters and the identification model, we can 
build a computer model to reflect the real system to calculate the LQIT controller online. 
Building controllers can be implemented quickly on the communication function model or 
state model, which reduces design time and costs and avoids damage to real equipment. 
Research on using Matlab/Simulink software to conduct data collection, system 
identification and simulation. The calculation results of the LQIT optimal grip controller are 
directly controlled by the amount of fuel provided by the torque set to nonlinear model 
output as an internal combustion engine. Simulation results showed that the amount of fuel 
was reduced compared to classical PID control method. 

Keywords: System Identification Toolbox, internal combustion engine, linear quadratic integral 
tracking, self tuning regulator, optimized control. 

1. Đặt vấn đề 

Trong bài toán điều khiển theo bám tối ưu LQIT, muốn tổng hợp được bộ điều khiển cho đối 
tượng để hệ kín có được chất lượng như mong muốn thì trước tiên cần phải hiểu biết về đối tượng, 
tức là cần phải có một mô hình toán học của đối tượng. Kết quả tổng hợp bộ điều khiển phụ thuộc 
rất nhiều vào mô hình mô tả của đối tượng. Người ta thường sử dụng hai phương pháp mô hình 
hóa đối tượng: phương pháp lý thuyết và phương pháp nhận dạng [1]. Phương pháp lý thuyết là 
phương pháp thiết lập mô hình dựa trên các định luật có sẵn về quan hệ vật lý bên trong và quan 
hệ giao tiếp với môi trường bên ngoài của đối tượng. Trong điều kiện ở nước ta hiện nay, việc khảo 
sát những quy luật giao tiếp bên trong đối tượng cũng về mối quan hệ giữa đối tượng với môi trường 
bên ngoài đầy đủ của động cơ đốt trong để có thể xây dựng được một mô hình toán hoàn chỉnh là 
rất khó khăn. Mặt khác, khi các động cơ đốt trong hoạt động trong thời gian dài, thường xuất hiện 
hiện tượng lão hóa do sự chuyển động của các chi tiết cơ khí, do giãn nở vì nhiệt, do chất lượng 
của nhiên liệu, của chất bôi trơn, môi chất làm mát,... làm cho các thông số của động cơ bị thay đổi 
khi hoạt động [6]. Vì vậy, tác giả áp dụng phương pháp nhận dạng trực tuyến đề hoàn thiện việc xây 
dựng mô hình của đối tượng trên cơ sở quan sát tín hiệu vào ra của đối tượng, tín hiệu vào ra từ hệ 

https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi835S__pzaAhXFPY8KHRTVCfYQFggwMAE&url=https%3A%2F%2Fhelp.scilab.org%2Fdocs%2F6.0.0%2Fen_US%2Flqi.html&usg=AOvVaw3xS_wj8Hq2pPlzbIGr52u0
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi835S__pzaAhXFPY8KHRTVCfYQFggwMAE&url=https%3A%2F%2Fhelp.scilab.org%2Fdocs%2F6.0.0%2Fen_US%2Flqi.html&usg=AOvVaw3xS_wj8Hq2pPlzbIGr52u0
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi835S__pzaAhXFPY8KHRTVCfYQFggwMAE&url=https%3A%2F%2Fhelp.scilab.org%2Fdocs%2F6.0.0%2Fen_US%2Flqi.html&usg=AOvVaw3xS_wj8Hq2pPlzbIGr52u0
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thống được ghi lại và phân tích để nhận dạng mô hình hàm truyền đạt hoặc mô hình trạng thái của 
đối tượng từ đó tính toán bộ điều khiển bám tối ưu LQIT [1].  

2. Nội dung 

2.1. Nhận dạng mô hình động cơ đốt trong 

Nhận dạng hệ thống là phương pháp xây dựng mô hình toán của hệ thống dựa vào dữ liệu 
vào/ ra quan sát được. Trong hình 1 bao gồm uc(k) là tín hiệu vào, y(k) là tín hiệu ra, θ(k) tín hiệu ra 
của mô hình nhận dạng, u(k) điều khiển [1]. Việc nhận dạng hệ thống bao gồm các bước: thí nghiệm 
thu thập số liệu, chọn cấu trúc mô hình, ước lượng các thông số và đánh giá mô hình [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Cấu trúc nhận dạng mô hình và điều khiển hệ thống 

Khi nghiên cứu về động cơ đốt trong theo [10] xây dựng được mô hình (1) mối quan hệ giữa 

mô men và lượng nhiên liệu:  
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Trong đó: 

am lượng không khí vào họng hút; 

fim lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt; 

eM  mô men của động cơ; 

MC hằng số mô men của động cơ; 

AFI tỷ lệ phun nhiên liệu hiệu chỉnh; 

itt hằng số thời gian trễ chu kỳ công tác; 

stt hằng số thời gian trễ lan truyền lửa trong buồng đốt; 

SI góc đánh lửa điều chỉnh; 

fcm lượng phun nhiên liệu hiệu chỉnh; 

 góc mở ga; 

  tỷ lệ nhiên liệu mong muốn; 

maxm lượng không khí vào khi góc mở ga là max; 

eV thể tích buồng đốt; 

mV thể tích họng hút; 

mP áp suất không khí trên họng hút; 

atmP áp suất không khí; 

voln hiệu suất khối; 

e tốc độ động cơ; 

R hằng số không khí. 

Phương trình (1) là hệ phương trình phi tuyến của động cơ đốt trong với biến 3 trạng thái là 

a fi im m T   với các tham số  ,  , SI , thể hiện mối quan hệ giữa nhiên liệu vào buồng đốt với mô 

men trên trục động cơ, vì vậy ta chọn bậc mô hình nhận dạng là bậc 3. Trong phương trình (1) việc 

điều khiển mô men của động cơ đốt trong phụ thuộc vào các tín hiệu đầu vào:  ,  , SI [10]. Theo 

[7], [8], [9] ta chỉ có thể điều khiển mô men của động cơ đốt trong bằng điều khiển trực tiếp góc mở 
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ga . Để chuẩn bị cho việc nhận dạng ta tiến hành thực nghiệm thu thập tín hiệu đầu vào ra cho bộ 

nhận dạng với input =  , output = 
eM . Từ (1) ta thấy khi nhận dạng động cơ đốt trong, đối tượng 

có dạng bậc 3 với hàm truyền rời rạc có các thông số cần nhận dạng b1, b2, b3 và a1, a2, a3:  

  1 2 3

1 2 3

2

3 2
z a

b z b z b
G z

z a z a

 


 
                         (2) 

- Xây dựng công thức ước lượng bình phương tối thiểu [2]: 
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Vector hồi quy:  

              1 2 3 1 2 3
T

k y k y k y k u k u k u k            

Vector tham số:    1 2 3 1 2 3

T
k a a a b b b      

Suy ra bộ dự báo tham số của động cơ đốt trong có dạng [2], [4]:      Ty k k k       (3) 

Theo chuẩn bình phương tối thiểu [2]:      
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Do VN là hàm toàn phương nên bộ ước lượng tham số ̂  là hàm cực tiểu là nghiệm của 

phương trình: 

     
0

ˆ

ˆ0 0
N

TN

k k

V
k y k k

 

  
 


    
 

          
0 0

1

ˆ
N N

T

k k k k

k k k y kk   



 

 
 
 
 
   (4) 

- Xây dựng bộ ước lượng bình phương tối thiểu thời gian thực: Giả sử đến thời điểm k, ta thu 
thập được k mẫu dữ liệu. Chỉ tiêu ước lượng bình phương tối thiểu có trọng số ở thời điểm k là [2], [4]: 
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Bộ ước lượng thông số tại thời điểm k:          
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           (7) 

Bộ dữ liệu nhận dạng (7) không áp dụng thời gian thực vì khi thời gian hệ thống hoạt động 
càng dài, số mẫu dữ liệu sẽ tăng lên, dẫn đến tăng thời gian tính toán và vượt khả năng tính toán 
của bộ nhận dạng. Vì vậy, ta phải sử dụng phương pháp đệ quy, thuật toán ước lượng đệ quy được 
xác định [2], [4]: 

           1ˆ ˆ 1k k R k k k                             (8) 

Trong đó:                ˆ 1 , 1T Tk y k k k R k R k k k           ,   là hệ số 

quên, thông thường 0.98 0.995   , Ta đặt: 
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Thuật toán ước lượng đệ quy:        ˆ ˆ 1k k L k k                 (10) 

Như vậy, để ước lượng tham số trực tuyến cho động cơ đốt trong ta cho chạy thuật toán (10) 
tại thời điểm k ta được bộ tham số cho động cơ đốt trong [3], [4], [5], [6]: 

        1 2 3 1 2 3
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ1

T

k k L k k a a a b b b       
 

          (11) 

2.2. Thiết kế bộ điều khiển bám tối ưu LQIT tự chỉnh 

Trong cấu trúc Hình 2, tín hiệu bám sai lệch được xác định: 

       t t t tw r y r Cx    , Trong đó:  tr  tín hiệu đặt,  ty  tín hiệu ra. 

Đặt hai biến trung gian  ˆ
T

wx x , Khi đó phương trình trạng thái có dạng [9]:  
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Hàm mục tiêu điều khiển được xác định:
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                                         (13) 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 2. Cấu trúc bộ điều khiển bám tối ưu tích phân LQIT 

Nếu hệ thống được mô tả như trên là điều khiển được, có thể tìm được bộ điều chỉnh trạng 

thái chọn sao cho u  là hàm của trạng thái x̂  có thể đo được [9]: 

   ˆt tKxu                         (14) 

Trong đó:                             
1 ˆT

x iK K KR B p                  (15) 

p là nghiệm của phương trình Riccati: 
1ˆ ˆ ˆ ˆ. . . . 0T TP A A P P B R B P Q     

   x w x wtu K x K w u K x x K w u           
111

x x iK x K A B I CA B r K w
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Hình 3. Sơ đồ mô phỏng sử dụng bộ điều khiển bám tối ưu LQIT tự chỉnh cho động cơ đốt trong 

Hình 3 biểu diễn cấu trúc mô phỏng bằng Simulink khi cài đặt thuật toán điều khiển bám tối 
ưu LQIT tự chỉnh, trong mô hình mô phỏng, tác giả sử dụng thuật toán nhân dạng thông số bằng 

phương pháp đệ quy, tìm ra được bộ thông số    1 2 3 1 2 3

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ
T

k a a a b b b  của mô 

hình nhận dạng ARX, chuyển thành dạng phương trình trạng thái với các ma trận A, B, C, từ đó tiến 
hành tính toán trực tuyến các ma trận điều khiển Kx, Ki, Kr, và ma trận L của bộ quan sát trạng thái.  

Khi cài đặt bộ điều khiển theo sơ đồ cấu trúc trong Hình 3, với các thông số của động cơ trong 
Bảng 1 ta thu được kết quả mô phỏng Hình 5, Hình 6. Kết quả mô phỏng này sử dụng điều khiển 
bám tối ưu LQIT tự chỉnh (các thông số của bộ điều khiển LQIT lúc đầu là: Ki = -10, Kx = [1720 399,6 

41,7], Kr = 5,6) khi đối tượng có các tham số  , SI  của động cơ thay đổi được so sánh với kết quả 

với đối tượng là động cơ đốt trong khi sử dụng bộ điều khiển PID (thông số của bộ PID được tính 
theo phương pháp Ziegler - Nichols thứ nhất: Kp = 0,031, Ki = 0,041, Kd = 0,002 trong Hình 4). Sơ 
đồ mô phỏng sử dụng bộ PID và LQIT được mô phỏng đồng thời, lượng nhiên liệu đo được dùng 

để so sánh được tính toán theo phương trình vi phân của 
fim trong hệ (1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 4. Sơ đồ mô phỏng sử bộ điều khiển PID cho động cơ đốt trong 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 5. Đặc tính mô men trên trục của động cơ đốt trong khi sử dụng bộ điều khiển PID và bộ điều 
khiển LQIT tự chỉnh, với mô men cản bằng 5 N.m 
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Hình 6. Đặc tính nhiên liệu tiêu thụ khi sử dụng bộ điều khiển PID và LQIT tự chỉnh, với mô men cản 5 N.m 

Bảng 1. Thông số đã được khảo sát thực nghiệm của động cơ 4 xi lanh 2.7L 
 

mmax 0,1843kg/s Nhiên liệu khi ga mở lớn nhất Δtit 5,48/ω(s) Thời gian trễ phun nhiên liệu 

Vm 0,0038m3 Thể tích ống nạp Δtst 1,3/ω(s) Thời gian trễ đánh lửa 

Ve 0,0027m3 Thể tích xi lanh TM 300degK Nhiệt độ ống nạp 

Je 0,1454kgm2 Mô men quán tính Ma 28,84g/mole Trong lượng riêng của không khí 

CM 498.636kg/s Hằng số mô men R 8.314,3J/mole Hằng số không khí 
 

Nhận xét, đánh giá các kết quả mô phỏng: Dựa trên kết quả mô phỏng với thời gian mô 
phỏng là 1000 giây cho thấy khi dùng bộ điều khiển bám tối ưu điều khiển đối tượng là động cơ đốt 
trong sử dụng thuật toán LQIT tự chỉnh cho thấy đáp ứng đầu ra của mô men trên trục của động cơ 
đốt trong bám theo mô men đặt và có đặc tính động tốt hơn khi sử dụng bộ điều khiển PID. Ngay 
khi thay đổi mô men cản ngẫu nhiên trong khoảng 5 N.m (làm nhiễu hệ thống) với chu kỳ thay đổi là 
6 giây, mô men đầu ra vẫn bám chính xác theo tín hiệu đặt. Lượng nhiên liệu tiêu thụ tức thời của 
động cơ khi sử dụng bộ điều khiển PID là 0,843 kg, khi sử dụng bộ điều khiển LQIT là 0,742 kg. Như 
vậy, khi sử dụng bộ điều khiển bám tối ưu LQIT tự chỉnh thì lượng nhiên liệu tiêu thụ tiết kiệm hơn 
khi sử dụng bộ PID là 10%. 

3. Kết luận 

Muốn thiết kế hệ thống điều khiển có chất lượng tốt cần phải biết mô hình toán học của đối 
tượng điều khiển. Nhận dạng hệ thống là phương pháp rút ra mô hình toán học của hệ thống dựa 
vào dữ liệu vào - ra quan sát được. Đến nay các phương pháp nhận dạng mô hình tuyến tính từ mô 
hình phi tuyến đã phát triển khá hoàn chỉnh, phương pháp nhận dạng mô hình tuyến tính từ mô hình 
phi tuyến giúp người thiết kế có thể bỏ qua bước tuyến tính hóa mô hình phi tuyến, từ đó việc tính 
toán bộ điều khiển nhanh chóng hơn. Trong bài báo này, đầu ra là momen, đầu vào là góc mở ga 
alpha của mô hình phi tuyến của động cơ đốt trong với các tham số bất định của mô hình phi tuyến 
được xét đến, nhận dạng và tìm ra mô hình hàm truyền đạt và mô hình của hệ thống đó giúp cho 
việc tính toán trực tuyến bộ điều khiển bám tối ưu LQIT cho mô men động cơ đốt trong. 
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Tóm tắt 

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển có ý nghĩa hết sức 
quan trọng. Bài báo này nghiên cứu đề xuất sử dụng thuật toán vi khuẩn sửa đổi để tính toán 
phương án tìm kiếm tối ưu trong trường hợp có một tàu tìm kiếm cứu nạn. 

Từ khóa: Thuật toán tìm kiếm tối ưu, tìm kiếm cứu nạn, thuật toán vi khuẩn. 

Abstract 

The enhancing effectiveness of search and rescue operation is the utmost importance. In this 
article, the authors study and proposethe revised bacterial foraging optimization algorithm 
applying for caculation of optimal search method with one search and rescure vessel. 

Keywords: Search and rescure, optimal search algorithm, BFOA. 

1. Đặt vấn đề 

Trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, sau khi dự đoán được khu vực trôi dạt của phương 
tiện bị nạn (khu vực tìm cứu) thì việc tìm kiếm được phương tiện bị nạn với thời gian ngắn nhất là 
yếu tố quan trọng quyết định thành công, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro, chi phí cho lực lượng tìm 
kiếm cứu nạn. Hiện các phương pháp chạy tàu tìm cứu - search and rescure vessel (tàu SAR) để 
tìm kiếm phương tiện bị nạn thường được tiến hành theo các hướng dẫn của Sổ tay Hướng dẫn tìm 
kiếm và cứu nạn hàng không và hàng hải quốc tế (IAMSAR Manual) [1] và chưa có nghiên cứu nào 
sử dụng thuật toán tối ưu số tính toán chạy tàu SAR ở khu vực biển Việt Nam được công bố. Bài 
báo này sử dụng thuật toán Monte Carlo để mô phỏng dự đoán khu vực tìm cứu và đề xuất sử dụng 
thuật toán vi khuẩn sửa đổi tính toán tuyến đường chạy tàu SAR (có xét đến ảnh hưởng của gió và 
dòng chảy), từ vị trí trực ban đến khu vực tìm cứu sau đó chạy tàu SAR quét hết khu vực này với 
tổng thời gian tìm kiếm ngắn nhất. 

2. Dự đoán khu vực tìm cứu và các yếu tố ảnh hưởng tới công tác tìm cứu 

Công tác tìm kiếm phương tiện bị nạn trên biển có thể chia làm hai giai đoạn chính: giai đoạn 
dự đoán khu vực tìm cứu và giai đoạn chạy tàu SAR từ vị trí trực ban đến rồi quét hết khu vực tìm 
cứu. Khu vực tìm cứu phụ thuộc vào loại phương tiện bị nạn và phụ thuộc nhiều và thông tin thời 
tiết, dòng chảy. Việc tính toán tuyến đường chạy tàu SAR thì phụ thuộc đặc tính của tàu SAR và 
điều kiện thời tiết, dòng chảy. 

2.1. Thông tin thời tiết, dòng chảy 

Theo nghiên cứu [4], [5], tác giả đã tổng hợp, phân tích, đánh giá độ chính xác và lựa chọn 
các nguồn thông tin thời tiết và dòng chảy từ các bản tin gió dạng Grib file của Trường Đại học Kyoto 
- Nhật Bản và dữ liệu dòng chảy OSCAR của Trung tâm nghiên cứu Trái đất và Vũ trụ theo thời gian 
thực trên khu vực biển Ninh Thuận đến Kiên Giang để sử dụng cho mục đích dự đoán sự trôi dạt 
của phương tiện bị nạn trên biển. 

2.2. Ảnh hưởng của thời tiết tới tốc độ của tàu SAR 

Ảnh hưởng của gió tới tốc độ mỗi tàu rất khó xác định và cần thực nghiệm. Thông thường, 
khi có gió nhẹ, tốc độ tàu bị giảm nếu tàu đi ngược gió hoặc tăng lên chút ít trong trường hợp tàu đi 
xuôi gió. Khi tốc độ gió lớn, tàu sẽ bị giảm tốc độ bất kể việc đi ngược hay đi xuôi gió do ảnh hưởng 
của sóng gây ra bởi chính gió này. Trong nghiên cứu này, tính ảnh hưởng gió đến tốc độ tàu SAR 
theo phương pháp vecto. Theo đó, mức độ tăng, giảm tính theo phần trăm của tốc độ tàu được tính 
cho từng hướng gió (tương đối), tốc độ gió và được sử dụng trong tính toán. 

2.3. Xác định khu vực tìm kiếm 

Trong nghiên cứu này, phương pháp Monte-Carlo [2] được sử dụng để dự đoán khu vực trôi 
dạt của phương tiện bị nạn. Đối với một tàu cá có vị trí phát hiện cuối cùng (LKP) 13000'N - 114000'E, 
với dữ liệu thời tiết như phần 2.1, phương pháp Monte-Carlo sử dụng 10.000 mẫu ngẫu nhiên cho 
kết quả mô phỏng vùng trôi dạt sau 72 giờ, theo dữ liệu thời tiết tháng 1 và tháng 7 năm 2017 được 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 

 

32                                                Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải            Số 57 - 01/2019  

thể hiện như trong Hình 1(a); 2(a). Tuy nhiên, do đặc điểm phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên 
Monte-Carlo với số mẫu hữu hạn, tồn tại nhiễu đốm trong kết quả tính toán, và có các ô nằm hoàn 
toàn trong vùng cần tìm kiếm bị bỏ sót. Vì vậy, tác giả sử dụng bộ lọc Median-Filter để loại bỏ nhiễu, 
xác định khu vực tìm kiếm phù hợp. Vùng xác suất vị trí tàu sau khi áp dụng Median-Filtering thể 
hiện như trong Hình 1(b); 2(b). Speckle-Noise đã được loại trừ, vùng tìm kiếm có biên liền mạch, 
liên tục và rõ nét. 

3. Tính toán phương án tìm cứu tối ưu bằng thuật toán vi khuẩn sửa đổi 

3.1. Thuật toán vi khuẩn cổ điển(Bacterial Foraging Optimization Algorithm - BFOA) 

Được đề xuất đầu tiên bởi Passino [3] năm 2002, thuật toán tối ưu dựa trên mô phỏng quá 
trình tìm kiếm thức ăn của bầy vi khuẩn (BFOA) đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên 
cứu và hiện được coi là giải pháp khả thi cho rất nhiều vấn đề khác nhau về tối ưu. Áp dụng thuật 
toán BFOA, bài toán có thể được giải quyết nhờ việc lặp đi lặp lại mô phỏng về sự phát triển của tập 
hợp vi khuẩn được thể hiện qua các giai đoạn trong thời gian sống của mỗi cá thể như sau: 

- Mỗi cá thể vi khẩn tự thích nghi với môi trường và phát triển; 
- Sự phù hợp của cá thể vi khuẩn với môi trường được xác định trong mỗi thế hệ. Các cá thể 

vi khuẩn khỏe tồn tại được và sinh sôi, các cá thể yếu chết đi và không còn tồn tại; 
- Các cá thể vi khuẩn tồn tại được trong tập hợp có xu hướng kết bầy. 

Như vậy, sau mỗi vòng lặp như trên, các cá thể vi khuẩn sẽ khỏe hơn các cá thể trước đó, 
tức là vi khuẩn đang tiến gần hơn tới nghiệm tối ưu của bài toán.  

Thuật toán BFO cổ điển được thực hiện qua 3 bước như sau: 

+ Bước 1: Khởi tạo. Mỗi cá thể vi khuẩn được đặt ở một vị trí ngẫu nhiên trong không gian tìm kiếm. 

+ Bước 2: Tiến hóa. Lặp đi lặp lại quá trình tiến hóa của tập hợp vi khuẩn qua 3 bước nhỏ: 

 Tìm kiếm, phát triển và kết bầy (chemotaxis and swarming), theo đó, mỗi cá thể tìm và di 
chuyển tới vị trí lân cận có hàm lượng thức ăn nhiều hơn; 

 Sinh sản, là quá trình các cá thể vi khuẩn KHỎE tự nhân đôi hoặc kết đôi và tạo các thể mới; 

 
              a. Mô phỏng chưa xử lý nhiễu                          b. Mô phỏng sử dụng lọc Median-Filter 

Hình 1. Khu vực tìm kiếm tàu cá ngày 15/1/2017 

 
              a. Mô phỏng chưa xử lý nhiễu                            b. Mô phỏng sử dụng lọc Median-Filter 

                                      Hình 2. Khu vực tìm kiếm tàu cá ngày 15/7/2017 
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 Loại trừ và phân tán, theo đó các cá thể yếu tự chết và cá thể mới được sinh ngẫu nhiên. 

+ Bước 3: Kết thúc. Trả về phương án ứng với cá thể vi khuẩn có sức khỏe tốt nhất. 

3.2.Thuật toán vi khuẩn tính toán tuyến đường tìm cứu tối ưu 

Sau khi xác định được khu vực tìm cứu, việc chạy tàu để tìm kiếm phương tiện bị nạn với thời 
gian ngắn nhất là hết sức quan trọng. Tuy nhiên việc xác định tuyến đường chạy tàu tối ưu để tìm 
kiếm phương tiện bị nạn với thời gian ngắn nhất là hết sức phức tạp do điều kiện thời tiết, gió, dòng 
chảy sóng luôn thay đổi, trạng thái của tàu tìm cứu cũng không cố định. Trong thực tế có nhiều 
phương pháp tối ưu số được sử dụng để tính toán tuyến đường chạy tàu, ở đây tác giả lựa chọn 
thuật toán vi khuẩn do kết quả mô phỏng vùng tìm cứu sử dụng Monte Carlo ở trên phù hợp với việc 
tính toán tuyến đường chạy tàu SAR tối ưu bằng thuật toán này. Mặt khác đây là thuật toán đơn 
giản về mặt lý thuyết song lại là công cụ rất mạnh để tính toán tuyến đường tìm kiếm bằng thuật 
toán vi khuẩn cho trường hợp chỉ có một tàu tìm cứu. Trong tính toán này, vị trí của một cá thể vi 
khuẩn S (tương ứng với một nghiệm khả thi, hoặc một phương án chạy tới và tìm cứu trong khu vực 
dự đoán có phương tiện bị nạn) là một bộ các đoạn (giới hạn bởi các điểm Waypoint) từ điểm xuất 
phát của tàu SAR tới một điểm trên khu vực cần tìm, và các đoạn nối các điểm trên vùng biên khu 
vực tìm kiếm theo một hướng tìm kiếm (hướng quét) nhất định. Hàm mục tiêu được lựa chọn để 
tính toán là tổng thời gian tìm kiếm là nhỏ nhất. 

 

 
Hình 3. Lưu đồ tính toán tuyến đường tìm kiếm tối ưu 

 
Hình 4. Lưu đồ tính toán tuyến đường theo BFOA 

 

3.2.1. Khởi tạo tập hợp vi khuẩn (Bacteria Position Initialization)  
Mục đích của quá trình này là khởi tạo vị trí ban đầu cho các vi khuẩn trong tập hợp một cách 

ngẫu nhiên. Vậy, việc khởi tạo vị trí ban đầu của vi khuẩn chính là lựa chọn một cách ngẫu nhiên 
các điểm chuyển hướng (Waypoint), hướng quét trong vùng tìm cứu và thứ tự các đoạn chạy qua 
theo hướng quét đã chọn. 

Việc này được thực hiện như minh họa trong Hình 5 và Hình 8, với các yếu tố được chọn là: 
- Hướng tìm kiếm ngẫu nhiên; 
- Điểm bắt đầu tìm kiếm ngẫu nhiên; 
- Các điểm Waypoint bắt đầu từ điểm xuất phát, tới điểm đã lựa chọn trên biên vùng tìm cứu. 

3.2.2. Di chuyển Chemotaxis 
Xuất phát từ một vị trí, tương ứng với một phương án tiếp cận và tìm kiếm cho trước, vi khuẩn 

sẽ tìm các vị trí xung quanh (hay thực hiện các sửa đổi đối với tuyến đường tìm cứu) sao cho hàm 
mục tiêu (tổng thời gian tìm kiếm) giảm đi. Chuyển động xoay (tumble) của vi khuẩn được coi là việc 
thay đổi hướng quét trong khu vực tìm cứu, thể hiện bằng công thức đổi hướng ngẫu nhiên đơn 
giản như sau: 
ScanDirnew = ScanDirold + ∆dir × (random − 0.5) 

Trong đó 𝑆𝑐𝑎𝑛𝐷𝑖𝑟𝑛𝑒𝑤 , 𝑆𝑐𝑎𝑛𝐷𝑖𝑟𝑜𝑙𝑑  lần lượt là hướng quét ban đầu và hướng quét hay đổi, ∆𝑑𝑖𝑟 thể 
hiện mức độ thay đổi lớn nhất và random là hàm ngẫu nhiên có giá trị từ 0 đến 1, xác định mức độ thay 
đổi hướng quét. Chuyển động bơi (swim) của cá thể vi khuẩn được định nghĩa bằng sự dịch chuyển của 
các điểm Waypoint trên tuyến từ điểm xuất phát tới điểm trên biên khu vực tìm cứu. Chuyển động này 
được mô tả theo công thức đơn giản: 

WP_Latnew = WP_Latold + ∆dist × COS(random ∗ 360) 

WP_Lonnew = WP_Lonold + ∆dist × SIN(random ∗ 360) 
Chi phí trên tuyến mới được so sánh với tuyến đang được lưu trữ. Nếu chi phí thấp hơn, tức 

là tuyến mới tốt hơn tuyến cũ, cá thể vi khuẩn sẽ được chuyển vị trí sang vị trí mới. Vi khuẩn sẽ thực 
hiện di chuyển chemotaxis này lặp đi lặp lại một số lần nhất định. Tuyến đường tìm kiếm tương ứng 
với vị trí vi khuẩn, theo đó, cũng tốt dần lên. Ta thấy, ngay sau khi khởi tạo, vị trí các vi khuẩn hoàn 
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toàn mang tính ngẫu nhiên, các vi khuẩn được trải ra toàn bộ không gian tìm kiếm. Điều này đảm 
bảo rằng tất cả các tuyến đường có thể đều được kiểm tra. 

Tuy vậy, sau khi thực hiện các di chuyển Chemotaxis, vi khuẩn chuyển đến các vị trí tương 
ứng với các tuyến chạy tàu tốt hơn rất nhiều. Nếu không có các quá trình khác như Sinh sản 
(Reproduction), Triệt tiêu (Elimination) hoặc Phân tán (Dispersal) sau một số đủ lớn các bước di 
chuyển chemotaxis, nhiều khả năng vi khuẩn sẽ ở vị trí ứng với các giá trị tối ưu cục bộ. 

3.2.3. Nâng cao hiệu quả tính toán bằng sửa đổi thuật toán BFOA (thuật toán ghép đôi) 

Để tăng hiệu quả tìm kiếm cục bộ của các cá thể vi khuẩn, thuật toán ghép đôi được sử dụng 
trong nghiên cứu này để tạo ra các cá thể vi khuẩn mới, tương ứng với phương án tìm kiếm mới lai 
ghép giữa các phương án tìm kiếm tốt nhất, được lựa chọn ngẫu nhiên. 

Việc lai ghép được mô phỏng đơn giản như sau: 

ScanDirchild = (ScanDirfather + ScanDirmother)/2 

WP_Lat(I)child = (WP_Lat(I)father + WP_Lat(I)mother)/2 

WP_Lon(I)child = (WP_Lon(I)father + WP_Lon(I)mother)/2 

Trong đó 𝑆𝑐𝑎𝑛𝐷𝑖𝑟𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑 , 𝑆𝑐𝑎𝑛𝐷𝑖𝑟𝑓𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟/𝑚𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 lần lượt là hướng quét tìm cứu của cá thể vi khuẩn 

con và các cá thể vi khuẩn bố, mẹ. 

WP_Lat(I), WP_Lon(I) (child/father/mother) lần lượt là kinh, vĩ độ của điểm WP thứ i, dẫn tới 
khu vực tìm cứu của vi khuẩn con và các cá thể vi khuẩn bố, mẹ. 

3.4. Kết quả tính toán 

Trong giai đoạn triển khai tìm cứu, phương án tìm kiếm song song (parallel sweep search) 
được lựa chọn để xây dựng đường tìm cứu. 

3.4.1. Tính toán với các dữ liệu gió và dòng chảy của ngày 15/01/2017 

+ Khởi tạo ngẫu nhiên 50 vi khuẩn tương ứng với 50 tuyến chạy tàu tìm kiếm ngẫu nhiên khác 
nhau được trải ra toàn bộ vùng trôi dạt của tàu cá ngày 15/1/2017. Điều này đảm bảo rằng tất cả 
các tuyến đường chạy tàu tìm cứu (có thay đổi tốc độ do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết ngày 
15/1/2017) đều được kiểm tra. Vi trí xuất phát tìm kiếm: 12021’ N; 109036’ E. 

 
a. Tuyến tìm cứu ngẫu nhiên 

 
b. Hướng quét trong vùng tìm cứu 

Hình 5. Khởi tạo ngẫu nhiên 50 phương án tìm kiếm tàu cá ngày 15/1/2017 
 

+ Vòng lặp quần thể sau 10 thế hệ có kết quả như sau: vi khuẩn sẽ thực hiện di chuyển 
chemotaxis này lặp đi lặp lại 10 lần. Tuyến đường tìm kiếm tương ứng với vị trí vi khuẩn, theo đó, 
cũng tốt dần lên. 

 
a. Tuyến tìm cứu                                                 

 
b. Đường quét trong khu vực tìm cứu 

Hình 6. Tập hợp các tuyến tìm được và tuyến tối ưu sau 10 thế hệ ngày 15/1/2017 

 

            
a. Tuyến tìm cứu                                                    b. Đường quét trong khu vực tìm cứu 

Hình 7. Tập hợp các tuyến tìm được và tuyến tối ưu sau 100 thế hệ ngày 15/1/2017 
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+ Vòng lặp quần thể sau 100 thế hệ: vi khuẩn sẽ thực hiện di chuyển chemotaxis này lặp đi 
lặp lại 100 lần. Tuyến đường tìm kiếm tương ứng với vị trí vi khuẩn, theo đó, cũng tốt dần lên. 
3.5.2. Tính toán với các dữ liệu gió và dòng của ngày 15/7/2017 

+ Khởi tạo ngẫu nhiên 50 vi khuẩn tương ứng với 50 tuyến chạy tàu tìm kiếm ngẫu nhiên khác 
nhau được trải ra toàn bộ vùng trôi dạt của tàu cá ngày 15/7/2017.  

 
+ Vòng lặp quần thể sau 10 thế hệ: 

 
+ Vòng lặp quần thể sau 100 thế hệ: 

 
4. Kết luận  

Xác định vùng tìm kiếm và tính toán phương án tìm kiếm tối ưu có ý nghĩa quyết định tới kết 
quả tìm cứu. Mô phỏng Monte-Carlo, kết hợp với Median-Filter cho phép xác định khu vực tìm cứu 
phù hợp. Thuật toán BFOA có thể áp dụng hiệu quả để xác định phương án tìm cứu nhanh chóng. 

Để nâng cao hiệu quả của việc tính toán cần nghiên cứu việc thay đổi hướng tìm kiếm của 
tàu SAR do thời tiết trong quá trình quét vùng tìm kiếm và khu vực tìm kiếm sẽ thay đổi do thời tiết. 
Các công việc này sẽ được nhóm tác giả tập trung nghiên cứu bổ sung trong thời gian tới. 
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      a. Tuyến tìm cứu ngẫu nhiên                                 b. Hướng quét trong vùng tìm cứu 

Hình 8. Khởi tạo ngẫu nhiên 50 phương án tìm kiếm tàu cá ngày 15/7/2017  

        
                           a.Tuyến tìm cứu                                             b. Hướng quét trong vùng tìm cứu 

Hình 9. Tập hợp các tuyến tìm được và tuyến tối ưu sau 10 thế hệ ngày 15/7/2017 

        
                       a. Tuyến tìm cứu                                                  b. Hướng quét trong vùng tìm cứu 

Hình 10. Tập hợp các tuyến tìm được và tuyến tối ưu sau 100 thế hệ ngày 15/7/2017 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 

 

36                                                Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải            Số 57 - 01/2019  

XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ SỸ QUAN TRỰC CA BUỒNG LÁI RA QUYẾT 
ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG TÀU TRÁNH VA TRONG CÁC TÌNH HUỐNG TỒN TẠI NGUY CƠ 
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Tóm tắt 

Trong bài báo này, nhóm tác giả xây dựng cơ sở tri thức (CSTT) về các tình huống tồn tại nguy 
cơ đâm va tàu với các dữ liệu thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau. Trên cơ sở bộ CSTT 
thu được, nhóm xây dựng một Hệ chuyên hỗ trợ các sỹ quan trực ca buồng lái thông qua chế 
độ hội thoại và đồ họa nhằm trợ giúp sỹ quan trực ca buồng lái đưa ra các quyết định về điều 
động tàu tránh va tàu trong các tình huống tồn tại nguy cơ đâm va trên biển. 

Từ khóa: Tình huống cắt hướng, hệ chuyên gia, dự báo đâm va tàu. 

Abstract 

In this paper, the authors develop a knowledge base of cross situations that are at risk of collision 
with data collected from various sources. Based on the knowledge base collected, the authors 
built an Expert System to support Deck officer of watch use dialog and graphics to help deck 
officer of watch giving decision maneuvering of vessel in risk of collisions at sea. 

Keywords: Cross situations, expert system, forecast of collisions.  

1. Đặt vấn đề 

Theo Tổ chức Hàng hải thế giới, tai nạn đâm va hàng hải xảy ra bởi nhiều nguyên nhân, liên 
quan trực tiếp tới năng lực của người điều khiển tàu và môi trường hàng hải. Những nguyên nhân 
này thường xuất phát từ trình độ và kỹ năng của người điều khiển tàu, Trong đó, nguyên nhân xuất 
phát từ trình độ và kỹ năng của người điều khiển thường là việc chưa nắm vững tính điều động của 
tàu, bất cẩn trong cảnh giới, không tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền 
trên biển (COLREG 72), thiếu sự phối hợp hiệu quả của thuyền viên [1, 2]. 

Hành động tránh va tàu thuyền trên biển được thực hiện trong các tình huống như [3]: tình 
huống đi đối hướng (hoặc gần như đối hướng), tình huống vượt nhau và tình huống đi cắt hướng. 
Trong các tình huống này, tình huống đi cắt hướng thường được xem là tình huống nguy hiểm, hay 
xảy ra các vụ va chạm, đâm va tàu.  

Nhằm trợ giúp sỹ quan trực ca buồng lái trong việc xử lý tình huống tồn tại nguy cơ đâm va 
tàu, hỗ trợ công tác đào tạo và huấn luyện hàng hải, Hệ chuyên gia hỗ trợ ra quyết định điều động 
tàu tránh va trên biển đã được xây dựng.  

2. Xây dựng cơ sở tri thức tình huống cắt hướng tồn tại nguy cơ đâm va 

2.1. Thu thập dữ liệu 

Từ thực tế phân tích các vụ đâm va đã xảy ra, nguyên nhân được xác định phụ thuộc chủ yếu 
vào mật độ giao thông hàng hải và năng lực của sỹ quan, thuyền viên vận hành. Trên cơ sở đó, 
nhằm xây dựng một CSTT về tình huống tồn tại nguy cơ đâm va, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu 
thập dữ liệu từ ba nguồn chính: Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển COLREG 
72 [2, 3], từ kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực điều khiển tàu biển, từ thực nghiệm tại 
Trung tâm Mô phỏng hàng hải Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (TTMP).  

Với Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 1972: nhóm thu được bộ các 
luật điều động tránh va cho các tình huống tồn tại nguy cơ đâm va dựa trên các Điều 5 đến 8 và 13 
đến 15. 

Với các chuyên gia trong lĩnh vực điều khiển tàu biển: việc thu thập dữ liệu được thực hiện 
với các sỹ quan điều khiển tàu biển có chức danh từ Phó hai trở lên, đã đảm nhiệm chức danh sỹ 
quan trên 24 tháng để đảm bảo họ đã từng xử lý các tình huống thực tế khi làm việc trên các tàu 
biển. Các thông tin cơ bản cần được thu thập bao gồm: Khoảng cách bắt đầu quan sát các tàu mục 
tiêu, dự đoán về tình huống tương quan giữa các tàu mục tiêu, dự kiến kế hoạch tránh va, khoảng 
cách bắt đầu hành động tránh va và phương pháp điều động tránh va hiệu quả. 
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Với phương pháp thực nghiệm: nhóm tiến hành các trải nghiệm tình huống đối với các Sỹ 
quan điều khiển tàu biển tại TTMP. Các nhóm năng lực được đánh giá bao gồm: năng lực cảnh giới, 
xác định vị trí tàu, sử dụng thông tin liên lạc trong các tình huống tồn tại nguy cơ đâm va và năng 
lực điều động tàu khi đưa ra hành động tránh va chạm tàu với các tàu mục tiêu theo Điều 8 trong 
COLREG 1972.  

2.2. Xây dựng cơ sở tri thức 

Trên cơ sở dữ liệu đã thu thập, CSTT về điều động tránh va trong các tình huống tồn tại nguy 
cơ đâm va đã được xây dựng với 200 luật ở dạng NẾU <Điều kiện> THÌ <Hành động> [4]. Trường 
hợp sử dụng: Giản đồ tình huống cắt hướng như trong Hình 1, các luật thu được: 

 

NẾU <tàu mục tiêu nằm trong phần A của Giản đồ> 
VÀ <có nguy cơ đâm va> THÌ <tàu chủ phải đổi hướng sang 
phải sao cho tàu mục tiêu có góc mạn trái ít nhất 30 độ>. 

NẾU <tàu mục tiêu nằm trong phần B của Giản đồ> 
VÀ <có nguy cơ đâm va> VÀ < tàu mục tiêu có tốc độ lớn> 
THÌ < tàu chủ đổi hướng sang trái sao cho tàu mục tiêu ở 
sau lái hoặc gần như sau lái tàu chủ >. NẾU <tàu mục tiêu 
nằm trong phần B của Giản đồ> VÀ <có nguy cơ đâm va> 
VÀ < tàu mục tiêu có tốc độ nhỏ> THÌ < tàu chủ đổi hưởng 
sang phải >. 

NẾU <tàu mục tiêu nằm trong phần C của Giản đồ> 
VÀ <có nguy cơ đâm va> THÌ < chủ đối hướng sang trái 30 
độ hoặc cho đến khi tàu mục tiêu ở sau lái tàu chủ>. 

NẾU <tàu mục tiêu nằm trong phần D,E của Giản 
đồ> VÀ <có nguy cơ đâm va> THÌ < tàu chủ đối hướng 
sang phải cho đến khi tàu mục tiêu ở sau lái hoặc ở chính 
ngang mạn trái tàu chủ>. 

NẾU <tàu mục tiêu nằm trong phần F của Giản đồ> 
VÀ <có nguy cơ đâm va> THÌ <tàu chủ đối hướng sang 
phải từ 60-90 độ>... 

Ngoài ra, để điều động tránh va hiệu quả cần phải có sự đánh giá tình huống dựa trên các 
thông tin về vị trí, hướng, tốc độ của tàu chủ và các tàu mục tiêu. Khi đó, các kinh nghiệm thực tế 
của các chuyên gia điều khiển tàu biển lành nghề sẽ được xem xét, bổ sung để có được kết luận 
đúng đắn. 

Với mục tiêu xây dựng một hệ chuyên gia hỗ trợ sỹ quan trực ca buồng lái ra quyết định điều 
động tránh va chuẩn xác trong quá trình hàng hải, cơ sở tri thức được lưu trữ cài đặt trong  SQL 
server dưới dạng như Hình 2. 

  
a) Trạng thái b) Hành động 

Hình 2. Cơ sở tri thức trạng thái và hành động 

3. Xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ ra quyết định điều động tàu tránh va 

Hệ chuyên gia được xây dựng với các chức năng chính: 
- Chức năng Hệ thống cho phép quản trị người sử dụng, sao lưu, phục hồi dữ liệu; 
- Chức năng Cơ sở tri thức cho phép bổ sung tình huống, hành động và các tri thức mới; 
- Chức năng Mô phỏng tránh va cho phép người sử dụng giao tiếp với hệ thống ở hai chế độ: 

chế độ hội thoại khi có yêu cầu thông tin trợ giúp điều động tránh va và chế độ mô phỏng điều động 
tránh va trên Đồ giải; 

- Chức năng Trợ giúp cung cấp những hướng dẫn sử dụng cho phần mềm, tham khảo các 
điều luật của COLREG 72. 

Hình 1. Giản đồ tình huống cắt 
hướng giữa tàu chủ và tàu mục tiêu 
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Hình 3. Giao diện chính của hệ 

Để cập nhật dữ liệu, người sử dụng lựa chọn chức năng Cơ sở tri thức. Để điều động tránh 
va, người sử dụng chọn chức năng Mô phỏng. Tại cửa sổ giao diện, người sử dụng nhập dữ liệu 
tàu chủ, các tàu mục tiêu hoặc lựa chọn tình huống mẫu trong các file có sẵn. Cơ chế Suy diễn với 
phương pháp suy diễn Tiến (Forward chainning) cho phép người sử dụng làm việc với hệ thống qua 
chế độ hội thoại, qua đó hệ thống có thể đưa ra các dự báo về các tình huống đâm va và khuyến 
cáo tới người sử dụng hành động cụ thể nhằm tránh va chạm (Hình 4).  

 
Hình 4. Mô hình điều động tránh va với 3 tàu mục tiêu 

Hình 4 chỉ ra khuyến cáo người dùng trong tình huống điều động tránh va với 03 tàu mục tiêu.  

Tàu chủ đi hướng 000 độ với tốc độ 12 hải lý/giờ, tàu mục tiêu 1 đi đối hướng với tốc độ 12,5 
hải lý/giờ, tàu mục tiêu 2 đi cắt hướng từ mạn phải với tốc độ 12 hải lý/giờ, tàu mục tiêu 3 đi cắt hướng 
từ bên mạn trái với tốc độ 13 hải lý/giờ, hệ thống tránh va sẽ hỗ trợ cho sỹ quan trực ca buồng lái tránh 
va bằng cánh quan sát các mục tiêu trên đồ giải, phân tích tình huống và quyết định điều động tránh 
va bằng cách thay đổi hướng đi sang phải từ 60 độ đến 90 độ so với hướng ban đầu. 

Với cơ chế Đồ giải, hệ thống đưa ra giao diện đồ họa cho phép người sử dụng quan sát diễn 
tiến và quá trình điều động tránh va một cách trực quan (Hình 5). 
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Hình 5. Đồ giải tránh va 

Hình 5 chỉ ra một tình huống cắt hướng của tàu chủ và tàu mục tiêu hiển thị trên chức năng 
đồ giải của hệ thống: Tàu chủ đi hướng 000 độ với tốc độ 12 knots. Lúc 00h00 phát hiện tàu mục 
tiêu có phương vị 045 độ, khoảng cách 10 hải lý. Sau 6 phút (00h06), tàu mục tiêu có phương vị 045 
độ và khoảng cách 8 hải lý. Quan sát trên đồ giải có thể thấy được hướng chuyển động, vận tốc 
tương đối, khoảng cách tại cận điểm CPA, thời gian tới cận điểm TCPA cũng như hướng chuyển 
động và vận tốc thực tế của tàu mục tiêu. Qua chức năng mô phỏng, hệ thống đưa ra trợ giúp cho 
người điều khiển phương án hành động tránh va theo đúng yêu cầu của COLREG 72 và phù hợp 
với kinh nghiệm đi biển lành nghề. 

Bước đầu, thông tin dự báo và ra quyết định điều động tránh va của hệ đã được đối sánh và 
kiểm thử tại phòng mô phỏng hàng hải Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và cho kết quả tốt. Điều 
này thể hiện cơ sở tri thức là tương đối đầy đủ và quá trình suy diễn trong hệ là phù hợp.

 

4. Kết luận 

Trong bài báo này, nhóm tác giả đã xây dựng được CSTT về các tình huống cắt hướng tồn 
tại nguy cơ đâm va một cách công phu với các dữ liệu thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau 
như: sách báo, tài liệu, chuyên gia con người và từ thực nghiệm. Trên cơ sở bộ CSTT thu được, 
nhóm xây dựng một Hệ chuyên gia cho phép người sử dụng làm việc với hệ thống qua chế độ hội 
thoại, qua đó hệ thống có thể đưa ra các dự báo về các tình huống đâm va và khuyến cáo tới người 
sử dụng hành động cụ thể nhằm hạn chế, tránh va. Thêm vào đó, với giao diện đồ họa, hệ thống 
cho phép người sử dụng quan sát diễn tiến và quá trình điều động tránh va một cách tự động từ hệ 
thống nhờ quá trình suy diễn trong CSTT. Tuy nhiên, các kết quả dự báo còn hạn chế do số lượng 
các tình huống mẫu có hạn, cơ chế hội thoại mới chỉ dừng lại ở dạng văn bản. Để có thể áp dụng 
trong thực tế cũng như trong công tác giảng dạy và huấn luyện, CSTT các tình huống phải được bổ 
sung, kết hợp cơ chế hội thoại với giọng nói nhằm diễn đạt tốt hơn các hành động điều động tàu. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

[1] Website tổ chức hàng hải thế giới http://www.imo.org. 

[2] Bộ môn Cơ sở hàng hải, Bài giảng Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG 72), 
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Tóm tắt 
Trong công tác chỉnh trị cửa sông ven biển phục vụ cho phát triển kinh tế ngành cảng, đường 
thủy ở Việt Nam, việc xác định được mức độ sa bồi tại khu vực bể cảng bao gồm cửa vào 
và khu nước là yếu tố then chốt để đánh giá được hiệu quả đầu tư. Trong những năm gần 
đây nghiên cứu đánh giá sa bồi đã có những chuyển biến tích cực giải quyết được phần lớn 
các yêu cầu trên cơ sở nền tảng cơ sở khoa học cao. Các nghiên cứu đã phát triển dần từ 
việc đánh giá sa bồi dựa trên phương pháp truyền thống (chập bình đồ đo đạc thực tế) đến 
việc kết hợp với sử dụng mô hình toán với các phần mềm tiên tiến. Tuy nhiên mỗi phương 
pháp đều có các ưu, nhược điểm riêng. Phương pháp truyền thống chỉ có thể đánh giá sa 
bồi trong điều kiện hiện trạng mà không đáp ứng được việc đánh giá sa bồi đối với các 
phương án đầu tư trong tương lai. Phương pháp nghiên cứu trên mô hình toán đã dần được 
nghiên cứu và đưa vào sử dụng để đáp ứng được cả hai yêu cầu trên nhưng đối với phương 
pháp này đòi hỏi bộ số liệu đầu vào phải được đo đạc đầy đủ và đồng bộ (bao gồm các số 
liệu địa hình, địa chất, thủy hải văn). Điều này dẫn tới chi phí dành cho công tác điều tra cơ 
bản là rất tốn kém và kéo dài thời gian nghiên cứu. Đây là nhược điểm rất lớn cho những 
trường hợp phát sinh đòi hỏi thời gian nghiên cứu nhanh và kinh phí không nhiều, thực tế 
này đã xảy ra trong quá trình thực hiện một số dự án lớn của Việt Nam như dự án “Đầu tư 
xây dựng luồng cho tầu biển trọng tải lớn vào sông Hậu”.  
Xuất phát từ lý do trên nhóm nghiên cứu đã tiếp cận phương pháp lý thuyết bán kinh nghiệm 
để giải quyết nhanh bài toán sa bồi (schematized box method). Kết quả nghiên cứu của 
phương pháp này được so sánh với kết quả thực đo của các công ty tư vấn thực hiện và kết 
quả so sánh đã cho thấy sự phù hợp của cơ sở lý thuyết với số liệu thực đo tại các khu vực 
cảng nghiên cứu. 

Từ khóa: Bồi lắng, luồng tàu, cảng, bê cảng, phương pháp hình hộp. 
Abstract 

In training estuaries for port development and naviation purposes in Vietnam, the estimation of 
sediment deposition in harbor basins, including harbor entrances, is crucial for evaluating the 
effectiveness of investment. In recent years, studies on sediment deposition has remarkable 
advances, meeting most requirements with scientifically proven methods. The researches has 
evolved from traditional method (overlaying surveyed bathymetries) to mathematical modelling 
with the applications of advanced computer programs. However each method has its own 
advantage and disadvantages. The traditional method can only predict sediment deposition in 
present situation and not suitable for future investment projects. The methods based on 
mathematical modelling is recently more concerned and applied to meet the above two 
requirements, but this method requires complete and synchronized surveyed data (including 
bathymetry, geology, and oceanography). This has lead to huge cost of basic survey, and 
lengthen the research time. This is a major disadvantage for ad-hoc situations where time and 
money budgets are limited. This type of situation happens during the implementation of certain 
large projects in Vietnam e.g. the investment project on excavation of a navigation channel for 
high capacity vessels into Hau river.  
For the above reason the author adopted a semi-empirical method (aka schematized box 
method) to quickly solve the sediment deposition problem. The calculated result is compared 
with surveyed data carried out by consultant companies, and showed an agreement between 
the result with measured data in the basin. 

Keywords: Siltation, channel, port, basin, schematized box method. 

1. Giới thiệu về dự án nạo vét luồng sông Hậu [1] 

Luồng cho tầu biển trọng tải lớn vào sông Hậu được triển khai xây dựng vào năm 2009 với 
hạng mục nạo vét và thi công kè bờ (hai bên bờ kênh) với chiều dài đoạn kênh khoảng 4300 m. Quá 
trình thực hiện đã gặp phải khó khăn về vốn nên đã phải dừng thi công trong thời gian dài, từ 2012 
đến cuối năm 2014 mới triển khai tiếp. Khi đó việc thi công nạo vét luồng tầu đã hoàn thành được 
90%. Đến tháng 7 năm 2014 khi có đủ điều kiện về vốn, gói thầu được tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên 
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đã gặp phải vấn đề lớn về sa bồi. Khối lượng bồi lại rất lớn với khối lượng khoảng 1,16 triệu m3. 
Việc xác định nguyên nhân sa bồi trở lại mang ý nghĩa rất lớn về kinh tế của Nhà thầu và Chủ đầu 
tư, kinh phí để nạo vét lại khối lượng sa bồi này được xác định như thế nào, Chủ đầu tư hay Nhà 
thầu chịu trách nhiệm. Để xác định được trách nhiệm chi trả kinh phí phải xác định đượng khối lượng 
bồi lắng tự nhiên trong quá trình dừng giãn thi công.  

Với những phương pháp xác định sa bồi đang được áp dụng, khối lượng sa bồi tự nhiên này 
có thể xác định được bằng phương pháp mô phỏng trên mô hình toán. Tuy nhiên để thực hiện được 
cần phải có các số liệu đo đạc tự nhiên đồng bộ (địa hình, thủy văn mẫu đất mặt....), kinh phí ước 
tính khoảng 3 tỷ đến 4 tỷ đồng. Ngoài ra phải tốn thời gian khảo sát, đo đạc 5 đến 6 tháng. Trong 
trường hợp này cả thời gian và kinh phí đều không khả thi.   

Trước tình hình này nhóm nghiên cứu đã tiếp cận phương pháp bán kinh nghiệm của Van 
Rijn để xác định sa bồi trong thủy vực cảng. 

2. Mô hình nghiên cứu của Vanrjin 

Căn cứ vào điều kiện dòng chảy - sóng, vận chuyển bùn cát và các vấn đề sa bồi có thể lựa 
chọn một phương pháp tổng hợp để tính toán sa bồi. Với bài toán thuỷ vực một cửa vào: 

- Nếu muốn tính tốc độ (hay bề dày) bồi lắng trung bình trong bể cảng thì sử dụng phương 
pháp mô hình bán kinh nghiệm đơn giản; 

- Nếu muốn tính phân bố sa bồi trong bể cảng thì cần dùng phương pháp mô hình toán 2 
chiều về thuỷ động lực kết hợp với sóng. Sau đó sử dụng kết quả trường dòng chảy này để phân 
tích diễn biến vận chuyển bùn cát cũng như bồi xói bể cảng; 

- Nếu muốn mô phỏng với độ chính xác cao hơn nữa thì cần tiến hành thí nghiệm mô hình 
vật lý, tuy nhiên chi phí tương đối đắt; 

- Các mô hình toán 3 chiều mặc dù phản ánh được bản chất vật lí của hiện tượng rối động 
nhưng mô hình chạy lâu và không thể lập luận độ chính xác vì khó tiến hành thu thập đủ và đúng số 
liệu tại hiện trường. 

Phương pháp của Van Rijn (2016) dựa trên cơ sở giản hóa địa hình bể cảng thành một hình 
hộp (‘Bể cảng 1’ trong Hình 1). Ngoài ra, có thể bổ sung một hộp phụ nữa (‘Bể cảng 2’) trong trường 
hợp thủy vực kéo dài và co hẹp một chút. Trong thời gian duy trì dòng triều dâng giữa các mực nước 
thấp và mực nước cao, nước tiến vào thủy vực. Còn khi dòng triều rút giữa các mực nước cao và 
mực nước thấp, nước rút khỏi thủy vực.  

Khi đó, cân bằng khối lượng trong bể cảng ‘Basin 1’ có thể được viết như sau:  

- Đối với dòng triều dâng: 

 A×d(hc)/dt = (Qtide1 + Qhor + Qvert1 + Qvert2)co − (Qhor + Qvert1 + Qvert2)c – Acws,eff 
− Qtide2c + pQriver (criver2 – c) = Qtide1 co + Qhor(co − c) + (Qvert1 + Qvert2)(co − c) – 
Acws,eff − Qtide2c + pQriver (criver2 – c) 

(1) 

Trong đó các thành phần (số hạng) ở vế phải được giải thích như sau:  

- Trầm tích có nồng độ co vào thủy vực theo dòng triều, do trao đổi nước theo phương ngang 
và thẳng đứng; 

- Trầm tích có nồng độ c thoát ra khỏi cửa thủy vực, do trao đổi nước theo phương ngang và 
đứng, và dòng chảy sông; 

- Trầm tích có nồng độ c đọng xuống đáy thủy vực; 

- Trầm tích có nồng độ c thoát sang bể phụ 2; 

- Trầm tích có nồng độ criver2 vào bể cảng theo dòng chảy sông. 

- Đối với dòng triều rút: 

d(hc)/dt = (Qhor + Qvert1 + Qvert2)co − (Qtide1 + Qhor + Qvert1 + Qvert2)c − 
 Acws,eff − Qtide2c2 + pQriver (criver2 – c) = –Qtide1 c + Qhor(co − c) + (Qvert1 + 
Qvert2)(co − c) − Acws,eff − Qtide2c + pQriver (criver2 – c) 

(2) 

Trong đó các thành phần (số hạng) ở vế phải được giải thích như sau:  

- Trầm tích có nồng độ co vào thủy vực do trao đổi nước theo phương ngang và đứng; 

- Trầm tích có nồng độ c thoát ra khỏi cửa thủy vực, do thoát nước, trao đổi nước theo phương 
ngang và đứng, và dòng chảy sông; 

- Trầm tích có nồng độ c2 vào thủy vực từ bể phụ (c2 = αco với α = 0,1 đến 0,5);  

- Trầm tích có nồng độ c đọng xuống đáy thủy vực; 

- Trầm tích có nồng độ criver2 vào bể cảng theo dòng chảy sông. 
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Hình 1. Bể cảng (mặt bằng và mặt cắt ngang) giản hóa dùng cho mô phỏng [5] 

 

Lưu ý: Thủy vực đang xét là Bể cảng 1 (Basin 1) nơi có bồi lắng, khu chứa phụ là Bể cảng 2 (Basin 
2), ngoài biển là ‘Outside’ nơi có dao động mực nước triều; 

Inflow of fresh water and mud: dòng nước ngọt và bùn chảy vào (từ sông 2). 

Các giá trị lưu lượng nước có thể được tính bởi:  

Triều dâng:  Qtide1 = (Abasin + Abasin2) dηo /dt 

    Qtide2 = Abasin2 dηo /dt 

   Qhor = f1,flood b h uo 

   Qvert1 = 0,5 f3 b h [(Δρo /ρo)gh]0,5 

   Qvert2 = p (fmix - 1) Qriver2  

Triều rút:   Qtide1 = (Abasin + Abasin2) dηo /dt 

    Qtide2 = Abasin2 dηo /dt 

   Qhor = f1,ebb b h uo (thường lấy f1,ebb = 0  

   Qvert1 = 0,5 f3 b h [(Δρo /ρo)gh]0,5 

   Qvert2 = p (fmix - 1) Qriver2  

Kì triều dâng được xác định là thời gian có giá trị dηo /dt > 0 (hay mực nước tăng dần bắt đầu 
từ t = 0). Theo đó, các tham số triều cơ bản có thể được biểu diễn dưới dạng:  

 ηo = - ηo,max cos(ωt);  

 uo = ur - uo,max cos(ωt); 

 Δρo = - Δρo,max cos(ωt); 

 co = co1 - co2 cos(ωt). 

Còn tốc độ chìm lắng hiệu quả của trầm tích được cho bởi:  

 ws,eff = αws ws,o 

Ý nghĩa của các thông số và biến số đầu vào như sau: 

Abasin1 = diện tích bể cảng; Abasin2 = diện tích khu chứa phụ; 

ηo = mực nước triều so với mực biển trung bình; ηo,max = biên độ mực nước triều; 

uo = vận tốc trung bình độ sâu của dòng chảy sông+triều ngoài cửa cảng; 

uo,max = biên độ của vận tốc triều bên ngoài và song song với cửa vào; 

ur = vận tốc dòng chảy sông trung bình độ sâu bên ngoài (nếu có) và song song với cửa vào;  

b = bề rộng cửa vào; bbasin = bề rộng bể cảng;  

ho = độ sâu nước dưới MN biển trung bình (hằng số); co = mật độ trầm tích trung bình độ sâu 
ngoài bể cảng; 

c2 = mật độ trầm tích trung bình độ sâu trong bể phụ; ws,o = tốc độ chìm hạt trầm tích trong 
nước tĩnh; 

ucr,d = lưu tốc phân giới cho bồi lắng (≈ 0,3 m/s); Hs/h = chiều cao sóng tương đối trong bể 
cảng (≈ 0,05 đến 0,15); 

f1,flood = hệ số trao đổi phương ngang kì triều dâng (≈ 0,025); f1,ebb = hệ số trao đổi phương 
ngang kì triều rút (≈ 0) ; 

f3 = hệ số trao đổi phương đứng (= 0,3); Δρo = chênh lệch mật độ nước ngoài - trong cảng;  

Δρo,max = biên độ của chênh lệch nêu trên; ρo = mật độ nước bên ngoài; 

p = phần trăm thời gian có dòng chảy sông; fmixing = hệ số hoà trộn; 
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Qriver2 = lưu lượng dòng chảy sông vào thuỷ vực; ρd = mật độ khô của bùn lắng đọng;  

Tmud,lat = lượng vận chuyển bùn dọc bờ thuỷ vực (nếu có bờ là đất bùn); 

Lm = chiều dài bờ đất bùn ở đó có dòng bùn chảy vào.  

Các biến lượng trong quá trình tính toán bao gồm:  

h = ho + ηo = độ sâu nước (cả trong và ngoài bể cảng); Qtide1 = lưu lượng dòng triều qua cửa vào; 

Qtide2 = lưu lượng dòng triều qua cửa ra (exit), tức là cửa nối với bể phụ; Qhor = lưu lượng trao 
đổi do dòng chảy qua cửa vào; Qvert1 = lưu lượng trao đổi do dòng mật độ (giá trị tuyệt đối); Qvert2 = 
lưu lượng trao đổi do dòng chảy qua cửa vào; ubasin = Qtide1/(h bbasin) = lưu tốc trong bể cảng; c01 = 
hằng số nồng độ trầm tích ngoài cửa cảng; c02 = biên độ biến thiên nồng độ bùn ngoài cửa vào; criver2 
= mật độ bùn trung bình của sông 2. 

Biến số kết quả là: 

c = nồng độ trầm tích trung bình độ sâu trong bể cảng. 

Tổng lượng trao đổi nước (chảy vào và ra) qua cửa vào bể cảng do những xoáy cỡ lớn và do 
chênh lệch mật độ nước thì bằng 0. Thể tích nước chảy vào luôn bằng thể tích nước chảy ra khi 
không có dòng chảy trao đổi. Vì nồng độ bùn bên trong bể cảng (c) nhỏ hơn ở bên ngoài (co) nên 
luôn có dòng bùn liên tục chảy vào bể cảng, cả khi triều dâng lẫn triều rút.  

Nếu nồng độ bùn trong bể lớn hơn ở ngoài bể do nạo vét (có khuấy động đáy biển), thì sẽ có 
lượng tịnh dòng chảy bùn hướng ra do các dòng chảy triều và trao đổi. Việc nạo vét có thể được mô 
phỏng bởi một nồng độ bùn ban đầu cao ở trong bể cảng.  

Thể tích bùn cát hằng năm (m3/năm) chuyển vào qua cửa vào và cửa nối với bể phụ được 
cho bởi: 

Vs,in = [Ntides/ρd] [floodΣ{Qtide1 co Δt} + ebbΣ{Qtide2 c2 Δt} + + tideΣ{(Qhor + Qvert) (co - c) 

Δt} + tideΣ{Tmud,lat Lm Δt} + + tideΣ{p Qriver Criver Δt}]  
(3) 

Thể tích bùn cát hằng năm (m2/năm) chuyển ra qua hai cửa này được cho bởi:  

Vs,out = [Ntides/ρd] [ebbΣ {Qtide1 c Δt} + floodΣ {Qtide2 c Δt} + tideΣ{p Qriver c Δt}] (4) 

Thể tích sa bồi tịnh hằng năm trong bể cảng có thể được xác định bằng hiệu số các lưu lượng 
vận chuyển qua cửa vào (1) và cửa phụ (2) của bể cảng, từ đó ta có: 

Vs,bồi = Vs,in - Vs,out (5) 

Bề dày lớp bồi lắng hằng năm được cho bởi:  

Δzb = Vs,bồi /A (6) 

Phương pháp ‘hộp’ này đặc biệt phù hợp với các bể cảng nhỏ có mặt bằng gần như chữ nhật, 
khi đó lớp sa bồi sẽ gần như đồng đều trong bể cảng.  

Các phương trình (1 đến 6) có thể được giải bằng cách số trị nếu cho trước điều kiện biên, 
và đã được Van Rijn lập bảng tính mẫu bằng Excel. Đạo hàm thời gian của nồng độ được xác định 
tại t, lấy giá trị c từ thời gian trước t - Δt. Kết quả tính độ nhạy cho thấy tốc độ bồi lắng tăng gần như 
là tuyến tính với nồng độ bùn (co) bên ngoài bể cảng.  

Với luồng sông Hậu, các số liệu đầu vào được chọn như sau: 

- Diện tích của bể cảng được tính xấp xỉ: A = 2,4 km × 2 km = 4,8 km2. 

- Biên độ triều η0 = ½ độ lớn triều = 1,75 m.  

- Chu kì triều T = 44700 s (bán nhật triều, 12h25’). Để tiện việc trình bày trong bảng tính, lấy 
giá trị 12 h tức là T = 43200 s.  

- Vận tốc cực đại của dòng triều ngoài bể cảng u0m = 0,4 m/s (lấy giá trị của hải lưu, mặc dù 
đây chỉ là lựa chọn sơ bộ). 

- Nồng độ trầm tích cực đại ngoài bể cảng c0 = 0,35 g/l. 

- Biên độ nồng độ trầm tích ngoài bể cảng c02 = 0,1 g/l. 

- Chênh lệch cực đại nồng độ trong và ngoài bể cảng (Δρm): được lựa chọn trong quá trình 
tính toán để thu được kết quả hợp lý. 

- Chọn các giá trị hệ số trao đổi động lượng như mặc định. 

- Dung trọng nước ρ = 1.025 kg/m3;  

- Tốc độ chìm đều ws được tính theo đường kính hạt 0,06 mm; được ws = 0,0031 m/s; 

- Mật độ khối của trầm tích chìm lắng (có kể đến độ xốp rỗng), ρdry, có thể được ước tính từ 
đường kính hạt (Wu và Wang, 2006): ρdry =1,0  1,5 tấn/m3; chọn ρdry = 1.300 kg/m3. 
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3. Kết quả tính toán 

Với sự trợ giúp của phần mềm bảng tính Excel ‘Harbour sedimentation’ được Van Rijn thiết 
lập dựa trên cơ sở lý thuyết đã trình bày ở trên. Nhóm nghiên cứu  thu được các đặc trưng bồi lắng 
sau 1 năm như sau: 

- Khối lượng bồi lắng  m = 1,58 × 109 kg/năm; 

- Thể tích bồi lắng  V = 1,21 × 106 m3/năm; 

- Bề dày bồi lắng   z = 0,252 m/năm. 

Kết quả nghiên cứu của phương pháp này được đối chiếu, so sánh với kết quả thực đo là 
z = 0,244 m/năm. Kết quả này được Tư vấn TEDIPORT tính toán, Tư vấn Portcoast thẩm tra 
xác nhận.Kết quả so sánh đã cho thấy sự phù hợp của cơ sở lý thuyết với số liệu thực đo tại 
khu vực cảng nghiên cứu.  

4.  Kết luận 

Một số kết luận quan trọng sau đây được rút ra từ các kết quả nghiên cứu nêu trên: 

- Đã giải quyết được vấn đề về khối lượng bồi lắng trở lại, đánh giá định lượng được khối 
lượng bồi lắng theo nguyên nhân khách quan (sa bồi theo chế độ dòng chảy tự nhiên) làm cơ sở để 
các nhà quản lý đánh giá trách nhiệm về tài chính đối với khối lượng bồi lắng trong quá trình dừng 
thi công; 

- Giải pháp đã giúp giải quyết nhanh và tiết kiệm được 3 đến 4 tỷ đồng khảo sát số liệu điều 
kiện tự nhiên (địa hình, thủy hải văn, bùn cát lơ lửng,… nếu tính toán bằng phương pháp mô phỏng 
trên mô hình toán.  
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Tóm tắt 

Trong bài báo này, tác giả giới thiệu qui trình lập trình dựa trên ứng dụng phương pháp tối 
ưu hóa đơn mục tiêu để tối ưu hóa các thành phần chuyển động của tàu từ số liệu thực 
nghiệm của các phép thử tàu điển hình: phép thử quay vòng (Turning Circle), phép thử dích 
dắc (Zigzag). Qui trình này được kết hợp giữa mô hình mô phỏng chuyển động tàu và mô 
hình toán ứng dụng phương pháp tối ưu hóa đơn mục tiêu. Dựa trên thuật toán được đề xuất 
áp dụng là lập trình bậc hai tuần tự đã lập trình mô phỏng và tối ưu hóa để xác định các 
tham số thủy động lực học tối ưu của tàu, từ đó tính toán tối ưu của các thành phần chuyển 
động tàu như vị trí tàu, hướng đi của tàu, vận tốc dọc tàu, vận tốc ngang tàu,…       

Từ khóa: Tối ưu hóa đơn mục tiêu, thuật toán SQP, mô phỏng chuyển động tàu, hệ số thủy động 
lực học tàu, phép thử quay vòng, phép thử dích dắc. 

Abtracts 

In this paper, a numerical procedure based on the application of single objective optimization is 
proposed to optimize the ship motion components by using the experimental data of Turning 
Circle and Zigzag tests. This procedure is coupled between the ship motion simulation model 
and single objective optimization mathematical model. Based on the Sequential Quadratic 
Programming algorithm, a numerical simulation and optimization model is carried out to 
determine the optimal ship hydrodynamic coefficients and the optimal of ship motion components 
such as position, heading angle, longitudinal velocity, lateral velocity, etc. 

Keywords: Single objective optimization, SQP algorithms, ship motion simulation, ship hydrodynamic 
coefficient, Turning Circle, Zigzag. 

1. Giới thiệu chung  

Trong lập trình mô phỏng quĩ đạo tàu, thường kết quả mô phỏng có sự sai khác so với kết 
quả đo thực nghiệm, ảnh hưởng tới độ chính xác và độ tin cậy của các hệ thống mô phỏng hàng 
hải. Nguyên nhân của sự sai khác này có thể là do các tác động gây nhiễu của môi trường (sóng, 
gió, dòng chảy, tương tác,..) chưa được tính toán đến trong mô hình toán lập trình mô phỏng, hoặc 
có thể do các hệ số trong hệ phương trình chuyển động tàu chưa đạt đến giá trị tối ưu,… Xuất phát 
từ thực tế đó, trên cơ sở áp dụng thuật toán tối ưu hóa đơn mục tiêu, tác giả đã tính toán, lập trình 
mô phỏng chuyển động tàu và xác định các thành phần chuyển động tối ưu của tàu dựa trên nguyên 
tắc cực tiểu hóa giá trị sai lệch về vị trí tàu và các thông số chuyển động tàu giữa dữ liệu mô phỏng 
và dữ liệu thực nghiệm, xác định giá trị tối ưu của các hệ số thủy động lực học trong hệ phương 
trình chuyển động tàu. Kết quả nghiên cứu đạt được dựa trên việc áp dụng các phương pháp nghiên 
cứu lý thuyết, phương pháp lập trình mô phỏng, phương pháp phân tích độ nhạy và phương pháp 
tối ưu hóa.   

2. Mô hình toán chuyển động của tàu  

Mô hình toán chuyển động tàu xét cho tàu chuyển động trên mặt nước với 3 bậc tự do (3 
DOF), gồm 3 thành phần chuyển động: chuyển động thẳng (surge), chuyển động ngang (sway) và 
chuyển động xoay/đảo mũi (yaw) như Hình 1.  

 
Hình 1. Hệ qui chiếu mô hình hóa chuyển động tàu 
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Hệ gồm 3 phương trình chuyển động của tàu ở dạng không thứ nguyên được biểu diễn như sau 
[3, 4]: 

 
2

" " " "; ; Zv ur gY v ur gY Lk r gLN      (1) 

Trong đó:  

u, v, r lần lượt là các thành phần vận tốc chuyển động thẳng, ngang và xoay của tàu;  

�̇�, �̇�, �̇� lần lượt là các thành phần gia tốc chuyển động thẳng, ngang và xoay của tàu; 

" 1 Z
Z

I
k

L m
 là mô men quán tính không thứ nguyên của tàu; 

L là chiều dài tàu, g là gia tốc trọng trường. 

X”, Y”, N” lần lượt là các thành phần lực theo phương dọc, ngang và mô men đảo lái ở dạng 
không thứ nguyên tác dụng lên tàu, được biểu diễn dưới dạng đầy đủ trong các biểu thức (2), (3) và 

(4). Trong đó, 
" " " " " " ", ,..., , ,..., , ,...,u v uv r uvu u c c

X X Y Y N N N     là các hệ số thủy động lực học 

(TĐLH) của tàu, đóng vai trò là các biến trong các hàm sai lệch (hàm mục tiêu) thể hiện giá trị trị sai 
lệch về vị trí tàu và các thông số chuyển động tàu giữa số liệu tính toán mô phỏng với số liệu thực 
nghiệm.  
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(4) 

Hệ phương trình (1) được giải bởi phương pháp số (phương pháp Euler), sử dụng ngôn ngữ lập 
trình Matlab [5]. Trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn mô hình tàu thực mang tên Esso Bernicia trọng 
tải 193000 DWT, tham khảo dữ liệu thực nghiệm của các phép thử quay vòng tàu (Turning Circle) và 
dích dắc (Zigzag) [2] của Hiệp hội nghiên cứu tàu Anh BSRA (British Ship Research Association) [9]. 

3. Phương pháp tối ưu hóa đơn mục tiêu và thuật toán SQP  

Trong nghiên cứu này, phương pháp tối ưu hóa đơn mục tiêu được áp dụng đối với duy nhất 
một hàm mục tiêu thỏa mãn kèm theo điều kiện ràng buộc bất đối xứng (ở dạng bất đẳng thức) đối 
với các biến tối ưu [6]. Các biến tối ưu (các hệ số TĐLH) trong quá trình tính toán phải đặt trong 
quan hệ toán học với các thành phần lực và mô men thủy động lực học của tàu. Khi đó, bài toán tối 
ưu hóa đơn mục tiêu được định nghĩa như sau: 
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Cực tiểu hóa hàm mục tiêu:  

1/2

2

1

N

obj i

i

F f 


 
  
 
 
   (5) 

Trong đó: 1 2, ,...,
T

N       là véc tơ chứa các biến tối ưu (các hệ số TĐLH), N là số lượng 

các biến, fi(α) là các hàm sai lệch của từng thành phần chuyển động tàu giữa giá trị mô phỏng và 
giá trị thực nghiệm. Bài toán tối ưu hóa (5) được giải bằng phương pháp số trên cơ sở áp dụng thuật 
toán tối ưu lập trình bậc hai tuần tự (SQP - Sequential Quadratic Programming). Trong nghiên cứu 
này, tác giả lựa chọn thuật toán SQP vì trong kỹ thuật tối ưu hóa nói chung, thuật toán SQP sử dụng 
phương pháp lập trình bậc hai tuần tự là thuật toán tương đối thông dụng và khả dụng đối với các 
bài toán khoa học kỹ thuật có hàm mục tiêu và điều kiện ràng buộc biểu diễn dưới dạng các hàm 
phi tuyến tính [7].   

Ngoài ra, vì số lượng các biến lớn (35 biến tối ưu tương ứng với 35 hệ số TĐLH), nên trước khi 
lập trình giải bài toán tối ưu hóa, tác giả áp dụng thêm kỹ thuật phân tích độ nhạy (Sensitive Analysis) 
[8] để phân tích mức độ ảnh hưởng của từng biến tối ưu tới sự biến thiên của hàm mục tiêu. Phân tích 
này đóng vai trò là phép lọc để lựa chọn ra một nhóm các biến có độ nhạy lớn nhất, các biến này có 
ảnh hưởng lớn nhất tới sự biến thiên của các hàm mục tiêu. Phép lọc này có tác dụng rút gọn số lượng 
các biến bằng việc loại bỏ các biến có độ nhạy thấp, chỉ giữ lại các biến có độ nhạy cao, giảm thời gian 
tính toán của máy tính, tập trung sự phân tích ảnh hưởng của các hệ số TĐLH quan trọng ảnh hưởng 
tới sự sai lệch các thông số chuyển động tàu trong lập trình mô phỏng. 

Trên cơ sở đó, tác giả xây dựng biểu thức biểu diễn hàm mục tiêu cho 2 phép thử tàu điển 
hình như sau [13, 14, 15, 16]: 

(1) Phép thử quay vòng: 

𝐹𝑜𝑏𝑗 = (∑ 𝑓𝑖(𝛼)2

𝑛

𝑖=1

)

1/2

= (∑ ∆𝑆𝑖
2

𝑛

𝑖=1

)

1/2

 (4) 

Trong đó: 𝑓𝑖(𝛼) = ∆𝑆𝑖 là hàm sai lệch khoảng cách giữa quĩ đạo mô phỏng và quĩ đạo thực 

nghiệm tại điểm đo thực nghiệm thứ (i); 𝛼 = [𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, … , 𝛼𝑀]𝑇: là véc tơ của M hệ số thủy động lực 
học của tàu (M = 35) ảnh hưởng đến giá trị độ sai lệch quĩ đạo; N là số điểm đo thực nghiệm. 

(2) Phép thử dích dắc: 

𝐹𝑜𝑏𝑗 = (∑ 𝑓𝑖(𝛼)2

𝑚

𝑖=1

)

1/2

= (∑ ∆𝜓𝑖
2

𝑚

𝑖=1

)

1/2

 (5) 

Trong đó: 𝑓𝑖(𝛼) = ∆𝜓𝑖 là hàm sai lệch góc xoay giữa giá trị mô phỏng và giá trị thực nghiệm 

tại điểm đo thực nghiệm thứ (i); 𝛼 = [𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, … , 𝛼𝑀]𝑇: là véc tơ của M hệ số thủy động lực học của 
tàu ảnh hưởng đến giá trị độ sai lệch góc xoay; m là số điểm đo thực nghiệm. 

4. Kết quả lập trình mô phỏng và tối ưu hóa 

4.1. Dữ liệu đầu vào 

a) Thông số mô hình tàu thực: 

Các thông số chính của mô hình tàu thực Esso Bernicia 193000 DWT thể hiện trong Bảng 1: 

Bảng 1. Thông số mô hình tàu thực 
 

STT Thông số tàu Giá trị STT Thông số tàu Giá trị 

1 Chiều dài (Lpp) 304,8 m 6 Tỉ số B/T 2,56 

2 Chiều rộng (B) 47,17 m 7 Hệ số béo (CB) 0,83 

3 Mớn nước (T) 18,46 m 8 Vận tốc tàu thiết kế (U0) 16 knots 

4 Lượng giãn nước (∇) 220.000 m3 9 Vòng quay chân vịt thiết kế (n0) 80 rpm 

5 Tỉ số Lpp/B 6,46    

 

b) Dữ liệu đầu vào mô phỏng của các phép thử: 

Dữ liệu đầu vào mô phỏng của 2 phép thử Turning Circle và Zigzag thể hiện trong Bảng 2: 
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Bảng 2. Dữ liệu đầu vào mô phỏng của 2 phép thử Turning Circle và Zigzag 
 

STT Thông số đầu vào 
Turning 
Circle 

Zigzag 

1 (x0, y0): vị trí tàu ban đầu (0,0) m (0,0) m 

2 ψ0: góc xoay ban đầu 00 00 

3 U0: Vận tốc tàu ban đầu 5,3 m/s 7,5 m/s 

4 0: góc bánh lái ban đầu 00 00 

5 max : vận tốc góc lớn nhất của bánh lái 2,70/s 2,70/s 

6 n0: vận tốc vòng quay chân vịt ban đầu 57 rpm 80 rpm 

7 nc: lệnh máy (vận tốc vòng quay chân vịt cần đạt tới) 57 rpm 80 rpm 

8 c: lệnh lái (góc quay bánh lái cần đạt tới) -350 deg ±200 
 

4.2. Kết quả mô phỏng và tối ưu hóa 
a) Phép thử Turning Circle: 

  
 

Hình 2. Quĩ đạo ban đầu Hình 3. Quĩ đạo tối ưu Hình 4. Bước lặp tính toán tối ưu 
 

Kết quả tối ưu hóa quĩ đạo: Quĩ đạo mô phỏng ban đầu thể hiện trong Hình 2, với độ lệch trung 
bình giữa quĩ đạo mô phỏng và quĩ đạo thực nghiệm là 68 m. Quĩ đạo sau khi tối ưu hóa thể hiện trong 
Hình 3, với độ lệch trung bình quĩ đạo đạt được là 5,8 m. Hình 4 biểu diễn sự suy giảm của giá trị hàm 
mục tiêu (qui đổi về giá trị đơn vị) với giá trị ban đầu là 1 và giá trị đạt được sau 30 vòng lặp là 0,084. 
Các thông số tối ưu hóa được tổng hợp trong Bảng 4.  

 

Bảng 4. Tổng hợp kết quả tối ưu hóa cho phép thử Turning Circle 
 

Thông số tính toán tối ưu Giá trị 

Sai số giới hạn hàm mục tiêu (giá trị đơn vị) 0,0001 

Sai số giới hạn các biến tối ưu 0,0001 

Số bước lặp tính toán 30 

Giá trị cực tiểu đạt được của hàm mục tiêu 
(giá trị đơn vị) 

0,084 

Độ lệch trung bình quĩ đạo trước tối ưu (m) 68 

Độ lệch trung bình quĩ đạo sau tối ưu (m) 5,8 

b) Phép thử Zigzag: 

Kết quả tối ưu hóa góc xoay: góc xoay mô phỏng ban đầu thể hiện trong Hình 5, với độ lệch 
trung bình giữa góc xoay mô phỏng và góc xoay thực nghiệm là 17,30. Góc xoay sau khi tối ưu hóa 
thể hiện trong Hình 6, với độ lệch trung bình góc xoay đạt được là 6,60, dữ liệu mô phỏng tiệm cận 
dần dữ liệu thực nghiệm từ chu kỳ bẻ lái thứ 2. Hình 7 biểu diễn sự suy giảm của giá trị hàm mục 
tiêu (qui đổi về giá trị đơn vị) với giá trị ban đầu là 1 và giá trị đạt được sau 18 vòng lặp là 0,365. 
Các thông số tối ưu hóa được tổng hợp trong Bảng 5.  

 
  

Hình 5. Góc xoay ban đầu Hình 6. Góc xoay tối ưu Hình 7. Bước lặp tính toán tối ưu 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 

 

Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải             Số 57 - 01/2019                    49 

Bảng 5. Tổng hợp kết quả tối ưu hóa cho phép thử Zigzag 
 

Thông số tính toán tối ưu Giá trị 

Sai số giới hạn hàm mục tiêu (giá trị đơn vị) 0,0001 

Sai số giới hạn các biến tối ưu 0,0001 

Số bước lặp tính toán 18 

Giá trị cực tiểu đạt được của hàm mục tiêu (giá trị đơn vị)  0,365 

Độ lệch trung bình của góc xoay trước tối ưu (độ) 17,3 

Độ lệch trung bình của góc xoay sau tối ưu (m) 6,6 
 

c) Kết quả lập trình tính toán các hệ số TĐLH tối ưu: 
 

Bảng 6. Tổng hợp kết quả lập trình tính toán các hệ số TĐLH tối ưu 
 

STT 
Hệ số 
TĐLH 

Giá trị 
ban đầu 

Giá trị tối 
ưu 

(Turning 
Circle) 

Giá trị tối 
ưu 

(Zigzag) 

Giá trị 
tối ưu 
tổng 
hợp 

STT 
Hệ số 
TĐLH 

Giá trị 
ban 
đầu 

Giá trị tối 
ưu 

(Turning 
Circle) 

Giá trị tối 
ưu 

(Zigzag) 

Giá trị 
tối ưu 
tổng 
hợp 

1 "
uX
 -0,0500 - - -0,050 19 

"
vrN   -0,1200 - - -0,120 

2 
"
vrX

 1,0200 - - 1,0200 20 
"
c c

Y   
0,2080 0,1761 - 0,1761 

3 "
vY
 -0,0200 - - -0,020 21 

"
uvY   0,0000 - - 0,0000 

4 
"
c c

Y    -2,16 - - -2,16 22 
"
uvN   -0,2410 -0,2823 -0,2910 -0,287 

5 "
TY

 0,0400 - 0,0300 0,030 23 
"
c c

X   0,1520 0,1684 - 0,1684 

6 "
TN

 -0,0200 -0,0240 -0,0160 -0,020 24 
"
c c

N   -0,0980 -0,0805 -0,0800 -0,080 

7 "
rN
 -0,0728 - -0,0878 -0,087 25 

"
vvX   0,0125 - - 0,0125 

8 
"
v v

Y
 -2,4000 - - -2,400 26 

"
c c

Y    -2,1600 - - -2,160 

9 
"
v r

N
 

-0,3000 - - -0,300 27 
"
c c

N    0,6880 - - 0,6880 

10 
"
v v

X
 0,3000 - - -1,2050 28 

"
c c

Y    -0,1910 - - -0,191 

11 "
uvY  -1,2050 - - -0,4510 29 

"
c c

N    0,3440 - - 0,3440 

12 
"
uvN

 -0,4510 - - -0,0500 30 "
urY  0,2480 - - 0,2480 

13 "
uX   

-0,0500 - - -0,3780 31 
"
urN

 -0,2070 -0,2105 - -0,210 

14 
"

vY   -0,3780 - - 0,1509 32 
"
u u

X
 -0,0377 - -0,0457 -0,046 

15 
"

urY   0,1820 0,1598 0,1420 -0,04 33 "
rN   -0,0045 - -0,0054 -0,005 

16 
"
urN   -0,0470 -0,0416 -0,0380 0,0378 34 

"
u u

X   -0,0061 -0,0073 -0,0073 -0,007 

17 
"
vrX   0,3780 - - -1,500 35 

"
c c

X   
-0,0930 -0,1000 - -0,100 

18 
"
v v

Y   
-1,5000 - -        

 

Sau khi áp dụng phương pháp tối ưu hóa đơn mục tiêu và lập trình theo thuật toán SQP cho 
2 phép thử Turning Circle và Zigzag, bằng phương pháp phân tích độ nhạy để xác định nhóm các 
hệ số TĐLH có độ nhạy lớn nhất (ảnh hưởng lớn nhất tới sự thay đổi giá trị của hàm mục tiêu trong 
quá trình tối ưu hóa) cho từng phép thử, đã tính toán được các giá trị hệ số TĐLH tối ưu tổng hợp 
chung (giá trị trung bình) từ cả 2 phép thử (Bảng 6). Giá trị tối ưu của các hệ số TĐLH này được sử 
dụng cho các nghiên cứu lập trình mô phỏng theo các ứng dụng cụ thể sau này, như mô phỏng điều 
động, mô phỏng tương tác, mô phỏng cảnh báo đâm va,… [10, 11, 16, 17]. 
5. Kết luận 

Xuất phát từ thực tế quá trình xây dựng thuật toán và lập trình mô phỏng của một số hệ thống 
mô phỏng hàng hải trong nước, kết quả dự đoán quĩ đạo tàu thường sai khác nhiều so với kết quả 
thực nghiệm và người lập trình mô phỏng không thể giảm được triệt để sự sai khác này do không 
can thiệp được tới giá trị các hệ số thủy động lực học tàu hoặc không tính toán được đầy đủ các lực 
gây nhiễu của môi trường, tác giả đã nghiên cứu xây dựng mô hình toán và xây dựng chương trình 
mô phỏng chuyển động tàu, trên cơ sở áp dụng phương pháp tối ưu hóa đơn mục tiêu cụ thể là 
thuật toán tối ưu hóa SQP để tính toán tối ưu hóa các hệ số thủy động lực học của tàu và xác định 
quĩ đạo chuyển động tối ưu của tàu. Kết quả tối ưu hóa được kiểm nghiệm dựa trên so sánh số liệu 
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mô phỏng với số liệu thực nghiệm thu thập được theo 2 phép thử thực nghiệm quay vòng (Turning 
Circle) và dích dắc (Zigzag) theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO. Kết quả nghiên cứu 
có thể được ứng dụng để nâng cấp mô hình toán của các hệ thống mô phỏng đối trong việc mở 
rộng các chủng loại tàu mới không có trong thư viện cơ sở dữ liệu mô phỏng, ngoài ra kết quả nghiên 
cứu có giá trị tham khảo tốt đối với các nhà khoa học, các chuyên gia, giảng viên, học viên cao học, 
nghiên cứu sinh,… trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực mô phỏng hàng hải. 
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 ĐỘ SÂU HÀNG HẢI VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ĐỂ NÂNG CAO HIỆU 
QUẢ KHAI THÁC LUỒNG CHẠY TÀU TẠI VIỆT NAM 

 NAUTICAL DEPTH AND  ABILITY TO ADOPTING THE CONCEPT OF 
NAUTICAL DEPTH TO IMPROVE EXPLOITATION EFFICIENCY OF CHANNELS 

IN VIET NAM 
 VŨ THỊ CHI, LÊ THỊ HƯƠNG GIANG, LÊ THỊ LỆ 

 Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

 Email liên hệ: chivt.ctt@vimaru.edu.vn 

Tóm tắt 

Bài viết giới thiệu một tiếp cận mới, ứng dụng độ sâu hàng hải, đã được một số nước trên 
thế giới phát triển, để không chỉ tăng hiệu quả khai thác luồng chạy tàu mà còn giảm chi phí 
nạo vét duy tu. 

Từ khóa: Độ sâu hàng hải, luồng tàu, nạo vét cơ bản, nạo vét duy tu.   

Abstract 

 This article refers to a new approach, adopting of nautical depth, which has been developed by 
several ports in some advanced countries around the world, not only to improve exploitation 
efficiency of channel but also to reduce the cost of maintenance dredging. 

Keywords: Nautical depth, channel, capital dredging, maintenance dredging. 
 

1. Mở đầu 

Từ năm 1983, những nghiên cứu khoa học đã được tiến hành bởi các viện nghiên cứu ở Bỉ, 
Đức và Hà Lan về tác động và các đặc điểm của bùn lỏng bao gồm các đo đạc hiện trường và chạy 
thử trên biển với tàu “Vlaanderen 18” ở Zeebrugge, kể cả các thí nghiệm trong phòng của trung tâm 
nghiên cứu thủy văn Flanders [4], [5]. Những kết quả nghiên cứu này cho phép kết luận rằng: bùn 
cát dưới đáy luồng chạy tàu gồm hai trạng thái vật lý khác nhau trong cùng một cấu trúc, bùn lỏng 
ở bên trên lớp bùn cứng. Bùn lỏng có thể chạy tàu còn bùn cứng thì không và giao diện giữa hai lớp 
được đặc trưng bởi sự tăng lên đột ngột của các thông số lưu biến. 

Do vậy, cho phép phát triển một số chiến lược nạo vét mới là bỏ qua khối lượng bùn lỏng và 
chỉ thanh thải khối lượng bùn cứng. 

Thí nghiệm với tỷ lệ thực được tiến hành ở Bỉ và Hà Lan đã đưa ra những kết luận chính là: 
đối với bùn lỏng có khối lượng riêng nhỏ hơn 1,2 T/m3 [2]: 

+ Phần trên của lớp bùn lỏng có thể hành trình được ngay cả khi thân tàu có một phần nằm 
trong bùn; 

+ Trong tất cả các thí nghiệm chạy thử, những con tàu đã duy trì được đầy đủ khả năng điều 
động khi hành trình trên bùn lỏng; 

+ Khoảng trống dưới đáy tàu là bùn lỏng không ảnh hưởng đến những phản ứng của máy 
móc khi điều động tàu; 

+ Khả năng tăng tốc được duy trì không đổi khi chạy thử với toàn bộ phần khoảng trống dưới 
đáy tàu vẫn nằm trong lớp bùn trên cùng; 

+ Khả năng ăn lái không thay đổi khi tàu chạy trong điều kiện một phần khoảng trống dưới 
trục dọc tàu nằm trong lớp bùn lỏng so với khi tàu chạy trong điều kiện bình thường; 

+ Sóng phát sinh tại mặt giao giữa bùn và nước được ghi nhận nhưng không xác định được 
tác động nào trong khi tàu tăng tốc. 

Từ những thí nghiệm đó, người ta đưa ra kết luận rằng “Khối lượng riêng” hay “mật độ khối 
lượng” của bùn cát đáy luồng có thể là một thông số đáng tin cậy để xác định những độ sâu mà tàu 
có thể hành trình. 

2. Khái niệm độ sâu hàng hải 

 Theo PIANC 2014, thuật ngữ “Đáy hàng hải” được định nghĩa là cao độ mà ở đó những đặc 
tính vật lý của đáy đạt đến một giới hạn mà nếu vượt quá nó thì việc tiếp xúc với đáy tàu sẽ gây ra 
hỏng hóc hoặc các tác động không chấp nhận được đến khả năng điều khiểu và điều động tàu. 

 Theo đó, thuật ngữ “Độ sâu hàng hải” được định nghĩa là: khoảng cách cục bộ tức thời và 
thẳng đứng giữa “đáy hàng hải” và mặt nước tự do tĩnh. 
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Hình 1. So sánh giữa mặt cắt ngang khối lượng riêng của bùn đất và mặt cắt ngang tàu  

để minh họa khái niệm “độ sâu hàng hải” [1] 

 

 
Hình 2. Độ sâu hàng hải và độ sâu đo hồi âm [1] 

 Như vậy, thuật ngữ “Đáy luồng” và “Độ sâu luồng” có thể được thay thế bởi “Đáy hàng hải” 
và “Độ sâu hàng hải”.  

 Ngày nay, nhiều cảng trên thế giới đã sử dụng các khái niệm này để xác định độ sâu cho 
luồng vào cảng của họ [3]. 

Bảng 1. Độ sâu hàng hải áp dụng tại một số nước 

Quốc gia Cảng Khối lượng riêng (T/m3) 

Hà Lan 
Thái Lan 
Bỉ 
Trung Quốc 
 
 
Anh 
 
Pháp 
 
 
Đức 

Rotterdam 
BangKok 
Zeebrugge 
Yangtze 
Liang Yungang 
Tianjing Xingang 
Avonmouth 
Bristol 
Dunkirk 
Bordeaux 
Nantes - Saint Nazaire 
Emden 

1,2 
1,2 

1,15 
1,25 

1,25 ÷ 1,3 
1,2 ÷ 1,3 

1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 

1,22 ÷ 1,24 

3. Độ sâu hàng hải chủ động 

Bằng cách làm lỏng hóa bùn đồng thời ôxi hóa bùn đất đáy luồng (gọi là độ sâu hàng hải chủ 
động), người ta có thể tạo ra độ sâu chạy tàu đủ sâu theo yêu cầu thay vì phải thực hiện công việc 
nạo vét duy tu, thậm chí là nạo vét cơ bản đối với những luồng chạy tàu thiếu bùn lỏng tự nhiên. 

Điển hình là Cảng Emden ở Đức: Trước năm 1990, để duy trì độ sâu cần thiết, cảng này cần 
nạo vét 4 triệu tấn/năm với chi phí 12,5 triệu Euro. Nhưng kể từ sau năm 1990, sau khi thực hiện 
việc tạo “Độ sâu hàng hải chủ động” với chi phí 4,0 triệu Euro/năm, người ta đã không cần phải nạo 
vét duy tu hàng năm nữa. 

Ở nước ta hiện nay, khối lượng nạo vét duy tu hàng năm yêu cầu để đảm bảo độ sâu chạy 
tàu cho các luồng hàng hải là rất lớn. Cụ thể là, năm 2016 có 13 tuyến luồng hàng hải được thực 
hiện nạo vét duy tu, khối lượng gần 4 triệu m3 bùn thải, với kinh phí lên tới 723,5 tỷ đồng và năm 
2017 là 16 tuyến luồng với tổng kinh phí là 759,0 tỷ đồng. Điển hình là các tuyến luồng hàng hải Hải 
Phòng, hàng năm phải thực hiện nạo vét duy tu vào khoảng 1,5 đến 2 triệu m3 bùn thải, với kinh phí 
khoảng 274 đến 365 tỷ đồng. Ngoài việc thiếu kinh phí thực hiện dẫn đến phải duy tu các luồng theo 
từng giai đoạn nhỏ lẻ thì vấn đề lớn hiện nay là bố trí khu vực đổ thải vật liệu nạo vét, đảm bảo các 
quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện đánh giá tác động môi trường (DTM),… những vấn đề này 
luôn khiến các dự án nạo vét duy tu chậm được triển khai, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả khai 
thác cảng. Thêm nữa, việc nạo vét đất phù sa, bùn lỏng cũng có hiệu quả thấp với các đơn vị nạo 
vét ở nước ta hiện nay. 
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Qua tìm hiểu và đánh giá sơ bộ, tôi thấy rằng một số luồng tàu ở Việt Nam hiện nay hoàn toàn 
có thể áp dụng khái niệm “Độ sâu hàng hải” để nâng cao hiệu quả khai thác (độ sâu) và giảm chi 
phí nạo vét duy tu. 

Hiện nay, cách đo độ sâu luồng chạy tàu ở nước ta thông thường là sử dụng máy đo sâu hồi 
âm 2 tần số. Cách đo này không phù hợp để xác định độ sâu hàng hải và một trong những vấn đề 
lớn của cách đo này là chúng cho giá trị lỗi (sau một cơn bão chẳng hạn) khi lớp bùn lỏng được mở 
rộng ra. Điều này rõ ràng làm mất đi một độ sâu chạy tàu trong khi có thể độ sâu thực tế tăng lên do 
sự phân bố lại bùn cát trên bề mặt đáy luồng. 

Ngoài ra, khối lượng riêng của bùn đất có tính đặc thù rất cao, ngay cả trong một khu vực với 
diện tích nhỏ những thay đổi cũng có thể xảy ra. Ví như chỉ cần một sự tăng lên rất nhỏ của hàm 
lượng cát sẽ tác động lớn đến khối lượng riêng (mật độ khối lượng) của bùn và phản ứng lưu biến 
của nó. Do vậy, việc lựa chọn giá trị khối lượng riêng của địa chất đáy nhằm xác định độ sâu hàng 
hải của luồng tàu cần thông qua việc đánh giá quá trình cố kết và phát triển cường độ của bùn đất 
theo thời gian, có xét đến ảnh hưởng bởi các điều kiện riêng của môi trường và khu vực, quá trình 
bồi lắng và điều kiện khai thác của cảng. 

Hiện tại, trên thế giới đã có nhiều loại thiết bị đo đạc xác định khối lượng riêng của bùn lỏng 
trong luồng trên cơ sở những nguyên lý đo đạc khác nhau (các thiết bị đo đạc không phải là mục 
tiêu của bài viết này). 

 
Hình 3. Chu trình kế hoạch - thực hiện - kiểm tra theo dõi độ sâu hàng hải 

4. Kết luận và kiến nghị 

 Khái niệm “độ sâu hàng hải” đã được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu và ứng dụng để 
nâng cao hiệu quả khai thác luồng chạy tàu và giảm chi phí nạo vét với hiệu quả cao. 

 Là một quốc gia biển, Việt Nam với hệ thống cảng đang ngày càng được nâng cấp, mở rộng 
và xây mới nhiều hơn, cần sớm có những nhà đầu tư, nghiên cứu sâu hơn và cụ thể hơn để áp 
dụng những thành quả của thế giới theo hướng tiếp cận này. Nghĩa là, ứng dụng khái niệm “độ sâu 
hàng hải” rồi dần đến ứng dụng “độ sâu hàng hải chủ động” để nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống 
luồng tàu của mình. Đồng thời, giảm chi phí và góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc 
hiện nay trong công tác nạo vét duy tu. 

 Cần sớm tập trung cập nhập, bổ sung và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống 
tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu và kiểm tra đối với những công việc có liên quan đến việc ứng dụng 
khái niệm “độ sâu hàng hải” theo điều kiện thực tế Việt Nam. 
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Tóm tắt 

Hiện nay, để đo địa hình đáy biển, chúng ta tiến hành xác định vị trí mặt bằng bằng công 
nghệ GPS, đo sâu bằng máy đo sâu hồi âm, kết hợp với quan trắc thủy triều, từ đó xác định 
ra tọa độ và độ sâu của điểm cần đo. Phương pháp này bộc lộ một số nhược điểm là: thứ 
nhất, khi đo đạc xa các trạm nghiệm triều thì độ chính xác xác định độ sâu sẽ kém do độ 
cao triều tại trạm nghiệm triều và tại điểm đo khác nhau nhiều; thứ 2, không liên kết được 
độ cao giữa lục địa và biển dẫn đến khó khăn khi cần đo đạc trên khu vực bao gồm cả lục 
địa và biển. Trong báo cáo này sẽ trình bày phương pháp đo mới có thể khắc phục các 
nhược điểm nêu trên. Phương pháp này cũng đã được một số nước trên thế giới sử dụng 
trong những năm gần đây. 

Từ khóa: Địa hình đáy biển, độ chính xác đo sâu, đo cao vệ tinh, thủy triều. 

Abstract 

Nowdays, in order to measure seabed topographic, we determine the coordinates of points 
by GPS technology, the depth by using echo sounder, combine with tidal monitoring, and 
then the coordinates and elevation of the points to be determined. This method reveals a 
number of disadvantages: Firstly, When the survey area is far from the tidal stations, the 
accuracy of the depth determination will be low due to the high tide at the tide station and at 
surveying points are different; Secondly, it does not link the height between the land and the 
sea, which makes it difficult to measure the area including the land and the sea. This report 
will show a new measurement method that can overcome the disadvantages mentioned 
above. This method has also been used by some countries in the world in recent years. 

Keywords: Seabed topographic, accuracy of the depth, altimetry, tide. 

1. Nguyên tắc đo địa hình đáy biển theo phương pháp mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Nguyên tắc xác định độ sâu đáy biển 

Theo phương pháp này, giả sử tại điểm M trên mặt biển, ta đo được độ sâu đến đáy biển là 
Hđ. Bằng công nghệ GPS ta đo được vị trí và độ cao trắc địa của điểm M so với Ellipsoid là H. Với 
điều kiện là mô hình mặt “0” độ sâu (hay còn gọi là số “0” Hải đồ) đã biết. Khoảng cách từ mặt “0” 
độ sâu đến Ellipsoid tại điểm M là H0 (xem Hình 1). Như vậy độ sâu của địa hình đáy biển so với 
mặt “0” độ sâu được xác định bằng công thức: 

0HHHH đS         (1) 

Hđ 
H0 

H 

hM 

Mặt “0” độ sâu 

Ellipsoid 

Đáy biển 
M0 

δH 

HS 

MSL ≡ MDT 

Quasigeoid 

Lục địa 

M hA 

A 

Mặt biển 
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Như vậy điều kiện để xác định độ sâu địa hình đáy biển theo phương pháp này là phải biết 
được mô hình mặt “0” độ sâu. Việc xác định mặt “0” độ sâu được thực hiện bằng cách xác định mặt 
biển trung bình (Mean Sea Level - MSL, xem hình 1); xác định số “0” độ sâu tại các trạm nghiệm 
triều quốc gia rồi gắn mặt biển trung bình vào số “0” độ sâu. Mặt biển trung bình nếu so với Ellipsoid 
thì gọi là mô hình MSS (Mean Sea Surface), nếu so với geoid (quasigeoid) thì gọi là mô hình mặt 
biển trung bình động lực (Mean Dynamic Topography - MDT). Các mô hình này được xác định bằng 
số liệu đo cao vệ tinh (Altimetry). Trong phần 3 nhóm tác giả sẽ giới thiệu về cách xác định MDT. 

Độ chính xác xác định độ sâu địa hình đáy biển phụ thuộc vào độ chính xác đo sâu, độ chính 
xác đo độ cao trắc địa và mô hình mặt “0” độ sâu. 

2. Liên kết độ cao trên biển và trên lục địa 

Tại điểm A trên lục địa, độ cao chuẩn (hA) của điểm A là khoảng cách từ điểm đó đến mặt 
quasigeoid (Mặt chuẩn độ cao Nhà nước). Tại điểm M trên biển, độ sâu của địa hình đáy biển tương 
ứng lại tính đến mặt “0” độ sâu (HS). Giữa mặt “0” độ sâu và mặt quasigeoid lệch nhau một đại lượng 
δH (xem Hình 1). Độ cao của điểm M0 được quy về độ cao chuẩn theo công thức: 

    HHh SM         (2) 

Như vậy để thống nhất độ cao trên biển và lục địa thì cần phải có mô hình mặt “0” độ sâu và 
mô hình quasigeoid thống nhất trên biển và trên lục địa. 

3. Xác định mô hình MDT bằng số liệu đo cao vệ tinh 

3.1. Khái quát về vấn đề xác định độ cao địa hình mặt biển trung bình động lực từ số liệu đo 
cao vệ tinh 

Các vệ tinh đo cao bay trên mặt biển, phát tín hiệu sóng rada xuống mặt biển. Tín hiệu này 
phản xạ trở lại vệ tinh. Bằng cách đo thời gian lan truyền tín hiệu hai chiều sẽ xác định được khoảng 
cách (h) từ vệ tinh đến mặt biển. Vị trí của vệ tinh trên quĩ đạo được xác định bằng hệ thống định vị 
toàn cầu GPS (Global Positioning System) hoặc các phương pháp khác như DORIS (Doppler 
Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite), SLR (Satellite Laser Ranging), nghĩa là 
xác định được độ cao (H) của vệ tinh so với ellipsoid qui chiếu (xem Hình 2). Độ cao của mặt biển 
(SSH - Sea Surface Height) được xác định bằng công thức [12]: 

corrhhHSSH         (3) 

trong đó: hcorr - các số hiệu chỉnh. 

Độ cao mặt biển xác định được biểu diễn thông qua độ cao geoid (N) và độ cao địa hình mặt 
biển động lực (hd) theo công thức (4) (xem Hình 2): 

dhNSSH 
       (4) 

 
Hình 2. Biểu diễn độ cao mặt biển  

Độ cao địa hình mặt biển động lực được chia thành 2 phần là: địa hình mặt biển trung bình 
động lực (Mean Dynamic Topography - hMDT) và địa hình mặt biển động lực biến đổi theo thời gian 
ht (còn gọi là địa hình động lực) [3]. Khi đó độ cao mặt biển được biểu diễn bằng công thức: 

tMDT hhNSSH 
       (5) 

Từ công thức (5) ta thấy: để xác định được độ cao địa hình mặt biển trung bình động lực hMDT 
bằng số liệu đo cao vệ tinh thì phải loại bỏ được độ cao geoid và thành phần địa hình mặt biển động 
lực biến đổi theo thời gian ht ra khỏi độ cao mặt biển (SSH). Độ cao geoid sẽ được xác định từ các 
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hệ số điều hòa cầu Cnm và Snm của mô hình trường trọng lực toàn cầu EGM. Thành phần địa hình 
mặt biển động lực biến đổi theo thời gian sẽ được loại bỏ bằng kỹ thuật bình sai giao cắt (crossover 
adjustment). 

Như vậy, sơ đồ quy trình phương pháp xác định độ cao địa hình mặt biển trung bình động lực 
từ số liệu đo cao vệ tinh SSH như Hình 3: 

 
Hình 3. Sơ đồ quy trình phương pháp xác định độ cao địa hình mặt biển trung bình động lực  

3.2. Kết quả thực nghiệm xác định mô hình MDT trên Biển Đông bằng số liệu đo cao vệ tinh 

3.2.1. Số liệu đo cao vệ tinh  

Để phục vụ mục đích nghiên cứu, chúng tôi thu thập số liệu của 4 loại vệ tinh đo cao ERS-1, 
T/P, ENVISAT và JASON-2. Các số liệu được cung cấp bởi AVISO [4], [5]. 

Bảng 1. Thống kê số liệu các loại vệ tinh thu thập được 

STT Vệ tinh Số chu kỳ Thời gian đo Tổng thời gian đo (tháng) 

1 ERS-1 12 09/4/1995 ÷ 02/6/1996 14 

2 T/P 56 24/3/2004 ÷ 04/10/2005 19 

3 ENVISAT 33 20/7/2009 ÷ 08/4/2012 33 

4 JASON-2 73 28/7/2012 ÷ 22/7/2014 24 

TỔNG 197  90 

3.2.2. Lựa chọn số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông 

Các số liệu đo cao vệ tinh được sử dụng ở đây thuộc loại số liệu lặp lại chính xác (Exact 
Repeat Mission - ERM), đã được tính các số hiệu chỉnh và nằm trong hệ tọa độ quốc tế WGS-84. 
Hình 4 là phân bố các vết đo và điểm đo của 4 loại vệ tinh sử dụng.  

 
 

Hình 4 . Sự phân bố của các điểm đo của 4 loại 
vệ tinh ERS-1, T/P, ENVISAT và JASON-2 trên 

Biển Đông với các màu sắc tương ứng 

Hình 5. Kết quả tính MDT từ số liệu tổng hợp 4 
loại vệ tinh 

Đường 
giới hạn 
vùng tính 

Đường 
giới hạn 
vùng lấy 
số liệu 
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Với mật độ như vậy có thể xây dựng mô hình MDT với kích thước mắt lưới là 5’x5’. Giới hạn 
khu vực tính MDT là (vĩ độ: từ 80 đến 220, kinh độ; từ 1050 đến 1140). Để đảm bảo độ chính xác thì 
số liệu được dùng để tính toán có giới hạn rộng lớn hơn, phủ trùm khu vực cần tính, cụ thể là (vĩ độ: 
từ 70 đến 230, kinh độ; từ 1040 đến 1150). 

3.2.3. Kết quả xây dựng mô hình MDT từ số liệu tổng hợp của 4 loại vệ tinh 

Kết quả xác định MDT ở dạng lưới ô vuông kích thước 5’x 5’. Các thống kê về mô hình MDT 
này như sau: 

- Giá trị MDT lớn nhất:  1,194 m; 

- Giá trị MDT nhỏ nhất:  0,549 m; 

- Giá trị MDT trung bình:  0,891 m. 

Trên Hình 5 biểu diễn kết quả tính MDT ở dạng đường bình độ và màu sắc. 

3.2.4. So sánh kết quả xác định MDT từ số liệu đo cao vệ tinh với số liệu của các trạm nghiệm triều 

+) Giới thiệu về số liệu MDT xác định từ các trạm nghiệm triều 

Chúng tôi sử dụng số liệu quan trắc của 9 trạm nghiệm triều là Cô Tô, Hòn Dấu, Hòn Ngư, 
Tiên Sa, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu, Côn Đảo và Phú Quốc. Đây là các trạm đều có thời gian 
quan trắc trên 18,6 năm (từ năm 1994 đến 2014). Số liệu này được tham khảo từ đề tài cấp Nhà 
nước của PGS. TSKH. Hà Minh Hòa [1]. Các số liệu MDT quan trắc nghiệm triều nằm trong hệ tọa 
độ VN2000, hệ triều zero (hệ triều không) và so với quasigeoid cục bộ Việt Nam. Để so sánh với số 
liệu MDT xác định bằng số liệu đo cao vệ tinh, chúng ta phải chuyển các số liệu trên về hệ tọa độ 
quốc tế WGS-84, hệ không phụ thuộc triều và so với quasigeoid quốc tế.  

+) So sánh kết quả xác định MDT từ số liệu kết hợp 4 loại vệ tinh với số liệu của các trạm 
nghiệm triều 

Để so sánh MDT tính từ số liệu kết hợp 4 loại vệ tinh với số liệu MDT tính từ các trạm nghiệm 
triều, chúng tôi tiến hành nội suy MDT cho các trạm nghiệm triều từ mô hình MDT được xác định kết 
hợp 4 loại vệ tinh, sau đó lấy giá trị này so sánh với số liệu của các trạm nghiệm triều. 

Trên Bảng 2 là kết quả so sánh MDT tính từ số liệu tổng hợp của 4 loại vệ tinh với số liệu 
nghiệm triều. 

Bảng 2. Kết quả so sánh MDT tính từ số liệu tổng hợp của 4 loại vệ tinh với số liệu nghiệm triều 

TT Tên trạm MDT_TH 
Chênh lệch  

(m) 
V  

(m) 
vv  

(m2) 

1 Cô Tô 0,703 0,341 0,333 0,110874 

2 Hòn Dấu 0,696 0,173 0,165 0,027284 

3 Hòn Ngư 0,968 -0,016 -0,024 0,000567 

4 Tiên Sa 0,912 0,056 0,048 0,002321 

5 Quy Nhơn 1,031 -0,092 -0,099 0,009885 

6 Nha Trang 0,977 -0,065 -0,073 0,005303 

7 Vũng Tàu 1,024 -0,193 -0,201 0,040209 

8 Côn Đảo 0,908 -0,005 -0,013 0,000157 

9 Phú Quốc 0,891 -0,129 -0,137 0,018830 

   0,008  0,215430 
  

Kết quả tính sai số trung phương theo độ lệch chuẩn đạt m = ±0,164 m. 

4. Kết luận 

Điều kiện để xác định độ sâu địa hình đáy biển theo phương pháp không sử dụng số liệu 
nghiệm triều là phải biết được mô hình mặt “0” độ sâu. Để thống nhất độ cao trên biển và lục địa thì 
cần phải có mô hình mặt “0” độ sâu và mô hình quasigeoid thống nhất trên biển và trên lục địa. 

Từ số liệu đo cao vệ tinh nhóm chúng tôi đã xây dựng được mô hình địa hình mặt biển trung 
bình động lực (MDT) trên biển Đông. Mô hình này kết hợp với số liệu quan trắc nghiệm triều cố 
định sẽ xây dựng được mô hình mặt “0” độ sâu cho toàn bộ lãnh hải Việt Nam. Đây là ứng dụng 
mới tại Việt Nam và sẽ khắc phục được những nhược điểm do quan trắc thủy triều gây ra trong 
khảo sát đo sâu. 
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Từ mô hình MDT và mô hình mặt “0” độ sâu sẽ nội suy được giá trị H tương ứng với vị trí 
cần xác định. Độ chính xác của mô hình đáp ứng được yêu cầu khảo sát đo sâu hạng 2 và hạng 3. 
Một số khu vực đạt độ chính xác cho khảo sát đo sâu hạng 1. 
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mô phỏng đa thức bậc hai. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa Chất (số 41, tr. 43 - 47), 
Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội. ISSN: 1859 - 1469, 2013. 

[11] Rene Forsberg, C.C. Tscherning. Geodetic Gravity Field Modelling Programs. National 
Space Institute and Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark, 2008. 

[12] Rosmorduc V,. Basic Radar Altimetry Toolbook practical. Bergen, Norway, 2009. 

[13] Nguyễn Văn Sáng. Tính toán độ cao mặt biển từ số liệu đo cao vệ tinh ENVISAT trên vùng 
biển Việt Nam, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa Chất (số 35, tr. 81-85), Trường Đại học 
Mỏ - Địa Chất, Hà Nội, 2011. 

 

Ngày nhận bài:    24/12/2018 
Ngày nhận bản sửa:   13/01/2019 
Ngày duyệt đăng:   17/01/2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 

 

Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải             Số 57 - 01/2019                    59 

TÍNH TOÁN MÔ MEN UỐN DỌC TỚI HẠN CỦA KẾT CẤU THÂN TÀU 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ ỨNG SUẤT 

ULTIMATE LONGITUDINAL BENDING MOMENT CALCULATION OF SHIP  
HULL GIRDER BY APPLYING STRESS DISTRIBUTION METHOD 

 

VŨ VĂN TUYỂN, NGUYỄN THỊ THU QUỲNH 

Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Email liên hệ: tuyenvv.dt@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 
Với các tàu có chiều dài trên 150m, kiểm tra độ bền dọc tới hạn là một yêu cầu bắt buộc 
được quy định bởi Hiệp hội phân cấp tàu quốc tế (IACS).Theo quy định này, mô men uốn 
dọc tại bất kỳ mặt cắt ngang nào của tàu đều phải nhỏ hơn mô men uốn dọc tới hạn [1]. Bài 
báo áp dụng phương pháp tính toán dựa vào sự phân bổ ứng suất trên mặt cắt ngang của 
tàu tại trạng thái tới hạn để xác định mô men uốn dọc tới hạn cho tàu chở hàng rời trọng tải 
170.000 DWT. Kết quả tính toán từ bài báo được phân tích, đánh giá và so sánh với các kết 
quả đã được công bố nhằm khẳng định phương pháp được lựa chọn và gợi ý áp dụng trong 
tính toán độ bền dọc kết cấu thân tàu. 

Từ khóa: Bền dọc, mô men uốn tới hạn, kết cấu thân tàu, phân bổ ứng suất. 
Abstract 

For all ships with overall length larger than 150 meters, the hull girder ultimate longitudinal 
strength checking is a compulsory demand as the requirement of International Association 
of Classification Societies (IACS). Regards to this, the longitudinal bending moment at any 
hull transverse section must be smaller than the ultimate longitudinal bending moment. This 
paper applied stress distribution method of hull transverse section at the limit state to 
determine the ultimate longitudinal bending moment for a bulk carrier with 170,000 in 
deadweight. The calculation results are analyzed, assessed, and compared with the existing 
results in order to confirm the selected method and suggest the application in problem of 
longitudinal strength. 

Keywords: Longitudinal strength, ultimate bending moment, ship structures, stress distribution. 
 

Ký hiệu 
Muh mô men uốn dọc tới hạn khi tàu trên đỉnh sóng; 
Mus mô men uốn dọc tới hạn khi tàu trên đáy sóng; 
ai diện tích tiết diện ngang của cơ cấu thứ i; 
as diện tích tiết diện ngang của cơ cấu có mép 

kèm; 
zi vị trí trọng tâm của cơ cấu thứ i so với mặt 

phẳng cơ bản đáy; 
gu vị trí trục trung hòa của tiết diện mặt cắt ngang 

tại trạng thái tới hạn; 
σx,i ứng suất tới hạn của cơ cấu thứ i; 
σuD, σuS, σuB, σ’uB  ứng suất tới hạn tương ứng của 

dàn boong chính, mạn, đáy ngoài và đáy trong; 

σyD, σyS, σyB, σ’yB  ứng suất chảy dẻo tương ứng của 
dàn boong chính, mạn, đáy ngoài và đáy trong; 
σyp ứng suất chảy dẻo của tấm; 
σyeq ứng suất chảy dẻo của cơ cấu có mép kèm; 
σyw, σyt ứng suất chảy dẻo của bản thành, bản cánh; 
α tỷ lệ mảnh của tấm; 
β tỷ lệ mảnh của cột; 
E mô đun đàn hồi của vật liệu; 
I mô men quán tính; 
t chiều dày tấm; 
hw, tw chiều cao và chiều dày bản thành; 
bf, tf chiều rộng và chiều dày bản cánh. 

1. Tổng quan 

Việc kiểm tra độ bền dọc thân tàu được quy định cụ thể bởi các Tổ chức đăng kiểm (DNV, 
NK, ABS, GL, Lloyd, VR,…), Hiệp hội phân cấp tàu quốc tế (IACS). Độ bền dọc tới hạn của các tàu 
có chiều dài lớn hơn hoặc bằng 150 m phải được đánh giá và đảm bảo điều kiện thân tàu đủ bền 
trong khi đi biển, đỗ bến và ngập khoang [1].   

Độ bền kết cấu thân tàu được chia thành ba nhóm ứng với các trạng thái khác nhau của vật 
liệu như độ bền chảy dẻo của kết cấu, độ bền tới hạn và độ bền mỏi. Mỗi bài toán kiểm tra bền có 
đặc thù khác nhau, bài báo này sẽ đề cập đến vấn đề kiểm tra độ bền tới hạn của kết cấu thân tàu. 
Độ bền tới hạn của kết cấu thân tàu được kiểm tra ở hai trạng thái là độ bền ngang do lực cắt gây 
ra và độ bền dọc do mô men uốn dọc thân tàu gây ra [1]. 

Mô men uốn dọc tới hạn có thể được xác định bằng phương pháp tính toán trực tiếp, phương 
pháp phân bổ ứng suất và phương pháp phân tích tiến trình hư hỏng của kết cấu. Phương pháp 
tính toán trực tiếp áp dụng các biểu thức gần đúng để tính toán giá trị mô men uốn tới hạn của kết 
cấu thân tàu. Trong khi đó, phương pháp phân tích tiến trình hư hỏng của kết cấu thân tàu dựa vào 
mối quan hệ ứng suất và biến dạng của từng phần tử kết cấu trên mặt cắt ngang để xác định quan 
hệ giữa mô men uốn dọc và biến dạng dài. Từ đó, ta xác định được mô men uốn tới hạn của kết 
cấu thân tàu [2, 3]. 
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Phương pháp phân bổ ứng suất trên mặt cắt ngang tại trạng thái tới hạn được giới thiệu bởi 
Caldwell (1965) [4], Paik và Mansour (1995; 2013) [5, 6], Qi và Cui (2006) [3]. Những phương pháp 
này đưa ra giả thuyết về sự phân bổ ứng suất của các phần tử kết cấu trên mặt cắt ngang cho vùng 
chịu kéo và vùng chịu nén khi tàu trên đỉnh sóng và khi tàu trên đáy sóng. Dựa vào sự phân bổ ứng 
suất này có thể xác định được ứng suất của từng phần tử kết cấu. Trên cơ sở đó, mô men uốn tới 
hạn của kết cấu thân tàu sẽ được xác định. 

Bài báo này sẽ áp dụng phương pháp phân bổ ứng suất của nhóm tác giả Paik và Mansour 
(1995) [5] để tính toán ứng suất cho các phần tử kết cấu trên mặt cắt ngang của tàu và mô men uốn 
tới hạn cho hai trường hợp tàu trên đỉnh sóng và tàu trên đáy sóng. 

2. Phương pháp Paik và Mansour (1995)  

2.1. Phân bổ ứng suất trên mặt cắt ngang tại trạng thái tới hạn 

Paik và Mansour (1995) [5] đưa ra giả thuyết về sự phân bổ ứng suất của các phần tử kết cấu 
tàu trên toàn bộ mặt cắt ngang của tàu tại trạng thái tới hạn cho hai trường hợp là tàu trên đỉnh sóng 
và tàu trên đáy sóng như trong Hình 1. Trường hợp tàu trên đáy sóng, các phần tử kết cấu thuộc 
dàn đáy của tàu sẽ chịu kéo và đạt đến ứng suất chảy dẻo của vật liệu (σy). Trong khi đó, các phần 
tử kết cấu thuộc dàn boong sẽ đạt trạng thái ứng suất tới hạn của vật liệu (σu), các phần tử kết cấu 
còn lại sẽ chịu ứng suất đàn hồi của vật liệu (σE). Trường hợp tàu trên đỉnh sóng, sự phân bổ ứng 
suất theo chiều hướng ngược lại so với khi tàu trên đáy sóng. Theo đó, các phần tử kết cấu thuộc 
dàn boong sẽ đạt đến ứng suất chảy dẻo của vật liệu và các phần tử kết cấu thuộc dàn đáy sẽ đạt 
đến ứng suất tới hạn của vật liệu. 

 
Hình 1. Phương pháp Paik và Mansour (1995) 

Để xác định vị trí trục trung hòa trong cả hai trường hợp tàu trên đỉnh sóng và trên đáy sóng 
tại trạng thái tới hạn thì tổng hợp các lực dọc trục trên toàn bộ mặt cắt ngang thỏa mãn biểu thức: 

∫ 𝜎𝑥𝑑𝑎 = 0.  

Trên cơ sở đó, vị trí trục trung hòa (gu) được xác định như sau:  

𝑔𝑢 =
∑ |𝜎𝑥,𝑖|𝑎𝑖𝑧𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ |𝜎𝑥,𝑖|𝑛
𝑖=1 𝑎𝑖

 (1) 

Mô men uốn tới hạn được xác định theo biểu thức: 

𝑀𝑢 = ∑ 𝜎𝑥,𝑖𝑎𝑖(𝑧𝑖 − 𝑔𝑢)𝑛
𝑖=1  (2) 

2.2. Ứng suất của các phần tử kết cấu 

Để tính toán mô men uốn tới hạn theo công thức (2), ta phải đi xác định đước ứng suất tới 
hạn của các phần tử kết cấu khi chịu nén. Theo đó, toàn bộ mặt cắt ngang của tàu được chia thành 
hai nhóm phần tử kết cấu bao gồm phần tử dạng tấm và phần tử cơ cấu có mép kèm như Hình 2. 

 
Hình 2. Phần tử kết cấu của mặt cắt ngang 

*) Ứng suất tới hạn của phần tử tấm: 
Ứng suất tới hạn (σxu) của phần tử tấm chịu nén dọc trục được xác định bởi công thức thực 

nghiệm dựa vào tỉ số giữa chiều dài tấm (a) và chiều rộng tấm (b) như sau [7]: 
Khi a/b ≥ 1, 

𝜎𝑥𝑢

𝜎𝑦𝑝
= {

−0,032𝛽4 + 0,002𝛽2 + 1,0, khi 𝛽 ≤ 1,5
1,274/𝛽, khi 1.5 < 𝛽 ≤ 3,0

1,248/𝛽2  + 0,283, khi 𝛽 > 3,0

 (3) 
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Khi a/b < 1, 
𝜎𝑥𝑢

𝜎𝑦𝑝
=

𝑎

𝑏

𝜎𝑥𝑢
∗

𝜎𝑦𝑝
+

0,475

𝛼2 (1 −
𝑎

𝑏
) (4) 

trong đó:    𝛽 =
𝑏

𝑡
√

𝜎𝑦𝑝

𝐸
;  𝛼 =

𝑎

𝑡
√

𝜎𝑦𝑝

𝐸
; 

𝜎𝑥𝑢
∗

𝜎𝑦𝑝
= {

−0,032𝛼4 + 0,002𝛼2 + 1,0, khi 𝛼 ≤ 1,5
1,274/𝛼, khi 1,5 < 𝛼 ≤ 3,0

1,248/𝛼2 + 0,283, khi 𝛼 > 3,0

 

 

*) Ứng suất tới hạn của phần tử cơ cấu có mép kèm: 

Ứng suất tới hạn của phần tử cơ cấu có mép kèm chịu nén được xác định theo công thức 
thực nghiệm của nhóm tác giả Paik và Thayamballi (2003) [8] như sau: 

𝜎𝑥𝑢 = 𝑚𝑖𝑛 (𝜎𝑥𝑢1;
𝜎𝑦𝑒𝑞

𝜆2 ) (5) 

Trong đó:    𝜆 =
𝑎

𝜋𝑟
√

𝜎𝑦𝑒𝑞

𝐸
;  𝑟 = √

𝐼

𝑎𝑠
; 

𝜎𝑥𝑢1 = 𝜎𝑦𝑒𝑞(0,995 + 0,936𝜆2 + 0,170𝛽2 + 0,188𝜆2𝛽2 − 0,067𝜆4)−1 

𝜎𝑦𝑒𝑞 =
𝑏𝑡𝜎𝑦 + ℎ𝑤𝑡𝑤𝜎𝑦𝑤 + 𝑏𝑓𝑡𝑓𝜎𝑦𝑡

𝑏𝑡 + ℎ𝑤𝑡𝑤 + 𝑏𝑓𝑡𝑓

 

Ứng suất của tất cả các phần tử kết cấu trong mặt cắt ngang của tàu được xác định thông 
qua các công thức (3), (4) và (5). Trên cơ sở đó, ta sẽ xác định được mô men uốn dọc tới hạn của 
tàu theo công thức (2). 

3. Tính mô men uốn tới hạn cho tàu chở hàng rời  

Bài báo lựa chọn tàu chở hàng rời trọng tải 170.000DWT để tính toán mô men uốn tới hạn bằng 
phương pháp đã giới thiệu tại Mục 2. Tàu có chiều dài 285m, chiều rộng 50 m, chiều cao mạn 26,7 m.  

Mô hình tính toán là vùng giữa của tàu kéo dài trong một khoảng giữa hai cơ cấu ngang khỏe 
(áp dụng cho boong và két đỉnh mạn, đáy và két hông), giữa hai sườn thường (áp dụng cho dàn 
mạn). Kết cấu mặt cắt ngang và thông tin vật liệu của tàu chở hàng rời được thể hiện như trong 
Hình 3. Trong khi đó, Hình 4 mô tả việc phân chia phần tử kết cấu cho toàn bộ mặt cắt ngang (MCN). 

Kết quả tính toán mô men uốn dọc tới hạn của tàu chở hàng rời được thể hiện như trong Bảng 1. 
Các kết quả này được so sánh với kết quả khi áp dụng phương pháp Paik và Mansour hiệu chỉnh và 
phương pháp phân tích tiến trình hư hỏng của kết cấu dựa vào phần mềm ALPS/HULL và ANSYS. Theo 
Bảng 1, sai số của các mô men tới hạn khi áp dụng phương pháp phân bổ ứng suất trên mặt cắt ngang 
tại trạng thái tới hạn của Paik và Mansour (1995) so với các phương pháp khác nằm trong giới hạn 0,3 - 
4,0 %. 

Bảng 1. So sánh kết quả tính toán với kết quả công bố của ISSC-2012 [9]  
 

Mô men 
tới hạn 

Bài 
báo 

Modified Paik 
& Mansour 

ALPS/HULL 
(PNU) 

ANSYS 
Sai số (%) 

(MN.m) (I) (II) (III) (IV) (I) và (II) (I) và (III) (I) và (IV) 

Muh 16.955 16.576 16.602 17.500 2,2 2,1 3,2 

Mus 15.419 14.798 15.380 15.800 4,0 0,3 2,5 
 

  
Hình 3. Kết cấu chi tiết MCN của tàu Hình 4. Phân chia phần tử kết cấu cho MCN 
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4. Kết luận 

Bài báo đã giới thiệu phương pháp phân bổ ứng suất trên mặt cắt ngang của tàu tại trạng thái 
tới hạn được đề xuất bởi Paik và Mansour (1995) để tính mô men uốn tới hạn cho tàu chở hàng trọng 
tải 170.000DWT. Kết quả tính toán của bài báo đã được phân tích, đánh giá và so sánh với các kết 
quả đã được công bố khi áp dụng các phương pháp tính toán khác nhau. Một số kết luận có thể được 
rút ra như sau: 

Kết quả tính toán mô men uốn tới hạn theo phương pháp được đề xuất bởi Paik và Mansour 
(1995) cho kết quả có sai lệch nhỏ (≤ 4%) so với các kết quả đã được công bố khi áp dụng các 
phương pháp tính toán khác như trong Bảng 1. 

Phương pháp áp dụng trong bài báo này dễ thực hiện, thời gian tính toán nhanh, cho kết quả 
tin cậy. 

Phương pháp tính toán dựa trên giả thuyết phân bổ ứng suất trên mặt cắt ngang tại trạng thái 
tới hạn do Paik và Mansour đề xuất hoàn toàn có thể áp dụng để tính toán mô men uốn dọc tới hạn 
cho kết cấu thân tàu. 
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Tóm tắt 

Trong một số chế độ khai thác của tàu cánh ngầm, cánh tàu cánh ngầm có thể xuất hiện 
xâm thực trên bề mặt cánh, hiện tượng xâm thực này gây ra nhiều ảnh hưởng tới đặc tính 
khai thác của tàu. Một trong số những ảnh hưởng là gây ra sự thay đổi tới đặc tính thủy động 
lực học như là thay đổi tới đặc tính lực cản, lực nâng đối với thiết bị cánh của tàu cánh ngầm. 
Để chỉ ra ảnh hưởng này thiết bị cánh mũi tàu cánh ngầm được nghiên cứu và tiến hành tính 
toán bằng phương pháp số. Mô hình xâm thực Rayleigh Plesset được sử dụng trong quá 
trình tính toán dòng xâm thực qua profin cánh dạng 3D với góc nâng thay đổi tương ứng với 
sự thay đổi của số xâm thực. Sự phát triển kích thước vết xâm thực phụ thuộc vào sự thay 

đổi các thông số liên quan đến số xâm thực  và thông số độ sâu hoạt động của thiết bị. Kết 
quả làm thay đổi hệ số lực cản CD và hệ số lực nâng CL khi hiện tượng xâm thực xảy ra. 

Từ khóa: Xâm thực cánh tàu cánh ngầm, xâm thực, tàu cánh ngầm. 

Abstract 

In some working conditions, cavitation can appear on hydrofoil and make some effects. One 
effect of cavitation is making changing of fluid dynamic characteristics such as drag force or 
lift force. In order to predict the effect of cavitation on hydrofoil characteristics, hydrofoil was 
studied numerically. Rayleigh Plesset cavitation model was used to calculate the cavitating 
flow around 3D hydrofoil with changing angle of attract and number cavitation. The 
development of cavitation depends on the changing of number cavitation and depth. 
Resulting in the changing of drag coefficiency and lift coefficiency. 

Keywords: Cavitation, hydrofoil, CFD. 

1. Giới thiệu 

Khi hiện tượng xâm thực xuất hiện trên các thiết bị hàng hải như bánh lái tàu thủy, thiết bị 
cánh của tàu cánh ngầm, chân vịt tàu thủy. Nó làm thay đổi các đặc tính thủy động lực học của thiết 
bị như làm ảnh tới lực bẻ lái đối với thiết bị bánh lái tàu thủy [5] hay làm thay đổi đặc tính lực nâng, 
lực cản tới thiết bị cánh tàu cánh ngầm [1]. Đối với thiết bị chân vịt tàu thủy hiện tượng xâm thực 
làm giảm lực đẩy [6]. Kết quả gây ra tổn thất hiệu suất làm việc của thiết bị. 

Tàu cánh ngầm là một loại tàu có thiết kế đặc biệt với cánh được đặt phía dưới thân tàu. Khi 
tàu tăng tốc, các cánh ngầm có hình dạng khí động học đặc biệt tạo ra lực nâng để nâng thân tàu 
lên khỏi mặt nước. Từ đó giảm đáng kể lực cản tác dụng lên thân tàu, làm gia tăng tốc độ của tàu. 
Tuy nhiên, khi vận hành ở đường nước khai thác (ĐNKT), cánh tàu cánh ngầm ở vị trí gần mặt 
thoáng do đó hiện tượng xâm thực dễ dàng xảy ra và có ảnh hưởng trực tiếp tới đặc tính thủy động 
học tác dụng lên cánh cũng như đặc tính khai thác của loại tàu này. 

 
Hình 1. Bố trí chung tàu cánh ngầm và kích thước cánh 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu được thực hiện để chỉ ra ảnh hưởng của xâm thực tới các 
thiết bị cánh tàu cánh ngầm. Khi hiện tượng xâm thực xảy ra, hệ số lực nâng và hệ số lực cản tăng 
cùng với việc tăng kích thước của vết xâm thực cho tới khi đạt tới kích thước lớn nhất của vết xâm 
thực, tuy nhiên các hệ số này cũng giảm nhanh chóng khi các bọt khí xâm thực tan vỡ. Nhóm tác 
giả J Yang đã đưa ra được ảnh hưởng của xâm đến sự thay đổi đặc tính lực nâng và lực cản khi 
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xâm thực hình thành trên cánh [1]. Mohammad shakil Ahmmed cùng với nhóm nghiên cứu đã tiến 
hành đánh giá ảnh hưởng của xâm thực tới cánh có biên dạng NACA0012 [2], khi xâm thực xảy ra 
ở các góc nâng với gia trị vận tốc khác nhau thì hệ số lực cản và hệ số lực nâng thay đổi, từ đó làm 
ảnh hưởng tới hiệu suất khai thác. 

Từ những nghiên cứu trên về ảnh hưởng của xâm thực tới thiết bị dạng cánh, bài viết này tập 
trung nghiên cứu ảnh hưởng của dòng xâm thực gần mặt thoáng đối với thiết bị cánh mũi tàu cánh 
ngầm dạng 3D bằng phương pháp số để chỉ ra ảnh hưởng của dòng xâm thực làm thay đổi hệ số 

lực cản CD và hệ số lực nâng CL với góc nghiêng của cánh là  = 8o và  = 10o cùng với sự thay đổi 

số xâm thực . 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình xâm thực 

Cơ sở lý thuyết về lớp biên và sự tách thành lớp biên với vật thể dạng profile cánh [4] 

Mô hình xâm thực hai pha gồm pha nước (water phase) và pha hơi (vapour phase) được sử 
dụng trong quá trình tính toán với nhiệt độ là 25oC. 

Phương trình liên tục và phương trình động lượng cho dòng nhiều pha: 
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Trong đó:  , u, p là khối lượng riêng chất lỏng, vận tốc và áp suất; 

   và l là hệ số nhớt động học và hệ số nhớt rối. 

Phương trình chuyển pha từ pha lỏng sang pha hơi: 
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Với Ce = 0,02 và Cc = 0,01và ứng suất bề mặt   = 0,0717 N/m 
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3. Xây dựng mô hình và điều kiện biên của bài toán 

 
Hình 2. Mô hình tính toán 
L x h x b =15 x 6 x 10 (m) 

 
Hình 3. Chia lưới vùng không 

gian tính 

 
Hình 4. Chia lưới cánh tính toán 

 

Mô hình dòng rối k- với số Reynolds trung bình Navier - Stokes (RANS) được sử dụng kết 
hợp với mô hình xâm thực Singhal. Mô hình tính toán với phương trình xâm thực Rayleigh-Plesset 
đươc ứng dụng cho bài toán mô phỏng xâm thực ổn định. Loại lưới tứ diện không cấu trúc được sử 
dụng với kích thước cỡ lưới nhỏ nhất là 3,5mm và cỡ lớn nhất là 100mm. Lưới được chia từ trong 
ra ngoài. Sau khi chia lưới, không gian tính bao gồm 916.445 phần tử và 160.585 nút lưới. 

Điều kiện biên bài toán được thiết lập: 

- Mô hình xâm thực: k-; cavitation;             - Trao đổi nhiệt: None; 

- Vật liệu: water phase, temperature 25oC; water vapour phase, temperature 25oC; 

- Thiết lập điều kiện biên: 

        + Inlet: vận tốc dòng, Vinlet (m/s): 

        + Outlet: Áp suất, Poutlet = 106.348Pa; 

+ Open: Áp suất tại mặt thoáng 101.325Pa; 

+ Tiêu chuẩn hội tụ: 10-4. 
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4. Kết quả tính toán và đánh giá 

 Dưới đây là kết quả thể hiện hệ số lực cản CD và hệ số lực nâng CL ứng với giá trị số xâm 

thực  khác nhau. 

 
Hình 5. Hệ số lực cản CD và hệ số lực nâng CL 

 
Hình 6. Phân bố pha hơi trên cánh  = 8o 

 

 
Hình 7. Phân bố pha hơi trên cánh  = 10o 

Khi hiện tượng xâm chưa xảy ra trên bề mặt cánh thì đặc tính thủy động lực học tác dụng lên 

cánh hoàn toàn phụ thuộc vào kích thước hình học của cánh và góc nghiêng . Tuy nhiên khi ở 
những dải vận tốc lớn hơn thì trên bề mặt cánh xuất hiện những bọt khí xâm thực và kích thước vết 
xâm thực này phát triển nhanh chóng khi vận tốc tăng đến giá trị thích hợp. Lúc này đặc tính về lực 
nâng và lực cản tác dụng lên cánh còn phụ thuộc vào sự phát triển kích thước vết xâm thực. Hình 
5 chỉ ra sự phân bố lực thủy động học tác dụng lên cánh qua hệ số lực cản CD và hệ số lực nâng CL 

ứng với góc nghiêng khảo sát  = 8o và  = 10o cùng với sự thay đổi của số xâm thực . 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 

 

66                                                Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải            Số 57 - 01/2019  

 
Hình 8. Phân bố pha hơi trên tiết diện ngang cánh  = 8o 

 
Hình 9. Phân bố pha hơi trên tiết diện ngang cánh  = 10o 

Phân bố thể tích pha hơi trên bề mặt vật thể được thể hiện qua Hình 6 và Hình 7. Ứng với số 

xâm thực  = 0,89 bọt khí xâm thực mới bắt đầu được hình thành trên bề mặt cánh, tuy nhiên khi số 
xâm thực giảm xuống đồng nghĩa tăng vận tốc thì kích thước vết bọt khí xâm thực tăng nhanh và bao 

phủ toàn bộ bề mặt cánh khi số xâm thực  = 0,42. Quá trình phát triển kích thước vết xâm thực trên 
cánh được thể hiện rõ nét thông qua Hình 8 và Hình 9. Kích thước vết xâm thực phát triển và bao phủ 
toàn bộ bề mặt trên của cánh khi vận tốc đạt tới giá trị nhất định. Bọt khí xâm thực hình thành và mất 
đi chính là nguyên nhân gây ra sự thay đổi đặc tính lực cản và lực nâng tác dụng lên cánh. 

5. Kết luận 

Khi hiện tượng xâm thực xảy ra, các phần tử bọt khí xâm thực hình thành và mất đi mang tính 
chu kỳ chính là nguyên nhân gây ra sự thay đổi đặc tính lực nâng và lực cản từ môi trường tác dụng 
lên cánh, từ đó ảnh hưởng tới đặc tính khai thác của tàu cánh ngầm. Ngoài ra xâm thực cũng là 
nguyên nhân chính dẫn đến sự phá hủy lớp bề mặt vật liệu của cánh gây ra hiện tượng rỗ bề mặt 
và làm cho lực cản ma sát tăng, ảnh hưởng tới kết cấu cánh,... 

Đặc tính xâm thực cũng được chỉ ra khi tăng vận tốc và tăng giá trị góc nghiêng của cánh. Kết 

quả tính toán đã đưa ra mối quan hệ giữa số xâm thực  và kích thước vùng phân bố pha hơi.  
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Tóm tắt 

Ngày nay các doanh nghiệp đều hiểu việc gia tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trước 
hết phải xuất phát từ yếu tố con người. Do đó công tác hoạch định nguồn nhân lực trong các 
doanh nghiệp một cách bài bản sẽ giúp doanh nghiệp cân đối được nhu cầu nhân lực đáp 
ứng với những đòi hỏi của môi trường kinh doanh biến động. Bài báo này sẽ chỉ ra những đặc 
trưng trong phương pháp quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó 
nhấn mạnh đến công tác hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đúc kết những bài 
học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam. Cuối cùng chỉ ra những yếu tố 
giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc lập kế hoạch nhân lực. 

Từ khóa: Quản trị nguồn nhân lực Nhật Bản, hoạch định nguồn nhân lực, công ty vận tải biển. 

Abstract 

Many companies have recently been making adjustment for boosting their competitiveness 
through focusing on human resource. Thus, that human development planning is made 
thoroughly in these companies is supposed to balance between demand and supply following 
to the changes of business environment. This issue discusses the characteristics of Japanese 
styles of management, especially for dealing with human resource planning. In addition to, it 
mentions about practical experience for ocean shipping companies. Eventually, it shows 

relevant factors helping these firms boost industrial competitiveness.  

Keywords: Japanese human resource management, human Resource Planning, ocean shipping. 
company. 

1. Đặt vấn đề 

“Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp được hình thành trên cơ sở các cá nhân được liên kết với 
nhau theo những mục tiêu nhất định”. [1, tr.1]. Như vậy nguồn nhân lực có thể hiểu gồm tất cả những 
người đang làm việc trong doanh nghiệp cụ thể, bao gồm nhà quản lý và nhân viên, lực lượng lao động 
trực tiếp và gián tiếp, nhân lực làm việc trong tất cả các bộ phận, phòng ban của doanh nghiệp.  

Nhân lực của doanh nghiệp chịu sự tác động của các yếu tố môi trường kinh doanh nên lực 
lượng này thường có biến động tăng giảm theo thời gian. Có thể giảm do nguyên nhân như: nghỉ 
hưu, ốm đau, tai nạn, bệnh tật, thai sản, bãi nhiệm,… Có thể tăng do việc tuyển dụng thêm, điều 
chuyển, bổ sung. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong từng giai đoạn doanh nghiệp cần đánh giá 
được sự thay đổi của các yếu tố ảnh hưởng từ đó xây dựng kế hoạch nhân lực dài hạn. 

Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu về quản trị nguồn nhân lực của Nhật Bản như: 
TS. Trần Thị Nhung (2005) [3] cũng đã chỉ ra hiện trạng phát triển nguồn nhân lực, các phương thức 
đào tạo và những đặc trưng của hệ thống quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Nhật 
Bản. Những kinh nghiệm có thể áp dụng cho các doanh nghiệp nói chung. Purwadi và cộng sự 
(2012) [4] giải thích rằng nền tảng để lập kế hoạch nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Nhật là 
hệ thống việc làm trọn đời. Việc cắt giảm nhân viên dư thừa là không thể chấp nhận được ở Nhật 
Bản. Nhân viên làm việc suốt đời tại một công ty sẽ giúp họ gắn bó và nỗ lực hết mình với công ty 
đó. Nghiên cứu “Quản lý nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp Nhật Bản và một số bài học kinh 
nghiệm vận dụng cho Việt Nam” của TS. Phạm Quý Long (2012) lại đi sâu vào phân tích mối quan 
hệ giữa quản lý và lao động thông qua việc thực hiện các chức năng cơ bản của quản trị nguồn 
nhân lực như: thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nuôi dưỡng nguồn nhân lực. Ngoài ra 
cũng có nhiều luận văn nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp vận tải biển cụ 
thể ở Việt Nam, nhưng cách tiếp cận vẫn theo mô hình quản trị nguồn nhân lực truyền thống. 

Qua nghiên cứu các công trình có thể thấy rằng phần lớn các công trình nghiên cứu mới chỉ 
dừng ở việc áp dụng lý thuyết quản trị nguồn nhân lực của Nhật Bản trong các doanh nghiệp nói 
chung. Còn đối với nghiên cứu áp dụng cho doanh nghiệp vận tải biển tại Việt Nam còn rất hạn chế.  
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Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của bài báo này tập trung vào 3 vấn đề: 

(1) Nghiên cứu các đặc trưng phương pháp quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp 
Nhật Bản; (2) Rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc hoạch định nguồn nhân lực cho một số 
doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam; (3) Đề xuất cách ứng dụng phương pháp quản trị nguồn nhân 
lực Nhật vào doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam. 

2. Đặc trưng phương pháp quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Nhật Bản 

Các nghiên cứu đều đã chỉ ra 3 đặc trưng trong phương pháp quản trị nguồn nhân lực trong 
các doanh nghiệp Nhật Bản là: sử dụng nhân lực làm việc suốt đời, hệ thống thăng tiến và trả lương 
theo thâm niên, và sự tham gia của công đoàn trong quản trị nguồn nhân lực.  

Đặc trưng thứ nhất có tác động lớn đến công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 
Môi trường kinh doanh hiện nay luôn ảnh hưởng đến doanh nghiệp do đó cũng ảnh hưởng đến hoạt 
động quản trị nguồn nhân lực. Yếu tố ảnh hưởng rõ nét nhất là xu hướng phát triển của khoa học 
công nghệ. Sự thay đổi của khoa học công nghệ luôn ảnh hưởng đến các vị trí việc làm. Tuy nhiên 
vẫn có những vị trí công việc như: công việc đòi hỏi tư duy sáng tạo, công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm vẫn cần tới sức lao động của con người.  

Sự tác động thường ảnh hưởng theo 2 hướng: thừa nhân lực hoặc thiếu nhân lực. Vậy doanh 
nghiệp Nhật Bản giải quyết vấn đề này như thế nào khi vẫn giữ quan điểm sử dụng lao động suốt đời. 

a. Điều chỉnh nguồn nhân lực khi thiếu hụt 

Khi gặp vấn đề này, các doanh nghiệp Nhật thường cho rằng tuyển dụng luôn là giải pháp 
cuối cùng được chọn, họ có thể sử dụng một số giải pháp sau: 

* Tăng thêm giờ làm 

Là yêu cầu nhân viên làm vượt quá số giờ lao động trong ngày theo quy định, hoặc làm thêm 
vào các dịp Lễ, Tết, ngày nghỉ. Tuy nhiên cách này cũng có những giới hạn nhất định và có thể làm 
giảm hiệu quả do chi phí trả lương làm thêm thường cao hơn so với sử dụng lao động theo thời gian 
quy định.  

* Thuê nhân viên hợp đồng 

Ngoài nhân viên làm việc toàn thời gian, các công ty Nhật thường ưu tiên sử dụng nhân viên 
hợp đồng. Những nhân viên hợp đồng thường được hưởng các quyền lợi ít hơn so với nhân viên toàn 
thời gian về bảo hiểm y tế, chế độ hưu trí và các quyền lợi khác. Việc lựa chọn hình thức thuê nhân 
viên hợp đồng khi thiếu hụt sẽ hiệu quả hơn việc tuyển dụng nhân viên do chi phí bỏ ra thường thấp 
hơn. Tuy nhiên cách này không phù hợp nếu doanh nghiệp thiếu hụt lao động trong thời gian dài. 

* Tuyển dụng 

Tuyển dụng là giải pháp cuối cùng sau khi đã áp dụng các cách trên. Vì khi doanh nghiệp 
tuyển dụng đồng nghĩa với việc họ phải có trách nhiệm sử dụng lao động cho đến lúc họ nghỉ hưu. 
Có 2 vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý trong quy trình tuyển dụng là số lượng và chất lượng của lao 
động được tuyển dụng. 

Để duy trì việc tuyển dụng suốt đời, các doanh nghiệp Nhật Bản thường tuyển dụng số lượng 
lao động khoảng 50-70% nhu cầu thực tế công việc. Còn về chất lượng lao động sẽ được đánh giá 
qua việc kiểm tra về mặt tâm lý, thi viết, phỏng vấn nhằm đánh giá về quá trình đào tạo, gia đình. 

Số lượng nhân lực được tuyển dụng thêm thường được căn cứ dựa trên số giờ làm việc vượt 
quá năng lực hiện tại.  

Tổng số giờ vượt quá = Tổng số giờ làm việc mong muốn - Tổng số giờ làm việc bình 
thường, số giờ làm việc có thể làm thêm. 

b. Điều chỉnh nguồn nhân lực khi dư thừa 

Trong trường hợp doanh nghiệp dư thừa nhân lực. Để duy trì việc sử dụng nhân lực suốt đời 
doanh nghiệp sẽ áp dụng các biện pháp như: 

* Cắt giảm nhân viên hợp đồng 

Giải pháp đầu tiên doanh nghiệp sẽ cắt giảm các nhân viên hợp đồng vì những lao động này 
có thể được thuê lại khi hoạt động của công ty trở lại bình thường. 

* Giảm thời gian làm thêm giờ 

Cắt giảm giờ làm thêm sẽ là giải pháp tiếp theo do việc này sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. 

* Điều chuyển nhân viên sang bộ phận khác hoặc sang xí nghiệp khác cùng công ty 

Để giảm tải về nhân lực, nhiều công ty đã thực hiện luân chuyển giữa các bộ phận hoặc 
chuyển nhân viên sang các xí nghiệp khác trong cùng công ty.  
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* Nghỉ không lương 

Đây là giải pháp mang tính tạm thời vì nó gây ra những phản ứng tiêu cực từ phía nhân viên. 
Do đó nó chỉ áp dụng trong các giải pháp tình thế. 

* Nghỉ hưu tự nguyện 

Khi tình hình kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, công ty có thể xem xét giải pháp 
khuyến khích nhân viên nghỉ hưu trước tuổi. 

* Nghỉ việc 

Giải pháp cuối cùng mặc dù không muốn song doanh nghiệp cũng vẫn phải sử dụng đó là bắt 
buộc nhân viên nghỉ việc.  

* Điều chỉnh bằng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

Nhiều doanh nghiệp coi hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một cách để điều 
chỉnh nhân lực dư thừa. Hoạt động này sẽ giúp nhân viên chuyển từ công việc này sang một công 
việc khác, bên cạnh đó cũng giúp nhân viên nắm bắt được các kỹ thuật mới trong công việc hiện tại. 
Đào tạo và phát triển đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doanh 
nghiệp. Trong đó, kỹ năng chuyên môn là nội dung được chú trọng nhất trong đào tạo, sau đó mới 
tới kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và đào tạo về hành vi, đạo đức,... Có 2 hình thức cơ bản là: đào tạo 
trong công việc và đào tạo ngoài công việc. 

- Đào tạo trong công việc: là phương pháp đào tạo trực tiếp tại nơi làm việc, người học sẽ học 
được những kỹ năng, kiến thức cần thiêt cho công việc thông qua thực tế thực hiện công việc dưới 
sự hướng dẫn của nhân viên có kinh nghiệm. 

- Đào tạo ngoài công việc là phương pháp đào tạo trong đó người học được tách khỏi 
công việc thực tế. 

c. Chế độ thăng tiến 

Thăng tiến được hiểu là việc điều chuyển sang một công việc khác với mức lương cao hơn. Trong 
công ty Nhật Bản, thăng tiến nghĩa là được điều chuyển lên các vị trí quản lý. Có hai hình thức thăng tiến: 

Thăng tiến từ bên trong nội bộ 

Về bản chất là sự thăng chức cho nhân viên. Hình thức này có thuận lợi là nhân viên được 
thăng chức đã có hiểu biết rõ về môi trường làm việc hiện tại. Điều này sẽ khuyến khích nhân viên 
gắn bó với công ty dài hạn, tạo động lực cho nhân viên phấn đấu.  

Thăng tiến từ bên ngoài 

Khi nhân lực nội bộ không đáp ứng được yêu cầu công việc do xuất hiện công việc mới, mở 
rộng thêm cơ sở sản xuất kinh doanh, các công ty vẫn phải tuyển dụng từ bên ngoài. Thăng tiến từ 
bên ngoài sẽ tạo cơ hội cho việc xuất hiện các ý tưởng mới. Tuy nhiên, nhân lực mới sẽ phải được 
đào tạo cho phù hợp với đặc trưng văn hóa của công ty. Phương pháp này rất ít khi được sử dụng 
ở các doanh nghiệp Nhật Bản. 

3. Bài học kinh nghiệm trong hoạch định nguồn nhân lực 

Bài học kinh nghiệm từ mô hình quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp Nhật Bản cho thấy 
ưu điểm trong việc sử dụng nhân lực suốt đời. Tuy nhiên để áp dụng được cho các doanh nghiệp 
vận tải biển Việt Nam cần lưu ý các nguyên tắc sau:  

Thứ 1, cần phân loại nguồn nhân lực thành 2 nhóm: nhóm nhân sự nòng cốt và nhóm nhân 
sự bổ sung/tạm thời.  

Thứ 2, xây dựng kế hoạch sử dụng dài hạn cho “nhân lực nòng cốt” [4], còn tuyển dụng “nhân 
lực bổ sung theo hợp đồng” [4]. 

Thứ 3, cần có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với nhân lực nòng cốt. 

4. Đề xuất ứng dụng phương pháp quản trị nguồn nhân lực Nhật Bản vào doanh nghiệp vận 
tải biển Việt Nam 

Tại Việt Nam nhiều doanh nghiệp cũng hiểu vai trò của hoạch định nguồn nhân lực dài hạn. 
Tuy nhiên kế hoạch này thường được lập dựa trên tư duy chủ quan của lãnh đạo nên không sát với 
thực tế. Hoạch định nhân lực dài hạn cần căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển k inh doanh 
và phải phân tích nhu cầu nhân lực trong từng bộ phận doanh nghiệp.  

Nhìn vào bức tranh nhân lực của doanh nghiệp vận tải biển cũng có đặc điểm tương đồng 
như các loại hình doanh nghiệp khác. Song nhân lực trực tiếp của các doanh nghiệp vận tải biển lại 
có tính đặc thù rất cao. Cụ thể lao động làm việc trực tiếp dưới các tàu biển sẽ đối mặt với điều kiện 
làm việc chật hẹp, nặng nhọc, độc hại, thời gian làm việc dài, liên tục, phải xa gia đình, người thân, 
đối mặt với nhiều nguy cơ không lường trước như bão gió, tai nạn hàng hải,… Nhân lực ngành này 
phải có đủ các điều kiện của từng chức danh theo quy định.  
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Phân loại: 

- Lao động trực tiếp là lực lượng chính tạo ra sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, bao gồm 
đội ngũ thuyền viên làm việc trên các tàu biển.  

- Lao động gián tiếp là đội ngũ lãnh đạo, nhà quản lý, nhân viên làm việc tại các phòng ban, 
công việc của họ có tính hỗ trợ cho hoạt động khai thác của đội tàu biển. Thực tế hiện nay các doanh 
nghiệp đang có xu hướng “outsourcing” đối với các công việc mang tính bổ trợ của như: an ninh, 
phục vụ, kho bãi, thậm chí các dịch vụ thuê đội ngũ thuyền viên. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tập 
trung vào việc quản lý hiệu quả hơn nguồn nhân lực nòng cốt của mình. 

Qua thu thập tình hình nhân lực của một số công ty vận tải biển Việt Nam tính đến tháng 
12/2017, tác giả đã chọn tỷ lệ 70% nhân lực nòng cốt là nguồn nhân lực sẽ được ký hợp đồng không 
thời hạn và 30% nhân lực tạm thời sử dụng các hợp đồng từ 1 đến 3 năm như các doanh nghiệp 
Nhật Bản để phân loại và khuyến nghị như sau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Theo tính toán của tác giả  

Hình 1. Dự kiến cơ cấu số lượng nhân lực trực tiếp  
 

 
(*) Theo tính toán của tác giả  

Hình 2. Dự kiến cơ cấu số lượng nhân lực gián tiếp  

Thời gian tới doanh nghiệp có thể áp dụng các biện pháp điều chỉnh đối với nhân lực không 
thuộc nhóm nòng cốt theo một số biện pháp đã nêu trong phần dư thừa nhân lực. Còn đối với nhóm 
nhân lực nòng cốt, doanh nghiệp cần xây dựng Bản lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các vị trí. 
Qua đó nhân viên sẽ biết phải hoàn thiện cái gì, phấn đấu như thế nào, từ đó có động lực gắn bó 
với doanh nghiệp. Bản lộ trình có thể xây dựng theo 2 hướng: phát triển theo hướng chuyên môn 
sâu và phát triển theo chức danh. 

- Việc phát triển chuyên môn sâu phù hợp với nhân lực làm công việc chuyên môn tại các 
phòng ban như: nhân lực Phòng kế toán có thể trở thành chuyên gia về tài chính, nhân lực Phòng 
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Kỹ thuật có thể trở thành chuyên gia giám sát về kỹ thuật, nhân lực Phòng Pháp chế có thể trở thành 
chuyên gia tư vấn về pháp lý. 

- Việc phát triển theo chức danh có thể áp dụng đối với nhân lực làm việc dưới tàu. Đội ngũ 
thuyền viên thường được chia thành 2 nhóm: nhóm boong và nhóm máy.  

 
Hình 3. Phát triển theo chức danh nhóm máy và boong 

Sau khi đã hoàn thành Bản lộ trình nghề nghiệp, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch đào 
tạo nhân lực trong từng giai đoạn.  

Bảng 1. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân lực trực tiếp 
 

STT Năng lực vị trí 

Cấp bậc năng lực 

Thủy thủ Sỹ quan vận hành Sỹ quan quản lý 

1 

Kiến thức: 

Giấy CN khả năng chuyên 
môn; Giấy CN huấn luyện 
nghiệp vụ [3] 

Theo TT 
37/2016/BGTVT 

Theo TT 
37/2016/BGTVT 

Theo TT 
37/2016/BGTVT 

2 

Kỹ năng [1, tr.253] 

Kỹ năng hoạch định 
Lên kế hoạch và 
tổ chức công việc 
cho bản thân. 

Phát triển kế hoạch cho 
bộ phận. Đánh giá các kế 
hoạch nhằm đảm bảo 
hoàn thành mục tiêu. 

Tham gia vào hoạch định 
chiến lược và tổ chức 
thực hiện công việc. 

Kỹ năng ra quyết định 
Giải quyết được 
các vấn đề hiện 
tại. 

Lường trước được các 
vấn đề nảy sinh bộ phận, 
xử lý kịp thời khi tình 
huống xấu nảy sinh. 

Đề xuất trước các  hành 
động nhằm hạn chế hoặc 
tối thiểu hóa các vấn đề 
tiêu cực có thể nảy sinh. 

Kỹ năng giao tiếp 

Lắng nghe một 
cách chủ động. 
Trình bày thông 
tin thích hợp một 
cách rõ ràng, súc 
tích 

Khả năng giao tiếp phù 
hợp với người nghe. 
Phản hồi và thảo luận 
các vấn đề một cách dễ 
hiểu. Lường trước 
những phản ứng có thể 
và điều chỉnh giao tiếp 
cho thích ứng. 

Xử lý được các vấn đề 
phức tạp ngay tại thời 
điểm. Truyền đạt được 
các thông điệp khó một 
cách rõ ràng, tế nhị, khéo 
léo. 

Kỹ năng lãnh đạo 
Truyền đạt được 
đầy đủ thông tin 
cho nhóm 

Khuyến khích sự đóng 
góp của các thành viên 
trong nhóm. 

Tạo cảm hứng cho các 
thành viên trong nhóm 

Kỹ năng phát triển nhân lực 
Chia sẻ chuyên 
môn với nhân viên 

Hỗ trợ sự phát triển và 
tiến bộ của nhân viên. 
Thúc đẩy nhân viên học 
tập liên tục và phát triển. 

Tạo ra các cơ hội phát 
triển cho nhân viên. Tạo 
ra môi trường học tập 
liên tục và phát triển. 
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Tuy nhiên trong kế hoạch nhân lực dài hạn của từng doanh nghiệp vận tải biển cũng cần chỉ 
ra những lợi thế cạnh tranh được tạo ra từ bộ phận nào, chẳng hạn: khai thác, thuyền viên, pháp 
chế, đầu tư,… để từ đó xây dựng lực lượng nòng cốt phù hợp về số lượng và chất lượng. 

5. Kết luận 

Trong chính sách phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Nhật Bản, vấn đề sử dụng 
nhân lực suốt đời là một nhân tố quan trọng. Việc tuyển dụng nhân lực luôn được chú trọng thông 
quan hệ thống các chủ trương chính sách cụ thể của doanh nghiệp. Vì vậy để ứng dụng mô hình 
quản trị nguồn nhân lực Nhật Bản trong các doanh nghiệp vận tải biển cần đặc biệt quan tâm đến 
công tác hoạch định dài hạn nguồn nhân lực trong đó có phân tích những yếu tố tác động của môi 
trường kinh doanh tới nguồn nhân lực. Doanh nghiệp cần xây dựng lực lượng nhân lực nòng cốt 
với một tỷ lệ phù hợp so với yêu cầu công việc. Đồng thời doanh nghiệp cần xây dựng chính sách 
đãi ngộ linh hoạt cho người lao động, đảm bảo mức lương và vị trí phù hợp theo năng lực và đóng 
góp cá nhân. Tạo sự gắn kết lâu dài của người lao động thông qua việc xây dựng lộ trình nghề 
nghiệp cho người lao động. Tất cả điều này sẽ giúp cho hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong 
doanh nghiệp vận tải biển hiệu quả hơn, từ đó gia tăng tối đa lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 
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DEVELOPMENT OF DRY CARGO CONTAINER FLEET ON THE  

HAI PHONG-HA NOI WATERWAY ROUTE  
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Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Email liên hệ: phucdhhh@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Theo quy hoạch phát triển vận tải thủy đến năm 2020, tái cơ cấu vận tải thủy nội địa theo 
hướng đảm nhận vận chuyển hàng khối lượng lớn, hàng siêu trường, siêu trọng; tăng thị phần 
đảm nhận vận tải đường thủy nội địa [4]. Cơ cấu đội tàu vận tải hàng với tàu kéo đẩy là 30%, 
tàu tự hành là 70%, ưu tiên phát triển tàu container và tốc độ đạt (15÷18) km/h [5]. 

Bài báo đưa ra một số cơ sở để phát triển đội tàu container chở hàng khô trên tuyến đường 
thủy Hải Phòng - Hà Nội nhằm nâng cao thị phần vận tải hàng hóa. 

Từ khóa: Phát triển, đội tàu container, đường thủy nội địa. 

Abstract 

According to the overall plan for development of inland waterway transport in Vietnam up to 
2020, the inland waterway transport restructuring shall be carried out in the direction of 
transporting large mass, super-sized and super-weight cargoes; Increase market share for 
inland waterway transportation [4]. The fleet of freighters with tug boats is 30%, self-propelled 
ships are 70%, priority is given to developing container fleet and speed (15÷18)km/h [5]. 

This paper presents some bases for developing the dry cargo container fleet on the Haiphong 
- Hanoi waterway transport route to increase the market share of cargo transport. 

Keywords: Development, container fleet, inland waterway. 

1. Phần mở đầu 

Việt Nam có hệ thống sông ngòi rất thuận lợi phát triển vận tải đường thủy, nhưng trước đây 
hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ có đến hơn 70%, nên các phương thức vận tải hàng hóa trên 
cả nước bị mất cân đối. Hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ nhiều gây hư hỏng đường do mật độ 
xe ô tô đi lại quá nhiều, giá cước vận tải đường bộ không đúng với giá thành. Hơn nữa, ngân sách 
nhà nước hàng năm phải chi để đầu tư hạ tầng đường bộ hàng chục nghìn tỷ đồng [2].  

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê trong thời gian 6 tháng đầu năm 2017, xét theo ngành vận 
tải thì vận tải hàng hóa bằng đường bộ đạt 547,9 triệu tấn (77,72%), đường sông đạt 120,5 triệu tấn 
(17,09%), đường biển đạt 33,8 triệu tấn (4,79%), đường sắt đạt 2,8 triệu tấn (0,4%) [14].   

Giá thành vận tải đường thủy tính bình quân cho 1km vào khoảng 147 đồng/tấn bằng 85% so 
với đường sắt (172 đồng/tấn) và bằng 33% so với đường bộ (450 đồng/tấn) [6]. Vận tải đường thủy 
có giá thành vận tải thấp và thuận tiện cho việc vận chuyển hàng nặng, cồng kềnh [2]. 

Bộ Giao thông vận tải đã đưa ra đề án tái cơ cấu lĩnh vực vận tải giai đoạn 2016-2020 và định 
hướng đến năm 2025. Đề án đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, phân công nhiệm 
vụ thực hiện tái cơ cấu vận tải cho các đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp với thời gian thực hiện cụ 
thể. Theo đề án này, giai đoạn từ nay đến năm 2020 sẽ phát triển thị trường vận tải có cơ cấu hợp 
lý theo hướng giảm thị phần vận tải đường bộ, tăng thị phần vận tải đường sắt, đường biển, đường 
thủy nội địa và hàng không. Cụ thể, đến năm 2020 thị phần vận tải hàng hóa đường bộ giảm xuống 
chỉ còn 54,4%, đường sắt tăng lên 4,3%, đường thủy nội địa 32,4%, đường biển 8,85% và hàng 
không 0,04% [4].  

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển vận tải đường thủy, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề ra 
các giải pháp [3]. Đó là, huy  động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao 
hiệu quả đầu tư, đảm bảo kết nối các phương thức vận tải; tập trung phát triển vận tải đa phương 
thức. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; tăng cường đào 
tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ toàn diện, tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, thông tin tuyên truyền về vận tải thủy đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế 
chính sách để phát triển vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics; khuyến khích đầu tư trang thiết 
bị xếp dỡ hàng hóa có khối lượng lớn, hàng container tại các cảng thủy nội địa, chính sách đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng luồng tuyến; khuyến khích phát triển kết cấu hạ tầng cảng, bến thủy nội 
địa; phát triển lực lượng phương tiện thủy nội địa; phát triển hoạt động vận tải đường thủy nội địa; 
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đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao nhận kho vận và đẩy nhanh xã hội hóa hoạt động dịch vụ 
logistics,...  

Thị phần vận tải hàng hóa bằng đường thủy đạt 32,4% vào năm 2020, trong khi hiện nay đang 
đảm nhận 17,09% nên vận tải đường thủy nội địa trên cả nước và tuyến đường thủy Hải Phòng - Hà 
Nội nói riêng cần phát triển hơn nữa trong giai đoạn tới. Nội dung bài báo nêu ra một số cơ sở để phát 
triển đội tàu container chở hàng khô hoạt động trên tuyến đường thủy Hải Phòng - Hà Nội nhằm nâng 
cao thị phần vận tải hàng hóa. 

2. Cơ sở phát triển đội tàu container  

2.1. Luồng đường thủy Hải Phòng - Hà Nội 

Vận tải bằng đường thủy tuyến Hải Phòng - Hà Nội có thể theo 2 tuyến đường thủy như sau [13]: 

Tuyến đường thủy số 1: Tuyến Hải Phòng - Hà Nội qua sông Đuống. Trên tuyến đường này 
có cầu Đuống với chiều cao tĩnh không là 2,5 m, chiều rộng khoang thông thuyền là 45 m, đây là 
một vị trí nguy hiểm và là điểm nghẽn của giao thông đường thủy [12].  

Tuyến đường thủy số 2: Tuyến Quảng Ninh - Ninh Bình (qua sông Đào Hải Phòng, sông 
Luộc). Tàu đi theo tuyến đường số 2 để về Hà Nội, đi theo tuyến đường này quãng đường có thể 
dài thêm 100 km so với tuyến đường thủy số 1. 

Cấp kỹ thuật một số đường thủy nội địa được ghi trong Bảng 1. 

Bảng 1. Cấp kỹ thuật một số đường thủy nội địa [11] 

STT 
Tên đường thủy 

nội địa 
Phạm vi 

Chiều dài 
(km) 

Cấp kỹ thuật 

Hiện 
tại 

Quy hoạch 
đến 2030 

1 Sông Hồng Từ phao số “0” Ba Lạt đến cảng Việt Trì 178,5 I I 

2 Sông Đuống Từ ngã ba Mỹ Lộc đến ngã ba Cửa Dâu 68,0 II II 

3 Sông Luộc Từ Quý Cao đến ngã ba Cửa Luộc 72,0 II II 

4 Sông Đào Hạ Lý Từ ngã ba Xi Măng đến ngã ba Niệm 3,0 III II 

5 Sông Lạch Tray Từ cầu Rào đến ngã ba Kênh Đồng 40,0 III II 

Kích thước đường thủy theo quy định [11], đường sông cấp II có độ sâu sông lớn hơn 3,2 m 
và chiều rộng lớn hơn 50m, đường sông cấp III có độ sâu sông lớn hơn 2,8 m và chiều rộng lớn hơn 
40 m. Tuy nhiên độ sâu chạy tàu hiện tại chưa đảm bảo, ví dụ độ sâu chạy tàu tại trạm đo Dương 
Hà trong các tháng của năm 2017 được ghi trong Bảng 2. 

Bảng 2. Độ sâu chạy tàu thực tế tại trạm đo Dương Hà [9] 

Stt 
Độ sâu chạy tàu thực tế lớn nhất trong tháng Độ sâu chạy tàu thực tế nhỏ nhất trong tháng 

Độ sâu, m Thời điểm đo Độ sâu, m Thời điểm đo 

1 3,12 07g00, 19/4/2017 2,37 19g00, 17/4/2017 

2 3,45 07g00, 04/05/2017 2,82 17g00, 04/5/2017 

3 3,95 07g00, 17/6/2017 3,45 19g00, 15/6/2017 

4 6,89 19g00, 19/7/2017 5,45 19g00, 17/7/2017 

5 5,38 19g00, 16/8/2017 4,16 19g00, 11/8/2017 

6 8,16 07g00, 13/9/2017 5,81 19g00, 07/9/2017 

7 3,40 19g00, 12/10/2017 2,36 19g00, 18/10/2017 

8 3,12 19g00, 11/11/2017 2,37 19g00, 14/11/2017 

9 3,45 13g00, 20/12/2017 2,82 19g00, 17/12/2017 

2.2. Năng lực bốc xếp hàng hóa của các bến cảng 

Các cảng khu vực Hà Nội trên tuyến đường thủy số 1 và số 2 có thể bốc xếp hàng hóa được 
cho tàu có trọng tải 600 tấn÷1.000 tấn. Ví dụ, cảng thủy nội địa Hà Nội có thể bốc xếp cho tàu trọng 
tải 1.000 tấn, dài 56 m, mớn nước tối đa 6m và cảng Binh Đoàn 11 bốc xếp cho tàu trọng tải 650 
tấn, dài 52 m, mớn nước tối đa 2,4 m (cảng thuộc đường thủy nội địa quản lý). 

Cảng Phù Đổng (Hà Nội) được quy hoạch xây dựng thành cảng container chuyên dụng [13]. 
Công suất dự kiến đến năm 2020 là 2,54 triệu tấn/năm, cỡ tàu 800 tấn.  

Bảng 3. Quy hoạch chi tiết các cảng chính [8] 

Tên cảng 

Quy hoạch đến năm 2020 Định hướng đến năm 2030 

Công suất 
(103 tấn/năm) 

Cỡ tàu 
(T) 

Chiều dài 
(m)/số bến 

Công suất 
(103 tấn/năm) 

Cỡ tàu 
(T) 

Chiều dài 
(m)/số bến 

Cảng Hà Nội 500 1.000 318/6 500 1.000 318/6 

Cảng Khuyến Lương 1.700 1.000 306/6 2.500 1.000 516/9 

Cảng Phù Đổng 2.540 800 255/4 3.000 800 345/7 

http://cangben.viwa.gov.vn/TrangChu/CangBen/530
http://cangben.viwa.gov.vn/TrangChu/CangBen/1625
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Các cảng khu vực Hải Phòng có thể bốc xếp hàng hóa được cho tàu có trọng tải lớn hơn 
1.000 tấn (cảng thuộc đường thủy nội địa quản lý), ví dụ cảng thủy nội địa Trường An xếp dỡ hàng 
hóa thông thường, bốc xếp cho tàu trọng tải 2.000 tấn, dài 70 m, mớn nước tối đa 5,6 m. 

Khu vực Hải Phòng có thể sử dụng các cảng biển để bốc xếp cho tàu container tuyến đường thủy. 

Hệ thống thiết bị bốc xếp tại các cảng sông còn thô sơ, chủ yếu bằng thủ công nên năng suất 
giải phóng tàu còn chậm [6]. 

Các cảng khu vực phía Bắc sẽ tiếp tục mở rộng, nâng cao năng lực xếp dỡ,… đáp ứng nhu 
cầu thông qua lượng hàng hóa dự kiến đến năm 2020 là 42,01 triệu tấn/năm và năm 2030 đạt 65,9 
triệu tấn/năm [7].  

2.3. Loại hàng hóa chuyên chở trên tuyến đường thủy Hải Phòng - Hà Nội 

Loại hàng hóa chuyên chở trên tuyến đường thủy Hải Phòng - Hà Nội chủ yếu than, phân 
bón, lương thực, vật liệu xây dựng và hàng nhập. Trong tương lai có container, máy móc thiết bị. 
Khối lượng một số hàng hóa xếp dỡ dự báo từ Hải Phòng đi Hà Nội đến năm 2020 được ghi trong 
Bảng 4.  

Bảng 4. Khối lượng xếp dỡ dự báo trong một năm từ Hải Phòng đi Hà Nội đến năm 2020 [6] 

STT Loại hàng Nơi đi (Hải Phòng) 
Khối lượng xếp dỡ dự báo, 

103 tấn/năm 

1 Xi măng Khu CN Minh Đức 548,5 

2 Phân NPK  Khu CN Đình Vũ 5,9 

3 Gạo Cảng Hoàng Diệu 0,7 

4  Cảng Đoạn Xá Chùa Vẽ 1,2 

5 Thép Cảng Vật Cách 55,0 

6 Đá xây dựng Phi liệt 569,2 

7 Xuất nhập khẩu Cảng Hoàng Diệu 675,3 

8  Cảng Đoạn Xá Chùa Vẽ 1125,5 

9  Cảng Vật Cách 168,8 

10  Cảng Đình Vũ 787,9 

11  Lạch Huyện 3376,5 

Dự báo đến năm 2030, khối lượng vận chuyển trên cả nước đạt khoảng 586 triệu tấn và luân 
chuyển đạt khoảng 127.000 triệu tấn.km [7]. 

2.4. Phương tiện vận tải 

Theo quy hoạch phát triển vận tải thủy đến năm 2020, tái cơ cấu vận tải thủy nội địa theo 
hướng đảm nhận vận chuyển hàng khối lượng lớn, hàng siêu trường, siêu trọng; tăng thị phần đảm 
nhận vận tải đường thủy nội địa [4]. Cơ cấu đội tàu vận tải hàng với tàu kéo đẩy là 30%, tàu tự hành 
là 70%, ưu tiên phát triển tàu container và tốc độ đạt (15÷18) km/h [7]. 

Đến năm 2030 về đội tàu, cơ cấu đội tàu theo đầu phương tiện thì tàu đẩy chiếm khoảng 20% 
và tàu tự hành chiếm khoảng 80%. Tốc độ hành thủy bình quân đối với tàu tự hành là (15÷20) km/h 
[7]. Đội tàu hàng đạt khoảng 13 triệu tấn phương tiện [7].  

Thông số một số tàu hiện đang khai thác với trọng tải 500÷1.000 tấn như trong Bảng 5. 

Bảng 5. Một số thông số của tàu hiện đang khai thác 

STT Thông số Đơn vị Tàu 535 tấn [1] Tàu 930 tấn [10] Tàu 960 tấn [10] 

1 Chiều dài lớn nhất m 50,20 57,60 56,75 

2 Chiều rộng lớn nhất m 7,29 9,118 10,70 

3 Chiều cao mạn m 2,65 3,60 3,44 

4 Chiều chìm m 2,31 2,96 2,46 

*) Tàu 960 tấn chở container 20’ hoặc 40’ và hàng khô. 

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, toàn quốc hiện có 1.019 tàu thủy nội địa chở container (gồm 
300 chiếc chuyên chở container, 719 chiếc chở container và hàng khô), với loại công suất lớn nhất 
158 TEU và nhỏ nhất là 12 TEU, có tổng công suất 1.218 triệu tấn hàng và chiếm 8,34% so với tổng 
công suất của đội phương tiện thủy chở hàng hiện có (14,611 triệu tấn) [13].  

Tuyến đường thủy Hải Phòng - Hà Nội hiện chuyên chở container chủ yếu bằng sà lan.  

3. Phát triển đội tàu container tuyến đường thủy Hải Phòng - Hà Nội  

Điều kiện tuyến luồng đường thủy thuận lợi cho vận tải, khả năng bốc xếp tại các đầu bến đủ 
năng lực, loại hàng hóa cần vận chuyển đa dạng, giá cước vận tải đường thủy thấp, và để giảm ô 
nhiễm môi trường, giảm tải cho đường bộ thì đội tàu vận tải hàng hóa bằng đường thủy cần phát 
triển cả về số lượng và chất lượng [2] để đáp ứng nhiệm vụ đặt ra. 

Chở than, vật liệu xây dựng: sử dụng đoàn sà lan + tàu đẩy hoặc tàu kéo. 

Chở hàng xuất, nhập khẩu: sử dụng tàu tự hành [6]. 

http://cangben.viwa.gov.vn/TrangChu/CangBen/336
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Khi mạng lưới cảng, bến bốc dỡ container dọc tuyến đường sông phát triển kết nối với các 
khu công nghiệp, khu sản xuất ven các tuyến đường thủy [13] thì phát triển thêm loại tàu container.  

Hiện nay, việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đang gặp 
nhiều khó khăn bởi địa hình phức tạp, các tuyến giao thông hầu hết dựa vào điều kiện luồng lạch tự 
nhiên. Đặc biệt, trong mùa mưa lũ hiện nay, khi mực nước sông liên tục dâng cao, lưu tốc dòng chảy 
lớn, trong khi nhiều cầu ngang sông có tĩnh không thấp, chiều rộng khoang thông thuyền không bảo 
đảm theo quy chuẩn. Cải tạo hoặc xây mới cầu; dầm mớn cho tàu xuống để qua cầu hay có phương 
tiện hỗ trợ khi qua cầu là giải pháp cần được áp dụng. 

Kích thước cơ bản của tàu, kiểu dáng, trọng tải tàu,… cần phù hợp với vùng miền tàu hoạt 
động. Thông số tàu trên tuyến đường thủy Hải Phòng - Hà Nội có thể tham khảo số liệu sau [5]: 

- Trọng tải tàu: 600÷1.000 tấn (Căn cứ quy hoạch phát triển phương tiện vận tải), nếu tàu chở 
container thì trọng tải tương đương 800 tấn (Căn cứ quy hoạch cảng Phù Đổng). 

- Chiều dài tàu bằng hoặc nhỏ hơn 56 m (Căn cứ quy hoạch phát triển tuyến luồng, bến cảng 
và phương tiện vận tải). 

- Chiều ngang tàu bằng hoặc nhỏ hơn 12,2 m (Căn cứ khoang thông thuyền cầu Đuống). 

- Chiều chìm của tàu bằng hoặc nhỏ hơn 2,6 m (Căn cứ tàu đang khai thác, độ sâu chạy tàu 
thực tế tuyến đường thủy số 1 và 2, và điều kiện bến cảng). 

- Nếu công suất động cơ dẫn động tàu lớn thì nên lắp 2 động cơ dẫn động hai chân vịt riêng 
biệt để giảm đường kính của chân vịt, thuận tiện di chuyển trong vùng nước cạn và tăng tính điều 
động của tàu.  

- Có thể giảm chiều cao để tàu lưu thông qua cầu được thuận lợi bằng cách bố trí ống khói 
của tàu xả mạn, lan can và cột đèn phía trên nóc tàu không hàn chặt mà có thể tháo lắp được. Cabin 
được thiết kế có thể nâng hạ điều chỉnh độ cao nhờ hệ thống thủy lực,... 

Ví dụ tàu container được thiết kế trên tuyến Hải Phòng - Hà Nội chở 24 container loại 20’ có 
chiều dài lớn nhất 51,77 m, chiều rộng lớn nhất 10,70 m và chiều chìm 2,18 m. 

4. Kết luận 

Hiện nay điều kiện luồng đường thủy, khả năng bốc xếp tại các đầu bến, lượng hàng hóa cần 
vận chuyển, giá cước vận tải đường thủy thấp,… rất thuận lợi cho việc phát triển đội tàu vận tải thủy 
nội địa.  

Phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa nhằm đảm nhận vận tải hàng rời khối lượng lớn, vận tải 
hàng siêu trường, siêu trọng, hàng container; nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí vận tải. 
Vì vậy trong thời gian tới, cần chú trọng tái cơ cấu và phát triển đội tàu vận tải hàng hóa, đặc biệt là 
phương tiện chở hàng container. Hàng hóa vận chuyển trên tuyến đường thủy Hải Phòng - Hà Nội 
theo hướng như sau: 

- Đối với các loại hàng rời có khối lượng lớn như: cát, đá, sắt thép,… (hàng nặng, cồng kềnh, 
thời gian vận chuyển không cần gấp) thì vận chuyển bằng đoàn sà lan, tàu đẩy hoặc tàu kéo. 

- Đối với các hàng hóa đóng trong container bao gồm cả hàng trung chuyển từ tàu biển đến và 
đi từ cảng Hải Phòng về Hà Nội thì được chở bằng tàu container. 

Tuy nhiên hiện nay phần lớn số cảng đều thiếu khả năng về kho bãi, thiết bị xếp dỡ hàng 
container cũng như khả năng kết nối với đường sắt, đường bộ. Vì vậy, trong tương lai Nhà nước cần 
chú trọng nâng cao năng lực xếp dỡ hàng container, năng lực cung ứng dịch vụ hỗ trợ vận tải container 
tại các cảng thủy nội địa chính; hiện đại hóa hệ thống điều hành và phân phối dịch vụ vận tải nhằm cải 
thiện và phát huy tính ưu việt vận chuyển container bằng đường thủy. 
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RECOMMENDATIONS TO IMPROVE ADVANTAGES FOR VIETNAM’S 
EXPORTS WHEN SIGNING THE FREE TRADE AGREEMENT WITH THE 

EURASIAN ECONOMIC UNION 
NGUYỄN TRÀ MY, BÙI THỊ THANH NGA 

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Email liên hệ: mynt.ktnt@vimaru.edu.vn 

Tóm tắt 

Qua 2 năm đàm phán, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu đã chính 

thức được kí kết vào ngày 29/5/2015 tại Burabay, Kazakhstan và có hiệu lực từ ngày 

5/10/2016. Hiệp định này được đánh giá là bước đột phá mới đối với hoạt động trao đổi thương 

mại giữa Việt Nam và khu vực Liên minh. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, 

tổng hợp, phân tích định tính và phỏng vấn chuyên gia, nhằm phân tích các thành tựu và khó 

khăn mà xuất khẩu Việt Nam đạt được và gặp phải sau hai năm Hiệp định có hiệu, từ đó đề 

xuất một số khuyến nghị làm cơ sở cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường 

này. 

Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do, Việt Nam, Liên minh kinh tế Á Âu. 

Abstract 

After two years of negotiations, the Free Trade Agreement between Vietnam and the Eurasian 

Economic Union was officially signed on 29th May 2015 in Burabay, Kazakhstan. This 

agreement is considered as a breakthrough for trading activities between Vietnam and the 

Union. The paper utilizes statistical research methodology, synthesis, qualitative analysis and 

expert interview to analyze several achievements and difficulties that Vietnamese exporters 

have encountered and faced with after two years of the official effect. Consequently, the author 

can propose some recommendations as a basis for Vietnamese enterprises to export goods 

to this market. 

Keywords: Free Trade Agreement, Vietnam, Eurasian Economic Union. 

1. Đặt vấn đề 

Tính đến thời điểm hiện tại, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế 
Á Âu đã chính thức có hiệu lực được gần 2 năm. Tại thời điểm đó, Việt Nam là quốc gia đầu tiên kí 
kết một Hiệp định thương mại tự do với khu vực Liên minh kinh tế này, đánh dấu một bước ngoặt 
khá ấn tượng trong hoạt động hợp tác kinh tế của Liên minh. Trước khi Hiệp định này có hiệu lực, 
việc Việt Nam tìm cách xuất khẩu các mặt hàng thủy, hải sản, dệt may vào thị trường EAEU vẫn còn 
là câu hỏi lớn đối với các doanh nghiệp trong nước.  

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, FTA giữa Việt Nam và khối Liên minh đã tác động tích 
cực lên nền kinh tế hai bên. Theo thống kê của Bộ Công thương, kim ngạch song phương giữa hai 
bên trong 8 tháng đầu năm 2017 đã đạt 2,80 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 
đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 29,6%; còn xuất khẩu từ khối Liên minh đạt 837 
triệu USD, tăng 12,4%. 

Hiện ở Việt Nam đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về quan hệ thương mại giữa Việt 
Nam và Liên minh kinh tế Á Âu sau khi kí kết Hiệp định thương mại tự do. Tiêu biểu như nghiên cứu 
“Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu” được thực hiện bởi tác giả Trần Thanh 
Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công thương vào năm 2015, đã chỉ ra một số cơ hội 
và thách thức Việt Nam phải đối mặt sau khi Hiệp định có hiệu lực, hay nhóm tác giả Phòng Hội 
nhập kinh tế Quốc tế trong nước, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đã soạn thảo cuốn 
cẩm nang về Hiệp định, trình bày chi tiết về quá trình đàm phán và nội dung Hiệp định, cũng như dự 
báo sự tác động của Hiệp định lên nền kinh tế trong nước. Tuy vậy, hầu hết các nghiên cứu được 
thực hiện vẫn chưa hệ thống các thành tựu chi tiết mà Việt Nam đạt được, đặc biệt là khi Hiệp định 
đã có hiệu lực được 2 năm. Tác giả nhận thấy việc hệ thống các tác động của Hiệp định lên sự thay 
đổi của cơ cấu các ngành hàng xuất khẩu, cũng như thách thức trong thời gian tới là vô cùng cần 
thiết, làm cơ sở cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam tìm ra hướng đi phù hợp khi xuất 
khẩu hàng hóa sang thị trường 5 nước thành viên Liên minh trong giai đoạn sắp tới, khi khối Liên 
minh ngày càng mở rộng quan hệ thương mại tự do với nhiều quốc gia khác. 

Chính vì vậy, phạm vi bài báo xoay quanh một số kết quả khả quan của hoạt động xuất khẩu 
hàng hóa của Việt Nam vào các quốc gia khối Liên minh trong giai đoạn 2012-2017 và nửa đầu năm 
2018, cũng như các khó khăn mà Việt Nam đang gặp phải, qua đó đưa ra khuyến nghị giúp các 
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doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước, hiệp hội các ngành tận dụng được các lợi ích từ 
Hiệp định. 
2. Đánh giá thực trạng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường khối Liên minh sau khi tham 
gia Hiệp định 

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 900 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sang khối Liên minh kinh 
tế Á Âu; trong đó có khoảng 200 doanh nghiệp là có kim ngạch lớn, chiếm gần 90% tổng xuất khẩu, 
chủ yếu tập trung vào các ngành hàng linh kiện điện thoại và điện thoại, thủy sản, cà phê, cao su, 
chè, hạt điều, dệt may, giày dép, gỗ,…[5].   

Biểu đồ 1 cho thấy tỷ trọng kim ngạch 
xuất khẩu các nhóm hàng chủ yếu của Việt 
Nam sang khối Liên minh trong 8 tháng đầu 
năm 2018. Có thể dễ dàng nhận ra điện thoại 
và linh kiện chiếm tỷ trọng kim ngạch lớn nhất 
với 81 triệu USD, tăng trên 25% so với cùng 
kỳ năm 2017. Đứng thứ 2 là mặt hàng cà phê 
hạt thô với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 
được trong năm 2017 là 5,9%. Mặt hàng cá 
phi lê, một sản phẩm rất được ưa chuộng 
trong vài năm trước tại thị trường khối Liên 
minh đạt được 5,1% tỷ trọng. Đáng chú ý, các 
mặt hàng dệt may Việt Nam được hưởng 
thuế ưu đãi rất lớn nhưng lại có tỷ trọng kim 
ngạch xuất khẩu khá khiêm tốn, tiêu biểu là 
áo khoác nam và giày da, chỉ đạt 2,2% mỗi 
loại. 
 
 

Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh, ổn định cán cân thương mại 
Có thể thấy kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua khu vực năm nước Liên minh kinh tế Á 

Âu tăng dần từ 2015 trở lại, tức là trong và sau khi Hiệp định được kí kết và có hiệu lực vào nửa 
cuối năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu trong 2 năm 2014, 2015 có dấu hiệu giảm nhẹ là do tại thời 
điểm này, các nước phương Tây chính thức nhận sắc lệnh “trả đũa” cấm vận xuất khẩu một số mặt 
hàng thực phẩm sang Nga, khiến cho đồng rube mất giá một thời gian, dẫn đến hệ quả các mặt 
hàng xuất khẩu từ một số nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam cũng bị ảnh hưởng theo. Đặc biệt, chỉ 
trong 2 quý đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đã đạt tới 2,2 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt gần 
1,9 tỷ USD, tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm 2017. 

 
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ Tổng cục Hải quan 

Hình 1. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và cán cân thương mại  
Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu [2] 
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Biểu đồ 1. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu một số 
mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang Liên minh 

kinh tế Á Âu 8 tháng đầu năm 2018 [3] 
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Thanh toán bằng nội tệ Việt - Nga được triển khai tích cực 
Một trong những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất nhập khẩu hàng hóa 

từ thị trường khối Liên minh là việc thanh toán bằng đồng USD hay EURO, tuy nhiên, trong bối cảnh 
các nước phương Tây còn cấm vận kinh tế Nga, việc sử dụng 2 đồng tiền này đang bắt đầu gặp 
khó khăn. Trước tình trạng đó, ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) đã hỗ trợ các doanh nghiệp 
hai nước chuyển tiền trực tiếp Việt - Nga bằng VNĐ và RUB không qua trung gian với mức phí cực 
kì ưu đãi, thủ tục đơn giản, ngắn gọn.  
3. Một số khó khăn còn tồn tại 

Khoảng cách địa lý xa và lòng vòng 
Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang hàng hóa sang 

thị trường Nga, Kazakhstan và Belarus vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ 
khoảng cách địa lý giữa các thị trường này. Tuy Việt Nam và Liên bang Nga, Kazakhstan, Belarus 
đã có quan hệ thương mại nhưng giá trị các đơn hàng chưa lớn, nên việc vận chuyển vẫn còn phải 
vòng vèo và gặp nhiều trở ngại. Ví như để xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường khối Liên minh 
Á Âu thì thường phải xuất qua Hà Lan, sau đó mới tới Nga nhưng giờ với Hiệp định mới này, khi giá 
trị các đơn hàng tăng lên thì việc quá cảnh ở một nước thứ ba sẽ khiến cho chi phí logistics tăng 
cao. Vấn đề này đòi hỏi doanh nghiệp phải có hệ thống kho hàng, bến bãi để giảm được chi phí vận 
chuyển, cũng như góp phần làm giảm sức cạnh tranh của hàng Việt Nam xuất khẩu cùng chủng loại 
với các mặt hàng đến từ Trung Quốc hay Ấn Độ. 

Rào cản từ quy tắc xuất xứ và hàng rào kỹ thuật 
Một trở ngại đáng lưu ý nữa dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam là hàng rào kỹ 

thuật và các quy định về vệ sinh dịch tễ của khối Liên minh. Mặc dù thuế dành cho các mặt hàng 
nhập khẩu vào thị trường này sẽ dần được cắt giảm về 0% nhưng việc áp dụng các quy chuẩn kỹ 
thuật, biện pháp bảo hộ sản xuất, yêu cầu về vệ sinh an toàn thực thẩm, truy xuất nguồn gốc, nhãn 
mác sẽ trở thành rào cản nghiêm trọng cho hàng Việt Nam.  

Cụ thể hơn, FTA có áp dụng quy định về cơ chế mức ngưỡng đối với sản phẩm dệt may và 
đồ gỗ. Trong đó, khối Liên minh cam kết đưa mức thuế về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực thay vì 
mức thuế trên 20% như trước khi có Hiệp định, và không yêu cầu quy tắc xuất xứ chặt chẽ từ nguyên 
liệu sợi hoặc dệt như các FTA khác. Tuy nhiên, nếu giá trị kim ngạch xuất khẩu dệt may sang khối 
Liên minh tăng gấp 2 lần kim ngạch của 3 năm cộng lại thì mức ngưỡng phòng vệ lập tức có hiệu 
lực [1]. Điều này gây trở ngại không hề nhỏ cho các doanh nghiệp dệt may vì nếu không kiềm chế, 
phía Liên minh sẽ ngừng ưu đãi và tăng mức thuế nhập khẩu từ 0% lên mức thuế MFN.  

Một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang Nga và Belarus như mặt hàng thủy 
sản vẫn còn chưa tốt về cả chất lượng lẫn số lượng, lí do là bởi quy trình chưa đúng và chưa được 
kiểm định chặt chẽ, dẫn đến các mặt hàng thủy sản vẫn còn chứa lượng tồn dư Oxytetracyline, mức 
giới hạn vi phạm bị xử lý là 10 ppb, chặt hơn mức cần thiết so với quy định của Ủy ban CODEX (cho 
phép mức tồn dư trong thủy sản là 200 ppb) và EU (100 ppb). 

Về vấn đề điều kiện vận chuyển thỏa mãn quy tắc xuất xứ, EAEU chỉ cho phép vận chuyển 
trực tiếp hoặc quá cảnh nhưng không cho phép chia nhỏ lô hàng khi đi qua nước thứ 3 thì mới được 
coi là đáp ứng quy tắc xuất xứ [4]. 

Phương thức thanh toán chậm 
Từ trước đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam khi thanh toán các giao dịch với đối tác Nga 

và Belarus đều sử dụng phương thức D/P trả chậm từ 40 đến 60 ngày chứ ít khi thanh toán bằng 
L/C. Lý do là vì phí mở L/C tại các ngân hàng Nga thường đắt gấp 2 đến 3 lần so với các ngân hàng 
ở các quốc gia khác. Đây có thể coi là một bất lợi khá lớn cho các doanh nghiệp Việt nếu vẫn muốn 
tiếp tục tiến sâu và mở rộng thị phần ở hai thị trường này.  

Tỷ giá của đồng Tenge tại thị trường Kazakhstan vẫn còn là một thách thức đối với cả doanh 
nghiệp Việt Nam lẫn ngân hàng Việt, bởi chính các chuyên viên ngân hàng cũng vẫn còn khá lạ lẫm 
với tỷ giá khi quy đổi sang tiền Việt của đồng tiền này.  

Doanh nghiệp gặp khó khăn tiếp cận và vay vốn 
Trong nhiều năm qua, mặc dù môi trường kinh doanh đã có cải thiện đáng kể, tín dụng cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa đã chiếm 21% trong tổng dư nợ tín dụng, tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, vẫn là khả năng tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ. Số liệu của Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam cuối năm 2017 cho thấy, hiện tại vẫn có đến 60% các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
vẫn chưa sử dụng nguồn vốn ngân hàng; phần lớn trong số này là không tiếp cận được, hoặc không sử 
dụng nguồn vốn khác. Lí do là bởi quy mô nhỏ, năng lực tài chính cũng như tài sản đảm bảo còn hạn 
chế nên khi ngân hàng không cho vay, trái phiếu Chính phủ không thể tiếp cận, doanh nghiệp buộc phải 
sử dụng đến nguồn vốn không chính thức hay gọi là “tín dụng đen”. 

Ngoài ra, việc các doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn vay là do thiếu minh bạch thông tin, các 
tổ chức tín dụng thiếu thông tin về DN, không kiểm soát được dòng tiền dẫn đến khó cho vay. Thời 
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gian thành lập DN ngắn nên không đáp ứng được điều kiện về báo cáo thuế trên 3 năm, không có 
báo cáo tài chính chuẩn theo yêu cầu,... 

Thiếu thông tin về thị trường các nước Liên minh dẫn đến xúc tiến thương mại chưa 
hiệu quả 

Tuy nền kinh tế Nga đã tương đối quen thuộc với doanh nghiệp Việt Nam, nhưng các quốc 
gia khác trong khối Liên minh như Kyrgystan, Amernia hay Kazakhstan đều vẫn là những thị trường 
mới mẻ. Do chưa có nhiều mối quan hệ hợp tác thương mại nên số lượng các doanh nghiệp Việt 
Nam mạnh dạn đầu tư và xuất khẩu sang thị trường các nước này vẫn còn rất khiêm tốn,…  

Tính riêng với thị trường dệt may Armenia - một ngành sản xuất tuy lâu đời ở quốc gia này 
nhưng vẫn chưa phát triển bền vững, bởi vẫn còn thiếu các trang thiết bị, máy móc hiện đại, cũng 
như trình độ quản trị sản xuất còn yếu kém, đặc biệt là khâu vận chuyển khó khăn bởi nước này 
không có đường biển, khiến cho tập đoàn VINATEX phải đến tận sau khi Hiệp định được kí kết mới 
triển khai nghiên cứu thị trường nước này.  

Hay như Chương trình xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và thị trường khối Liên minh kinh 
tế Á Âu mặc dù đã được triển khai trong năm ngoái 2017 theo một số đề án tại Nga đã thu được các 
hiệu quả bước đầu như giúp tăng thị hiếu của người tiêu dùng Nga đối với sản phẩm xuất khẩu của 
Việt Nam, đặc biệt là hàng dệt may (giày da nam, áo khoác nam). Tuy nhiên, các hoạt động trong 
khuôn khổ xúc tiến thương mại vẫn tồn tại một số hạn chế. Thứ nhất là, việc xúc tiến thương mại 
mới chỉ dừng lại ở các sự kiện tổ chức tại Nga mà vẫn chưa có sự kiện nào được tổ chức tại các thị 
trường tiềm năng như Belarus hay Kazakhstan. Hai là hàng hóa được trưng bày tại các gian hàng 
vẫn còn chưa đa dạng, phong phú, việc trang trí gian hàng còn sơ sài, chưa thu hút được nhiều lượt 
khách thăm quan. Thêm nữa, tham gia vào các hội chợ này ở Moscow và St.Peterburgh chỉ bao 
gồm các doanh nghiệp thương mại, chỉ tập trung vào việc bán hàng, chưa chú trọng giới thiệu, tuyên 
truyền quảng bá sản phẩm, nghiên cứu, thăm dò nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng,… Có thể thấy 
chính sự tương tác và kết nối lỏng lẻo giữa các trung tâm xúc tiến thương mại và doanh nghiệp đã 
khiến cho doanh nghiệp khó tiếp cận được với thông tin thị trường. 

Các chuyên gia khuyến cáo “Việc mù mờ thông tin về thị trường là vô cùng nghiêm trọng vì 
nếu không biết được tình hình thị hiếu và cơ chế hội nhập thì sẽ rất khó cho doanh nghiệp để xác 
định đâu là cơ hội và đâu là thách thức. Bên cạnh nguyên nhân từ phía doanh nghiệp thì việc truyền 
đạt thông tin từ phía các cơ quan quản lý nhà nước đến doanh nghiệp dường như vẫn chưa mang 
lại hiệu quả”. 
4. Kết luận và gợi ý giải pháp 

Các phân tích ở trên cho thấy một số cơ hội do FTA này mang lại cho doanh nghiệp xuất khẩu 
của Việt Nam là rất tiềm năng. Đây là thị trường có nhu cầu lớn với các mặt hàng chủ lực của Việt 
Nam như dệt may hay thủy sản. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các thách thức đặt ra, chủ yếu xuất phát 
từ năng lực cạnh tranh còn hạn chế của hàng Việt Nam xuất khẩu và những lạ lẫm chưa được khai 
thác hết ở các thị trường Armenia hay Kyrgystan mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn thiếu 
thông tin.  

Để tận dụng các cơ hội và vượt qua thách thức, một số giải pháp sau cần được triển khai: 
Đối với doanh nghiệp: 
Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước thuộc khối Liên minh cần 

chủ động tìm hiểu thông tin về thị trường này và xây dựng kế hoạch trong việc điều chỉnh chuỗi cung 
ứng, các nguyên vật liệu đầu vào để đảm bảo đáp ứng các quy tắc xuất xứ và các tiêu chuẩn kỹ 
thuật cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm của Hiệp định. Lãnh đạo các doanh nghiệp cần tổ chức 
các buổi họp nhằm phổ biến quy định pháp luật của Việt Nam và cập nhật quy định của thị trường 
nhập khẩu về mặt hàng sản xuất. 

Sau khi đã nắm vững thông tin về thị trường cũng như các quy định mới được các nước đối 
tác cập nhật và sửa đổi bổ sung, doanh nghiệp cần xây dựng một chiến lược kinh doanh đúng đắn 
về sản phẩm cũng như giá của sản phẩm, đổi mới và chú trọng đào tạo nâng cao trình độ nguồn 
nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động, minh bạch trong hệ thống quản trị 
kinh doanh, công khai thông tin để tạo niềm tin cho các hiệp hội, tổ chức cho vay tín dụng,…  

Đối với các cơ quan chính phủ và Bộ, ngành liên quan: 
- Do các cấp cơ quan thấp hơn chưa có đủ điều kiện và nhu cầu tìm hiểu năm bắt thông tin 

về FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu, các cơ quan chính phủ và Bộ, ngành cần lưu ý 
tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản của Hiệp định cũng như chỉ ra được những khó khăn, 
thuận lợi mà Hiệp định mang đến cho kinh tế Việt Nam, đảm bảo tất cả các bên liên quan và đặc 
biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đều tiếp cận được nguồn thông tin dễ dàng từ nhiều 
phía, tạo dựng được niềm tin vào thị trường cho doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp tích cực 
hơn trong việc tìm kiếm đối tác. 
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- Đối với Cục Hàng hải, Bộ Giao thông vận tải và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải: theo 
ý kiến của PGS.TS. Trịnh Thị Thu Hương, Trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Đại học 
Ngoại thương (2018), nên xem xét khảo sát nhiều tuyến đường vận tải khác nhau để tìm ra tuyến 
đường ngắn nhất và tốn ít chi phí lưu kho nhất. Hiện tại, việc vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam 
sang các nước khối Liên minh đang được thử nghiệm qua một vài tuyến đường, có thể bằng 
container thông qua các tuyến đường sắt giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc quá cảnh qua Trung 
Quốc, hoặc đưa hàng hoá từ các cảng tại Việt Nam tới bến cảng của Kazakhstan thuộc cảng biển 
Liên Vân Cảng (Trung Quốc) rồi vận chuyển sang Kazakhstan và các nước khối Liên minh. Tuy 
nhiên hiện nay, hạ tầng kỹ thuật đường sắt của Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu kết nối. Bà Hương 
cho rằng, Bộ Giao thông vận tải cần đặc biệt chú trọng đầu tư và cải tạo lại hệ thống đường sắt Hà 
Nội - Lào Cai - Côn Minh/Nam Ninh (Trung Quốc) rồi đi Kazkhstan, thành lập dự án khảo sát kỹ càng 
tuyến đường này, bởi đây tuy là tuyến đường phải hạ tải, sang toa nhiều, nhưng lại là tuyến đường 
trọng yếu từ Việt Nam sang Trung Quốc.  

- Cải thiện phương thức thanh toán: Hiện nay, được sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước, 
ngân hàng BIDV Việt Nam và ngân hàng VTB (Nga), VRB (Việt - Nga) đã có những hợp tác bước 
đầu trong việc cải thiện phương thức thanh toán song phương Việt - Nga bằng cách ký kết các hợp 
tác thỏa thuận thúc đẩy thanh toán hai chiều bằng hai đồng nội tệ. Qua đó, các ngân hàng thương 
mại khác cũng nên tích cực tìm hiểu, triển khai hợp tác với một số ngân hàng của các nước thành 
viên Liên minh Á Âu khác như Belarus, Kazakhstan, nhằm khơi thông dòng thanh toán giữa các 
quốc gia. 

- Cải thiện môi trường kinh doanh cần có các bước đi thích hợp, toàn hiện và hệ thống, không 
tạo ra xung đột chính sách và mâu thuẫn pháp lý. Đầu năm 2018, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 
nhỏ (được Chính phủ và Quốc hội ban hành ngày 12/6/2017) đã chính thức có hiệu lực. Bên cạnh 
đó, Ngân hàng nhà nước cũng đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp theo “Đề án Nâng cao 
khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế” được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại 
Quyết định 1726/2016/QĐ-TTg ngày 5/9/2016. Thực hiện theo đề án và Luật ban hành, tuy sau đó 
đã có một số ngân hàng thương mại như Vietcombank, Nam A Bank, Agribank hay Techcombank 
đưa ra nhiều gói hỗ trợ giảm lãi suất, ưu tiên nguồn vốn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt 
động cho vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp nên được nhân rộng hơn nữa cho toàn ngành Ngân hàng, 
qua đó, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn vay 
ngân hàng, giúp cho các doanh nghiệp phục hồi và đẩy mạnh xuất khẩu. Nhưng các gói hỗ trợ vay 
vốn mới chỉ dừng lại ở một số lượng rất nhỏ các doanh nghiệp vừa và có khả năng tài chính ổn định. 
Chính vì vậy, ngoài việc các ngân hàng nhân rộng thêm nhiều gói hỗ trợ ưu đãi vay vốn dành cho 
các doanh nghiệp xuất khẩu, cần lưu ý về phương thức cho vay phù hợp, linh hoạt với khả năng tài 
chính và tình hình kinh doanh của từng doanh nghiệp. 

- Do thị trường khối Liên minh là một thị trường còn khá non trẻ cả về lịch sử thành lập lẫn 
quá trình hợp tác thương mại quốc tế, các cơ quan chính phủ cần xây dựng một chiến lược chung 
để xuất khẩu các mặt hàng mũi nhọn vào thị trường này. Tương tự như các thị trường truyền thống 
khác như EU, Hoa Kỳ hay Trung Quốc, Bộ Công thương cũng như các Hiệp hội các ngành đều phải 
mất một thời gian dài lên phương án tìm hiểu thị trường và xây dựng chiến lược thâm nhập chung 
cho từng mặt hàng. Cho nên, đối với các quôc gia như Armenia hay Kyrgyzstan, cần có lộ trình và 
thời gian hợp lý cho các chuyên gia nghiên cứu. 

- Tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại đa phương, hỗ trợ doanh nghiệp xuất 
khẩu Việt Nam trong việc tìm kiếm đối tác tại các thị trường Armenia, Kyrgystan, Kazakhstan, lựa 
chọn các kênh phân phối, tham gia hội chợ, triển lãm,... tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng 
cơ hội tiếp cận nguồn thông tin của các thị trường cũng như doanh nghiệp đối tác. Tích cực phát 
triển thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong khuôn khổ “Chương trình xúc tiến thương 
mại quốc gia giai đoạn 2018-2020”, đặc biệt chú trọng các hoạt động đàm phán, tìm hiểu, phân tích 
thị trường Belarus của phái đoàn Giao dịch thương mại vào quý IV năm 2018. Để chuẩn bị cho 
chương trình xúc tiến thương mại  của giai đoạn 2021 trở đi, nhất là trong bối cảnh Hiệp định thương 
mại tự do Việt Nam - EU có khả năng sẽ chính thức được kí kết vào cuối năm nay, Bộ Công thương 
cũng như Chính phủ cần chú trọng hơn nữa vào việc quảng bá, tuyển truyền hình ảnh, sản phẩm 
nông, thủy sản và dệt may của Việt Nam đến khối các nước Liên minh. Bên cạnh đó, các doanh 
nghiệp cũng cần chủ động sử dụng triệt để trang thông tin hoạt động xuất khẩu của Việt Nam 
(http://vietnamexport.com) để quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp trong nước tới đối tác nước 
ngoài nhanh nhất với chi phí thấp nhất.  

- Chú trọng triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực thành thạo tiếng Nga tuân theo 
các giáo trình tiếng Nga chuẩn quốc tế qua các cấp học, đặc biệt là từ bậc phổ thông. Lí do là vì các 
quốc gia khối Liên minh kinh tế Á Âu đều coi tiếng Nga là ngôn ngữ giao tiếp chính thức trong đời sống 
hàng ngày cũng như các giao dịch hợp tác kinh tế, thương mại, bên cạnh ngôn ngữ chính. Vì vậy, việc 
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nguồn nhân lực Việt Nam từ các thành viên trong cơ quan chính phủ cho đến người lao động trong 
các doanh nghiệp đều có khả năng nghe, nói, đọc, viết trôi chảy tiếng Nga sẽ giúp xóa bỏ rào cản lớn 
về ngôn ngữ giữa các bên, khiến cho quá trình hợp tác trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn. 
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Tóm tắt 

Trong giai đoạn hiện nay, việc dự báo nhu cầu của khách hàng đối với các công ty trong ngành 
dịch vụ Logistics đóng một vai trò thiết yếu. Nhưng, trên thực tiễn, công tác dự báo không được 
các công ty Logistics chú trọng nhiều nên dẫn đến nhiều thiếu sót trong việc chuẩn bị và ra quyết 
định chiến lược. Bài báo này trình bày ngắn gọn về dự báo và mô hình dự báo phân ly, từ đó vận 
dụng mô hình này để dự báo nhu cầu của khách hàng đối với dịch vụ khai báo hải quan của Công 
Ty Cổ phần Vận tải và Kinh doanh Tổng hợp thông qua số lượng tờ khai. 

Từ khóa: Dự báo, mô hình phân ly, dịch vụ khai báo hải quan. 

Abstract  

In the present period, the demand forecasting of logistics service plays an essential role. 
However, in practice, a lot of Logistics companies tend not to focus on forecasting, which leads 
to many errors in the preparation and decision making in the business. This article presents 
an overview of the theoretical basis for forecasting and decomposition model, and uses this 
model to forecast customer demand for custom declaration services through the number of 
declarations at General Trade and Transportation Joint stock company. 

Keywords: Forecasting, decomposition model, custom declaration services. 

1. Đặt vấn đề 

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), những năm gần đây, tốc độ 
phát triển của ngành Logistics Việt Nam là khoảng 14 - 16% và mỗi năm các hoạt động logistics 
mang lại cho đất nước khoảng 40 - 42 tỷ USD. Bên cạnh đó, báo cáo của VLA còn chỉ ra rằng, tổng 
số công ty hoạt động trong lĩnh vực logistics là khoảng hơn 3000 [1]. Trong giai đoạn cạnh tranh 
quyết liệt như hiện nay, doanh nghiệp cần có những quyết định và chiến lược tốt.  

Dianne và Amrik (1994) chỉ ra rằng dự báo là một trong những nhân tố thiết yếu  trong quá 
trình ra quyết định [2]. Dự báo giúp các nhà quản trị doanh nghiệp chủ động trong việc đề ra các kế 
hoạch và các quyết định cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, quảng bá, sắp xếp 
nguồn nhân lực, nguồn cung cấp tài chính,… và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật 
cho sự phát triển trong thời gian tới. Dự báo thường xuyên và kịp thời giúp lãnh đạo công ty có thể 
kịp thời đưa ra những phương pháp điều chỉnh các hoạt động của công ty mình để thu được kết quả 
kinh doanh cao nhất và nâng cao được năng lực cạnh tranh. 

Tuy nhiên, dự báo vẫn chưa được các công ty hoạt động trong lĩnh vực logistics đầu tư và 
quan tâm nhiều, thay vào đó các hoạt động dự báo và ra quyết định chỉ dựa vào kinh nghiệm. Để 
góp phần nâng cao hiệu quả hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, bài 
báo này sẽ tập trung vào việc đưa ra mô hình phân ly - một phương pháp định lượng đáng tin cậy 
trong dự báo. Độ hiệu quả của phương pháp này sẽ được chứng minh và đánh giá qua việc áp dụng 
vào số liệu thực tế của Công ty Vận tải và Kinh doanh tổng hợp. Việc đánh giá mô hình phân ly 
thông qua các chỉ số MAD và MAPE và sẽ là cơ sở để ứng dụng mô hình này nhằm dự báo về nhu 
cầu về dịch vụ khai báo hải quan của công ty trong quý IV năm 2018 và quý I năm 2019. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Mô hình phân ly (Decomposition model)  

Mô hình phân ly hiện đại được ra mắt vào năm 1930 bởi nhà khoa học Macauley. Nhưng trên 
thực tế, ý tưởng về phương pháp dự báo này đã xuất hiện từ thế kỉ 17 tại Anh. Nó được ứng dụng 
để dự báo trong các lĩnh vực như thiên văn học và khí tượng học [3]. Do đó, Mô hình phân ly được 
coi là một trong những phương pháp dự báo ra đời sớm nhất trong lịch sử các kỹ thuật dự báo và 
vẫn được sử dụng phổ biến ở các nước phát triển ngày nay. Dữ liệu của mô hính phân ly thường 
có 4 đặc tính chính là tính xu hướng (Tt), tính chu kỳ (Ct), tính thời vụ (St) và thành phần bất thường 
hoặc ngẫu nhiên (It). Công thức tổng quát của mô hình nhân là:  Yt  =  Tt × Ct × St × It                 (1) 
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Các bước tiến hành mô hình như sau: 

Bình quân di động: MAt =  ∑ Yi
n
i=1  n⁄                                                                           (2) 

Bình quân di động trung tâm: CMAt =  
MAt−1+MAt

2
                                                   (3) 

Yếu tố mùa: St =
Yt

CMAt
                                                                                         (4) 

Chỉ số mùa: SI =  ∑ St
n
t=1  n                                                                            ⁄   (5) 

Doanh thu hiệu chỉnh: Yt
′  =

Yt

SI
                                                                         (6) 

Trong đó:  

𝑌𝑖 :Số liệu thực tế; 

n : Số lượng số liệu thực tế; 

𝑌𝑡 : Số liệu thực tế tại thời điểm t; 

Đường hồi quy: F′ = α + βX.  

β = ∑ Xi
n
i=1 Yi

′ −  nXY′ ∑ Xi
2n

i=1⁄ −  nX
2
                                                   (7) 

  α = Y′  − βX                                                                                                               (8) 

X =
1

n
∑ Xi

n
i=1                                                                                                                  (9) 

Y′ =
1

n
∑ Yi

′n
i=1                                                                                                              (10) 

 

Trong đó: 

X: Thứ tự thời gian trong dãy số, đánh theo thứ tự tự nhiên từ 1 trở lên; 

n : Số lượng số liệu có được trong quá khứ; 

𝑌′ : Doanh thu hiệu chỉnh trung bình; 

𝑋: Thứ tự thời gian trung bình trong dãy số. 

Giá trị dự báo (Ft) = giá trị hồi quy (F′) × SI                                                  (11) 

2.2. Kiểm định mô hình 

Sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absobute Deviation - MAD): phản ánh sai số trung bình giữa 
kết quả thực tế và dự báo bất kể chênh lệch là sai số vượt mức hay thiếu hụt.    

MAD =  
∑ |Yt−Ft|n

t=1

n
 =

∑⌈𝐸𝑡⌉

𝑛
                                                                                  (12) 

𝑌𝑡 : số liệu thực tế tại thời điểm t; 

𝐹𝑡: số liệu dự báo tại thời điểm t; 

n : tổng số khoảng thời gian; 

Et: sai số giữa số liệu thực tế và dự báo. 

Đây là một trong những biện pháp phổ biến nhất và đơn giản nhất để tính sai số của mô hình 
dự báo.Giá trị MAD càng nhỏ thì kết quả dự báo càng chính xác. Do đó, mô hình dự báo tốt nhất 
nên có MAD=0. Nhưng trong thực tiễn, khá khó để đánh giá thế nào là một MAD nhỏ [4]. Ví dụ với 
MAD=100, nhìn chung đây không phải là một giá trị tốt đối với bảng số liệu nhỏ, nghĩa là dự báo có 
vẻ không chính xác.Tuy nhiên, nếu độ lớn của các giá trị dữ liệu nằm trong hàng nghìn hoặc hàng 
triệu, thì giá trị MAD=100 lại được đánh giá là thấp. Vì vậy, ta có thể nói để đánh giá MAD là nhỏ 
hay lớn phụ thuộc một mức độ nhất định vào độ lớn tương đối của số liệu. 

Phần trăm sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Percentage Error - MAPE)  được sử dụng 
để đo lường tỷ lệ lỗi tương đối mà một dự đoán có thể có,... MAPE được tính theo công thức sau:  

MAPE =
100

n
 ∑

|Yt−Ft|

Yt

n
t=1  =

∑
|Et|

Yt

n
× 100                                                               (13) 

Tương tự như MAD, MAPE có giá trị càng nhỏ thì phản ánh kết quả dự báo càng chính 
xác.Theo Wen và Chang (2005) mô hình dự báo có MAPE < 10% thì số liệu dự báo tương đối tốt 
và hợp lý [5]. 

3. Ứng dụng mô hình phân ly trong dự báo lượng tờ khai hải quan tại Công ty Cổ phần Vận 
tải và Kinh doanh tổng hợp 

3.1. Kiểm định khả năng ứng dụng mô hình phân ly 

Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ Công ty Cổ phần Vận tải và Kinh 
doanh Tổng hợp - một công ty có kinh doanh dịch vụ khai báo hải quan trong giai đoạn từ quý I năm 
2015 đến quý 3 năm 2018. 
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Bảng 1. Số lượng tờ khai hải quan đã thực hiện từ 2015-2018 

Năm  

Quý 
2015 2016 2017 2018 

I 202 322 466 501 

II 404 532 742 877 

III 351 510 817 912 

IV 578 702 959  
Nguồn: Công ty Cổ phần Vận tải và Kinh doanh tổng hợp 

 
Nguồn: Công ty Cổ phần Vận tải và Kinh doanh tổng hợp 

Hình 1. Số lượng tờ khai hải quan theo quý từ 2015 đến 2018 

Dựa vào sơ đồ trên, ta thấy số lượng tờ khai mà công ty đã thực hiện có nhiều biến động theo 
hằng quý trong 4 năm gần đây. Nhìn chung,số lượng tờ khai cao trong quý IV và thấp trong quý I. 
Thêm vào đó, số lượng tờ khai tăng dần qua các năm. Vì vậy, dữ liệu vừa mang tính xu hướng vừa 
mang tính mùa vụ. Do đó, việc ứng dụng phương pháp phân ly là phù hợp với tính chất của dữ liệu 
thu thập được. 

𝑋 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1 + 2 + 3+. . . +13 + 14 + 15

15
=

120

15
= 8 

𝑌′ =
1

𝑛
∑ 𝑌𝑖

′

𝑛

𝑖=1

=
258,79 + 331,15+. . . +718,85 + 779,49

15
=

7.853,78

15
= 523,59 

𝛽 = ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑌𝑖
′ −  𝑛𝑋𝑌′ ∑ 𝑋𝑖

2

𝑛

𝑖=1

⁄ −  𝑛𝑋
2

=
72.986,24 − 15 × 8 × 523,59

1.240 − 15 × 82
= 36,27 

𝛼 = 𝑌′  − 𝛽𝑋 = 523,59 − 36,27 × 8 = 233,43 

Phương trình hồi quy có dạng: 𝐹′ =  233,43 + 36,27𝑥 

Bảng 2. Kết quả dự báo bằng phương pháp phân ly 

Period 
(t hoặc 

X) 

( 𝑌𝑡) 𝑆𝐼𝑡 𝐹′ 𝐹𝑡 𝑌𝑡
′ 𝑋2 𝑋𝑌′ |𝐸𝑡| 

|𝐸𝑡|

𝑌𝑡
 

1 202 0,78 269,70 210 258,97 1 258,97 8 0,040 

2 404 1,22 305,97 373 331,15 4 662,30 31 0,077 

3 351 1,17 342,24 400 300,00 9 900,00 49 0,140 

4 578 1,37 378,51 519 421,90 16 1.687,59 59 0,102 

5 322 0,78 414,78 324 412,82 25 2.064,10 2 0,006 

6 532 1,22 451,05 550 436,07 36 2.616,39 18 0,034 

7 510 1,17 487,32 570 435,90 49 3.051,28 60 0,118 

8 702 1,37 523,59 717 512,41 64 4.099,27 15 0,021 

9 466 0,78 559,86 437 597,44 81 5376,92 29 0,062 

10 742 1,22 596,13 727 608,20 100 6081,97 15 0,020 

11 817 1,17 632,40 740 698,29 121 7681,20 77 0,094 

12 959 1,37 668,67 916 700,00 144 8400,00 43 0,045 

13 501 0,78 704,94 550 642,31 169 8350,00 49 0,098 

14 877 1,22 741,21 904 718,85 196 10063,93 27 0,031 

15 912 1,17 777,48 910 779,49 225 11692,31 2 0,002 

Total 7.853,78 1240 72.986,24 484 0,889 
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MAD =  
∑ |Yt − Ft|n

t=1

n
=

∑⌈Et⌉

n
=

484

15
≈ 32,3 

MAPE =
100

n
 ∑

|Yt − Ft|

Yt

n

t=1

=
∑

|Et|
Yt

n
× 100 =

0,889

15
× 100 = 5,92% < 10% 

Sai số trung bình giữa giá trị được dự đoán và giá trị thực tế là 32,3. Đây là một con số khá 
nhỏ so với độ lớn tương đối của số liệu, cho thấy sự khác biệt giữa dự báo và thực tế là không đáng 
kể. Hơn nữa giá trị của MAPE nhỏ hơn 10%. Điều này cho thấy rằng dữ liệu dự báo là hợp lý và có 
thể sử dụng được. Để so sánh rõ hơn kết quả dự báo và thực tế ta có biểu đồ sau: 

 
Hình 2. Số lượng tờ khai dự báo và thực tế 

Thông qua biểu đồ ta nhận thấy số liệu dự báo khá tốt, lượng sai lệch không lớn. Hai đường 
trong biểu đồ có nhiều thời điểm gần như chồng lên nhau. Tóm lại, tất cả các chỉ số về độ chính xác 
dự báo đã chỉ ra rằng mô hình phân ly cho kết quả dự đoán khá chính xác so với thực tế. Do đó, 
đây là một mô hình dự báo phù hợp và đáng tin cậy mà công ty có thể sử dụng để dự báo nhu cầu 
về dịch vụ khai báo hải quan của công ty trong tương. 
3.2. Dự báo về nhu cầu về dịch vụ khai báo hải quan của công ty trong quý IV năm 2018 và 
quý I năm 2019 

Sau khi đánh giá xem mô hình Phân ly có phù hợp để dự đoán số lượng tờ khai của công hay 
không. Ta sử dụng bộ dữ liệu từ năm 2015 đến quý 3 năm 2018 để dự báo nhu cầu khai báo hải 
quan trong quý IV năm 2018 và quý đầu tiên của năm 2019. 

F16 = F′
16 × SI16 =  (233,43 + 36,27 × 16) × 1,37 ≈ 1115 

F17 = F′
17 × SI17 =  (233,43 + 36,27 × 17) × 0,78 ≈ 663 

Vậy, số lượng tờ khai hải quan được dự báo trong quý IV năm 2018 là 1115 tờ khai, và kết 
quả dự báo của quý I năm 2019 là 663 tờ khai. Nhìn chung, kết quả dự báo này phù hợp với xu 
hướng phát triển của dữ liệu trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018. 
4. Kết luận 

Từ việc phân tích và vận dụng mô hình phân ly để dự báo số lượng tờ khai mà Công ty Cổ 
phần Vận tải và Kinh doanh tổng hợp sẽ xử lý trong 2 quý tiếp theo, ta dễ dàng nhân thấy mô hình 
phân ly là một phương pháp dự báo dễ thực hiện và có độ chính xác khá cao. Do đó, mô hình phân 
ly là mô hình hiệu quả để các công ty logistics có thể sử dụng trong công tác dự báo của mình nhằm 
có kế hoạch chuẩn bị nguồn lực và phương án kinh doanh. Từ đó giúp các công ty nâng cao năng 
lực cạnh tranh với chi phí tối ưu. 
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THE SITUATION OF ASEAN COUNTRIES AND THE PROSPECTS  
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Tóm tắt 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN được ra đời vào ngày 08 tháng 08 
năm 1967 tại Bangkok, Thái Lan. Mục tiêu hàng đầu của ASEAN là tăng cường hoạt động 
thương mại, đề cao vai trò luân chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động. Khi các 
hoạt động này được đẩy mạnh và đạt đến một mức nhất định thì việc hình thành đồng tiền 
chung là tất yếu để đơn giản hóa và tiết kiệm thời gian, chi phí. Bài báo này sẽ sử dụng 
phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích để nghiên cứu tình hình chung của các quốc gia 
ASEAN, từ đó đánh giá triển vọng cho sự ra đời của đồng tiền chung khu vực. 

Từ khóa: ASEAN, đồng tiền chung, triển vọng. 

Abstract 

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was established on 8 August 1967 in 
Bangkok, Thailand. The primary objectives of ASEAN are to strengthen trade, promote the 
role of goods, services, investment, capital and labor. When these activities are promoted 
and reached a certain point, the formation of a common currency is inevitable to simplify and 
save time and money. This article will use the synthetical, statistical, analytical research 
methodologies to study the situation of ASEAN countries, thereby assessing the prospects 
for the formation of ASEAN common currency. 

Keywords: ASEAN, the common currency, the prospect. 

1. Đặt vấn đề 

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 08/8/1967 tại Băng Cốc, Thái Lan đã nêu rõ mục 
đích hoạt động của ASEAN là: “Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa 
trong khu vực thông qua các nỗ lực chung trên tinh thần bình đẳng và hợp tác nhằm tăng cường cơ 
sở cho một cộng đồng các nước Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng;” [3]. Liên minh tiền tệ là biểu 
hiện cao nhất cho sự hợp tác của một khối kinh tế. Sự ra đời của đồng tiền chung ASEAN sẽ mang 
lại rất nhiều lợi ích cho các nước thành viên như: thúc đẩy thị trường kinh tế, tài chính của khu vực 
hoạt động hiệu quả hơn và thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư trong và ngoài khu vực thông 
qua việc chống đầu cơ tiền tệ, tránh phá giá tiền tệ ở một số quốc gia trong khu vực, tiết kiệm chi 
phí giao dịch ngoại hối, giảm rủi ro và chi phí bảo hiểm cho rủi ro về tỷ giá hối đoái, tăng cường sự 
ổn định tiền tệ và kinh tế vĩ mô,… Như vậy, việc hình thành đồng tiền chung ASEAN sẽ là một trong 
những yếu tố quan trọng giúp các nước thành viên trong khu vực nói riêng và toàn khối nói chung 
có thêm sức mạnh về kinh tế cũng như chính trị để có thể dễ dàng bước vào con đường hội nhập 
toàn cầu hóa kinh tế quốc tế. Vấn đề về đồng tiền chung ASEAN cũng được nhiều nhà khoa học 
nghiên cứu trong các bài báo. Tiêu biểu như tác giả Phan Oanh [7] với bài báo “Vấn đề đồng tiền 
chung cho khu vực Đông Nam Á” đã tiến hành so sánh định tính các vấn đề về kinh tế, chính trị giữa 
khu vực ASEAN và khu vực châu Âu để rút ra được những khó khăn trong quá trình hình thành 
đồng tiền chung ASEAN. Hay, bài báo “Bài học gì cho ASEAN” của tác giả Trương Minh Huy Vũ 
[10] đã rút ra những kinh nghiệm cho ASEAN từ quá trình hình thành và phát triển của liên minh 
châu Âu. Tuy nhiên, chưa có một đề tài nào nghiên cứu về thực trạng bối cảnh của riêng khu vực 
ASEAN và tác động của nó đến tiến trình hình thành đồng tiền chung khu vực. Vì vậy, bài báo này 
tập trung phân tích thực trạng bối cảnh riêng của ASEAN và đánh giá triển vọng cho sự hình thành 
đồng tiền chung khu vực. 

2. Điều kiện ra đời đồng tiền chung khu vực 

Mundell (năm 1961) đã đưa ra học thuyết khu vực tiền tệ tối ưu Optimal Currency Areas (OCA) 
[8]. Trên cơ sở nghiên cứu học thuyết này, McKinnon (năm 1963) đã đưa ra những tiêu chí để hình 
thành đồng tiền chung [9], đó là: 

Thứ nhất, mức độ mở cửa: giao thương giữa các quốc gia trong nội khối OCA chiếm tỷ trọng 
cao và có sự linh động cao trong việc dịch chuyển các yếu tố quốc tế như vốn, lao động. 

Thứ hai, sự tương đồng về các cú sốc kinh tế. Bởi nếu các quốc gia có các cú sốc kinh tế quá 
khác nhau kèm theo các chu kỳ kinh doanh khác nhau thì buộc các chính phủ phải có những biện 
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pháp điều chỉnh khác nhau, điều này không thể chấp nhận được trong một khu vực đồng tiền chung 
duy nhất. 

Thứ ba, sự tương đồng về tỷ lệ lạm phát. Sự chênh lệch về tỷ lệ lạm phát sẽ khiến các quốc 
gia có tỷ lệ lạm phát cao hơn trở nên kém cạnh tranh hơn. 

Thứ tư, sự hình thành chính sách tiền tệ thống nhất. Điều này sẽ giúp các quốc gia kiềm chế 
lạm phát tốt hơn. 

Năm 1992, các quốc gia thành viên của cộng đồng châu Âu đã ký kết hiệp ước Maastricht (Treaty 
on European Union) [5], đây là tiền đề cho việc hình thành đồng tiền chung châu Âu. Hiệp ước này cũng 
đưa ra những tiêu chí để một quốc gia có thể tham gia vào liên minh tiền tệ châu Âu, đó là: 

Thứ nhất, tỷ lệ lạm phát: Không vượt quá 1,5% mức lạm phát bình quân của 3 nước có chỉ 
số lạm phát thấp nhất. 

Thứ hai, Lãi suất dài hạn: không được vượt quá 2% mức lãi suất dài hạn trung bình của 3 
nước có mức lãi suất dài hạn thấp nhất. 

Thứ ba, thâm hụt ngân sách: mức bội chi ngân sách không được vượt quá 3% GDP (có tính 
đến các trường hợp sau đây: mức thâm hụt đang ở trong xu hướng được cải thiện để đạt tới tỷ lệ 
quy định, mức thâm hụt vượt quá 3% GDP chỉ mang tính chất tạm thời không đáng kể và không 
phải mức bội chi cơ cấu). 

Thứ tư, nợ công (% theo GDP): không vượt quá 60%. 

Như vậy, để có thể hình thành nên một đồng tiền chung khu vực, các yếu tố cần xem xét 
trước hết đó là: mức độ mở cửa, sự tương đồng về tỷ lệ lạm phát và sự tương đồng về trình độ phát 
triển kinh tế. 

3. Bối cảnh ASEAN và triển vọng cho sự ra đời đồng tiền chung khu vực 

Quan hệ hợp tác của ASEAN  

Kể từ khi thành lập cho đến nay, trải qua hơn 50 năm phát triển, ASEAN đã rất tích cực trong 
việc ký kết các hiệp định không chỉ trong khu vực mà còn với các nước ngoài khu vực, nhằm gia 
tăng lợi ích cho các nước thành viên và đồng thời cũng là phát triển nền kinh tế toàn khu vực. Điển 
hình là những Hiệp định sau: Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định Thương mại Tự 
do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA), Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia/ New Zealand 
(AANZFTA), Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế 
toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP), Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), 
Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP),… Đặc biệt, qua nhiều năm đàm phán, cuối 
cùng vào ngày 31/12/2015 cộng đồng kinh tế AEC chính thức được hình thành và sớm hơn dự kiến 
05 năm [4]. Bằng việc xóa bỏ gần như hoàn toàn các dòng thuế quan hàng hóa, AEC đã giúp các 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiết kiệm chi phí kinh doanh, đẩy mạnh thương mại hàng hóa và giúp 
các nước thành viên ngày một tiến gần hơn đến việc hợp nhất thị trường và cơ sở sản xuất. Không 
chỉ vậy, bằng việc tạo ra một môi trường kinh tế sáng tạo, năng động, AEC còn là động lực để các 
nước thành viên phấn đấu phát triển kinh tế, từ đó phát triển nền kinh tế chung toàn khối. Tuy AEC 
mới được thành lập và chưa có sự phát triển như cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) nhưng đây sẽ 
là một bước tiến rất quan trọng, là một nền tảng vững chắc để các nước ASEAN đồng lòng hình 
thành đồng tiền chung ASEAN. 

Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế ở các quốc gia ASEAN 

Bảng 1. Tốc độ tăng GDP thực tế khu vực ASEAN giai đoạn 2014-2022 [2] 

Đơn vị: % 

Quốc gia 2014 2015 2016 2017 
Dự báo 

2018-2022 

Indonesia 5,0 4,7 5,0 5,0 5,4 

Malaysia 6,0 4,6 4,2 5,5 4,9 

Philippines 6,1 5,9 6,9 6,6 6,4 

Thái Lan 0,9 2,7 3,2 3,8 3,6 

Việt Nam 6,0 6,4 6,2 6,3 6,2 

Brunei -2,3 -1,4 -2,5 0 0,5 

Singapore 2,9 2,1 2,0 3,2 2,3 

Campuchia 7,0 7,0 6,9 7,1 7,2 

Lào 7,4 6,9 7,0 6,9 7,1 

Myanmar 7,7 8,2 5,9 7,2 7,4 

Bảng số liệu trên cho thấy hầu hết các quốc gia khu vực ASEAN đều đang duy trì sự gia tăng về 
tốc độ tăng trưởng GDP từ 2014 đến 2020. Đặc biệt trong nhóm 5 nước ASEAN-5, Việt Nam và 
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Philippines ược kỳ vọng sẽ có tốc độ tăng GDP cao nhất để đạt trên 6% vào năm 2020. Sự bứt phá đang 
được ghi nhận ở nhóm 3 quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar với mức tăng GDP đều dự kiến đạt trên 
7% năm 2020. Tốc độ tăng GDP trung bình của ASEAN đang có xu hướng tăng lên và dự báo sẽ đạt 
5,2% vào năm 2020. Điều này cho thấy kinh tế khu vực ASEAN đang có nhiều khởi sắc và có triển vọng 
tốt trong tương lai. Tuy nhiên, giữa các quốc gia trong khu vực vẫn có khoảng cách khá lớn trong tốc độ 
tăng trưởng GDP thực tế. 

Tình hình thu hút FDI khu vực ASEAN [1] 

Đơn vị: Tỷ USD 

 
Hình 1. Tình hình thu hút FDI khu vực ASEAN 

giai đoạn 2011- 2017 [1] 

FDI chảy vào khu vực ASEAN có xu 
hướng tăng lên trong giai đoạn 2010-2014. Năm 
2011, FDI vào ASEAN chỉ xấp xỉ 100.000 tỷ USD 
nhưng đã tăng lên 133.057 tỷ USD ở năm 2014, 
chiếm 11,1% thị phần FDI toàn thế giới, đưa 
ASEAN thành khu vực thu hút FDI lớn nhất trên 
thế giới. Tuy nhiên, từ năm 2015 xu hướng FDI 
toàn cầu suy giảm nên năm 2016, lượng vốn FDI 
vào khu vực này giảm còn khoảng 96 tỷ USD. Dù 
vậy, ASEAN vẫn là khu vực rất được quan tâm 
về FDI. Trong khi số vốn FDI từ bên ngoài vào 
ASEAN đang có xu hướng giảm giai đoạn 2014-
2016 thì số vốn FDI trong nội bộ ASEAN lại đang 
tăng lên và duy trì ở mức hơn 22.000 tỷ USD. 
Điều này cho thấy các quốc gia khu vực ASEAN 
đang có sự gắn kết và dành cho nhau rất nhiều 
ưu đãi và gắn bó về mặt kinh tế. 

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực ASEAN 

 
Hình 2. Giá trị hàng hóa luân chuyển ngoại thương của khối ASEAN [1], [6] 

Mặc dù có sự biến động về tổng giá trị hàng hóa luân chuyển trong ngoại thương trong giai 
đoạn 2011-2017 do biến động của tình hình kinh tế thế giới nói chung, tuy nhiên, trong suốt giai đoạn 
2011-2017 lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trong ASEAN luôn xấp xỉ mức gần 25% tổng lượng hàng 
trao đổi và hàng hóa buôn bán với khu vực ngoài ASEAN chiếm khoảng 75% tổng lượng hàng trao 
đổi. Điều đó cho thấy quan hệ kinh tế nội bộ các quốc gia ASEAN đang duy trì khá ổn định. Tuy 
nhiên, với trên 70% lượng hàng hóa giao dịch của ASEAN là với các quốc gia ngoài khối nên khu 
vực này có khả năng bị động cao nếu như nền kinh tế ngoài khu vực có những biến động đột xuất. 

Những khó khăn trong tiến trình hình thành đồng tiền chung Asean 
Thứ nhất, sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước trong ASEAN còn rất lớn. Mặc 

dù nằm trong cùng khu vực địa lý nhưng các nước ASEAN có xuất phát điểm rất khác nhau, các 
yếu tố tác động vào nền kinh tế cũng khác nhau. Vì thế mà có sự chênh lệch lớn về trình độ công 
nghiệp hóa, thu nhập, mức sống, dự trữ ngoại tệ, tỷ lệ lạm phát, vốn đầu tư, trình độ công nghệ,… 
Bảng dưới đây là GDP bình quân/người của các nước ASEAN qua các năm để thể hiện rõ hơn sự 
chênh lệch này: 

Bảng 2. GDP/người của các nước Đông Nam Á qua các năm [11] 

Nước 
GDP/người (Đơn vị: Nghìn USD) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Brunei 47,02 47,65 44,60 41,53 30,97 26,94 28,29 

Indonesia 3,63 3,69 3,62 3,49 3,33 3,57 3,85 

Campuchia 0,88 0,95 1,01 1,09 1,16 1,27 1,38 

Lào 1,38 1,59 1,84 2,02 2,16 2,34 2,46 

Myanmar 1,19 1,18 1,17 1,26 1,14 1,20 1,30 

Malaysia 10,41 10,78 10,88 11,18 9,65 9,51 9,94 

Philippines 2,35 2,58 2,76 2,84 2,88 2,95 2,99 
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Singapore 53,24 54,72 56,39 56,96 54,94 55,24 57,71 

Thái Lan 5,49 5,86 6,17 5,95 5,85 5,98 6,59 

Việt Nam 1,52 1,72 1,87 2,01 2,07 2,17 2,34 

Bảng số liệu trên cho thấy GDP/người giữa các nước ASEAN có sự chênh lệch rất lớn. Các 
quốc gia có GDP/người lớn nhất là Brunei và Singapore, cao hơn các quốc gia có GDP/người thấp 
nhất là Campuchia và Myanmar ít nhất là 26 lần trong giai đoạn từ 2011-2017. Sự cách biệt này là một 
trở ngại rất lớn cho liên kết kinh tế khu vực cũng như việc hình thành đồng tiền chung khu vực.  

Thứ hai, mỗi quốc gia trong ASEAN lại có một truyền thống văn hóa, lịch sử khác nhau, được 
hình thành và duy trì qua rất nhiều thế hệ. Hơn nữa, hệ thống luật pháp, chính trị, cách quản lý nhà 
nước của các quốc gia cũng rất khác nhau. Ví dụ như ở Brunei, hệ thống phát luật là pháp luật án 
lệ kết hợp pháp luật của đạo Hồi, nhà vua nắm quyền; ở Campuchia, pháp luật tổ chức theo truyền 
thống dân luật, Quốc hội nắm quyền lực tối cao của nhà nước; ở Indonesia, bộ máy nhà nước được 
vận hành the mô hình cộng hòa tổng thống; ở Lào, hệ thống pháp luật dựa trên nền tảng luật thành 
văn; ở Malaysia, Myanmar và Philipines theo hệ thống pháp luật án lệ; Singapore lại theo chế độ 
cộng hòa nghị viện; ở Thái Lan, pháp luật dựa trên nền tảng hệ thống dân luật. Sự khác nhau trong 
cách thức quản lý chung nhà nước đã làm cho việc thống nhất hình thành và quản lý đồng tiền chung 
ASEAN trở nên không hề dễ dàng. 

Thứ ba, từ sự chênh lệch về trình độ phát triển nêu trên mà lợi ích mà mỗi quốc gia trong 
ASEAN khi hình thành liên minh tiền tệ cũng khác nhau, nên sẽ rất khó khăn trong việc cân bằng, 
hòa hợp lợi ích của các nước. Một trong những vấn đề lớn ở đây là chính sách tiền tệ. Xét tình hình 
kinh tế ở các nước hiện nay, khó có một ngân sách tập trung nào ở mức liên minh để thực hiện các 
vụ chuyển tiền mặt trên phạm vi rộng xuyên biên giới. Thêm vào đó, các nước ASEAN lại theo đuổi 
những mục tiêu chính sách tiền tệ khác nhau và đều muốn đặt giới hạn đối với mức thâm hụt tài 
chính mà mỗi nước có thể chịu đựng được. Bảng 3 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở các quốc gia ASEAN 
từ 2011-2017 rất khác nhau và không ổn định trong từng quốc gia. Đây là một trong những vấn đề 
lớn nhất cần giải quyết, vì khi hình thành đồng tiền chung ASEAN, tức là trong trường hợp đồng tiền 
chung này có biến động về tỷ giá do lạm phát của một hay một vài nước trong khu vực cũng ảnh 
hưởng đến toàn bộ hệ thống. Điều này đồng nghĩa với việc các nước trong ASEAN phải có trách 
nhiệm và tuân thủ các quy định đưa ra trước khi có những thay đổi trong chính sách tiền tệ của quốc 
gia mình.  

Bảng 3. Tỷ lệ lạm phát của các nước ASEAN từ năm 2011 đến năm 2017 [11] 

Đơn vị: % 

Nước 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Brunei 0,14 0,11 0,39 -0,21 -0,42 -0,74 -0,17 

Indonesia 5,36 4,28 6,41 6,39 6,36 3,53 3,81 

Campuchia  5,48 2,93 2,94 3,86 1,22 3,05 2,89 

Lào 7,57 4,26 6,37 4,13 1,28 1,60 0,83 

Myanmar 5,02 1,47 5,48 5,05 9,49 6,96 4,57 

Malaysia 3,17 1,66 2,11 3,14 2,10 2,09 3,87 

Philippines 4,72 3,03 2,58 3,60 0,67 1,25 2,85 

Singapore 5,25 4,58 2,36 1,02 -0,52 -0,53 0,58 

Thái Lan 3,81 3,01 2,18 1,90 -0,90 0,19 0,67 

Việt Nam 18,68 9,09 6,59 4,71 0,88 3,24 3,52 

Thứ tư, ở khu vực ASEAN đang nóng lên với vấn đề tranh chấp chủ quyền đất liền vùng biển 
đảo, đặc biệt là tranh chấp biển Đông và các cuộc xung đợt sắc tộc và tôn giáo, phong trào li khai 
và chủ nghĩa khủng bố đang có xu hướng gia tăng cùng với sự bất ổn về chính trị trong một số nước 
thành viên ASEAN. Điển hình như cuộc xung đột giữa Công giáo và Hồi giáo ở Indonesia. Indonesia 
có khoảng 86% số dân theo đạo Hồi và 7% dân số theo Công giáo. Tại quần đảo Maluku, Indonesia, 
lượng người theo Hồi giáo chiếm khoảng trên 50% trong khi Công giáo chiếm khoảng trên 40%. Do 
bị phân biệt đối xử nên giữa hai cộng đồng tôn giáo này đã hình thành và tích tụ những bất đồng 
kéo dài qua nhiều năm và trở thành những mâu thuẫn lớn. Vì vậy, người đạo Hồi đã lập lên các đơn 
vị và mua sắm, trang bị vũ khí và lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ người 
Hồi giáo. Hay tại Philipines, sự khác biệt về tôn giáo cùng với sự nghèo đói đã làm mâu thuẫn giữa 
người Hồi giáo và người Công giáo trên đảo Mindanao ngày một trở nên nghiêm trọng. Sự ra đời 
của mặt trận Giải phóng dân tộc Moro đã khiến nơi đây trở thành cái nôi của phong trào li khai. Một 
ví dụ khác tại Thái Lan - một đất nước Phật giáo với trên 94% dân số theo đạo Phật và chỉ có một 
lượng ít dân số theo đạo Hồi tập trung ở 3 tỉnh miền Nam Thái Lan. Những tỉnh này gốc là của 
Malaysia và đa số người dân ở 3 tỉnh này là người Malaysia và họ theo Hồi giáo. Những người gốc 
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Thái sống ở khu vực này bị coi là người ngoại đạo. Hơn nữa, những người gốc Malaysia tại đây 
cảm thấy họ không được chính quyền coi trọng như những người theo đạo Phật và người nắm 
quyền trong bộ máy hành chính đa phần là người theo Phật giáo. Từ đó tạo nên những mâu thuẫn, 
xung đột, thậm chí chiến tranh giữa người Hồi giáo và Phật giáo tại miền Nam Thái Lan gây thiệt hại 
lớn về người và tài sản. 

4. Kết luận 

Vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa, khu vực hóa đang diễn ra với nhiều Hiệp định thương mại 
được kí kết, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan, tình hình thu hút FDI, tình hình xuất nhập 
khẩu diễn ra ổn định, các quốc gia khu vực ASEAN đang ngày càng trở nên gắn kết về kinh tế, nhu 
cầu cho ra đời một đồng tiền chung để việc hợp tác trở nên thuận lợi hơn đang ngày càng rõ nét và 
thực sự cần thiết. Tuy nhiên, con đường để hình thành nên đồng tiền chung ASEAN vẫn còn gặp 
phải rất nhiều khó khăn và cần phải có sự quyết tâm, đồng lòng của tất cả các nước thành viên để 
trước mắt giải quyết được những vấn đề sau: thứ nhất, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển 
kinh tế giữa các nước thành viên bởi muốn tăng cường hội nhập thì không được có một thành viên 
nào bị tụt hậu về sau và khu vực chỉ có thể tăng trưởng bền vững khi tất cả các thành viên phải đang 
phát triển ở mức độ tương đương nhau; thứ hai, thắt chặt tình đoàn kết nhưng vẫn phải tôn trọng 
sự đa dạng văn hóa của các quốc gia thành viên bởi mỗi quốc gia khi liên minh, liên kết vẫn là những 
chủ thể riêng với những bản sắc và điều kiện khác nhau. Ngoài ra, các quốc gia thành viên ASEAN 
cần có những kế hoạch cụ thể cho việc thắt chặt hội nhập và liên kết khu vực cũng như xây dựng 
những cải cách về thể chế, chính trị qua từng thời kỳ hội nhập. Từ đó xây dựng nên hiến pháp chung 
cho khu vực, làm nền tảng để các nước thành viên có thể cùng nhau xây dựng một liên minh tiền tệ 
thành công trong tương lai. 
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BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Ô NHIỄM DẦU TRONG SỰ CỐ TRÀN DẦU  

HEBEI SPIRIT VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 

COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE CAUSED BY SHIPS IN THE 
HEBEI SPIRIT INCIDENT AND LESSONS FOR VIETNAM 

PHẠM VĂN TÂN 

Khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Email liên hệ: phamvantan@vimaru.edu.vn 

Tóm tắt 

Đặc điểm của ô nhiễm dầu từ tàu là thường gây thiệt hại trên phạm vi rộng, việc tính toán thiệt 
hại ô nhiễm dầu để yêu cầu bồi thường thiệt hại thỏa đáng là phức tạp, khó khăn và liên quan 
đến nhiều chủ thể khác nhau. Do đó, mỗi quốc gia cần phải có một hệ thống pháp luật rõ ràng 
và đầy đủ về trách nhiệm pháp lý dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu tàu. Tuy nhiên, chế độ 
trách nhiệm pháp lý dân sự của Việt Nam trong lĩnh vực này vẫn còn thiếu và yếu. Do vậy, 
chúng ta cần phải nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiệt hơn nữa vấn đề này. Chúng 
ta có thể học hỏi từ các quốc gia có kinh nghiệm và có hệ thống pháp luật hoàn thiện trong 
lĩnh vực này, hoặc chúng ta có thể nghiên cứu học hỏi từ những vụ bồi thường thiệt hại ô 
nhiễm dầu tàu điển hình trên thế giới. Một trong những vụ bồi thường điển hình đó là sự cố ô 
nhiễm dầu Hebei Spirit. Bài báo này sẽ phân tích việc khắc phục và bồi thường thiệt hại ô 
nhiễm dầu tàu trong sự cố tràn dầu Hebei Spirit, từ đó rút ra những bài học giúp Việt Nam 
hoàn thiện hơn nữa chế độ trách nhiệm pháp lý dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu từ tàu 
gây ra. 

Từ khóa: Ô nhiễm dầu tàu, sự cố tràn dầu Hebei Spirit, bồi thường thiệt hại. 

Abstract 

The oil pollution can cause damage to wide scale, the satisfactory calculation of such claim 
for compensation for damage is difficult, complex and involving many people. Therefore, states 
should have a clear and complete civil liability regime in this field. However, the compensation 
for oil pollution damage of Vietnam is weak. Thence, we need to study the experience to 
improve the civil liability regime for compensation for oil pollution damage caused by ships. 
We can learn from experienced countries in this field, or learn from the typical claims in the 
world. One of the typical claims is the Hebei Spirit incident. This article will analyze the 
remediation and compensation in the Hebei Spirit incident, thereby the author offers some 
lessons to help Vietnam improve the civil liability regime for compensation for oil pollution 
damage caused by ships. 

Keywords: Ship’s oil pollution, Hebei Spirit incident, compensation for damage. 
 

1. Giới thiệu về sự cố tràn dầu Hebei Spirit 
Ngày 07/12/2007, tàu chở dầu Hebei Spirit đăng ký tại Hồng Kông chở khoảng 209.000 tấn 

thô, trong lúc đang neo tại bờ biển phía Tây của Hàn Quốc đã bị sà lan cần cẩu Samsung No.1 đâm 
vào. Hậu quả của vụ tai nạn là 10.900 tấn dầu thô từ tàu Hebei Spirit đã tràn ra biển, làm cho 375km 
đường bờ biển bị ô nhiễm. 

Hình 1. Vi trí sự cố tràn dầu Hebei spirit  

Sà lan cần cẩu được kéo bởi hai tàu kéo, 
Samsung T-5 và Samho T-3, nhưng bất ngờ dây 
lai của tàu lai bên trái Samsung T-5 bi đứt, và với 
điều kiện thời tiết xấu sà lan cần cẩu bị trôi dạt 
bởi gió mạnh và đâm vào tàu chở dầu Hebei 
Spirit, làm thủng 3 hầm hàng chứa dầu là hầm số 
1, 2 và 3. Sự kiện này được ghi nhận là sự cố ô 
nhiễm dầu nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hàn 
Quốc về lượng dầu tràn và quy mô thiệt hại. 
Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố các khu vực bị ảnh 
hưởng bởi dầu là các khu thiên tai cấp quốc gia. 

 

2. Tác động của sự cố tràn dầu Hebei Spirit 

Hậu quả của sự cố tràn dầu Hebei Spirit đã ảnh hưởng tới 350 km bờ biển phía tây của 3 tỉnh, 
Chungchongnam-Do, Chollanam-Do và Chollabuk-Do, 101 hòn đảo, 15 bãi biển và 35.000 ha các 
trang trại nuôi trồng thủy sản và các cơ sở khác bị thiệt hại, tổng số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi 
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sự cố tràn dầu là khoảng 40.000 hộ. Dầu tràn đã ảnh hưởng tới phần lớn các cơ sở nuôi trồng thủy 
sản, làm ô nhiễm phao, dây chằng buộc, lưới và các sản phẩm khác. Ngay sau sự cố tràn dầu Hebei 
Spirit Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố cấm đánh bắt cá trên các vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn 
dầu, hạn chế thu hoạch và quản lý chặt chẽ các sản phẩm biển từ các khu vực bị ảnh hưởng. Dầu 
cũng đã ảnh hưởng đến những bãi biển du lịch và các khu vực khác của Vườn quốc gia Taean. Bán 
đảo Taean là một địa điểm du lịch với khoảng 20 triệu du khách mỗi năm. Để làm sạch được bờ 
biển bị ô nhiễm đã cần tới hơn 1,2 triệu tình nguyện viên cùng cư dân địa phương, các công ty vệ 
sinh. Hầu hết các hoạt động làm sạch được hoàn thành vào ngày 10/10/2008, nhưng các hoạt động 
dọn sạch bổ sung vẫn thực hiện tới nửa đầu năm 2009. Nguồn nhân lực, thiết bị và vật liệu được 
sử dụng để khắc phục sự cố tràn dầu này là rất lớn (Bảng 1). 

Bảng 1. Thống kể nguồn lực đã sử dụng khắc phục sự cố tràn dầu Hebei Spirit 

 Người tham gia 
Tàu 

(chiếc) 
Phao dây ngăn dầu  

(km) 
Vật liệu thấm 
hút dầu (tấn) 

Chất làm phân 
tán dầu (kl) 

Tổng số 2.132.322 19.864 46,77 493 298 

Như vậy, hậu quả sự cố tràn dầu Hebei Spirit là rất lớn, sự cố không những tác động tới việc khái 
thác, nuôi trồng thủy sản mà sự cố còn tác động đến ngành du lịch và các cơ sở sản xuất khác. Sau khi 
sự cố xảy ra, có tới 50.000 đơn khiếu lại đòi bồi thường với số tiền ước tính khoảng 1.500 tỷ Won. 

3. Bồi thường thiệt hại trong sự cố tràn dầu Hebei Spirit 

Theo báo cáo của Giám đốc Quỹ bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu IOPC (The International 
Oil Pollution Compensation Funds): Tháng 4/2009, Tòa án tối cao Hàn Quốc phủ quyết lại quyết định 
của Tòa án cấp phúc thẩm, đã giữ quan điểm rằng thuyền trưởng của một trong hai chiếc tàu kéo, 
sà lan cần cẩu, và thuyền trưởng, đại phó của tàu dầu Hebei Spirit chịu trách nhiệm về những thiệt 
hại do sự cố tràn dầu gây ra. Tòa tối cao yêu cầu gửi lại hồ sơ vụ án để tái thẩm. Tòa án tối cao 
trong bản án cũng bãi bỏ quyết định giam giữ các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Hebei Spirit của 
Tòa án cấp phúc thẩm. Tuy nhiên, Tòa án tối cao đã ban hành quyết định bỏ tù thuyền trưởng của 
một trong những tàu kéo và sà lan cần cẩu, đồng thời cũng xác nhận số tiền phạt do Tòa án cấp 
phúc thẩm đưa ra. Và để đưa ra được các quyết định này thì cơ sở pháp lý mà Tòa án tối cao áp 
dụng đó là các cơ chế bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu quốc tế và theo Luật đặc biệt về hỗ trợ nạn 
nhân bị thiệt hại do sự cố tràn dầu Hebei Spirit và phục hồi môi trường biển năm 2008 (sau đây gọi 
là Luật đặc biệt) mà Hàn Quốc đã ban bố sau sự cố tràn dầu. 

3.1. Trách nhiệm và giới hạn bồi thường 

Hàn Quốc đã áp dụng các quy định về trách nhiệm và giới hạn bồi thường trong các Công 
ước quốc tế mà Hàn Quốc là thành viên, đó là Công ước CLC 1992 và công ước Quỹ năm 1992. 
Công ước CLC 1992 đã áp dụng trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt đối với việc bồi thường thiệt hại 
ô nhiễm dầu, đó là chủ tàu của tàu chở dầu Hebei Spirit phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
cho các nạn nhân mặc dù tàu Hebei Spirit không có lỗi trong sự cố ô nhiễm. Hơn nữa, nếu tổng số 
tiền bồi thường thiệt hại mà vượt quá số tiền giới hạn áp dụng theo CLC 1992, thì Quỹ 1992 sẽ chịu 
trách nhiệm bồi thường bổ xung cho các nạn nhân. Tổng trọng tải của tàu Hebei Spirit là 146.848 
GT vượt quá 140.000 GT. Do đó, số tiền giới hạn tối đa áp dụng theo CLC 1992 là 89,77 triệu SDR 
(quyền rút vốn đặc biệt) tương đương 187 tỷ Won, tổng số tiền bồi thường theo CLC 1992 và Công 
ước Quỹ 1992 là 203 triệu SDR tương đương 322 tỷ Won. 

Với số tiền bồi thường thiệt hại như trên thì Chính phủ Hàn Quốc nhận định rằng, số tiền như 
vậy là không đủ để bồi thường cho tổng chi phí tổn thất thực tế. Do đó, những nạn nhân bị thiệt hại 
đã yêu cầu một giải pháp thỏa đáng hơn từ Chính phủ Hàn Quốc và Quốc hội Hàn Quốc đã thông 
qua một bộ Luật Đặc biệt để điều chỉnh vấn đề này. Theo như Luật Đặc biệt thì Chính phủ Hàn Quốc 
đã phải gánh gánh nặng tài chính từ những khoản thanh toán cho các nạn nhân. 

3.2. Mức bồi thường thiệt hại 

Điều 5 của Công ước Quỹ 1992 quy định rằng: Nếu tổng số tiền bồi thường phải trả vượt quá 
số tiền giới hạn theo Công ước Quỹ 1992, thì Quỹ sẽ quyết định mức độ thanh toán thông qua việc 
phân chia tỷ lệ bồi thường cho tất cả các nạn nhân. Do đó, khi tổng số tiền bồi thường thiệt hại vượt 
quá số tiền giới hạn theo công ước Quỹ 1992, thì các nạn nhân không được bồi thường toàn bộ tổn 
thất từ Quỹ cho dù các khiếu nại bồi thường thiệt hại của họ đã được Quỹ chấp nhận.  

Trong sự cố tràn dầu Hebei Spirit, Quỹ dự kiến tổng số tiền bồi thường thiệt hại ước tính phát 
sinh từ vụ việc có thể vượt quá số tiền tối đa của Quỹ 1992. Dựa trên những thông tin từ ngày 
26/2/2008, Quỹ ước tính số tiền bồi thường thiệt hại khoảng 352 tỷ - 424 tỷ Won (267 triệu SDR). 
Do đó, Quỹ đã quyết định mức thanh toán ban đầu là 60% số tiền thiệt hại thực sự phải trả cho 
những nạn nhân đã được đánh giá thiệt hại bởi Quỹ trong cuộc họp được tổ chức vào ngày 
26/2/2008. Sau đó, trong cuộc họp tháng 6/2008 Quỹ đã quyết định giảm mức thanh toán xuống còn 
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35% các yêu cầu bồi thường, vì không có cơ sở chắc chắn cho số tiền tăng lên so với tổng số tiền 
bồi thường tối đa. 

3.3. Bồi thường do Quỹ 1992 chi trả 

Không có quy định chi tiết về các loại thiệt hại được Quỹ chi trả trong Công ước Quỹ 1992, 
nhưng Quỹ đã công bố sổ tay hướng dẫn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Sổ tay này được thông qua 
bởi Hội đồng Quỹ 1992. Tuy nhiên, sổ tay này chỉ là hướng dẫn thực tế, chứ nó không phải là tài 
liệu rằng buộc về mặt pháp lý. Theo Sổ tay này, Quỹ sẽ bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào phát 
sinh từ một trong năm loại thiệt hại chính, cụ thể: 

i) Các biện pháp phòng ngừa và làm sạch ô nhiễm môi trường 

Về nguyên tắc, Quỹ chi trả cho chi phí của các hoạt động làm sạch trên biển và bờ biển. Tuy 
nhiên, các hoạt động đó phải “hợp lý”. Sổ tay đã giải thích không rõ ràng từ “hợp lý”, nhưng người yêu 
cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh rằng các biện pháp làm sạch mà họ đã tiến hành là những 
hoạt động cần thiết, hiệu quả để khắc phục sự cố ô nhiễm. Trong thực tế, có một số bất đồng giữa bên 
đòi bồi thường, Quỹ và chủ tàu trong việc đánh giá chi phí cho các hoạt động làm sạch này. Ví dụ, để 
khắc phục sự cố tràn dầu Hebei Spirit, Hàn Quốc đã sử dụng máy bay thả một số hóa chất để phân 
tán dầu lên khu vực ô nhiễm sau một tuần kể từ ngày xảy ra sự cố, tuy nhiên các chuyên gia của Quỹ 
và chủ tàu bày tỏ nghi ngờ về tác động hiệu quả của các chất phân tán dầu này. Do đó, Hàn Quốc 
phải đưa ra bằng chứng khoa học chứng minh tác động hiệu quả của chất phân tán này để được bồi 
thường chi phí, chẳng hạn như chi phí thuê máy bay, mua hóa chất phân tán dầu. 

ii) Thiệt hại tài sản 

Quỹ sẽ thanh toán cho các chi phí hợp lý để làm sạch, sửa chữa hoặc thay thế tài sản đã bị 
ảnh hưởng bởi ô nhiễm dầu. Có một số yêu cầu bồi thường về việc làm sạch và thay thế ngư cụ 
như lưới và trang thiết bị của các trang trại trong sự cố tràn dầu Hebei Spirit. Ngoài ra còn có chi phí 
cho việc vệ sinh làm sạch các loại tàu đỗ tại bến cảng mà bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu. 

iii) Tổn thất do hậu quả ô nhiễm 

Loại tổn thất này đề cập đến “mất thu nhập của chủ sở hữu tài sản do ảnh hưởng bởi ô nhiễm 
dầu”. Có thể lấy ví dụ như sau, nếu ngư dân bị mất thu nhập vì lưới đánh cá của họ bị ảnh hưởng 
do ô nhiễm dầu và anh ta không thể đánh cá cho đến khi làm sạch lưới, anh ta có thể yêu cầu bồi 
thường khoản thất thu đó. Tuy nhiên, bên đồi bồi thường phải chứng minh tổn thất đó là “hợp lý”. 

iv) Tổn thất kinh tế thuần túy 

Tổn thất này đề cập đến “mất thu nhập do ô nhiễm dầu gây ra cho những người có tài sản không 
bị ô nhiễm”. Cụ thể, ngư dân không thể đánh bắt trong quá trình thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá tại 
khu vực bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm dầu. Do đó, họ yêu cầu bồi thường khoản thất thu đó. Tuy nhiên, 
Chính phủ Hàn Quốc phải chứng minh với Quỹ rằng lệnh cấm đánh bắt cá là một biện pháp cần thiết. 
Chủ nhà hàng, công ty du lịch tại các bờ biển bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm dầu đã gửi yêu cầu bồi thường 
thiệt hại cho Quỹ về việc bị thất thu do không có khách trong thời gian bờ biển bị ô nhiễm dầu, nhưng 
hầu hết trong số họ không có đủ bằng chứng để chứng minh những tổn thất đó là “hợp lý”. 

v) Thiệt hại môi trường 

Đối với loại tổn thất này, Quỹ sẽ thanh toán cho “chi phí của các biện pháp khôi phục hợp lý 
nhằm thúc đẩy sự phục hồi tự nhiên của môi trường”. Tuy nhiên, trong thực tế những trường hợp 
được bồi thường thiệt hại môi trường từ Quỹ là rất ít, bởi vì rất khó để chứng minh được mối quan 
hệ trực tiếp giữa sự cố ô nhiễm và chi phí của các biện pháp phục hồi hợp lý. 

Tóm lại, các loại tổn thất được Quỹ chi trả được chia thành 5 loại chính. Trong hầu hết các 
sự cố ô nhiễm dầu, tương đối dễ dàng để cung cấp bằng chứng về chi phí làm sạch, phòng ngừa, 
thiệt hại về tài sản và tổn thất do hậu quả, nhưng đối với tổn thất kinh tế thuần túy và thiệt hại môi 
trường rất khó để tính toán tổn thất thực tế vì không có tiêu chuẩn chi tiết cho các phép tính như 
vậy. Ngoài ra, những bất đồng thường xuất hiện trong việc đánh giá thiệt hại giữa người khiếu nại 
và Quỹ, những bất đồng này có thể phải đưa ra tòa, từ đó nó dẫn đến việc trì hoãn các khoản bồi 
thường thiệt hại. 

3.4. Tình trạng yêu cầu bồi thường 

Theo báo cáo của Quỹ 1992, tính đến ngày 1/6/2010, có tổng số 19.025 đơn khiếu nại của 
117.636 người yêu cầu bồi thường. Trong số đó 228 đơn kiếu nại của các hợp tác xã hoặc ủy ban 
thủy sản thay mặt cho 98.839 ngư dân, 18.797 đơn khiếu nại còn lại, chủ yếu là trong lĩnh vực nuôi 
trồng thủy sản và du lịch, đã được đệ trình và đang được đánh giá riêng lẻ. Tổng số 6.163 đơn khiếu 
nại đã được đánh giá, 43.307 đơn khiếu nại đã bị từ chối. 

Thông qua những số liệu về bồi thường của sự cố tràn dầu Hebei Spirit, chúng ta có thể thấy 
hai vấn đề quan trọng đã bộc lộ. Thứ nhất, việc đánh giá thiệt hại do Quỹ tiến hành quá chậm. Mặc 
dù sau hai năm rưỡi kể từ ngày xảy ra sự cố, 12.773 đơn khiếu nại trong tổng số 19.025 đơn khiếu 
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nại vẫn chưa được Quỹ đánh giá. Nói cách khác, tỷ lệ đơn được đánh giá là nhỏ hơn 33%, và 
khoảng 67% các đơn khiếu nại vẫn chưa được đánh giá. Thứ hai, thanh toán của chủ tàu và Quỹ 
cho các nạn nhân cũng rất chậm. 1.654 đơn khiếu nại trong tổng số 19.025 đã được thanh toán, 
như vậy tỷ lệ thanh toán dưới 9%. Dựa trên số tiền yêu cầu bồi thường, khoảng 103 tỷ Won đã được 
thanh toán trong tổng số 1.978 tỷ Won, tỷ lệ thanh toán là khoảng 5%. Mặc dù tổng số tiền khiếu nại 
được yêu cầu bởi nạn nhân không phải là số tiền thật sự chính xác, nhưng việc tiến hành đánh giá 
và thanh toán là quá chậm. Nói chung, lý do chính cho những vấn đề chậm trễ này là thiếu các 
chuyên gia hoặc nhân viên từ tổ chức Quỹ để đánh giá một số lượng lớn đơn khiếu nại. 

3.5. Luật đặc biệt 

Để hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân, Hàn Quốc đã ban hành Luật đặc biệt về hỗ trợ nạn 
nhân bị thiệt hại do sự cố tràn dầu Hebei Spirit và phục hồi môi trường biển năm 2008 (gọi là Luật 
Đặc biệt). Mục đích của Luật này là hỗ trợ các nạn nhân được bồi thường kịp thời, và có nội dung 
chính sau đây: 

Một Ủy ban đặc biệt về tai nạn ô nhiễm dầu được thành lập và trực thuộc Thủ tướng Chính phủ 
theo quy định tại Điều 5 của Luật Đặc biệt này. Ủy ban này có các nhiệm vụ sau: Quyết định và thảo 
luận các vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ cho nạn nhân trong việc yêu cầu bồi thường thiệt hại; quyết 
định việc hỗ trợ cho các khu vực bị thiệt hại do ô nhiễm và các biện pháp khôi phục môi trường biển. 

Việc hỗ trợ bồi thường cho các nạn nhân bị thiệt hại được quy định tại Điều 8 của Luật Đặc biệt. 
Theo đó, khoản bồi thường bao gồm hai loại. Loại đầu tiên, sau sáu tháng kể từ ngày nộp đơn khiếu 
nại, nếu các nạn nhân này chưa được thông báo kết quả đánh giá thiệt hại từ tổ chức Quỹ, các nạn 
nhân đó có thể được Chính phủ Hàn Quốc cho vay một khoản tiền. Loại thứ hai, những nạn nhân đã 
có kết quả đánh giá thiệt hại từ Quỹ, nhưng chưa nhận được khoản bồi thường thì Chính phủ Hàn 
Quốc sẽ đền bù trước cho những nạn nhân này. Nếu tổng số tiền bồi thường vượt quá số tiền tối đa 
được tính theo Công ước Quỹ 1992, số tiền vượt quá đó sẽ được Chính phủ Hàn Quốc chi trả. 

Để tạo thuận lợi cho các nạn nhân, các nhóm nạn nhân được thành lập theo Điều 7 của Luật 
Đặc biệt, và việc thành lập nhóm này phải được thông báo cho chính quyền địa phương. Ý kiến của 
một nhóm nạn nhân có thể được đệ trình thay vì từng nạn nhân làm thủ tục đệ trình yều cầu của mình. 

Việc hỗ trợ các khu vực bị ô nhiễm dầu được quy định tại Điều 11 của Luật Đặc biệt. Các dịch vụ 
y tế, thu gom và làm sạch sẽ được Chính phủ hỗ trợ. Hơn nữa, đối với các nạn nhân mà không nhận 
được bất kỳ khoản bồi thường nào từ chủ tàu hay Quỹ thì có thể được Chính phủ hỗ trợ tài chính. 

Với những nội dung phù hợp của Luật Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc đã giải quyết những khó 
khăn phát sinh từ sự cố tràn dầu Hebei Spirit, và Luật Đặc biệt là một minh chứng cho kinh nghiệm của 
Hàn Quốc trong việc giải quyết bồi thường thiệt hại do tai nạn ô nhiễm dầu từ tàu gây ra. 

4. Bài học kinh nghiệm giúp Việt Nam hoàn thiện chế độ bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu 

Trên cở sở nghiên cứu pháp luật cũng như quá trình bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu trong 
sự cố tràn dầu Hebei Spirit của Hàn Quốc, tác giả rút ra một số bài học kình nghiệm có thể áp dụng 
giúp Viêt Nam hoàn thiện hơn nữa việc bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu như sau: 

4.1. Gia nhập Công ước Quỹ 1992 

Giống như Hàn Quốc, Việt Nam đã gia nhập Công ước CLC 1992. Việc gia nhập CLC 1992 
đã góp phần cải thiện cơ chế bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu Việt 
Nam gia nhập CLC 1992 nhưng không tham gia công ước Quỹ 1992 và Nghị định thư sửa đổi 2003, 
thì khi xảy ra ô nhiễm dầu sẽ rất khó được bồi thường thiệt hại đầy đủ hoặc tương đương với thiệt 
hại thực tế, đặc biệt là khi tai nạn gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Việc tham gia Công ước Quỹ 1992 
là cần thiết và sẽ mang lại những lợi ích sau cho Việt Nam: 

Sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Công ước Quỹ 1992, bất kỳ tàu chở dầu của bất 
kỳ quốc gia nào dù là nước thành viên của Công ước Quỹ 1992 hay không, bị tràn dầu và gây ô 
nhiễm vùng biển Việt Nam, Việt Nam có quyền yêu cầu bồi thường từ tổ chức Quỹ. Hơn nữa, với 
số lượng lớn tàu nước ngoài đi qua vùng biển của Việt Nam, có nghĩa là biển của Việt Nam đang 
phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm dầu do tàu gây ra. Và nếu Việt Nam không phải là nước thành 
viên của Công ước Quỹ 1992, Việt Nam sẽ không nhận được bồi thường đầy đủ từ tổ chức Quỹ, 
điều này gây ra khó khăn trong việc khắc phục hậu quả của sự cố ô nhiễm. 

Theo công ước Quỹ 1992, các nhà nhập khẩu dầu thô phải đóng góp quỹ hàng năm dựa trên 
lượng dầu nhập khẩu. Điều này có nghĩa là khi Việt Nam là nước thành viên của công ước Quỹ 
1992, thì Việt Nam cũng phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp quỹ hàng năm. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn 
là nước xuất khẩu dầu thô, theo quy định của công ước thì Việt Nam chưa cần phải đóng góp cho 
tổ chức Quỹ. Đây là một điều rất thuận lợi cho Việt Nam trong việc tham gia Công ước Quỹ 1992. 
Trong tương lai, nếu Việt Nam được yêu cầu đóng góp quỹ, chúng ta chỉ phải đóng góp theo lượng 
dầu nhập khẩu. Và sự đóng góp này không nên lo lắng, bởi khối lượng dầu nhập khẩu của Việt Nam 
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không lớn hơn lượng dầu xuất khẩu, đặc biệt là dầu khó tan (dầu thô, dầu diesel nặng) được phân 
loại để đóng góp theo Công ước Quỹ 1992. Do đó, mặc dù Việt Nam phải đóng góp cho tổ chức 
Quỹ quốc tế, nhưng chúng ta sẽ luôn được hưởng lợi vì số tiền đóng góp chỉ là một phần nhỏ so với 
số tiền bồi thường đầy đủ nếu có từ tổ chức Quỹ. Ngoài ra, việc đóng góp này sẽ được thực hiện 
trực tiếp bởi các cá nhân, tổ chức nhập khẩu dầu, không phải bởi Chính phủ Việt Nam. Do vậy, 
Chính phủ Việt Nam không quá khó khăn khi thu và đóng góp cho tổ chức Quỹ quốc tế. 

Nếu Việt Nam là nước thành viên của Công ước Quỹ 1992, phán quyết từ một tòa án có thẩm 
quyền của Việt Nam về bồi thường thiệt hại sẽ được các nước thành viên khác công nhận. Vì vậy, 
nó tạo thuận lợi cho việc yêu cầu bồi thường thiệt hại, đặc biệt là các vụ việc có yếu tố nước ngoài. 

Tóm lại với những lý do trên, việc tham gia Công ước Quỹ 1992 sẽ góp phần cải thiện chế độ 
bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu của Việt Nam, nó giúp luật pháp Việt Nam phù hợp hơn với 
pháp luật quốc tế trong lĩnh vực này. Nó cũng tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy hợp tác quốc tế cũng 
như đáp ứng các yêu cầu hội nhập cho Việt Nam. 

4.2. Ban hanh luật chuyên biệt về bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu 

Việt Nam có các văn bản pháp lý quy định trách nhiệm dân sự về thiệt hại ô nhiễm do tàu gây 
ra, nhưng các văn bản pháp luật liên quan đến ô nhiễm dầu từ tàu vẫn còn thiếu, thậm chí còn chưa 
nhất quán trong các văn bản khác nhau dẫn đến không hiệu quả, khiến Việt Nam gặp khó khăn khi 
giải quyết và quy trách nhiệm gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là quy trách nhiệm đối với sự cố ô 
nhiễm dầu và người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Do đó, Việt Nam cần có kế hoạch tập 
hợp tất cả các văn bản pháp luật liên quan đến thiệt hại do ô nhiễm dầu tàu, sau đó thống nhất 
chúng thành một luật chuyên biệt về vấn đề này, như Hàn Quốc đã xây dựng Luật Đặc biệt. 

Từ kinh nghiệm Hàn Quốc thông qua việc giải quyết sự cố Hebei Spirit, khi sự cố ô nhiễm xảy 
ra, Hàn Quốc đã ban hành một Luật Đặc biệt, một mặt, để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng, mặt 
khác, có cơ sở pháp lý để nhanh chóng đánh giá thiệt hại và bồi thường thiệt hại hiệu quả. Luật chuyên 
biệt về thiệt hại do ô nhiễm dầu từ tàu là cần thiết và cũng là cấp thiết cho Việt Nam hiện nay. 

4.3. Đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu 

Như đã phân tích trong Mục 3.4 về quá trình tiến hành đánh giá và thanh toán thiệt hại trong 
sự cố tran dầu Hebei Spirit của tổ chức Quỹ quốc tế là quá chậm. Lý do chính là thiếu các chuyên 
gia hoặc nhân viên từ tổ chức Quỹ để đánh giá một số lượng lớn đơn khiếu nại. Do vậy, bên cạnh 
việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu, chúng ta cần phải chú 
trọng đến vấn đề con người. Hiện tại, nguồn nhân lực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bồi thường 
thiệt hại do ô nhiễm dầu tàu vẫn còn thiếu, yếu và chưa giầu kinh nghiệm trong việc giải quyết khi 
có sự cố xảy ra. Do đó, cần sự quan tâm của Chính phủ trong việc đào tạo nguồn nhân lực trong 
lĩnh vực này, cụ thể như sau: 

Có kế hoạch đào tạo nhân viên của cơ quan tòa án và cán bộ quản lý có hiểu biết sâu sắc về 
luật pháp trong nước và luật pháp quốc tế, cải thiện kỹ năng chuyên môn cho các thẩm phán xử lý 
các tranh chấp khi ô nhiễm xảy ra. Cần đào tạo các thẩm phán chuyên về điều trần các vụ vi phạm 
pháp luật liên quan đến đánh giá và bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu. 

Đào tạo nhân viên của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này bằng cách mở các khóa 
đào tạo với giáo viên là chuyên gia nước ngoài về luật pháp quốc tế cũng như kinh nghiệm quốc tế 
trong giải quyết bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu. Nghiên cứu những án lệ, các bản án điển hình đã 
được đánh giá và có hiệu lực từ tòa án của những nước có kinh nghiệm trong việc giải quyết bồi 
thường thiệt hại khi có ô nhiễm dầu xảy ra. 

5. Kết luận 

Nghiên cứu pháp luật Hàn Quốc cũng như kinh nghiệm bồi thường thiệt hại ô nhiễm trong sự 
cố tràn dầu Hebei Spirit từ đó rút ra bài học cho Việt Nam trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại ô nhiễm 
dầu tàu là cần thiết. Những kinh nghiệm này có thể là những bài học quý giá cho Việt Nam bởi Hàn 
Quốc là quốc gia có cơ chế thực thi toàn diện và một hệ thống pháp lý tương đối hoàn chỉnh trong 
lĩnh vực bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu. Tuy nhiên, khi học hỏi kinh nghiệm từ các nước khác, 
chúng ta nên xem xét các yếu tố này có phù hợp với điều kiện kinh tế, khoa học, công nghệ, và phù 
hợp với tình hình cụ thể, đặc điểm của Việt Nam hay không. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] IMO, International Maritime Organization Protocol of 1992 to amend the International 
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage of 29 November 1969 (CLC 1992), 
http://www.imo.org. 

[2] IMO, Protocol of 2003 to amend the International Convention on the Establishment of an 
International Fund Compensation for Oil Pollution Damage 1992. http://www.imo.org. 

http://www.imo.org/
http://www.imo.org/


CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 

 

98                                                Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải            Số 57 - 01/2019  

[3] Hàn Quốc, Special Law for the Support to Residents Suffering Damages from the M/T Hebei 
Spirit Oil Spill Incident and Restoration of Marine Environment of Korea. 

[4] ITPOF, Claims Manual, 2016. 
[5] Kim, Jong-Sung, A Study on the Management of Marine Pollution Response and Marine 

Environmental Policy in Korea, (Korea: Department of Biochemical Engineering Graduate 
School of Industrial Technology Gangneung-Wonju national University, 2014). 

[6] Lưu Ngọc Tố Tâm, Pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trong hoạt động hàng 
hải ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2012. 

[7] In Hyeon Kim, ‘An overview of Korean maritime law’, The Asian Business Lawyer, Volume 10, 
35, 2012. 

[8] Website: http://ITPOF.com. 

 

Ngày nhận bài:  30/11/2018 

Ngày nhận bản sửa: 21/12/2018 

Ngày duyệt đăng: 24/12/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 

 

Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải             Số 57 - 01/2019                    99 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ KỸ NĂNG NGHỀ CHO 
THUYỀN VIÊN VIỆT NAM TẠI TRUNG TÂM THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM  

KHOA MÁY TÀU BIỂN 

SOLUTIONS TO IMPROVE KNOWLEDGE AND SKILL FOR VIETNAMESE 
CREW IN PRACTICAL EXPERIMENTAL CENTER  

OF MARINE ENGINEERING FACULTY 

TRƯƠNG VĂN ĐẠO 

Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Email liên hệ: daovmu@gmail.com 

Tóm tắt 

Tiếp tục chủ trương, đường lối phát triển kinh tế biển của Việt Nam, theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 4 Khóa X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, 
để phát triển kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho đất nước. Phấn đấu đến năm 
2020, kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 53% - 55% tổng GDP của cả nước. 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng là chúng ta cần nâng cao số lượng và chất lượng 
thuyền viên Việt Nam xứng tầm với vị thế của quốc gia. Để thực hiện được mục tiêu trên 
thì đội ngũ thuyền viên của Việt Nam cần yêu nghề, có ngoại ngữ tốt, kỹ năng nghề thành 
thạo, sức khỏe tốt và có ý thức kỷ luật cao.  

Từ khóa: Chất lượng thuyền viên, kỹ năng. 

Abstract 

Continue the policy and guidelines developed marine economy of Vietnam, in the spirit of 
the Resolution of the Fourteenth National Assembly and the Resolution of the Eleventh 
National Party Congress, to develop the marine economy and to ensure defense and 
security for the country. By 2020, the coastal and marine economy contributes about 53% 
- 55% of the total GDP of the country. One of the important tasks is to increase the number 
and quality of Vietnamese crews in line with Vietnam's position. To achieve the above goal, 
crews in Vietnam need to passion for career, have good English, proficient skills, good 
health and good sense of discipline. 

Keywords: Crew quality, skills. 

1. Đặt vấn đề 

Thuyền viên làm việc trên tàu biển là một nghề mang tính đặc thù riêng, môi trường hoạt động 
mang tính vận tải quốc tế. Do vậy, các thuyền viên được đào tạo phải theo tiêu chuẩn của Công ước 
Quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện, cấp bằng và trực ca cho thuyền viên STCW, 1978 sửa đổi 
(The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers, 1978 as amended) có phẩm chất và năng lực thích hợp, có kỹ năng ứng xử giải quyết 
sự cố theo trách nhiệm được giao trên cơ sở Bộ luật quản lý an toàn quốc tế ISM (International 
Safety Management Code). Qua so sánh với các tiêu chuẩn quốc tế, chúng ta nhận thấy thuyền 
viên Việt Nam còn nhiều hạn chế so với thuyền viên của các nước trong khu vực và thế giới. Từ 
kết quả khảo sát đánh giá thuyền viên Việt Nam qua các hợp đồng xuất khẩu thuyền viên cho 
thấy: đa số thuyền viên mới tốt nghiệp khi nhập tàu chưa có kỹ năng nghề, thiếu tư duy sáng tạo, 
xử lý các tình huống kém, đọc hiểu viết văn bản tài liệu Tiếng Anh kém, coi nhẹ kiến thức an toàn 
trong hành nghề. Hiện tại, theo số lượng thống kê của Cục hàng hải việt Nam hiện có khoảng 
27.000 thuyền viên đang làm việc trên các tàu Việt Nam và xuất khẩu trên các tàu nước ngoài, 
so sánh với số lượng học viên được đào tạo từ các trường cho ngành Hàng hải trong tuổi lao 
động thì số lượng người bỏ nghề chiếm khoản 60% [1].  

Trong số lượng thuyền viên hiện tại đang làm việc đúng nghề thì vẫn còn không nhỏ số 
thuyền viên yếu kém. Đặc biệt là thuyền viên có chất lượng đủ điều kiện làm việc trên các tàu 
nước ngoài thì càng hạn chế. Nhiều công ty nước ngoài cũng phỏng vấn tuyển dụng thuyền viên 
Việt Nam nhưng tỷ lệ đạt yêu cầu quá ít, kém nhất là tay nghề thực hành, hiểu biết luật pháp 
hàng hải và đặc biệt Tiếng Anh đều quá yếu. Đó là một trong những lý do đến nay chỉ có hơn 
2000 thuyền viên Việt Nam được tuyển dụng làm việc trên các đội tàu nước ngoài. Theo tác giả 
thì việc đào tạo thuyền viên của ta còn nhiều hạn chế về chương trình đào tạo chưa chú trọng 
đến đào tạo kỹ năng nghề và thái độ nghề, đặc biệt là ngoại ngữ  còn yếu, chế độ đãi ngộ chưa 
hợp lý. Do vậy, thực tế hầu như các công ty vận tải biển trong nước đã và đang khủng hoảng 
thiếu thuyền viên nghiêm trọng, không ít các công ty đã phải thuê thuyền viên nước ngoài.  
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2. Thực trạng chất lượng thuyền viên Việt Nam 

Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chất lượng thuyền viên kém hiện tại theo 
quan sát ở một góc độ đa chiều, cận cảnh hơn thì nhiều người nhận ra rằng công tác quản lý đào 
tạo thời gian dài trước đây là một lỗ hỏng lớn. Chạy theo số lượng, thi cử sơ sài, rút quá nhiều 
nội dung trong các kỳ sát hạch các cấp sỹ quan. Đặc biệt, là một số trung tâm huấn luyện thuyền 
viên đào tạo huấn luyện không coi trọng chất lượng chỉ quan tâm đến số lượng, thi cử sát hạch 
dễ dãi. 

Qua khảo sát từ các công ty lao động thuyền viên và các cuộc hội thảo giữa các cơ sở đào 
tạo, trung tâm huấn luyện thuyền viên đều nhận định một thực tế hiện nay thuyền viên Việt Nam 
còn những điểu yếu sau: 

- Sức khỏe và phẩm chất đạo đức nghề nhiệp chưa đáp ứng yêu cầu của người đi biển xa: 
tính cộng đồng, tính kỷ luật và tự giác chưa cao; 

- Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, xử lý tình huống còn yếu, chậm chạp chưa thành thạo 
quy trình kỹ thuật, do chưa được huấn luyện thực hành bài bản;  

- Trình độ Tiếng Anh yếu chưa đáp ứng được yêu cầu giao dịch với các đối tác, thông tin 
liên lạc, đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành, làm báo cáo sự cố, thực hiện không đúng các biểu 
mẫu hợp đồng thông dụng trong vận tải biển; 

- Kiến thức trang bị cho thuyền viên về pháp luật, về công nghệ thông tin về máy tính  còn 
hạn chế. Trong khi đó kiến thức được trang bị lại mang nặng tính lý thuyết, thay vì phải mang 
nhiều tính vận dụng, quản lý khai thác hiệu quả bền vững và bảo vệ môi trường; còn nhiều kiến 
thức lạc hậu mà học viên mất nhiều thì giờ học xong rồi không được ứng dụng.  

3. Giải pháp nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam 

3.1. Phương pháp đánh giá chất lượng thuyền viên 

Qua các cuộc hội thảo về nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam theo đặc thù nghề 
nghiệp, khảo sát và thu thập ý kiến của các chuyên gia, đã đồng nhất về các tiêu chí đánh giá chất 
lượng thuyền viên như Hình 1: 

Tiêu chí 
đánh giá 

chất lượng 
thuyền viên

Trí lực

Thể lực

Tâm lực

Trình độ học 
vấn

Trình độ 
chuyên môn

Kỹ năng 
nghề

Sức khỏe

Thái độ nghề

Tâm lý làm 
việc và khả 

năng chịu áp 
lực công việc

Chất lượng 
thuyền viên

Thể chất

 
Hình 1. Tiêu chí đánh giá chất lượng thuyền viên 

 Về trí lực: trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề 
Đối với thuyền viên bộ phận máy trên tàu bao gồm:  
Kiến thức chuyên môn là thành thạo kỹ thuật khai thác các hệ thống điện, hệ thống động lực, 

các thiết bị máy móc trong mọi tình huống khai thác tàu một cách chuẩn xác, an toàn và hiệu quả; 
sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ cho động cơ, máy phụ; chuẩn đoán chính xác các 
sự cố, hiện tượng hư hỏng, đề ra các phương án sửa chữa chính xác và kịp thời; lập kế hoạch sửa 
chữa, mua sắm thiết bị, phụ tùng thay thế trên tàu. 

Kỹ năng nghề bao gồm: sử dụng thành thạo các thiết bị thông tin liên lạc trong mọi tình huống 
phục vụ công tác khai thác tàu, công tác tìm kiếm cứu nạn; thành thạo kỹ thuật vận hành động cơ 
diesel tàu thuỷ, máy phụ, đọc hiểu các hệ thống phục vụ hệ động lực trên tàu. Khai thác an toàn cho 
người và phương tiện; đọc hiểu thành thạo mạch điện của của hệ động lực, sửa chữa được một số 
hư hỏng thường gặp; có nhiệm vụ lập kế hoạch sửa chữa, yêu cầu cấp vật tư phụ tùng cho các trang 
thiết bị máy mà mình phụ trách. 

 Tâm lực: Thái độ đối với công việc - đạo đức nghề 
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Có thái độ nghề nghiệp đúng mực, có trách nhiệm về công việc được giao, lao động có kỷ 
luật, chất lượng và hiệu quả; có tinh thần vượt khó, có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp 
vụ đáp ứng yêu cầu của chủ tàu; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói 
quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp công Ước lao động biển Quốc tế 

 Về thể lực: cấp độ tuổi, chiều cao, cân nặng, các chỉ tiêu, thông số khám sức khỏe của 
thuyền viên: 

Thuyền viên Việt Nam qua khảo sát từ các chủ tàu nước ngoài khi thuê lao động cho thấy đạt 
mức độ trung bình khá so với các nước trong khu vực. Đặc biệt qua việc kiểm tra sức khỏe cho đầu 
vào của sinh viên ngành đi biển ở các trường những năm gần đây đã nâng cao do vậy thể lực thuyền 
viên Việt Nam đã cải thiện hơn nhiều. 

3.2. Lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng thuyền viên 

Qua kết quả khảo sát đánh giá chất lượng thuyền viên bộ phận máy từ các hội thảo cũng như 
ý kiến phản hồi từ các đơn vị sử dụng thuyền viên cho thấy: thái độ nghề nghiệp và kỹ năng nghề 
của họ còn rất hạn chế. Thông qua việc kết nối doanh nghiệp khoa Máy tàu biển đã tổ chức các hội 
thảo giao lưu lấy phiếu khảo sát từ các thuyền viên bộ phận máy về những kiến thức chuyên chuyên 
môn cũng như kỹ năng nghề mà họ còn yếu kém khi làm việc trên tàu. Từ kết quả khảo sát Khoa đã 
xây dựng mô đun của các khóa đào tạo huấn luyện tại Khoa máy tàu biển như sau: 

- Huấn luyện khai thác hệ động lực tàu thủy bằng mô phỏng  

+ Đối tượng: Sỹ quan - Thợ máy tàu biển; 

+ Thời gian học 40 tiết (1 tiết = 50 phút); 

+ Địa điểm phòng mô phỏng Máy tàu thủy 216-A4. 

- Huấn luyện thực hành nâng cao kiến thức và kỹ năng sỹ quan vận hành máy, sỹ quan quản 
lý máy 

+ Đối tượng: Sỹ quan - Thợ máy tàu biển; 

+ Thời gian học 40 tiết (1 tiết = 50 phút); 

+ Địa điểm Trung tâm thực hành thí nghiệm A11. 

- Huấn luyện thực hành nâng cao kiến thức và kỹ năng máy thủy lực tàu thủy 

+ Đối tượng: Sỹ quan - Thợ máy tàu biển; 

+ Thời gian học 40 tiết (1 tiết = 50 phút); 

+ Địa điểm Trung tâm thực hành thí nghiệm A11. 

- Phương thức đào tạo huấn luyện 

+ Trong quá trình huấn luyện học viên có thể yêu cầu được xem các video hướng dẫn khai 
thác, bảo dưỡng các trang thiết bị khác ngoài nội dung bài thực hành; 

+ Trong quá trình huấn luyện, mỗi học viên phải tự đo đạc kiểm tra đánh giá tình trạng kỹ thuật 
của các trang thiết bị máy được học, ghi chép các thông số kỹ thuật vào các biểu mẫu chuẩn và kết 
quả được đánh bởi các giảng viên hướng dẫn; 

+ Học viên cần tích cực tương tác, đặt câu hỏi với giảng viên để cùng nhau phân tích, trao đổi 
kinh nghiệm làm việc thực tế trên các tàu; 

+ Học viên có thể được cung cấp bản vẽ các hệ thống, tài liệu hướng dẫn khai thác, bảo 
dưỡng một số thiết bị máy trên các tàu thực tế; 

+ Thời gian học: 4 tiết/ buổi, sáng từ 7h30 ÷ 11h, chiều từ 13h30 ÷ 17h; 

+ Số lượng học viên một nhóm 6 ÷ 8 người. 

- Đánh giá kết quả đào tạo huấn luyện 
Hiện nay, Trung tâm đã xây dựng được 05 chương trình huấn luyện đáp ứng các nhu cầu 

đào tạo huấn luyện cho các Công ty như: TIMAS; VIPCO, INLACO - HAI PHONG, VICMAC… 

- Mô tả cách đánh giá kết quả huấn luyện    
+ Học viên phải có thái độ nghiêm túc trong quá trình huấn luyện. Phải mặc trang phục bảo 

hộ lao động trong quá trình thực hành huấn luyện; 
+ Kết thúc mỗi buổi học giảng viên huấn luyện cho điểm X cho từng học viên (theo thang 

điểm 10): 
+ Học viên được cấp chứng chỉ với điều kiện: 
 Điểm đánh giá chung  tất cả các điểm X ≥ 5; 
 Thời gian tham gia huấn luyện ≥ 80% thời gian khóa học. 

+ Kết quả đánh giá sẽ được lưu tại Trung tâm và gửi về đơn vị chủ quản của học viên. 
- Ý kiến phản hồi từ học viên về chương trình huấn luyện 
Kết thúc mỗi khóa huấn luyện, Trung tâm sẽ lấy phiếu đánh giá nhận xét về tính hiệu quả của 

khóa huấn luyện và những góp ý về công tác huấn luyện từ các học viên. Từ kết quả nhận được 
những ý kiến phản hồi từ học viên, Trung tâm tổng hợp, phân tích và điều chỉnh phương pháp cũng 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 

 

102                                                Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải            Số 57 - 01/2019  

như nội dung của công việc huấn luyện học viên cho các khóa tiếp theo để sao cho chất lượng huấn 
luyện hiệu quả hơn và đáp ứng được sự hài lòng của các học viên. Kết quả nhận xét từ phía học 
viên qua các khóa huấn luyện được thể hiện qua Bảng 1. 

Với mục tiêu của Trung tâm trong việc huấn luyện thuyền viên là đem lại sự hài lòng của học 
viên. Trung tâm tiếp tục đầu tư trang thiết bị, điều chỉnh đề cương cũng như phân nhiệm giảng viên 
huấn luyện phù hợp theo ý kiến phẩn hồi của học viên. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng cho 
các khóa huấn luyện, trang bị kiến thức kỹ năng mà học viên cần đạt được. 

 

Bảng 1. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát các khóa huấn luyện 
 

STT Khóa huấn luyện 

Thời 
điểm 
huấn 
luyện 

Kết quả khảo sát 

Chưa hiệu quả 
(Số phiếu; %) 

Hiệu quả 
(Số phiếu; %) 

Rất hiệu quả 
(Số phiếu; 

%) 

1.  
Huấn luyện khai thác hệ động lực 
tàu thủy bằng mô phỏng 

12/2016 3/15 20% 8/1553% 4/15 27% 

2.  
Huấn luyện khai thác hệ động lực 
tàu thủy bằng mô phỏng 

04/2017 2/16 12% 10/1663% 4/16 25% 

3.  
Huấn luyện nâng cao kiến thức và 
kỹ năng sỹ quan vận hành máy 

09/2017 2/9 22% 3/933% 4/9 45% 

4.  
Huấn luyện nâng cao kiến thức và 
kỹ năng sỹ quan vận hành máy 

10/2017 0/8 0% 4/850% 4/8 50% 

5.  
Huấn luyện nâng cao kiến thức và 
kỹ năng sỹ quan vận hành máy 

04/2018 0/8 0% 2/825% 6/8 75% 

6.  
Huấn luyện nâng cao kiến thức và 
kỹ năng sỹ quan quản lý máy 

10/2018 2/14 14% 6/1443% 6/14 43% 

7.  
Huấn luyện thực hành nâng cao 
kiến thức và kỹ năng máy thủy lực 
tàu thủy 

08/2018 2/13 15% 6/1346% 5/13 39% 

8.  
Huấn luyện thực hành nâng cao 
kiến thức và kỹ năng máy thủy lực 
tàu thủy 

11/2018 1/12 8% 7/1259% 4/12 33% 

 

4. Kết luận 

Từ thực trạng về chất lượng thuyền viên Việt Nam, Trung tâm Thực hành Thí nghiệm Máy 
tàu - Khoa Máy tàu biển đã phân tích những những hạn chế của thuyền viên để xây dựng chương 
trình cho các khóa huấn luyện nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn cho thuyền viên theo hướng 
thực hành. Chỉ sau một thời gian hoạt động huấn luyện Trung tâm đã từng bước đi vào chiều sâu, 
tạo được địa chỉ tin cậy cho việc huấn luện nâng cao kỹ năng cho thuyền viên của Việt Nam. Trong 
thời gian tới Trung tâm sẽ thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung đề cương chương trình của các 
khóa huấn luyện theo tài liệu mẫu của IMO để đáp ứng việc cập nhật kiến thức cho học viên. 
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PROPOSED POLICY APPLYING DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION (DDC) 23 
IN THE INFORMATION AND TECHNOLOGICAL PROCESSING  

IN VIETNAM MARITIME UNIVERSITY   
VŨ HUY THẮNG1, BÙI MẠNH TƯỜNG2 

1Thư viện Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 
         2Viện Tài nguyên và Môi trường biển 
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Tóm tắt 

Bài báo đánh giá thực trạng về chính sách áp dụng bảng phân loại DDC 14 tại Trường Đại học 
Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018. Mô tả chi tiết ưu, nhược điểm và sự cần thiết phải 
chuyển đổi bảng phân loại này. Trên cơ sở phân tích những lý do lựa chọn và các điểm thuận lợi 
của DDC 23 phiên bản đầy đủ, các tác giả đề xuất chính sách áp dụng chuẩn phân loại này trong 
xử lý thông tin khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 

Từ Khóa: OCLC, DDC,DDC23, chính sách, thông tin khoa học và công nghệ, bảng phân loại thập phân. 

Abstract 

The paper will study on reality of  policy applying DDC 14 classification at Vietnam Maritime 
University for the period 2008-2018. Describe the advantages, disadvantages and the need to 
convert this classification. Based on the analysis of selected reasons and the advantages of 
DDC 23, the authors proposes a policy of applying this classification in the processing of 
scientific and technological information in Vietnam Maritime University.  

Keywords: OCLC, policy, scientific and technological information, Dewey decimal classification, DDC 23. 

1. Mở đầu 

Ngày nay trước xu thế phát triển mạnh mẽ của Khoa học và công nghệ (KH&CN), sự bùng nổ 
của nền kinh tế tri thức, vai trò của thông tin KH&CN là rất quan trọng đối với công tác giáo dục, đào 
tạo và nghiên cứu khoa học của một quốc gia. 

Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam được hình thành từ những năm 1950 
của thế kỷ XX, hàng loạt các chính sách đã được ban hành như: Quyết định 133/QĐ ngày 2/4/1985 
của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước nay là Bộ Khoa học & Công nghệ; Nghị quyết 89/CP 
của Chính phủ ngày 4/5/1972 về việc tăng cường công tác thông tin khoa học kỹ thuật  đây là những 
cơ sở pháp lý quan trọng để các tỉnh, thành phố, cơ quan đơn vị làm căn cứ thành lập các Trung 
tâm thông tin KH&CN phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển. 

Điều 68, Luật Khoa học và công nghệ 2013 Quy định: “Nhà nước đầu tư xây dựng, khuyến 
khích tổ chức, cá nhân tài trợ cho việc xây dựng hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và thống 
kê về khoa học và công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về hoạt 
động khoa học và công nghệ trong nước và thế giới” [4]. 

Một trong những yếu tố quan trọng giúp cho cho các hệ thống các cơ sở dữ liệu (CSDL), các 
cỗ máy tìm kiếm hay mục lục trực tuyến (Opac) nhận diện được thông tin khoa học và công nghệ là 
thông tin đó phải được xử lý theo các tiêu chuẩn của thế giới. Một trong những chuẩn đó là chuẩn 
phân loại thập phân Dewey (DDC). 

2. Chuẩn phân loại thập phân DDC là gì? 

DDC viết tắt của tiếng Anh có nghĩa là Dewey Decimal Classification là Bảng phân loại thập 
phân do nhà phân loại học người Mỹ Melvil Dewey xây dựng từ năm 1870. Khung phân loại này sử 
dụng 10 chữ số thập phân để phân loại các môn loại khoa học và thường xuyên được chỉnh sửa, 
bổ sung. Từ năm 1988 DDC đã thuộc về OCLC (Online Computer Library Center), tổ chức phi lợi 
nhuận mạng thư viện toàn cầu. Hiện nay DDC được sử dụng tại 140 nước trên thế giới với trên hai 
trăm ngàn Trung tâm thông tin KH&CN khác nhau. 

Cấu trúc tóm tắt của Khung phân loại thập phân DDC như sau [2]: 

Bảng 1. Cấu trúc tóm tắt của Khung phân loại thập phân DDC cơ bản 

000. Tổng hợp 500. Các khoa học chính xác 

100. Triết học và các khoa học liên quan 600. Các khoa học ứng dụng 

200. Tôn giáo 700. Nghệ thuật 

300. Các khoa học xã hội 800. Văn học 

400. Ngôn ngữ học 900. Địa lý, lịch sử và các khoa học phụ trợ 
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Theo kết quả khảo sát được tiến hành tại 30 Trường Đại học tại Việt Nam hiện nay đó có 28 
trường sử dụng Bảng phân loại DDC (Hà Nội, Bách khoa, Nông nghiệp,…), 2 trường sử dụng song 
song Bảng phân loại BBK, Bảng phân loại 19 lớp của Thư viện Quốc gia Việt Nam (Đại học Sư 
phạm Hà Nội, Đại học Quốc Gia). 

 3. Thực trạng ứng dụng chuẩn DDC tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Ngày 23/7/2007 Vụ Thư viện đã ban hành công văn số 2667/BVHTT -TV về việc triển khai áp 
dụng DDC, MARC 21, AARC 2 trong các thư viện tại Việt Nam. Năm 2008, Thư viện Đại học Hàng 
hải triển khai áp dụng DDC (cụ thể là áp dụng Ấn bản rút gọn DDC 14) đây là ấn bản rút gọn đầu 
tiên của Khung phân loại Thập phân Dewey ra đời trong điều kiện môi trường Web cho phép được 
liên tục cập nhật và thường xuyên cung cấp đến người sử dụng.  

Ngay từ khi ứng dụng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã cử cán cán bộ phụ trách Trung 
tâm thông tin tư liệu đi học tập, nghiên cứu về Bảng phân loại này, sau đó triển khai ứng dụng với 
100% nguồn tin KH&CN của Nhà trường được phân loại, gán chỉ số DDC theo ấn bản rút gọn 14. 

MÔN LOẠI KH

HÀNG HẢI
CHỈ SỐ DDC

PHÂN LOẠI

CHI TIẾT

ĐÓNG TÀU

ĐIỀU KHIỂN

TÀU BIỂN

CÔNG TRÌNH

KINH TẾ VẬN TẢI

CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN

MÁY TÀU BIỂN

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

CHÍNH TRỊ XÃ HÔI

621; 623.8

623.8

624; 627; 690

330; 657

000

621; 623; 628

621

300

621.4-621.8; 623.82

623.88; 623.89

624; 627; 628; 

690-699

330-339; 381; 382;

657; 658

004; 005; 006

621.4-621.6; 623.87;

628

621.3

320; 330; 340; 370

 
(Nguồn: Thư viện Hàng hải) 

Hình 1. Bảng mô tả phân loại KH Hàng hải theo DDC 14  

3.1. Ưu điểm 

Bảng 2. Thực trạng áp dụng chuẩn phân loại DDC 14 trong xử lý thông tin KH&CN  
tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2008-2018  

 

STT Khu vực áp dụng 
Tổng CSDL 

Tỷ lệ (%) 
 

DDC 
14 

Tổ chức QL 
Số đầu Số bản 

1 
Biểu ghi thư mục thông tin 
KH&CN chuyên ngành 

  3.120 104.621 11 có Theo ngành 

2 
Biểu ghi thư mục thông tin 
KH&CN đa ngành 

3.455 10.638 12,17 có 
Theo chỉ số đăng ký 
cá biệt 

3 
Biểu ghi thư mục thông tin 
KH&CN tổng hợp 

3.400 6.957 11,99 có Môn loại DDC 

4 
Biểu ghi thư mục thông tin 
KH&CN Ngôn ngữ 

616 2.881 2,17 có Môn loại DDC 

5 
Biểu ghi thư mục thông tin 
KH&CN Quốc tế 

6.653 8.115 23,45 có Môn loại DDC 

6 
Biểu ghi thư mục thông tin 
KH&CN Nội sinh 

10.564 10.564 37,24 có 
Theo chỉ số đăng ký 
cá biệt 

7 
Biểu ghi thư mục thông tin 
KH&CN Báo tạp chí 

231 35.954 0,82 có Theo tên 

8 
Biểu ghi thư mục thông tin 
KH&CN số hóa 

328 328 1,16 có Bằng phần mềm 

Tổng 28.367 180.058 100 100%   

(Nguồn: Thư viện Hàng hải) 
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Trong quá trình nghiên cứu tác giả nhận thấy DDC 14 là ấn bản rút gọn được dịch ra tiếng 
Việt từ năm 2006 là một trong 30 ngôn ngữ của ấn bản này. Ấn bản này có ưu điểm ngắn gọn, dễ 
hiểu phù hợp với mọi loại hình đơn vị trung tâm thông tin KH&CN lớn nhỏ. Việc tổ chức phân loại 
nguồn tin KH&CN theo DDC có hai mục đích: 

- Xây dựng hệ thống mục lục phân loại giúp cho các công cụ tìm kiếm thông tin KH&CN theo 
môn loại khoa học được thuận lợi. 

- Tổ chức quản lý, xếp giá xây dựng các kho tài liệu mở (open stack), giúp cho người dùng tin 
tiếp cận theo cách thức hiện đại, nghĩa là tự do tìm kiếm tài liệu mà không cần thông qua cán bộ 
quản lý như cách tổ chức quản lý kho đóng trước đây. 

- Bên cạnh đó việc áp dụng Bảng phân loại DDC là một quá trình hội nhập với các đơn vị 
thông tin, thư viện trong nước và quốc tế. Thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin, biên mục, chia sẻ 
biểu ghi thư mục giữa các cơ quan đơn vị với nhau. DDC thường xuyên được cập nhật bổ sung phủ 
kín hầu hết các môn loại khoa học. Kết quả sau 10 năm ứng dụng số biểu ghi thư mục được gán chỉ 
số DDC và cách tổ chức quản lý như thể hiện tại Bảng 2. 

3.2. Nhược điểm 

Để nghiên cứu nhược điểm, các tác giả tiến hành phỏng vấn cán bộ Nghiệp vụ, bạn đọc và 
khảo sát kho mở tại Thư viện Hàng hải, so sánh tài liệu hàng hải với tài liệu chuyên ngành khác, 
nhóm tác giả nhận thấy một số nhược điểm sau: 

Trong cách tổ chức quản lý hiện nay mặc dù 100% các tài liệu KH&CN của Trường Đại học 
Hàng hải Việt Nam được gán chỉ số phân loại DDC nhưng chỉ các Biểu ghi thư mục quốc tế, ngôn 
ngữ, tổng hợp được quản lý theo môn loại mà DDC đã phân loại. Các biểu ghi này được tổ chức tại 
các kho mở của Thư viện. Các loại biểu ghi khác vẫn chưa được ứng dụng trong tổ chức kho và 
quản lý tài liệu tạo ra sự thiếu đồng bộ trong quản lý CSDL thư mục KH&CN, khó khăn trong công 
tác chia sẻ, phối hợp giữa các cơ quan Thông tin KH&CN với nhau. 

Nguyên nhân: lĩnh vực KH&CN hàng hải là lĩnh vực chuyên môn đặc thù nên có nhiều loại 
hình tài liệu cần phân loại có độ chính xác cao. Các chỉ số phân loại phải chi tiết và sâu hơn, do đó 
Ấn bản DDC 14 chưa đáp ứng được. 

Tác giả biên soạn DDC chưa đạt tính logic khoa học cao. Khi tiến hành phân loại các ngành 
khoa học tự nhiên ông chỉ tập trung trong phân lớp 500 và khi phân loại các ngành khoa học ứng 
dụng khác gộp trong phân lớp 600. Điều này sẽ xảy ra hiện tượng nhiều ngành khoa học khác nhau 
nhưng lại mang 1 ký hiệu duy nhất. 

Bên cạnh đó nhiều ngành khoa học lại có thể xuất hiện cùng lúc tại nhiều lớp khác nhau. Khi 
tiến hành xây dựng mục lục phân loại và tổ chức kho tài liệu mở sẽ rất khó khăn cho bạn đọc, thậm 
chí cán bộ tìm kiếm tài liệu theo chỉ số phân loại. 

4. Đề xuất chính sách áp dụng chuẩn phân loại DDC 23 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

4.1. DDC 23 là gì? 

Phiên bản DDC 23 là Bảng phân loại thập phân được cập nhật và ra mắt vào năm 2011, được 
phát hành bản Tiếng Việt năm 2013 bởi Thư viện Quốc gia Việt Nam [2]. Sau khi thuộc về OCLC 
năm 1988, các nhà soạn thảo của OCLC đã liên tục cập nhật và bổ sung để DDC trở nên đầy đủ và 
hoàn thiện hơn, phủ kín các môn loại khoa học. Các chỉ số của DDC23 bản đầy đủ dài hơn giúp việc 
phân loại chi tiết hơn, khăc phục tình trạng phân loại nhưng không thể hiện rõ được hết các đặc tính 
của loại hình tài liệu [1]. 

4.2. Lý do phải áp dụng DDC 23 bản đầy đủ 

Hiện nay tổng số biểu ghi thư mục KH&CN của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là gần 
30.000 biểu ghi, trong khi đó bản rút gọn của DDC 23 chỉ áp dụng cho các đơn vị có dưới 20.000 tài 
liệu. Chính vì thế bản đầy đủ là lựa chọn hợp lý. Hơn nữa, lĩnh vực hàng hải có nhiều tài liệu chuyên 
môn sâu đặc thù nên sử dụng bản đầy đủ sẽ khắc phục được nhược điểm của DDC 14 khi không 
thể hiện hết đặc tính loại hình tài liệu. 

Năm 2015 trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tiến hành kết nối với CSDL mạng thư viện 
toàn cầu Worldcat. Năm 2016 các bộ phận nghiệp vụ đã tiến hành sử dụng phần mềm biên mục tập 
trung OCLC Connexion với gói dữ liệu 1000 biểu ghi để biên mục các biểu ghi mới lên Worldcat [5]. 
Đây là điều kiện rất thuận lợi để chuyển đổi sang chuẩn phân loại DDC23 với phương án sau: 

- Với những biểu ghi thư mục Thông tin KH&CN có sẵn trên hệ thống của OCLC, các bộ phận 
nghiệp vụ của Nhà trường sẽ tiến hành download và cập nhật vào hệ thống mà không phải tiến hành 
phân loại lại, đặc biệt là hệ thống biểu ghi thư mục tài liệu ngoại văn, ngôn ngữ. 
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Hình 2. Ví dụ một biểu ghi thư mục được nhập khẩu từ OCLC về phần mềm Libol [3] 

- Với những biểu ghi thư mục Thông tin KH&CN không có sẵn trên hệ thống của OCLC sẽ 
được phân loại theo phiên bản DDC23 bản đầy đủ với 2 phương án: 

+ Sử dụng lại các lớp có sẵn tương thích giữa DDC14 và DDC 23; 

+ Cập nhật thêm các lớp bổ sung và phân loại sẵn có. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Hình  3 & 4. Mẫu biểu ghi thư mục phân loại theo DDC 23 cho nguồn tin KH&CN Hàng hải 
 

Bảng 3. Sự thay đổi từ chỉ số phân loại DDC 14 sang DDC 23 cho nguồn tin KH&CN Hàng hải 
 

Nguồn tin KH&CN Hàng hải DDC 14 DDC 23 

An toàn hàng hải 623.8 623.888 

Động cơ diesel tàu thủy 623.87 623.872 36 

Chế độ làm việc của diesel tàu thủy 623.87 623.872 36 

Những sự cố động cơ diesel tàu thủy 623.87 623.872 6 

Thủy nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải 623.88 623.888 2 

Nhiên liệu dầu nhờn nước 623.87 623.874 

Điều động tàu 623.89 623.89 

Công tác thủy thủ 623.88 623.88 

Hướng dẫn xử lý các sự cố, tai nạn hàng hải 623.88 623.88 

Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 623.89 623.89 

Nghiệp vụ máy trưởng 623.87 623.87 
 

4.2.1. Đánh giá về sử dụng chuẩn DDC 23 
4.2.1.1. Ưu điểm DDC 23 bản đầy đủ  

- So với DDC14 thì đây là phiên bản DDC23 đầy đủ sẽ được phân loại chi tiết và sâu hơn với 
các lớp dãy số lên đến 13 con số, phủ kín các môn loại khoa học; 

- Tương thích với OCLC download sử dụng trực tiếp biểu ghi, tiết kiệm thời gian; 
- Đảm bảo tính Hội nhập với các đơn vị trong và ngoài nước; 

1. The period ship handbock 

623.8 Kỹ thuật hàng hải và nghề đi biển 

623.82 Tàu hàng hải 

623.820 1 Mô hình và mẫu thu nhỏ 

[623.820 1 - 820 7]  Mô hình và mẫu thu nhỏ,  loại tàu tổng hợp, tàu 
làm bằng vật liệu cụ thể 

2. The period ship handbock 

623.8 Kỹ thuật hàng hải và nghề đi biển 

623.82 Tàu hàng hải 

623.820 1 Mô hình và mẫu thu nhỏ 

[623.820 1 - 820 7]  Mô hình và mẫu thu nhỏ,  loại tàu tổng hợp, tàu 
làm bằng vật liệu cụ thể 
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- Thuận lợi khi chuyển đổi 100% tài liệu xếp giá; 
- Thuận lợi cho xử lý tài liệu ngoại văn, tổ chức Kho mở; 
- Không có xung đột với phiên bản cũ mà chỉ bổ sung chi tiết và rộng hơn. 

4.2.1.2. Nhược điểm 
DC23 bản đầy đủ có nhiều các mục và chỉ mục chi tiết hơn, dãy số nhiều hơn dẫn đến việc 

phân loại phức tạp và tốn công hơn nếu làm lại từ đầu.  
4.3.1. Các chính sách cần thiết khi áp dụng chuẩn DDC 23 
4.3.1.1. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ 

Hiện nay đội ngũ cán bộ nghiệp vụ xử lý thông tin KH&CN của Nhà trường là 15 người, bao 
gồm cả lãnh đạo. Trong giai đoạn dài từ 2008-2018 đã sử dụng Bảng phân loại DDC 14 bản rút gọn 
nên cần thiết được đào tạo bổ sung như sau: 

+ Nghiệp vụ phân loại theo bảng phân loại DDC 23 do Thư viện Quốc gia dịch và phát hành; 
+ Nâng cao kỹ năng cập nhật biểu ghi thư mục từ OCLC qua tài khoản và phần mềm OCLC 

Connexion; 
+ Đạt các chuẩn tin học và ngoại ngữ theo quy định mới, đủ khả năng phân loại các tài liệu 

ngoại văn và cập nhật lên hệ thống CSDL quốc tế. 
4.3.1.2. Chuyển đổi phần mềm 

Hệ thống CSDL thư mục khoa học công nghệ hiện nay với 30.000 biểu ghi và tốc độ gia tăng 
3000-5000 biểu ghi/1 năm. Đồng thời đảm bảo tính tương thích với các biểu ghi được nhập khẩu từ 
OCLC thì phương án tối ưu là thay thế, nâng cấp phần mềm quản lý thông tin KH&CN hiện tại.   
4.3.1.3. Tăng cường kinh phí 

Việc chuyển đổi bảng phân loại đồng thời là chuyển đổi 30.000 biểu ghi, và duy trì phân loại 
cho các biểu ghi gia tăng hàng năm. Tiến hành in và dán lại nhãn cho 130.000 bản tài liệu trong 6 
kho nên rất cần thiết phải có chính sách tăng cường kinh phí với các mục đích sau: 

+ Duy trì hoạt động kết nối, nhập khẩu biểu ghi thư mục từ OCLC; 
+ Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng chuẩn nghiệp vụ mới; 
+ Tăng cường hệ thống cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống máy tính, mạng. 

4.3.1.4. Tăng cường nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ 
- Nguồn tin KH&CN có thể nói vừa là nguyên liệu chính vừa là chất xúc tác cho hoạt động 

chuyển đổi chuẩn phân loại DDC23. Các nguồn tin mới được bổ sung sẽ thay thế những tài liệu 
KH&CN đã lỗi thời, và sẽ phù hợp hơn với hệ thống CSDL thư mục của OCLC. 

- Tăng cường bổ sung các tài liệu xám, tài liệu nội sinh đảm bảo cho chất lượng và sự phong 
phú của nguồn tin KH&CN. 
5. Kết luận 

Trước quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung 
ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo và Nghị định 11/2014/NĐ-CP ngày 
18/02/2016 về hoạt động thông tin, thống kê KH&CN. Công tác phát triển một Hệ thống thông tin 
KH&CN hiện đại đáp ứng được nhu cầu của công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học 
trong lĩnh vực hàng hải là rất cần thiết [6]. 

Việc chuyển đổi chuẩn phân loại DDC 23 bản đầy đủ là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian, 
công sức và kinh phí song đây là xu thế tất yếu của hoạt động thông tin KH&CN trong nước và thế 
giới mà cần thực hiện ngay. Trong quá trình ấy cần có sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
cán bộ nghiệp vụ xử lý thông tin và những chính sách phù hợp như trên của Nhà trường để hoạt 
động chuyển đổi diễn ra thành công, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng tin trong toàn trường. 
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THỂ LỆ VIẾT BÀI GỬI ĐĂNG 

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
 

1. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” đăng các thông tin, phổ biến các định hướng 
nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, công bố và phổ 
biến kết quả các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các 
chuyên ngành đào tạo của Nhà trường, phục vụ các lĩnh vực thuộc ngành Hàng hải mà các 
thông tin này chưa đăng trên bất kỳ một ấn phẩm nào. 

2. Quy định về hình thức trình bày một bài báo gửi đăng trên Tạp chí: 

Bài gửi đăng trên Tạp chí phải đánh máy vi tính theo font Unicode (Arial), cỡ chữ 10, in 1 
bản gốc dài không quá 5 trang (khổ giấy A4 21 x 29,7cm; Lề trái: 3cm; Lề phải: 2,5cm;    
Trên: 2,7cm; Dưới: 3,3cm) kèm 1 file bài viết gửi qua Email.  

+ Tên bài báo viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Arial in hoa, đậm cỡ chữ 12); 

+ Họ và tên tác giả (Arial in hoa, đậm cỡ chữ 10); 

+ Tên đơn vị (Arial thường, nghiêng cỡ chữ 10); 

+ Bài báo cần có đầy đủ tóm tắt, từ khóa, tóm tắt nội dung bài báo bằng tiếng Việt và 
tiếng Anh khoảng 100 đến 200 từ phải nêu được nội dung chính, đóng góp mới của công 
trình (Arial thường, nghiêng cỡ chữ 10);  

+ Nội dung bài báo cần có hành văn rõ ràng, súc tích, cách dùng thuật ngữ khoa học và 
đơn vị đo lường hợp pháp do Nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong chuyên 
môn hẹp và cần phải được phân rõ phần, mục, tiểu mục có đánh số thứ tự; 

+ Công thức được viết theo Equation Editor, viết rõ theo kí hiệu thông dụng và đánh số 
thứ tự công thức về phía bên phải. Hình và ảnh minh họa là hình đen trắng, rõ nét và cần 
được chú thích đầy đủ (font in thường, đậm, nghiêng cỡ chữ 9); 

+ Danh mục tài liệu tham khảo được đặt ngay sau phần kết luận của bài báo được ghi 
theo trình tự: thứ tự tài liệu trong [ ]; Với tài liệu tham khảo là sách thì tên tác giả chữ 
thường, tên sách chữ nghiêng, nhà xuất bản, năm xuất bản; Với tài liệu tham khảo là Tạp 
chí thì tên tác giả chữ thường, tên bài chữ nghiêng, tên tạp chí, số tạp chí, năm xuất bản. 

+ Bản thảo bài báo không đánh số trang. 

3. Bài gửi đăng cần được viết cẩn thận, đúng văn phạm (đặc biệt là tiếng Anh), đánh máy rõ 
ràng và có ý kiến cho phép công bố của đơn vị chủ quản trực tiếp. Bài báo gửi đăng sẽ được ít 
nhất 02 phản biện của bài báo đọc, góp ý sửa chữa và cho ý kiến có thể công bố trên Tạp chí 
“Khoa học Công nghệ Hàng hải”.  

4. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” chỉ đăng các bài đáp ứng các yêu cầu trên. 
Bài không đăng không trả lại bản thảo cho người gửi. 

5. Tác giả có bài được đăng trên Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” được biếu 01 
cuốn Tạp chí đăng bài đó và được hưởng mọi quyền lợi theo qui định. 
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