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Hành trình đổi mới và sự 

chia tay chiếc bàn qua nhiều 

đời Viện trưởng 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày 

thành lập Viện Thiết kế GT – 

TEDI, vào cuối năm 2002 tôi 

có bài ký “Chuyện đời tôi” – 

câu chuyện tự sự của chiếc 

bàn qua nhiều đời Viện trưởng. 

Không ngờ là sau đó nửa năm 

tôi được điều về Bộ GTVT làm 

Cục trưởng Cục giám định và 

QLCL CTGT, chia tay với quá 

khứ 32 năm cuộc đời KSTK, 

chia tay với hành trình dài hơn 

40 năm câu “Chuyện đời tôi”. 

Sau này có vài lần về thăm lại 

phòng truyền thống TEDI, tôi 

thấy chiếc bàn năm xưa được 

đặt ngay ngắn góc ngoài phía 

trái, nơi treo chân dung các đời 

Viện trưởng từ khi thành lập 

Viện năm 1962 đến nay. Có 

lần tôi hỏi các anh lãnh đạo 

đương nhiệm: “có phải sợ 

các cụ không có bàn làm 

việc nên “dinh” cái bàn cũ 

vào để các cụ tiện dùng cho 

quen không?” thì được phân 

trần: “Làm gì có ý đó, tất cả 

là do nhu cầu đổi mới!”. Nghĩ 

cũng phải, sao lại cứ ôm mãi 

cái “kỷ vật quá khứ” trong bối 

cảnh cuộc sống đang vận động 

ầm ầm theo cái quy luật của 

phép biện chứng. Giờ thì hầu 

hết những cái bàn mới trong 

phòng các Thủ trưởng đều 

hoành tráng, khác nhiều so với 

chiếc bàn trong “Chuyện đời 

tôi”. Nhưng lại nghe nói có 

nhiều Quốc gia trải qua bao 

biến đổi thăng trầm, nhưng các 

đời nguyên thủ kế tiếp vẫn cứ 

ngồi trong cái phòng, bên chiếc 

bàn cũ kỹ mà các nguyên thủ 

trước đó sử dụng để viết tiếp 

những trang sử mới cho đất 

nước thì sao?. Ngẫm đi nghĩ 

lại thấy cái gì cần thay đổi thì 

cứ thay đổi cũng là quy luật 

bình thường trong cuộc sống, 

nhưng cũng có thể có một 

phần “hạn chế tầm nhìn” của 

những người đi trước chưa 

đưa ra được mẫu mã căn bản 

cho một chiếc bàn tư vấn 

“truyền thống” nên mới phải 

có sự thay đổi cho phù hợp. 

Tin rằng thế hệ lãnh đạo kế 

tiếp sẽ có nhiều đổi mới, sáng 

tạo trong tầm nhìn tư duy, 

hành động để hoàn thiện 

chuẩn mực “cái bàn tư vấn, 

ngôi nhà tư vấn, con người 

tư vấn” cho tương lai. 

Mười năm với những mốc 

đổi thay quan trọng 

Cần nhìn lại chặng đường hơn 

10 năm từ 2001 đến nay với 

ba mốc thay đổi quan trọng và 

đối chiếu với những gì tương 

ứng đạt được để nhận biết 

thực chất về những khó khăn 

mà TEDI đã trải qua. 

- Mốc thứ nhất là việc thành 

lập Chi nhánh Tổng công ty 

ở TP HCM tháng 5/2001. 

Kể từ năm 1995 khi Phân viện 

TKGT phía Nam tách khỏi Viện 

để trở thành “Viện TK GT phía 

Nam “ – TEDI South. Lãnh đạo 

TEDI đã vài lần chủ động bố trí 

gặp gỡ, trao đổi với Lãnh đạo 

TEDIS tìm biện pháp liên kết, 

hợp tác giữa hai đơn vị nhằm 

củng cố, duy trì sức mạnh của 

doanh nghiệp tư vấn hàng đầu 

với phạm vi lan tỏa trong cả 

nước như Viện TKGT trước 

đây. Mặc dù cả hai bên đều rất 

thiện chí, giữ tình thân ái anh 

em gốc rễ một nhà song thực 

tế chứng minh là TEDIS vẫn 

cứ phải đưa quân ra Bắc, còn 

TEDI vẫn cứ phải hành quân 

vào Nam. Thế là Ban Lãnh đạo 

TEDI đã phải kiên trì giải trình 

để được Bộ GTVT chấp thuận 

cho quyết định thành lập Chi 

nhánh Tổng công ty tại TP 

HCM.  

Người ta nghĩ nhiều đến nguy 

cơ “cạnh tranh” giữa hai anh 

em TEDI song thực tế đã có 

khá ít những xung đột xảy ra 

trong quá trình hoạt động của 

hai đơn vị này. Trong chuyến 

giao lưu giữa các cựu lãnh đạo 

Viện với Ban lãnh đạo và cán 

bộ chủ chốt của TEDIS mới 

đây vào tháng 12/2013, chúng 

X©y dùng ®Ó ®êi  

Thân kính tặng Viện thiết kế Giao thông – 

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT (TEDI) 

Bên dấu mốc son “Đơn vị Anh hùng” – Tháng 12/2013 

 TS. NGUYỄN NGỌC LONG 
PCT Hội KHKT Cầu đường Việt Nam 
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tôi đã nhận ra nhiều gương 

mặt thân quen – những người 

con của Viện TKGT được cử 

vào phân viện phía Nam từ 

sau ngày đất nước giải phóng 

năm 1975, này có nhiều người 

đã qua tuổi thất thập. Thời gian 

có thể khắc những nếp nhăn 

nhưng trên từng gương mặt 

trẻ, già vẫn bừng lên tình cảm 

hân hoan, ngưỡng mộ dành 

cho nhau. Thật cảm động khi 

anh Mộc – Tổng giám đốc 

TEDIS chân thành nói rằng 

“giờ đây khi Công ty đã hoàn 

thành việc cổ phần hóa với tỷ 

lệ vốn Nhà nước 0% nhưng 

trong trái tim mỗi cán bộ 

TEDIS vẫn nhớ rằng mình có 

gốc TEDI và vẫn chắt lọc 

những nét tinh tế, truyền thống 

của Viện TKGT đưa vào mô 

hình tổ chức, xây dựng phong 

cách kỹ sư tư vấn trong đơn vị 

mình”.  

- Mốc thứ hai là sự kiện Bộ 
GTVT Quyết định chuyển 04 
Công ty Tư vấn 2 (Hà Nội), 4 
(Nghệ An), 5 (Đà Nẵng), 7 (TP 
HCM) từ Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam về trực thuộc TEDI 
vào cuối năm 2003. 

Sau sự kiện này, TEDI đã có 
sự tăng trưởng đột biến về số 
lượng gồm 16 đơn vị thành 
viên, trong đó có 10 Công ty 
hạch toán độc lập với quân số 
tổng cộng 1754 người. Đây 
vừa là cơ hội, vừa là thách 
thức đối với sự phát triển của 
TEDI. Nếu thực hiện nhanh 
chóng, thành công quá trình 
hội nhập các đơn vị mới được 
sát nhập thì rõ ràng TEDI sẽ 
khẳng định vị trí của cơ quan 
tư vấn đầu ngành hoạt động 
đều khắp trên địa bàn cả ba 
vùng miền Bắc – Trung – Nam. 

Thực tế quá trình cổ phần hóa 

các DNNN gần 20 năm qua 

cùng với những thay đổi mạnh 

mẽ về cơ chế chính sách quy 

định sự tham gia của các lực 

lượng tư vấn đã tạo nên bước 

biến đổi nhảy vọt về số lượng 

ra đời các doanh nghiệp tư vấn 

tư nhân tham gia DA giao 

thông. Hàng trăm Công ty tư 

vấn được lập ra chỉ trong vòng 

3 ÷  5 năm với lực lượng 

mỏng, số lượng chuyên gia ít 

ỏi, kinh nghiệm yếu nhưng 

theo quy định của các nhà tài 

trợ thì chính họ mới là những 

Công ty tư vấn đủ điều kiện xét 

chọn tham gia liên danh hoặc 

làm nhà thầu phụ trong các DA 

có vốn vay ODA, còn những 

đơn vị tư vấn truyền thống 

đang có vốn Nhà nước chi 

phối đành ngậm ngùi đứng 

ngoài hay làm thuê, cung cấp 

dịch vụ nhân sự cho các nhà 

tư vấn mới ra đời. Những bất 

cập về quy định tỷ lệ vốn Nhà 

nước trong Công ty CP và 

những quy định của nhà tài trợ 

đã gây nên những thiệt hại 

đáng kể, ảnh hưởng đến chiến 

lược phát triển của các đơn vị 

tư vấn truyền thống.  

- Mốc quan trọng thứ ba có 

thể khái quát là quá trình cổ 

phần hóa các Công ty thành 

viên và Tổng công ty, chia 

thành 3 giai đoạn. 

Giai đoạn 1: Cổ phần hóa 06 

Công ty thành viên hoạch toán 

độc lập; Giai đoạn 2: Cổ phần 

hóa 04 Công ty “ruột” còn lại. 

Cả 2 giai đoạn đều được thực 

hiện theo nguyên tắc căn bản: 

các Công ty CPH có tỷ lệ vốn 

NN chi phối. Và hiện nay, đang 

ở giai đoạn 3: Cổ phấn hóa 

Công ty mẹ (Tổng công ty) với 

tỷ lệ vốn NN 49% và sự tham 

gia của 02 đối tác chiến lược 

với tỷ lệ vốn 20%. 

Điều quan trọng là những bản 

đề án được xây dựng đều có 

đầy đủ nội dung và phác thảo 

kế hoạch chuyển đổi theo 

hướng giảm dần nguồn vốn 

NN. Song những gì diễn ra ở 

TEDI và các Công ty thành 

viên gần 10 năm qua cho thấy 

trong lúc các DN tư vấn cỡ lớn 

như TEDI South, PortCoast đã 

nhanh chóng hoàn thành việc 

chuyển đổi từ tỷ lệ vốn NN chi 

phối đến vốn NN bằng 0% và 

đã hoàn tất chiến lược phát 

triển. Doanh nghiệp theo cơ 

cấu vốn hiện thời thì các Công 

ty thành viên của TEDI vẫn giữ 

mức cơ cấu vốn nguyên vẹn 

như lúc mới cổ phần xong. Có 

nhiều ý kiến trái ngược xung 

quanh “hiện tượng” này: Người 

thì cho rằng các Công ty thành 

viên quá trì trệ, bảo thủ, níu 

kéo, “ăn theo” những ảnh 

hưởng của “DNNN”. Người thì 

cho rằng, ngành GTVT mà trực 

tiếp là Tổng công ty chủ 

trương giữ “con tim”, thể hiện 

rõ nét trong việc giữ vốn NN 

chi phối hoặc chiếm tỷ lệ cao 

trong chỉ đạo và xây dựng đề 

án CPH của các Công ty thành 

viên và Công ty mẹ. 

Trao đổi với Lãnh đạo Tổng 

công ty và các Công ty thành 

viên, nhận rõ trong tiềm thức 

và hoạt động của các anh nổi 

bật hai điều hết sức quý báu: 

Sự tâm huyết, mong muốn 

được đứng dưới ngọn cờ, 

phục vụ ngành GTVT và sự 

tuân thủ tuyệt đối về tổ chức, 

đúng như nét son tô đậm trong 

truyền thống của Viện TKGT – 

TEDI 52 năm qua. 

Giờ đã là “lão nhân” đứng 

ngoài ngắm nhìn và suy ngẫm, 

tôi thấy ngọn lửa tâm huyết với 

ngành, với Tổ quốc đối với mỗi 

con người, mọi thế hệ lúc nào 

cũng cháy bỏng. Nhưng để 

thực hiện được sứ mệnh cống 

hiến không thể cứ đi mãi trong 
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mớ bòng bong để nguyên việc 

gỡ rối đã làm tổn hao biết bao 

trí lực, thời gian mà phải đi trên 

con đường quang đãng, sáng 

sủa. Ước mơ sao các bạn 

đồng nghiệp của tôi sớm tìm ra 

con đường này để đề xuất, giải 

trình, thuyết phục, để được 

cấp trên chấp thuận, anh em 

đồng thuận mà bước vào kỷ 

nguyên mới, yên tâm với định 

hướng chiến lược mới, cùng 

nhau hành trình và phát triển 

bền vững trên chặng đường 

dài. Cũng cần khẳng định xu 

thế thoát dần vốn NN trong các 

DN có ngành nghề kinh doanh 

không thuộc diện NN phải 

quản lý là xu thế đã được 

Đảng và NN khẳng định nhiều 

lần. 

Thực hiện sáng tạo và tốt nhất 
sự chỉ đạo này cũng là cách 
thể hiện trách nhiệm cao nhất 
của chúng ta. 

Kiên định nắm vững ngọn cờ 
chất lượng 

Từ ngày thành lập Viện TKGT 

tháng 12/1962 đến nay, chất 

lượng đồ án KSTK – DA công 

trình GT luôn là mục tiêu trọng 

tâm để toàn thể cán bộ viên 

chức nỗ lực phấn đấu “Tuyên 

cao” về chính sách chất lượng 

của Tổng công ty đã khẳng 

định “Chất lượng cho mỗi 

sản phẩm và dịch vụ là uy tín 

và danh dự nghề nghiệp của 

mỗi thành viên trong Tổng 

công ty”. 

Không phải ngẫu nhiên mà vào 

tháng 02/2002, trong chuyến 

thăm và làm việc với TEDI ông 

chủ tịch Hiệp hội các kỹ sư tư 

vấn quốc tế (FIDIC) đã có lời 

vừa là nhắn nhủ, vừa là động 

viên TEDI kiên định nắm vững 

ngọn cờ chất lượng: “Trong 

đám đông những người tư 

vấn, người ta nhận ra bạn 

bởi chất lượng”. 

Chất lượng các công trình giao 

thông qua nhiều thời kỳ do 

Viện TKGT – TEDI khảo sát 

thiết kế đã dệt nên bức trướng 

Bộ GTVT trao tặng với dòng 

chữ vàng nổi bật đặt trong 

phòng tuyền thống TEDI: “Đi 

trước mở đường – Dũng 

cảm kiên cường – Thông 

minh sáng tạo”  

Những công trình lập kỷ lục 

mới, những dự án hiện đại có 

chất lượng cao với danh sách 

nối tiếp, kéo dài trong ngành 

giao thông luôn gắn với cái tên 

TEDI. 

TEDI là cơ quan tư vấn đã 

nắm bắt thời cơ, tham mưu và 

được Bộ GTVT giao tiếp nhận 

nhiều công nghệ mới áp dụng 

trong xây dựng giao thông 

trong thời kỳ đất nước đổi mới 

mở cửa đặc biệt là trong giai 

đoạn 1995-2005. 

Nhớ những năm tháng được 

cùng anh em tham gia các tổ 

tổng thể của nhiều dự án lớn 

với đủ thành phần chuyên gia 

hàng đầu của các bộ môn từ 

khảo sát, địa chất, thủy văn, 

kinh tế đến các chuyên ngành 

nền móng, kết cấu, địa kỹ 

thuật, tuyến, nền mặt đường… 

Từ khi về làm việc ở viện 1971 

cho đến khi đi khỏi Viện năm 

2003 tôi vẫn quen với phong 

cách làm việc tổng thể như 

thế. Năm 1996 khi nhận nhiệm 

vụ Chủ nhiệm tổng thể DA 

“Quy hoạch xa lộ Bắc Nam” 

(Sau này có tên gọi chính thức 

là “Đường Hồ Chí Minh”) tổ 

tổng thể chúng tôi khoảng hơn 

chục chuyên gia là những 

người đầu tiên trở lại thị sát tìm 

hướng tuyền cùng với các anh 

giao thông ở từng địa phương. 

Có những đoạn tuyến cũ bị cây 

cối, đất đá lấp đầy chỉ còn lối 

mòn như đoạn qua đèo Đá 

Đẽo đoàn phải lội bộ thị sát 

trong màn mưa rừng rả rích khi 

chiều đang buông xuống, mới 

hơn 3h mà trời đã tối sầm. 

Chúng tôi động viên nhau bằng 

cách từ Bắc vào Nam, khi đi 

ngang qua những di tích, địa 

danh nổi tiếng lại cùng nhau 

ghé vào vừa là báo cáo các cụ 

về việc đang làm, vừa được 

tăng thêm hiểu biết về lịch sử 

đất nước mình.  

Để nắm vững, kiên định ngọn 

cờ chất lượng, lãnh đạo các 

cấp luôn phải là những người 

gương mẫu, đi đầu. Ngày nay, 

người ta đã quen và ghi nhận 

sự hợp lý của nút giao thông 

nam Chương Dương song ít 

người biết để có được kết quả 

này chúng tôi đã phải kiên 

định, vất vả thế nào suốt cả 

nửa cuối năm 2000. Dự án này 

có tầm quan trọng đặc biệt, 

giải quyết căn bản vấn đề ách 

tắc giao thông tại đầu cầu nam 

Chương dương bằng cách xóa 

bỏ tối đa các điểm “xung đột” 

trong phạm vi mặt bằng hiện 

có, không được mở rộng giải 

tỏa thêm bất cứ ngôi nhà nào 

trong khu vực phố cổ xung 

quanh, lại còn phải có biện 

pháp tổ chức xây dựng phù 

hợp đảm bảo giao thông bình 

thường suốt trong thời gian thi 

công không quá 4 tháng. Bài 

toán cực kỳ hắc búa!. 

Lúc đó tồn tại hai trường phái 

hình thành hai phương án: một 

là tập trung tìm phương án kết 

cấu nút giao “lập thể liên 

thông” từ các nút giao điển 

hình, truyền thống. Nhóm thiết 

kế của TEDI sau khi thảo luận 

đã thống nhất kiên định trường 

phái thứ hai xuất phát từ phân 

tích bản chất cần phải hình 

thành 2 nút; một ở trên cao 
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cho các phương tiện qua cầu, 

một dưới mặt bằng hiện tại cho 

các phương tiện không cần 

qua cầu. Hai nút này lại phải 

được liên kết với nhau, thế nên 

mới hình thành kết cấu nút 

vành xuyến bên trên được liên 

kết với nút có các đảo giao 

thông bên dưới bằng hai 

nhánh song song ở hai phía 

Bắc – Nam như bây giờ. 

 

Tôi và anh Sơn – người được 

cử làm CNĐA và có nhiều 

công sức đóng góp cho nút 

giao thông này đã phải cùng 

nhau chia sẻ gánh nặng trong 

suốt thời gian bảo vệ phương 

án của TEDI bằng cách nhẫn 

nại đáp ứng mọi yêu cầu của 

các bên từ Bộ GTVT, UBND 

TP Hà Nội đến các giáo sư, 

tiến sỹ, hội đồng thẩm định … 

vốn đang do dự giữa hai giải 

pháp. Thậm chí đã phải thuê 

phòng triển lãm ở Giảng Võ 

công khai trưng bày mô hình 

và giải trình về các phương án 

thiết kế nút giao lấy ý kiến 

nhân dân. Kết quả là sau 6 

tháng bền bỉ, nhẫn nại chúng 

tôi đã bảo vệ thành công 

phương án nút “TEDI” để sau 

đó, Bộ GTVT chỉ đạo khởi 

công, xây dựng và hoàn thành 

vào tháng 4/2001 chỉ sau 3,5 

tháng thi công. Từ công trình 

này, thêm một lần nữa các kỹ 

sư TEDI thấm nhuần bài học 

kiên định vì mục tiêu chất 

lượng đối với giải pháp thiết kế 

đảm bảo chất lượng công 

trình. 

Khoảng 1999, cầu dây văng 

Dakrong trên nhánh Tây 

đường HCM được xây dựng 

sau năm 1972 bị đứt dây văng 

sụp đổ do công tác bảo trì 

kém. Tháp tùng Bộ trưởng Lê 

Ngọc Hoàn vào thị sát hiện 

trường và làm việc với Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân Quảng trị về 

phương án xây dựng lại cầu 

được hỏi ý kiến, tôi đã không 

phải suy nghĩ lâu, đề xuất ngay 

việc xây dựng mới theo 

phương án cầu dây văng một 

trụ tháp nhịp chính dài gần 

90m, vừa kế tiếp vừa phát huy 

truyền thống của cây cầu lịch 

sử đặt ngay đầu ngã ba đường 

và nhánh Tây Trường Sơn và 

khẳng định các KS TEDI làm 

chủ được công nghệ thiết kế, 

biện pháp tổ chức xây dựng 

cây cầu này. Lúc đó, cầu dây 

văng Mỹ Thuận đang thi công, 

cầu Bính ở hải phòng đang 

trong giai đoạn thiết kế. Đây là 

những đồ án thực tế để TEDI 

có thể nghiên cứu, áp dụng 

kinh nghiệm vào Việc thiết kế 

cầu Dakrong. 

 

Trở về Văn phòng, tôi mời các 

anh Sủng, anh Giảng và nhóm 

kỹ sư sẽ thiết kế công trình này 

đến trao đổi đặt câu hỏi: TEDI 

có khẳng định làm được việc 

này không và cần phải làm thế 

nào để đảm bảo chất lượng đồ 

án? Cả nhóm thể hiện quyết 

tâm và sự tự tin cao vào khả 

năng hoàn thành. Sẵn có quan 

hệ truyền thống của hãng phần 

mềm TDV (Áo), chúng tôi 

quyết định cập nhật nâng cấp 

phần mềm tính toán RM5 đã 

mua trước đó theo phiên bản 

RM7 và phối hợp chặt chẽ, 

hoàn thành tốt việc thiết kế, chỉ 

đạo thi công cầu dây văng 

Dakrong mới khánh thành, 

thông xe tháng 5/2000, trước 

khi thông xe cầu Mỹ Thuận. Có 

anh lãnh đạo Bộ nói với chúng 

tôi: “TEDI đi sau học kinh 

nghiệm cầu Mỹ Thuận làm 

cầu dây văng nhưng lại về 

đích trước!”. 

Thành công bước đầu củng cố 

niềm tin thôi thúc chúng tôi mơ 

ước về một dự án cầu dây 

văng khẩu độ lớn ở Việt Nam 

lần đầu tiên do các kỹ sư, công 

nhân Việt nam tự thiết kế, tự 

thi công và niềm mơ ước ấy đã 

trở thành hiện thực ở cầu Rạch 

Miễu tỉnh Bến Tre. 

Tôi nhớ vào một buổi tối mùa 

hè năm 2000, sau cơn mưa 

rào trời vẫn còn rả rích. Lúc ấy 

đã khuya nghe tiếng chuông 

cửa tôi ra đón khách thì đó là 

anh Quân – Chuyên viên Bộ 

KHĐT cùng với một anh cao to 

người nam bộ đội áo mưa lai 

nhau bằng xe Honda đến 

thăm. Tôi được giới thiệu và từ 

đó được quen với anh Ba Be – 

anh Ba Hoài Sơn, lúc đó là 

Chủ tịch, sau là Bí thư tỉnh Bến 

Tre (lúc này đã được nghỉ 

hưu). Anh Ba Be bằng giọng 

trầm ấm, chân thành kể về quê 

hương đồng khởi cảu anh nay 

thiếu chiếc cầu bắc qua sông 

Tiền chẳng khác gì một cù lao, 

ai muốn vào ra phải tốn hàng 

giờ qua phà Rạch Miễu thật 

khó mà khuyến khích phát 

triển, kêu gọi đầu tư. Anh nhờ 

TEDI sớm lập cho DAKT cầu 

Rạch Miễu để Tỉnh báo cáo 

Thủ tướng và các Bộ ngành 

xin được đầu tư xây dựng cây 

cầu này. Cảm động trước tình 

cảm, trách nhiệm của người 
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Lãnh đạo cao nhất với quê 

hương, tôi nhận lời và hứa sẽ 

bố trí để anh em vào hiện 

trường khảo sát ngay. 

 

Sông Tiền nằm trong hai 

nhánh chính của hệ thống 

Sông Cửu Long phải tuân thủ 

chiều cao tĩnh không thông 

thuyền 37,5 m cho tàu 10.000 

DWT qua lại theo yêu cầu của 

UB Quốc tê sông MêKông. Vì 

vậy chúng tôi đã đề xuất 

phương án xây dựng cầu dây 

văng tương tự như cầu Mỹ 

Thuận ở phía thượng lưu. Có 

điều đây sẽ là cây cầu dây 

văng đầu tiên do kỹ sư Việt 

Nam thiết kế và thi công nên 

sau khi cân nhắc kỹ Hội đồng 

khoa học của TEDI đã thống 

nhất chọn sơ đồ nhịp chính 

270m, vừa đủ đáp ứng tĩnh 

không thông thuyền cần thiết. 

Các anh Lãnh đạo Bộ, đặc biệt 

là Thứ trưởng thường trực 

Phạm Quang Tuyến đã rất ủng 

hộ phương án và động viên 

chúng tôi rất nhiều trong suốt 

quá trình KSTK. Nhóm kỹ sư 

xuất sắc nhất của TEDI do anh 

Chu Ngọc Sủng làm CNDA đã 

được giao nhiệm vụ lập dự án, 

thiết kế công trình. 

Tại lễ khởi công cầu Rạch 

Miễu tháng 4 năm 2002, với sự 

hiện diện của Thủ tướng Phan 

Văn Khải, tôi được vinh dự 

thay mặt những kỹ sư tư vấn 

và người lao động TEDI đại 

diện cơ quan tư vấn phát biểu 

ý kiến. Thật cảm động khi kết 

quả lao động sáng tạo của tập 

thể TEDI được lãnh đạo các 

cấp ghi nhận, đánh giá tại 

những dấu mốc quan trọng 

của công trình kỳ vĩ này. 

Hành trình chất lượng mà Viện 

TK – TEDI theo đuổi suốt 52 

năm qua như bản trường ca 

không bao giờ dứt. Chúng tôi 

có những giờ phút thăng hoa 

khi những công trình lớn, nhỏ 

hoàn thành như các công trình 

Đại lộ Thăng Long, đường VĐ 

III đoạn Mai Dịch – Pháp Vân 

kỷ niệm 1000 năm Thăng Long 

– Hà Nội, nhiều cây cầu vượt 

sông lớn lập kỷ lục về công 

nghệ đúc hẫng – cân bằng 

chiều dài nhịp tới 150m như 

cầu PaUôn, cầu Hàm Luông 

(Bến tre) hay những cây cầu tô 

điểm, hoàn thiện hạ tầng giao 

thông đô thị như cầu Vĩnh Tuy 

và các cầu vượt nút giao lớn ở 

Hà Nội, cầu Thủ Thiêm TP 

HCM cũng như nhiều công 

trình lớn ghi lại các “dấu ấn” 

trong các ngành chuyên môn 

cảng, đường thủy, hàng không 

trên khắp các vùng miền Tổ 

quốc mà mỗi khi đi qua, những 

người con TEDI dù tham gia 

nhiều hay ít vào những dự án 

này cũng rất đỗi tự hào.  

Óc tư duy sáng tạo, sự bình 

thản, tự tin vừa chủ động, vừa 

sẵn sàng đáp ứng các nhiệm 

vụ của Lãnh đạo Bộ, của 

ngành không hề có sự tính 

toán so đo. Chất liệu ấy đã tạo 

nên sự tin tưởng mà lãnh đạo 

Bộ và ngành GTVT dành cho 

TEDI. Nó như viên ngọc quý, 

phải nâng niu gìn giữ và mài 

dũa thường xuyên để “ngọc 

càng mài càng sáng”. 

Kiên định nắm vững và giương 

cao ngọn cờ chất lượng dù còn 

lúc này , lúc khác có những 

việc còn chưa trọn vẹn nhưng 

đó vẫn là mục tiêu mà các thế 

hệ lãnh đạo và công nhân viên 

chức TEDI trung thành theo 

đuổi. Đó cũng là phương châm 

hành động để xây dựng một 

doanhn ghiệp tư vấn xây dựng 

giao thông chuyên nghiệp 

hàng đầu, vươn tầm hoàn 

động trong khu vực và là đối 

tác tin cậy của khách hàng, đối 

tác trong và ngoài nước. 

Trăn trở mô hình hoạt động 

Công ty mẹ - con sau cổ 

phần hóa 

Từ lúc Tổng công ty thực hiện 

lộ trình Cổ phần hóa các Công 

ty con rồi giờ thì đến lượt Công 

ty mẹ tôi đã rời khỏi TEDI, 

không được cùng với các anh 

trăn trở, thỏa luận các phương 

án. Tuy vậy, những lần được 

nghe các anh Lãnh đạo Tổng 

công ty và các Công ty thành 

viên trong mỗi dịp gặp gỡ đều 

cho tôi thấy có ba vấn đề lớn 

mà các anh đang phải trăn trở:  

Thứ nhất, là sợi dây nào, chất 

keo nào sẽ “gắn kết” hoạt động 

của Công ty mẹ với các Công 

ty con, gắn kết các Công ty 

con với nhau sau khi hoàn 

thành việc Cổ phần hóa, nhất 

là khi tính đến cả những thời 

gian sau này khi diễn ra việc 

thoái vần vốn Nhà nước trong 

các Công ty cổ phần. 

Thứ hai, là lộ trình kế hoạch 

thực tế, khả thi và tối ưu trong 

quá trình thoái vốn Nhà nước 

đối với các Công ty cả mẹ lẫn 

con sau Cổ phần hóa. Lộ trình 

này cần bám sát chủ trương 

lớn của Đảng, Nhà Nước song 

không thể chỉ trông chờ vào 

những quy định, chỉ đạo của 

cấp trên mà quan trọng là phải 

có sự đánh giá, phân tích, đề 

xuất và chủ động xây dụng của 

các Công ty. Càng chần chừ, 

càng không rõ ràng về định 

hướng thì càng khó xây dựng 

chiến lược phát triển và mối 

quan hệ phối hợp. 
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Thứ ba, là bên cạnh việc thực 

hiện chủ trương của Nhà nước 

về việc CPH các DN, còn có 

đặc thù riêng biệt với các đơn 

vị tư vấn thực chất là các 

doanh nghiệp mà trong đó “đối 

nhân” là quyết định chứ không 

phải là yếu tố “đối vốn”. Nhìn 

ra các DN tư vấn nước ngoài 

tầm cỡ thế giới tên tuổi gắn 

liền với hàng trăm năm hoạt 

động kể cả những DN tư vấn 

được các tập đoàn xây dựng 

lớn mua lại toàn bộ nhưng họ 

vẫn đứng vững và hoạt động 

như một chủ thể độc lập với 

các tên tuổi, thương hiệu riêng 

ngay trong các tập đoàn đó. 

Có người nói rằng tên tuổi của 

DN tư vấn gắn liền với tên tuổi 

các chuyên gia hàng đầu mà 

hãng có được. Điều đó quả là 

đúng khi cách đây gần 10 năm 

có dịp vào thăm phòng truyền 

thống của Viện TK cầu Vũ Hán 

(Trung Quốc), chúng tôi ngạc 

nhiên khi chỉ thấy treo chân 

dung của ba vị Tổng công trình 

sư, trong đó có vị lúc ấy mới 

chỉ hơn 40 tuổi, là “Linh hồn 

chuyên môn” của Viện chứ 

không thấy chân dung của ông 

Viện trưởng nào trong “quá 

trình hình thành và phát 

triển”. 

Phải chăng là cùng nhau tìm 

cầu trả lời đúng cho ba “nỗi 

niềm” mà các anh đang trăn 

trở ở trên là cách để TEDI 

hoạch định chiến lược, kế 

hoạch, chương trình phát triển 

trong chặng đường dài bước 

vào một giai đoạn mới. 

Mốc son đơn vị Anh hùng 

Lao động – Năm mươi hai 

năm nghĩa nặng     tình sâu 

Năm 2012, TEDI kỷ niệm 50 

năm thành lập. Năm ấy, Đảng 

ủy, ban Lãnh đạo cùng kiểm 

đếm lại những thành tựu, thiếu 

sót trong 50 năm hoạt động để 

quyết nghị việc lập hồ sơ trình 

Bộ GTVT và Nhà nước xét 

tặng danh hiệu đơn vị Anh 

hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 

Từ các cán bộ đương nhiệm 

đến đội ngũ hơn 700 người đã 

được nghỉ hưu qua các thời kỳ 

của TEDI đều chờ đợi tin vui 

với niềm tin chắc chắn sẽ có 

phần thưởng xứng đáng dành 

cho những gì mà lớp lớp người 

TEDI đã cùng nhau giương 

cao ngọn cờ: “Đi trước mở 

đường, dũng cảm kiên 

cường, thông minh sáng 

tạo” làm nên. 

Cuối cùng một năm sau Chủ 

tịch nước đã ký Quyết định 

phong tặng danh hiệu đơn vị 

Anh hùng Lao động cho TEDI 

vào ngày 13 tháng 12 năm 

2013. Không hiểu anh em 

đương nhiệm nghĩ gì, cảm xúc 

gì, song chúng tôi, lớp người 

đã được nghỉ thì có niềm vui 

lớn vì sự cống hiến, đóng góp 

của các thế hệ TEDI đã được 

Đảng và Nhà nước ghi nhận, 

đặc biệt ngay trước thềm của 

một giai đoạn phát triển mới 

quan trọng sau khi thực hiện 

xong CPH giai đoạn đầu Công 

ty mẹ và các Công ty con của 

TEDI. Đồng thời chúng tôi ghi 

nhận sự nỗ lực, cố gắng của 

Ban Lãnh đạo đương nhiệm và 

cũng là ghi nhận cách để các 

anh tri ân, nghĩa nặng, tình sâu 

với những người con TEDI 

trong suốt hành trình hơn 50 

năm qua. 

Giờ thì lại có thêm việc phải 

nghĩ rồi: Bằng cách nào để 

phát huy truyền thống của một 

đơn vị Anh hùng Lao động 

trong bối cảnh rồi đây tất cả có 

thể sẽ không còn là Doanh 

nghiệp có vốn Nhà nước chi 

phối? 

Với tôi thì vẫn giữ một niềm tin: 

Khó đến đâu thì các anh trong 

Ban Lãnh đạo đương nhiệm và 

tập thể TEDI vẫn sẽ tìm ra lối 

đi. Khó đến đâu thì nghĩa nặng 

tình sâu một chặng đường đời 

cống hiến cho đời, cho ngành, 

gắn bó thương yêu nhau cùng 

viết nên nhiều kỳ tích vẫn sẽ 

được các thế hệ TEDI chúng 

tôi cùng nhau trân trọng, giữ 

gìn. 

Tôi đang viết xây dựng để đời 

khi ngoài khung cửa sổ trời mù 

mịt sương, se lạnh và thấm 

đẫm mùa xuân. Sức xuân rạo 

rực, trỗi dậy mạnh mẽ qua 

từng nhành cây, mầm cỏ. Mùa 

xuân trở mình, đánh thức đất 

trời sống động. TEDI bước vào 

giai đoạn mới, thời kỳ mới, lại 

được khoác trên mình tấm áo 

đẹp lộng lẫy của “Đơn vị Anh 

hùng Lao động”. Nào, chúng ta 

hãy cùng sát cánh bước đi trên 

chặng đường mới, xây dựng 

để đời Viện Thiết kế Giao 

thông – Tổng Công ty Tư vấn 

Thiết kế GTVT TEDI vì sự 

nghiệp giao thông của Đất 

nước và vì tất cả các thế hệ 

“Người TEDI”.   

 

 

 


