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Công ty cổ phần Tư Vấn thiết 

kế Cầu lớn-Hầm- thành viên 

của Tổng công ty Tư vấn thiết 

kế Giao thông vận tải (tiền thân 

là Ban nghiên cứu thiết kế cầu 

Thăng Long) được thành lập 

theo Quyết định số 998/QĐ-TC 

ngày 12/05/1973 của Bộ Giao 

thông vận tải. Trải qua 40 năm 

xây dựng và trưởng thành 

công ty không ngừng phát triển 

về mọi mặt, điển hình là công 

tác khoa học công nghệ.  

Khởi đầu, Ban nghiên cứu thiết 

kế cầu Thăng Long với nhiệm 

vụ duy nhất là khảo sát thiết kế 

Cầu Thăng Long, cây cầu lớn 

nhất của nước ta thời kì đó. 

Trải qua những năm tháng 

trong thời kỳ kinh tế tập trung 

quan liêu, bao cấp, điều kiện 

làm việc của Công ty rất khó 

khăn, phương tiện và thiết bị 

làm việc thô sơ lạc hậu. Vượt 

lên những khó khăn gian khổ, 

Công ty đã hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ khảo sát thiết kế 

cầu Thăng Long,  công trình 

thế kỷ này đã được Đảng, Nhà 

nước, Bộ GTVT và chuyên gia 

nước ngoài đánh giá rất cao. 

Sau công trình cầu Thăng 

Long, Công ty tiếp tục được Bộ 

GTVT giao nhiệm vụ thiết kế 

hàng loạt các công trình cầu 

lớn trên địa bàn cả nước như 

Cầu Chương Dương, cầu Bến 

Thủy, cầu Nông Tiến, cầu 

Bình, cầu Yên Bái, cầu Phú 

Lương, cầu Quán Hầu, cầu 

Lạc Quần, cầu Hòa Bình, cầu 

Bình Triệu, cầu Yên Lệnh, cầu 

Rạch Miễu, cầu Vĩnh Tuy, cầu 

Hàm Luông, cầu Bến Tre 1, 

hầm Hải Vân, hầm Đèo Ngang 

v.v... Dưới sự lãnh đạo và tập 

trung chỉ đạo của Tổng công 

ty, với mục tiêu phải đi đầu 

trong lĩnh vực khoa học, công 

nghệ thiết kế, xây dựng 

cầu...tập thể Ban lãnh đạo 

Công ty và toàn thể người lao 

động đang tiếp tục phấn đấu 

toàn diện trên các mặt, từng 

bước tham gia hội nhập khu 

vực và quốc tế trong lĩnh vực 

tư vấn xây dựng các công trình 

giao thông vận tải một cách 

chủ động và tự tin. 

Chặng đường 40 năm từ ngày 

thành lập đến nay, Công ty cổ 

phần tư vấn Thiết kế Cầu Lớn-

Hầm với chức năng chủ yếu là 

khảo sát, thiết kế các công 

trình GTVT, luôn hoàn thành 

xuất sắc mọi nhiệm vụ được 

giao, đóng góp xứng đáng vào 

công cuộc xây dựng đất nước 

qua các thời kỳ. Đặc biệt là 

trong xây dựng cơ sở hạ tầng 

GTVT thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hoá đất nước. Có 

được những thành tích trên 

phải kể đến sự đóng góp lớn 

của việc ứng dụng KHCN tiên 

tiến vào sản xuất. 

Nhận thức rõ vai trò của 

KHCN hiện đại sẽ quyết định 

đến sự tồn tại và phát triển 

của công ty. Trong suốt 40 

năm qua dù tên của Công ty 

đã nhiều lần thay đổi: từ Ban 

nghiên cứu thiết kế cầu Thăng 

Long rồi Xí nghiệp thiết kế 

Cầu Lớn Hầm, Công ty TVTK 

Cầu Lớn - Hầm và nay là 

Công ty cổ phần TVTK Cầu 

Lớn - Hầm, thì hoạt động khoa 

học và công nghệ của công ty 

vẫn bám sát nhiệm vụ trọng 

tâm này. Ở mọi thời kỳ, Công 

ty luôn luôn ưu tiên làm tốt hai 

việc: 

1. Chú trọng đầu tư ứng dụng 

KHCN tiên tiến có hiệu quả 

vào công tác khảo sát, thiết kế 

để tạo ra các sản phẩm có giá 

trị cao. 

2. Tập hợp, quy tụ đội ngũ trí 

thức, kỹ sư giỏi nhiều kinh 

nghiệm để triển khai nghiên 

cứu ứng dụng mang lại hiệu 

quả cao. 

Từ những tiêu chí này việc 

ứng dụng công nghệ mới vào 

thực tiễn sản xuất phù hợp với 

yêu cầu phát triển KT-XH của 

đất nước nói chung và ngành 

GTVT nói riêng, hoạt động 

KH&CN của Công ty có được 

những thành tựu quan trọng 

trong 40 năm qua được thể 

hiện như sau: 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN-HẦM  

CHẶNG ĐƯỜNG 40 NĂM PHÁT TRIỂN  

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ   

                                  KS. LÊ VĂN KÝ  
 Giám đốc 

 Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn – Hầm 
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1. HOẠT ĐỘNG KHCN 

PHỤC VỤ SẢN XUẤT 

KINH DOANH 

Trong sự nghiệp công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước, 

ngành  GTVT Việt Nam đã có 

nhiều tiến bộ to lớn, trong đó 

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết 

kế Cầu Lớn Hầm dưới sự chỉ 

đạo trực tiếp của Tổng công ty 

TVTKGTVT đã là cầu nối thực 

hiện thành công việc chuyển 

giao và ứng dụng công nghệ 

mới từ nước ngoài vào xây 

dựng công trình giao thông ở 

Việt Nam. Bắt đầu từ việc xây 

dựng cầu Thăng Long có trụ 

cầu bằng kết cấu giếng chìm 

chở nổi đường kính 18m đến 

việc  thiết kế thi công thành 

công cọc khoan nhồi đường 

kính 1,3m cho trụ  cầu Việt Trì 

năm 1993. Đến nay công nghệ 

thi công cọc khoan nhồi  

đường kính lớn đang trở nên 

phổ biến trên nhiều công trình 

xây  dựng ở Việt Nam đạt tới 

đường kính 1,5~ 2,0m đặt ở độ 

sâu 80m đến 100m (cầu Rạch 

Miễu, cầu Vĩnh Tuy, cầu Hàm 

Luông, cầu Năm Căn v.v...) 

Trong công nghệ thi công dầm 

BTCT DƯL, từ việc nghiên cứu 

thiết kế kết cấu dầm BTCT DƯL 

nhịp giản đơn lắp ghép kéo 

trước thi công tại công xưởng 

đến việc thiết kế kết cấu nhịp 

dầm BTCT DƯL giản đơn lắp 

ghép kéo sau thi công tại công 

trường. Từ những nhịp dầm “ I”, 

dầm ” T” có khẩu độ 24m tiếp 

đến là 33m và hiện nay là 40m 

với kết cấu kiểu dầm Super “T”. 

Đã được áp dụng cho hàng loạt 

công trình trên cả nước. Để 

khắc phục nhược điểm dầm 

giản đơn do trong khai thác 

chưa được êm thuận chúng ta 

đã thực hiện việc nối liên tục 

nhiệt bản mặt cầu liên nhịp kéo 

dài đến 320m ở công trình nhịp 

dẫn cầu Rạch Miễu và cầu cạn 

tuyến đường cao tốc Sài Gòn-

Trung Lương. 

Song song với việc nghiên cứu 

thiết kế các công trình bằng 

kết cấu BTCT, Công ty cũng 

đã ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ 

thuật mới, tiên tiến vào thiết kế 

dầm dàn bằng thanh hàn, liên 

kết bulông cường độ cao ở 

cầu Chương Dương, cầu Bến 

Thủy, cầu Việt Trì và dầm thép 

bê tông liên hợp khẩu độ lớn ở 

cầu Đò Quan v.v..Ngoài thiết 

kế cầu dầm thép nói trên, 

Công ty đã được tín nhiệm của 

ngành Bưu điện giao thiết kế 

hơn 60 cột ăng ten vi ba số 

trên cả nước. Trong đó có cột 

cao tới 128m tại thị trấn Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng đạt kỹ 

thuật và mỹ thuật cao.  

Sau sự kiện cầu Rào được thi 

công theo phương pháp lắp 

ghép các khối hộp BTCT gặp 

sự cố, kết cấu BTCT DƯL lắp 

ghép khẩu độ lớn gần như 

không được áp dụng. Đứng 

trước yêu cầu của thực tiễn, 

đội ngũ kỹ sư của Công ty bắt 

tay vào nghiên cứu và thiết kế 

thành công kết cấu BTCT DƯL 

toàn khối kéo sau. Và đã mạnh 

dạn đưa vào áp dụng cho công 

trình vượt nhịp lớn là kết cấu 

nhịp khung “T” dầm đeo hoặc 

dầm kê có khẩu độ 64m như 

cầu Thái Bình, cầu Bính, cầu 

Bo (Thái Bình), cầu Vát (Bắc 

Giang), Cầu An Thái (Hải 

Phòng), Cầu Đông Kinh (Lạng 

Sơn), Cầu Sông Chanh 

(Quảng Ninh).v.v. 

Trong thời kỳ đổi mới, cùng với 

sự phát triển chung của cả 

nước nhu cầu về cơ sở hạ 

tầng đặc biệt là giao thông để 

phục vụ mục tiêu công nghiệp 

hoá hiện đại hoá đất nước là 

rất cấp bách. Do yêu cầu phát 

triển của xã hội, hệ thống giao 

thông đường thủy đòi hỏi phải 

đáp ứng được các tàu có tải 

trọng lớn, luồng tầu sâu do 

vậy một loạt các công trình 

cầu vượt sông với yêu cầu 

khổ thông thuyền lớn từ 50m-

120m đã ra đời. Vấn đề đặt ra 

đối với đội ngũ kỹ sư thiết kế 

phải nghiên cứu áp dụng kết 

cấu nhịp đáp ứng được yêu 

cầu trên. Xuất phát từ nhu cầu 

thực tiễn, được sự quan tâm, 

chỉ đạo mạnh mẽ từ lãnh đạo 

Bộ GTVT và quyết tâm cao 

của các kỹ sư tư vấn đầu 

ngành cùng với việc đầu tư 

mua bản quyền các phần 

mềm mạnh RM5, RM7, 

RM2000, RM2006 hỗ trợ cho 

việc phân tích kết cấu. Từ hai 

cầu đầu tiên được sự trợ giúp 

thiết kế của nước ngoài là cầu 

Phú Lương (sơ đồ nhịp 65m+ 

2x102m + 65m) và cầu Sông 

Gianh (sơ đồ nhịp 36,4m + 

58m + 90,6 m + 3x120m + 

90,6m + 58m + 36,4m) đến 

nay đội ngũ kỹ sư cầu công ty 

đã làm chủ và tự thiết kế hàng 

loạt cầu BTDƯL liên tục đúc 

hẫng nhịp lớn. Tính từ năm 

1992 đến nay, trong phạm vi 

toàn quốc công ty ta đã thiết 

kế và chỉ đạo thi công cả trăm 

công trình, cụ thể như cầu Lạc 

Quần và Hòa Bình, cầu Tô 

Châu (nhịp chính 90m), cầu 

An Dương II (nhịp chính 

100m), cầu Quán Hầu, cầu 

Tiên Cựu (nhịp chính 102m), 

cầu Bến Lức (nhịp chính 

110m), cầu Thủ Thiêm (nhịp 

chính 120m) v.v.. Từ kết cấu 

dầm BTCT đúc hẫng 3 nhịp 

liên tục công ty đã nghiên cứu 

thiết kế dầm liên tục nhiều 

nhịp có chuỗi liên nhịp lên tới 

881,2m như cầu Yên Lệnh, 

990m như ở cầu Vĩnh Tuy 

v..v…và khẩu độ nhịp đạt 

được đến 130m như cầu Tạ 

Khoa-QL6-tỉnh Sơn La, 135m 
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cầu Vĩnh Tuy-t.p Hà Nội và tới 

150m ở cầu Hàm Luông-QL60-

tỉnh Bến tre, ngoài ra ở cầu Pá 

uôn-QL279-tỉnh Sơn La đã 

thiết kế trụ cầu có chiều cao 

lên tới gần 100m. Nhìn chung 

kỹ thuật xây dựng cầu 

BTCTDƯL bằng phương pháp 

đúc hẫng của Việt Nam đã ở 

trình độ tiên tiến trên thế giới. 

Công nghệ đúc đẩy cũng được 

Công ty lần đầu tiên nghiên 

cứu và áp dụng thành công 

cho công trình cầu Mẹt trên 

quốc lộ 1A có khẩu độ 40m. 

Bên cạnh công nghệ đúc đẩy 

công ty cũng tập trung vào 

nghiên cứu công nghệ thi công 

dầm bản, dầm hộp liên tục đúc 

trên đà giáo cố định, loại hình 

kết cấu này đã áp dụng thành 

công ở Nút giao Phía Nam cầu 

Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy 

t.p Hà Nội, cầu Bến Tre 1-tỉnh 

Bến Tre, cầu vượt nút giao D1-

Lê Văn Việt trong khu CNC t.p 

Hồ Chí Minh .v.v…. 

Vào cuối những năm 90 kết 

cấu nhịp cầu dây văng đã 

được Công ty quan tâm đầu tư 

nghiên cứu một cách toàn 

diện. Xác định đây là loại hình 

kết cấu mới phức tạp đòi hỏi 

trình độ kỹ thuật cao, ngay từ 

ban đầu Công ty đã tham gia 

thiết kế, tư vấn giám sát xây 

dựng các cầu dây văng Mỹ 

Thuận, cầu Kiền và cầu Bính - 

Hải Phòng và đã tự lực thiết kế 

chỉ đạo thi công thành công 

cầu dây văng ĐắckRông 

(Quảng Trị) dài 86m. Công ty 

cũng đã thành công trong việc 

thiết kế và chỉ đạo thi công xây 

dựng cầu dây văng Rạch Miễu 

với khẩu độ nhịp chính 270m 

qua sông Tiền nối tỉnh Tiền 

Giang và Bến Tre, công trình 

cũng đã hoàn thành vào năm 

2009. Phát huy các thành tích 

đã đạt được, công ty đã cử các 

kỹ sư tham gia các dự án cầu 

dây văng với khẩu độ lớn như 

cầu Bãi Cháy-tỉnh Quảng Ninh-

nhịp chính 435m, cầu Cần Thơ 

nối tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ 

với nhịp chính 550m. Gần đây 

nhất công ty đã thực hiện công 

tác thiết kế bản vẽ thi công và 

cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho 

chủ đầu tư ở công trình cầu 

Trần Thị Lý-t.p Đà Nẵng, đây 

là công trình cầu dây văng với 

3 mặt phẳng dây có nhịp chính 

dài 230m, trụ tháp BTCT cao 

145m dạng một cột liên kết 

cứng với dầm, trụ tháp thiết kế 

nghiêng so với phương đứng 

khoảng 12°, công trình có gối 

cầu chịu tải trọng lớn nhất ở 

Việt Nam hiện nay (25.000T), 

công trình đã khánh thành vào 

ngày 29/3/2013. Đây là kết quả 

của sự nỗ lực không ngừng 

vươn lên của tập thể cán bộ 

công nhân viên trong toàn 

công ty hướng tới lễ niệm 40 

năm thành lập công ty. Công 

trình này cho thấy ngành cầu 

Việt Nam nói chung và công ty 

C.P TVTK Cầu Lớn-Hầm nói 

riêng đã nắm bắt và làm chủ 

công nghệ thiết kế và thi công 

các cây cầu dây văng nhịp lớn. 

Công nghệ thiết kế và thi công 

cầu treo dây võng cũng được 

công ty tập trung nghiên cứu 

ứng dụng vào công trình thực 

tế mà cụ thể là việc thiết kế 

thành công 3 cầu treo Nghệ 

An, tiếp sau đó là thực hiện 

tính toán thẩm tra và giám sát 

thi công thành công cầu treo 

dây võng Thuận Phước-TP Đà 

Nẵng có khẩu độ nhịp L=405m 

vào năm 2009, làm tiền đề cho 

việc phát triển và ứng dụng ở 

một số công trình tiếp theo. 

Không dừng lại ở đó Công ty 

còn chỉ đạo tập trung nghiên 

cứu ứng dụng các loại hình kết 

cấu khác như cầu vòm ống 

thép nhồi bê tông, cầu vòm 

BTCT thường khẩu độ nhịp 

lớn, cầu vòm thép dây treo 

mạng lưới .v.v.. vào thực tế. 

Công nghệ xây dựng cầu vòm 

BTCT khẩu độ nhịp lớn đã 

được áp dụng thành công 

trong xây dựng cầu Ròn-

QL1A-tỉnh quảng Bình (1985), 

cầu Bến Tre 1-tỉnh Bến Tre 

(2012) với nhịp chính bằng 

BTCT thường khẩu độ 63m và 

hiện đang được triển khai thi 

công tại công trình cầu Cổ Cò-

t.p Đà Nẵng với nhịp dài 

90m.v.v…Ngoài ra, công ty 

còn triển khai một số dự án 

cầu vòm khác như: Cầu vòm 

thép dây treo mạng lưới áp 

dụng cho cầu số 2 và số 3 

thuộc dự án hầm đường bộ 

qua Đèo Cả với nhịp chính 

132m và 197m. 

Trong công nghệ xây dựng 

cầu vòm ống thép công ty đã 

thực hiện công tác lập thiết kế 

BVTC và cung cấp trợ giúp kỹ 

thuật cho chủ đầu tư ở công 

trình cầu Rồng-t.p Đà Nẵng, 

đây là công trình cầu có kiến 

trúc độc đáo với sơ đồ 

(64+128+200+128+72)m, mô 

hình rồng thép dài 560 mét 

được đăng ký kỷ lục 

Guinness. Công trình đã 

khánh thành vào ngày 

29/3/2013 đúng dịp kỷ niệm 

38 năm giải phóng thành phố 

Đà Nẵng. Ngoài ra, công ty 

cũng áp dụng công nghệ cầu 

vòm ống thép nhồi bê tông 

trong việc thiết kế các công 

trình như: cầu số 1 thuộc nằm 

trong dự án công viên văn hóa 

làng quê và quần thể du lịch 

sông nước thuộc quận Ngũ 

Hành Sơn t.p Đà Nẵng với 

nhịp chính dài 85m, công trình 

đang được triển khai xây 

dựng .v.v… 



VẤN ĐỀ CHUNG 

 

 Quý 2.2013 Th«ng tin 7  

Về lĩnh vực hầm: Trong công 

nghệ thi công hầm ôtô liên 

danh với nước ngoài chúng ta 

đã cử một số kỹ sư tham gia 

với Tư vấn NIPPON KOEI 

khảo sát thiết kế giám sát thi 

công hầm qua đèo HảI Vân dài 

6,3Km. Liên danh với tư vấn 

PCI khảo sát thiết kế hầm dìm 

Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn 

dài gần 400m. Bằng nội lực, 

Công ty đã khảo sát, thiết kế, 

giám sát thi công hầm Đèo 

Ngang-QL1A dài ~500m theo 

công nghệ mới NATM, hầm xả 

lũ TN2 công trình đầu mối thuỷ 

lợi Cửa Đạt- Thanh Hoá, hầm 

đường sắt tuyến Đa Kim- Mũi 

Pháo- Thái Nguyên, hầm 

đường sắt mỏ Vàng Danh-

Cảng Điền Công- Quảng 

Ninh..v.v…Đồng thời các hầm 

giao thông đô thị cũng đã được 

thiết kế, thi công trong thời gian 

qua như hầm chui đường sắt 

trên tuyến đường ô tô cao tốc 

Láng-Hoà Lạc, hầm trên 

đường Nguyễn Hữu Cảnh 

thuộc nút giao thông lên cầu 

Thủ Thiêm-TP Hồ Chí Minh và 

đang lập TK BVTC hầm qua 

Quảng Trường Đinh Tiên 

Hoàng Đế -tỉnh Ninh Bình .v.v.. 

Trong những năm gần đây 

giao thông đô thị được các cơ 

quan chức năng đặc biệt quan 

tâm, nhiều công trình cầu vượt, 

nút giao thông khác mức được 

đầu tư xây dựng yêu cầu tính 

thẩm mỹ cao. Xác định rõ mục 

tiêu phải thiết kế được các 

công trình phù hợp với yêu cầu 

thực tiễn để lại dấu ấn riêng 

đặc biệt tại các đô thị lớn như 

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng .v.v. Công ty đã tập trung 

nghiên cứu một cách tổng hợp 

đề xuất các phương án kết cấu 

hợp lý nhất như sử dụng kết 

cấu dầm bản rỗng đúc tại chỗ 

trên hệ đà giáo cố định hoặc 

hệ đúc di động MSS, kết cấu 

trụ đơn một gối và đã áp dụng 

cho nút giao thông Nam 

Chương Dương, nút giao cầu 

Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), nút giao 

cầu Thủ Thiêm (TP Hồ Chí 

Minh).v.v. Các công trình này 

đến nay đang dần hoàn thiện 

và một số đã được đưa vào sử 

dụng phát huy tác dụng trong 

việc giảm ách tác giao thông 

đô thị được địa phương và các 

cơ quan chức năng đáng giá 

cao về chất lượng và tính thẩm 

mỹ của công trình. Trong đó 

việc nghiên cứu xây dựng 3 

cầu vượt bằng thép tại các 

điểm nóng về ách tắc giao 

thông ở thành phố Hồ Chí 

Minh như Vòng xoay Hàng 

Xanh, Ngã tư Thủ Đức, nút 

giao Lăng Chả Cả với thời 

gian cực ngắn (9 tháng kể từ 

khi lập dự án tới khi hoàn 

thành đưa vào sử dụng) đã 

đem lại hiệu quả to lớn cho xã 

hội và mở ra một hướng đi mới 

trong lĩnh vực xây dựng cầu. 

Trong công tác xử lý nền đất 

yếu cũng có những tiến bộ rõ 

rệt, công ty đã làm chủ được 

các biện pháp xử lý nền đất 

yếu như bấc thấm, giếng cát, 

cọc cát đầm chặt, bấc thấm 

hút chân không và gần đây là 

công nghệ xử lý nền đất yếu 

bằng cọc đất gia cố xi măng đã 

được áp dụng và phát huy tác 

dụng, đặc biệt đối với các công 

trình ở Đồng bằng sông Cửu 

Long là khu vực có nền địa 

chất yếu sâu hàng chục mét. 

Trong công tác khảo sát địa 

hình, đội khảo sát của công ty 

cũng đã làm chủ được các 

công nghệ khảo sát hiện đại để 

phục vụ cho công tác khảo sát 

như: công nghệ GPS trong việc 

thành lập lưới khống chế phục 

vụ công tác khảo sát thi công 

cầu, hầm và tuyến; công nghệ 

thành lập bản đồ địa hình tự 

động bằng máy GPS, máy 

toàn đạc điện tử với các phần 

mềm chuyên dụng…...., các 

công nghệ này đã thay thế cho 

các công nghệ lạc hậu trước 

đây, đẩy nhanh tốc độ khảo 

sát, hạn chế các sai sót....  

2. HOẠT ĐỘNG KHCN 

TRONG CÔNG TÁC 

NGHIÊN CỨU 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ 

GTVT và Tổng Công ty 

TVTKGTVT trong công tác 

nghiên cứu KH ứng dụng vào 

sản xuất của ngành GTVT, 

trong suốt 40 năm qua Công ty 

đã tham gia biên soạn một số 

qui trình qui phạm, tiêu chuẩn 

ngành phục vụ công tác thiết 

kế và thi công các công trình 

giao thông đồng thời nghiên 

cứu nhiều đề tài khoa học đã 

ứng dụng vào thực tiễn mang 

lại hiệu quả kinh tế cao như: 

Đề tài KHCN cấp Bộ "Nghiên 

cứu thiết kế và chế tạo xe đúc 

phục vụ xây dựng cầu bê tông 

dự ứng lực nhịp lớn bằng 

phương pháp đúc hẫng" đã 

được ứng dụng rộng rãi trong 

toàn quốc, mang lại hiệu quả 

kinh tế rất lớn và đã được 

tặng giải thưởng sáng tạo 

Khoa học Công nghệ Việt 

Nam (VIFOTEC). Từ hai bộ xe 

đúc hẫng đầu tiên mua của 

Thụy Sĩ và của Pháp để làm 

Cầu Phú Lương và Cầu Sông 

Gianh, từ kết quả nghiên cứu 

của đề tài này, đến nay Ngành 

Giao thông vận tải đã tự thiết 

kế, chế tạo và vận hành tốt 

khoảng trên sáu mươi bộ xe 

đúc hẫng với giá thành mỗi bộ 

chỉ bằng 60 - 70% so với nhập 

của nước ngoài. Các bộ xe 

đúc hẫng này đang phát huy 

hiệu quả và trở thành những 

thiết bị thi công đặc chủng trên 

hàng chục các công trường 
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xây dựng cầu lớn phân bổ rộng 

khắp trong cả nước. Đặc biệt 

từ công nghệ này đã phát triển 

một cách sáng tạo để áp dụng 

cho việc thi công đúc hẫng, 

cầu dây văng. 

Đề tài KHCN trọng điểm cấp 

Bộ "Nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ thiết kế, xây dựng 

công trình hầm giao thông đô 

thị ở Việt Nam" đã và đang 

phát huy hiệu quả rõ rệt.  

Đề tài KHCN “ Nghiên cứu ứng 

dụng kết cấu vòm ống thép 

nhồi bê tông cho kết cấu nhịp 

lớn” cũng đang được triển khai 

áp dụng cho một số công trình 

cụ thể. 

Tham gia biên soạn hệ thống 

qui trình qui phạm ngành 

GTVT như Bộ tiêu chuẩn song 

ngữ Anh-Việt về xây dựng cầu 

đường vừa đảm bảo tính kế 

thừa, điều kiện tự nhiên, trình 

độ công nghệ, phù hợp cơ chế 

quản lý, vừa đáp ứng được 

yêu cầu hội nhập, được các tổ 

chức tư vấn, nhà thầu trong và 

ngoài nước hoan nghênh áp 

dụng. Tiêu chuẩn khảo sát thiết 

kế và thi công nghiệm thu hầm 

đường sắt và hầm đường ô tô 

theo phương pháp NATM. 

Hàng năm công ty luôn có các 

đề tài KH tham gia Hội thi “Đồ 

án xuất sắc và ý tưởng sáng 

tạo” do tổng công ty tổ chức và 

đạt giải cao. 

Công tác sáng kiến và hợp lý 

hoá trong sản xuất luôn được 

duy trì, hàng năm nhiều sáng 

kiến đã ứng dụng vào thực tiễn 

đạt hiệu quả kinh tế cao. 

3. NHỮNG THÀNH TÍCH 

ĐẠT ĐƯỢC 

Qua 40 năm hình thành và 

phát triển với chức năng là một 

doanh nghiệp tư vấn thiết kế 

các công trình trình giao thông 

Công ty luôn hoàn thành xuất 

xắc các nhiệm vụ được Bộ 

GTVT và Tổng Công ty TVTK 

GTVT giao, luôn đi đầu trong 

lĩnh vực nghiên cứu và ứng 

dụng các tiến bộ khoa học mới 

vào sản xuất và đã được các 

cơ quan quản lý nhà nước 

đánh giá cao. Ghi nhận những 

thành tựu to lớn trên nhiều 

công trình đã được nhận các 

giải thưởng cao quí về lĩnh vực 

khoa học công nghệ; 

Có 12 công trình được Bộ 

GTVT, Bộ Xây Dựng, Bộ 

KHCN, Hiệp hội tư vấn xây 

dựng việt nam VECAS tặng 

thưởng công trình có chất 

lượng cao hoặc chất lượng 

tiêu biểu như: Cầu Việt Trì, 

Cầu Sông Gianh, Cầu Quán 

Hầu, Cầu Lạc Quần, Cầu Hoà 

Bình, cầu Trần Phú, Hầm Đèo 

Ngang, Cầu Cạn trước nhà ga 

T1 sân bay quốc tế Nội Bài 

.v.v.. 

Đạt 3 giải thưởng sáng tạo 

Khoa học Công nghệ Việt Nam 

(VIFOTEC), giải khuyến khích 

cho đề tài "Nghiên cứu thiết kế 

và chế tạo xe đúc phục vụ xây 

dựng cầu bê tông dự ứng lực 

nhịp lớn bằng phương pháp 

đúc hẫng", đề tài  “Thiết kế cầu 

đúc hẫng” và giải nhì đề tài 

“thiết kế và thi công hầm Đèo 

Ngang”. Được Tổng liên đoàn 

lao động Việt Nam tặng 4 bằng 

lao động sáng tạo cho các cá 

nhân có nhiều đóng góp trong 

lĩnh vực KHCN. 

 

4. LỜI KẾT 

Trải qua 40 năm, được sự 

quan tâm của lãnh đạo Công 

ty, đặc biệt là sự chỉ đạo sát 

sao và kịp thời của Bộ GTVT, 

Tổng công ty TVTK GTVT 

cùng với các chính sách về 

khoa học công nghệ phù hợp 

với tiến trình đổi mới, hoạt 

động khoa học công nghệ của 

Công ty cổ phần TVTK Cầu 

Lớn Hầm đã đạt được những 

thành tựu đáng ghi nhận như 

đã nêu ở trên. Các yếu tố này 

là điều kiện tiên quyết tạo nên 

những sự phát triển nói chung 

và hoạt động khoa học công 

nghệ của Công ty nói riêng. 

Kết quả mà Công ty có được 

hôm nay là sự phấn đấu, học 

hỏi và vươn lên không ngừng 

của tập thể lãnh đạo và người 

lao động qua các thời kỳ. 

Trong giai đoạn tới, thời kỳ hội 

nhập của khu vực và quốc tế, 

sự phát triển đồng bộ của 

ngành GTVT đã đáp ứng sự 

nghiệp Công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước, việc đổi mới 

và áp dụng khoa học công 

nghệ tiên tiến vào sản xuất 

càng đòi hỏi cấp bách. Công 

ty phải nỗ lực phấn đấu hơn 

nữa, không ngừng học tập, 

rèn luyện nâng cao nhận thức 

chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp 

và năng lực công tác, đoàn 

kết thống nhất ý chí, xây dựng 

Công ty phát triển bền vững 

toàn diện về mọi mặt mà trong 

đó việc nghiên cứu ứng dụng 

KHCN  tiên tiến vào sản xuất 

kinh doanh phải là mũi nhọn 

hàng đầu./. 

 
 


