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Trước đây Tổng công ty TVTK 

GTVT nổi tiếng với những 

công trình đảm bảo giao thông 

cho tuyến lửa, đã góp phần 

đáng kể trong công cuộc 

chống Mỹ cứu nước của toàn 

dân tộc. Ngày nay với hầu như 

tất cả các công trình giao 

thông lớn của cả nước, cùng 

với qui mô to, lớn của công 

trình nhưng không thiếu đường 

nét kiến trúc tạo nên những nét 

cảnh quan mới sinh động.  

Trong các đơn vị cấu thành 

của Tổng công ty TVTK GTVT 

có Công ty TVTK Kiến trúc xây 

dựng. Những năm 80 của thể 

kỷ trước công ty chỉ thiết kế 

công trình nhằm khôi phục lại 

mạng lưới giao thông của cả 

nước. Sau này công ty thiết kế 

chuyên về công trình phục vụ 

quản lý, khai thác với những 

lưu ý chuyên sâu về kiến trúc 

cảnh quan của công trình giao 

thông nhằm tạo dáng vẻ công 

trình, tạo cho người tham gia 

giao thông luôn cảm thấy thoải 

mái, tạo cho các địa phương 

có công trình kiến trúc đẹp 

trong mạng lưới giao thông 

của mình. Với quá trình phát 

triển của mình Công ty TVTK 

Kiến trúc xây dựng đã trở 

thành một bộ phận không thẻ 

thiếu được của Tổng công ty 

TVTK GTVT, góp phần nâng 

cao năng lực của Tổng công 

ty- Đơn vị tư vấn ngành GTVT 

duy nhất của Việt nam có bộ 

phận tư vấn thiết kế kiến trúc 

trong công trình giao thông. 

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH DO 

CÔNG TY TVTK KTXD ĐÃ 

THỰC HIỆN: 

1. Thiết kế trạm thu phí 

đƣờng bộ: Đây là công trình 

được công ty đầu tư thời gian 

nghiên cứu thể hiện được các 

chủ đầu tư lựa chọn và đánh 

giá cao về vẻ đẹp kiến trúc, kỹ 

thuật và giảm giá thành. 

Trạm thu phí chính đường 

cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ: 

Công trình kiến trúc đẹp, mềm 

mại. Đây sẽ là cổng chào, cửa 

ngõ thủ đô ngàn năm văn hiến 

 

 

 

 

 

 

 

C¤NG TR×NH QU¶N Lý, PHôC Vô Vµ KH¸I TH¸C 

NÐT KIÕN TRóC TRONG C¤NG TR×NH GIAO TH¤NG 

CñA TæNG C¤NG TY TVTK GTVT 

 KS. BÙI HOÀNG CHUNG 
 KTS. TRẦN THỊ MAI HƢƠNG 
 Công ty Tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng 

 Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT 
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Trạm thu phí cầu Phú mỹ: 

Công trình là điểm nhấn 

củaTổng công ty TVTK GTVT 

tại TP Hồ Chí minh với qui mô 

18 cửa thu phí (trạm thu phí 

lớn nhất Việt Nam hiện nay) 

với Nhà điều hành thu phí tại 

tầng 2. Một công trình kiến trúc 

đẹp ngay trên đường vành đai 

phía đông Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Trạm thu phí Tào Xuyên 

(mới) - Quốc lộ 1 - Bỉm Sơn – 

Thanh Hoá: Đây là Trạm thu 

phí đầu tiên Công ty thực hiện 

cho dự án Mở rộng nâng cấp 

Quốc lộ 1 – Công trình mở đầu 

cho các trạm thu phí trên Quốc 

lộ 1 mà Công ty đã và sẽ nhận 

được  một loạt các Trạm thu 

phí trên quốc lộ này.  

2. Dự án xây dựng đƣờng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 

Trạm dich vụ : Điểm dừng chân, một điểm nhấn trên đuờng cao tốc. Tại đâu thực hiện tất cả các 

dịch vụ phục vụ đường cao tốc. 
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Thiết kế cảnh quan: Trên tất cả các đường giao thông, đặc biệt là đường cao tốc cần phải thiết 

kế cảnh quan, cây xanh, các nút giao. 

 

Thiết kế cảnh quan, cây xanh – Nút giao Đại Xuyên 

 

3. Thiết kế phƣơng án kiến trúc cầu:  

Thực tế các cầu của Việt nam 

trước đây chỉ ưu tiên yêu cầu 

kỹ thuật, thực tế cần phải thiết 

kế phương án kiế trúc trước 

sau đó mới đi sâu vào kỹ thuật 

cầu, Công ty kiến trúc đã phối 

hợp với Trung tâm tư vấn công 

trình giao thông thiết kế 

phương án kiến trúc cầu Trung 

tâm khu lấn biển thành phố 

Rạch Giá đã đạt giải nhất và 

được lựa chọn để thiết kế chi 

tiết. 

 

 

 


