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KẾT LUẬN 
HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG 

 
 
Qua nội dung báo cáo của các tác giả và kết quả thảo luận, Hội thảo tóm tắt 

những kết quả đạt được qua 5 đề tài như sau: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Đề tài 1:  
Tác giả: NGÔ PHI MINH 
Bài viết: Nghiên cứu ảnh hưởng do xây dựng công trình lân cận và đề nghị 

giải pháp nền móng hợp lý 
 

 
 
Đưa ra được ảnh hưởng bất lợi của việc xây dựng công trình mới lân cận 

công trình hiện hữu và các giải pháp khác nhau được đề nghị để hạn chế những 
ảnh hưởng bất lợi đó. Kết quả nghiên cứu áp dụng tính toán độ lún của công 
trình hiện hữu do việc xây dựng công trình lân cận gây ra bằng phương pháp 
phần tử hữu hạn thông qua phần mềm Plaxis, kết hợp so sánh với kết quả đo đạc 
quan trắc lún thực tế ngoài hiện trường, từ đó đánh giá tính phù hợp của phương 
pháp tính áp dụng và đề nghị giải pháp nền móng hợp lý trong thiết kế và thi 
công xây dựng công trình lân cận. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Đề tài 2:  
Tác giả: VÕ XUÂN THẠNH 
Bài viết: Tính toán cấu kiện chịu uốn tiết diện chữ I một trục đối xứng theo 

tiêu chuẩn Mỹ AISC-2005 
 

 
 
Các công trình thép được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhiều nước: Việt 

Nam, Nga, Hoa Kỳ, Anh, Úc… với sự cho phép của Nhà nước ta. Theo TCVN 
338-2005 khi mất ổn định cánh hoặc bụng thì xem như mất bền. Trong khi đó, 
tiêu chuẩn Mỹ AISC-2005 cho phép phân phối lại ứng suất dựa trên tiết diện đặc 
chắc, không đặc chắc, mãnh; vì vậy, cần phải phân tích sự phân phối lại ứng suất 
để tìm ra tiết diện hợp lý. 

Bài viết đã đưa việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép AISC/ASD 
(2005 - Hoa Kỳ) hiện đang rất phổ biến trên thế giới. Tiết diện chữ I khi chịu 
uốn, cánh trên dễ bị mất ổn định, do đó cần giảm tiết diện cánh dưới và tăng tiết 
diện cánh trên. Kết quả nghiên cứu về khả năng chịu uốn của tiết diện chữ I một 
trục đối xứng theo tiêu chuẩn Mỹ AISC-2005 chọn được tiết diện hợp lý đảm 
bảo chịu lực đồng đều ở cánh trên và cánh dưới. 

 
 
 
 
 
 



Đề tài 3:  
Tác giả: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 
Bài viết: Phân tích khung thép phẳng có liên kết nửa cứng 
 

 
 
Đề tài tập trung vào các vấn đề sau: 
Mô hình liên kết: Nghiên cứu ứng xử và các mô hình của liên kết, từ đó 

chọn ra mô hình liên kết thích hợp cho bài toán phân tích khung thép phẳng có 
liên kết nửa cứng. 

Phân tích kết cấu: Nghiên cứu, áp dụng khái niệm hệ số ngàm-đầu mút và 
ma trận độ cứng hiệu chỉnh phần tử dầm-cột cứng thành phần tử dầm-cột nửa 
cứng để phân tích khung có liên kết nửa cứng xét đến ảnh hưởng bậc 2. 

Phương pháp giả khớp dẻo: Dùng phương pháp giả khớp dẻo (quasi-plastic 
hinge method ) để phân tích dẻo - bậc 2 cho khung thép có liên kết nửa cứng. 

Chương trình ứng dụng: Xây dựng một chương trình máy tính (dùng 
Microsoft Visual Basic 6.0 ) để tự động hóa quá trình tính toán. So sánh kết quả 
với phần mềm của tác giả. Tiến hành giải so sánh sự khác biệt giữa khung cứng 
và khung mềm. 

Đề tài đưa ra phương pháp phân tích khung thép phẳng có liên kết nửa 
cứng, kết quả thu được có ý nghĩa quan trọng trong thực tế thiết kế kết cấu thép. 

 
 
 
 
 
 
 



Đề tài 4:  
Tác giả: NGUYỄN MẠNH DŨNG 
Bài viết: Giải pháp chỉnh trang và tăng cường mật độ cây xanh cảnh quan 

các trục đường chính trung tâm TP. Biên Hòa 
 

 
 
Trong bài viết, tác giả đã đã nêu lên thực trạng cảnh quan cây xanh trên các 

trục chính của TP. Biên Hòa còn rất nhiều hạn chế. Bài viết đã đề cập đến ý 
nghĩa và vai trò của cây xanh đường phố tham gia đóng góp trong mảng xanh đô 
thị và đề xuất các giải pháp mang tính đặc thù để tăng cường hình ảnh mảng 
xanh đô thị như: Tường cây xanh (vườn thẳng đứng), tạo thêm không gian xanh 
tại các ngôi nhà mặt tiền đường, xây dựng thêm vòm cây xanh tại các trục 
đường có lộ giới quá hẹp…  

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất 
nước, quá trình đô thị hoá cũng diễn ra nhanh chóng, bộ mặt đô thị Biên Hòa 
từng bước đã được cải thiện rõ rệt. Vấn đề công viên, cây xanh đường phố nếu 
được quan tâm và đầu tư đúng mức sẽ góp phần rất quan trọng đối với đời sống 
con người và môi trường đô thị, có tác dụng lớn trong việc cải tạo khí hậu, bảo 
vệ môi trường sống phát triển bền vững. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Đề tài 5: 
Tác giả: HOÀNG TRỌNG QUANG 
Bài viết: Góp phần bảo vệ môi trường sống thông qua việc lựa chọn vật 

liệu thi công 
 

 
 
Bài viết đã tập hợp một số loại vật liệu xây dựng để giới thiệu như: Gạch 

không nung, vữa khô trộn sẵn, sơn dầu gốc nước, vật liệu rải đường Carboncor 
Asphalt, ván lát sàn bằng tre ép, gỗ Composite, tường nhẹ để mọi người cùng 
tham khảo và cân nhắc sử dụng chúng trong quá trình thiết kế cũng như trong 
quá trình thi công. 

Đó là những loại vật liệu xây dựng mà chúng ta có thể tự tạo được nguồn 
nguyên liệu, hạn chế việc khai thác tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt. 
Mặt khác, trong quá trình sản xuất chúng cũng hạn chế tối đa việc thải ra các 
chất độc hại gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, khi sử dụng chúng thì con người 
cũng ít bị ảnh hưởng bởi các hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên 
cạnh đó, ngoài những ưu điểm vượt trội của một số loại vật liệu nêu trên còn có 
cả tính tiện dụng nữa, và cũng có thể gọi chúng là những loại vật liệu thân thiện, 
vật liệu “xanh”. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà môi trường đang 
lên tiếng báo động, nạn chặt phá rừng bừa bãi; khai thác cát, đá vô tội vạ; vô số 
nhà máy thải chất độc hại vào môi trường… Đã đến lúc chúng ta phải làm ngay, 
bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực của mình, đó là chọn những loại vật 
liệu thân thiện, vật liệu “xanh” để làm ngôi nhà của mình, và để làm những công 
trình xây dựng mà chúng ta là những người quản lý. 

 
---oOo--- 

 



Qua buổi hội thảo đã có rất nhiều ý kiến về các đề tài nêu trên và cũng đã 
được các tác giả giải đáp, trao đổi để làm sáng tỏ cũng như chỉ ra những hạn chế 
của từng đề tài cần nghiên cứu thêm. Hội thảo rất vinh dự được tiếp đón Ông 
Trần Thanh Hải, Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 
Sonadezi đến dự và phát biểu chỉ đạo, các đại biểu hoạt động trong lĩnh vực xây 
dựng đến từ các Phòng, Ban của Tổng Công ty Sonadezi, các Công ty thành viên 
trong Tổng Công ty Sonadezi, các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các Giảng viên thuộc Khoa Xây dựng tại các Trường 
Đại học trên địa bàn tỉnh, các em Sinh viên Khoa Xây dựng của Trường Cao 
đẳng CN & QT Sonadezi và đặc biệt là đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 
Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã đến dự và có ý kiến đồng tình, ủng hộ với kết quả 
mà hội thảo đã đạt được, đặc biệt là đề tài “Giải pháp chỉnh trang và tăng cường 
mật độ cây xanh cảnh quan các trục đường chính trung tâm TP. Biên Hòa”. 


