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BÀI THAM LUẬN HỘI NGHỊ 

THAM LUẬN: “Giải pháp kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm mới Kè bê tông 

cốt phi kim của BUSADCO trong việc xây dựng các công trình phòng chống 

thiên tai bảo vệ bờ biển” 

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Đức Thảo 

Nhà khoa học (giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN đợt 5), Anh hùng lao động, Chủ tịch 

kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO)     - 

Email: busadco.khcn @gmail.com;       ĐT: 0903 801 404 

 

GIỚI THIỆU: 

BUSADCO là doanh nghiệp Khoa học Công nghệ đầu tiên của Việt Nam, bước đầu 

với bao thăng trầm, khó khăn về nguồn lực con người, về cơ sở vật chất, về cơ chế chính 

sách … nay, đã trở thành một doanh nghiệp KHCN lớn mạnh được Bộ Khoa học và Công 

nghệ đánh giá là đơn vị tiên phong của Bộ, các kết quả cụ thể như sau: 

Đã nghiên cứu và ứng dụng thành công trên 85 công trình khoa học công nghệ, sản 

phẩm dùng trong xây dựng: dân dụng & công nghiệp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông 

thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Sản phẩm của 

BUSADCO đã được ứng dụng tại 48/63 tỉnh thành (trong đó có 16 tỉnh thành đã ban hành 

chủ trương ứng dụng sản phẩm BUSADCO trên địa bàn). 

Chứng chỉ công nghệ phù hợp cho phép áp dụng toàn quốc của Bộ Xây dựng, Bộ 

NN&PTNN: 11 chứng chỉ, đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 320 bằng độc quyền Sáng chế, 

Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. 

Được Đảng và Nhà nước trao tặng Danh hiệu cao nhất: Anh hùng lao động Tập thể 

BUSADCO và cá nhân ông Hoàng Đức Thảo; Giải thưởng cao nhất: Đạt giải thưởng Hồ 

Chí Minh đợt 5 năm 2016 dành cho cụm công trình “Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi 

khí hậu”; Huân chương cao nhất: Huân chương Lao động hạng I,II,III; Bằng khen cao 

nhất: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân: 10 cái; Bình chọn cao 

nhất: Top 10 sự kiện tiêu biểu Việt Nam năm 2012, 2015. 

Sản phẩm Busadco đã và đang ứng dụng tại 46/63 tỉnh thành trên cả nước; trong đó có 

trên 20 tỉnh thành đã ban hành chủ trương áp dụng sản phẩm nghiên cứu khoa học và công 

nghệ của Busadco trên địa bàn; đã xuất khẩu sang Lào và Malaysia; có 15 nhà máy sản xuất 

trải dài trên 3 miền là tại: Bà Rịa -Vũng Tàu; Nha Trang - Khánh Hòa; Vinh - Nghệ An; 

Yên Thành, Đô Lương – Nghệ An; Hà Nội; Thái Bình; Hải Phòng, Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; 

Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Cà Mau (2 nhà máy) dự kiến thời gian tới sẽ mở tại : 

Thành phố Cần Thơ, Phú Yên. 

I.   THỰC TRẠNG: 

1) Tổng quan công nghệ bảo vệ bờ biển 

Vùng ven biển là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và an 

ninh quốc phòng của bất kỳ quốc gia biển. Tuy nhiên, đây là những vùng thường phải hứng 

chịu các tác động bất lợi như: sóng, gió, nước dâng, bão, lũ,  ...  gây ra hiện tượng xói lở bờ, 

bồi tụ... đây thực sự là những lực cản không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế xâ hội của 

khu vực. Chính vì vậy nghiên cứu động lực học dòng chảy và công trình chỉnh trị, trên cơ 

sở đó đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định đường bờ phục vụ khai thác 

phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững đã được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm.  
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Trong lĩnh vực nghiên cứu các giải pháp công nghệ bảo vệ bờ biển cũng đã được 

nhiều nước trên thế giới thực hiện liên tục trong hàng thập kỷ qua. Cùng với trình độ khoa 

học và điều kiện kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các giải pháp công nghệ chống xói lở 

bờ được đề xuất không ngừng được cải tiến. Từ những giải pháp công trình ở mức độ kết 

cấu đơn giản, bị động, thích ứng với tự nhiên lên đến dạng giải pháp chủ động, cải tạo tự 

nhiên bằng những quy mô công trình lớn, kết cấu phức tạp. Các loại vật liệu được sử dụng 

phát triển từ đơn giản như bó cây, đá tự nhiên, đến bê tông và các vật liệu mới khác như : 

thảm mềm bằng sợi tổng hợp, cừ nhựa PVC,  .... . Kết cấu công trình phát triển từ dạng tơi, 

rời lên đến dạng liên kết khối, liên kết mảng.  

Các giải pháp công nghệ  bảo vệ bờ mang tính bị động, bằng cách gia cố, bao bọc bờ 

sông, bờ biển bằng các loại vật liệu có khả năng chịu được các tác động của sóng, gió , 

dòng chảy có thể kể đến như: đá đổ tự nhiên hoặc xếp ken xít hoặc chít mạch, thảm đá, tấm 

bê tông đổ tại chỗ, thảm bê tông thi công trong nước, bê tông nhựa đường, các dạng cấu 

kiện rời tự điều chỉnh, cấu kiên bê tông liên kết mảng.... .      

 

  

  
Hình 1– Các dạng vật liệu bảo vệ mái kè sử dụng trong từng giai đoạn khác nhau của Hà 

Lan 

Xu thế chung hiện nay dạng kết cấu bảo vệ mái kè được ứng dụng phổ biến là các 

dạng cấu kiện khối phủ liên kết độc lập dạng cột (column), điển hình như cấu kiện 

Basalton® và Hydroblock® của Hà Lan. Ưu điểm nổi bật của dạng cấu kiện này so với các 

dạng kết cấu truyền thống khác như liên kết mảng hoặc tấm mỏng thể hiện qua các mặt như 

mức độ ổn định cao, tính năng bảo vệ linh động với biến dạng nền, dễ thi công và bảo 

dưỡng, và khả năng thân thiện tốt với môi trường 

  
Hình 2  – Bảo vệ mái kè bằng cấu kiện Hydroblock® của Hà Lan 

Bên cạnh các giải pháp mang tính bị động là các giải pháp chủ động tác dụng trực 

tiếp vào dòng chảy nhằm giảm thiểu các tác động hoặc cải thiện điều kiện tương tác của 

sóng, dòng chảy như sử dụng các dạng công trình kè mỏ hàn hướng dòng hoặc đê ngầm xa 

bờ.  

- Công trình gây bồi tạo bãi bằng mỏ hàn: là giải pháp công trình gây bồi, tạo bãi 

nhằm ổn định bờ biển được ứng dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Các chức năng chính của 

mỏ hàn là: giảm vận tốc dòng chảy và vận chuyển bùn cát dọc bờ; tạo vùng nước tĩnh hoặc 

xoáy nhẹ để giữ bùn cát lại gây bồi cho vùng bờ, bãi bị xói; che chắn bờ khi sóng xiên 
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truyền tới, làm giảm lực xung kích của sóng tác dụng vào bờ; hướng dòng chảy ven bờ đi 

lệch xa bờ. Hạn chế của giải pháp kè mỏ hàn đó là thường gây ra sự xói lở ở hạ lưu hệ 

thống công trình, ngoài ra hệ thống kè mỏ hàn được xây dựng sẽ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên 

của bãi biển, gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động du lịch ven biển. 

Xói ở hạ

lưu mỏ hàn

     
Hình 3 - Kè mỏ hàn ở New Jersey, Mỹ bị xói ở hạ lưu (trái) và Mỏ hàn bằng cọc gỗ ở 

Hà Lan 

- Hệ thống đê phá sóng xa bờ:  Hệ thống đê phá sóng thường bao gồm nhiều đoạn đê  

rời nhau, có tuyến song song với bờ; có tác dụng giảm sóng ở vùng khuất, làm giảm tốc độ 

dòng chảy dọc bờ, gia tăng quá trình bồi tụ, tạo ra vùng bờ lồi dạng “salient” hoặc 

“tombolo” 

 
Hình 4 - Đê chắn sóng bảo vệ bờ và dạng bờ kiểu salient ở Presque Isle, Pennsylvania, Mỹ 

(US Army Engineering Corps, 2008) 

- Các dạng kết cấu vật liệu thường được sử dụng cho các loại công trình này là: đá 

hộc, khối Haro, Tetrapod, hay các hàng cọc gỗ, cọc bê tông rồi liên kết lại với nhau ... . 

 
Hình 5 - Khối Tetrapod phá sóng ở cảng St Francis, Nam Phi (trái) và kè mỏ hàn bằng các 

khối bê tông khối tam giác ở Enoshima, Nhật Bản. 

Dạng kết cấu này được chia làm hai loại: (i) đê phá sóng nổi và (ii) đê ngầm giảm 

sóng. Đê phá sóng nổi có cao trình đỉnh đê cao hơn mực nước triều lớn nhất. Đê ngầm giảm 
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sóng thường có cao trình đỉnh đê cao hơn mực nước triều trung bình nhưng thấp hơn mực 

nước triều lớn nhất, ít nhất bị ngập nước một thời đoạn xác định trong một chu kỳ triều. 

Hiệu quả giảm sóng bảo vệ bờ tăng lên khi cao trình đỉnh đê tăng lên. Tuy nhiên, đê càng 

cao thì đòi hỏi chi phí càng lớn, nhất là ở những vùng bờ biển có địa chất yếu. Do vậy việc 

lựa chọn đê nổi hay ngầm, hay cao trình đê nói chung cần được cân nhắc kỹ lưỡng.  

Kết cấu đê phá sóng rời nhau được dùng để bảo vệ các phần bờ biển riêng biệt.  

Những tác động tiêu cực do vận chuyển bùn cát dọc bờ bị chặn có thể điều chỉnh bằng cách 

nuôi bãi cát (nhân tạo). Loại kết cấu này chỉ thích hợp với vùng bờ biển có lưu lượng vận 

chuyển bùn cát dọc bờ thấp, dòng chảy ven bờ do triều nhỏ 

Trong những năm gần đây xu thế các giải pháp khoa học công nghệ được đề xuất 

ngày càng  thân thiện với môi trường hơn như:  các giải pháp trồng cây giảm sóng, dòng 

chảy, các giải pháp tạo bãi, nuôi bãi, xây dựng các mỏ hàn ngầm giảm sóng, dòng chảy, bố 

trí các mỏ hàn mềm dạng túi cát đặt song song với bờ hoặc tạo một góc hợp lý với đường 

bờ...  . Tuy nhiên các dạng giải pháp công trình này không thể áp dụng một cách rộng rãi, 

mà phải có những nghiên cứu kỹ càng tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng vùng.    

  
Hình 6- Mỏ hàn bằng goetube ở bãi biển Florida (Mỹ) 

Một đặc điểm quan trọng của hệ thống đê biển của các nước phát triển là công nghệ 

xây dựng rất tiên tiến; qui trình công nghệ được đảm bảo. Máy móc được áp dụng trong 

mọi khâu của quá trình từ khảo sát, thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng nên những 

hư hỏng nhỏ trong điều kiện bình thường ít xảy ra, trừ những sự cố thiên tai lớn.  

 
Hình 7 – Giải pháp bảo vệ bờ bằng thảm cỏ ở Edogawa – Tokyo (Nhật Bản) 

Ở những nước như Hà Lan, Đức, Bỉ, Anh, Đan Mạch, Mỹ, Nhật Bản, ngoài việc tăng 

cường hệ thống đê biển thì việc duy trì bãi trước được xem như một giải pháp không chỉ 

giúp tăng an toàn cho đê mà còn là chiến lược phát triển du lịch biển, vì vậy người ta quan 

tâm tới giải pháp mềm như nuôi bói, trồng cây ngập mặn, v.v... Các đội tàu hút cát hoạt 

động thường xuyên làm rộng các bãi tắm, tạo thêm cảnh quan; dải đất ven biển được trồng 

cây chắn sóng, bài toán phát triển bền vững môi trường sinh thái biển luôn được đặt ra trong 

các dự án phát triển. 
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2) Thành tựu công nghệ trong xây dựng đê biển, kè biển  

Việt Nam là quốc gia biển với hơn 3000 km bờ biển - đây thực sự là tiềm năng to lớn 

để phát triển đa ngành như: giao thông thủy, du lịch, công nghiệp chế biến và nuôi trồng 

thủy sản…, tuy nhiên bên cạnh đó những tai họa do các yếu tố bất lợi từ thiên nhiên như: 

bão, lũ và biến đổi khí hậu gây ra cũng rất lớn. Đặc biệt là tình trạng xói lở bờ biển đã hạn 

chế rất nhiều đến quá trình phát triển kinh tế xã hội. Tình trạng sạt lở bờ biển xảy ra ở nhiều 

nơi làm nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị đổ xuống biển, sạt lở bờ biển  nhiều nơi đã phủ 

nhận công lao của bao thế hệ cùng góp công sức, tiền bạc, thậm chí cả sinh mạng để xây 

nên tuyến đê biển khá kiên cố, chạy dọc theo chiều dài bờ biển nước ta, ví dụ những đoạn 

đê biển đang bị sạt lở khá nghiêm trọng như: Hải hậu, Hậu Lộc, Hòa Duân, Phước Thể, Đồi 

Dương, La Gi, Gò Công Đông, Phú Thạnh, Gành Hào v.v…. Có thể nói trong số những tồn 

tại về biển, sạt lở bờ biển đang là vấn đề vấn đề trung tâm, vấn đề bức xúc nhất của xã hội. 

Chính lẽ đó nhiều công trình nghiên cứu, nhiều công trình chỉnh trị, công trình bảo vệ bờ 

đã, đang được nghiên cứu và triển khai ứng dụng.  

Đối với vùng ven biển Nam bộ từ Tp.HCM đến Kiên Giang, là vùng đất thấp, với 

nhiều vùng trũng, cao độ trung bình trong vùng chỉ khoảng từ 0,5 – 1,0 m. Dọc theo bờ biển 

có nhiều bãi bồi, đa số là các bãi bồi ngập nước không thường xuyên. Vùng ven biển có các 

dải rừng ngập mặn, có tác dụng như tấm lá chắn bảo vệ trước các tác động bất lợi từ phía 

biển. Địa hình dải ven biển bị chia cắt thành nhiều khu vực bởi mạng lưới sông rạch chằng 

chịt, liên thông. 

Vùng ven biển Nam bộ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng mạnh của các tác động của 

tự nhiên, đặc biệt là ảnh hưởng của sự biến đổi khi hậu và nước biển dâng.  

Vùng cửa sông, ven biển có chế độ sóng, dòng chảy ven bờ bị ảnh hưởng và chịu sự 

chi phối của chế độ gió và chế độ dòng chảy sông. Chế độ gió có hai mùa chính: Gió mùa 

Đông Bắc thường bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.Gió có hướng chính là hướng 

Đông Bắc, vận tốc gió trung bình khoảng 9 – 11 m/s, lớn nhất đạt trên 20 m/s. Gió mùa Tây 

Nam thường bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 10, vận tốc gió lớn nhất khoảng 10 

-12  m/s. Gió là yếu tố ngoại sinh chính tạo ra sóng, ngoài ra chế độ gió mùa nói trên cũng 

tạo ra các dòng hải lưu và dòng chảy ven bờ. Vào thời điểm có gió mùa mạnh, kết hợp với 

triều cường thường gây ra hiện tượng xói lở vùng ven biển. 

So với cả nước vùng ven biển Nam bộ ít có các cơn bão đổ bộ trực tiếp vào khu vực 

này. Tính đến cả những cơn bão đổ bộ vào khu vực lân cận thì chỉ có khoảng 16 cơn bão 

lớn, nhỏ trong khoảng thời gian từ năm 1950 nay. Tuy nhiên chỉ tính trong khoảng 15 năm 

gần đây đã có 7 cơn bão đổ vào vùng biển Nam bộ, trong đo có 2 cơn bão là bão Linda 

(năm 1997) và bão Durian (2006) có tốc độ khá mạnh và quỹ đạo di chuyển khá bất thường. 

Các cơn bão khi đổ vào bờ biển Nam bộ thường gây nên những thiệt hại nặng nề. Bão gây 

ra sóng lớn, gây xói và tàn phá các công trình ven biển và trên bờ. Sóng cao trùng hợp với 

triều cường gây ra vỡ đê biển trên diện rộng..  

  

Hình 8 – Xói lở bờ biển Gò Công - Tiền Giang (trái) và bờ biển Vĩnh Châu - Sóc Trăng 
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Hình 9 – Xói lở bờ biển Tây Cà Mau (trái) và bờ biển Đông mũi Cà Mau 

Về tình hình triển khai xây dựng các công trình bảo vệ bờ cửa sông ven biển:  
Tính đến nay ở nước ta đã có những công trình bảo vệ bờ biển có tính khoa học cao đã xuất 

hiện, mang lại hiệu quả tốt như công trình kè đê biển huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre…; kè 

đê biển Gò Công bằng cấu kiện TSC-178 và cấu kiện BTĐS của cục Đê điều và PCLB là 

những công trình vận dụng thành công các nguyên lý của khoa học – công nghệ trong bảo 

vệ bờ. 

 

Hình 10 – Kè bảo vệ bờ biển Gò Công 

Về công nghệ gia cố mái đê, kè ở nước ta đã từng bước phát triển, với các dạng kết cấu 

điển hình qua các thời kỳ như:  

- Thời kỳ 1970 1990, chủ yếu sử dụng hình thức gia cố mái bằng đá lát khan, đá xây 

chít mạch, bê tông bản lớn đúc sẵn. 

- Thời kỳ từ 1990 1995, đã ứng dụng khối bê tông đúc sẵn liên kết tạo mảng, đảm 

bảo độ bền cao hơn trước tác động của sóng gió.  

- Thời kỳ 1995 đến nay, công nghệ bảo vệ bờ sông, bờ biển đã có bước tiến mới do sự 

xuất hiện của nhiều khối cấu kiện bê tông đúc sẵn liên kết hai, ba chiều, lắp ghép tạo mảng 

chắc chắn. Những tác giả sáng chế ra khối cấu kiện bê tông tự chèn đang được ứng dụng 

rộng rãi dọc bờ biển nước ta (Phan Thiết, Gò Công, Cửa Tiểu v.v…) như: Phan Đức Tác, 

Nguyễn Anh Tiến. Các cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển của công ty Thoát 

nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ứng dụng tại huyện Tiền Hải - tỉnh Thái 

Bình. 

Về xây dựng công trình tác động từ xa hay kết hợp nhằm giảm sóng, gây bồi, tạo bãi 

v.v… được ứng dụng chủ yếu ở vùng cửa sông ven biển, với các loại kết cấu điển hình như:  

- Hệ thống mỏ hàn bằng đá đổ ở Văn Lý, Hải Hậu, Nam Định, ở cửa sông Cái Phan 

Rang, Ninh Thuận, đoạn bờ biển Cần Giờ, Tp. HCM  v.v… 

- Hệ thống mỏ hàn gây bồi giảm sóng bằng khối Haro, khối Tetrapot ở đoạn bờ biển 

Nam Định, bờ biển khu vực thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

- Hệ thống mỏ hàn hình chữ T, bằng đá đổ, bằng ống tròn tại Nam Định, Thái Bình; 
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Hình 11 – Các giải pháp gia cố bờ thảm bê tông(hình trái) và cừ dự ứng lực  

Mấy năm gần đây, loại túi mềm đựng cát làm mỏ hàn đặt nghiêng hay song song với 

bờ biển để gây bồi, tạo bãi, giảm sóng, thay thế vật liệu đá đổ, ống tròn hoặc khối bê tông, 

đã được nhiều địa phương ứng dụng như: Tại Thừa Thiên Huế, Đồi Dương, Lộc An, Bà 

Rịa-Vũng Tàu. 

Gần đây năm 2012 khu vực cửa biển Nhà Mát – tỉnh Bạc Liêu được bảo vệ bằng 22 

túi địa Geotube xen kít nhau thành hình dạng bán nguyệt nên có thể phá sóng bảo vệ bờ 

phía trong, tuy nhiên rất khó gây bồi tạo bãi để khôi phục rừng phòng hộ vì không có nguồn 

bùn, cát  di chuyền vào. Ngoài ra do chưa có sự nghiên cứu hợp lý về kết cấu nên khi thi 

công cao trình của các túi địa Geotube cũng không đạt được chiều cao thiết kế. 

   

Hình 12 – Giải pháp gia cố bờ thảm cát  

Ngoài việc sử dụng giải pháp cứng, trồng cây ven biển là một giải pháp thân thiện 

với môi trường đã được Tổ chức hợp tác Đức (GIZ) tiến hành thí điểm ở vị trí bờ biển bị 

xói lở, bằng cách làm hàng rào bằng tre dạng chữ T nhằm giảm sóng, gây bồi tạo bãi để 

trồng cây chắn sóng. Giải pháp này đã được ứng dụng cho các khu vực xói lở ven biển 

thuộc các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Tuy vậy chỉ mới thành công ở khu vực 

chịu tác động của sóng không lớn, qua theo dõi khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng chỉ sau một 

hai năm hàng rào tre đã bị sóng phá hủy. 

 

Hình 13 –  Hàng rào tre chữ T trên bờ biển tỉnh Bạc Liêu (năm 2012) 
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Như vậy có thể thấy công tác nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

trong xây dựng công trình chỉnh trị bảo vệ bờ biển đã có những bước tiến khích lệ. Tuy 

nhiên bên cạnh đó là không ít công trình bảo vệ bờ đã được xây dựng không mang lại hiệu 

quả, vẫn còn những tồn tại, bất cập. Nhiều công trình được thực hiện nhưng chưa được 

nghiên cứu đầy đủ, còn thiếu quy hoạch chỉnh trị tổng thể, bố trí kết cấu công trình chưa 

hợp lý, phạm vi bảo vệ công trình chưa đủ... Mặt khác, đối với khu vực bờ biển Nam bộ 

nghiên cứu giải pháp công trình chống xói lở, ngoài việc bảo vệ bờ biển một cách bền vững 

và hiệu quả, còn phải đảm bảo được duy trì và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ven 

biển, đây là vấn đề không đơn giản đặt ra hiện nay trong chiến lược phát triển, bảo vệ bờ 

biển Nam bộ. Trong thực tế đã có những câu hỏi đặt ra như phải chăng tình trạng xói lở bờ 

biển Nam bộ như hiện nay ngoài những tác động của các yếu tố tự nhiên như sóng, gió... 

còn do ảnh hưởng một phần không nhỏ của các công trình đê biển, các kênh đào, các hoạt 

khai thác nuôi trồng thủy sản... đã làm thay đổi môi trường ven biển dẫn đến sự thuy thoái 

của dải rừng ngập mặn ven biển (có tác dụng như một tấm lá chắn hữu hiệu trong giảm 

sóng ngăn ngừa xói lở). Vì vậy nghiên cứu làm rõ được nguyên nhân gây xói lở bờ biển, 

nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn ven biển là hết sức cần thiết, làm cơ sở để đề xuất 

các giải pháp bảo vệ bờ phù hợp cho vùng ven biển Nam bộ. 

Tóm lại, trong thời gian qua khoa học và kỹ thuật bảo vệ bờ đã đạt được những 

thành tựu nhất định, nhưng đến nay vẫn chưa có những tổng kết đánh giá một cách toàn 

diện, đúc rút các kinh nghiệm nhằm đưa ra các công trình mang lại hiệu quả cao cả về mặt 

kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường, chưa có các phân tích xem xét hướng phát triển các 

loại công trình này để từ đó có định hướng cho các nhà thiết kế, thi công công trình, đây 

cũng chính là lý do của việc thực hiện đề tài này nhằm đề xuất được các giải pháp công 

nghệ chống sạt lở bờ biển phù hợp với điều kiện từng vùng cụ thể, vừa đảm bảo yêu cầu 

chống sạt lở một cách bền vững, vừa thân thiện với môi trường. 

3) Về công nghệ vật liệu trong lĩnh vực xây dựng đê, kè biển tại Việt Nam: 
Tại Việt Nam hiện nay đang sử dụng một số công nghệ phổ biến và có nhiều đề tài 

nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong xây dựng đê, kè biển; cụ thể: 

- Vật liệu truyền thống: đá hộc, cọc cừ, tre, bè cây: các loại kết cấu truyền thống 

đang dần được thay thế bằng các giải pháp công nghệ hiện đại hơn 

- Bê tông cốt thép đổ tại chỗ: các cấu kiện chân khay bằng ống buy tròn, lục lăng; 

các khối bê tông dị hình gia cố chân khay, là kè mỏ hàn; các cấu kiện bê tông tự chèn gia cố 

mái kè, đê 

- Bê tông cốt thép đúc sẵn - Thùng chìm: hiện nay, tại Việt Nam đã có một số 

nghiên cứu về thùng chìm BTCT, là một trong những giải pháp đề xuất ý tưởng xây dựng 

tuyến đê biển từ Vũng Tàu đến Gò Công tuy nhiên các ứng dụng thực tế còn rất hạn chế, 

biện pháp thi công phức tạp chỉ phù hợp với điều kiện vùng biển có mực nước sâu 

- Cừ ván BT dự ứng lực; cừ ván BT dự ứng lực kết hợp cọc xiên, cọc neo: giải 

pháp công nghệ này được đánh giá cao, những năm gần đây đã có nhiều ứng dụng tại các 

công trình kè bờ sông như: kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhưng chưa phổ biến trong xây 

dựng các công trình kè biển do chi phí xây dựng cao, bị hạn chế về khả năng chống ăn mòn 

trong môi trường nước mặn do sử dụng cốt thép. 

- Công nghệ bê tông tự lèn: một số nghiên cứu của các nhóm tác giả, trường đại học, 

đề tài nghiên cứu đề xuất ứng dụng bê tông tự lèn thực hiện đề tài cấp Bộ do PGS. TS 

Hoàng Phú Uyên làm chủ nhiệm: "Hoàn thiện công nghệ chế tạo và thi công bê tông tự lèn 

trong xây dựng công trình thủy lợi"; Các nghiên cứu hiện nay còn hạn chế về ứng dụng tại 

các mô hình hay công trình thực tế. Ngoài ra Viện Thủy công nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ bê tông tự lèn thi công đập xà lan di động đã được cấp bằng độc quyền sáng chế.  

- Công nghệ bê tông đầm lăn: là loại công nghệ sử dụng bê tông không có độ sụt, 

được làm chặt bằng thiết bị rung lèn từ mặt ngoài (lu rung). Công nghệ này thích hợp sử 
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dụng cho các công trình bê tông khối lớn, không cốt thép và hình dáng không phức tạp như 

lõi đập, mặt đường. Việc sử dụng hỗn hợp bê tông khô hơn (không có độ sụt) và đầm lèn bê 

tông bằng lu rung giúp cho thi công nhanh hơn, rẻ hơn so với dùng công nghệ thi công bê 

tông truyền thống. Hiện nay đã ứng dụng trong các công trình đập thủy điện với tỷ lệ 24 

đập/ 300 đập RCC trên thế giới; một số các nghiên cứu RCC để xây dựng các công trình 

bảo vệ bờ nhưng chưa được kiểm chứng qua các công trình thí điểm. 

- Công nghệ vật liệu mới gia cố đất nền yếu để xây dựng đê: giải pháp địa kỹ thuật 

hỗn hợp; neoweb; tấm bê tông bọc vải địa kỹ thuật; bấc thấm, giếng cát, cọc cát, trụ đất xi 

măng đã có nhiều nghiên cứu, chỉ dẫn kỹ thuật như đề tài nghiên cứu: Công nghệ xử lý nền 

và thi công đê, đập phá sóng trên nền đất yếu của PGS. TS Lê Xuân Roanh và đã có nhiều 

ứng dụng trong thực tiễn. 

- Giải pháp mới: GS. Ngô Trí Viềng chủ nhiệm đề tài  “Nghiên cứu hoàn thiện công 

nghệ mới trong gia cố đê biển bằng phương pháp neo đất, sử dụng phụ gia Consolid và 

chống xói mòn lớp bảo vệ mái” mã số KC08-03/11-15 được Hội đồng nghiệm thu đánh giá 

cao, có nhiều triển vọng ứng dụng trong thực tiễn 

 

II. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI, SẢN PHẨM MỚI BUSADCO: 

1) Dây chuyền công nghệ mới: 

+ Dây chuyền công nghệ được Bộ Xây dựng cấp Chứng nhận công nghệ phù hợp tại 

Quyết định số 885/QĐ-BXD ngày 30/9/2011. 

+ Dây chuyền công nghệ bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn đã được Cục Sở hữu trí 

tuệ cấp Bằng độc quyền GPHI số 827 tại Quyết định số 4276/QĐ-SHTT ngày 

12/3/2010. 

+ Dây chuyền công nghệ ứng dụng công nghệ đầm rung lắc đã được Cục Sở hữu trí tuệ 

cấp Bằng độc quyền GPHI số 1810 tại Quyết định số 54594/QĐ-SHTT ngày 1/8/2018. 

2) Công nghệ Vật liệu: 

Công nghệ bê tông cốt phi kim sử dụng thành phần cấp phối bê tông như: cát, đá, nước 

trộn bê tông, ngoài ra điểm khác biệt còn sử dụng xi măng bền sunfat, phụ gia chống 

bám dính ván khuôn, tác dụng đông kết nhanh cho bê tông, đặc biệt sử cốt sợi polyme 

phân tán PP(cốt sợi Polypropylen) hoặc cốt sợi thủy tinh dạng thanh Glass Fiber 

Reinforced Polyme ( GFRP) để tạo ra các cấu kiện bê tông có cấu tạo kết cấu mỏng 

nhưng vẫn đảm bảo khả năng chịu lực. 

- Chế tạo được các cấu kiện đúc sẵn có hình dáng phức tạp mà kết cấu bê tông cốt thép 

thông thường không thể thực hiện, kết cấu thành mỏng chỉ từ 1.5 cm, cường độ bê tông 

≥25MPa nhưng vẫn đảm bảo được khả năng chịu lực, tiết kiệm được nguồn nguyên vật 

liệu sản xuất bê tông nhất là trong giai đoạn nguồn nguyên vật liệu cát, đá..đang khan 

hiếm, khai thác gây ô nhiễm môi trường 

- Tăng tuổi thọ công trình so với các giải pháp truyền thống, đảm bảo bề mặt 

cấu kiện láng mịn để hạn chế được khả năng bám bề mặt của các sinh vật biển. 

- Kiểm soát được chất lượng sản phẩm do đúc sẵn tại nhà máy, kiểm soát 

được chất lượng công trình do chất lượng bê tông đảm bảo.  
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Hình. Cốt sợi thanh GFRP Hình. Cốt sợi phân tán PP 

 

3)  Cấu Tạo: 

Sử dụng hệ liên kết lắp ghép đồng bộ nhằm giữ ổn định, kết cấu lắp ghép chống đẩy, 

chống trượt, chống xói chân, đảm bảo hệ liên kết chống đứt gãy, lún sụt cục bộ, sạt lở, 

xói mòn... với các môđun cấu kiện được đúc sẵn lắp ghép theo môđun (đốt) có các kích 

thước, hình dạng thay đổi theo từng điều kiện yêu cầu kỹ thuật của công trình sử dụng 

với các bố cục, hình khối, kiểu dáng và đường nét khác nhau (hình chữ nhật, hình 

vuông, hình thang vuông, hình thang, hình chữ A…). 

Các cấu kiện được liên kết với nhau bằng mối nối dạng khe trượt: mối nối ngàm 

âm dương, mối nối mộng vát ... trong tình huống bất lợi do nền đất yếu, dòng chảy 

ngầm gây xói lở, lún sụt cục bộ thì không xảy ra tình trạng đứt gãy và hở mối nối. Cấu 

kiện có khả năng dịch chuyển lên xuống theo phương dọc của  khe trượt. Mối nối dạng 

khe trượt: mối nối ngàm âm dương, mối nối mộng vát ... vừa có tính năng giảm sóng 

vừa có tác dụng là khớp nối mềm. 

4) Kết cấu:  

Các kích thước, hình khối, trọng lượng, cường độ bê tông, kết cấu công trình được thiết 

kế theo định hình sản phẩm và theo tính toán khảo sát về mặt địa hình, địa chất, thủy 

văn của khu vực.  
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5) Sản phẩm: 

  Giải pháp kè lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển: Cấu kiện Kè lắp ghép bảo vệ 

bờ sông, hồ và đê biển theo sáng chế bao gồm các môđun cấu kiện được liên kết với nhau 

theo chiều dài công trình, mỗi môđun cấu kiện có dạng một khối rỗng bằng bê tông thành 

mỏng liền khối tạo bởi phần mặt trên, phần mặt trước, phần mặt sau và hai phần mặt bên, 

phần mặt trên có lỗ chờ cọc chống để lắp cọc chống qua và đóng xuống nền đất, lỗ bơm vật 

liệu chèn để bơm vật liệu chèn vào phần bên trong môđun cấu kiện, phần mặt trước và phần 

mặt sau có các gân tăng cứng, hai phần mặt bên có rãnh lõm và gờ lồi tương ứng sao cho 

các môđun có thể ăn khớp với nhau liên tiếp dọc theo cấu kiện; cọc chống nằm trong 

môđun cấu kiện và được đóng vào nền đất, các cọc chống được giằng liền khối với nhau 

thông qua dầm giằng nằm ở mặt trên của các cấu kiện.  

 

 
 

  Giải pháp kè gây bồi tạo bãi, quây đê lấn biển: Sử dụng các cấu kiện lắp ghép bảo 

vệ bờ sông hồ và đê biển tạo ra các bờ bao có nhiều hình dạng kích thước khác nhau  kết 

hợp với các cấu kiện chống cát chảy được sắp xếp lắp đặt khép kín với bờ hoặc lắp đặt song 
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song, vuông góc, chéo góc so với bờ phù hợp với các yếu tố địa chất, địa hình, khí tượng, 

thủy văn của từng vùng biển, vùng sông khác nhau; cấu kiện sẽ tự sắp xếp, tự ổn định, tự 

bồi lắng, biến đổi theo dòng chảy tạo ra hệ cân bằng để chống lại dòng xoáy, dòng chảy 

không ổn định tại các khu vực bị xâm thực mạnh từ đó có thể gây bồi, tạo bãi  theo các hình 

dạng và kích thước khác nhau như : hình tròn, hình cánh cung, elip, hình vuông, chữ nhật, 

chữ T, chữ I... theo thời gian, mở rộng diện tích đất sử dụng. Các cấu kiện chống cát chảy 

để gây bồi sẽ được cấu tạo liên kết với nhau bằng các mối nối âm dương kết hợp với các 

thanh cốt phi kim để tạo thành hệ liên kết thống nhất bền vững. Sử dụng các cấu kiện lắp 

ghép bảo vệ bờ sông hồ và đê biển tạo các bờ bao sử dụng các cấu kiện có kết cấu gọn nhẹ, 

dễ dàng tháo lắp và di dời, tùy theo điều kiện địa chất thủy văn của khu vực, mực nước triều 

max, min, cao độ của công trình mà sử dụng cấu kiện phù hợp; phần gây bồi sử dụng các 

cấu kiện chống cát chảy lắp ghép theo từng mô đun với các khớp nối mềm thuận tiện cho 

việc thi công lắp đặt, đặc biệt trong điều kiện mặt bằng thi công khó khăn, bị ảnh hưởng của 

thuỷ triều, sóng, gió, dòng chảy ngầm, xói lở, dễ dàng tháo dỡ, di dời và tái sử dụng lại khi 

có thay đổi về dòng chảy quy hoạch. 

 

 
  Giải pháp Kè bê tông cốt phi kim phá sóng xa bờ, triệt tiêu sóng: Cấu kiện Kè phá 

sóng xa bờ, triệt tiêu sóng cốt phi kim theo sáng chế bao gồm các môđun cấu kiện được liên 

kết với nhau theo chiều dài công trình, mỗi môđun cấu kiện có dạng một khối rỗng bằng bê 



13 

 

tông thành mỏng liền khối tạo bởi mặt trước, mặt sau và hai mặt bên, riêng mặt trên và mặt 

đáy để hở; các đốt cấu kiện được liên kết với nhau bằng mối nối là các rãnh lõm và gờ lồi 

tương ứng ăn khớp với nhau dạng khe trượt, mặt trước và mặt sau cấu kiện bố trí các lỗ tiêu 

sóng. Ngoài ra, tùy thuộc yêu cầu thiết kế công năng, thẩm mỹ, mục đích sử dụng của công 

trình cấu kiện có thể được bố trí thêm các gân tăng cường độ, hệ thống cọc định vị công 

trình, giằng neo, chân ngàm giúp ổn định, chống trượt, chống lật cấu kiện. 

 

 



14 

 

 
 

6) Kiểm soát chất lượng:  

 Các sản phẩm được đúc sẵn tại nhà máy, kiểm soát chất lượng sản phẩm và kiểm 

định theo quy trình 
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7) Biện pháp thi công sản phẩm: 

 Biện pháp thi công không sử dụng tường vây, bơm nước mặt, hạ nước ngầm mà sử 

dụng giải pháp đào hố móng, ép thuỷ lực hoặc bơm xói nước, rung lắp để lắp đặt, thi công 

trong điều kiện ngập nước . Biện pháp thi công cụ thể sẽ trên cơ sở thiết kế kỹ thuật được 

lập 
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III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

Tại tỉnh Cà Mau: 

 Khu vực biển Tây tỉnh Cà Mau: đã hoàn thành thi công thí điểm gói thầu số 16: 

Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng kè khẩn cấp đoạn 700m bờ Bắc Kênh Mới 

và đoạn 500m bờ Nam Kênh Mới kè cấu kiện bằng bê tông cốt phi kim phá sóng (Busadco) 

thuộc Dự án: Xây dựng Kè cấp bách bảo vệ đê biển Tây kết hợp xây dựng Khu tái định cư 

(Đoạn từ Cống sào lưới đến Bắc Cống Đá Bạc và đoạn từ Nam Đá Bạc hướng về Kênh 

mới). Hạng mục: Kè phá sóng xa bờ, gây bồi tạo bãi với cao trình +1.60m, tổng chiều dài 

1.2km; 

 Khu vực biển Đông tỉnh Cà Mau: đang triển khai thi công gói thầu số 39: Thiết kế, 

cung cấp thiết bị và thi công xây dựng kè cấp bách bảo vệ bờ biển Đông khu vực cửa biển 

Rạch Gốc (phía bờ Tây, đoạn dài 2.000m, kè cấu kiện bằng bê tông cốt phi kim phá sóng 

(busadco)) thuộc Dự án xây dựng kè cấp bách bảo vệ bờ biển Đông khu vực cửa biển Rạch 

Gốc, của biển Vàm Xoáy. Hạng mục: Kè phá sóng xa bờ, gây bồi tạo bãi với cao trình 

+2.50m, tổng chiều dài 2.0km. 
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 Tại tỉnh Thái Bình: 

 Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 8/2015, gói thầu số 2: Lập thiết kế 

bản vẽ thi công, cung cấp hàng hóa và thi công xây lắp tuyến kè đê biển số 6 đoạn từ 

K33+020 đến K35+760 và đê biển số 5 đoạn từ K22+300 đến K23+300 huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình thuộc dự án: Xây dựng thí điểm kè và nâng bãi trồng cây chắn sóng đê biển 

số 6 đoạn từ K33+020 đến K35+760 xã Đông Minh và đê biển số 5 đoạn từ K22+300 đến 

K23+300 xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hạng mục: Kè với cao trình 

+2.0m, tổng chiều dài 3.9km; 

 Đang triển khai thi công, gói thầu số 3: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, cung 

cấp hàng hóa và thi công xây dựng tuyến chân kè bảo vệ mái phía biển (theo hình thức đấu 

thầu rộng rãi) thuộc Dự án Nắn tuyến đê biển số 8 từ K26+700 đến K31+700 kết hợp giao 

thông huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hạng mục: Kè với cao trình +2.50m, tổng chiều dài 

4.7km; 

 Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 01/2017, Công trình: Hồ chứa nước 

thuộc dự án Quảng trường Thái Bình xây dựng tượng đài Bác Hồ với nông dân. Kè với cao 

trình +0.5m, tổng chiều dài 464.4m. 
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 Tại thành phố Hồ Chí Minh: 

 UBND Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 1704/UBND-QLDA ngày 

14/4/2016 đồng ý ứng dụng công nghệ vào công tác bảo vệ chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch 

trên địa bàn thành phố HCM; 

 Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 8/2015, Công trình thí điểm kè bao 

tại Rạch Nước Lên với cao trình +2.20m, chiều dài 15m; cao trình đáy sông -4.00m; Dự án 

Bệnh viện Hồng Đức cơ sở II - Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh,  hạng mục: Kè bờ sông Sài 

Gòn, cao trình +1.86m, chiều dài xây dựng L=60m, hoàn thành vào tháng 12/2015. 
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 Tại thành phố Hải Phòng: 

 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ, đã được UBND thành phố Hải 

Phòng cho chủ trương điều chỉnh dự án, sử dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ 

sông, hồ và đê biển của BUSADCO. Hạng mục Kè với cao trình + 4.45÷6.75m, tổng chiều 

dài tuyến 12km, hiện đang triển khai công tác xây dựng Nhà máy sản xuất cấu kiện kè bê 

tông phi kim đúc sẵn cho dự án. 
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 Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 

 Dự án thí điểm ứng dụng công nghệ Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển 

để bảo vệ bờ sông, biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2916/QĐ-UBND ngày 16/10/2017. Hạng mục Kè phá sóng xa bờ, bây bồi tạo bãi 

với cao trình + 1.50m, tổng chiều dài tuyến 200m, hiện đang triển khai công tác sản xuất 

cấu kiện kè bê tông phi kim đúc sẵn cho dự án. 

 

IV. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI : 

 4.1 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) áp dụng công nghệ kè bê tông cốt phi kim 

đúc sẵn: 

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11736:2017 Công trình Thủy lợi – Kết cấu bảo vệ bờ 

biển – Thiết kế, thi công và nghiệm thu; 

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12261:2018 "Công trình thủy lợi kết cấu bảo vệ bờ biển 

- Yêu cầu thiết kế hệ thống công trình giữ cát giảm sóng; 

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12604-1:2019 Kết cấu bảo vệ bờ biển – Cấu kiện kè bê 

tông cốt sợi polyme đúc sẵn – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử; 

 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12604-2:2019 Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê 

tông cốt sợi polyme đúc sẵn – Phần 2: Thi công và nghiệm thu. 

 4.2 Tiêu chuẩn hiệp hội chuyên ngành: Tiêu chuẩn Hội bê tông Việt Nam 

TC.VCA 009:2015 " Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển"  tại Quyết định số 

10/QĐ-HBVN ngày 08/5/2015. 

 4.3 Tiêu chuẩn nhà sản xuất: Tiêu chuẩn của nhà sản xuất do BUSADCO 

công bố tại Quyết định số 475A/QĐ-TN&PTĐT-KH&CN ngày 16/06/2014. 

            4.4 Cơ sở khoa học đủ điều kiện áp dụng: 

 4.4.1 Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Hội đồng khoa học để thẩm 

định và cấp Giấy xác nhận số 5184/BKHCN – GXNTĐ ngày 31/12/2015 cho Cấu kiện lắp 

ghép chế tạo bằng bê tông cốt sợi phi kim loại của BUSADCO phù hợp cho các công trình 



21 

 

kết cấu tường chắn đất chống xói lở bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển, phòng chống thiên tai, 

bảo vệ môi trường, biển đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu;  

 4.4.2 Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã 

thành lập Hội đồng khoa học để thẩm định và chứng nhận Tiến bộ, kỹ thuật công nghệ mới 

cho sản phẩm công nghệ  "Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển" – BUSADCO 

tại Quyết định số 299/QĐ-TCTL-KHCN ngày 04/5/2015, V/v: Công nhận tiến bộ kỹ thuật, 

công nghệ mới;  

 4.4.3 Bộ Xây dựng đã thành lập Hội đồng khoa học để thẩm định và cấp Giấy 

chứng nhận Giải pháp công nghệ phù hợp cho “Dây chuyền công nghệ chế tạo các sản 

phẩm BTCT thành mỏng đúc sẵn dùng trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường” tại Quyết định số 885/QĐ-BXD ngày 30/09/2011; 

 Mô hình vật lý: Phối hợp với Viện KHTLMN thực hiện nghiên cứu hiệu quả 

giảm sóng của cấu kiện phá sóng đục lỗ trong máng sóng tại Phòng thí nghiệm Thủy công 

& Thủy lực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Cơ sở 2, Thuận Giao, Thuận An, 

Bình Dương; 

 Mô hình toán: Phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM 

(HUTECH) do PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng làm chủ trì nhóm nghiên cứu, mô phỏng tính 

toán kết cấu kè phá sóng bằng mô hình kết cấu tiên tiến (ABAQUS). Dạng cấu kiện rỗng 

khối đất trong cấu kiện sẽ hạn chế lún, bền vững trước tác động xung kích của sóng, đảm 

bảo ổn định tổng thể, thực tế ứng dụng tại dự án kè biển Tây tỉnh Cà Mau đã chỉ rõ điều 

này; 

 Công nghệ vật liệu mới Bê tông sốt sợi phi kim: thay thế vật liệu bê tông 

cốt thép dễ bị ăn mòn, phá hoại do sinh vật ăn mòn, nước phèn chua, mặn phá hoại bằng vật 

liệu bê tông cốt phi kim chịu lực tốt hơn, bền hơn trong môi trường nước mặn, chua phèn, 

chống xâm thực đã được kiểm định tại các phòng thí nghiệm và công trình thực tế (kết quả 

nghiên cứu của đề tài Khoa học cấp nhà nước “Ứng dụng giải pháp bê tông cốt phi kim 

nhằm tăng cường tính bền vững cho các công trình kè chắn sóng ven biển ở khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu” thuộc Chương trình phát triển bền 

vững ĐBSCL); 

 Giải pháp kè phá sóng cốt phi kim lắp ghép khá linh hoạt, có thể tái sử dụng 

nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư công trình. Thời gian thi công thực tế rút ngắn hơn nhiều so 

với các loại công nghệ trước đây (đảm bảo an toàn cho phương tiện thi công kể cả trong 

trường hợp gặp gió bão); 

 Kiểm định chất lượng: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

3 Tp HCM – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm định độc lập, chứng nhận 

phù hợp theo tiêu chuẩn. 

 Sự kiện Khoa học và Công nghệ: Giải pháp công nghệ: “Cấu kiện lắp ghép 

bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển” được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện Khoa học công nghệ 

nổi bật năm 2015 do Bộ KH&CN và Hội nhà báo Việt Nam bầu chọn; 

 Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ: Giải pháp công nghệ 

“Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển” thuộc Cụm công trình “Xây dựng đồng 

bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và 

ứng phó với biến đổi khí hậu” đã được Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 

lần thứ 5 năm 2016 trong lĩnh vực KH&CN. 

 4.5 Công bố giá VLXD liên sở Tài chính - Xây dựng các tỉnh thành: tỉnh 

Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tp HCM. Giá thành cho một đơn vị chiều dài kè 

thấp hơn so với loại công nghệ truyền thống và tất cả các loại công nghệ đã áp dụng trên dải 

ven biển ĐBSCL. 

 


