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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT 

 
Số:          /VKHCN 

V/v báo cáo kết quả cuộc họp Ban điều phối 

chung lần thứ hai (JCC) và Hội nghị Kỹ thuật 

trượt đất lần thứ nhất (LTF)  

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Hà Nội, ngày        tháng  5  năm 2013 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải  
 

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT là đơn vị được Bộ Giao thông Vận 

tải giao nhiệm vụ là Chủ dự án hỗ trợ kỹ thuật về “Phát triển công nghệ đánh giá 

rủi ro do trượt đất dọc các tuyến đường giao thông chính tại Việt Nam” sử dụng 

viện trợ không hoàn lại của JICA tài khóa 2011-2016. Thực hiện nhiệm vụ được 

giao, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đang tổ chức triển khai dự án theo 

tiến độ và các nội dung của Văn kiện và Biên bản thảo luận (RD) đã được ký kết 

giữa Bộ Giao thông vận tải và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).  

Được sự cho phép của Bộ Giao thông Vân tải, ngày 8/5/2013 Viện Khoa 

học và Công nghệ GTVT đã tổ chức hội nghị trượt đất lần thứ nhất (LTF) và 

cuộc họp Ban điều phối chung dự án lần thứ 2 cùng ngày. 

A. Hội nghị kỹ thuật trượt đất lần thứ nhất diễn ra vào sáng ngày 8/5/2013 

bao gồm những nội dung cụ thể như sau:  

  Hội nghị được tổ chức vào sáng ngày 8/5/2013. Tham dự Hội nghị kỹ 

thuật trượt đất có thành phần các nghiên cứu viên thuộc dự án, các chuyên gia, 

các nhà khoa học đến từ Việt Nam và Nhật Bản và những nhà quản lý có liên 

quan đến trượt đất. 

Hội nghị kỹ thuật trượt đất (LTF) đã được nghe các báo cáo của các nhóm 

nghiên cứu của dự án, đồng thời thảo luận về kế hoạch, tiến trình và kết quả của 

Dự án. Nội dung của hội nghị bao gồm:  

1.  Báo cáo số 1: Sơ lược về dự án và tiến độ thực hiện dự án: Nghiên cứu 

tổng thể phát triển công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất và đào tạo.  

2.  Báo cáo số 2 :Xây dựng bản đồ trượt đất và xác định vùng có nguy cơ 

xảy ra trươt đất và ứng dụng của việc nghiên cứu này tại Việt Nam. 

3.  Báo cáo số 3 :Thí nghiệm đất trong phòng và mô phỏng trên máy tính 

để đánh giá rủi ro trượt đất và ứng dụng của việc nghiên cứu này tại Việt nam. 

4.  Báo cáo số 4 :Quan trắc trượt đất và phát triển cảnh báo sớm về trượt 

đất và ứng dụng của việc nghiên cứu này tại Việt Nam.  

Hội nghị cũng đã nhận được đóng góp ý kiến quý báu từ các đại biểu 

tham dự đến từ các cơ quan liên quan về hoạt động giảm thiểu nguy cơ trượt đất 

tại Việt Nam, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ đã được phát triển và tiếp nhận 

sự hỗ trợ về kỹ thuật và kiến thức cũng như kinh nghiệm khoa học từ các cơ 

quan tham gia. 
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Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp vào 12h cùng ngày. 

B. Cuộc họp của Ban điều phối chung Dự án (JCC) lần thứ hai diễn ra 

vào ngày 8/5/2013  

Cuộc họp của Ban điều phối chung Dự án (JCC) lần thứ hai bắt đầu vào 

13h30 ngày 8/5/2013. Tham dự và chỉ đạo cuộc họp ban điều phối chung Dự án 

có Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, các Vụ trực thuộc của Bộ GTVT và các 

thành phần trong Ủy ban điều phối chung theo nội dung Văn kiện dự án. 

Cuộc họp bao gồm 4 nội dung chính như sau: 

Nội dung 1: Báo cáo kết quả thực hiện được của dự án trong năm 

2012 

1. Báo cáo tiến độ thực hiện của nhóm 1:  

Nghiên cứu tổng thể phát triển công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất và đào 

tạo. Các nội dung bao gồm: Tổng quan về điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên 

cứu dự án, Giới thiệu của dự án SATREPS, Sơ đồ phối hợp thực hiện giữa các 

bên liên quan, Báo các các hoạt động đã thực hiện từ khi bắt đầu dự án đến thời 

điểm hiện này đồng thời thông qua kế hoạch triển khai năm 2013. 

2. Báo cáo tiến độ thực hiện của nhóm 2:  

Xây dựng bản đồ trượt đất và xác định vùng có nguy cơ xảy ra trượt đất. 

Các nội dung bao gồm: Xác định một số vùng tiềm ẩn nguy cơ trượt đất bằng 

ảnh chụp trên không và ảnh vệ tinh, Xây dựng được sơ đồ kế hoạch hoạt động 

của nhóm qua các giai đoạn từ giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn phân tích và đánh 

giá, giai đoạn ứng, Mục tiêu dự án là Lập bản đồ rủi ro trượt đất dựa trên khảo 

sát chi tiết hiện trường và phân tích mô hình, như phương pháp phân tích trọng 

số (AHP) và phương pháp Fuzzy và báo cáo Các hoạt động chính của nhóm đã 

được triển khai đồng thời thông qua kế hoạch triển khai năm 2013. 

3. Báo cáo tiến độ thực hiện của Nhóm 3:  

Thí nghiệm đất trong phòng và mô phỏng trên máy tính quá trình hình 

thành và vận động của hiện tượng trượt đất. Các nội dung bao gồm:Nghiên cứu 

ứng dụng thiết bị xác định lực cắt động không thoát nước vòng xuyến,Mô hình 

mô phỏng trượt lở tích hợp, Xây dựng phần mềm LS-RAPID: Mô hình tích hợp 

mô phỏng quá trình hình thành và vận động của khối trượt (Sassa, 2010) và Phối 

hợp cùng các chuyên gia Nhật lên phương án thiết kế hệ thống phòng thí nghiệm 

trượt đất đặt tại Viện đồng thời thông qua kế hoạch triển khai năm 2013. 

4. Báo cáo tiến độ thực hiện của  nhóm 4:  

Pháp triển công nghệ định lượng rủi ro trượt đất và cảnh bảo sớm thông 

qua hệ thống quan trắc trượt đất. Các nội dung bao gồm:Lựa chọn khu vực thí 

điểm để quan trắc trượt đất dựa trên khảo sát hiện trường. Quan trắc sự dịch 

chuyển của khối trượt, Lựa chọn thiết bị và lên kế hoạch bố trí cơ bản, phát triển 

hệ thống không dây đo áp lực nước lỗ rỗng theo nhiều độ sâu khác nhau và thảo 

luận kế hoạch lắp đặt mô hình thí nghiệm trượt do mưa nhân tạo ở ITST, Việt 

Nam đồng thời thông qua kế hoạch triển khai năm 2013. 
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Nội dung II. Đề xuất đều chỉnh. 

Các thành viên của JCC đề thống nhất với nội dung của báo cáo của Dự 

án. Cập nhật danh sách các chuyên gia Nhật Bản và nhân sự đối ứng phía Việt 

Nam đồng thời cũng thảo luận và đưa ra một số đề xuất. 

Cơ quan hợp tác quốc tế JICA, ICL đề xuất tìm một vị trí có nguy cơ xảy 

ra sụt trượt trong bán kính 100km gần Hà Nội để tạo điều kiện giảng dạy cho 

các học viên Việt Nam trên cơ sở vẫn đảm bảo việc nghiên cứu các điểm sụt 

trượt theo Văn kiện dự án. 

 Phía Việt Nam Đề xuất các chuyên gia JICA và ICL tăng cường hỗ trợ về 

mặt kỹ thuật, tư vấn giúp đỡ phía Việt Nam về quan trắc, cảnh báo sớm và đặc 

biệt là tư vấn về việc xử lý một số điểm sụt trượt ở Việt Nam ngoài phạm vi dự 

án .    

Nội dung III. Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông 

  Thay mặt cho Bộ GTVT Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông có đã 

chỉ đạo tại cuộc họp ban điều phối chung JCC: 

Thứ trưởng đánh giá cao việc triển khai Dự án trong thời gian ngắn với 

các kết quả đã đạt được và đánh giá cao sự nỗ lực của Viện Khoa học và Công 

nghệ Giao thông Vận tải trong việc triển khai, chuẩn bị dự án đồng thời thống 

nhất với đề xuất của ban điều phối chung dự án. 

 Về việc tìm một địa điểm đang diễn ra hiện tượng sụt trượt có phạm vi 

gần Hà Nội. Thứ trưởng đưa ra gợi ý địa điểm tại Tỉnh Hòa Bình trên QL6 nên 

được nghiên cứu để bổ sung cho hiện trường nghiên cứu của dự án, để tạo điều 

kiện thuận lợi đào tạo chuyển giao công nghệ cho cán bộ của Viện. 

 Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục đường bộ Việt Nam phối hợp với Viện 

Khoa học và Công nghệ GTVT để sớm tìm ra địa điểm sụt trượt tại khu vực trên 

QL 6 qua tỉnh Hòa Bình và có công văn báo cáo Bộ. 

Về thủ tục miễn thuế nhập khẩu thiết bị, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo 

các cơ quan chứ năng để thực hiện các thủ tục gửi đến các Bộ liên quan để sớm 

thực hiện các thủ tục miễn thuế nhập khẩu các thiết bị phục vụ dự án. 

 Về việc cấp vốn đối ứng của Dự án, Bộ Giao thông Vận tải giao Vụ Tài 

chính và Vụ Kế hoạch và Đầu tư xem xét để sớm cấp vốn đối ứng để Viện triển 

khai dự án. 

Thứ trưởng cảm ơn lời mời của phía JICA và sẽ xem xét bố trí thời gian 

phù hợp tới Nhật Bản để tham dự hội nghị quốc tế về trượt đất của ICL và tham 

quan các dự án xử lý sụt trượt của Nhật Bản trong tháng 11/2013. 

Nội dung IV. Ký biên bản cuộc họp Ủy ban điều phối chung lần thứ hai 

Trên cơ sở sự thống nhất giữa các thành viên trong ủy ban điều phối chung 

dự án, các thành viên đã tiến hành ký biên bản cuộc họp với nội dung chính như 

sau: 

- Thông qua kế hoạch triển khai dự án trong năm 2013. 
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- Chấp nhận mục tiêu nghiên cứu của dự án tại. (1) Đường Hồ Chí Minh 

giữa đèo Lò Xo và thị trấn A Lưới; (2) Quốc lộ 1 giữa Huế và Đà Nẵng 

(3) Tuyến đường sắt Quốc gia giữa Huế và Đà Nẵng. Ngoài ra, hai bên 

khẳng định sự cần thiết phải khảo sát thêm điểm trượt đất gần Hà Nội để 

có địa điểm đào tạo, chuyển giao công nghệ cho cán bộ của Viện. 

- Về việc mua sắm thiết bị phục vụ dự án, Viện Khoa học và Công nghệ 

GTVT sẽ phối hợp với các Vụ có liên quan của Bộ Giao thông vận tải để 

theo dõi quá trình trình Form A4. 

- Về kế hoạch đào tạo (bao gồm đào tạo dài hạn và ngắn hạn): phía JICA đã 

chấp nhận ba sinh viên cho khóa đào tạo Thạc sĩ và một Nghiên cứu sinh. 

JICA cũng có kế hoạch chấp nhận hơn hai người tham gia đào tạo dài hạn 

từ tháng 10 năm 2013, nếu họ có đủ điều kiện. Ba khóa đào tạo ngắn hạn 

được dự kiến vào năm 2013. Phía Viện có đề nghị các khóa đào tạo ngắn 

hạn không nên vượt quá một tháng. 

- Để thúc đẩy các hoạt động của dự án, phía Việt Nam đang làm các thủ tục 

để thành lập hội VLAT và các thủ tục lập trang Web để quảng bá cho dự 

án. 

- Chấp thuận kế hoạch công tác thường niên, chấp thuận danh sách cập nhật 

chuyên gia phía Nhật Bản và phía Việt Nam. 

Cuộc họp của Ban điều phối chung Dự án (JCC) lần thứ hai đã kết thúc tốt đẹp 

vào 17h00 cùng ngày. 

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT kính trình Bộ Giao thông Vận tải về 

kết quả cuộc họp ban điều phối chung lần thứ hai (JCC) và hội nghị kỹ thuật 

trượt đất lần thứ nhất dự án “Phát triển công nghệ đánh giá rủi ro do trượt đất 

dọc các tuyến đường giao thông chính tại Việt Nam” để báo cáo và xin ý kiến 

chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Các Phó Viện trưởng (để biết); 

- Ban QLDA ODA (để th/hiện); 

- Điều phối viên dự án; 

- Lưu VT, KHDA. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Xuân Khang 
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