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Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 706/SKHCN-TTTK ngày 

18/5/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc cung cấp thông tin kết quả hoạt 

động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2005-2020, Sở Giao thông vận tải cung 

cấp thông tin tóm tắt kết quả hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật của ngành 

Giao thông vận tải giai đoạn 2005 - 2020 với các nội dung chủ yếu như sau. 

1. Kết quả nghiên cứu:  

- Giai đoạn 2005-2015: Nghiên cứu bê tông cốt tre thi công một số tuyến 

đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, ứng dụng vật liệu 

Cacboncor Asphalt trong công tác bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

(đề tài đã được Sở Khoa học và Công nghệ công nhận là đề tài cấp tỉnh).  

- Giai đoạn 2016-2020: Nghiên cứu một số đề tài về vật liệu, công nghệ 

mới trong xây dựng, sửa chữa công trình giao thông trên địa bàn tỉnh như: Đánh 

giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật công nghệ dán sợi cường độ cao FRP (Fiber 

Reinforced Polimer) trong sửa chữa gia cường cầu yếu trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; đánh giá công nghệ cào bóc, gia cố và tái chế nguội tại chổ trong duy tu, 

bảo trì và nâng cấp các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Các đề tài này 

đã được Sở Khoa học và Công nghệ công nhận là đề tài cấp tỉnh. 

2. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ: 

- Giai đoạn 2005-2010:  

+ Ứng dụng một số công nghệ hiện đại như Dầm Super T, công nghệ đúc 

hẫng vào thi công một số công trình cầu như cầu Cửa Nhượng, cầu Cửa Sót, cầu 

Thạch Sơn; Công nghệ thi công bấc thấm, cọc cát, vải địa kỹ thuật để xử lý nền 

đất yếu.  

+ Ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại phục vụ công tác điều tra, khảo sát 

như dùng phần mềm TOPO trong công tác đo đạc số hóa bình đồ, định vị bằng 

hệ tọa độ GPS. 

- Giai đoạn 2011-2016:  

+ Ứng dụng công nghệ dán sợi cường độ cao trong sửa chữa, gia cường 

cầu Hộ Độ, cầu Hải Ninh; Ứng dụng khe co giãn đàn hồi asphalt (FEBA) trong 

thi công cầu Hói Lở, cầu Sắt trên tuyến Quốc lộ 8B.  



 
 

 

+ Sử dụng rộng rãi nhiều phần mềm chuyên dụng phục vụ phân tích kết 

cấu như các phần mềm SAP-2000, MIDAS-Civil, NOVA-TND,… 

- Giai đoạn 2016-2020:  

+ Ứng dụng công nghệ cào bóc, gia cố tại chỗ trong duy tu, sửa chữa 

đường giao thông nông thôn; Ứng dụng công nghệ lớp phủ vữa nhựa polime 

Micro-Surfacing trong bảo trì mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng; công 

nghệ mở rộng xà mũ trụ bằng bê tông cốt thép dự ứng lực trong thi công cầu 

Thọ Tường, công nghệ thi công cọc ván bê tông dự ứng lực gia cố mái ta luy 

nền đường tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng. 

+ Sử dụng các phần mềm hiện đại như chương trình ROSY,VBMS trong 

công tác quản lý và bảo trì hệ thống đường bộ Việt Nam. 

3. Tác động của KH&CN vào hiệu quả công tác  

Việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, ứng dụng có hiệu quả các 

vật liệu, công nghệ mới vào thiết kế, xây dựng các công trình giao thông trên địa 

bàn tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết kiệm kinh phí, rất hiệu quả trong 

việc xây dựng nông thôn mới. Các vật liệu mới rất thân thiện với môi trường do 

đó việc áp dụng các vật liệu này còn góp phần bảo vệ môi trường. 

Trên đây là báo cáo của Sở GTVT thông tin kết quả hoạt động Khoa học 

và Công nghệ giai đoạn 2005-2020; đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, 

tổng hợp./. 

Nơi nhận:                                                  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, QLCL2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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