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Ghi chép trong  một chuyến tham quan  
các dự án xây dựng tại Hàn Quốc. 

KS.  Lương Phương Hợp 
Tổng công ty TVTK GTVT 

 
Vào cuối tháng 10-2010, Tedi đã cử một đoàn công tác đến Hàn Quốc để tham gia “Hội thảo trao đổi công nghệ” 
(Technology Exchange Seminar) do ISAN Corp. tổ chức và đoàn đã được phía đối tác hướng dẫn  tham quan một 
số dự án tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tại Hàn Quốc. Thông qua “Ghi chép trong một  
chuyến tham quan các dự án xây dựng tại Hàn Quốc”, tác giả mong muốn chia sẽ một số thông tin thu nhận được  
về những dự án tiêu biểu đã và đang triển khai xây dựng trong những năm gần đây đến với các bạn đọc có quan 
tâm về xây dựng cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc . 

 

1. Cầu Incheon ‐ Cầu dây văng vượt biển lớn nhất Hàn Quốc. 

Như đã biết, Sân bay Quốc tế Incheon (Incheon International Airport) trên đảo 
Yeongjong hiện nay chính là cửa ngõ Quốc tế của Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Sân bay 
Incheon được khởi công xây dựng từ năm 1992 và hoàn thành đưa vào khai thác từ 
ngày 29/03/2001 để chính thức thay thế cho Sân bay Quốc tế Gimpo trước đó. Quy mô 
của sân bay Incheon đáp ứng khả năng tiếp nhận khoảng 410.000 lượt chuyến 
bay/năm để có thể thông qua 44 triệu hành khách/năm và khối lượng hàng hoá khoảng 
4,5 triệu tấn/năm. Hiện nay, Sân bay Quốc tế Incheon đã trở thành sân bay hiện đại và 
lớn nhất của Hàn Quốc cũng như khu vực Đông Bắc Á.  
 

 

Sân bay Quốc tế Incheon  
(Incheon Internation Airport) 

Cầu Incheon 
(Incheon Bridge) 

 Thành phố Quốc tế Incheon 
(Songdo International City) 

Cầu Yeongjong Grand (Yeongjong Grand Bridge), cầu treo dây võng hai tầng tự neo 
dài 4.420m nối đảo Yeongjong với lục địa Hàn Quốc nằm trên trục đường cao tốc 
Seoul – Sân bay Quốc tế Incheon được khởi công xây dựng năm 1995 và đã hoàn 
thành năm 2000 kịp thời đáp ứng yêu cầu đưa Sân bay Quốc tế Incheon vào khai thác.   
Đầu thế kỷ XXI, Thành phố Quốc tế Songdo (Songdo International City hay còn gọi 
Songdo Internationnal Business District) có diện tích khoảng 6,1km2 đã hình thành và 
phát triển trên một vùng bãi triều ven bờ biển Hoàng Hải, cách Thủ đô Seoul khoảng 
65,0km về phía Tây Nam. Thành phố Songdo được người Hàn Quốc coi như một dự 
án của “Tầm nhìn Thế kỷ XXI” (The 21st Century Vision)  với mức đầu tư khoảng 40 tỷ 
USD trong 10 năm đầu và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2015.  
Cầu Incheon (Incheon Bridge hay cũng có tài liệu ghi là Incheon Grand Bridge) đã 
được ra đời từ nhu cầu kết nối Thành phố Quốc tế Songdo với Sân bay Quốc tế 
Incheon. Cầu Incheon  được bắt đầu xây dựng từ tháng 6/2005 và hoàn thành xây 
dựng, đưa vào khai thác từ tháng 10/2009. Mục tiêu của dự án xây dựng cầu Incheon 
là hình thành một hệ thống công trình cơ sở hạ tầng cốt lõi cho một quốc gia trung tâm 
kinh tế ở Đông Bắc Á.  
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Dự án xây dựng cầu Incheon (Incheon Bridge Construction  Project) có tổng chiều dài 
toàn tuyến 21,38km  được thực hiện đầu tư theo phương thức BOT (Xây dựng / Khai 
thác / Chuyển giao) với thời gian khai thác 30 năm tính từ ngày cầu hoàn thành đưa 
vào khai thác. Trong đó 12,30km cầu được đầu tư bởi các nhà đầu tư tư nhân; 9,08km 
cầu đường nối ở 2 phía đầu cầu Incheon được đầu tư bằng ngân sách của Chính phủ 
Hàn Quốc. 
 

Thi công trụ tháp cầu cầu day văng Thi công lắp đặt dầm cầu dẫn  
 

Vào thời điểm hoàn thành đưa vào khai thác, cầu Incheon đã trở thành cây cầu dây 
văng vượt biển dài nhất ở Hàn Quốc và đứng hàng thứ 5 trong số các cầu dây văng có 
nhịp chính dài nhất (Chỉ sau các cầu Sutong (Trung Quốc), Stonecutters (Hongkong), 
Tatara (Nhật Bản) và Pont de Normandie (Pháp) ).  
Cầu chính có kết cấu kiểu cấu dây văng với chiều dài 1.480m; sơ đồ nhịp thiết kế của 
cầu chính 80 + 260 + 800 + 260 + 80. Chiều rộng nhịp chính 800m với tịnh không đứng 
thông thuyền 74 m thoả mãn cho nhu cầu hành hải của tàu biển có trọng tải đến 
100.000 DWT. Kết cấu phần trên của cầu dây văng là thép hộp trực hướng. Chiều rộng 
mặt cầu 33,4m, cho phép giao thông 2 chiều với 2x3 làn xe ô tô. Trụ tháp của cầu 
chính có kết cấu BTCT hình chữ Y, chiều cao của trụ tháp là  230,5 m.  
Cầu Incheon được thiết kế xây dựng đảm bảo an toàn với gió bão lên tới 72m/s và chịu 
được động đất cấp VII (Động đất có chu kỳ 1000 năm trong khu vực dự án). Để đảm 
bảo an toàn cho trụ cầu và phòng ngừa sự va quyệt của tàu với thân trụ, thiết kế đã áp 
dụng giải pháp xây dựng các trụ vành đai có trang bị hệ thống đệm chống va. Thiết kế, 
tính toán áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật Hoa Kỳ (ASSHTO) có tham khảo và kết hợp 
với hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Hàn Quốc.  

Đoạn cầu chính của cầu Incheon Một đoạn cầu dẫn của cầu Incheon 
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Các đoạn cấu dẫn ở kế hai phía cầu chính thi công bằng phương pháp lắp hẫng - cân 
bằng. Cầu dẫn hai đầu cầu chính chủ yếu sử dụng kết cấu dầm hộp đơn BTCT UST 
đúc sẵn; mỗi phiến dầm dài 50m và được kết nối nối thành đoạn dài 250m và lao đẩy 
ra vị trí thiết kế với sự hỗ trợ của cẩu nổi. Để tăng mỹ quan công trình và tránh đơn 
điệu về kết cấu, một số đoạn cầu dẫn được áp dụng kết cầu cầu kiểu vòm thép nhồi bê 
tong, cầu extradosed cầu dây văng có hình dạng cánh bướm... 
Dưới mặt đáy biển khoảng 25m là đá gốc do vậy móng trụ cầu sử dụng cọc khoan nhồi 
và cọc được ngàm chặt vào nền đá gốc đúng theo thói quen xây dựng của Hàn Quốc. 
Để thi công hệ cọc, các nhà thầu đã phải làm cầu tạm để đưa máy thi công đến khu 
vực có chiều sâu nước nhỏ phục vu thi công móng và lặp đặt dầm; với khu vực nước 
sâu, phương tiện nổi được sử dụng kết hợp với việc làm dàn tạm kết cấu thép để định 
vị cọc sau đó hạ lồng cốt thép. Các trạm trộn bê tông được lắp đặt trên phương tiện nổi 
để phục vụ cho công tác thi công cọc và trụ cầu. 
Sau một năm đưa vào khai thác, Cầu Incheon cùng với sân bay Quốc tế Incheon, và 
Thành phố Quốc tế Songdo đã trở thành điểm đến yêu thích của khách tham quan du 
lịch trong và ngoài nước. Thời gian đi lại bằng ô tô giữa Songdo đến Sân bay Quốc tế 
Incheon đã rút  ngắn được khoảng (40 – 45) phút. Ngày nay, cầu Incheon đã và đang 
thực sự đóng vai trò kết nối chính giữa Thành phố Quốc tế Songdo với Sân bay Quốc 
tế Incheon và kết nối xứ sở Kim chi với Thế giới. 

 

2. Dự án lấn biển cải tạo đất Saemangeum ‐ Dự án đầu tư cho hậu thế 
 
Với kỳ vọng hình thành và phát triển một trung tâm đầu mối kinh tế, du lịch lớn trong 
khu vực Đông Bắc Á trên vùng đất trũng ngập mặn ở Saemangeum, dự án lấn biển cải 
tạo đất Saemangeum đã được Chính phủ Hàn Quốc khởi công xây dựng từ năm 1991.  
 

Phạm vi dự án lấn biển cải tạo đất Saemangeum  
và định hướng quy hoạch sử dụng đất 

 

Hình ảnh thi công hợp long  
đê biển Saemangeum dài 33km  

 
 

Phạm vi dự án nằm trên địa bàn của Gunsan, Gimje và Buan thuộc tỉnh Jellabukdo. 
Sau khi dự án hoàn thành, một không gian mới có diện tích khoảng 40.100 ha sẽ được 
hình thành trong đó có 28.300 ha đất (chiếm 70,6% tổng diện tích) và 11.800ha mặt 
nước hồ nước ngọt ( tương ứng 29,4% tổng diện tích). Theo TS. Koo Yo Han, PTGĐ 
ISAN cho biết: Dự án lấn biển cải tạo đất Saemangeum (Saemangeum Reclamation 
Project) là một trong 03 dự án tiêu biểu về quy mô đầu tư, thời gian thực hiện và về vị 
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Hệ thống cửa phai ngan mặn của dự án Saemangeum 

Mặt cắt ngang tại một đoạn đê biển Saemangeum 

trí vai trò trong phát triển đất nước của Hàn Quốc thời hiện đại (gồm dự án đường cao 
tốc nối Seoul với Busan, dự án Sân bay Quốc tế Incheon đã đưa vào khai thác và dự 
án lấn biển cải tạo đất Saemangeum đang trong gian đoạn thực hiện). 

Các hạng mục công trình chính yếu của dự án gồm: (1)  33 km đê biển có chiều rộng 
chân đê trung bình 290m/ max 535m; xây dựng trên vùng biển có độ sâu lớn, biên độ 
triều >8,0m cho nên chiều cao thân đê trung bình 36m/max 54m ; (2) 02 hệ thống cửa 
phai ngăn cách giữa biển nước mặn với hồ nước ngọt trong đê; (3) Hệ thống đê nội 
vùng dài khoảng 125 km bao quanh hồ nước ngọt nhân tạo và sông suối để cải tạo 
28.300 ha đất cho phát triển. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 30 năm (1991-2020), trong đó giai đoạn 
1991-2009 xây dựng hệ thống đê biển; 2009 - 2020 xây dựng phát triển phía trong đê 
biển. Là một dự án xuyên thế kỷ nên được người Hàn Quốc đương thời quan niệm đây 
là món quà quý gửi lại cho thế hệ mai sau. Gặp và trao đổi với những người quan lý dự 
án hiện tại ai cũng cho rằng dự án lấn biển cải tạo đất Saemangeum llà dự án đầu tư 
cho tương lai nên họ phải cố gắng hết sức mình cho chất lượng của các công trình vì 
chúng sẽ được thẩm định và ghi danh bởi hậu thế . 

Đại diện cho Chính phủ để triển khai thực hiện đầu tư dự án là Bộ Nông – Lâm- Nghề 
cá, Cơ quan quản lý dự án là Tổng công ty Nông nghiệp – Nông thôn Hàn Quốc.   
Trải qua 20 năm triển khai xây dựng, dự án cũng đã từng phải đình trệ nhiều lần vì vấp 
phải sự phản đối mạnh mẽ của một bộ phận các nhà môi trường và các nghư dân 
trong khu vực, song sau khi có phán xử của toà án và với quyết tâm của Chính phủ, 
cuối cùng 33 km đê biển, 02 hệ thồng cửa phai và một số hạng mục công trình chính 
cũng đã hoàn thành. Đê biển ngày nay đã trở thành một tuyến giao thông đường bộ 
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thuận tiện, đẹp đẽ, hài hoà với môi trường và đã đang hấp dẫn nhiều nhà đầu tư vào 
khu vực của dự án.  
 

Hệ thống cửa phai và đê biển Saemangeum đã đưa vào khai thác. 
 

Theo cơ quan quản lý dự án, Chính phủ Hàn Quốc đã dự tính chi 4.179,4 tỷ KRW cho 
dự án. Trong đó 2.864,2 tỷ KRW cho các hạng mục phía ngoài đê; 2.394,6 tỷ KRW cho 
xây dựng đê biển, và 469 tỷ KRW cho đền bù. Đổi lại, ngoài việc tạo ra thêm 400km2 
diện tích đất ven biển trước đó vẫn bị ngập mặn cho đất nước Hàn Quốc, dự án sẽ tạo 
ra 02 hồ chứa nước ngọt và tạo tiền đề cho các khu trung tâm hành chính, công 
nghiệp, công nghệ cao phát triển trên vùng đất đó.  
Trong một lần đến thăm công trường xây dựng, Tổng thống Hàn Quốc đã ví đê biển 
Saemangeum như là "Vạn lý trường thành trên biển". Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, 
nhờ có được một con đường mới, Saemangeum sẽ trở thành một "Xa lộ kinh tế" để 
đưa xứ kim chi vươn ra bên ngoài khu vực Đông Bắc Á.  

 

  
Phối cảnh quy hoạch phát triển đô thị một khu đất 

trong đê sau khi cải tạo 

Mặt bằng dự kiến  phát triển  
khu kinh tế tự do Gunsan, Saemangeum 

Sau khi đê biển Saemangeum được xây dựng xong, một vùng đất hoang ngập mặn 
rộng lớn được hình thành. Ban đầu chính phủ định dành 70% diện tích đất cải tạo cho 
sản xuất nông nghiệp, nhưng hiện nay sản lượng lương thực của Hàn Quốc đang vượt 
xa nhu cầu trong nước vì thế Chính phủ sẽ xây dựng nơi đây một thành phố mới nhằm 
phát triển các ngành công nghiệp, vận tải biển (sẽ bao gồm một hải cảng lớn), du lịch, 
giải trí và trồng hoa. Ngoài ra, trên vùng đất được khai hoang, thành phố cảng Gunsan 
sẽ cùng sở hữu một khu phức hợp kinh tế quốc tế, được gọi là “ Khu kinh tế tự do 
Saemangeum-Gunsan”. Dự tính khu phức hợp này sẽ được xây dựng hoàn thành 
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vào năm 2020 và lúc đó Saemangeum mới thực sự là món quá quý giá của những 
người đương thời hôm nay gửi lại cho hậu thế mai sau. 
 

3. Cải tạo sông Yeongsan ‐ Dự án thành phần của kế hoạch khôi phục 04 
dòng sông chính của Hàn Quốc .  

Với chiến lược “Tăng trưởng xanh” (Green Growth), Hàn Quốc đã và đang tiến hành 
đầu tư cho nhiều dự án cải thiện môi trường mà trong đó phải kế đến kế hoạch khôi 
phục 04 dòng sông chủ yếu của Hàn Quốc đó là sông Han, sông Nakdong, sông Geum 
và sông Yeongsan. Với mục tiêu trong vòng 03 -04 năm ( 2009 – 2012 )  việc cải tạo, 
khôi phục các dòng sông này sẽ được hoàn thành, hàng loạt các công trình thuỷ công,  
đê, đập, nhà máy phát điện, các công viên sinh thái ven sông sẽ được xây dựng để 
làm cở sở cho những khu đô thị mới, trung tâm du lịch phát triển. Mục đích của kế 
hoạch cải tạo 04 dòng sông chủ yếu của Hàn Quốc là giảm thiểu thiệt hại, rủi ro do lũ 
lụt gây ra hàng năm; bảo vệ nguồn nước ngọt khỏi sự ô nhiễm; phục hồi hệ sinh thái 
dọc sông và tạo ra các khu vực, không gian nghỉ dưỡng dọc sông để thúc đẩy phát 
triển vùng. “Hài hoà giữa Con người-Thiên nhiên-Văn hoá” là quan điểm tiếp cận, là 
triết lý cốt lõi có tính nền tảng cho các giải pháp kỹ thuật cải tạo, khôi phục các dòng 
sông chính của Hàn Quốc ngày nay.  

Như đã biết, sông Han, sông Nakdong, sông Geum và sông Yeongsan là 4 dòng sông 
chính chảy qua các thành phố, khu công nghiệp và nông nghiệp lớn của Hàn Quốc do 
vậy Chính phủ Hàn Quốc coi dự án cải tạo các con sông này là một phần quan trọng 
nhất để thực hiện chiến  lược “Tăng trưởng xanh”.  Hướng dẫn và giới thiệu cho 
chúng tôi tham quan công trường cải tạo khôi phục sông Yeongsan, kỹ sư Kim, Tư vấn 
giám sát trưởng của dự án cho biết Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ chi tổng cộng 
22.200 tỷ KRW (tương đương với 17,8 tỷ đô la) cho “Dự án cải tạo 4 dòng sông chính” 
bao gồm sông Han, sông Nakdong, sông Geum và sông Yeongsan.   

 

 
Vị trí công trường khôi phục sông 

Yeongsan nơi đoàn công tác tham quan 
Hình ảnh tương lai của một công trình cầu vượt sông kết hợp với 

đập chắn nước đang được xây dựng trên sông Yeongsan 

Dự án cải tạo khôi phục sông Yeongsan (The restoration of Yeongsan River) đang 
được triển khai xây dựng và dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2012 là một trong số các 
dự án hướng vào mục tiêu nói trên.  
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Sông Yeongsan nằm ở khu vực Tây Nam Hàn Quốc có chiều dài ≈115km, diện tích lưu 
vực ≈3.371km2, bắt nguồn từ vùng núi Yongchu thuộc tỉnh South Jeolla, và đổ ra biển 
ở địa phận của thành phố cảng Mokpo. Sông Yeongsan vốn là một tuyến đường thuỷ 
tự nhiên của ngư dân trong khu vực nhưng cũng là nguyên nhân gây ra ngập lụt của 
vùng hạ du; do sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp mới dọc tuyến hành 
lang sông chảy qua, những năm gần đây hệ sinh thái dọc sông bị suy thái nặng, nước 
sông bị ô nhiễm ngày một trầm trọng hơn.  

 
 

Thăm công trường  khôi phục sông Yeongsan  
ở Gwangju 

Công trường khôi phục sông Yeongsan 
 ở Gwangju 

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch phát triển một tuyến đường thuỷ tự nhiên trên sông 
để biến khu vực này thành một trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng lớn của đất nước đồng 
thời kiểm soát và giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với các hoạt động kinh 
tế, đời sống của các khu cư dân dọc theo triền sông. Nhiệm vụ đặt ra cho dự án là sau 
khi cải tạo, các tàu du lịch và các tàu có trọng tải 2,000 đến 3,000DWT có thể đi lại 
được trên chiều dài ≈49 km của Yeongsan và hồ Yeongam đến hồ chứa nước Juksan; 
khôi phục được hệ sinh thái hai bên sông và xây dựng, hình thầnh các khu vui chơi giải 
trí, công viên ven sông, đường đi bộ nhằm nâng cao chất lượng sống của cư dân sống 
dọc theo lưu vực của dòng sông. 

Các hạng mục công việc trong khuôn khổ của công trình khôi vục sông Yeongsan 
2009-2012 bao gồm:  Xây dựng 2 đập chắn nước, 23 hồ chứa nước ngọt trên các 
nhánh sông, nạo vét khơi sâu lòng dẫn ≈30 triệu m3, củng cố để ổn định ≈17 km bờ 
sông, khôi phục hệ sinh thái trên ≈130km (chủ yếu là các nhánh sông suối đổ vào sông 
Yeongsan), Xây dựng ≈230km đường giàng cho người đi dạo và đi xe đạp, khôi phục 
≈80km đường thủy để phát triển du lịch từ Gwangju đến Mopko.  Chi phí cho khôi phục 
sông Gwangju dự tính 2.600 tỷ KRW; 

Tất cả các hạng mục công trình hiện đã được triển khai xây dựng và dự kiến sẽ hoàn 
thành vào cuối năm 2011 để bàn giao đưa vào vận hành khai thác. 

 

Hà nội, Tháng 11/2010 

∗ Bài viết có sử dụng một số tư liệu, hình ảnh do các đồng nghiệp Hàn Quốc cung cấp và giới thiệu 
(Tổng công ty Nông thôn -Nông nghiệp Hàn Quốc, Tổng công ty Cầu Incheon, Văn phòng TVGS dự 
án cải tạo sông Yeongsan ở Gwangju) 

 


