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Mục tiêu của luận án: 

Việt Nam là quốc gia với chiều dài bờ biển đến 3260 km, nên có nhiều đô thị được bố trí 

quy hoạch ven biển như Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết, Bà 

Rịa – Vũng Tàu, … nhằm tận hưởng những ưu thế của thiên nhiên và các ưu đãi của biển để hình 

thành, tồn tạo và phát triển. Mặt ngược lại, sự tác động của biển cùng với sự biến đổi của khí hậu 

ngày càng gay gắt, cụ thể như các hiện tượng sạt lở, bồi lắng, mực nước biển dâng, nhiễm mặn … 

làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái, không gian đô thị và vấn đề kinh tế - xã hội. Kết 

quả đã tác động không nhỏ đến sự ổn định, bền vững và tốc độ phát triển của các đô thị ven biển 

cũng như các dự án bên trong những đô thị này. Điều này buộc các nhà quản lý phải quan tâm đến 

sự thích ứng của doanh nghiệp và dự án với sự biến đổi khí hậu, môi trường nhằm đạt được sự 

phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp tại các dự án ven biển. Nghiên 

cứu này nhằm phát triển một mô hình lập kế hoạch chiến lược cho các dự án đô thị ven biển trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu. Mô hình hướng dẫn các hoạt động cần tập trung trong giai đoạn chuẩn 

bị đầu tư cho sự thành công của các dự án phát triển ở các khu vực đô thị ven biển xem xét các 

khía cạnh phát triển bền vững. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án đã phân tích khoảng 

trống nghiên cứu theo hướng bổ sung các phân tích định lượng vào phương pháp thẻ điểm cân 

bằng (BSC) trong việc lập khung chiến lược dự án. Ngoài ra, luận án đã nghiên cứu ứng dụng các 

phương pháp phân tích ra quyết định đa mục tiêu (MCDA), cụ thể kết hợp phương pháp BSC, 

fuzzy ANP và phương pháp ra quyết định dựa trên thực nghiệm và đánh giá (DEMATEL) trong 
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quá trình quản trị chiến lược các dự án phát triển đô thị ven biển. 

  

Đóng góp của luận án:  

Nghiên cứu đã xây dựng được mô hình lập bản đồ chiến lược của dự án trên cơ sở kết hợp 

các phương pháp BSC, Fuzzy ANP và DEMATEL trong một đề tài nghiên cứu. Bản đồ chiến 

lược được cấu trúc theo năm quan điểm: học tập và tăng trưởng, quy trình nội bộ, hiệu quả xã hội 

và môi trường, hiệu quả tài chính và sự hài lòng của các bên liên quan. Luận án đã sử dụng Fuzzy 

ANP để giải quyết mối quan hệ giữa các tiêu chí định tính và định lượng, và phương pháp 

DEMATEL để phân tích mối quan hệ nhân quả giữa các tiêu chí trong bản đồ kế hoạch chiến 

lược. Đây là đóng góp chính của luận án trong lĩnh vực khoa học của ngành quản lý xây dựng. 

Mô hình giúp cho việc lập bản đồ chiến lược của dự án phát triển đô thị ven biển được định lượng 

và rõ ràng. 

Mô hình đề xuất kết hợp các khía cạnh phát triển bền vững với các yếu tố nền tảng tổ chức 

và các biện pháp nội bộ để quản lý dự án thành công cho các đô thị ven biển. Nó khác với các mô 

hình MCDM khác trong việc giải thích các mối quan hệ nhân quả giữa các tiêu chí hiệu suất. Lợi 

thế này giúp những người ra quyết định hiểu rõ hơn họ nên tập trung vào những hoạt động chiến 

lược nào. 

Hiệu quả giáo dục đào tạo: Kết quả nghiên cứu của đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo 

hữu ích cho các đề tài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; Có thể sử dụng để tham khảo viết các bài 

báo khoa học, tài liệu tham khảo cho các giáo trình và sách xuất bản phục vụ cho chuyên ngành 

Quản lý xây dựng.  

Hiệu quả kinh tế-xã hội: Cung cấp một sơ đồ chiến lược hướng dẫn các doanh nghiệp và dự 

án nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư và phía cơ quan Quản lý Nhà nước trong việc quản lý đầu tư xây 

dựng các dự án ven biển. 

Khả năng ứng dụng: Nghiên cứu này sẽ là tài liệu tham khảo trong việc giảng dạy và nghiên 

cứu cho sinh viên và học viên cao học ngành Quản lý xây dựng và các chuyên ngành xây dựng 

khác. Kết quả đề tài được kiến nghị áp dụng đối với các chủ đầu tư xây dựng và các cơ quan Quản 

lý Nhà nước về đầu tư xây dựng các dự án ven biển nhằm đạt được hiệu quả quản lý tối ưu từ kết 

quả của nghiên cứu. 

 

           Hướng dẫn khoa học      Nghiên cứu sinh 
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