
Giới thiệu Chương trình quốc gia Nghiên cứu phát triển ngành 
đóng tàu Mỹ (National Shipbuilding Research Program - 

NSRP)
Một chương trình mới, cấp quốc gia để cải thiện năng lực đóng tàu chiến và tăng tính cạnh  
tranh thương mại của ngành công nghiệp tàu thủy Mỹ.

Giới thiệu chung:

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của ngành Công nghiệp tàu thủy Việt nam, Tổng công ty 
đang sửa đổi lại Quy hoạch phát triển ngành và xây dựng chương trình Khoa học Công nghệ 
ngành. Để cung cấp thêm tài liệu tham khảo đặc biệt là về phương pháp luận, chúng tôi xin giới  
thiệu tóm tắt các nội dung chủ yếu của “Chương trình quốc gia Nghiên cứu phát triển ngành 
đóng tàu Mỹ” hiện đang được triển khai. Đây thực chất là một chương trình phát triển toàn diện  
(không chỉ giới hạn trong Nghiên cứu Khoa học) ngành Công nghiệp Tàu thủy Mỹ từ mức độ 
thiếu tính cạnh tranh sang cạnh tranh được với Nhật, Hàn quốc để chiếm lĩnh thị phần trong thị  
trường đóng tàu quốc tế.

Tài liệu về chương trình này khá chi tiết (nguyên một bản Kế hoạch đầu tư đã dài 170 trang).  
Chúng tôi sẽ biên soạn vắn tắt lại và giới thiệu dần qua nhiều số báo. Do thời gian và kiến thức 
có hạn, một số từ ngữ, khái niệm dịch chưa chuẩn, một số khái niệm thuộc về công nghệ mới (ví 
dụ: lean production) chưa tìm được từ tiếng Việt tương đương chúng tôi ghi chú tiếng Anh để các  
đồng chí tham khảo. Toàn bộ thông tin về chương trình này có thể xem tại www.nsrp.org. 

Lịch sử hình thành chương trình 

Hai chục năm trước, ngành công nghiệp tàu thủy Mỹ là một ngành hùng mạnh nhưng tập trung 
chủ yếu vào đóng tàu chiến phục vụ cho chương trình hạm đội 600 tàu của Hải quân Mỹ. Khi 
chiến tranh lạnh kết thúc, ngành công nghiệp tàu thủy Mỹ đối mặt với những thách thức sau:

• Ngân sách quốc phòng bị cắt giảm, do đó các đơn hàng đóng tàu chiến giảm nhanh.  
Hải quân Mỹ bỏ mục tiêu hạm đội 600 tàu. Các nhà máy đóng tàu phải đóng cửa 
hoặc chuyển sang sửa chữa. Mặt khác, Mỹ với tư cách là một cường quốc quân sự 
buộc phải duy trì một cơ sở hạ tầng kỹ thuật luôn luôn sẵn sàng cho các nhu cầu 
đóng mới tàu chiến bất cứ lúc nào cần đến.

• Với việc nổi lên rất nhanh của các ngành công nghiệp tàu thủy châu Á (Nhật, Hàn 
quốc, Trung quốc) với những con tàu thương mại chất lượng cao, thời gian đóng 
ngắn và đặc biệt là giá thành rẻ, ngành công nghiệp tàu thủy Mỹ không có đủ tính 
cạnh tranh để bước vào thị trường đóng tàu quốc tế. Đã có những giám đốc nhà máy 
đóng tàu Mỹ nói: “ Hàn quốc chào giá tàu dầu chỉ bằng giá mua vật tư ở Mỹ”.

Trước những thách thức đó, Mỹ đã có hàng loạt các hoạt động để đối phó:

• Chính phủ Mỹ đã đưa ra chương trình “ Củng cố các nhà máy đóng tàu Mỹ: một kế 
hoạch cạnh tranh trên thị trường quốc tế” kêu gọi nhà nước và các công ty cùng liên 
kết để chuyển ngành công nghiệp đóng tàu Mỹ sang cạnh tranh trên thị trường đóng 
tàu quốc tế.

• Trong giai đoạn 1993-1998, Cục các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (the 
Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA) đã chủ trì chương trình 
MARITECH để khôi phục hoạt động của các nhà máy đóng tàu quân sự Mỹ và 
chuyển sang cạnh tranh trên thị trường tàu thương mại quốc tế. Chương trình này tài  
trợ cho 65 dự án liên quan đến 18 nhà máy đóng tàu và hơn 100 công ty trên 40 
bang. Tuy nhiên tổng kết lại, chương trình này chưa đủ tầm cỡ để thực hiện mục tiêu  
đề ra.

• Tiếp sau MARITECH, các cơ quan chính quyền (DARPA, cục Hàng hải, cục Bảo vệ 
bờ biển) và các nhà máy đóng tàu lớn của Mỹ đã liên kết xây dựng chương trình 
Quốc gia Nghiên cứu và Phát triển cho ngành Công nghiệp Tàu thủy Mỹ. Chương 
trình này hoạt động theo một cơ chế mới (nhà nước và tư nhân cùng làm) và quy mô 
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lớn hơn, ban đầu có tên là MARITECH ASE chỉ tập trung vào các dự án Nghiên cứu 
và  Phát  triển  sau  này  phát  triển  thành  NSRP  ASE  (the  National  Shipbuilding 
Research Program – Advanced Shipbuilding Enteprise). NSRP ASE không chỉ giới 
hạn trong Nghiên cứu và Phát triển mà còn mở rộng ra các lĩnh vực hợp chuẩn, 
nghiên cứu phân tích hoạt đông của ngành, tính toán các chỉ tiêu, xây dựng hệ thống 
các tài nguyên và nhà cung cấp v.v… Tóm lại là tất cả các lĩnh vực có thể nâng cao 
tính cạnh tranh của ngành Công nghiệp tàu thủy Mỹ, giúp cho nó có được thị phần 
lớn trong thị trường quốc tế.

Nhiệm vụ của chương trình 

Quản lý và tập trung nguồn tài trợ nghiên cứu và phát triển vào những công nghệ có thể giảm chi 
phí đóng tàu chiến và tăng cường tính cạnh tranh quốc tế cho ngành đóng tàu Mỹ.

Mục tiêu của chương trình

Đến năm 2006, nhờ vào sự hợp tác phát triển sản phẩm và cải thiện các quá trình công nghệ, 
ngành công nghiệp đóng tàu Mỹ sẽ trở thành một ngành công nghiệp mạnh và tự chủ :

• Có thể đóng được các tàu một cách có hiệu quả với các chi phí hợp lý ngang bằng 
với các xưởng đóng tàu tiên tiến trên thế giới và tăng được một cách đáng kể thị phần 
của Mỹ trong thị trường đóng tàu thế giới.

• Giảm mạnh chi phí đóng tàu chiến cho Hải quân để phù hợp với mức cắt giảm chi 
phí quân sự mà vẫn bảo toàn được hạ tầng cơ sở cho nhu cầu đóng tàu chiến trong 
một tương lai dự kiến được..

• Tiếp tục cải thiện sự hài lòng của khách hàng, tính an toàn, chất lượng tàu và đảm 
bảo điều kiện môi trường. 

Trong năm năm tới (1999-2003) ngành công nghiệp đóng tàu sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ một phần 
của chính phủ cho những mục tiêu trên. Hiện nay (2011) chương trình này vẫn đang tiếp tục.

Tóm tắt chương trình

Chương trình đầu tư chiến lược MARITECH ASE bao gồm: quan điểm chiến lược (Strategic 
Outlook),  kế hoạch kinh doanh (Business Plan),  danh mục đầu tư (Investment Portfolio) và 
tiến trình Nghiên cứu Phát triển (R&D Roadmap) nhằm hướng dẫn tổng vốn đầu tư khoảng 
400 triệu USD vào các khoản mục đầu tư hiệu quả và có định hướng trong một giai đoạn 5 năm. 
Các điểm then chốt của kế hoạch là: 

• Hiệu suất thu hồi vốn đầu tư cao

• Các hạng mục Nghiên cứu và Phát triển cân đối

• Gắn kết với định hướng chiến lược của ngành công nghiệp tàu thủy.

Các thách thức

Ngành công nghiệp tàu thủy Mỹ khi tham gia vào thị trường thế giới phải đối mặt với những 
thách thức về công nghệ và cạnh tranh đáng kể. Để vượt qua được những thách thức đó  điều 
sống còn là tất cả các bên liên hệ trong khu vực tư nhân và chính phủ, các cơ quan nhà  
nước, các công ty cung cấp, các hội chuyên ngành các cơ sở đào tạo và nghiên cứu phải liên  
kết chặt chẽ với nhau. 

Các thách thức chính gồm:

• Bảo toàn hạ tầng cơ sở đóng tàu cho quốc phòng

• Giảm chi phí đóng tàu thương mại và tàu quân sự

• Rút ngắn khoảng cách về công nghệ so với thế giới

• Xác lập sự có mặt của ngành công nghiệp tàu thủy Mỹ trên thị trường thế giới

• Tăng năng suất trong đóng tàu

• Giảm chi phí vật tư
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Chi phí vật tư trong đóng tàu thương mại của Mỹ cao hơn, năng suất lao động lại thấp hơn so với 
các đối thủ cạnh tranh nước ngoài,. Trong khi các nhà đóng tàu Mỹ tập trung chú ý vào năng suất 
đóng thì các đối thủ nước ngoài chú trọng cả tăng năng suất và giảm giá vật tư. Vì vậy tại Mỹ cần 
phải cải tiến cả năng suất trong các nhà máy lẫn các khâu khác có liên quan đến chi phí vật tư.  
Mô hình hệ thống cung cấp vật tư tích hợp được sử dụng rộng rãi tại các nhà máy đóng tàu châu  
Âu và châu Á vẫn chưa được áp dụng phổ biến tại Mỹ. Các nhà đóng tàu Mỹ đang nghiên cứu  
bài học mà các ngành công nghiệp khác của Mỹ đã học được, ví dụ ngành công nghiệp ô tô đã 
hồi phục thành công nhờ áp dụng hệ thống cung cấp vật tư tích hợp như điểm then chốt trong 
chiến lược phát triển của họ.

Các giải pháp chính.

Để thực hiện các mục tiêu trên, trong chương trình đầu tư nêu lên 6 lĩnh vực đầu tư chính. Sáu 
lĩnh vực then chốt này tạo nên hạt nhân của chương trình và định hướng cho đầu tư công nghệ. 
Mỗi lĩnh vực là một phạm vi công nghệ trọng điểm chiến lược sẽ được chương trình MARITECH 
ASE quản lý và tài trợ.

Danh mục các lĩnh vực đầu tư nghiên cứu và đổi mới công nghệ cho dưới đây. Giải thích chi tiết  
về danh mục này sẽ được trình bày trong các phần sau. 

Tổng vốn đầu tư Nghiên cứu và Phát triển 

Các lĩnh vực đầu tư

Đơn vị : triệu 
USD

Tổng 
vốn*

Tỷ lệ %

Công nghệ đóng tàu (Shipyard Production Process Technologies) 82.1 26
Công nghệ kinh doanh (Business Process Technologies) 26.4 8
Công  nghệ thiết  kế  và  công  nghệ vật  liệu  (Product  Design  and  Material 
Technologies)

62.9 20

Công nghệ hệ thống tin học (Systems Technologies) 91.4 29
Công cụ (Facilities and Tooling) 24.0 7
Các lĩnh vực phụ trợ: Đào tạo, chuyển giao công nghệ, thay đổi tổ chức và 
nhân sự (Education and Training, Technology Transfer,Organizational Change, 
and Human Resources)

32.4 10

Tổng cộng: 319.2 100
* Tổng vốn tính cho các năm từ 2002 đến 2008 gồm cả vốn ngân sách và vốn do các nhà máy đóng 

góp

CÔNG NGHỆ ĐÓNG TÀU: gồm các quá trình gia công, trang bị, lập tiến độ và các hoạt động 
khác nhằm biến đổi vật tư và hệ thống đã mua thành con tàu hoàn chỉnh . Trong đó: 

Điều hành, quản lý các quá trình công nghệ (Process Control): bao gồm các chưong trình điều 
hành, quản lý các công đoạn sản xuất nhằm giảm chi phí, rút tiến độ và tăng chất lượng tàu. Ví 
dụ một số lĩnh vực sau: 

1.Công nghệ kiểm soát sai sót (Distortion control technology)

2.Các kỹ thuật đo lường tiên tiến (Advanced measurement techniques)

3.Luân chuyển dữ liệu điện tử (Electronic transfer of data)

4.Tự động phân tích dữ liệu (Automated data analysis)

5.Các phương pháp cải tiến chất lượng (Quality improvement methods)

6.v.v…
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Kỹ thuật sản xuất (Production Engineering): bao gồm các công cụ phân tích các công đoạn sản 
xuất tiêu chuẩn, khi kết hợp với nhau sẽ cải tiến việc thực hiện các công đoạn và do đó giảm chi 
phí và thời gian thực hiện. Một số vấn đề sẽ nghiên cứu phát triển là:

1.Phương  pháp  phân  tích  và  định  vị  các  công  đoạn  (Process  mapping  and  analysis 
methodologies)

2.Mô hình hóa các công đoạn (Production process simulation modeling)

3.Định lượng hóa các công đoạn (Manufacturing process metrics)

4.Phương pháp luận gia công các bán thành phẩm tiêu chuẩn (Standard  interim product 
development methodology)

5.Thiết kế các quy trình sản xuất (Design for Production rules)

6.Các phương pháp giảm thời gian chuẩn bị sản xuất (Set-up reduction methods)

7.Tiêu chuẩn hóa các nguyên công (Standardized work)

8.Phương pháp kiểm định trực quan (Visual control methods)

9.v.v….

Chế tạo trang thiết bị (Outfitting Processes): gồm các công nghệ chế tạo trang thiết bị tích hợp 
với đóng vỏ. Ví dụ:

1.Sử dụng các trang thiết bị tiêu chuẩn (Use of standard interim products)

2.Value Stream Mapping (một công cụ của Lean Production)

3.Kỹ thuật cải tiến quản lý các công đoạn (Improved process control techniques)

4.Hợp lý hóa và tự động hóa các công đoạn (Process rationalization and automation)

5.Tiêu chuẩn hóa các cụm trang thiết bị (Machinery package standardization)

6.Xếp dỡ trang thiết bị (Material handling)

Sơ chế vật tư và sơn

Gia công chi tiết, lắp ráp phân tổng đoạn và toàn tàu

Điều hành sản xuất

Lắp đặt, thử

CÔNG NGHỆ KINH DOANH TRONG ĐÓNG TÀU: 

gồm các quá trình kinh doanh chính từ lập kế hoạch chiến lược kinh doanh trong đóng tàu đến 
các dịch vụ sau khi giao tàu nhằm đáp ứng nhanh và hiệu quả đối với thị trường.

Phân phối nguồn lực và tích hợp các nhà cung cấp (Sourcing and Supplier Integration)

Các quá trình chuẩn bị hợp đồng (Pre-contract Processes): 

Các công cụ marketing (Marketing Tools)

Contracting Processes

Lập kế hoạch đóng và thiết kế thi công (Planning and Production Design Processes)

Các quá trình gọi thầu

CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ VÀ VẬT TƯ: các quy tắc thiết kế theo tham số, số đo, thiết kế chi 
tiết và các tiêu chuẩn vật tư, các dữ liệu kỹ thuật, các thiết kế và vật liệu tiên tiến để thiết kế  
nhanh và hiệu quả một thế hệ tàu cao tốc mới.

Các tiêu chuẩn về vật tư (Material Standards).

Các quy tắc thiết kế theo tham số và các tham số (Parametric Design Rules & Metrics)

Thư viện các thiết kế sơ bộ mẫu (Portfolio of Preliminary Designs)

Các thiết kế tiên tiến và vật liệu mới (Advanced Product Design & Materials)
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Nghiên cứu thuỷ động lực (Hydrodynamics Research)

CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG TIN HỌC: gồm các hệ thống hạ tầng tin học hỗ trợ cho các lĩnh 
vực khác trong đó nhấn mạnh đến các công cụ tin học và môi trường tin học để tăng năng suất và 
kết nối chặt chẽ các nghiệp vụ của nhà máy đóng tàu.

Hệ Quản lý tài nguyên xí nghiệp.

Hệ thương mại điện tử

Hệ thiết kế, mô phỏng, phân tích và đánh giá

Hệ phát triển của STEP

Hệ các phần mềm thành phần

Hệ quản lý cấu trúc sản phẩm

Hệ các phần mềm trên máy tính PC

Hệ truy cập đến cơ sở dữ liệu chung

Hệ quản lý dòng công việc và thông báo.

CÁC PHÂN XƯỞNG VÀ TRANG THIẾT BỊ: 

Bố trí và khai thác các phân xưởng 

Bảo trì các phân xưởng

An toàn lao động, bảo vệ sức khoẻ và công thái học

Bảo vệ môi trường

Đổi mới tài chính

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: 

Thay đổi tổ chức

Huấn luyện và đào tạo

Chuyển giao công nghệ

Nhân sự

Môi trường, An toàn và Sức khỏe

Trên đây là các khái niệm tổng quan về chương trình. Trong bài báo sau, chúng tôi sẽ giới thiệu  
chi tiết một vấn đề trong chương trình này để chúng ta cùng tham khảo về cách đặt vấn đề,  
phương hướng giải quyết, v.v..  nói tóm lại là phương pháp luận xây dựng một chương trình 
nghiên cứu và phát triển trong ngành đóng tàu Mỹ.

Phan Vĩnh Trị (biên dịch)
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