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Tóm tắt: 

Mối quan hệ giữa thời gian và chi phí trong xây dựng là một trong những quyết định quản lý dự 
án quan trọng. Trong xu thế phát triển bền vững, các dự án xây dựng được khuyến khích xem xét 
chi phí môi trường bên cạnh các chi phí truyền thống. Nghiên cứu này trình bày mô hình toán tối 
ưu thời gian – chi phí có xem xét đến trách nhiệm môi trường và xây dựng quy trình ứng dụng 
thuật toán di truyền để giải quyết bài toán tối ưu. Thông qua ví dụ dự án Quốc lộ 20 qua địa phận 
tỉnh Lâm Đồng, mô hình nghiên cứu được minh họa và được kiểm tra độ nhạy, độ tin cậy nhằm 
đảm bảo tính ổn định của mô hình. Kết quả nghiên cứu đã hỗ trợ cho các nhà thầu lựa chọn giải 
pháp thi công thỏa mãn mục tiêu tiến độ và chi phí dự án trong khi vẫn thực hiện nghĩa vụ môi 
trường 
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Abstract: 

The relationship between time and cost in construction is one of important project management 
decisions. In the trend of sustainable development, construction projects are encouraged to 
consider environmental costs in addition to conventional construction costs. This study presents 
the time-cost optimizationmodel considering environmental responsibilities, and develops a 
procedure of applying genetic  algorithms  to solving  the  optimal problem. Through the case of 
Highway No.20 project across Lam Dong province, the proposed research model has 
demonstrated and tested the sensitivity, confidence level ensuring the validation of  the  model.  
The study results support contractors  in  selecting effective construction solutions optimizing the 
project schedule and costs while still fulfilling the environmental obligations. 
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