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Tóm tắt: 
 

Thành phố Hội An trong những năm qua đã thu hút lượng lớn các nhà đầu tư, vì vậy việc mở rộng 
diện tích đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng là tất yếu.  Bài báo trình bày và so sánh kết quả 
tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp trạng thái giới hạn cho sức chịu tải của 
móng nông, móng cọc đường kính nhỏ và móng cọc khoan nhồi cho địa chất khu vực thành phố Hội 
An. Kết quả bước đầu cho thấy,  khu vực Cẩm Hà có thể dùng kết cấu móng nông do sức chịu tải 
khoảng 1.000 kPa, khu vực Cẩm Hà, Cẩm Phô cũng cho kết quả sức chịu tải của cọc đường kính nhỏ 
khoảng 800 - 900 kN, có thể áp dụng móng cọc. Đồng thời đối với khu vực Cẩm Hà, Cẩm Phô và 
Minh An khi đặt móng cọc khoan nhồi vào chiều sâu khoảng 20 m thì sức chịu tải của cọc khá tốt, 
khoảng lớn hơn 2.500 kN. Do đó kết quả cũng đóng góp một phần cho việc quy hoạch và phát triển 
của địa phương.      
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Abstract: 
 

Hoi An city has attracted a large number of investors in recent years, thus the expansion of area to 
meet the needs of infrastructure construction is inevitable. In order to support the management, the 
planning should include studies and research on determining the bearing capacity of various types of 
foundation. This paper presents and compares the finite element method and limit equilibrium 
method for calculating the bearing capacity of the shallow foundation, pile foundation and drilled 
shalt foundation for Hoi An city. The initial results show that  the bearing capacity of shallow 
foundation for Cam Ha area is about of 1,000 kPa and pile bearing capacity for Cam Ha and Cam 
Pho area is about  800 to 900 kN therefore its foundation can be applied. In addition, the bearing 
capacity of a drilled shaft is about 2,500 kN for Cam Ha, Cam Pho, and Minh An areas. Thus, the 
calculation result of bearing capacity of shallow foundation and pile foundation can be useful for 
planning and development of the infrastructure in Hoi An.    
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