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LỜI NÓI ĐẦU 

Giao thông vận tải (GTVT) là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội, cần được ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước theo hướng 
hiện đại với tốc độ nhanh, bền vững, thân thiện với môi trường nhằm tạo tiền đề cho 
phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 

Trong giai đoạn 2005 - 2010 vừa qua, ngành GTVT đã vượt qua muôn vàn khó 
khăn thử thách để thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Đồng thời cũng đã 
đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng 
cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Trong thành tích chung của ngành GTVT có vai trò đóng góp xứng đáng của công 
tác khoa học công nghệ (KHCN) trong việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến 
bộ KHCN; lựa chọn nghiên cứu phát triển các công nghệ tiên tiến phù hợp áp dụng 
vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, tạo được sản phẩm hàng hoá, dịch 
vụ có chất lượng, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường và hội nhập 
quốc tế; góp phần quyết định vào tốc độ tăng trưởng bền vững của Ngành, nghiên cứu 
xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định cơ chế, chính sách, hệ thống quy 
phạm, pháp luật quản lý chuyên ngành phù hợp với sự phát triển của cơ chế thị trường 
có định hướng XHCN.  

 Việc hoàn thành nhiều công trình, sản phẩm có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, 
yêu cầu mỹ thuật cao hoàn toàn do các kỹ sư, công nhân Việt Nam đảm nhiệm như 
cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp lớn, cầu treo, cầu dây văng, hầm, sân bay, 
cảng biển, sản phẩm công nghiệp, công nghệ thông tin... đã khẳng định quyết tâm 
và năng lực làm chủ KHCN hiện đại, thể hiện bước tiến bộ vượt bậc cả về “chất” 
và “lượng” của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân ngành GTVT 
đạt tầm khu vực và đang từng bước tiếp cận trình độ thế giới. 

Hội nghị tổng kết công tác KHCN giai đoạn 2005 - 2010 nhằm đánh giá toàn diện 
những hoạt động KHCN trong 5 năm qua, đúc kết các bài học kinh nghiệm và định 
hướng cho sự phát triển mạnh mẽ KHCN của ngành GTVT trong giai đoạn tới.  

Bộ Tuyển tập các báo cáo khoa học của Hội nghị KHCN ngành GTVT giai đoạn 
2005-2010 xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bao gồm: Báo cáo chung; Báo cáo 
chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông; Báo cáo chuyên ngành Cơ khí - Điện - 
Điện tử - Công nghệ thông tin; Báo cáo chuyên ngành Kinh tế - Vận tải - Môi trường - 
Y tế - An toàn giao thông. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến góp ý, nhận xét về Tuyển tập các báo 
cáo khoa học. Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về địa chỉ: Vụ Khoa học và công nghệ 
Bộ GTVT, 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, hoặc xin gửi theo E-mail: ngmthang@mt.gov.vn.  

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 

mailto:ngmthang@mt.gov.vn
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI  

VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC 

KS. LƯU VĂN QUẢNG 
Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (trước đây là Công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải I) thực hiện nhiệm vụ công ích: quản lý, vận hành đèn biển; quản lý vận 
hành luồng hàng hải; khảo sát ra thông báo hàng hải; và các nhiệm vụ khác theo Quyết 
định số 1456/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Công 
ty có địa bàn quản lý từ cây đèn Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) trở ra đến hết địa phận tỉnh 
Quảng Ninh bao gồm đất liền, bờ biển và hải đảo; 43 đèn biển và 22 tuyến luồng hàng 
hải với tổng chiều dài 251,3 km.  

Những thành tựu khoa học công nghệ (KHCN) hiện đại của thế giới đã được ứng 
dụng triệt để trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải, cho phép nghiên cứu, chế tạo 
các thiết bị báo hiệu hàng hải và công cụ hỗ trợ hàng hải công nghệ cao có tính năng 
kỹ thuật vượt trội so với thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải truyền thống và việc sử 
dụng chúng đã góp phần thúc đẩy chiến lược phát triển biển Việt Nam, hình thành một 
hành lang an toàn hàng hải, đồng thời góp phần thực hiện quyền và nghĩa vụ của quốc 
gia có biển, khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền của nước ta trên biển đảo. 

Trong giai đoạn 2005 đến nay, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã 
tiếp cận và ứng dụng các thành tựu KHCN tiên tiến trên thế giới để thiết lập Hệ thống 
báo hiệu hàng hải tiên tiến, hiện đại, đảm bảo hướng dẫn hành hải an toàn cho tàu 
thuyền hoạt động trên vùng biển Việt Nam trong mọi điều kiện thời tiết. Những năm 
qua, việc nghiên cứu ứng dụng thành tựu KHCN mới vào thực tiễn sản xuất nhằm 
nâng cao chất lượng sản phẩm bảo đảm an toàn hàng hải, cải thiện điều kiện làm việc 
của người lao động, hạ giá thành sản phẩm,…  

I. NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG (AIS) 
VÀ BÌNH ĐỒ LUỒNG HÀNG HẢI ĐIỆN TỬ (ENC) TRONG CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ AN TOÀN HÀNG HẢI TẠI CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG 
HẢI MIỀN BẮC 

Bình đồ luồng hàng hải điện tử (Electronic Navigational Chart - ENC) là cơ sở dữ 
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liệu chính thống do cơ quan thủy đạc các quốc gia sản xuất để sử dụng trên Hệ thống 
hiển thị thông tin và hải đồ điện tử (Electronic Chart Display and Information System - 
ECDIS). Bình đồ luồng hàng hải điện tử được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế S57 do 
tổ chức thủy đạc quốc tế (International Hydrographic Organisation-IHO) ban hành, nó 
có nhiều ưu việt hơn trong quá trình điều động tàu, quản lý theo dõi giao thông, thiết 
kế hải trình, an toàn hàng hải và nhiều ứng dụng khác trong ngành hàng hải. 

ENC sử dụng trên ECDIS hỗ trợ cho việc dẫn dắt tàu hành hải trên biển và ra vào 
các cảng biển, vị trí của tàu sẽ được định vị liên tục và hiển thị trên nền hải đồ điện tử, 
đồng thời các thông tin về vị trí tàu, hướng đi và tốc độ tàu cũng được thông báo, do 
đó người điều khiển tàu sẽ dễ dàng nhận biết được tàu đang ở đâu, đang đi với góc 
phương vị nào và độ sâu hiện tại là bao nhiêu một cách trực quan và liên tục trên 
ECDIS. Việc tác nghiệp hải đồ, lập những cảnh báo nguy hiểm trên ECDIS,… đều 
thực hiện dễ dàng hơn nhiều so với tác nghiệp trên hải đồ giấy truyền thống. 

Thiết bị nhận dạng tự động (AIS) lắp đặt trên báo hiệu hàng hải (báo hiệu hàng hải 
AIS) là trạm AIS đặc biệt được thiết lập trên BHHH nhằm chủ động cung cấp thông 
tin: tên báo hiệu, loại báo hiệu, chức năng báo hiệu (cài đặt sẵn), tọa độ (thu nhận từ 
GPS), trạng thái hoạt động của thiết bị đèn, ắc qui, thông tin khí tượng thủy văn... (thu 
nhận từ các cảm biến thích hợp) đến các phương tiện đang hoạt động trong khu vực và 
cơ quan quản lý. Hệ thống báo hiệu hàng hải AIS có các tính năng như sau: 

- Hiển thị trên màn hình thiết bị ECDIS kết hợp với hải đồ điện tử ENC giúp tàu 
thuyền định vị và định hướng hành hải chính xác trong mọi điều kiện thời tiết. 

- Cung cấp cho người đi biển các thông tin chi tiết về báo hiệu hàng hải (tên báo 
hiệu, vị trí chính xác của báo hiệu, các thông tin về điều kiện thuỷ hải văn tại báo 
hiệu,...) một cách trực tiếp, liên tục. 

- Giúp người quản lý phát hiện nhanh chóng các thông số kỹ thuật của báo hiệu, 
việc sai lệch vị trí và một số đặc tính khác của các báo hiệu nổi. 

- Có khả năng lưu trữ một lượng thông tin rất lớn về quá trình hoạt động hàng hải 
của tàu thuyền trong khu vực và có thể hiển thị lại khi có yêu cầu (tên tàu, số nhận 
dạng MMSI, tốc độ và hướng hành trình, điểm xuất phát, điểm đến tiếp theo, loại hàng 
hoá vận chuyển, danh sách và trích ngang thuyền viên, vết tàu hành trình,...), kết nối 
với hệ thống kiểm soát giao thông tàu (VTS) phục vụ tốt cho công tác quản lý và tìm 
kiếm cứu nạn. 

- Kết nối Internet để chia sẻ thông tin về an toàn hàng hải giữa các cơ quan chức 
năng có liên quan trong nước và quốc tế. 

- Ngoài báo hiệu AIS thông thường (được lắp trực tiếp trên báo hiệu, ngoài hiện 
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trường), Hiệp hội Báo hiệu hàng hải quốc tế IALA cũng đưa ra khái niệm thiết lập các 
báo hiệu ảo (sử dụng phần mềm AIS tạo ra một báo hiệu không có thật ngoài thực tế 
nhưng vẫn chứa đựng các thông tin như một báo hiệu thực và có tác dụng báo hiệu 
hàng hải đối với tàu thuyền có trang bị AIS). Đây là một giải pháp cực kỳ hữu hiệu với 
các trường hợp đột xuất bảo đảm giao thông trong thời gian chưa có điều kiện bố trí 
kịp báo hiệu thực ngoài hiện trường. 

 

Sơ đồ nguyên lý AIS trên báo hiệu. 

Với hệ thống AIS hoàn chỉnh trên nền ENC có thể tạo ra một công cụ quản lý và 
theo dõi giao thông rất trực quan và hiệu quả, từ trạm điều hành trung tâm (VTS) an 
toàn hàng hải có thể theo dõi, kiểm soát được bức tranh tổng thể giao thông hàng hải 
trong khu vực (hệ thống báo hiệu, các phương tiện đang hoạt động…). 

Công ty đã hoàn thành biên tập, chạy thử nghiệm ENC: 
- Khu vực luồng Hải Phòng: tháng 7/2008; 
- Khu vực luồng Đà Nẵng: tháng 4/2009; 
- Khu vực luồng Hòn Gai - Cái Lân: tháng 6/2009 
Với việc triển khai thực hiện dự án Hệ thống thông tin giao thông vận tải lĩnh vực 

hàng hải, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc sẽ hoàn thiện các sản phẩm 
ENC trên toàn bộ các tuyến luồng hàng hải trách nhiệm trước tháng 5/2012. 

 

ENC khu vực luồng hàng hải Đà Nẵng. 
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Bình đồ luồng hàng hải điện tử (ENC) do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 
Bắc xây dựng được biên tập dựa trên các tài liệu hải đồ giấy do Hải quân nhân dân 
Việt Nam xuất bản và các bình đồ khảo sát do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 
Bắc thực hiện. Sử dụng công cụ biên tập của hãng SevenCs (Đức); đảm bảo tuân thủ 
hoàn toàn tiêu chuẩn S57 phiên bản 3.1, sẵn sàng để sử dụng trên các thiết bị ECDIS 
theo chuẩn công nghiệp của IHO. Số liệu về độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải 
được cập nhật định kỳ phù hợp với kết quả khảo sát, thông báo hàng hải của Công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. 

 

Phạm vi bao phủ ENC (2007). 

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã tiến hành thử nghiệm lắp đặt báo 
hiệu AIS trên khu vực luồng Hải Phòng và Đà Nẵng. Đầu năm 2010 đã thực hiện việc 
lắp đặt một trạm bờ AIS Station tại khu vực 22B Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng với 
vùng quan sát theo dõi phủ gần kín luồng hàng hải Hải Phòng, một phần luồng Hòn 
Gai - Cái Lân và một trạm bờ AIS Station tại khu vực đèn biển Quản Tượng, thành 
phố Đà Nẵng với vùng quan sát theo dõi phủ kín luồng hàng hải Đà Nẵng. Trong thời 
gian sắp tới sẽ tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện dự án lắp đặt AIS trên các 
luồng Hải Phòng, Hòn Gai - Cái Lân và Đà Nẵng. 

II. NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DIODE PHÁT QUANG 
(LED) VÀ CÔNG NGHỆ TẠO CHỚP ĐỒNG BỘ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐỂ CHẾ 
TẠO ĐÈN BÁO HIỆU HÀNG HẢI  

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 
diode phát quang (LED) và công nghệ tạo chớp đồng bộ vô tuyến điện để chế tạo đèn 
báo hiệu hàng hải. MSCI.LED.132 có trình độ kỹ thuật, công nghệ cao, các thiết bị 
phụ trợ kèm theo phục vụ cho đèn hoạt động (nguồn accu; pin năng lượng mặt trời; hệ 
thống kết nối...) đều được bố trí tích hợp ngay trong đèn, với những tính năng kỹ thuật 
tiên tiến tương đương với đèn nhập khẩu LED Model 701 và 702 của hãng Carmanah 
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(Canađa), đèn MSCI.LED.132 được sản xuất tại Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Bắc sử dụng cho phao báo hiệu hàng hải thoả mãn mọi tiêu chí trong lĩnh vực 
thiết bị báo hiệu hàng hải bằng ánh sáng, nhưng chi phí sản xuất chỉ bằng 60% giá 
thành nhập khẩu đối với đèn cùng loại. 

 

Hệ thống đèn báo hiệu hàng hải chớp đồng bộ. 

Đèn MSCI.LED.132 được chế tạo tại Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, 
có kết cấu gọn nhẹ, chắc chắn, hợp lý, hình dáng đẹp, đảm bảo mỹ thuật công nghiệp; 
các chỉ tiêu, tính năng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của IALA. 

 

Đèn báo hiệu hàng hải MSCI.LED-132. 

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ DIODE phát quang (LED) và thiết bị vô tuyến điện 
để chế tạo đèn báo hiệu hàng hải có chớp đồng bộ đã được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) 
nghiệm thu và trao giải xuất sắc tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật - 2007 do Bộ Giao thông vận 
tải tổ chức và giải Ba tại Hội thi sáng tạo KHKT toàn quốc lần thứ 9/2007. 
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III. NGHIÊN CỨU “XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT BÁO HIỆU 
HÀNG HẢI VIỆT NAM” 

Sau thời gian thực hiện Quyết định 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 về báo 
hiệu hàng hải, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc nhận thấy cần thiết phải 
xây dựng thành quy chuẩn quốc gia về báo hiệu hàng hải nhằm hoàn thiện hệ thống 
quy chuẩn - kỹ thuật quản lý chất lượng sản phẩm bảo đảm an toàn hàng hải đã được 
Bộ GTVT nghiệm thu và đăng ký ban hành: QCVN 20: 2010/BGTVT ban hành kèm 
theo Thông tư số 17/2010/TT-BGTVT ngày 17/5/2010 của Bộ GTVT, để sử dụng 
thống nhất trong cả nước. 

IV. XÂY DỰNG TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG 
BÁO HIỆU HÀNG HẢI 

Xây dựng trang Web để phục vụ hoạt động của Công ty với mục đính như sau: 
- Tạo lập và duy trì một trang thông tin điện tử trên mạng Internet để cung cấp các 

thông tin về an toàn hàng hải cần thiết như các thông báo hàng hải, các thông tin về hệ 
thống đèn biển, luồng tàu biển một cách nhanh chóng, đầy đủ và có hệ thống cho các 
đối tượng có nhu cầu; 

- Quảng bá rộng rãi về chức năng nhiệm vụ, thông tin hoạt động, các sản phẩm và 
dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng. 

Trang Web: www.vms-north.vn:82 của Công ty đi vào hoạt động hoàn toàn đáp 
ứng được các mục đích đặt ra ban đầu. 

Phần mềm chạy trên nền Web quản lý hệ thống báo hiệu hàng hải trực tuyến của 
Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có các chức năng: 

- Quản lý các thông số về báo hiệu hàng hải; 
- Tự động kết xuất ra thông báo hàng hải; 
- Hệ thống chạy trên mạng có thể truy cập được từ xa. 
Phần mềm đã góp phần hình thành một cơ sở dữ liệu thống nhất, hoàn chỉnh về 

báo hiệu hàng hải do Công ty quản lý, hỗ trợ công tác quản lý báo hiệu hàng hải, thông 
báo hàng hải, tìm kiếm, thống kê, báo cáo,… và mở ra các ứng dụng khác sau này. 

V. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH KHÁC 

Hiện tại Công ty đang thực hiện đề tài nghiên cứu, ứng dụng để sản xuất thiết bị 
báo hiệu hàng hải chớp đồng bộ bằng GPS (dự kiến năm 2012 sẽ được lắp đặt cho các 
báo hiệu) và thiết bị cho hệ thống báo hiệu hàng hải AIS được Bộ GTVT cho phép tại 
Quyết định số 3319/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2010. 

http://www.vms-north.vn:82
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“Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 
đến 2030” đã được Bộ GTVT thẩm định để trình Chính phủ với mục tiêu: 

- Hoàn thiện hệ thống báo hiệu (đèn biển, đăng tiêu và các báo hiệu dẫn luồng) đáp 
ứng yêu cầu nâng cấp các tuyến luồng hàng hải với chất lượng cao. Đổi mới công 
nghệ, trang thiết bị theo hướng hiện đại, có khả năng tích hợp với thiết bị giám sát và 
điều khiển từ xa, tiến tới tự động hóa báo hiệu hàng hải. 

- Thiết lập các báo hiệu hàng hải vô tuyến: tiêu ra-đa (RACON); phản xạ ra đa 
chủ động (RTE). 

- Thiết lập hệ thống hỗ trợ hành hải điện tử AIS, DGPS, VTS, ENC... theo định 
hướng môi trường hàng hải điện tử e-Navigation của IMO. 

KẾT LUẬN 

Bảo đảm an toàn hàng hải là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu đối với các 
ngành kinh tế biển nói chung và ngành hàng hải nói riêng. Với việc nghiên cứu, ứng 
dụng các thành tựu KHCN tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, quản lý của doanh nghiệp, 
góp phần thiết lập và duy trì môi trường an toàn hành hải, tạo điều kiện cho phát triển 
thương mại, kinh tế biển và các mục tiêu nhân đạo, góp phần thực hiện quyền và nghĩa 
vụ của quốc gia có biển đối với các điều ước quốc tế mà nước ta đã ký kết hoặc gia 
nhập, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo; thực hiện đúng 
chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ Tư 
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Các hướng dẫn và khuyến cáo của IALA 
[2] Các hướng dẫn và khuyến cáo của ITU  
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NHỮNG THAY ĐỔI CĂN BẢN CỦA CÔNG ƯỚC ROTTERDAM 
VÀ HƯỚNG SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 

THE MAJOR CHANGES OF THE ROTTERDAM RULES AND 
AMENDMENT TO THE VIETNAM MARITIME CODE 

TS. DƯƠNG VĂN BẠO  
Khoa Kinh tế vận tải biển - Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 
Công ước của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa quốc tế một phần hoặc hoàn 

toàn bằng đường biển được thông qua ngày 23/9/2009 tại Rotterdam đến nay đã có 22 
quốc gia phê chuẩn và có hiệu lực. Sự ra đời Công ước được nhiều quốc gia trông đợi 
và áp dụng cho phép thay thế các Công ước hiện tại vốn được áp dụng rất khác nhau 
giữa các nước trong cả thuê tàu chuyến và trong vận tải đa phương thức. Những thay 
đổi đó đang tác động tới thị trường vận tải thế giới và Việt Nam. Trước xu hướng hội 
nhập quốc tế và để nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu trong nước, Bộ luật 
Hàng hải Việt Nam cần phải có những sửa đổi cho phù hợp với Công ước này. 

Abstract 
United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods 

Wholly or Partly by Sea was signed and ratified by 22 countries on 23rd Sep. 2009 at 
Rotterdam. There were countries looking forward to adopt this Convention in order to 
replace outdate laws that have been executed variously by countries over the world in 
voyage charter and multimodal transport. These changes have being affected on the 
global freight market and Vietnam as well as. In the tendency of global integration 
and to improve the competitive ability of Vietnam fleet, the Maritime Code of Socialist 
Republic of Vietnam should be amended and added in compliance with the 
Convention. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vận tải hàng hóa quốc tế đang phát triển rất nhanh chóng và đa dạng để vận 
chuyển hàng hóa ngày càng tăng trên thế giới. Việc điều chỉnh nghĩa vụ và trách 
nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa, hiện nay chủ yếu được điều chỉnh qua 
hai công ước quốc tế, đó là Hague-Visby và Hamburg 78. Việc áp dụng các công ước 
này rất khác nhau giữa các nước, có quốc gia phê chuẩn và áp dụng công ước quốc tế, 
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nhưng cũng có quốc gia chỉ áp dụng một phần của công ước thông qua luật riêng của 
quốc gia đó. Việc áp dụng hoặc dẫn chiếu tới các công ước quốc tế đó còn thiếu nhất 
quán, đôi khi tạo ra sự xung đột về luật pháp ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng. 

Việc song song tồn tại nhiều công ước điều chỉnh nghĩa vụ của người chuyên chở 
như hiện nay chưa thực sự tạo ra sự công bằng về nghĩa vụ và trách nhiệm giữa người 
chuyên chở với chủ hàng. Có quốc gia thiên về bảo vệ che chở cho người chuyên chở, 
trong khi những quốc gia khác lại nghiêng về bảo vệ lợi ích cho chủ hàng. Sự tồn tại 
dai dẳng những bất cập này đã thành những lực cản đối với thương mại thế giới, mặt 
khác xu hướng đơn giản hóa các chứng từ, thủ tục trong thương mại quốc tế được thay 
thế bằng thương mại điện tử chưa được các công ước đề cập và khuyến khích phát 
triển. 

Mục đích của bài nghiên cứu này là đánh giá những điểm mới, tiến bộ của công 
ước Rotterdam đồng thời rà soát và xem xét lại những bất cập đối với Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp sửa đổi một số điều khoản cho phù hợp với 
xu hướng của vận tải thế giới. 

NỘI DUNG 

Công ước Hague-Visby sau hơn 40 năm tồn tại, được nhiều nước áp dụng hoặc 
viện dẫn với nhiều cách thức khác nhau, đến nay đã lạc hậu do sự tiến bộ của khoa học 
kỹ thuật cũng như sự thay đổi của các phương thức vận tải mới ra đời trong những 
năm gần đây. Những hạn chế của công ước này thể hiện qua chỗ nó chưa thực sự công 
bằng giữa người chuyên chở và chủ hàng. Quyền lợi của chủ hàng được đảm bảo ở 
mức tối thiểu, trong khi trách nhiệm của người vận chuyển đối với hàng hoá chỉ cần 
chăm chỉ hợp lý trước và bắt đầu của chuyến đi mà không phải chịu trách nhiệm về tổn 
thất đối với hàng hoá ngay cả khi tổn thất đó bị gây nên bởi nguyên nhân con tàu 
không đủ khả năng đi biển trong chuyến đi, trong khi thời hiệu tố tụng chỉ là 1 năm 
[3]. Với những quy định này thì chủ hàng khó có khả năng chứng minh lỗi và buộc 
người chuyên chở bồi thường cho các tổn thất thiệt hại xảy ra với hàng hoá, đặc biệt là 
hầu hết các chủ hàng đều không có chuyên môn về hàng hải và cũng không thể theo 
người chuyên chở trong suốt hành trình. Mức giới hạn trách nhiệm của người chuyên 
chở còn thấp (666,67 SDR/kiện hoặc một đơn vị vận chuyển hoặc 2 SRD/kg trọng 
lượng toàn bộ hàng hoá bị tổn thất), trong khi những sự biện hộ và miễn trách của 
người chuyên chở là rất lớn ngay cả khi người chuyên chở gây nên tổn thất, thiệt hại 
do chậm trễ trong việc giao hàng [3]. Với những quy định giai đoạn trách nhiệm của 
người chuyên chở chỉ phát sinh từ móc cần cẩu tại cảng bốc hàng đến móc câu cần 
trục tại cảng dỡ thì các quy tắc Hague-Visby chỉ áp dụng được cho vận tải biển, trong 
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khi ngày nay vận tải đa phương thức cũng như chuỗi cung ứng và dịch vụ logistic đang 
rất phát triển. 

Nhằm khắc phục những nhược điểm của Công ước Hague-Visby, dưới sức ép của 
các chủ hàng, Công ước Hamburg 78 ra đời nhưng đến năm 1992 mới có đủ 20 quốc 
gia phê chuẩn và có hiệu lực. Theo Công ước Hamburg, thời hạn trách nhiệm của 
người chuyên chở được mở rộng từ khi nhận hàng tại cảng bốc, trong suốt quá trình 
vận chuyển đến khi hàng hoá đến cảng dỡ (điều 4) [5]. Cơ sở trách nhiệm của người 
chuyên chở được xác định theo nguyên tắc “suy đoán” nghĩa là người chuyên chở phải 
chịu trách nhiệm đối với các tổn thất thiệt hại khi hàng hoá còn nằm trong thời hạn 
trách nhiệm của người chuyên chở, kể cả các tổn thất thiệt hại do chậm trễ trong giao 
hàng gây nên. Người chuyên chở chỉ được giải thoát trách nhiệm nếu chứng minh 
được họ, đại lý hay người làm công cho họ không có lỗi. Mức trách nhiệm người 
chuyên chở được nâng lên 835 SDR/kiện hoặc 2,5 SDR cho mỗi kilôgam trọng lượng 
toàn bộ của hàng hoá bị tổn thất thiệt hại [5]. Như vậy, Công ước Hamburg 78 chủ yếu 
là bảo vệ quyền lợi cho chủ hàng. Điều này được xem như là một sự cạnh tranh không 
bình đẳng giữa các quốc gia có ngành hàng hải phát triển với các quốc gia chậm phát 
triển và chính vì lẽ đó nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam không áp dụng hay dẫn 
chiếu tới Công ước này. 

Trước những bất cập của các công ước quốc tế thống nhất về nghĩa vụ và trách 
nhiệm của người chuyên chở hiện nay cũng như việc áp dụng và dẫn chiếu công ước 
rất khác nhau giữa các nước, ngày 23 tháng 9 năm 2009 công ước quốc tế về vận 
chuyển hàng hóa một phần hoặc toàn bộ bằng đường biển đã được thông qua tại 
Rotterdam. Công ước gồm 18 chương, 96 điều khoản. Các điều khoản của Công ước 
đã kế thừa những ưu việt đồng thời loại bỏ một số bất cập và những hạn chế của cả hai 
Công ước Hague-Visby và Hamburg: 

Công ước Rotterdam, như các chuyên gia đánh giá, là một Công ước rất thành 
công ở một số điểm sau: 

- Rà soát lại tất cả các quy định lỗi thời của các Công ước Hague-Visby và 
Hamburg, trên cơ sở đó đề cập một cách đầy đủ, công bằng nghĩa vụ và trách nhiệm 
của các bên phù hợp với xu thế phát triển của vận tải quốc tế [4]; 

- Thống nhất hóa bằng một hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế cho toàn bộ 
quá trình vận chuyển cả trên biển và trên bộ, điều mà hiện tại, nhiều nước đang áp 
dụng bằng những hợp đồng riêng biệt cho mỗi dạng vận tải biển, bộ, sắt, hàng không 
trong vận tải hàng hóa quốc tế [4]; 

- Minh bạch hóa nghĩa vụ và trách nhiệm tập thể trong quá trình vận chuyển từ nơi 
cung cấp đến điểm giao hàng cuối cùng. Điều này càng trở nên cần thiết hơn vì thương 
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mại toàn cầu cũng như xu hướng container hóa và số lượng người tham gia vào chuỗi 
cung ứng ngày càng tăng lên một cách nhanh chóng [4]. Người vận chuyển và chủ 
hàng cũng có những trách nhiệm riêng được quy định một cách rõ ràng và cụ thể hơn 
trong Công ước này;  

- Công ước Rotterdam mở ra một cơ sở pháp lý cho sự phát triển của thương mại 
điện tử, bao gồm cả các chứng từ và vận đơn điện tử trong vận tải đường biển. Đây là 
vấn đề mấu chốt nhằm giảm chi phí và tăng độ chính xác và tính tin cậy trong giao 
dịch thương mại trong tương lai, mở đường cho các chuẩn giao dịch trong mạng lưới 
logistics. 

- Công ước mở cho tất cả các quốc gia ký kết, phê chuẩn, hay thừa nhận cho các 
thành phần tham gia vận chuyển như MTO, Logisstics... 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI CỦA CÔNG ƯỚC 

1. Thời hạn áp dụng trách nhiệm của người chuyên chở 
Thời hạn áp dụng trách nhiệm của người chuyên chở trong Công ước Hague-Visby 

là từ cảng đến cảng và quy định còn mập mờ trong Hamburg, Công ước Rotterdam mở 
rộng thời hạn áp dụng trách nhiệm của người chuyên chở kể từ khi hàng được thu gom 
tại điểm nhận hàng cho đến khi hàng được giao hoặc đặt dưới quyền định đoạt của 
người nhận tại điểm đích [6]. Sự sửa đổi này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 
của vận tải đa phương thức trong việc cung cấp dịch vụ vận chuyển từ cửa đến cửa 
vốn đang rất phát triển trong giai đoạn hiện nay. 

2. Nghĩa vụ trách nhiệm của người chuyên chở 
Nghĩa vụ của người chuyên chở (điều 14) của quy tắc Rotterdam, không như 

Hague-Visby chỉ cần chăm chỉ một cách thích đáng trước và bắt đầu mỗi chuyến đi để 
làm cho con tàu có đủ khả năng đi biển; biên chế, trang bị và cung ứng hợp lý; và làm 
cho các bộ phận của con tàu được an toàn để tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản hàng 
hoá được an toàn. Việc quy định như vậy làm giảm trách nhiệm của người chuyên chở, 
đặc biệt trong chuyến đi của con tàu, nghĩa vụ của người chuyên chở được miễn giảm. 
Ngược lại trong Rotterdam, người chuyên chở phải bảo đảm khả năng đi biển của con 
tàu trong suốt chuyến đi [6]. Trách nhiệm duy trì trạng thái phù hợp và an toàn đối với 
hàng hoá còn được mở rộng ra đối với container là công cụ vận chuyển của người 
chuyên chở.  

Nghĩa vụ vận chuyển và giao hàng được quy định cụ thể trong Rotterdam tại điều 
11, theo đó người vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đích và 
giao hàng cho người nhận. Cũng với nghĩa vụ này, Hague-Visby lại không quy định và 
trong Hamburg còn mập mờ mang ý nghĩa ngầm hiểu. Đây cũng là nghĩa vụ thường 
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xảy ra tranh chấp trong vận chuyển mà nhiều quốc gia đã không chấp nhận Hamburg. 

3. Trách nhiệm của người chuyên chở đối với bên thứ ba 
Hầu như các quy định trong Hague-Visby và Hamburg đều giảm trách nhiệm của 

người chuyên chở đối với những tổn thất thiệt hại xảy ra với hàng hoá do bên thứ ba 
gây nên như đại lý, người làm công hoặc các nhà thầu phụ mà người chuyên chở đã sử 
dụng dịch vụ của họ để thực hiện hợp đồng. Theo các Công ước hiện hành, người 
chuyên chở chỉ chịu trách nhiệm đối với các tổn thất thiệt hại xảy ra do bên thứ ba gây 
nên trong thời hạn trách nhiệm của người chuyên chở, cụ thể là từ cảng đến cảng. 
Ngược lại những tổn thất đó xảy ra ngoài khu vực cảng không thuộc trách nhiệm của 
người chuyên chở. Trong Rotterdam, trách nhiệm này được quy định rất rõ ràng và cụ 
thể tại điều 18 đã mở rộng nghĩa vụ của người chuyên chở tới tất cả các bên tham gia 
vào quá trình vận chuyển hàng từ nơi nhận đến nơi trả hàng bao gồm cả bên thực hiện 
hàng hải từ cảng đến cảng như người bốc xếp, người khai thác bến, người gom hàng 
v.v... là những người thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của người chuyên chở, 
và bên thực hiện phi hàng hải như người vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ cũng 
như thuỷ thủ thuyền viên của con tàu [6]. 

4. Nghĩa vụ của người gửi hàng 
Trong các Công ước Hague-Visby cũng như Hamburg quy định về nghĩa vụ và 

trách nhiệm của người gửi hàng rất hạn chế và chưa rõ ràng, cụ thể chỉ có 3 điều khoản 
quy định về vấn đề này đó là: người gửi hàng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác 
đối với hàng hoá đã được khai báo (điều 3 khoản 5); người gửi hàng phải chịu trách 
nhiệm đối với tổn thất do lỗi bất cẩn hoặc không chu đáo của chủ hàng hoặc người do 
chủ hàng chủ định và người gửi hàng phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất thiệt hại 
và các chi phí phát sinh do cố tình gửi hàng nguy hiểm. 

Nghĩa vụ của người gửi hàng trong Rotterdam được quy định cụ thể và chi tiết hơn 
đó là người gửi hàng phải chịu trách nhiệm đóng gói hàng và bảo đảm rằng hàng hoá 
được đóng gói chắc chắn phù hợp với các điều kiện vận chuyển, bốc xếp và bảo quản 
trong chuyến đi. Cung cấp cho người vận chuyển các thông tin chỉ dẫn cũng như các 
chứng từ có liên quan đến hàng hoá phù hợp với luật pháp và tập quán vận chuyển 
hàng hoá quốc tế. Người gửi hàng có nghĩa vụ cung cấp thông tin và các chứng từ liên 
quan đến hàng nguy hiểm và phải chịu trách nhiệm về những tổn thất thiệt hại xảy ra 
đối với hàng hoá trong chuyến đi nếu không cung cấp hoặc cung cấp sai thông tin về 
hàng nguy hiểm [6]. 

5. Giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở 
Phạm vi giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở trong Quy tắc Rotterdam 
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được mở rộng hơn so với các công ước hiện tại. Theo Hague-Visby và Hamburg, 
người chuyên chở được hưởng mức giới hạn trách nhiệm đối với các tổn thất thiệt hại 
xảy ra đối với hàng hoá hoặc có liên quan đến hàng hoá, trong khi trong Rotterdam 
bao gồm cả những vi phạm về nghĩa vụ của người chuyên chở như giao hàng đúng 
hạn, phát hành chứng từ vận tải, thực hiện việc chỉ dẫn và kiểm soát hàng v.v... 

Mức giới hạn trách nhiệm đối với người chuyên chở trong trường hợp hàng hoá bị 
tổn thất, thiệt hại được nâng lên tới mức cao nhất là 875 SDR/kiện hoặc 3 SDR/kg 
trọng lượng toàn bộ trừ trường hợp giá trị hàng hoá được khai báo cụ thể trước khi 
giao hàng. Mức trách nhiệm này được xem là hợp lý nhằm bảo vệ lợi ích của chủ 
hàng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay một phần do tiền tệ của các nước bị mất giá, 
phần khác nữa là hàng hoá trong các giao dịch mua bán hiện nay đều là hàng thành 
phẩm có giá trị cao hơn so với trước đây (điều 59) [6]. 

6. Trách nhiệm của người chuyên chở đối với vận chuyển động vật sống 
Trách nhiệm này mới chỉ xuất hiện trong Hamburg mà chưa được quy định trong 

Hague-Visby. Tại điểm này Công ước quy định người chuyên chở phải chịu trách 
nhiệm đối với tổn thất thiệt hại xảy ra đối với hàng nếu người đi khiếu nại chứng minh 
được rằng người chuyên chở đã có lỗi hoặc không có biện pháp hợp lý để chăm sóc 
hàng hoá khi biết chắc chắn tổn thất có thể xảy ra. 

7. Nghĩa vụ trách nhiệm của người thực hiện hợp đồng trên chặng vận tải 
đường biển 

Trách nhiệm của người chuyên chở thực (actual carrier) lần đầu tiên được nhắc tới 
trong Hamburg nhưng không được đề cập trong Hague-Visby. Nghĩa vụ này được quy 
định cụ thể và rõ ràng hơn trong Rotterdam, theo đó người chuyên chở gồm người 
thực hiện hợp đồng vận tải trong hàng hải (người thực hiện hàng hải), nghĩa là vận tải 
hàng hoá từ cảng bốc đến cảng dỡ kể cả các hoạt động bốc, dỡ và khai thác bến cảng, 
và người thực hiện hợp đồng vận tải phi hàng hải, nghĩa là vận chuyển hàng trên 
đường bộ. Theo quy tắc Rotterdam, người thực hiện hàng hải phải thực hiện hoặc chịu 
bất kỳ một trách nhiệm nào của người chuyên chở trong việc nhận, trông nom vận 
chuyển và giao lại hàng hoá cho người nhận tại cảng đích [6]. 

8. Trách nhiệm của người chuyên chở trước và sau vận tải biển 
Vận tải đa phương thức đang rất phát triển nhằm thực hiện dịch vụ vận tải từ “cửa” 

đến “cửa” nhưng chưa được quy định trong Hague-Visby. Trong các quy tắc 
Hamburg, trách nhiệm này chỉ ràng buộc đến người vận chuyển từ cảng nhận hàng đến 
cảng trả hàng. Ngoài ra, chế độ trách nhiệm này được điều chỉnh rất khác nhau trong 
các quy tắc thống nhất về chứng từ vận tải đa phương thức do UNCTAD/ICC phát 
hành năm 1991[7]. 
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Nhằm thống nhất trách nhiệm của người chuyên chở, đặc biệt trong vận tải đa 
phương thức, Công ước Rotterdam thống nhất khái niệm người thực hiện hàng hải và 
phi hàng hải để thống nhất trách nhiệm của người chuyên chở đối với các tổn thất và 
thiệt hại đối với hàng hoá [6]. Bằng cách này, quy tắc Rotterdam đã thống nhất trách 
nhiệm của người vận tải trong suốt quá trình vận tải, hạn chế việc áp dụng nhiều chế 
độ trách nhiệm và luật lệ khác nhau trên các chặng vận tải mà hàng hóa bị xảy ra tổn 
thất [4]. 

9. Chứng từ điện tử 
Một trong những điểm mới của Công ước Rotterdam là lựa chọn chứng từ vận tải 

điện tử. Bản Quy tắc quy định giá trị tương đương của chứng từ vận tải, chứng từ điện 
tử và các chứng từ giấy tờ khác. Quy tắc cũng quy định việc phát hành, chuyển 
nhượng và thu hồi các chứng từ điện tử giữa người chuyên chở với người nắm giữ 
chứng từ hợp lệ (từ điều 8 đến điều 10) [6].  

Bằng các quy định này, bản Quy tắc mở ra một kỷ nguyên mới trong giao dịch 
điện tử trong vận tải - thương mại quốc tế, đáp ứng với xu hướng phát triển mạnh mẽ 
của công nghệ thông tin cũng như công nghệ vận tải quốc tế, tạo điều kiện cho vận tải 
và thương mại quốc tế phát triển. 

Một số hạn chế của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 

Bộ luật Hàng hải Việt Nam được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ năm 2005 
chủ yếu được viện dẫn theo bản Quy tắc Hague-Visby, trong đó trách nhiệm của người 
chuyên chở còn khá “nhẹ” cũng như một số bất cập: 

- Người chuyên chở chỉ cần chăm chỉ một cách hợp lý trước và bắt đầu mỗi 
chuyến đi để làm cho con tàu có đủ khả năng đi biển, biên chế, trang bị và cung ứng 
hợp lý, làm cho các bộ phận của con tàu an toàn phù hợp với hàng hoá chuyên chở [1]. 
Như vậy người ta có thể hiểu được rằng người chuyên chở không phải chịu trách 
nhiệm về khả năng đi biển của con tàu trong suốt quá trình thực hiện chuyến đi. Đây 
chính là khoảng thời gian và khả năng xảy ra tổn thất đối với tàu và đối với hàng hoá 
là lớn nhất. Tuy vậy, khi tổn thất thiệt hại xảy ra với hàng hóa, để được bồi thường thì 
người khiếu nại phải chứng minh được người chuyên chở có lỗi. Đây là điều vô cùng 
khó khăn hay có thể nói là điều “không thể” với người khiếu nại vì người khiếu nại 
không thể đi cùng với tàu trong suốt chuyến đi được hoặc là người khiếu nại thường 
không am hiểu về hàng hóa như người chuyên chở, và người khiếu nại chỉ còn cách 
chấp nhận thiệt thòi. Chính sự đối xử không công bằng này đang làm cho vận tải biển 
Việt Nam mất dần khách hàng, ngay cả đối với thị trường trong nước; 

- Mức giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở đối với tổn thất thiệt hại xảy ra 
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với hàng hóa còn thấp (666,67 SRD/kiện hoặc 2 SDR/kg trọng lượng toàn bộ) [1], 
trong khi lạm phát về tiền tệ của các quốc gia không có dấu hiệu dừng lại;  

- Chưa đề cập tới trách nhiệm của người chuyên chở trong dịch vụ giao hàng từ 
“cửa” đến “cửa” trong vận tải đa phương thức vốn đang rất phát triển hiện nay; 

- Chưa xây dựng được các quy định liên quan đến vận chuyển động vật sống; 
- Thời hạn khiếu kiện theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam còn hạn chế (1 năm) trong 

khi những thủ tục hành chính của ta còn nhiều bất cập, việc thu thập thông tin cũng 
như những chứng cứ phục vụ cho công tác tranh tụng là rất khó khăn, phức tạp không 
phải bất kỳ khách hàng nào cũng có thể làm được trong khoảng thời gian đó. 

Với những hạn chế đó, Bộ luật Hàng hải Việt Nam không tránh khỏi lạc hậu so với 
sự phát triển của khoa học và công nghệ. Bộ luật chủ yếu che chắn và bảo vệ cho chủ 
tàu mà chưa chú ý tới quyền lợi của chủ hàng. Chính sự bảo trợ này làm cho các chủ 
tàu Việt Nam trở nên trì trệ, mất động lực trong cạnh tranh và mất thị trường trước các 
hãng tàu nước ngoài. Trước xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ 
vận tải hàng hoá quốc tế, chắc chắn Bộ luật Hàng hải của Việt Nam cần phải sửa đổi, 
bổ sung cho phù hợp thúc đẩy ngành Hàng hải Việt Nam phát triển.  

KẾT LUẬN 

Công ước Rotterdam không hoàn toàn xóa bỏ mà giữ lại những điểm tiến bộ của 
Công ước Hague-Visby và Hamburg, đồng thời bổ sung những những điểm mới phù 
hợp với khuynh hướng phát triển của vận tải hiện đại. Bằng cách này, Công ước đã 
biểu hiện được tính công bằng, tạo ra một môi trường pháp lý bình đẳng giữa chủ tàu 
và chủ hàng qua đó thức đẩy hoạt động thương mại quốc tế phát triển mạnh mẽ hơn. 
Kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Hàng hải nói riêng đang trong tiến trình hội 
nhập quốc tế, việc chủ động đề xuất sửa đổi và bổ sung những quy định hợp lý theo 
Quy tắc Rotterdam là một việc làm cần thiết để đưa ngành Hàng hải Việt Nam tiến kịp 
với khu vực và thế giới. 
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Goods Wholly or Partly by Sea known as ‘The Rotterdam Rules’, 2010. 

[7]  UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents. 
[8]  The Hague-Visby Rules - The Hague Rules as Amended by the Brussels 

Protocol 1968. 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT XẾP HÀNG 
TRONG TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG BẾN CẢNG 

THS. DOÃN VĨNH LỘC 
Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT 
PGS.TS. PHẠM VĂN GIÁP 
Đại học Xây dựng Hà Nội 

1. MỞ ĐẦU 

Lý thuyết xếp hàng đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trên thế giới trong 
nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau như: bưu chính viễn thông, hàng không, đường 
sắt và cũng đã được đề cập trong tiêu chuẩn cảng Nhật Bản (OCDI - 2002), tiêu chuẩn 
châu Âu (EU), sổ tay thiết kế công trình bảo vệ bờ của Mỹ. Đối với hệ thống cảng, lý 
thuyết xếp hàng bao gồm 03 yếu tố, đó là: thời gian tàu đến cảng/thời gian tàu làm 
dịch vụ tại bến/số lượng bến. Trong đó thời gian tàu đến cảng và thời gian tàu làm các 
dịch vụ tại bến là các đại lượng ngẫu nhiên phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan 
như điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của từng vùng. Hai đại lượng trên 
phân phối theo một số quy luật nhất định (phân phối theo quy luật số mũ âm, phân 
phối Erlang hoặc một số phân phối khác). 

So với phương pháp tính toán số lượng bến truyền thống mà chúng ta đang áp 
dụng (phương pháp tính theo tiêu chuẩn Liên Xô cũ) thì phương pháp tính toán số 
lượng bến theo lý thuyết xếp hàng có nhiều ưu điểm hơn. Đó là, ngoài việc xác định 
được hệ số bận bến, số lượng bến, phương pháp tính theo lý thuyết xếp hàng còn xác 
định được thời gian chờ tàu trung bình, xác suất tàu phải chờ trước khi vào bến và mối 
liên hệ giữa các đại lượng trên... Hình 1.1 và 1.2 thể hiện sơ đồ tính số lượng bến theo 
phương pháp truyền thống và theo lý thuyết xếp hàng. 

Việc nghiên cứu ứng dụng lý thuyết xếp hàng để áp dụng ở Việt Nam chính là việc 
tìm ra quy luật phân phối thời gian tàu đến cảng và thời gian tàu đậu tại bến làm dịch vụ. 

 

Hình 1.1. Sơ đồ tính toán số lượng bến theo phương pháp truyền thống. 
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Hình 1.2. Sơ đồ tính toán số lượng bến theo lý thuyết xếp hàng. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT XẾP HÀNG 

2.1. Các hàm phân phối xác suất dùng trong lý thuyết xếp hàng 
Lý thuyết xếp hàng cho các yếu tố ngẫu nhiên như đối tượng đến, thời gian dịch vụ 

đã được công bố bởi A.N.Erlang, Kendall và một số tác giả khác vào những năm cuối 
của thế kỷ XIX... 

Với lý thuyết xếp hàng, hệ thống cảng được hiểu như là chỗ thả neo hoặc nơi neo 
đậu của tàu. Các yếu tố được xác định trong lý thuyết xếp hàng, đó là:  

- Yếu tố đến (thời gian tàu đến); 
- Yếu tố làm dịch vụ (thời gian tàu đậu tại bến làm các dịch vụ); 
- Hệ thống dịch vụ (quy tắc xếp hàng, số lượng bến). 
Kendall ký hiệu các sự phân phối thời gian tàu đến cảng và thời gian tàu làm các 

dịch vụ tại bến bằng các “Chữ cái” và mô tả hệ thống xếp hàng bởi một tập hợp có ba 
thành phần đó là Chữ cái 1/Chữ cái 2/Số lượng bến. Ví dụ như: M/M/1, M/M/n, 
M/E/n... Trong đó Chữ cái 1 là sự phân phối thời gian đến cảng, Chữ cái 2 là sự phân 
phối thời gian làm các dịch vụ. Các chữ cái ký hiệu thay cho các quy luật phân phối, 
điển hình có hai quy luật phân phối sau: 

 + 

 - 
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a) M   Phân phối theo luật số mũ âm (negative exponential) 
Hàm mật độ f(t) của biến ngẫu nhiên t phân phối theo luật số mũ âm là: 

f(t) =  λe-λt (1-1) 

Chữ cái M được xuất phát từ Markov (tên tác giả đã nghiên cứu quy luật này).  

b. Ek   Phân phối Erlang 
Đây là trường hợp tổng quát hơn sự phân phối theo luật số mũ âm, phụ thuộc vào 

hai tham số m và k. Phân phối Ek được sử dụng lần đầu tiên trong nghiên cứu lý thuyết 
xếp hàng của A.K.Erlang. Hàm mật độ có dạng (1-2) và được mô tả trên hình 1.3 

 

Hình 1.3. Phân phối Erlang - ứng với các giá trị k = 1, 2, 4, 6, 8, 10 

k k 1 k t(k. ) .t .ef (t)
(k 1)!

− − µµ
=

−
 (1-2) 

k = 1, phân phối Erlang trở thành phân phối theo luật số mũ âm. 

2.2. Một số hệ thống xếp hàng thường dùng trong tính toán quy hoạch cảng  
2.2.1. Hệ thống xếp hàng M/M/n 

( )
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n

w 2
/ nN P 0

n! 1 / n
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P 01W
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 Thời gian chờ tàu trung bình  
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U
.n n
λ ρ

= =
µ

 Hệ số bận bến 

( ) ( )
n n1 nSt P 0 P 0

n! 1 / n n! n
ρ ρ

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
− ρ −ρ

 Hàm số xác định xác suất đợi tàu  

 

Hình 2.1. Đồ thị hàm số xác định xác suất đợi tàu.  

Mối quan hệ giữa thời gian chờ tàu trung bình, số lượng bến và hệ số bận bến được 
thể hiện trong các bảng 2.1 và hình 2.2. 

Bảng 2.1. Thời gian chờ tàu trung bình trong hệ thống xếp hàng M/M/n 
(Trên đơn vị thời gian dịch vụ trung bình) 

Số lượng bến (n) Hệ số 
bận 

bến U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.1 0.1111 0.0101 0.0014 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0.2 0.2500 0.0417 0.0103 0.0030 0.0010 0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 

0.3 0.4286 0.0989 0.0333 0.0132 0.0058 0.0027 0.0013 0.0006 0.0003 0.0002 

0.4 0.6667 0.1905 0.0784 0.0378 0.0199 0.0111 0.0064 0.0039 0.0024 0.0015 

0.5 1.0000 0.3333 0.1579 0.0870 0.0521 0.0330 0.0218 0.0148 0.0102 0.0072 

0.6 1.5000 0.5625 0.2956 0.1794 0.1181 0.0819 0.0589 0.0436 0.0330 0.0253 

0.7 2.3333 0.9608 0.5470 0.3572 0.2519 0.1867 0.1432 0.1128 0.0906 0.0739 

0.8 4.0000 1.7778 1.0787 0.7455 0.5541 0.4315 0.3471 0.2860 0.2401 0.2046 

0.9 9.0000 4.2632 2.7235 1.9693 1.5250 1.2335 1.0285 0.8769 0.7606 0.6687 
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Hình 2.2. Đồ thị xác định thời gian chờ tàu trung bình 
 trong hệ thống xếp hàng M/M/n. 

2.2.2. Hệ thống xếp hàng E2/E2/n 
Mối quan hệ giữa thời gian chờ tàu trung bình, số lượng bến và hệ số bận bến được 

thể hiện trong các bảng 2.2 và hình 2.3 

Bảng 2.2. Thời gian chờ tàu trung bình trong hệ thống xếp hàng E2/E2/n 
(Trên đơn vị thời gian dịch vụ trung bình) 

Số lượng bến (n) Hệ số 
bận 

bến U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.1 0.0166 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0.2 0.0604 0.0065 0.0011 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0.3 0.1310 0.0235 0.0062 0.0019 0.0007 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 

0.4 0.2355 0.0576 0.0205 0.0085 0.0039 0.0019 0.0009 0.0005 0.0003 0.0001 

0.5 0.3904 0.1181 0.0512 0.0532 0.0142 0.0082 0.0050 0.0031 0.0020 0.0013 

0.6 0.6306 0.2222 0.1103 0.0639 0.0400 0.0265 0.0182 0.0128 0.0093 0.0069 

0.7 1.0391 0.4125 0.2275 0.1441 0.0988 0.0712 0.0532 0.0407 0.0319 0.0258 

0.8 1.8653 0.8300 0.4600 0.3300 0.2300 0.1900 0.1400 0.1200 0.0900 0.0900 

0.9 4.3590 2.0000 1.2000 0.9200 0.6500 0.5700 0.4400 0.4000 0.3200 0.3000 
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Hình 2.3. Đồ thị xác định thời gian chờ tàu trung bình 
 trong hệ thống xếp hàng E2/E2/n. 

Từ các bảng 2.1, 2.2, hình 2.2, 2.3 có thể rút ra nhận xét như sau: Thời gian chờ 
tàu trung bình tỷ lệ thuận với hệ số bận bến, và tỷ lệ thuận với số lượng bến, có nghĩa 
là bến càng bận thì thời gian chờ tàu trung bình càng cao, số lượng bến càng nhiều thì 
thời gian chờ tàu trung bình càng nhỏ. 

3. VẬN DỤNG LÝ THUYẾT XẾP HÀNG TRONG TÍNH TOÁN SỐ 
LƯỢNG BẾN Ở VIỆT NAM 

3.1. Lựa chọn hệ thống xếp hàng trong cảng biển Việt Nam 
3.1.1. Giới thiệu phần mềm BESTFIT 
BestFit là phần mềm được ứng dụng khá phổ biến trong việc tìm ra quy luật phân 

phối gần đúng nhất của một chuỗi số liệu thống kê bất kỳ. 

 

Hình 3.1. Giao diện phần mềm BestFit. 
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3.1.2. Quy luật phân phối thời gian tàu đến và thời gian tàu đậu tại bến để làm 
dịch vụ tại cảng Hải Phòng các năm 2006, 2007 
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Hình 3.2. Quy luật phân phối thời gian 
tàu đến cảng Hải Phòng năm 2006. 

Hình 3.3. Quy luật phân phối thời gian tàu 
làm dịch vụ năm 2006- cảng Hải Phòng. 
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Hình 3.4. Quy luật phân phối thời gian 
tàu đến cảng Hải Phòng năm 2007. 

Hình 3.5. Quy luật phân phối thời gian tàu 
làm dịch vụ năm 2007- cảng Hải Phòng. 

3.1.3. Quy luật phân phối thời gian tàu đến và thời gian tàu đậu tại bến để làm 
dịch vụ tại cảng Quy Nhơn năm 2006 
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Hình 3.6. Quy luật phân phối thời gian 
tàu đến cảng Quy Nhơn năm 2006. 

Hình 3.7. Quy luật phân phối thời gian tàu 
làm dịch vụ năm 2006 -cảng Quy Nhơn. 
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3.1.4. Quy luật phân phối thời gian tàu đến và thời gian tàu đậu tại bến để làm 
dịch vụ tại cảng TP. Hồ Chí Minh năm 1998 
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Hình 3.8. Quy luật phân phối thời gian 
tàu đến cảng khu vực TP. Hồ Chí Minh 

năm 1998. 

Hình 3.9. Quy luật phân phối thời gian 
tàu làm dịch vụ năm 1998 - cảng  

TP. Hồ Chí Minh. 

3.1.5. Kết luận 
Kết quả thấy rằng phân phối Erlang là phổ cập nhất cho các cảng biển ở Việt Nam. 

Trước mắt có thể lựa chọn hệ thống E2/E2/n là hệ thống xếp hàng phù hợp với các cảng 
biển ở Việt Nam. Còn có thể có các hệ thống xếp hàng khác, khi có điều kiện khảo cứu 
kỹ hơn sẽ xem xét áp dụng sau. 

3.2. Ví dụ tính toán số lượng bến của một số cảng 
3.2.1. Cảng cửa ngõ Lạch Huyện giai đoạn 2020 

Bảng 3.1. Lượng hàng qua cảng giai đoạn 2020 
Đơn vị: 1000 T 

STT Loại hàng 2020 
1 Hàng Container 18.000 
2 Hàng rời 3.700 
3 Hàng bao, kiện, bách hóa 4.300 

Ví dụ tính toán số lượng bến hàng rời theo lý thuyết xếp hàng 
Giả thiết khả năng tàu phải đợi trước khi vào bến là 5% 
Giả thiết bến làm việc với hiệu suất 100%. Lượng hàng bốc xếp trong 1 năm là: 

24giờ/ngày × 6 ngày/tuần × 50 tuần × 700 Tấn/giờ = 5.040.000 Tấn 
Ứng với lượng hàng 3.700.000 Tấn/năm 
Ta có: 

3700000 0,73
5040000

ρ= =  

Với giả thiết tàu phải đợi bến là 5%, theo Hình 2.1 ta có 02 bến (n = 3) 
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Số lượng tàu trung bình xếp hàng là: 

w
0,73N St 0,05

n 3 0,73
ρ

= ⋅ = ⋅
− ρ −

 = 0,016 

Thời gian chờ tàu trung bình trong một đơn vị thời gian trung bình làm các dịch vụ là: 

wN 0,016W 0,0219
0,73

= = =
ρ

 

Theo bảng 2.2 (ứng với hệ thống xếp hàng E2/E2/n) ta có kết quả như sau: 

- Với 2 bến (n=2); U=ρ/n=0,73/2=0,365; W= 0,0457. Gần đúng với W=0,0219 

- Với 3 bến (n=3); U= ρ/n=0,73/3=0,243; W= 0,0033. Thời gian chờ tàu quá ngắn 

- Với 1 bến (n=1); U=ρ/n=0,73/1=0,73; W= 1,2869. Thời gian chờ tàu quá dài 

Kết quả tính toán theo lý thuyết xếp hàng như sau: 
- Số lượng bến n = 2, hệ số bận bến U = 0,365 
- Với xác suất tàu phải đợi trước khi vào bến là 5%, W = 0,0457 

Bảng 3.2. Bảng so sánh kết quả tính toán số lượng bến cảng cửa ngõ Lạch Huyện 
theo phương pháp truyền thống và theo lý thuyết xếp hàng 

STT Kết quả tính toán Theo phương pháp 
truyền thống 

Theo lý thuyết  
xếp hàng 

I Bến hàng rời   

1 Hệ số bận bến U 0,6 0,365 

2 Số lượng bến n 2 2 

3 Thời gian chờ tàu trung bình  
(trên đơn vị thời gian làm dịch vụ) - 0,0457 

II Bến hàng bách hóa   

1 Hệ số bận bến U 0,7 0,55 

2 Số lượng bến n 5 4 

3 Thời gian chờ tàu trung bình  
(trên đơn vị thời gian làm dịch vụ) - 0,0591 

III Bến container   

1 Hệ số bận bến U 0,6 0,52 

2 Số lượng bến n 5 5 

3 Thời gian chờ tàu trung bình  
(trên đơn vị thời gian làm dịch vụ)  0,0194 
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3.2.2. Cảng tổng hợp Nghi sơn 
Lượng hàng qua cảng: 1,5 triệu tấn/năm. 
Tàu vào cảng có trọng tải 20.000DWT. 
Ví dụ tính toán số lượng bến theo lý thuyết xếp hàng: 
Giả thiết khả năng tàu phải đợi trước khi vào bến là 10% 
Giả thiết bến làm việc với hiệu suất 100%. Lượng hàng bốc xếp trong 1 năm là:  

24 giờ/ngày × 6 ngày/tuần × 50 tuần × 180 Tấn/giờ = 1.296.000 Tấn 
1500000 1,2
1296000

ρ = =  

Với giả thiết tàu phải đợi bến là 10%, theo Hình 2.1 ta có 4 bến (n=4) 
Số lượng tàu trung bình xếp hàng là: 

w
1,2N St 0,1 0,043

n 4 1,2
ρ

= ⋅ = ⋅ =
−ρ −

 

Thời gian chờ tàu trung bình trong một đơn vị thời gian trung bình làm các dịch vụ là: 

wN 0,043W 0,0358
1,2

= = =
ρ

 

Theo bảng 2.2 (ứng với hệ thống xếp hàng E2/E2/n) ta có kết quả như sau: 
- Với 5 bến (n=5); U=ρ/n=1,2/5=0,24; W= 0,0003. Thời gian chờ tàu quá ngắn 
- Với 4 bến (n=4); U=ρ/n=1,2/4=0,3; W= 0,0019. Thời gian chờ tàu quá ngắn 
- Với 3 bến (n=3); U=ρ/n=1,2/3=0,4; W= 0,0205. Gần đúng với W = 0,0358 
- Với 2 bến (n=2); U=ρ/n=1,2/2=0,6; W= 0,2222. Thời gian chờ tàu quá dài 
Kết quả tính toán theo lý thuyết xếp hàng như sau: 
- Số lượng bến n = 3, hệ số bận bến U = 0,4 
- Với xác suất tàu phải đợi trước khi vào bến là 10%, W = 0,0205 

Bảng 4.3. Bảng so sánh kết quả tính toán số lượng bến cảng Nghi Sơn 
theo phương pháp truyền thống và theo lý thuyết xếp hàng 

STT Kết quả tính toán Theo phương pháp 
truyền thống 

Theo lý thuyết 
xếp hàng 

1 Hệ số bận bến U 0,7 0,4 

2 Số lượng bến 3 3 

3 Thời gian chờ tàu trung bình (trên đơn 
vị thời gian làm dịch vụ) - 0,0205 
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4. KẾT LUẬN 

Lý thuyết xếp hàng đã được nghiên cứu và ứng dụng khá phổ biến trong tính toán 
quy hoạch cảng ở các nước có nền kinh tế vận tải biển phát triển. Việc tính toán số 
lượng bến theo lý thuyết xếp hàng cho ta kết quả gần sát hơn so với các điều kiện khai 
thác thực tế ở từng vùng, từng nước. Bên cạnh đó, thông qua thời gian chờ tàu hợp lý, 
lý thuyết xếp hàng cũng là công cụ giúp các nhà quản lý cảng điều hành quá trình khai 
thác một cách linh hoạt hơn. Do đó, việc nghiên cứu ứng dụng lý thuyết xếp hàng để 
áp dụng rộng rãi ở Việt Nam là hết sức cần thiết. 

Do thời gian nghiên cứu còn hạn chế và khó khăn trong quá trình thống kê, thu 
thập số liệu khai thác thực tế tại một số cảng ở Việt Nam, nên kết quả nghiên cứu chỉ 
dừng lại ở một số hệ thống xếp hàng nhất định. Còn có thể có các hệ thống xếp hàng 
khác phù hợp với các điều kiện thực tế ở Việt Nam, trong tương lai cần có những 
nghiên cứu sâu hơn, để có thể áp dụng rộng rãi lý thuyết xếp hàng trong tính toán quy 
hoạch cảng ở Việt Nam. 

Trong điều kiện khai thác ở Việt Nam, một số cảng nằm trong sông, việc tận dụng 
mực nước thủy triều để chạy tàu sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phân bố thời gian tàu đến 
cảng. Ngoài các quy luật phân phối được đề cập như trên, còn có nhiều quy luật phân 
phối khác đã được nghiên cứu trên thế giới, như phân phối tất định, hay phân phối 
tổng quát. Phạm vi của nghiên cứu của đề tài là các cảng nằm ở biển hay cửa sông, 
thời gian chạy tàu trên luồng ít chịu sự chi phối của mực nước thủy triều. Để có thể áp 
dụng lý thuyết xếp hàng cho tất cả các loại cảng, cần có thời gian nghiên cứu sâu hơn. 
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CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO 

Tbx Thời gian bốc xếp cho tàu 
Td Thời gian bến bận 
Png Khả năng thông qua của bến trong một ngày đêm 
Pn Khả năng thông qua của bến trong một năm 
Ktt  Hệ số thời tiết 
M Quy luật phân phối theo hàm số mũ âm 
Ek Quy luật phân phối Erlang (k có các giá trị từ 1 đến 10) 
f(t) Hàm mật độ của thời gian tàu đến cảng 
g(t) Hàm mật độ của thời gian tàu đậu tại bến làm các thao tác dịch vụ 
l Hệ số của tàu đến 

µ Hệ số của thời gian làm các thao tác dịch vụ 

ρ l/m 

N Số lượng bến 
U Hệ số bận bến 
W(t) Hàm mật độ của thời gian chờ tàu 
W Thời gian chờ tàu trung bình 
Nw Số lượng tàu trung bình trong xếp hàng 
Na Số lượng tàu trung bình trong hệ thống 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ 
TẠI CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM (VOSCO)  

THE ACTUAL SITUATION & SOLUTIONS OF DEVELOPING THE 
MANAGING LINE-UP IN  

VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT-STOCK COMPANY 

THS. MAI KHẮC THÀNH 
Khoa Kinh tế vận tải - Đại học Hàng hải Việt Nam 

 

Đặt vấn đề 

Không phải bây giờ vai trò của nhân lực quản lý mới được coi trọng mà bất kỳ 
giai đoạn nào của nền kinh tế cũng cần được chú ý. Trong doanh nghiệp đội ngũ quản 
lý luôn được coi là đầu tàu, là yếu tố then chốt trong sự thành công của doanh nghiệp. 
Do đó họ phải nắm một cách toàn diện về kiến thức, kỹ năng quản lý nhằm đáp ứng 
được các yêu cầu công việc. Kinh doanh vận tải biển là một lĩnh vực được hội nhập 
rất sớm nên phải tuân thủ nhiều quy định của các bộ luật, công ước quốc tế. Vì vậy đội 
ngũ quản lý trong những doanh nghiệp này cần được trang bị nhiều kiến thức khác 
nhau như: chuyên môn, quản lý, luật pháp, xã hội, ngoại ngữ, tin học… Việc nghiên 
cứu thực trạng công tác phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển sẽ 
có ý nghĩa rất lớn cho công tác quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nói riêng 
và cho quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Hàng hải nói chung.  

Introduction  
The role of managers is always important not also to the present but also to any 

state of the economy. The managing line-up in any company is considered as the 
leading and key factor in the success of that enterprise. That is why they have to 
master the overall knowledge and skills of management that their jobs require. 
Shipping trade is an early integrated field in the global trade. This trade must be kept 
to many international Laws and Conventions. Hence, the managing line-up in these 
shipping companies must broaden their knowledge of: speciality, management, laws, 
society, foreign languages and infomatics… The research on the actual situation and 
solutions of developing the managing line -up is very meaningful to the human 
management in any shipping company in particular and to the project of developing 
human resource in maritime field in general.  
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Trong thập niên qua chúng ta đã chứng kiến sự thăng trầm của ngành Vận tải biển. 
Từ năm 2000 cho đến quý II năm 2008, do nhu cầu giao thương hàng hóa gia tăng, nên 
ngành Vận tải biển có tốc độ tăng trưởng cao (đạt mức 20%), nhưng đến đầu quý II 
năm 2008, tốc độ giảm dần, đến đỉnh điểm là cuối quý III thì tình hình kinh doanh vận 
tải biển giảm sút nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này như: 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhu cầu vận tải giảm, chất lượng đội tàu; trong đó vẫn 
cần phải nhắc đến một nguyên nhân không kém quan trọng là năng lực, trình độ của 
đội ngũ các nhà quản lý trong các doanh nghiệp vận tải biển. 

Dựa trên yêu cầu của thực tế về việc cần phải phát triển đội ngũ các nhà quản lý 
trong doanh nghiệp vận tải biển, tác giả đã tiến hành cuộc điều tra khảo sát tại Công ty 
Vosco nhằm tập trung nghiên cứu 4 vấn đề chính là: công tác quy hoạch nhân lực quản 
lý trong tương lai; công tác đào tạo, bồi dưỡng các nhà quản lý; xây dựng tiêu chuẩn, 
kỹ năng cần thiết cho các nhà quản lý; các chính sách nhằm duy trì và động viên tinh 
thần làm việc cho nhà quản lý. 

Vosco là công ty vận tải biển hàng đầu của Việt Nam với tổng trọng tải của đội tàu 
621.000 DWT, được thành lập vào năm 1970 với bề dày truyền thống 40 năm kinh 
doanh vận tải bằng đường biển. Hiện nay Vosco có tổng số lao động khoảng 1.703 
người, với đội ngũ các nhà quản lý làm việc trên bờ là 51 người, nhà quản lý dưới tàu 
là 163 người. Tác giả đã gửi hơn 50 phiếu điều tra tới các cấp quản lý tại Công ty 
Vosco, sau đó nhận về được 37 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,15% trong tổng số nhà quản lý 
trên bờ của Công ty. Đây có thể được coi là một tỷ lệ đáng tin cậy. Qua kết quả nghiên 
cứu, tác giả đã nhận thấy thực trạng công tác phát triển đội ngũ quản lý tại Công ty 
hiện nay như sau: 

- Công tác quy hoạch nguồn nhân lực quản lý:  
Công ty cũng đã chú trọng tới công tác quy hoạch đội ngũ quản lý nhưng chưa 

toàn diện. Dựa trên kết quả nghiên cứu cho thấy 66,7% các vị trí quản lý đã được quy 
hoạch đội ngũ kế cận, nhưng còn đến 33,3% vị trí quản lý của các phòng ban chưa có 
quy hoạch. Lý do chính là những vị trí đã làm việc lâu năm, ổn định, được tiêu chuẩn 
hóa thì việc quy hoạch tương đối dễ dàng, nhưng những vị trí quản lý của các bộ phận 
mới, những công việc phức tạp, khó tiêu chuẩn hóa thì việc quy hoạch gặp rất nhiều 
khó khăn.  

Nghiên cứu về công tác bổ nhiệm chức danh quản lý cho thấy 100% các chức danh 
tại Công ty đều được lấy từ nguồn nội bộ. Do đó doanh nghiệp có nhiều lợi thế như: 
hiểu rất rõ về khả năng, tính cách của nhân viên, nên việc chọn lựa dễ hơn, chính xác 
hơn. Khi lựa chọn nguồn nhân lực này, doanh nghiệp không mất thời gian đào tạo, chi 
phí tuyển dụng và vẫn duy trì được công việc như cũ, kích thích được tinh thần, khả 
năng làm việc của nhân viên. 
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- Công tác đào tạo, bồi dưỡng các nhà quản lý: 
Khi xã hội ngày càng phát triển kéo theo những yêu cầu ngày càng cao của khách 

hàng. Để theo kịp đà phát triển đó, doanh nghiệp cần phải có sự thay đổi kịp thời, 
thường xuyên cập nhật kiến thức mới, thay đổi tư duy quản lý. Hiện nay Công ty đã 
xác định được các đối tượng cần phải được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên bao gồm: 
các cán bộ nguồn đã được quy hoạch, các cấp phó giúp việc cho cấp trưởng, các nhà 
quản trị cấp thấp được chuẩn bị để thay thế các nhà quản trị cấp cao, các nhà quản trị 
ngang cấp được đào tạo phục vụ việc luân chuyển công tác trong doanh nghiệp.  

Đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển có đặc điểm chung là thường tốt 
nghiệp đại học khá lâu, đa số được đào tạo các chuyên ngành về kinh tế vận tải biển, kỹ 
thuật của trường Đại học Hàng hải nên các kiến thức về hoạt động quản lý còn bị hạn 
chế. Để bổ sung cho sự thiếu hụt này doanh nghiệp hiện cũng rất chú trọng tới công tác 
đào tạo bằng cách tổ chức nhiều khóa học cả trong và ngoài nước cho đội ngũ quản lý 
của mình. Qua kết quả điều tra cho thấy các kiến thức được đào tạo tập trung chủ yếu 
vào các lĩnh vực như: kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.  
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Biểu đồ 01. Nội dung đào tạo tại Vosco. 

Theo kết quả điều tra tại Công ty thì có tới 50% các nhà quản lý đã từng được đào 
tạo về chuyên môn nghiệp vụ dưới 3 lần, 50% được đào tạo từ 3 đến 5 lần. Còn các 
khóa học về quản lý chỉ có 45,94% đã học dưới 3 lần, 32,43% học từ 3 đến 5 lần, cá 
biệt có tới 21,62% chưa từng tham gia một khóa học về quản lý nào. Do môi trường 
làm việc tại Công ty bắt buộc phải sử dụng tiếng Anh nên việc bồi dưỡng tiếng Anh 
cũng được chú trọng hơn, có tới 67,56% đã từng học tiếng Anh dưới 3 lần, 21,62% 
tham gia các lớp tiếng Anh từ 3 đến 5 lần và 10,81% tham gia học tiếng Anh trên 5 
lần. Khóa học về tin học số lượng các nhà quản lý chưa tham gia bao giờ chiếm 
13,51%, tham gia dưới 3 lần 75,67% và tham gia từ 3 đến 5 lần là 10,81%. 
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- Xây dựng tiêu chuẩn, kỹ năng cần thiết cho các nhà quản lý:  
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ phải luôn được quan tâm hàng đầu, nó có ảnh 

hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh. Do đó nhà quản lý cần 
phải có những tiêu chuẩn cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của mình khi doanh nghiệp 
vận tải biển tham gia quá trình hội nhập quốc tế. Ở đây tác giả đưa ra 5 tiêu chí mà đội 
ngũ quản lý cần có bao gồm: trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, ngoại ngữ, tin 
học, trình độ chính trị. 

Qua kết quả điều tra cho thấy các nhà quản lý đã sắp xếp thứ tự ưu tiên theo trình 
tự sau: 

Đánh giá tiêu chuẩn của nhà quản lý
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Biểu đồ 02. Tiêu chuẩn của nhà quản lý. 

1.Trình độ chuyên môn nghiệp vụ (56,8% đánh giá thứ 1) 

2. Kỹ năng quản lý (56,8% đánh giá thứ 2) 

3. Ngoại ngữ (67,6% đánh giá thứ 3) 

4. Tin học (75,7% đánh giá thứ 4) 

5. Trình độ chính trị (78,4% đánh giá thứ 5). 

Vì vậy để đào tạo bồi dưỡng đội ngũ quản lý, doanh nghiệp cần chú trọng tới 5 nội 
dung này. Nội dung phần kiến thức chuyên môn chủ yếu tập trung đào tạo cho các nhà 
quản lý nắm được các kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, quản trị 
tài chính, quản trị bán hàng. Các kỹ năng về quản lý cần tập trung vào các kỹ năng 
chính là hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát và các kỹ năng mềm như: đàm phán, 
thuyết trình, giải quyết xung đột,... Cụ thể thứ tự ưu tiên được sắp xếp như sau: kỹ 
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năng lãnh đạo, kỹ năng quyết định, kỹ năng truyền đạt/thuyết trình, kỹ năng kiểm tra 
giám sát, kỹ năng đàm phán, kỹ năng quản lý xung đột, kỹ năng uỷ quyền. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng ra quyết định

Kỹ năng truyền đạt/thuyết trình

Kỹ năng uỷ quyền 

Kỹ năng quản lý xung đột

Kỹ năng đàm phán 

Kỹ năng kiểm tra

7
6
5
4
3
2
1

 

Biểu đồ 03. Các kỹ năng cần đào tạo cho nhà quản trị. 

Ngành Hàng hải được coi là ngành hội nhập quốc tế rất sớm nên ngoài tiêu chuẩn 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý được đề cao thì yêu cầu bắt buộc 
đối với nhà quản lý là phải biết tiếng Anh nên đây cũng là tiêu chuẩn được các nhà 
quản lý đề cao. Mặc dù là doanh nghiệp nhà nước song yếu tố trình độ chính trị lại 
được đánh giá ở vị trí thứ 5. 

Các chính sách nhằm duy trì và động viên tinh thần làm việc cho nhà quản lý 
Hiện nay các doanh nghiệp đang đối mặt với một vấn đề “chảy máu chất xám”, 

một phần do sự cạnh tranh về nhân lực giữa các doanh nghiệp, một phần do hệ thống 
chính sách của doanh nghiệp không đủ sức lôi kéo được nhân lực. Do đó các doanh 
nghiệp cần xây dựng hệ thống chính sách ưu đãi cho đội ngũ quản lý của mình. Qua 
nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp có thể sử dụng một cách linh hoạt 2 nhóm yếu tố 
gồm các yếu tố khuyến khích vật chất như: lương, thưởng, các phúc lợi và các yếu tố 
động viên tinh thần như: tạo môi trường làm việc tốt, cơ hội thăng tiến, được đánh giá 
đúng năng lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nói chung Vosco đã sử dụng công cụ 
khuyến khích vật chất có hiệu quả bằng việc đưa ra mức lương, thưởng cao hơn so với 
các doanh nghiệp vận tải biển khác. Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng các chính sách 
thăng tiến hợp lý nhằm tạo động lực cho nhân viên phấn đấu. Việc xây dựng tiêu 
chuẩn cho các chức danh quản lý cần rõ ràng, minh bạch, được công bố công khai 
nhằm tạo điều kiện cho mọi nhân viên đều có quyền bình đẳng trong việc nắm các cơ 
hội đó. 
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Trong phiếu điều tra, tác giả đề nghị nhà quản trị cho ý kiến đánh giá việc lựa chọn 
nhân viên khi bổ nhiệm vào các vị trí quản lý, kết quả cho thấy các nhà quản lý sắp 
xếp thứ tự ưu tiên về cơ hội thăng tiến như sau: 

1. Trình độ năng lực (100%) 
2. Khả năng chuyên môn (78,37%) 
3. Mối quan hệ với cấp trên (67,56%) 
4. Thâm niên công tác (64,86%) 
5. Qua việc đánh giá nhân viên hàng năm (45,95%). 
Khi được hỏi các nhà quản lý về việc điều gì làm cho họ gắn bó hơn, nhiệt tình 

hơn với công việc những người được hỏi đều thống nhất quan điểm của mình theo thứ 
tự sau:  

1. Công việc yêu thích (89,18%)  
2. Lương cao (67,56%)  
3. Được tham gia vào quá trình ra quyết định (56,75%) 
4. Được tự chủ và độc lập trong công việc (54,1%)  
5. Những công việc đòi hỏi sự thách thức và sáng tạo (54,05%). 
Chính sự quan tâm đến các yếu tố động viên sẽ giúp cho nhân viên trung thành, tận 

tụy với doanh nghiệp hơn, làm cho nhân viên làm việc hăng hái hơn, giúp cho nhân 
viên phát triển được hết kỹ năng tiềm tàng của họ. 

Như vậy, để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay công tác phát triển đội ngũ 
quản lý cần phải được đặc biệt chú trọng. Các doanh nghiệp hiện nay đã nhận thức 
được vấn đề này nên trong bộ máy tổ chức của doanh nghiệp cũng đã hình thành 
phòng nhân sự nhằm thực hiện chức năng tìm kiếm, tuyển dụng, đào tạo và phát triển 
nhân lực trong doanh nghiệp. Tất nhiên để giải quyết triệt để vấn đề này cần có sự phối 
hợp của nhiều bộ phận, nhưng trước hết các nhà lãnh đạo phải thực sự coi công tác này 
như một trong những định hướng lâu dài của doanh nghiệp. Đây sẽ là một khoản đầu 
tư trước mắt để thu lợi trong tương lai.  

Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng đội ngũ quản lý tại Công ty, tác giả 
mạnh dạn đưa ra các nhóm giải pháp cơ bản sau: 

Thứ 1, Công ty cần xây dựng và quy hoạch dài hạn cho đội ngũ các nhà quản lý 
của mình để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Các nội dung cần 
chú ý khi hoạch định nguồn nhân lực là: 

+ Phân tích hiện trạng và diễn biến nguồn nhân lực về số lượng, cơ cấu và chất 
lượng; 
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+ Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của chiến 
lược phát triển doanh nghiệp; 

+ Cân đối nguồn nhân lực để xây dựng giải pháp giải quyết lao động thừa hoặc 
thiếu một cách hợp lý nhất; 

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể và đảm bảo tính khả thi cao; 

+ Kiểm tra đánh giá khoa học và kịp thời. 

Thứ 2, Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cho từng cấp quản lý, từ đó tìm kiếm các 
khoá học phù hợp nhằm đào tạo, bồi dưỡng đúng người, đúng việc, đúng thời điểm 
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị. Hàng năm doanh nghiệp cần căn cứ vào 
nhiệm vụ và nhu cầu sản xuất kinh doanh để lập kế hoạch đào tạo cho năm sau, kế 
hoạch bồi dưỡng đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn, kế hoạch đào tạo tại chỗ và kế hoạch 
tham quan, học tập trong và ngoài nước. 

Thứ 3, Tăng cường việc giao quyền, tăng áp lực công việc buộc nhân viên phải 
đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ hơn nhằm giúp nhân viên phát huy hết năng lực tiềm ẩn 
của mình, tránh tạo ra sự nhàm chán do công việc cứ lặp đi lặp lại. 

Thứ 4, Xây dựng chế độ đãi ngộ xứng đáng nhằm duy trì và giữ chân những nhân 
viên có trình độ, khả năng, tạo sự gắn kết giữa nhân viên và doanh nghiệp. Doanh 
nghiệp cần chú trọng tới công cụ tiền lương, tiền thưởng làm đòn bẩy chính vì đồng 
lương thỏa đáng sẽ giúp cho nhân viên yên tâm công tác, ngoài ra cần kết hợp với các 
yếu tố động viên tinh thần khác như môi trường là việc, cơ hội thăng tiến, văn hóa 
doanh nghiệp.  

KẾT LUẬN 

Như vậy có thể thấy để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp thì yếu tố nhân 
lực vẫn mang ý nghĩa quyết định. Thực trạng trên đã phản ánh Vosco đã rất chú trọng 
đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý của mình, nhưng thời gian tới cần 
được thực hiện một cách bài bản hơn. Nghĩa là, doanh nghiệp cần rà soát lại thực tế 
đội ngũ nhân lực của mình, sau đó xây dựng tiêu chuẩn công việc cho các chức danh 
quản lý, tiến hành đánh giá năng lực, trình độ của từng vị trí quản lý làm cơ sở cho 
việc quy hoạch đội ngũ quản lý để từ đó lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản 
lý hiện tại, cũng như kế cận. Thường xuyên đánh giá đội ngũ nhân viên nhằm khẳng 
định trình độ, năng lực phù hợp đáp ứng được yêu cầu công việc. Cuối cùng là có các 
chế độ chính sách ưu đãi thoả đáng nhằm duy trì và tạo động lực cho đội ngũ quản lý 
của mình. 
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Phụ lục 
PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ 

QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP 

Vui lòng đóng góp ý kiến của mình vào phiếu sau, các thông tin này sẽ được tổng 
hợp để nghiên cứu chứ không đề cập cụ thể đến một ai, chân thành cảm ơn quý vị đã 
hợp tác. 

1. Họ và tên: (có thể bỏ trống)...................................... 2. Tuổi: ............................  
3. Phòng ban làm việc: ...........................................................................................  

4. Chức danh: 
¨ Giám đốc  ¨ Phó giám đốc ¨ Trưởng phòng ¨ Phó phòng ¨ Khác  

5. Trình độ học vấn 
¨ Sau đại học ¨ Đại học ¨ Cao đẳng ¨ Trung cấp 

6. Thời gian bắt đầu làm việc: 
¨ Dưới 5 năm ¨ Từ 5 đến 10 năm ¨ Từ 10 đến 20 năm ¨ Trên 20 năm 

7. Thời gian giữ cương vị quản lý 
¨ Dưới 3 năm  ¨ Từ 3 đến 6 năm  ¨ Từ 6 đến 10 năm ¨ Trên 10 năm 

8. Với cương vị hiện tại, anh (chị) cho biết các tiêu chuẩn sau sẽ được sắp xếp 
theo thứ tự ưu tiên như thế nào (đánh số thứ tự 1, 2, 3…) 
¨ Trình độ chuyên môn 
¨ Kỹ năng quản lý 
¨ Ngoại ngữ 
¨ Tin học 
¨ Trình độ chính trị 

9. Các khóa học cần thiết cho vị trí quản lý của mình, sắp xếp theo thứ tự ưu 
tiên (1, 2, 3…) 

- Kiến thức quản lý 
¨ Kỹ năng lãnh đạo 
¨ Kỹ năng quyết định 
¨ Kỹ năng truyền đạt/thuyết trình 

- Kiến thức chuyên môn 
¨ Quản trị chiến lược 
¨ Quản trị nhân sự 
¨ Quản trị sản xuất 
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¨ Kỹ năng ủy quyền 
¨ Kỹ năng quản lý xung đột 
¨ Kỹ năng đàm phán 
¨ Kỹ năng kiểm tra/giám sát 

¨ Quản trị tài chính 
¨ Quản trị bán hàng/marketing 

Nếu bổ sung kỹ năng quản lý hoặc kiến thức chuyên môn khác vui lòng viết xuống 
dòng dưới: .....................................................................................................................  
......................................................................................................................................  

10. Anh (chị) cho biết số lần tham gia các khóa học về các lĩnh vực như: 
- Khóa học về chuyên môn nghiệp vụ: 
¨ Chưa bao giờ  ¨ Dưới 3 lần ¨ Từ 3 đến 5 lần ¨ Trên 5 lần 
- Khóa học về quản lý: 
¨ Chưa bao giờ  ¨ Dưới 3 lần ¨ Từ 3 đến 5 lần ¨ Trên 5 lần 
- Khóa học về ngoại ngữ: 
¨ Chưa bao giờ  ¨ Dưới 3 lần ¨ Từ 3 đến 5 lần ¨ Trên 5 lần 
- Khóa học về tin học: 
¨ Chưa bao giờ  ¨ Dưới 3 lần ¨ Từ 3 đến 5 lần ¨ Trên 5 lần 
11. Anh (chị) sắp xếp thự tự ưu tiên của các yếu tố tạo ra động lực làm việc sau: 
¨ Lương cao  
¨ Công việc yêu thích 
¨ Công việc đòi hỏi thách thức, sáng tạo 
¨ Được tự chủ và độc lập trong công việc 
¨ Được tham gia vào việc ra quyết định 
12. Đánh giá mức độ phù hợp giữa công việc và chuyên môn được đào tạo:  
¨ Rất phù hợp ¨ Phù hợp ¨ Hơi phù hợp ¨ ít phù hợp ¨ Không phù hợp 
13. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của mình 
¨ Luôn hoàn thành  ¨ Hoàn thành  ¨ Thường xuyên không hoàn thành 
14. Theo anh (chị), cơ hội thăng tiến trong Công ty dựa trên tiêu chí nào, sắp 

xếp theo thứ tự ưu tiên: 
¨ Năng lực trình độ  
¨ Khả năng chuyên môn  
¨ Mối quan hệ với cấp trên 
¨ Thâm niên công tác 
¨ Đánh giá nhân viên hàng năm 
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15. Hiện tại Công ty đã có quy hoạch cho vị trí quản lý của anh (chị) chưa? 
¨ Có  ¨ Chưa 

16. Khi anh (chị) được bổ nhiệm chức danh quản lý, Công ty đã lựa chọn  
từ nguồn: 
¨ Nhân viên bên trong Công ty 
¨ Ứng viên bên ngoài Công ty  

17. Nhân viên đang làm việc tại phòng ban thường tốt nghiệp từ ngành nào 
sau đây: 
¨ Ngành kinh tế 
¨ Ngành kỹ thuật 
¨ Ngành khác 

18. Số lượng nhân viên được tuyển dụng vào bộ phận của anh (chị) trong 3 năm 
gần đây: 
¨ Dưới 3 người 
¨ Từ 3 đến 5 người 
¨ Từ 5 người trở lên 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT  
CỦA THU PHÍ ĐƯỜNG CAO TỐC  

PGS.TS. ĐẶNG THỊ XUÂN MAI 
Bộ môn Kinh tế xây dựng - Khoa Vận tải - Kinh tế 
Đại học Giao thông vận tải 

Tóm tắt: Đường cao tốc là một loại đường đặc biệt chủ yếu là dành cho ôtô. 
Đường cao tốc khi thiết kế, xây dựng và khai thác cần được chú trọng đảm bảo chức 
năng cơ động cao, góp phần to lớn vào sự phát triển mọi mặt của mỗi quốc gia. Do 
việc làm đường cao tốc đòi hỏi vốn đầu tư lớn nên với quan điểm đường cao tốc cũng 
là một loại hàng hoá như các loại hàng hoá khác trong nền kinh tế thị trường thì tất 
yếu sẽ dẫn đến việc thu phí trên các tuyến đường đó. 

Bài viết giới thiệu sự hình thành đường cao tốc ở một số nước với các thuật ngữ 
khác nhau; đặc điểm, chức năng của đường cao tốc; ý nghĩa kinh tế của việc thu phí 
và tổ chức quản lý thu phí. 

Summary: Expressway is a unique road which is mainly for car. When designing, 
building and operating expressway we need to ensure the mobile of the road and the 
greatly contribution to the development of a country. Because of the building of the 
expressway requires large amount of money, and with the point of view that the 
expressway is such a good as other goods in market economy, so that collecting fee for 
expressway is undeniable. This paper concentrates on the formulation of expressway 
in many countries with different terms; characteristic functions of expressway; 
economic meanings of collecting fee and how to operate and manage expressway fee. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việc phát triển mạng lưới đường ôtô cao tốc quốc gia của nước ta là một trọng 
điểm trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải nhằm phục vụ cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Dự kiến đến năm 2020 cần phải xây dựng 
được 20 tuyến đường có chiều dài tới gần 6000 km với số vốn đầu tư lên tới hàng triệu 
tỷ đồng. Để tạo ra một mạng lưới đường cao tốc hoàn chỉnh và để khai thác sử dụng 
chúng có hiệu quả cao thì đòi hỏi phải giải quyết một loạt các vấn đề (cả về kinh tế lẫn 
kỹ thuật). Về kỹ thuật thì ngoài các vấn đề kỹ thuật xây dựng, sửa chữa công trình như 
với đường ôtô thông thường ra, đó là các vấn đề về kỹ thuật thiết kế, thi công, khai 
thác, vận hành hệ thống thông tin, quan trắc, theo dõi và điều khiển giao thông để đảm 
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bảo mục tiêu khai thác an toàn, thông suốt và kinh tế cho đường cao tốc. Về kinh tế thì 
đó là vấn đề tạo được nguồn vốn lớn đáp ứng nhu cầu xây dựng; vấn đề thu phí như: tổ 
chức công tác thu phí, hình thức thu phí và cách thức trả phí v.v… 

II. NỘI DUNG 

Đường cao tốc là một loại đường ôtô có chức năng đặc biệt và được các nước gọi 
bằng các thuật ngữ khác nhau, nhưng thường hàm ý là “đường dành riêng cho ôtô” 
hoặc “đường chuyên dùng cho ôtô”. Ở Anh gọi là motorway; Pháp: autoroute; Đức: 
autobahn; Italia: autostrata; Nga: ABTOMAГИCTPAЛЬ; Thụy Điển và một số nước 
khác: expressway. Ở Mỹ trước đây gọi là superhighway và từ năm 1968 thống nhất gọi 
là expressway (với các đường cao tốc chỉ có một chỗ khống chế lối ra vào đường) và 
freeway (với các đường cao tốc toàn bộ các chỗ ra vào đều được khống chế bằng các 
nút giao khác mức). Còn Nhật Bản, lúc đầu gọi là “tự động xa đạo” và từ những năm 
50 cũng gọi là đường cao tốc. 

Ngày nay thuật ngữ phổ biến nhất để chỉ đường cao tốc là expressway và phần lớn 
các nước đều quy định rõ chức năng đường cao tốc là loại đường dành cho các loại xe 
có động cơ (có nghĩa là không cho phép các phương tiện xe đạp, xe súc vật… và người 
đi bộ trên loại đường này); và chủ yếu dành cho ôtô. Ngoài ra cũng còn quy định rõ: 
đường cao tốc là đường được thiết kế tách riêng hai chiều xe chạy (mỗi chiều tối thiểu 
phải có 2 làn xe; mỗi chiều đều có bố trí làn đường dừng xe khẩn cấp); trên đường 
không được có nút giao cắt cùng mức với các dòng xe khác, có bố trí đầy đủ các loại 
trang thiết bị, các cơ sở phục vụ cho việc bảo đảm giao thông liên tục, tiện nghi và chỉ 
cho ôtô ra, vào ở các điểm quy định (ngoài các điểm ra vào này, đường hoàn toàn cách 
ly với dân cư và mọi loại hình giao thông khác). 

Chức năng cơ bản nhất của đường là chức năng phục vụ vận tải. Chức năng phục 
vụ vận tải này được tiêu chuẩn về đường ở các nước phân tích thành hai chức năng: 
chức năng đảm bảo tính cơ động về vận tải (mobility) và chức năng bảo đảm tính tiếp 
cận về vận tải (accessibility). Tính cơ động được hiểu là vận tải hàng hóa và hành 
khách nhanh chóng, an toàn (muốn vậy thì phải hạn chế tối đa các ảnh hưởng gây 
nhiễu và cản trở theo chiều dọc xe chạy và cả những ảnh hưởng cản trở theo chiều 
ngang từ hai bên đường). Tính tiếp cận được hiểu là xe vận tải đi vào, đi ra được thuận 
tiện (có thể hiểu tính tiếp cận có đặc trưng là tạo nhiều thuận lợi cho phương tiện vận 
tải ra, vào đường). Tuy là hai mặt của chức năng vận tải, nhưng đây lại là hai mặt có 
mâu thuẫn tương đối với nhau. Nếu chức năng cơ động của tuyến đường được thiết kế 
thì chức năng tiếp cận của nó sẽ bị giảm đi tương đối và ngược lại, tăng chức năng tiếp 
cận thì chức năng cơ động sẽ bị giảm đi tương đối. Cụ thể là khi tăng khả năng ra, vào 
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đường thuận tiện (tức là không hoặc ít khống chế chỗ ra, vào đường) thì dòng xe chạy 
suốt trên đường sẽ bị cản trở của các xe ra, vào đường tuỳ tiện, dẫn đến giảm tốc độ và 
giảm an toàn (tức là giảm khả năng cơ động). 

Cũng vì có sự mâu thuẫn tương đối giữa chức năng cơ động và chức năng tiếp cận 
nên khó có một loại đường nào được được thiết kế đáp ứng đồng thời cả hai mặt chức 
năng đó với mức độ cao như nhau. Khi thiết kế phải có sự cân nhắc “thoả hiệp” cân 
đối giữa yêu cầu của hai mặt chức năng nói trên. Đây chính là lý do để đi tới việc phân 
loại đường theo chức năng: đường ôtô cao tốc, đường ôtô trục chính (arterial) và 
đường địa phương (local). Trong đó yêu cầu đối với chức năng cơ động của các loại 
đường theo thứ tự nói trên ngày càng giảm đi cùng với yêu cầu đối với chức năng tiếp 
cận ngày càng tăng lên. Đối với đường cấp cao, lưu lượng lớn, hành trình dài cần 
khống chế tính tiếp cận để đảm bảo tính cơ động; đối với đường cấp thấp cần đảm bảo 
tính tiếp cận. Về chức năng vận tải thì đường ôtô phải chú trọng cả hai mặt chức năng 
nói trên và tuỳ cấp hạng có thể chú trọng nhiều hơn đến một trong hai chức năng đó. 
Đối với đường cao tốc thì bất kỳ tiêu chuẩn nào cũng đều nói đó là đường đặc biệt chú 
trọng bảo đảm chức năng cơ động cao. Ở một số nước đã quy định các loại xe có tốc 
độ dưới 50 km/h không được phép lên đường cao tốc và trên đường cao tốc không nên 
chạy quá 120 km/h. 

Đối với đường ôtô thì mục tiêu thu phí đường là để lấy tiền bù đắp một phần vốn 
đầu tư xây dựng, cải tạo đường và vốn cho việc quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng 
đường với quan điểm đường vừa là một công trình công cộng phục vụ cho toàn dân 
nhưng đường cũng là một loại hàng hoá như các loại hàng hoá khác trong nền kinh tế 
thị trường. Đối xử với mỗi tuyến đường theo quan điểm đường là một công trình phục 
vụ công cộng cho mọi người dân (đều đã tham gia đóng thuế) thì sẽ dẫn đến việc 
không thu phí trên các đường đó; còn nếu xem đường là một loại hàng hoá thì sẽ thực 
hiện việc thu phí. Do vậy kể từ năm 1924 là năm đầu tiên ở Italia người ta thực hiện 
thu phí trên một tuyến đường, cho đến nay việc thu phí các phương tiện tham gia giao 
thông trên đường đối với loại đường nào và đối với tuyến đường cụ thể nào đều do 
mỗi nhà nước quyết định tuỳ theo quan điểm và thực tế, tuỳ theo khả năng tài chính 
của mỗi nước (khả năng này có thể thay đổi theo thời gian) có thể đầu tư cho việc phát 
triển và bảo trì đường sá đến mức nào. 

Thông thường hầu hết các nước trên thế giới chỉ thực hiện việc thu phí đường đối 
với các tuyến đường trục chính có chất lượng tốt và lưu lượng xe chạy tương đối cao 
(tối thiểu 5.000 xe/ngày đêm, vì nếu xe ít thì tiền thu phí được không đủ bù đắp chi 
cho việc tổ chức thu phí). Ngoài ra, cũng thường tổ chức thu phí trên các tuyến đường 
được xây dựng hoặc cải tạo bằng vốn nhà nước đi vay hoặc do các công ty cổ phần 
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góp vốn làm đường để kinh doanh (thu phí để hoàn vốn). Ở nước ta, từ năm 2001 
Quốc hội và Chính phủ đã ban bành các nghị định và thông tư có liên quan đến việc 
thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (Thông tư số 90/2004/TT-BTC quy 
định các điều kiện về loại đường bộ áp dụng việc thu phí gồm cả loại đường bộ đầu tư 
bằng vốn ngân sách và loại đầu tư bằng vốn vay). 

Ở hầu hết các nước trên thế giới: đi trên đường cao tốc đều phải nộp phí, nhất là 
các đường cao tốc có vốn đầu tư lớn. Như vậy các vấn đề có liên quan đến việc tổ 
chức thu phí là những vấn đề đặc trưng cần được đề cập trong quá trình thiết kế, xây 
dựng và khai thác, sử dụng đường cao tốc. Sau đây sẽ đề cập đến một số vấn đề: 

1. Phương thức thu phí 
Hiện nay trên thế giới có các phương thức thu phí sau đây: 
- Thu phí đồng loạt bằng nhau trên toàn tuyến. Đây là cách thu phí đơn giản nhất. 

Các trạm thu phí được bố trí ở tất cả các đường nhánh vào đường và trên tuyến (làn) 
chính của đường chỉ bố trí 2 trạm ở hai đầu của tuyến đường. Như vậy một xe đi vào 
đường không phân biệt chạy trên đường bao nhiêu cây số, cứ qua một trạm thu phí là 
phải trả phí như nhau. Định mức thu phí chỉ phân biệt theo loại xe và không phụ thuộc 
vào chiều dài hành trình xe chạy trên đường. Ưu điểm của phương thức này là không 
bị thất thoát do xe đi lậu vé, xe chạy trên đường chỉ phải dừng xe mua vé một lần, thủ 
tục đơn giản, số nhân viên thu phí ít, giảm chi phí phục vụ thu phí và lợi nhuận cao. 
Phương thức này phù hợp với các đường có cự ly ngắn, có nhiều chỗ ra vào, lưu lượng 
giao thông lớn. 

- Thu phí theo phương thức “hệ thống mở” (open - barrier systems). Các trạm thu 
phí đều được bố trí trên mặt cắt ngang của các tuyến (làn xe) chính của đường với cự 
ly giữa hai trạm thu phí 40- 60 km (trên tuyến đường dài có thể có nhiều trạm). Theo 
phương thức này tại các đường nhánh ra vào đường, ở các nút giao khác mức liên 
thông không bố trí các trạm thu phí. Tại mỗi trạm thu phí mức thu phí là giống nhau 
tương tự như phương thức thu phí đồng loạt nói ở mục 1, tức là chỉ phân biệt theo loại 
xe; mức thu phí có thể khác nhau nếu cự ly giữa các trạm thu phí không như nhau. Thu 
phí theo cách này có những ưu điểm giống như phương thức thu phí “đồng loạt”, 
nhưng xe chạy đường dài phải qua nhiều trạm thu phí làm thời gian xe chạy trên 
đường bị kéo dài, do đó thường gây phản ứng của người sử dụng đường. Phương thức 
này thích hợp với trường hợp đường có ít chỗ giao nhau khác mức liên thông, hoặc 
phù hợp với các trường hợp thu phí riêng rẽ (qua cầu lớn, hầm lớn…). 

- Thu phí theo phương thức “hệ thống khép kín” (closed - barrier systems). Hệ 
thống thu phí được đặt ở tất cả các điểm ra vào của đường. Xe đi vào đường đều phải 
qua trạm thu phí, nhưng có thể chạy tự do trên đường. Xe qua trạm thu phí được phát 
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một thẻ (vé) thông hành ghi rõ ngày, giờ, địa điểm vào, loại xe, hướng dẫn hành trình 
của xe và có thể ghi các thông tin khác bằng các ký hiệu được mã hoá. Sau khi nhận 
thẻ (vé) thông hành, lái xe được tự do sử dụng đường cho đến khi ra khỏi đường. Tại 
các cửa ra của trạm thu phí, nhân viên thu phí sẽ dựa vào các thông tin ghi trên thẻ vào 
để tính phí phải nộp (theo loại xe, chiều dài hành trình xe chạy). 

Ưu điểm của phương thức thu phí này là: có thể thu đúng phí tuỳ theo loại xe và 
chiều dài hành trình xe chạy trên đường, thu phí công bằng hợp lý, không tồn tại hiện 
tượng thất thoát thu phí do xe đi lậu vé, thời gian dừng xe trên đường được hạn chế và 
người sử dụng đường dễ chấp nhận. Nhược điểm của phương thức thu phí này là số 
trạm thu phí tăng do đó chi phí cho việc thu phí lớn, số lượng nhân viên thu phí cần 
nhiều, tính toán thu phí phức tạp. Cách thu phí theo hệ thống khép kín này thích hợp 
với các tuyến đường lý trình dài, có nhiều nút giao khác mức liên thông và cự ly hành 
trình của các xe chạy trên đường khác nhau nhiều. 

Phương thức thu phí này mang lại hiệu quả thu hồi vốn nhanh, do đó được sử dụng 
nhiều ở Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới cho các đường đầu tư để kinh doanh. 
Một số tuyến đường áp dụng phương thức thu phí kiểu khép kín nhưng thu ngay ở cửa 
vào (thu trước), ở cửa ra các nhân viên thu phí kiểm tra lại hành trình thực tế. Nếu khi 
kiểm tra phát hiện thấy nơi ra không đúng như trong thẻ ở cửa vào thì nhân viên thu 
phí sẽ thu bổ sung hoặc hoàn trả bớt số tiền đã thu ở cửa ra cho lái xe. Điều này cũng 
gây phiền phức cho việc thu phí. 

- Thu phí theo phương thức hỗn hợp 
Ở phần lớn các nước trên thế giới mạng lưới đường được hình thành dần dần: đầu 

tiên, các tuyến đường thường có chiều dài ngắn, vì vậy chỉ đặt một trạm thu phí ngay 
trên đường và việc thu phí thực hiện theo phương thức “mở”. Sau này tuyến đường 
được xây dựng kéo dài tuyến cũ (đã được xây dựng) và việc đặt một trạm thu phí theo 
phương thức mở không còn thích hợp. Tuy nhiên hệ thống thu phí “mở” đã được xây 
dựng và sử dụng trong nhiều năm nên rất khó thay đổi. Trong trường hợp này dẫn đến 
việc kết hợp phương thức mở đã tồn tại với phương thức khép kín để quản lý việc thu 
phí giao thông. Phương thức này được gọi là phương thức hỗn hợp. 

Ngoài trường hợp nói trên, ở một số đường (như tuyến đường ở thành phố Atlanta 
- Mỹ) người ta còn áp dụng phương thức hỗn hợp gồm cả 3 phương thức, vừa áp dụng 
phương thức mở, phương thức khép kín và phương thức thu đồng loạt.  

2. Các biện pháp thu phí 
Có 3 cách thu phí: thu phí thủ công (bằng nhân công), thu phí nửa tự động và hoàn 

toàn tự động 
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- Thu phí thủ công: Thu phí thủ công về cơ bản không sử dụng các thiết bị điện tử 
hoặc các thiết bị máy móc cơ giới. Nhân viên thu phí phân biệt loại xe bằng trực giác 
để đưa ra mức thu và bán vé, thu tiền. Thu phí kiểu này cần nhiều người, trình tự đơn 
điệu, nhàm chán và dùng người giám sát người. 

Ưu điểm lớn nhất của thu phí thủ công là trang bị cho trạm thu phí giản đơn, không 
yêu cầu nhân viên thu phí có trình độ kỹ thuật cao nên nhân công rẻ, có thể tiết kiệm 
khá nhiều các chi phí xây dựng và quản lý trạm thu phí. Nhược điểm của cách thu phí 
này là: dễ lậu thu, qua trạm không nộp phí, thời gian dừng xe lâu, đòi hỏi nhân viên 
thu phí có trách nhiệm cao, nếu quản lý không tốt dễ vi phạm kỷ cương. 

- Thu phí bán tự động: Là cách kết hợp máy móc với nhân lực và thường gọi là 
cách thu phí thủ công có máy móc hỗ trợ. Các loại xe được nhận dạng để tính mức phí 
nhờ máy nhận dạng tự động hoặc người thu phí. Máy tính và thiết bị chuyên dùng tự 
động đọc và ghi các thông tin để tính mức thu phí, in phiếu thu, tính cộng dồn số tiền 
phí phải thu. Cách này tương đối đơn giản, không phải dùng các thiết bị phức tạp, hạn 
chế các hành vi gian lận xảy ra ở các trạm thu phí. 

Thu phí bán tự động là một bước tiến nhảy vọt so với cách thu phí thủ công và 
thực tế đã có hiệu quả. Nhân viên thu phí phải thực hiện đầy đủ các công việc quy định 
của trình tự thu phí thì thiết bị khống chế làn xe mới tự động mở barie cho xe đi qua, 
tức là phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các thiết bị. Sau khi xe đi qua cửa, barie tự 
động đóng lại. Nếu người thu phí không thực hiện đúng quy định thì barie không tự 
động mở, do đó không cho phép người thu phí tự ý cho xe qua trạm và không thu tiền.  

- Thu phí hoàn toàn tự động: Là cách thu phí tự động, mọi khâu của việc thu phí 
đều do các thiết bị điện tử thực hiện không có sự can thiệp trực tiếp của người; nhân 
viên thu phí chỉ làm nhiệm vụ quản lý, giám sát thiết bị vận hành và xử lý các sự cố 
đặc biệt. Do vậy cách thu phí kiểu này cũng được gọi là thu phí bằng điện tử và viết tắt 
là ETC (Electonic Tall collection). Đặc điểm lớn nhất của cách thu phí này là thu phí 
không phải dừng xe, vì vậy cũng gọi là “hệ thống thu phí không dừng xe”. Cách này 
cải thiện được tối đa điều kiện giao thông trên đường, xe có thể chạy qua cửa thu phí 
với tốc độ khá cao, không yêu cầu giảm tốc, không cần dừng xe trả tiền. Mọi công việc 
của nhân viên thu phí đều do các thiết bị điện tử thực hiện. 

Đây là cách thu phí tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới và là phương hướng được 
phát triển trong tương lai. Các thiết bị điện tử dựa vào thẻ khai báo điện tử gắn trên 
mỗi xe, trên đó ghi đầy đủ các thông tin liên quan đến việc thu phí như số tiền đã nộp, 
loại xe, tên chủ xe… và thiết bị thu, phát các thông tin đặt ở trạm thu phí. Thông qua 
các thiết bị vô tuyến điện tử, các thông tin được trao đổi nhanh để thực hiện việc thu 
phí không cần dừng xe. Thu phí hoàn toàn tự động có một số tác dụng như: 
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- Không cần giảm tốc hoặc dừng xe khi qua trạm thu phí, việc thu phí được nhanh 
chóng, tránh nhầm lẫn trong thu phí, tăng năng suất thu phí. 

- Giảm chi phí thu phí, tiết kiệm nhân công, đơn giản hoá thủ tục tài vụ, hạn chế 
tham ô, giảm việc thẩm kế và quản lý. 

- Tăng tính an toàn, lái xe không cần chú ý trạm thu phí đặt ở đâu, do đó có thể 
chuyên tâm cho việc điều khiển xe, không cần giảm tốc khi xe vào trạm thu phí và 
tăng tốc khi qua trạm do đó tăng an toàn xe chạy. 

- Toàn mạng lưới đường trở thành mạng lưới thống kê về giao thông, các thông tin 
thay đổi của dòng xe (lưu lượng xe, mật độ xe, thành phần loại xe ở các địa điểm và 
thời gian khác nhau…). Các thông tin này có lợi cho việc quản lý giao thông tổng hợp 
trên đường, là căn cứ cho việc phát triển xây dựng mới các tuyến đường sau này. 

- Giảm tiêu hao nhiên liệu, lợi cho bảo vệ môi trường (giảm tiếng ồn, giảm lượng 
khí thải…) vì xe không phải dừng, giảm tốc, tăng tốc ở các trạm thu phí nên động cơ 
luôn giữ ở trạng thái hoạt động có lợi nhất; tăng hiệu suất thu phí, do đó giảm được số 
làn xe của trạm thu phí, giảm đất xây dựng. 

3. Phương pháp trả phí 
Phương pháp trả phí là một yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến kết cấu và công năng 

của hệ thống thu phí, ảnh hưởng đến năng lực thông hành của làn xe thu phí. Hiện nay 
có các phương thức sau đây: 

a. Thu phí bằng tiền mặt: Phương thức này được sử dụng nhiều hiện nay ở Việt 
Nam, Trung Quốc và nhiều nước khác ở châu Á. Theo cách này lái xe phải dừng xe 
trước trạm thu phí để mua vé, hết ca làm việc nhân viên thu phí phải kết toán, nhân 
viên tài vụ phải kiểm tra, đếm tiền và ghi chép cẩn thận. Bộ phận thu phí phải đến 
ngân hàng nộp tiền. 

Ưu điểm của phương pháp thu phí bằng tiền mặt là đơn giản, vốn đầu tư cho xây 
dựng trạm thu phí và các thiết bị thu phí ít, thời gian xây dựng trạm ngắn; các xe ngoại 
tỉnh tiện cho việc trả phí. Khuyết điểm lớn nhất của phương thức thu phí này là các 
trạm thu phí chuẩn bị tiền lẻ để trả lại tiền thừa cho lái xe, việc thanh toán tiền thừa 
thường kéo dài do đó giảm năng lực thông hành của làn xe thu phí, có thể dẫn đến tình 
trạng xe phải xếp hàng lấy vé, gây ùn tắc giao thông; việc kiểm tra, đếm tiền phiền 
phức, bảo quản tiền mặt dễ có rủi ro, nhầm lẫn, thất thoát. 

b. Phương thức trả trước: Theo phương thức này người sử dụng đường trả trước 
cho công ty quản lý đường một số tiền nhất định và trung tâm phục vụ khách hàng của 
công ty cấp cho khách hàng một thẻ ghi số tiền đã nộp để người sử dụng đường dùng 
làm vé thông hành qua các trạm thu phí. Khi xe qua mỗi trạm, số tiền ghi trong thẻ sẽ 
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được khấu trừ dần. Phương thức này rất thuận tiện cho việc quản lý đường, cho lái xe 
và nhân viên thu phí. Để đảm bảo lợi ích của người sử dụng và khuyến khích áp dụng 
phương pháp này cần có chính sách khuyến khích vật chất đáng kể tuỳ theo số lượng 
tiền trả trước, ví dụ tăng thêm số tiền thực trả vào vé thông hành. 

Ưu điểm của phương thức này là không có giao dịch bằng tiền mặt, không phải trả 
lại tiền thừa khi mua vé, tiết kiệm thời gian cho người sử dụng đường và nhân viên thu 
phí, tăng năng lực thông hành làn xe thu phí, tránh cho người thu phí phải tiếp xúc với 
tiền mặt. 

c. Chuyển khoản cho ngân hàng: Người sử dụng đường cung cấp số tài khoản của 
mình đã đăng ký ở ngân hàng chuyên dùng cho việc trả phí đường. Xe qua trạm thu 
phí, hệ thống thu phí tự động đọc số biển xe và chuyển thông tin đến trung tâm thu phí 
và trung tâm sẽ tính toán mức thu phí rồi chuyển đến ngân hàng để ngân hàng trừ vào 
tài khoản của người sử dụng đường và chuyển vào tài khoản của công ty quản lý 
đường. Phương thức này không cần có nhân viên thu phí, mọi khâu tính toán và 
chuyển tiền thu phí đều được thực hiện bằng các thiết bị điện tử, tránh việc giao dịch 
tiền mặt ở hiện trường. Phương thức này một mặt có thể tận dụng hệ thống quản lý 
điện tử của ngân hàng với mạng lưới phục vụ rộng lớn của nó, giảm nhẹ phụ tải phải 
xử lý số liệu ở trung tâm quản lý thu phí và giảm chi phí đầu tư xây dựng các cơ sở thu 
phí. Mặt khác công ty quản lý đường có thể nộp tiền thu phí ngay cho nhà nước. 

Cách thu phí này rất thích hợp với phương thức thu phí bán tự động và phương 
thức thu phí tự động hoàn toàn. Cách thu phí này có ưu điểm rất lớn về thẩm kế và 
giám sát tài vụ. Cả 4 bên là người sử dụng đường, ngân hàng, công ty quản lý đường 
và nhà nước đều bảo đảm tính minh bạch. 

d. Trả phí sau: Phương thức này thường được áp dụng đối với người sử dụng có 
nhu cầu sử dụng thường xuyên và lâu dài tuyến đường, ví dụ công ty vận tải đường 
dài, công ty vận tải thương nghiệp. Các công ty này có thể ký với công ty quản lý 
đường một thoả thuận dài hạn cho việc sử dụng đường trước và trả tiền sau cấp cho 
người sử dụng đường thẻ thông hành. Thẻ này có thể cấp đối với từng tuyến với phí cố 
định, cũng có thể căn cứ vào tình hình sử dụng thực tế để thu phí. 

Theo phương thức này các thiết bị hoặc nhân viên thu phí sẽ ghi lại số tài khoản 
của người sử dụng đường, các thông tin hàng trình xe chạy vào máy tính của trạm thu 
phí; mỗi tháng người sử dụng đường đến công ty quản lý đường để kết toán phí thông 
hành. Đây là phương tức có lợi cho cả hai bên: Công ty quản lý đường tránh được việc 
thu phí trực tiếp ở hiện trường bằng tiền mặt, giảm thời gian thu phí, tăng năng lực 
thông hành tại trạm thu phí, đồng thời bảo đảm số người sử dụng đường ổn định, tránh 
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các thủ tục kết toán phiền phức. Người sử dụng đường thì không cần mang theo tiền 
mặt, không bị chậm xe trong khâu mua phí giao thông, được trả tiền sau (như một ân 
huệ), lợi cho việc quay vòng vốn của đơn vị vận tải. 

Sử dụng phương pháp này cần chú ý việc thiết kế các thiết bị thu phí và trung tâm 
quản lý thu phí sao cho các thao tác được linh hoạt, tiện lợi đặc biệt về chức năng 
thống kê; về mặt quản lý cần có các biện pháp chống tình trạng quên ghi vào tài khoản 
mỗi khi xe qua trạm thu phí. 

4. Quyết định định mức thu phí và cơ chế quản lý sử dụng tiền thu phí 

Định mức thu phí đối với mỗi loại xe và cơ chế quản lý sử dụng chúng là do nhà 
nước (bộ tài chính) quy định (ở nước ta hiện nay theo Thông tư số 90/2004 - BTC 
ngày 7/9/2004). Đối với đường cao tốc, tư vấn dự án cần lập luận chứng phân tích kinh 
tế, tài chính dựa trên các loại chi phí đầu tư xây dựng đường, chi phí quản lý khai thác, 
duy tu sửa chữa đường hàng năm và dựa vào lượng giao thông dự báo (số xe, loại xe, 
tỷ lệ tăng trưởng hàng năm) cũng như niên hạn thu phí hoàn vốn dự kiến để đưa ra 
định mức thu phí, kiến nghị xin nhà nước phê duyệt. 

Niên hạn hoàn vốn thường từ 15 đến 30 năm. Mức thu phí và cơ chế quản lý chúng 
thường được quy định khác nhau tuỳ theo loại hình đầu tư vốn xây dụng đường: loại 
vốn từ ngân sách nhà nước; từ vốn nhà nước vay; từ vốn liên doanh hoặc từ vốn kinh 
doanh (do các tổ chức và cá nhân đầu tư làm đường để kinh doanh). Mức thu phí cho 
loại đường kinh doanh thường cao hơn so với đường bằng các nguồn vốn khác, tuy 
nhiên phải được xác định sao cho người sử dụng đường có thể chấp nhận được trên cơ 
sở chạy xe trên đường phải trả phí cao hơn nhưng bù lại giảm được tiêu hao nhiên liệu 
và giảm được thời gian hành trình so với đi theo các tuyến đường ôtô sử dụng chung 
trong điều kiện cùng một điểm xuất phát và cùng một điểm đến. 

III. KẾT LUẬN 

Việc thu phí đường có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác, hiệu quả kinh tế 
của việc quản lý đường. Mục đích của việc thu phí đường là: Tạo nguồn kinh phí để 
phát triển nhanh, mạnh mạng lưới đường; tạo nguồn kinh phí cho công việc bảo trì và 
quản lý đường một cách trực tiếp. Thông qua việc thu phí có thể thu thập được các 
thông tin về giao thông trên đường và trên hết việc thu phí đường củng cố quan điểm 
hoà nhập với nền kinh tế thị trường là: công trình cầu đường là một loại hàng hoá như 
tất cả các loại hàng hoá khác cần phải được khai thác sinh lợi. 
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PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG KHÔNG VÀ MỐI QUAN HỆ  
HÀNG KHÔNG - DU LỊCH TRONG GIAI ĐOẠN  

SAU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI 

THS. NGUYỄN MẠNH HÙNG 
Tổng công ty Hàng không Việt Nam 
PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG QUANG 
Bộ môn Kinh tế - Bưu chính viễn thông 
Khoa Vận tải - Kinh tế - Đại học Giao thông vận tải 

Tóm tắt: Bài viết đề cập tới thực trạng ngành Hàng không Việt Nam và vấn đề 
phát triển thị trường vận tải hàng không Việt Nam và mối quan hệ giữa hàng không và 
ngành du lịch trong giai đoạn sau khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới, cũng như 
đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển ngành hàng không và du lịch. 

Summary: The article refers to the actual situation of Vietnam's aviation industry 
and the development of Vietnamese air transport market and the relationship between 
aviation and tourism in the period after the financial crisis and global economics’ one, 
as well as proposes some measures to develop the aviation industry and tourism. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Như chúng ta đã biết, suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính ở quy mô toàn 
cầu đã kéo theo những hệ lụy tiêu cực đối với nền kinh tế Việt Nam như sự sụt giảm 
trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch… Vì vậy, năm 2009 đã 
được nhìn nhận trước là năm đặc biệt khó khăn đối với kinh doanh vận tải hàng không. 
Tuy nhiên, ngoài những khó khăn kể trên, trong năm 2009, Việt Nam vẫn có những lợi 
thế riêng, cụ thể Việt Nam được Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá là quốc gia thuộc 
nhóm sẽ phát triển du lịch mạnh nhất trên thế giới giai đoạn 2008 - 2016 và được biết 
đến như một điểm đến an toàn, thân thiện trong khi các quốc gia trong khu vực như 
Thái Lan, Indonesia, Malaysia liên tục gặp những bất ổn về chính trị, xã hội. Bên cạnh 
đó, với chính sách kích cầu của Chính phủ, thị trường vận tải hàng không Việt Nam 
nói riêng và thị trường du lịch Việt Nam được hưởng lợi khi các hãng hàng không có 
điều kiện đưa ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng với mức giá hợp lý, qua đó kích 
thích nhu cầu tiêu dùng, đi lại của xã hội. Hiện nay kinh tế thế giới và kinh tế Việt 
Nam đang trên đà hồi phục, thị trường vận tải hàng không, du lịch Việt Nam có cơ hội 
để sẽ phát triển với tốc độ cao hơn. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ có thể biến thành thực 
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tiễn khi chúng ta tiến hành đồng bộ các biện pháp như chủ động hội nhập quốc tế về 
vận tải hàng không theo hướng tự do hoá, phát triển cơ sở hạ tầng hàng không đáp ứng 
nhu cầu phát triển vận tải hàng không, hoàn thiện sản phẩm vận chuyển hàng không 
phục vụ du lịch, khắc phục những yếu kém trong việc bảo vệ và phát triển cơ sở hạ 
tầng du lịch,... 

II. THỰC TRẠNG NGÀNH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG NĂM 2009 

1. Về thị trường vận tải hàng không 
Với những khó khăn đã được dự báo trước, năm 2009 tốc độ tăng trưởng của thị 

trường vận tải hàng không Việt Nam có sự chững lại so với giai đoạn trước đó, cụ thể 
năm 2009, thị trường hàng không Việt Nam đạt 17,5 triệu khách, chỉ tăng trưởng 8,4% 
so với mức 12% của năm 2008 và 14,3% của toàn giai đoạn 2002 - 2009. Trong khi thị 
trường quốc tế giảm 2,5% so năm 2008 thì trái lại, thị trường nội địa có sự tăng trưởng 
cao, đạt 8,6 triệu lượt khách, tăng 22% so với năm 2008.  

Mặc dù có sự sụt giảm về tổng lượng vận chuyển, chỉ đạt 8,9 triệu khách so 9,2 
triệu khách năm 2008 nhưng thị trường hàng không quốc tế Việt Nam năm 2009 vẫn là 
thị trường hấp dẫn của các hãng hàng không nước ngoài. Trong khi các hãng hàng 
không quốc tế duy trì ổn định hoạt động khai thác thì có hàng loạt các hãng hàng 
không mới tham gia khai thác thị trường Việt Nam như HaiNan Airlines (Trung 
Quốc), TransAsia Airways (Đài loan), K-mile Airlines (Thái Lan), Indonesia Air Asia, 
Cambodia Ankor Air. Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng mở mới một số đường bay 
quốc tế mới Hà Nội đến Osaka và Fukuoka của Nhật Bản. Nhìn chung, mặc dù có 
nhiều khó khăn nhưng các hãng hàng không vẫn giữ vững, củng cố hoạt động khai 
thác nhằm đón bắt cơ hội khi thị trường bước vào giai đoạn phục hồi. 

Thị trường nội địa đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự tăng trưởng vận 
tải hàng không năm 2009. Các hãng hàng không Việt Nam đều tập trung khai thác 
mạnh thị trường nội địa với lượng tải cung ứng tăng hơn 22% so năm 2009. Nhu cầu 
đi lại trên một số đường bay nội địa vẫn rất lớn, thể hiện qua hệ số sử dụng ghế cao 
trên các đường bay TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội (gần 80% trong đó Vietnam Airlines là 
82,4%), TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng (80% trong đó Vietnam Airlines là 83,5%), 
SGN-CXR (82%), TP. Hồ Chí Minh - Huế (91%); đặc biệt một số đường bay địa 
phương có hệ số sử dụng ghế trên 90% như Hà Nội - Điện Biên, TP. Hồ Chí Minh - 
Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh - Phú Quốc, Hà Nội - Đà Lạt,... Hệ số sử dụng ghế trung 
bình của các hãng hàng không trên các đường bay nội địa đạt trên 80% trong đó 
Vietnam Airlines là đạt mức 80%, Jetstar Pacific 87%, VASCO 83%. Trong năm 
2009, Vietnam Airlines cũng mở mới thêm 04 đường bay nội địa từ Hà Nội đến Tuy 
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Hoà, Pleicu, Quy Nhơn và Cần Thơ. Có thể thấy rằng, các đường bay trục và các 
đường bay đến các điểm du lịch đều tăng trưởng tốt và có nhu cầu phát triển và các 
hãng hàng không Việt Nam đang tận dụng điều này để đưa ra những sản phẩm dịch vụ 
thích hợp, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường.  

2. Về mạng đường bay 
Hiện tại, có 44 hãng hàng không nước ngoài thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ 

khai thác đi/đến Việt Nam với 54 đường bay từ 34 điểm đến Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 
và Đà Nẵng. So với năm 2002, số lượng các hãng hàng không nước ngoài tăng thêm 
26 hãng và 22 đường bay. Thị trường hàng không Việt Nam có sự tham gia của hầu 
hết các hãng hàng không lớn trong khu vực và trên thế giới như Singapore Airlines, 
Thai Airways, China Airlines, Eva Air, Japan Airlines, Cathay Pacific, Korean Air, 
United Airlines... Bên cạnh các hãng hàng không truyền thống, thị trường hàng không 
Việt Nam đã có sự tham gia của hàng loạt các hãng hàng không chi phí thấp như 
AirAsia (Malaysia), Jetstar Asia, Tiger Airways (Singapore), Thai AirAsia (Thái Lan), 
Cebu Pacific (Philipin), Lion Air và Indonesia AirAsia (Indonesia)... 

Năm 2010, Vietnam Airlines khai thác 40 đường bay quốc tế đến 26 thành phố của 
15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại một số thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Lào, Campuchia, Vietnam Airlines không chỉ khai thác đến thủ đô 
mà còn mở rộng đến các thành phố lớn khác. Mạng đường bay quốc tế của Vietnam 
Airlines đã phát triển thêm 13 đường bay mới so năm 2002 trong đó đáng chú ý là các 
đường bay đến Yangoon (Mianma), Thượng Hải (Trung Quốc), Fukuoka, Nagoya 
(Nhật Bản), Busan (Hàn Quốc).  

Hiện tại có 03 hãng hàng không khai thác vận chuyển hàng không nội địa thường 
lệ là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Công ty Bay dịch vụ hàng không 
(VASCO) với 33 đường bay nội địa nối Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh với 17 
sân bay địa phương. Vietnam Airlines vẫn giữ vai trò chủ đạo trong vận chuyển hàng 
không nội địa, chiếm 81% thị phần nội địa với HSSD ghế trung bình ở mức 80,3%. 
Trong những năm gần đây có một số cảng hàng không mới được đưa vào khai thác 
bao gồm Chu Lai, Cà Mau, Côn Đảo, Cần Thơ, Đồng Hới, Cam Ranh (thay thế CHK 
Nha Trang), nhiều cảng hàng không được nâng cấp, lắp đặt đèn đêm để có thể tăng 
thời gian phục vụ cũng như đón các loại tàu bay lớn như A320/A321, góp phần quan 
trọng đối với việc nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu bay của các hãng hàng không 
Việt Nam, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong nước.  
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3. Về lực lượng vận tải 
Cho đến nay, bên cạnh các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Jetstar Pacific 

Airlines, VASCO, đã có 04 doanh nghiệp Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không gồm Công ty Cổ phần hàng 
không VietJet Air (tháng 12/2007 - VietJet Air), Công ty Cổ phần hàng không Tăng 
Tốc (tháng 5/2008 - nay đổi tên thành Công ty Cổ phần hàng không Đông Dương - 
Indochina Airlines), Công ty cổ phần hàng không Mê Kông (tháng 10/2008 - Mekong 
Aviation) và Công ty cổ phần hàng không Trãi Thiên (tháng 5/2009 - Trãi Thiên).  

- VietJet Air VJ dự kiến khai thác các chuyến bay thường lệ trên các đường bay: 
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh; TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng từ tháng 5/2010. Đội tàu bay 
sử dụng gồm 03 A320 trong năm 2010  

- Đông Dương tổ chức khai thác vận chuyển hàng không bằng tàu bay thuê có tổ 
bay từ tháng 11/2008 và tạm ngừng khai thác từ tháng 11/2009.  

- Trãi Thiên dự kiến khai thác các chuyến bay vận chuyển hàng hoá từ quý 
III/2010 bằng 02 tàu bay B737 - 300 F trên các đường bay trục HAN-SGN và từ SGN 
đi HKG, SIN, BKK, CAN.  

- Mê Kông dự kiến khai thác các chuyến bay thường lệ trên các đường bay HAN - 
SGN, HAN - PQC và SGN - PQC bằng 03 tàu bay Bombadier từ tháng 10/2010.  

Các hãng hàng không Việt Nam hiện đang khai thác đội tàu gồm 68 chiếc các loại. 
Đội tàu bay của Việt Nam, đặc biệt là Vietnam Airlines đã phát triển mạnh trong 
những năm qua với các tàu bay mới, hiện đại và đủ sức đáp ứng nhu cầu vận chuyển 
hàng không ngày càng tăng của xã hội nói chung và của ngành du lịch nói riêng. 

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG KHÔNG VÀ MỐI 
QUAN HỆ HÀNG KHÔNG - DU LỊCH TRONG THỜI GIAN SAU KHỦNG 
HOẢNG TÀI CHÍNH VÀ KINH TẾ THẾ GIỚI 

1. Một số định hướng vận tải hàng không giai đoạn tới 
Dự kiến năm 2010, tổng thị trường vận chuyển đạt xấp xỉ 20 triệu khách, 420 

nghìn tấn hàng hoá tăng tương ứng 15% và 20% so với năm 2009. Sản lượng hành 
khách, hàng hoá bưu kiện thông qua các cảng hàng không, sân bay đạt 27,65 triệu 
khách, 530 nghìn tấn hàng hoá bưu kiện, tăng tương ứng 15% và 23% so với năm 
2009. 

Dự báo giai đoạn 2011-2015, tổng thị trường vận chuyển tăng trưởng trung bình 11 - 
14%/năm. Năm 2015 tổng thị trường đạt 35 - 40 triệu khách và 800 nghìn tấn hàng. 
Tổng lượng thông qua các cảng hàng không đạt 48 triệu khách và 1 triệu tấn hàng. 
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Bên cạnh Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines và VASCO, giai đoạn 2011 - 
2015 sẽ có thêm các hãng hàng không mới được cấp phép tham gia khai thác thị 
trường vận tải hàng không Việt Nam như VietJet Air, Mekong Aviation và Trãi Thiên 
Air. Các hãng này sẽ bổ sung thêm nguồn lực vận tải góp phần đáp ứng nhu cầu vận 
chuyển nội địa tăng cao và tăng nguồn lực mở các đường bay quốc tế hiện chưa được 
các hãng hàng không Việt Nam khai thác hoặc khai thác ở mức độ thấp.  

2. Các biện pháp phát triển vận tải hàng không và mối quan hệ hàng không - 
du lịch 

Việt Nam có tiềm năng to lớn về du lịch, phong phú, đa dạng về sản phẩm du lịch 
và có thể kết hợp nhiều loại hình du lịch trong một sản phẩm. Thị trường du lịch Việt 
Nam có tiềm năng cạnh tranh so với các thị trường du lịch lớn khác trong khu vực như 
Thái Lan, Hồng Kông, Singapore. Tuy nhiên trình độ phát triển du lịch của Việt Nam 
còn thấp, vị trí của du lịch trong nền kinh tế quốc dân của Việt Nam còn kém xa so với 
các trung tâm du lịch đó. Kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục, 
thị trường Việt Nam có cơ hội để sẽ phát triển với tốc độ cao hơn. Tuy nhiên, cơ hội 
này chỉ có thể biến thành thực tiễn khi chúng ta tiến hành đồng bộ các biện pháp như 
khắc phục những yếu kém trong việc bảo vệ và phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, xây 
dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, đa dạng và hiện đại, chất lượng cao theo hướng 
văn minh, an toàn du lịch, đơn giản hoá thủ tục cùng với việc phát triển hệ thống kinh 
doanh du lịch lữ hành có năng lực cạnh tranh trên thị trường và đặc biệt, cần có sự hợp 
tác, thống nhất trong quan điểm phát triển giữa hai ngành Hàng không, Du lịch. 

Ở Việt Nam, ngành Hàng không có vai trò quan trọng trong việc góp phần phục vụ 
và tăng trưởng các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân Việt Nam như thương 
mại, xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài, và đặc biệt là phát triển du lịch Việt Nam. 
Với mạng đường bay được mở rộng về mặt địa lý và tăng về quy mô khai thác, vận tải 
hàng không đã cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng, phù hợp với mục đích, nhu cầu 
của người sử dụng, đặc biệt là khách du lịch. Thống kê cho thấy, giai đoạn 2002-2009, 
Việt Nam đã đón nhận 27,3 triệu khách du lịch quốc tế trong đó đến 90% là sử dụng 
đường không. Năm 2009, mặc dù ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng Việt 
Nam vẫn đón 3,8 triệu khách, tăng 1,5 lần so năm 2002. 

Trong thời gian qua, hai ngành Hàng không - Du lịch đã có sự hợp tác chặt chẽ, 
hiệu quả. Từ góc độ của ngành Hàng không, trên cơ sở kết quả đã đạt được, để ngành 
Hàng không và Du lịch có thể tăng trưởng cần phải tăng cường sự hợp tác giữa hai 
ngành trong thời trong giai đoạn tới, cụ thể:  

- Chủ động hội nhập quốc tế về vận tải hàng không theo hướng tự do hoá: đây là 
nhu cầu tất yếu khách quan, là nhu cầu nội tại của ngành Vận tải hàng không Việt 
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Nam. Ngành hàng không Việt Nam xác lập chiến lược và thực hiện theo lộ trình cụ thể 
hợp tác và hội nhập quốc tế theo hướng tự do hoá để tạo ra một môi trường có tính 
cạnh tranh ngày càng cao, thúc đẩy sự lớn mạnh của các hãng hàng không Việt Nam, 
tạo điều kiện mở rộng thị trường hàng không, thị trường du lịch quốc tế Việt Nam. 
Trong bối cảnh này các doanh nghiệp vận tải hàng không và doanh nghiệp du lịch cần 
phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong xây dựng sản phẩm, định hướng phát triển thị trường 
hàng không - du lịch để đáp ứng yêu cầu cao nhất về phát triển du lịch vừa có tính 
cạnh tranh vừa ổn định, bền vững. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng hàng không đáp ứng nhu cầu phát triển vận tải hàng 
không nói chung và nhu cầu phục vụ du lịch quốc tế đến Việt Nam cũng như du lịch 
trong nước. Cơ sở hạ tầng du lịch, đặc biệt là hệ thống các khách sạn cần được phát 
triển theo kịp với sự phát triển cơ sở hạ tầng hàng không và năng lực vận chuyển của 
các hãng hàng không Việt Nam và quốc tế tại thị trường Việt Nam. 

- Hoàn thiện sản phẩm vận chuyển hàng không phục vụ du lịch. Từ phía ngành 
Hàng không, hoàn thiện sản phẩm vận chuyển hàng không phục vụ du lịch theo 
hướng: mở rộng mạng đường bay nội địa - quốc tế; hạ giá thành vận chuyển và nâng 
cao chất lượng phục vụ.  

- Tiếp tục đơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hàng không là một mục nghị sự 
thường xuyên của cơ chế hợp tác hội nghị liên ngành Hàng không - Hải quan - Công 
an xuất nhập cảnh. Thông qua cơ chế hợp tác này, một trong những mục tiêu phải 
hướng tới là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc đi lại của hành khách hàng không ở 
tất cả các khâu như thủ tục hàng không, hải quan, xuất nhập cảnh, an ninh hàng không, 
góp phần làm tăng tính hấp dẫn của thị trường du lịch Việt Nam.  

- Phối hợp tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam: Hai Ngành và các doanh 
nghiệp cần tăng cường phối hợp thực hiện rất tốt công tác này bằng những hoạt động 
hợp tác cụ thể như tổ chức các chương trình lễ hội, hội chợ, liên hoan du lịch, hội thảo 
tại Việt Nam và nước ngoài, xuất bản tờ rơi, ấn phẩm xúc tiến quảng cáo, tiếp thị về 
thị trường du lịch Việt Nam; phát động chương trình du lịch dành cho người Việt Nam 
ra nước ngoài; phối hợp xây dựng các tua du lịch trọn gói với giá hợp lý; tổ chức các 
chương trình FarmTour cho các công ty du lịch quốc tế và Việt Nam. 

- Phối hợp xây dựng sản phẩm chung hàng không - du lịch: Để phát triển nhanh, 
mạnh và bền vững, ngành Hàng không luôn coi việc tham gia phát động thị trường du 
lịch quốc tế Việt Nam là một trong những nhiệm vụ chính của hoạt động xúc tiến 
thương mại. Tua du lịch trọn gói luôn chiếm một mảng lớn trong hệ thống giá cước 
của hãng hàng không. Ngược lại, các doanh nghiệp du lịch cũng cần hướng sản phẩm 
du lịch của mình vào Hàng không Việt Nam, không chỉ coi sản phẩm vận chuyển hàng 
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không chỉ là một dịch vụ được mua phục vụ cho việc xây dựng sản phẩm của mình, 
mà phải thực sự cùng với Hàng không Việt Nam hoạch định chiến lược sản phẩm, tăng 
sức cạnh tranh của sản phẩm chung hàng không - du lịch Việt Nam trên thị trường 
quốc tế. 

III. KẾT LUẬN 

Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh gay gắt trên thị trường vận tải hàng không và 
du lịch, sự phục hồi của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tạo ra 
nhiều cơ hội cũng như thách thức với hai Ngành này. Vì vậy cần phải có những biện 
pháp phối hợp và hợp tác chặt chẽ để phát triển ngành Hàng không và Du lịch của Việt 
Nam. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

NCS. ĐẶNG TRUNG THÀNH 
Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông 

Tóm tắt: Vai trò giao thông vận tải ngày càng trở nên quan trọng khi nền kinh tế 
phát triển và đa dạng hoá, trong đó đường bộ phải được phát triển cân đối, bảo vệ và 
cải thiện môi trường, tạo điều kiện cho việc hoà nhập quốc tế. Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) đang là vùng kinh tế trọng điểm, nhưng cơ sở hạ tầng, nhất là giao 
thông đường bộ chưa tương xứng với nhu cầu phát triển. Như vậy, cần có các giải 
pháp để có thể phát triển giao thông vận tải trong đó có đường bộ một cách bền vững. 

Summary: The role of transportation has become more and more important when 
the economy continuously develops and diversifies widely. Especially, transporting by 
land should be developed in balanced way to protect and improve the environment, 
which creates good conditions for international integration. Mekong Delta Region has 
been the essential economic zone. However, its base of infrastructure, in particular 
road transportation, has not corresponded to its needs of development. Therefore it is 
necessary to process the feasible solutions to able to develop steady transportation 
network including travelling by land. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với diện tích tự nhiên 39.800 km2, chiếm 
12,3% diện tích cả nước, dân số chiếm đến hơn 1/5 dân số cả nước, sản lượng hàng 
hóa một số ngành mũi nhọn chiếm tỷ trọng đáng kể trong nền kinh tế quốc dân, 
ĐBSCL đang là vùng kinh tế trọng điểm quốc gia. Vùng ĐBSCL là một trong những 
đồng bằng châu thổ rộng và phì nhiêu ở Đông Nam Á và thế giới, là vùng sản xuất 
lương thực, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản và vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất 
nước ta. 

Tuy nhiên, ĐBSCL vẫn là một khu vực có tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chưa 
tương ứng với tiềm năng và thiếu tính ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, 
kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Thực tế cho thấy ở ĐBSCL hiện 
vẫn còn nhiều điều bất cập, mặc dù tăng trưởng kinh tế cao (ước tính năm 2007 tăng 
bình quân trên 13%), hơn mức bình quân cả nước, nhưng chất lượng và hiệu quả chưa 



 62 

thật sự bền vững. Đầu tư phát triển cho hạ tầng kinh tế - xã hội còn chậm, nhất là giao 
thông bộ, thủy lợi - đang trở thành khâu cản trở cho sự phát triển chung toàn vùng.  

Để phát triển ĐBSCL thì ba khâu yếu kém cơ bản cần phải được tháo gỡ là giao 
thông đường bộ, thủy lợi và nguồn nhân lực. Việc nghiên cứu một số giải pháp phát 
triển bền vững hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL nói chung và hệ thống giao thông 
đường bộ nói riêng là vấn đề cấp bách hiện nay. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Các đặc điểm 
- ĐBSCL là vùng dân cư tập trung đông, lực lượng lao động dồi dào. Tuy nhiên đa 

số có trình độ văn hóa, tay nghề thấp. 
- Vào mùa lũ, nước luôn chảy tràn qua hầu hết các tỉnh ĐBSCL, gây úng lụt kéo 

dài, nhân dân trong vùng thực sự phải “sống chung với lũ” từ bao đời nay; làm cản trở 
giao thông, phá hoại cơ sở hạ tầng giao thông và là trở ngại rất lớn cho việc đầu tư 
phát triển giao thông vận tải.  

- Vùng ĐBSCL là vùng châu thổ của các con sông, phần lớn là đất phù sa nên 
các nguyên vật liệu cần thiết cho xây dựng như cát, đá, đất sét, sỏi đỏ ở đây gần như 
không có.  

- Cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ vùng ĐBSCL có chất lượng thấp, vốn đầu tư 
xây dựng thiếu nghiêm trọng.  

- Mạng lưới giao thông đường bộ rộng lớn, đã được xây dựng từ lâu, lạc hậu, cũ 
kỹ, đang bị xuống cấp, tỷ trọng đường cao tốc, đường có tiêu chuẩn kỹ thuật cao còn 
khá thấp so với khu vực; hệ thống đường địa phương còn thiếu, phần lớn dân cư không 
được tiếp cận trực tiếp với đường đi được trong mọi thời tiết. 

- Bị ảnh hưởng bởi điều kiện khí hậu, thời tiết, thiên nhiên và địa hình. 
- Dòng xe cơ giới, thô sơ hỗn hợp. 
- Sự phát triển của mạng lưới đường bộ mang tính chắp vá chưa đáp ứng được nhu 

cầu đòi hỏi phát triển của nền kinh tế thị trường. 
- Sự kết nối của giao thông đường bộ với các hệ thống giao thông khác còn rất yếu 

kém, thiếu đồng bộ, giao cắt lập thể chưa hình thành. 

2.2. Một số giải pháp 
Để có thể phát triển hệ thống giao thông đường bộ ĐBSCL trong tương lai thực sự 

hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu của phát triển bền vững chúng ta cần chú ý đến 
các giải pháp sau: 
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2.2.1. Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường 
- Hạn chế các tác động và cải thiện điều kiện môi trường. 
- Lựa chọn vị trí của tuyến đường sao cho hợp lý nhất, có hiệu quả nhất về kinh tế 

và xã hội là công việc của quy hoạch tổng thể giao thông vận tải. 
- Thực hiện các phương pháp kỹ thuật hoặc quản lý, công cụ chính sách như 

chương trình cải thiện nhiên liệu thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thay thế, phát triển giao 
thông công cộng, nâng cao nhận thức về môi trường, thực hiện các mô hình thí điểm 
về thu gom và xử lý chất thải rắn. 

- Xây dựng các văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường, giám sát tác động môi 
trường trong quá trình đầu tư, xây dựng, khai thác, sử dụng. 

2.2.2. Những giải pháp huy động, quản lý vốn 
a. Huy động vốn trong nước: 
- Vốn ngân sách nhà nước. 
- Huy động vốn qua kênh tín dụng nhà nước. 
- Vay tín dụng ngân hàng. 
- Huy động vốn từ khu vực kinh tế tư nhân: Có các hình thức như sau: 
+ Cho thuê hoặc đấu thầu kinh doanh các công trình như một đoạn đường, cầu… 
+ Liên doanh với tư nhân xây dựng cầu, đường bộ.  
- Huy động vốn của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước theo các hình 

thức BOT, BTO, BT, PPP. 
- Phát hành trái phiếu công trình để phát triển cơ sở hạ tầng công cộng.  
- Tạo vốn cho giao thông nông thôn bằng cách: huy động ngày công nghĩa vụ, 

ngày công lao động công ích; đóng góp của nhân dân theo diện tích canh tác; vốn 
thông qua ngân sách xã, vốn đóng góp của các đơn vị kinh tế hoạt động trên địa bàn. 

b. Huy động vốn nước ngoài 
- Thu hút các nguồn vốn ODA đầu tư cho hệ thống đường bộ, cần xem xét tỷ trọng 

giữa vốn vay nước ngoài và vốn trong nước, đảm bảo sự cân đối hài hòa. 
- Khuyến khích thực hiện phương thức đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đối với 

những dự án có đủ điều kiện thích hợp để giảm sự căng thẳng về vốn. 
c. Quản lý vốn trong quá trình thực hiện đầu tư 
- Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình. 
- Tăng cường quản lý đấu thầu trong xây dựng cơ bản.  
- Đẩy nhanh tiến độ thi công. 
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- Tăng cường quản lý định mức và đơn giá xây dựng công trình giao thông. 
- Tăng cường quản lý khâu cấp phát, thanh toán. 
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng công trình.  

2.2.3. Giải pháp kỹ thuật 
- Nâng cao chất lượng xây dựng nền đường đất yếu. 
- Ứng dụng lưới địa kỹ thuật vào việc làm những tường đất có độ dốc đứng những 

nơi nền đất giáp với kênh, mương, nơi muốn xây dựng những bến cập ghe, thuyền của 
giao thông thủy. 

- Sử dụng rộng rãi vật liệu gia cố. 
- Trong giao thông nông thôn khẩn trương nghiên cứu ứng dụng các kết cấu cầu 

bản bê tông cốt thép nhẹ cho những nhịp cầu nhỏ, ứng dụng nhịp thép chế tạo sẵn, 
kiểu dàn quân dụng cho kênh mương lớn.  

- Những kết cấu trên phải nghiên cứu thật hợp lý để có độ cứng và sức chịu lực 
vừa với trọng lượng, dễ thi công. Những nơi có cầu khỉ cũng cần nghiên cứu phù hợp 
kiểu kết cấu bê tông cốt thép có tính năng tương tự thay thế. 

- Sử dụng kinh nghiệm của nhân dân địa phương, sử dụng vật liệu địa phương để 
xây dựng. Trong những trường hợp xây dựng đường và công trình giao thông nông 
thôn có những kinh nghiệm hay của nhân dân. 

2.2.4. Giải pháp về hoàn thiện thể chế 
a. Về hệ thống văn bản quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Quy định về trình tự yêu cầu phù hợp đối với các dự án đầu tư xây dựng.  
- Các cấp quyết định đầu tư rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện các văn bản pháp 

luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 
- Công bố các quy định về suất vốn đầu tư xây dựng công trình, làm sơ sở để lập 

kế hoạch và quản lý vốn, xác định hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư xây dựng. 
b. Về hệ thống văn bản quản lý công tác đấu thầu 
- Quy định lại giá trị gói thầu được chỉ định thầu và rà soát các điều kiện được chỉ 

định thầu. Phân cấp và quy định lại thẩm quyền chỉ định thầu. 
- Bổ sung quy định xác nhận, đánh giá năng lực tài chính của các nhà thầu trong 

quá trình đấu thầu.  
- Cho phép nhà thầu tư vấn được tham gia thực hiện một số hoặc tất cả các công 

việc tư vấn đối với một gói thầu (tư vấn lập dự án đầu tư và các tư vấn khác trong giai 
đoạn thực hiện đầu tư). 
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- Cho phép cấp quyết định đầu tư có thẩm quyền chỉ định thầu đối với các công 
việc giải phóng mặt bằng. 

- Hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy định bảo vệ môi trường trong xây dựng, khai thác 
các công trình giao thông.  

3. KẾT LUẬN 

Trước yêu cầu đặt ra cho vùng ĐBSCL phải phát huy hết tiềm năng, nâng cao mọi 
nguồn năng lực, phát triển mạnh mẽ thành trung tâm kinh tế trọng điểm đóng góp 
nhiều hơn nữa cho đất nước, việc tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
ĐBSCL để phù hợp với yêu cầu trên rất quan trọng, trong đó không thể thiếu các giải 
pháp phát triển bền vững. 
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TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRỌNG ĐIỂM  
CẤP BỘ “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP  

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHU VỰC  
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” 

Chủ nhiệm đề tài: THS. PHAN MẠNH CƯỜNG 
Viện Chiến lược và Phát triển GTVT 

Tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài:  
Nghiên cứu xây dựng bộ Đơn giá tổng hợp công trình giao thông đường bộ khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long là cần thiết nhằm giúp các cơ quan nhà nước quản lý 
một cách có hiệu quả chi phí đầu tư xây dựng công trình, làm cơ sở cho công tác lập 
quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý tốt công 
tác xây dựng cơ bản, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư tại khu vực ĐBSCL. 

Đề tài gồm 5 chương: 

Chương I: Điều tra hiện trạng về mạng lưới giao thông đường bộ khu vực 
ĐBSCL, từ đó đi sâu phân tích, đánh giá về các mặt như: chiều dài mạng lưới đường, 
kết cấu mặt đường, chất lượng đường. Đề tài cũng đã xem xét các yếu tố ảnh hưởng 
đến xây dựng công trình giao thông đường bộ khu vực ĐBSCL. Đề tài còn đưa ra 
những thuận lợi, khó khăn trong xây dựng công trình giao thông đường bộ khu vực 
ĐBSCL. 

Chương II: Điều tra, phân tích, đánh giá hiện trạng công tác định mức, đơn giá 
xây dựng công trình giao thông đường bộ khu vực ĐBSCL. Từ đó nêu lên những vấn 
đề bất cập trong việc áp dụng hệ thống định mức trong xây dựng đơn giá tổng hợp khu 
vực ĐBSCL, những thuận lợi, khó khăn trong xây dựng đơn giá. 

Chương III: Trình bày các nguyên tắc, căn cứ xây dựng đơn giá tổng hợp, đưa ra 
phương pháp tính toán xác định từng thành phần chi phí cấu thành đơn giá tổng hợp. 

Chương IV: Sau khi lựa chọn các loại thiết kế điển hình phù hợp với điều kiện 
thực tế của từng vùng trong khu vực ĐBSCL, thiết lập các hạng mục để xây dựng đơn 
giá tổng hợp cho các loại đường vùng ĐBSCL, bổ sung điều chỉnh mức phù hợp với 
điều kiện của khu vực ĐBSCL, đề tài đã tiến hành xây dựng đơn giá tổng hợp và suất 
đầu tư cho 1 km đường bộ khu vực ĐBSCL, xây dựng hệ số tính đổi đơn giá tổng hợp 
và suất đầu tư theo chiều cao nền đường và mặt, chiều sâu đào. Đề tài cũng đã tiến 
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hành so sánh dự toán một số công trình thực tế với đơn giá tổng hợp được xây dựng 
theo thiết kế điển hình. Ngoài ra đề tài cũng đưa ra phương pháp điều chỉnh giá trong 
các dự án xây dựng công trình giao thông khu vực ĐBSCL. 

Chương V: Thuyết minh về nội dung của bộ đơn giá tổng hợp, và các hướng dẫn 
để người dùng có thể sử dụng hiệu quả bộ đơn giá tổng hợp cùng với các bảng tổng 
hợp kết quả nghiên cứu của đề tài. 

* Nội dung của bộ đơn giá tổng hợp  
- Đơn giá tổng hợp được xác định trên cơ sở: 
+ Định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 

24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 
+ Thông tư số 05/2007TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; 
+ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ “Quy định hệ 

thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà 
nước”;  

+ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2005 của Chính phủ về điều chỉnh mức 
lương tối thiểu chung; 

+ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 và Thông tư số 07/2007/TT-BXD 
ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và 
thiết bị thi công; 

+ Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 hướng dẫn điều chỉnh dự toán 
xây dựng công trình; 

+ Bảng giá vật liệu xây dựng tại các tỉnh do các cơ quan có thẩm quyền ban hành 
tại thời điểm tính toán; 

+ Đơn giá xây dựng công trình năm 2006 của các tỉnh khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long. 

- Đơn giá tổng hợp bao gồm các chi phí: 
+ Chi phí trực tiếp: 

• Chi phí vật liệu; 

• Chi phí nhân công; 

• Chi phí máy thi công; 

• Chi phí trực tiếp khác. 
+ Chi phí chung. 
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+ Thu nhập chịu thuế tính trước. 

* Nội dung của suất đầu tư 1 km đường bộ:  
Suất vốn đầu tư xây dựng đường ôtô trong bộ đơn giá tổng hợp bao gồm các chi phí 

cần thiết để xây dựng mới 1 km đường bộ (gồm phần nền đường và mặt đường). Trong 
suất vốn đầu tư xây dựng mới 1 km đường bộ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chưa 
tính đến các yếu tố chi phí có nhiều biến động như: chi phí đền bù giải phóng mặt bằng; 
các chi phí liên quan đến nguồn vốn và chế độ tài chính (lãi vay trong thời gian xây 
dựng...) và chưa bao gồm các chi phí cho các công tác: hệ thống điện chiếu sáng, biển 
báo, cầu, cống trên đường, tường chắn đất, kè gia cố ta luy trên đường. 

Thành phần chi phí suất vốn đầu tư bao gồm: 
Suất vốn đầu tư 1 km đường bộ = Đơn giá tổng hợp 1 km đường bộ + Thuế giá trị 

gia tăng + Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công + Các khoản 
mục chi phí khác (gồm chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công 
trình, chi phí khác) + Chi phí dự phòng. 

* Hướng dẫn chung của bộ đơn giá tổng hợp 
- Đơn giá tổng hợp và suất vốn đầu tư trong bộ đơn giá tổng hợp (trong bảng 1a, 

1b dưới đây) được xác định cho 1 km đường bộ xây dựng mới từ cấp I đến cấp V vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long (cấp công trình được xác định theo tiêu chuẩn thiết kế 
đường ôtô TCVN 4054-2005) và được tính cho trường hợp sau:  

+ Chiều cao đường: 0,5 m 
+ Chiều sâu đào: 0 m 
+ Vét hữu cơ: 0,3 m 
+ Chiều dày mặt đường bê tông nhựa của các cấp đường: 

Cấp I: 0,80 m Cấp IV: 0,4 m 
Cấp II: 0,60 m Cấp V: 0,35 m 
Cấp III: 0,47 m  

 - Đối với các công trình đường bộ có chiều cao đường, chiều sâu đào, vét hữu 
cơ khác với quy định trên thì đơn giá tổng hợp và suất vốn đầu tư xây dựng mới 1 km 
đường bộ trong bộ đơn giá được điều chỉnh bằng hệ số quy đổi (bảng hệ số quy đổi). 

- Trường hợp nền đường phải gia cố thì đơn giá tổng hợp và suất vốn đầu tư 1 km 
đường bộ trong bộ đơn giá tổng hợp sẽ được tính thêm chi phí cho các công tác gia cố 
nền đường. Chi phí của công tác gia cố nền đường được tính cho các trường hợp lún 
khác nhau và thể hiện trong bảng đơn giá gia cố 1 km nền đường. 

- Đơn giá tổng hợp và suất vốn đầu tư trong bộ đơn giá được tính cho 1 km đường 
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bộ xây dựng mới. Trường hợp sử dụng đơn giá tổng hợp và suất vốn đầu tư để lập tổng 
mức đầu tư cho các công trình đường bộ cải tạo, mở rộng, nâng cấp hay công trình có 
yêu cầu đặc biệt về công nghệ thì khi tính toán phải có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù 
hợp hoặc phải căn cứ vào đơn giá chi tiết và khối lượng thực tế của các công tác xây 
lắp, các điều kiện cụ thể của công trình để xác định đơn giá tổng hợp, suất vốn đầu tư 
1 km đường bộ cải tạo, mở rộng, nâng cấp. 

- Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ chính sách, tiền lương... đơn giá tổng hợp 
và suất vốn đầu tư 1 km đường bộ trong bộ đơn giá tổng hợp vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long sẽ được điều chỉnh phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.   

Bảng 1a - Đơn giá tổng hợp xây dựng mới 1 km đường bộ khu vực ĐBSCL 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

CÊp ®êng 
STT Tªn tØnh 

I II III IV V 

1 Cµ Mau 16.612.609 8.084.385 3.683.072 1.834.239 1.491.765 

2 B¹c Liªu 15.582.719 7.589.816 3.470.424 1.585.225 1.264.975 

3 Kiªn Giang 13.800.194 7.219.399 3.300.288 1.690.931 1.380.661 

4 Sãc Tr¨ng 14.737.460 6.760.544 3.045.676 1.581.508 1.242.217 

5 HËu Giang 17.042.190 7.903.696 3.625.631 1.637.613 1.312.108 

6 CÇn Th¬ 15.061.671 7.207.699 3.261.050 1.433.709 1.127.248 

7 An Giang 14.206.690 6.333.731 2.938.227 1.212.221 1.013.991 

8 Tra V×nh 15.859.544 7.379.910 3.360.737 1.386.916 1.081.107 

9 VÜnh Long 13.874.937 6.870.746 3.142.104 1.503.993 1.187.121 

10 §ång Th¸p 16.287.871 7.728.017 3.534.450 1.752.824 1.409.822 

11 BÕn Tre 13.579.411 6.864.185 3.133.212 1.347.189 1.071.538 

12 TiÒn Giang 15.318.599 6.977.677 3.209.852 1.516.756 1.234.116 

13 Long An 15.724.464 7.655.656 3.531.652 1.750.503 1.433.649 
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14 B×nh qu©n vïng 15.206.797 7.275.035 3.325.875 1.556.433 1.250.024 

B¶ng 1b - SuÊt vèn ®Çu t x©y dùng míi 1 km ®êng bé khu vùc §BSCL 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång 

CÊp ®êng 
STT Tªn tØnh 

I II III IV V 

1 Cµ Mau 22.553.611 10.975.523 5.000.212 2.490.199 2.025.249 

2 B¹c Liªu 21.155.411 10.304.086 4.711.517 2.152.133 1.717.355 

3 Kiªn Giang 18.735.420 9.801.201 4.480.537 2.295.642 1.874.413 

4 Sãc Tr¨ng 20.007.870 9.178.249 4.134.871 2.147.087 1.686.458 

5 HËu Giang 23.136.818 10.730.216 4.922.230 2.223.257 1.781.345 

6 CÇn Th¬ 20.448.026 9.785.316 4.427.267 1.946.432 1.530.374 

7 An Giang 19.287.286 8.598.800 3.988.996 1.645.735 1.376.614 

8 Tra V×nh 21.531.234 10.019.113 4.562.604 1.882.904 1.467.733 

9 VÜnh Long 18.836.892 9.327.863 4.265.783 2.041.851 1.611.659 

10 §ång Th¸p 22.112.739 10.491.710 4.798.439 2.379.669 1.914.002 

11 BÕn Tre 18.435.681 9.318.955 4.253.712 1.828.970 1.454.742 

12 TiÒn Giang 20.796.837 9.473.034 4.357.759 2.059.178 1.675.460 

13 Long An 21.347.847 10.393.471 4.794.641 2.376.519 1.946.350 

14 B×nh qu©n vïng 20.645.052 9.876.734 4.515.274 2.113.044 1.697.058 

Ghi chú: suất vốn đầu tư tính tại thời điểm tháng 6/2007. 
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NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH 
PHÁT TRIỂN VẬN TẢI Ở CÁC VÙNG SÂU, VÙNG XA  

VÀ VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN HUY HOÀNG 
Viện Chiến lược và Phát triển GTVT 

1. TỔNG QUAN VỀ ĐĂC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC VÙNG SÂU, 
VÙNG XA VÀ VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

Việt Nam có hai chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo đó là 
Chương trình số 133/1998/QĐ - TTg (HEPR) và số 135/QĐ - TTg. Chương trình 
135/QĐ-TTg được gọi tắt là chương trình 135, là chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội đối với các xã ở các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa được coi là đặc biệt khó 
khăn. Cả hai chương trình này đều nhìn nhận việc thiếu kết cấu hạ tầng là trọng tâm 
cần giải quyết và coi việc xây dựng những công trình hạ tầng thiết yếu là “biện pháp 
hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, hộ nghèo và các xã nghèo” và thực tế đã chứng minh 
cho sự đúng đắn và hiệu quả của các chính sách này. 

Theo Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010), cả nước còn tổng số 1.644 xã 
được xếp vào diện đặc biệt khó khăn, giảm 750 xã tương ứng với 8% so với giai đoạn 
1 nhưng vẫn còn chiếm tới hơn 18% tổng số xã cả nước. Vùng miền núi phía Bắc, 
miền Trung, Tây Nguyên, khu vực ĐBSCL và khu vực hải đảo vẫn là những vùng có 
điều kiện sống khó khăn nhất, tỷ lệ nghèo đói cao nhất. Nguyên nhân là do khả năng 
tiếp cận với các điều kiện sản xuất và dịch vụ còn nhiều hạn chế, hạ tầng cơ sở kém 
phát triển, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt và thiên tai xảy ra thường xuyên... Trong 
15 tỉnh nghèo nhất Việt Nam thì chủ yếu tập trung ở 4 vùng; Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc 
Trung Bộ và Tây Nguyên. Có tới 70% số người nghèo tập trung tại các vùng miền núi 
phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.  

2. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC CHÍNH 
SÁCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI ĐỐI VỚI CÁC VÙNG SÂU, VÙNG XA VÀ 
VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

2.1. Đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng GTVT  
Kết cấu hạ tầng giao thông là một yếu tố cơ bản và then chốt để phát triển vận tải. 

Tuy nhiên, do sự tác động của điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng 
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giao thông ở các vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) trong cả nước 
vẫn còn trong tình trạng kém phát triển, ở nhiều khu vực mới chỉ đáp ứng nhu cầu tiếp 
cận tối thiểu của người dân. Điều này dẫn đến việc vận tải không đủ các điều kiện cơ 
bản để phát triển, hoặc việc phát triển gặp rất nhiều khó khăn do giá thành vận tải cao, 
các yếu tố an toàn vận tải thấp. 

Kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó chủ yếu là hệ thống đường giao thông nông 
thôn (GTNT), đóng vai trò quan trọng nhất đối với việc phát triển vận tải ở các vùng 
sâu, vùng xa và vùng ĐBKK. Tuy nhiên, hiện nay thì việc phát triển đường GTNT ở 
các vùng này lại là vấn đề khó khăn nhất. Điều này được thể hiện cả ở khả năng tiếp 
cận đường giao thông của người dân và chất lượng đường. 290 xã chưa có đường ôtô 
đến trung tâm trên toàn quốc hiện nay đều là các xã vùng sâu, vùng xa thuộc diện 
ĐBKK. Nhiều xã chỉ có đường tiếp cận được vào mùa khô. 

Các xã chưa có đường ôtô tiếp cận hiện nay đều ở các khu vực vùng sâu, vùng xa 
và thuộc diện các xã ĐBKK. Tính đến thời điểm cuối năm 2007, theo thống kê của các 
địa phương, trên toàn quốc còn 290 xã chưa có đường ôtô tiếp cận, chiếm 17,6% số xã 
ĐBKK trong cả nước. Vùng ĐBSCL có số xã chưa có đường ôtô tiếp cận cao nhất 
(172 xã, chưa kể 45 xã cù lao), tiếp đến là các vùng duyên hải Nam Trung Bộ (46 xã), 
vùng Bắc Trung Bộ (35 xã). Ngoài ra còn có rất nhiều xã chỉ tiếp cận được vào mùa 
khô.  

Việc tiếp cận với hệ thống đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ của các xã chưa có 
đường ôtô đến trung tâm xã, cụm xã là hết sức khó khăn. Khoảng cách từ trung tâm 
xã, cụm xã đến các tuyến giao thông hiện hữu, bình quân khoảng (8 - 10) km; xã xa 
nhất khoảng trên dưới 40 km (xã Nậm Giôn, Mường La, Sơn La), 30 km (xã Nầm 
Hãn, Sìn Hồ, Lai Châu). Một nguyên nhân khiến các xã chưa có đường ôtô tiếp cận là 
các xã này bị chia cắt với các trục đường ôtô bởi những sông lớn như sông Hồng, sông 
Đà;… do vậy để giải quyết tình trạng này cần phải đầu tư lớn vào hệ thống công trình 
cầu lớn. 

Đối với các vùng sâu, vùng xa và vùng ĐBKK thuộc khu vực miền núi, việc sử 
dụng đường thuỷ là hết sức khó khăn vì sông suối hầu hết có độ dốc lớn, nước chảy 
xiết, nhiều ghềnh, thác. Vì vậy vận tải thuỷ dọc theo sông rất hạn chế, chỉ thực hiện 
được ở cự ly ngắn và chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân ở một số khu vực nhất 
định. Vận tải ngang sông bằng đò hiện nay khá phổ biến. Tuy nhiên, tình trạng các bến 
đò hiện nay hầu hết không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn nên đang trở thành một tâm 
điểm về an toàn giao thông thời gian gần đây trên phạm vi cả nước. 

Tổ chức vận tải ở các vùng sâu, vùng xa và vùng ĐBKK còn rất hạn chế, mới chỉ 
thực hiện được trên các tuyến giữa trung tâm tỉnh và trung tâm các huyện và giữa một 
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số trung tâm huyện với nhau. Chất lượng vận tải nhìn chung còn thấp. Vận tải trên các 
tuyến đường giao thông nông thôn chủ yếu là tự hình thành từ nhu cầu thực tế. Tổ 
chức vận tải các mặt hàng thiết yếu và thu mua sản phẩm nông nghiệp phục ở vùng 
sâu, vùng xa là chủ trương đúng đắn, góp phần giảm những khó khăn cho đời sống và 
sản xuất của nhân dân nhưng cần được kết hợp tốt với việc tổ chức thu gom sản phẩm 
để vận tải và chỉ tập trung vào một số mặt hàng thực sự thiết yếu để đạt hiệu quả cao. 

2.2. Đánh giá thực trạng chủ trương, cơ chế chính sách của Nhà nước đối với 
phát triển GTVT ở các vùng sâu, vùng xa và vùng ĐBKK 

Các chính sách phát triển GTVT cho vùng sâu, vùng xa và vùng ĐBKK hiện nay 
chủ yếu được thể hiện ở các chính sách phát triển đường GTNT và các chính sách trợ 
giá, trợ cước vận tải đối với một số mặt hàng thiết yếu, trợ cước tiêu thụ sản phẩm 
hàng hoá. Ngoài ra, một số địa phương có các chính sách riêng hỗ trợ vốn cho các đơn 
vị vận tải đầu tư phương tiện vận tải. 

2.2.1. Chủ trương, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 
* Các chủ trương và chính sách chung 
Chủ trương và chính sách Đảng và Nhà nước luôn chú trọng đến việc phát triển cơ 

sở hạ tầng (CSHT) giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các vùng sâu, 
vùng xa và vùng ĐBKK, được thể hiện qua các chương trình tổng thể về phát triển 
kinh tế xã hội vùng sâu, vùng xa và vùng ĐBKK trong đó có lồng ghép các chương 
trình về phát triển CSHT-GT và các chương trình, dự án riêng về giao thông. Các 
chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội như 135 giai đoạn 1 giúp cho 70% 
số xã ĐBKK có được 5 công trình hạ tầng thiết yếu, trong đó có đường giao thông.  

* Các chương trình, dự án riêng về giao thông vận tải 
Các dự án xây dựng, mở rộng nâng cấp hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ trên phạm vi cả 

nước, đặc biệt là các quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn vùng sâu, vùng xa và vùng ĐBKK đã 
có những tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng này. Khả năng 
tiếp cận đường giao thông của người dân được cải thiện đáng kể, chất lượng vận tải vì 
vậy cũng được nâng cao. Đường Hồ Chí Minh với chiều dài 3.167 km chạy dọc chiều 
dài đất nước, đi qua 29 tỉnh, thành phố thực sự đã có những đóng góp to lớn đối với 
việc phát triển kinh tế - xã hội cả nước và các vùng sâu, vùng xa và vùng ĐBKK. 

Các dự án về phát triển GTNT: Tác động trực tiếp đến việc xây dựng và phát triển 
kết cấu hạ tầng GTNT những năm vừa qua là các dựa án GTNT 1 và 2 với sự tài trợ 
vốn của Ngân hàng Thế giới. Dự án Giao thông nông thôn 1 (RT1) bắt đầu vào năm 
1997 và kết thúc năm 2001; Dự án Giao thông nông thôn 2 (RT2) được phê duyệt vào 
năm 2000 và kết thúc năm 2005; Chương trình xoá cầu khỉ ở ĐBSCL. 
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a. Dự án GTNT 1: Đối tượng dự án GTNT 1 bao gồm 18 tỉnh có mức thu nhập 
bình quân đầu người chỉ bằng một nửa mức bình quân trên toàn quốc và trước đó có 
lượng ngân sách trung ương đầu tư cho giao thông thấp nhất. Tổng số 4.403 km đường 
được cải tạo, trong đó 4.061 km là đường cấp huyện và 342 km là đường cấp xã, với 
tổng số 9.694 m cầu. Dự án tài trợ một năm cho việc bảo dưỡng các tuyến đường đã 
được cải là 3.444 km.  

b. Dự án GTNT 2: Có 40 tỉnh được tham gia dự án GTNT 2. Ưu tiên hàng đầu của 
dự án với mỗi tỉnh là cung cấp đường tiếp cận cơ bản đến các trung tâm xã trong tỉnh 
mà không được nối với trung tâm huyện bằng đường bộ hoặc đường thuỷ có thể đi lại 
theo mùa, ngoài ra còn phụ thuộc vào chỉ số đói nghèo, số dân sử dụng cùng với tổng 
chi phí khôi phục.  

c. Chương trình xoá cầu khỉ ở ĐBSCL: Qua 5 năm thực hiện đã có thêm 4.803 cây 
cầu khỉ được thay thế bằng cầu kiên cố, 6.361 km đường giao thông nông thôn được 
cải tạo, nâng cấp mở rộng với 2.223.882 công lao động tình nguyện, làm lợi 13 tỷ 
đồng. Số cầu trên được xây dựng ở địa bàn chủ yếu là vùng sâu, vùng xa còn nhiều 
khó khăn, trải rộng ở 150 huyện, thị, 400 xã của 14 tỉnh thành khu vực toàn vùng 
ĐBSCL, tỉnh Tây Ninh và vùng ven TP. Hồ Chí Minh. 

* Các chính sách khuyến khích phát triển GTNT 
Nhà nước khuyến khích các địa phương huy động mọi nguồn lực và tổ chức thực 

hiện có hiệu quả chương trình phát triển kết cấu hạ tầng đường giao thông nông thôn. 
Nhìn chung, Chính sách huy động vốn trong thời gian qua là “Nhà nước và nhân dân 
cùng làm, dân làm là chính có sự hỗ trợ của Nhà nước”. Tuỳ từng điều kiện kinh tế xã 
hội ở các địa phương để tạo nguồn lực phát triển GTNT, mỗi địa phương, mỗi tỉnh đều 
có những chính sách cụ thể nhằm phát triển GTNT như: (i) Hỗ trợ một tỷ lệ từ ngân 
sách tỉnh cho phát triển GTNT; (ii) Huy động đóng góp bằng tiền, lao động của nhân 
dân, doanh nghiệp, các tổ chức đóng trên địa bàn; (iii) Huy động đóng góp của các chủ 
phương tiện vận tải; (iv) Tỉnh cho phép huyện được sử dụng quỹ đất để cho thuê, tiền 
thu được từ việc này được dùng để xây dựng các con đường theo quy hoạch, kế hoạch. 

2.2.2. Chính sách phát triển vận tải 
a. Chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển 
Chính phủ đã ban hành hai Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 và số 

02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002, thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển 
đối với muối iốt, giống cây trồng và trợ cước vận chuyển đối với dầu hoả thắp sáng, 
giấy viết học sinh, phát hành sách, thuốc chữa bệnh, phân bón, thuốc trừ sâu, than mỏ. 
Đồng thời, thực hiện trợ cước vận chuyển tiêu thụ nông sản sản xuất ở miền núi, hải 
đảo và vùng đồng bào dân tộc. Từ 1998 đến hết 6/2006, Nhà nước đã thực hiện trợ giá, 
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trợ cước cho gần 4 triệu tấn mặt hàng chính sách xã hội (giống cây trồng, phân bón và 
dầu hỏa); hơn 1,2 triệu tấn muối iốt; trợ cước vận chuyển tiêu thụ sản phẩm cho 0,6 
triệu tấn hàng; trợ cước vận chuyển 0,7 triệu tấn giống thuỷ sản… 

Kết quả đạt được trong những năm qua cho thấy chính sách là đúng đắn, góp phần 
xoá đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh chính trị ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc. Chính sách trợ giá, trợ cước các mặt hàng thiết yếu tại các vùng núi, hải đảo 
được thực hiện từ năm 1994 và cơ bản đã ổn định được giá cả, hạn chế được sự chênh 
lệch về giá giữa địa bàn này so với cả nước, giảm thiểu khó khăn cho đời sống của 
nhân dân. Trợ giá, trợ cước đã tạo điều kiện cho thương mại ở các vùng sâu, vùng xa 
phát triển hơn, số doanh nghiệp tham gia ngày càng tăng, thúc đẩy và tăng năng suất 
trong sản xuất. 

Tuy nhiên, chính sách trợ giá trợ cước cũng gặp phải một số khó khăn trong quá 
trình thực hiện. Nguyên nhân cụ thể là: 

- Số đối tượng được hưởng chính sách tăng lên nhanh, trong khi khả năng của ngân 
sách là có hạn nên mức trợ cấp bình quân đầu người liên tục giảm xuống (năm 1994 là 
7.800 đ/người, năm 2000 còn 5,400 đ/người). Một số tỉnh do khả năng ngân sách hạn 
hẹp hoặc do kinh phí được cấp quá ít nên không triển khai thực hiện được. 

- Việc xác định mặt hàng cần trợ giá, trợ cước và cơ chế quản lý chưa có sự thống 
nhất giữa các bộ, ngành, địa phương. 

- Một số địa bàn đường giao thông đến các cụm xã quá xấu nên việc vận chuyển 
rất khó khăn hoặc không thể thực hiện đuợc. Việc xác định cự ly trợ cước ở một số nơi 
chưa hợp lý. 

b. Chính sách phát triển phương tiện vận tải và tổ chức vận tải 
- Chính sách hỗ trợ đầu tư phương tiện: 
Cho đến thời điểm hiện tại, Nhà nước chưa có chính sách cụ thể và riêng biệt nào 

để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phương tiện vận tải hàng hoá và hành 
khách ở nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa ngoài việc họ được hưởng các chính 
sách ưu đãi chung khi khi tham gia các hoạt động thương mại, cung cấp dịch vụ ở các 
địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp. 

Khi đầu tư phương tiện chở hàng hoá hoạt động vận tải ở các vùng sâu, vùng xa, 
các thành phần kinh tế có thể được hưởng một số chính sách ưu đãi như: Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) có chính sách cho các hộ sản xuất, cá 
nhân, doanh nghiệp được vay tới 70% giá trị xe tải nông dụng trong vòng 3 năm với 
mức lãi suất thông thường. Chính sách ưu đãi bán sản phẩm của các nhà sản xuất 
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phương tiện: một số nhà sản xuất ôtô trong nước như Vinaxuki, Jiulong… có chính 
sách ưu đãi đối với người dân những vùng có điều kiện khó khăn bằng cho mua trả 
góp tới 70% giá trị xe với lãi suất thấp. 

Đối với vận tải hành khách, một số địa phương có một số chính sách riêng để hỗ 
trợ và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và tổ chức vận tải, trường hợp điển hình và 
hiệu quả là tỉnh Đắc Lắc. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc hỗ trợ các doanh nghiệp vận 
tải khách bằng cách chịu 50% lãi suất tiền vay ngân hàng, đồng thời chấp nhận bù lỗ 
cho một số tuyến xe buýt hoạt động từ tỉnh lỵ về trung tâm một số huyện. 

- Chính sách thay thế phương tiện: 
Một chính sách nữa có tác động rất lớn đến việc phát triển phương tiện vận tải ở 

khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa là chủ trương thay thế xe công nông và xe lôi 
máy (ở khu vực ĐBSCL). Theo Nghị định số 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ 
thị số 46/2004/CT-TTg ngày 09/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định: sau 3 
năm thực hiện sẽ loại bỏ gần 17.000 xe tải trên 29 tuổi trong cả nước, ngoài ra gần 
120.000 xe công nông, xe lôi máy cũng sẽ phải thay thế.  

Mặc dù chủ trương này là đúng đắn, tuy nhiên lộ trình và biện pháp thay thế lại là 
một bài toán khó. Quá trình thực hiện gặp phải hai vấn đề lớn như sau: 

+ Nhiều địa phương khi tiến hành loại bỏ xe công nông đã thực hiện loại bỏ luôn đối 
với xe máy kéo loại nhỏ (xe công nông đầu dọc), điều này trái với tinh thần Chỉ thị 46 
của Thủ tướng Chính phủ cho phép loại phương tiện này tiếp tục được tồn tại. Trong số 
này, một số địa phương quá hăng hái loại bỏ xe công nông mà không có giải pháp hỗ trợ 
đúng mức nên đã gây không ít khó khăn cho đời sống và sản xuất của người dân. 

+ Số lượng xe mới phải có để duy trì hoạt động vận tải hàng hoá bình thường như 
hiện nay đã là một con số không nhỏ, chưa kể số cần phải phát triển thêm để để đáp 
ứng sự tăng trưởng kinh tế chung của xã hội. Tuy nhiên, giá thành một chiếc xe ôtô tải 
nhẹ dao động từ 80-170 triệu đồng/xe, so với giá thành xe công nông, chỉ từ 10-30 
triệu. Vấn đề này là không dễ giải quyết khi đối tượng sở hữu xe công nông, xe lôi 
máy chủ yếu là nông dân và người lao động nghèo. 

Những vấn đề tồn tại 
Thời gian qua, việc đầu tư phát triển GTVT ở các vùng sâu, vùng xa đã được Nhà 

nước quan tâm đầu tư và đã đạt những kết quả quan trọng, từng bước ổn định và nâng 
cao đời sống lao động sản xuất của đồng bào dân tộc và miền núi, góp phần quan trọng 
vào công cuộc xoá đói giảm nghèo trên phạm vi cả nước.  

Tuy nhiên, vấn đề phát triển vận tải ở vùng sâu, vùng xa và vùng ĐBKK còn 
những vấn đề tồn tại chủ yếu như sau: 
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- Vận tải ở vùng sâu, vùng xa và vùng ĐBKK chưa phát triển. Nguyên nhân chủ 
yếu là do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, các điều kiện kinh tế - xã hội còn quá khó 
khăn so với mặt bằng chung cả nước; việc xây dựng CSHT-GT ở nhiều khu vực mới 
chỉ phát triển ở mức tối thiểu, nhiều xã còn chưa có đường cho xe ôtô tới trung tâm, 
tiêu chuẩn kỹ thuật còn thấp. 

- Phát triển vận tải chưa thực sự được quan tâm hợp lý. Các chương trình mục 
tiêu quốc gia nói chung và các chương trình dự án của ngành GTVT nói riêng chủ yếu 
mới chỉ chú trọng đến việc phát triển CSHT-GT, nội dung và các mục tiêu phát triển 
vận tải chưa được xác định rõ ràng. 

Những thành tựu xóa đói giảm nghèo và phát triển GTNT còn thiếu bền vững, 
người nghèo còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận GTNT. Địa bàn trọng điểm cần 
xây dựng các đường tiếp cận đến trung tâm xã là những vùng cao, vùng sâu có nhiều 
khó khăn, điều kiện địa hình dẫn đến suất đầu tư để xây dựng GTNT rất cao, chi phí 
lớn, khó thu hút khu vực tư nhân đầu tư.  

- Các cơ chế chính sách xóa đói giảm nghèo và khuyến khích phát triển GTNT tuy 
đã được triển khai thực hiện song chưa đầy đủ và đồng bộ, đôi khi chưa rõ ràng ở một 
số địa phương, chưa thích ứng với điều kiện cụ thể của từng vùng, vì vậy hiệu quả 
thực hiện chưa cao. 

- Việc huy động vốn phát triển GTNT đã thành công nhưng vẫn không bền vững 
do có sự mất cân đối nghiêm trọng giữa nhu cầu và khả năng huy động vốn từ các 
nguồn khác nhau, giữa vốn đầu tư và bảo trì. Việc phân bổ vốn cho công tác duy tu 
bảo trì GTNT lúc có, lúc không, nơi có, nơi không, đặc biệt là thiếu các tư liệu để phân 
bổ vốn một cách hợp lý. Việc bảo trì GTNT hiện nay vẫn là khâu yếu nhất. 

- Các chính sách phát triển vận tải nhìn chung còn thiếu và yếu, cần phải được 
điều chỉnh và bổ sung  

Chính sách trợ cước vận chuyển cung cấp các mặt hàng thiết yếu và hỗ trợ tiêu thụ 
sản phẩm sau một thời gian áp dụng tuy đã có được những kết quả nhất định nhưng 
nay đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với tình hình phát triển hiện nay. 

Chính sách phát triển phương tiện vận tải còn gặp nhiều khó khăn, bất cập trong 
quá trình thực hiện. Chủ trương loại bỏ và thay thế xe công nông, xe hết niên hạn sử 
dụng…còn thiếu các giải pháp hỗ trợ đồng bộ và hợp lý. Một số địa phương thực hiện 
chưa đúng với chủ trương của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của 
nhân dân. 

Tổ chức vận tải hầu như mới chỉ mang tính tự phát. Điều này dẫn đến chất lượng 
vận tải còn thấp, tỷ lệ người dân được tiếp cận dịch vụ vận tải còn chưa cao. 
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Vấn đề an toàn giao thông còn nhiều bất cấp, số vụ tại nạn giao thông còn cao. 
Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng phương tiện không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ 
thuật, người điều khiển phương tiện không có giấy phép, ý thức chấp hành luật lệ giao 
thông của người dân còn yếu. 

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI Ở CÁC 
VÙNG SÂU, VÙNG XA VÀ VÙNG ĐBKK 

3.1. Quan điểm và nguyên tắc chủ yếu đối với phát triển vận tải ở các vùng 
sâu, vùng xa và vùng ĐBKK 

- Phát triển vận tải vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn phải phù hợp các 
chủ trương, chính sách chung về xoá đói giảm nghèo, chính sách về dân tộc thiểu số 
của Đảng và Nhà nước, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế xã hội giữa các 
vùng và các dân tộc trong cả nước, hướng đến xã hội công bằng và phát triển bền 
vững. 

- Phát triển vận tải phải phù hợp với chiến lược phát triển GTVT toàn quốc, quy 
hoạch GTVT địa phương và tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng vùng; phát 
triển vận tải phải gắn liền với phát triển CSHT-GT, đặc biệt là GTNT; 

- Xã hội hoá, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển vận tải đến 
vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn dưới mọi hình thức như: đầu tư xây dựng 
CSHT, phương tiện vận tải, tổ chức kinh doanh khai thác các tuyến vận tải; 

- Huy động mọi nguồn lực để phát triển vận tải ở vùng sâu, vùng xa và vùng 
ĐBKK, trong đó ngân sách nhà nước đóng vai trò chủ yếu; 

- Phát triển vận tải ở vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn phải gắn liền 
với đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh quốc phòng. 

3.2. Nhóm giải pháp - chính sách phát triển phương tiện vận tải 
3.2.1. Lựa chọn và khuyến khích phát triển các loại phương tiện vận tải phù 

hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của vùng 
Phát triển vận tải nông thôn luôn phù hợp với điều kiện kỹ thuật của đường và sử 

dụng hợp lý phương tiện để nâng cao hiệu quả vận tải và cải thiện chất lượng chuyến 
đi của người dân. Mặt khác, do điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông, sự phát triển 
kinh tế - xã hội... của từng vùng khác nhau nên phương tiện sử dụng cũng cần những 
đòi hỏi phù hợp.  

a. Phương tiện đường bộ 
Về mặt kỹ thuật: Đối với loại hình đường miền núi nên chọn các xe đảm bảo các 

yếu tố giá thành thấp, các yếu tố kỹ thuật và an toàn tối thiểu để phù hợp với khả năng 
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chi trả của người dân. Bên cạnh đó đặc tính chung phải đảm bảo là máy khoẻ, khung 
khoẻ, gầm cao.  

Về mặt chủng loại: Đối với phương tiện vận tải phục vụ ở những vùng ĐBKK, 
trước mắt khuyến khích phát triển mọi loại phương tiện vận tải thoả mãn các tiêu 
chuẩn an toàn để phục vụ nhu cầu của nhân dân, kể cả phương tiện thô sơ như xe đạp, 
xe ngựa... 

b. Phương tiện vận tải thuỷ 
Các phương tiện gia dụng trong tương lai vẫn là lực lượng quan trọng, chủ yếu do 

nhân dân đã sử dụng có cả trăm năm lịch sử khó có thể thay thế trong vận tải thuỷ nội 
đồng GTNT tại vùng ĐBSCL. Hơn nữa, đối với các xã ĐBKK như các xã cù lao thì 
việc sử dụng phương tiện thuỷ vẫn là sự lựa chọn duy nhất hiện nay. 

3.2.2. Biện pháp loại bỏ và thay thế các loại phương tiện không đủ tiêu chuẩn 
(xe công nông, xe lôi máy, xe hết hạn sử dụng,...) phải thực hiện đúng theo chủ 
trương của Nhà nước, kết hợp với các biện pháp hỗ trợ hợp lý cho người dân 

Với nhận định và đánh giá chủ trương loại bỏ và thay thế xe công nông là đúng 
đắn thì việc thực hiện chủ trương này cần phải kiên quyết và theo đúng lộ trình đã đặt 
ra. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý những điểm như sau: 

- Đối với vấn đề loại bỏ xe công nông, chỉ loại bỏ các loại xe công nông đầu 
ngang, không loại bỏ các loại xe máy kéo nhỏ (xe công nông đầu dọc). Duy trì các 
biện pháp quản lý chặt chẽ đối với hoạt động của xe công nông đầu dọc như quy định 
địa bàn hoạt động, thời gian hoạt động, cũng như các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, 
chế độ đăng kiểm và cấp giấy phép lái xe. 

- Có những giải pháp và chính sách hợp lý để thay thế vai trò của phương tiện vận 
tải này để đảm bảo nhu cầu sản xuất, tiêu thụ hàng hoá và đời sống của nhân dân.  

Về vấn đề này, đề xuất một số giải pháp, chính sách tương ứng như sau: 
- Chính sách hỗ trợ vốn: Nhà nước hỗ trợ kinh phí để người dân chuyển đổi 

phương tiện bằng cách cho vay từ 30-50% giá trị phương tiện đầu tư mới; phần còn lại 
có thể cho thế chấp bằng tài sản. Phối hợp với các nhà sản xuất để tạo điều kiện cho 
người dân mua trả góp phương tiện trong thời gian nhất định với mức trả góp từ 50-
70% chi phí mua.  

3.2.3. Khuyến khích và hỗ trợ hợp lý các thành phần kinh tế đầu tư phương tiện 
vận tải để kinh doanh vận tải khách phục vụ đi lại của nhân dân vùng sâu, vùng xa 

Đối với các doanh nghiệp đầu tư phương tiện để tổ chức vận tải hành khách công 
cộng bằng xe buýt, hoặc vận tải hành khách trên tuyến cố định giữa trung tâm tỉnh về 
trung tâm huyện miền núi hoặc trung tâm các cụm xã vùng sâu, vùng xa và vùng 
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ĐBKK, đề xuất một số chính sách khuyến khích và hỗ trợ như sau:  
- Hỗ trợ 50-70% lãi suất ngân hàng cho đầu tư phương tiện vận tải khách. 
- Bù lỗ cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt bằng mức tiền cố 

định theo chuyến hoặc bằng hỗ trợ tiền xăng, dầu trên mức tiêu thụ thực tế. 
- Xem xét mức giảm thuế doanh thu từ 1-3 năm đầu kể từ khi bắt đầu hoạt động. 

3.3. Nhóm giải pháp - Chính sách trợ cước vận tải 
Các chính sách trợ cước đối với các mặt hàng chính sách, trợ cước thu mua nông 

sản đã thể hiện sự quan tâm của Nhà nước ta đối với sự phát triển kinh tế xã hội của 
đồng bào vùng sâu, vùng xa và vùng ĐBKK, đồng thời những chính sách này đã cho 
thấy những hiệu quả thực tế hết sức quan trọng. Vì vậy Nhà nước cần tiếp tục duy trì 
chính sách này trên cơ sở sửa đổi bổ sung các biện pháp hỗ trợ để thực hiện hiệu quả 
hơn và phù hợp với tình hình hiện nay khi nước ta đã gia nhập WTO.  

3.3.1. Đối với trợ cước các mặt hàng chính sách 
- Cần phân cấp mạnh hơn cho cấp tỉnh để tạo sự chủ động và hiệu quả trong thực 

hiện. Mức ngân sách dành cho trợ giá, trợ cước cần phải được xem xét cho phù hợp 
với điều kiện của từng địa phương. Việc trợ cước, trợ giá nên phân cấp mạnh hơn cho 
cấp tỉnh để tạo sự chủ động và hiệu quả trong thực hiện. Trợ cước, trợ giá phải góp 
phần khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng kinh doanh, tạo sự phát triển của 
thương mại ở vùng sâu, vùng xa và đảm bảo cuộc sống của đồng bào nơi đây ngày 
càng được cải thiện và giảm bớt sự chênh lệch về phát triển kinh tế - xã hội giữa vùng 
có điều kiện khó khăn và các vùng khác có điều kiện thuận lợi hơn; 

- Thu hẹp diện được trợ cước, trợ giá theo mặt hàng và theo địa bàn; mục đích là 
để dành khoản kinh phí tiết kiệm được tập trung hỗ trợ cho các mặt hàng chính sách 
thiết yếu hơn và hỗ trợ cước thu mua sản phẩm do đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng 
xa sản xuất ra; 

- Hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của 
các bộ, ngành liên quan và hội đồng nhân dân các tỉnh. Mục đích là để đảm bảo thực 
hiện đúng đối tượng, đúng mặt hàng và đúng địa bàn được trợ cước, trợ giá và kiểm 
soát giá bán các mặt hàng sau khi đã được hỗ trợ theo đúng quy định. 

3.3.2. Đối với trợ cước thu mua nông sản 
Chính sách trợ cước thu mua nông sản cần tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, các biện 

pháp trợ giá, trợ cước trong thời gian tới cần phải đạt được những yêu cầu chính như sau: 
- Hình thức trợ cấp nên hướng tới việc hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, 

thuỷ lợi, hỗ trợ kỹ thuật và giống, hỗ trợ xây dựng hệ thống kho chứa và bảo quản 
nông sản, hỗ trợ đầu tư, xúc tiến thương mại... 
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- Chính sách trợ cước cần ổn định, lâu dài và nhất quán để địa phương và nhân dân 
yên tâm ổn định đầu tư và sản xuất; tránh tình trạng khi đến mùa thu hoạch thì không 
có đơn vị thu mua, hoặc thu mua với giá thấp (ép giá) mặc dù trước đó đã công bố 
mức trợ cước. Thông báo và cấp kinh phí sớm ngay từ đầu năm để các địa phương chủ 
động triển khai thực hiện, đầu tư sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. 

- Ban hành và điều chỉnh các văn bản quy định cụ thể về tổ chức, cơ chế quản lý, 
kiểm tra và giám sát thống nhất và phù hợp với tình hình, trong đó chú ý xác định lại 
cự ly trợ cước; Cụ thể theo các điểm sau: Doanh nghiệp được giao nhiệm vụ thu mua 
sản phẩm có trợ cước phải ký hợp đồng trước với UBND xã và phải mua trực tiếp từ 
người sản xuất; Phải niêm yết công khai mặt hàng, số lượng, giá cước, thời gian mua. 

- Đảm bảo nguyên tắc lựa chọn sản phẩm để trợ cước của Chính phủ (sản phẩm có 
khối lượng lớn, sản phẩm tập trung), tránh tình trạng các địa phương thu mua quá 
nhiều sản phẩm.  

- Những hình thức trợ cấp ngắn hạn được phép vì Việt Nam là nước đang phát 
triển cũng phải tuân thủ nguyên tắc: hỗ trợ người nông dân, người sản xuất trực tiếp 
chứ không phải hỗ trợ cho các doanh nghiệp thương mại liên quan đến xuất nhập khẩu 
các mặt hàng nông sản đó. Việc hỗ trợ liên quan đến xuất khẩu phải nằm trong chương 
trình, chính sách phát triển chung về kinh tế - xã hội chứ không được áp dụng riêng 
cho một lĩnh vực, ngành hoặc một mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng nào đó. 

3.4. Nhóm giải pháp - chính sách phát triển kết cấu hạ tầng GTVT 
Để có kế hoạch, nguồn lực xây dựng và phát triển GTNT đến tất cả các xã vùng 

sâu, vùng xa, các xã chưa có đường ôtô, thực hiện được chiến lược về tăng trưởng toàn 
diện và xoá đói giảm nghèo, chương trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn 
theo mục tiêu đề ra, cần có những cơ chế chính sách, giải pháp, trong đó một số giải 
pháp cụ thể như sau: 

3.4.1. Cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công “Chiến lược phát 
triển GTNT quốc gia”, trong đó đặc biệt chú trọng và ưu tiên xây dựng GTNT vùng 
sâu vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn 

a. Có chương trình kế hoạch cụ thể xây dựng đường GTNT đến tất cả các trung 
tâm xã, cụm xã còn lại chưa có đường.  

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện được Chiến lược tăng trưởng toàn 
diện và xoá đói giảm nghèo, Chương trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2005 - 
2010 của Chính phủ là phải có đường ôtô đến tất cả các trung tâm xã, cụm xã trong cả 
nước. Tuy nhiên, đối với những xã đặc biệt khó khăn có thể chia thành hai giai đoạn: 
Giai đoạn 1 là đường cho xe thô sơ và xe cơ giới hai bánh; Giai đoạn 2 là cho xe ôtô. 
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Đây thực sự là công việc khó khăn, nhất là cung cấp đủ nguồn lực (vốn, nhân lực, vật 
lực) và các cơ chế chính sách ban hành đồng bộ. 

Có thể phân thành hai nhóm giải pháp khắc phục tình trạng chưa có đường ôtô đến 
trung tâm xã, cụm xã:  

Nhóm 1: thuộc về các giải pháp bố trí quy hoạch lại dân cư tạo điều kiện phát triển 
kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng. Giải pháp này cần phải có sự phối hợp với các bộ, 
ngành liên quan. 

Nhóm 2: thuộc về các giải pháp kỹ thuật, xây dựng các công trình giao thông (cầu 
đường) đến trung tâm xã, cụm xã, xây dựng bến cảng sông và phát triển các dịch vụ 
vận tải. 

Từ các quy hoạch được phê duyệt, lập chương trình kế hoạch cụ thể phát triển 
đường đến trung tâm xã, cụm xã chưa có đường ôtô đến tại địa phương, có sắp xếp 
theo thứ tự ưu tiên, theo các chỉ tiêu cụ thể. 

b. Huy động mọi nguồn lực từ nhân dân, từ các thành phần kinh tế và từ các nguồn 
khác để phát triển GTNT ngay trong xã, cụm xã. Quán triệt chủ trương "Nhà nước và 
nhân dân cùng làm, dân làm là chính, Nhà nước hỗ trợ". Đa dạng hoá các hình thức 
đóng góp của dân như vật liệu, ngày công lao động, tiền... Phải tận dụng được sự đóng 
góp của các thành phần kinh tế khác trên địa bàn, vốn từ các chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội như xoá đói giảm nghèo, định canh định cư, tranh thủ các nguồn vốn 
ODA hoặc viện trợ không hoàn lại của các nước, các tổ chức quốc tế. 

3.4.2. Ngân sách nhà nước phải đóng vai trò chủ yếu đối với xây dựng đường 
GTNT ở các sâu vùng xa và vùng ĐBKK 

a. Đối với các xã chưa có đường, các xã ĐBKK, Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí 
mở đường 

Những xã còn lại chưa có đường ôtô đến trung tâm xã, cụm xã là những xã ĐBKK, 
đời sống nhân dân nghèo, đóng góp để làm đường là rất hạn chế, chủ yếu bằng lao động, 
do vậy nguồn vốn để làm GTNT đến trung tâm các xã này chủ yếu phải từ ngân sách 
các cấp. Nguồn đầu tư phát triển đường ôtô đến các trung tâm xã chưa có đường huy 
động từ nguồn trái phiếu Chính phủ là một giải pháp khả thi nhất. Với các xã đặc biệt 
khó khăn, các xã vùng biên giới có vị trí quan trọng bảo vệ biên giới và ổn định chính trị 
- xã hội thì Nhà nước đầu tư 100% trong đó Trung ương 70% và địa phương 30%. 

b. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa và vùng ĐBKK, Nhà nước hỗ trợ phần lớn 
kinh phí xây dựng, nâng cấp đường GTNT 

Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng kinh tế quá khó 
khăn, nhân dân đóng góp ngày công, Nhà nước hỗ trợ vật tư, kỹ thuật, xe máy thi 
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công… Hàng năm, Nhà nước dành phần kinh phí hỗ trợ cho các dự án phát triển 
GTNT, tập trung cho các công trình đòi hỏi kỹ thuật cao như cầu, cống, tràn..., cho xây 
dựng và nâng cấp đường huyện và đường về tới trung tâm xã. Đối với vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, hỗ trợ dầm cầu hoặc cầu định hình kiểu môđun lắp ráp để thay thế 
từng bước cầu khỉ.  

3.4.3. Cần hợp nhất và lồng ghép các chương trình quốc gia liên quan đến giảm 
nghèo để huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực cho phát triển GTNT 

Vốn đầu tư cho các dự án GTNT thường chỉ là một phần trong các nguồn tài chính 
của nhiều chương trình khác nhau như Chương trình 135 (GĐ 1); Chương trình xây 
dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao (1997); Các chương trình phát triển kinh tế 
xã hội tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên; Đồng bằng sông Cửu Long,... Mỗi 
chương trình lại thuộc trách nhiệm quản lý của một bộ, ngành hữu quan khác nhau; 
điều này dẫn đến việc phân bổ không hiệu quả các nguồn lực và thực hiện không có 
kết quả các chương trình. Cần xác định rõ và phân định trách nhiệm giữa các cơ quan 
hữu quan trong các dự án giao thông. 

3.4.4. Kỹ thuật - công nghệ xây dựng đường GTNT cần phù hợp với điều kiện tự 
nhiên và kinh tế xã hội vùng sâu, vùng xa và vùng ĐBKK 

a. Sử dụng vật liệu tại chỗ là chính, chú trọng áp dụng vật liệu mới, công nghệ mới 
phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng. 

b. Đặc biệt chú trọng công tác bảo trì đường GTNT - hài hoà mục tiêu mở đường 
và giữ đường.  

c. Cần áp dụng một cách hợp lý các tiêu chuẩn kỹ thuật đường GTNT, các định 
mức tiêu hao vật tư, lao động... để phục vụ cho việc xây dựng, nâng cấp và từng bước 
đưa vào cấp theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đường GTNT. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đường GTNT phải đáp ứng được nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội, khuyến khích các địa phương có điều kiện, đầu tư đường có tiêu 
chuẩn cao hơn. Nơi có địa hình khó khăn để tạo cơ hội cho các xã nghèo, người nghèo 
tiếp cận tới các dịch vụ công cần mở đường cho xe ngựa thồ, sau đó mở rộng tiếp cho 
xe ôtô.  

3.5. Nhóm giải pháp - Chính sách tổ chức vận tải 
- Nhân rộng mô hình tổ chức các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt giữa trung 

tâm tỉnh và trung tâm các huyện, đặc biệt là các huyện vùng sâu, vùng xa miền núi. 
Ngoài ra cũng cần phối hợp giữa các địa phương lân cận để tổ chức các tuyến xe buýt 
giữa các huyện của nhau.  

- Khuyến khích các doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh 
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doanh và khai thác vận tải hành khách, đặc biệt là xe buýt từ trung tâm tỉnh đến trung 
tâm các huyện, cụm xã vùng sâu, vùng xa và vùng ĐBKK. Xây dựng và nâng cấp hệ 
thống bến xe huyện đủ tiêu chuẩn. Tổ chức khai thác một cách hiệu quả, hợp lý. 

- Tổ chức kết hợp vận tải liên tỉnh, nội tỉnh theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa 
bàn để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân các vùng sâu, vùng xa và vùng ĐBKK. 

3.6. Nhóm giải pháp - Chính sách đảm bảo an toàn giao thông 
Đối với đường bộ: 
Tiếp tục thực hiện các biện pháp loại bỏ xe công nông đầu ngang, các loại phương 

tiện vận tải hết hạn lưu hành theo tinh thần Nghị định số 23/2004/NĐ-CP của Chính 
phủ và Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg ngày 09/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng 
cường các biện pháp quản lý về đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép lái xe.  

Đối với đường thuỷ: 
Đối với vùng sâu, vùng xa, Nhà nước cần có các biện pháp hỗ trợ như sau tuỳ theo 

điều kiện của từng vùng: 
+ Hỗ trợ phần lớn hoặc toàn bộ chi phí xây dựng hạ tầng bến; 
+ Hỗ trợ ít nhất 50% chi phí đầu tư phương tiện; hỗ trợ toàn bộ chi phí đăng ký, 

đăng kiểm;  
+ Biện pháp trước mắt cần hỗ trợ ngay chi phí trang bị áo phao trên phương tiện 

phù hợp với sức chở của phương tiện. Khuyến khích mọi người dân mặc áo phao khi 
qua sông bằng đò ngang. 

Đối với các vùng ĐBKK, Nhà nước cần hỗ trợ 100% các chi phí trên. 
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BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC LẬP  
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GTVT CẤP TỈNH 

TS. DƯƠNG VĂN CHUNG 
Viện Chiến lược và Phát triển GTVT 

Các tỉnh đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác lập quy hoạch và quản 
lý quy hoạch GTVT trên địa bàn. Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và phát 
triển vận tải cơ bản đã được triển khai theo quy hoạch được phê duyệt, bước đầu mang 
lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, việc lập quy hoạch GTVT cấp tỉnh còn có nhiều hạn chế và bất cập, nội 
dung, bố cục của quy hoạch còn chưa thống nhất. Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết 
các tỉnh đều kiến nghị cần phải có sổ tay hướng dẫn công tác lập và quản lý quy hoạch 
GTVT cấp tỉnh. 

Nghiên cứu “Biên soạn tài liệu hướng dẫn cách thức lập quy hoạch phát triển 
GTVT cấp tỉnh” là đề tài NCKHCN của Bộ GTVT, do Viện Chiến lược và Phát triển 
GTVT chủ trì thực hiện nhằm thống nhất nội dung và trình tự các bước lập quy hoạch 
GTVT cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập và quản lý quy 
hoạch GTVT cấp tỉnh hiện nay. 

Lập quy hoạch tổng thể phát triển GTVT cấp tỉnh là xây dựng các quan điểm, 
mục tiêu, định hướng các phương án và đề ra giải pháp, cơ chế chính sách phát triển 
GTVT trong thời kỳ quy hoạch trên địa bàn của tỉnh. Quy hoạch tổng thể phát triển 
GTVT cấp tỉnh bao gồm các nội dung về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải 
và công nghiệp GTVT. 

Thời kỳ lập và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT cấp tỉnh 
1. Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT cấp tỉnh được lập cho thời kỳ 10 năm và 

định hướng phát triển tới 20 năm. 
2. Trong giai đoạn quy hoạch cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung, 

phương án quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các quy 
hoạch GTVT toàn ngành và các chuyên ngành. 

3. Cần lập quy hoạch tổng thể phát triển GTVT cho từng thời kỳ phù hợp với chiến 
lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội mới. 

Yêu cầu đối với quy hoạch tổng thể phát triển GTVT cấp tỉnh (quy hoạch) 
1. Quy hoạch phải đảm bảo có cơ sở pháp lý, thực hiện các chủ trương, chính sách 
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hiện hành của Đảng và Nhà nước, cơ quan các cấp; căn cứ vào các luật cơ bản như 
Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, Luật Xây dựng,… 
các quyết định phê duyệt quy hoạch có liên quan như các chiến lược và quy hoạch 
phát triển GTVT cả nước, các vùng kinh tế trọng điểm, các chuyên ngành đường bộ, 
đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và hàng không đã được Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ GTVT phê duyệt. 

2. Quy hoạch cần phải định hướng kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển GTVT trên 
địa bàn tỉnh trong giai đoạn quy hoạch và đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc 
điểm kinh tế xã hội của tỉnh. 

3. Quy hoạch cần phải đảm bảo tính đồng bộ, kết nối liên hoàn hệ thống kết cấu hạ 
tầng giao thông trên địa bàn tỉnh với hệ thống hạ tầng giao thông của vùng và của quốc 
gia, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

4. Quy hoạch cần phải phù hợp và đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển các hệ thống kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội và kỹ thuật khác, đảm bảo kết nối liên hoàn các kết cấu hạ tầng 
khác nhau trên địa bàn tỉnh. 

5. Kết hợp phát triển GTVT với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền 
vững, bảo vệ môi trường, cảnh quan,… 

6. Quy hoạch phải xác định rõ mục tiêu, quan điểm, tính chất và quy mô phát triển; 
nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu vốn, nguồn vốn, xác định danh mục các dự án, dự án ưu 
tiên; xác định cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch. 

Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 
1. Gồm các bước sau: 
Bước 1. Công tác chuẩn bị 
Bước 2. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu 
Bước 3. Phân tích và lập báo cáo quy hoạch GTVT 
Bước 4. Báo cáo quy hoạch cấp cơ sở (tại Sở GTVT) 
Bước 5. Chỉnh sửa và bổ sung báo cáo 
Bước 6. Báo cáo quy hoạch trước cơ quan quản lý (UBND tỉnh, HĐND tỉnh,...) 
Bước 7. Hoàn thiện báo cáo cuối cùng 
Bước 8. Thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch 
2. Quá trình lập quy hoạch cần xây dựng kế hoạch tổng thể và bố trí nhân lực thực 

hiện dự án (theo sơ đồ sau): 
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Bíc 1 C«ng ţ c chuÈn bÞ. 
Trao ®æi th¶o luËn kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn ®Ò ¸n
Thèng nhÊt c¸c néi dung phèi hîp thùc hiÖn, cung cÊp chuyªn gia, 
sè liÖu tµi liÖu
ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu, b¶n ®å, ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ.
Bè trÝ nhãm chuyªn gia nghiªn cøu, nhãm kh¶o s ţ ...

Bíc 2 §iÒu tra kh¶o s ţ thu thËp sè liÖu
X¸c ®Þnh c¸c néi dung cÇn ph¶i ®iÒu tra kh¶o s ţ
Thèng nhÊt biÓu mÉu, th«ng tin cÇn ®iÒu tra
LËp kÕ ho¹ch ®iÒu tra, c¸c ®Þa ®iÓm cÇn ®iÒu tra
TiÕn hµnh ®iÒu tra, kh¶o s ţ

Bíc 3 Ph©n tÝch vµ lËp b¸o c¸o quy ho¹ch GTVT
Bíc 4 B¸o c¸o quy ho¹ch cÊp c¬ së (t¹i Së GTVT)
Bíc 5 ChØnh söa vµ bæ sung b¸o c¸o
Bíc 6 B¸o c¸o quy ho¹ch tríc c¬ quan qu¶n lý (UBND, H§ND,..
Bíc 7 Hoµn thiÖn b¸o c¸o cuèi cïng
Bíc 8 ThÈm ®Þnh, phª duyÖt b¸o c¸o

Bè trÝ t vÊn thùc hiÖn ®Ò ̧ n
Chñ nhiÖm ®Ò ¸n
Chuyªn gia dù b¸o, kinh tÕ x· héi
Chuyªn gia c«ng tr×nh giao th«ng
Chuyªn gia vËn t¶i
Chuyªn gia kh¶o s ţ, t vÊn phô,...

T7TT                                             Thêi gian T1 T2 T12T3 T8 T9 T10 T11T4 T5 T6H¹ng môc c«ng viÖc

 

Nội dung chủ yếu của đề án quy hoạch tổng thể phát triển GTVT cấp tỉnh thông 
thường gồm các nội dung chính sau: 

PHẦN MỞ ĐẦU 
- Sự cần thiết lập quy hoạch 
- Căn cứ lập quy hoạch 
- Đối tượng, phạm vi và mục tiêu quy hoạch 
PHẦN I. HIỆN TRẠNG GTVT 
1.1. Điều kiện tự nhiên 
- Phân tích vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên (vị trí, tài nguyên đất, khoáng sản, nước, 

thời tiết khí hậu, địa hình, địa chất, thuỷ văn) nhằm xác định địa phương có những lợi 
thế, hạn chế cho việc phát triển và quản lý kết cấu hạ tầng GTVT, phát triển sản phẩm 
hàng hoá, tiềm năng du lịch... 

- Phân tích vị trí, vai trò của tỉnh đối với việc đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối 
với sự phát triển kinh tế, văn hoá trong khu vực cũng như đối với toàn bộ nền kinh tế. 

1.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội 
- Tổ chức hành chính; dân số, lao động: tình hình diễn biến về dân số (tốc độ tăng 

bình quân hàng năm trong quá khứ, mật độ dân số trong tỉnh, sự phân bố dân cư,...), 
đánh giá lực lượng lao động cả về số lượng và chất lượng... 
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- Hiện trạng phát triển kinh tế: tốc độ tăng trưởng; tỷ trọng các ngành trong GDP 
của tỉnh trong những giai đoạn quá khứ (ít nhất là 5 năm); phân tích, đánh giá về 
chuyển đổi, cơ cấu kinh tế của tỉnh: ngành nông, lâm, ngư nghiệp; sản xuất công 
nghiệp, xây dựng; lĩnh vực du lịch, dịch vụ; tình hình văn hoá, quốc phòng an ninh). 

1.3. Hiện trạng GTVT 
1.3.1. Tổng quan về hệ thống GTVT 
- Giới thiệu tổng quan về vị trí, vai trò của GTVT, các phương thức vận tải có trên 

địa bàn tỉnh, vai trò và ưu thế của từng phương thức vận tải.  
- Phân tích, đánh giá hiện trạng cấu trúc mạng lưới giao thông. 
- Tổng quan về phát triển vận tải. 

1.3.2. Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông 
1.3.2.1. Hiện trạng mạng lưới giao thông đường bộ 
- Hiện trạng các quốc lộ, đường cao tốc, đường tỉnh (vị trí, điểm đầu, điểm cuối, 

chiều dài, nền, mặt, chất lượng, các công trình trên tuyến,...), lưu lượng giao thông trên 
các tuyến. 

- Hiện trạng đường đô thị, đường giao thông nông thôn. 
- Mật độ đường giao thông (như km/km2, km/1000 dân), có so sánh với các tỉnh 

trong vùng. 
- Hiện trạng các bến, bãi đỗ xe (số lượng, vị trí, năng lực các bến xe). 
1.3.2.2. Hiện trạng giao thông đường sắt 
- Hiện trạng các tuyến đường sắt (vị trí, chiều dài, khổ đường,...) 
- Hiện trạng các ga đường sắt (vị trí, năng lực, cơ sở vật chất,..) 
1.3.2.3. Hiện trạng giao thông đường thuỷ nội địa 
- Các tuyến đường thuỷ nội địa do trung ương quản lý, các tuyến đường thuỷ nội 

địa do địa phương quản lý (khả năng vận tải trên các đoạn, tuyến đường thuỷ nội địa, 
điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, tiêu chuẩn kỹ thuật, phao tiêu báo hiệu,...). 

- Các cảng, bến, bãi (vị trí, năng lực hiện tại, cơ sở vật chất,...) 
1.3.2.4. Hiện trạng hàng không (cảng hàng không, sân bay) 
- Nêu rõ cấp hạng cảng hàng không, sân bay, số đường hạ cất cánh, chiều dài, 

chiều rộng đường cất, hạ cánh, diện tích nhà ga, năng lực thiết kế, số lượng hàng hoá, 
hành khách thông qua các năm,... 

1.3.2.5. Hiện trạng giao thông đường biển (luồng tuyến, kết cấu hạ tầng cảng biển) 
- Đặc trưng kỹ thuật, tình trạng các luồng tàu, phao tiêu báo hiệu. 
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- Các cảng, bến chính, các đặc trưng kỹ thuật: số cầu tàu, chiều dài cầu tàu và độ 
sâu, cỡ tàu ra vào được, lượng hàng qua cảng so với năng lực thiết kế. 

1.3.3. Hiện trạng hoạt động khai thác vận tải 
- Tình hình chung về tổ chức, khai thác vận tải (khối lượng vận chuyển, luân 

chuyển hàng hoá và hành khách phân theo ngành và theo thành phần kinh tế). 
- Hiện trạng khai thác vận tải (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, vận tải 

hàng không, vận tải biển), khả năng kết nối giữa các phương thức vận tải có trên địa 
bàn tỉnh. 

- Hiện trạng phương tiện vận tải (đường bộ, đường thuỷ nội địa, vận tải hàng 
không, vận tải biển,...). 

1.3.4. Hiện trạng công nghiệp GTVT 
- Các cơ sở sửa chữa (quy mô, công suất). 
- Các cơ sở đóng mới (quy mô, công suất). 

1.3.5. Tình hình trật tự an toàn giao thông 
- Đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông tại địa phương. 
- Phân tích tình hình tai nạn giao thông (số vụ, số người chết, số người bị thương, 

nguyên nhân gây tai nạn giao thông,...). 

1.3.6. Phân tích, đánh giá chung về tình hình thực hiện các quy hoạch đã được 
duyệt trong thời gian qua (nếu có) 

PHẦN II. DỰ BÁO NHU CẦU VẬN TẢI 

2.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 
- Định hướng phát triển chung (tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 5 năm, 10 năm). 
- Định hướng phát triển một số ngành kinh tế chủ yếu (tốc độ tăng trưởng của các 

ngành nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp; ngành công nghiệp, xây dựng; ngành du lịch, 
dịch vụ). 

2.2. Dự báo nhu cầu vận tải 
2.1.1. Phương pháp dự báo nhu cầu vận tải 
Trình bày phương pháp sử dụng để dự báo nhu cầu vận tải: Hiện nay có nhiều 

phương pháp dự báo nhu cầu vận tải; mỗi phương pháp có ưu nhược điểm và phạm vi 
áp dụng nhất định, tuỳ theo từng điều kiện cụ của từng tỉnh mà áp dụng hoặc kết hợp 
các phương pháp dự báo khác nhau. 

2.1.2. Kết quả dự báo nhu cầu vận tải 
- Kết quả dự báo nhu cầu vận tải hành khách, hàng hoá nội tỉnh, liên tỉnh. 
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- Kết quả dự báo lưu lượng vận tải trên các tuyến giao thông chính, các hành lang 
vận tải (nếu có). 

PHẦN III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GTVT ĐẾN NĂM......... VÀ ĐỊNH 
HƯỚNG ĐẾN NĂM.......... 

3.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển 
3.1.1. Quan điểm phát triển 
- Xây dựng hệ thống quan điểm phát triển GTVT có tính khái quát cao, là cơ sở để 

đề ra mục tiêu, các phương án quy hoạch GTVT và giải pháp thực hiện quy hoạch. 
- Các quan điểm này cần phù hợp với các nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân 

dân tỉnh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phù hợp với chiến lược, quy 
hoạch phát triển GTVT cả nước, các chuyên ngành đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
GTVT phê duyệt,... 

3.1.2. Mục tiêu phát triển 
Cần đưa ra các mục tiêu chính, mang tính tổng quát và các mục tiêu cụ thể theo 

từng giai đoạn cho toàn ngành, các chuyên ngành vận tải và các lĩnh vực hoạt động; 
xác định rõ khu vực, lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư. 

3.2. Quy hoạch phát triển vận tải 
- Quy hoạch vận tải theo các chuyên ngành (tuyến vận tải, tổ chức vận tải, khả 

năng kết nối giữa các phương thức vận tải có trên địa bàn tỉnh,…). 
- Quy hoạch phương tiện vận tải theo các chuyên ngành (số lượng, chủng loại, cơ 

cấu chất lượng phương tiện... theo định hướng phát triển chính). 

3.3. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 
3.3.1. Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ 
- Các tuyến đường cao tốc, quốc lộ do Trung ương quản lý và quy hoạch. Cần 

nghiên cứu, cập nhật phương án quy hoạch các tuyến đường cao tốc, quốc lộ đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phù hợp với giai đoạn quy hoạch (Ví dụ như: Quy 
hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 
2030; Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm 
nhìn sau năm 2020,...). 

- Các kiến nghị đề xuất của tỉnh về phương án quy hoạch các tuyến đường cao tốc, 
quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh (nếu có). 

- Quy hoạch các tuyến đường tỉnh, đường vành đai, một số đường trục chính trong 
đô thị. 

- Định hướng phát triển giao thông nông thôn. 
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- Quy hoạch các bến, bãi đỗ xe. 
- Cần quy hoạch khớp nối các tuyến đường do địa phương quản lý với các tuyến đã 

được Trung ương quy hoạch. 

3.3.2. Quy hoạch giao thông đường sắt 
- Các tuyến đường sắt quốc gia đi qua địa bàn tỉnh do Trung ương quản lý và lập 

quy hoạch. Cần nghiên cứu, cập nhật phương án quy hoạch các tuyến đường sắt, các 
ga đường sắt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (như Chiến lược phát triển 
GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy 
hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030; các quy hoạch giao thông cấp vùng, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 
phương án quy hoạch các tuyến đường sắt có trên địa bàn tỉnh...).  

- Các kiến nghị đề xuất của tỉnh về phương án quy hoạch các tuyến đường sắt, ga 
đường sắt đi qua địa bàn tỉnh (nếu có). 

- Cần quy hoạch kết nối các tuyến đường do địa phương quản lý với các tuyến, ga 
đường sắt đã được Trung ương quy hoạch. 

3.3.3. Quy hoạch giao thông đường thuỷ nội địa 
- Cập nhật quy hoạch các tuyến đường thủy nội địa, các cảng đường thủy nội địa 

do Trung ương quản lý và quy hoạch. 
- Quy hoạch luồng tuyến đường thủy nội địa, các bến, cảng đường thủy nội địa địa 

phương. 

3.3.4. Quy hoạch các cảng hàng không, sân bay 
Các cảng hàng không, sân bay do Trung ương quản lý và quy hoạch tỉnh. Cần 

nghiên cứu, cập nhật (như Quy hoạch phát triển GTVT hàng không đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2030,...). 

3.3.5. Quy hoạch các cảng biển, luồng hàng hải 
Đối với luồng tuyến vận tải biển, cảng biển do Trung ương quản lý, cần nghiên 

cứu, cập nhật từ các quy hoạch (như Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt 
Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; các quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về phương án quy hoạch các cảng biển, luồng tàu biển có trên địa bàn tỉnh...). Đối 
với các công trình biển còn lại cần căn cứ vào nhu cầu vận tải đã được dự báo và các 
tiêu chuẩn kỹ thuật về cảng biển để đề ra các phương án quy hoạch. 

Ghi chú: cần quy hoạch kết nối được các công trình do địa phương quản lý với các 
công trình do Trung ương quản lý và quy hoạch để phát triển một hệ thống GTVT 
đồng bộ, liên kết, nhằm đáp ứng được nhu cầu và hạ giá thành vận tải. 
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3.4. Quy hoạch phát triển công nghiệp GTVT 
Căn cứ vào mục tiêu phát triển công nghiệp giao thông theo các giai đoạn; tình 

hình thực tế các cơ sở công nghiệp, cơ khí giao thông trên địa bàn, nhu cầu sửa chữa, 
đóng mới các loại phương tiện, khả năng và nguồn lực của địa phương để đề xuất các 
phương án quy hoạch. 

Cần cập nhật, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp GTVT trong các quy 
hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3.5. Tính toán, tổng hợp quỹ đất dành cho giao thông 
Quỹ đất dành cho giao thông bao gồm đất dùng cho kết cấu hạ tầng giao thông các 

chuyên ngành đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, đường biển, hàng không, bao 
gồm cả phần nền và phần diện tích dành cho hành lang an toàn giao thông; đất dùng 
cho các nhà ga, bến cảng, sân bay, bến xe, bãi đỗ... 

Căn cứ vào các phương án quy hoạch giao thông, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên 
ngành và các quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông,... tính toán tổng quỹ 
đất dành cho giao thông trên địa bàn tỉnh. 

3.6. Bảo vệ môi trường trong quy hoạch 
Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển vận tải cũng như phát triển 

công nghiệp GTVT trên địa bàn tỉnh có ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường khu 
vực. Vì vậy, cần phải xem xét, đánh giá tác động của các phương án quy hoạch đối với 
môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường dựa trên các quy định của Nhà 
nước. Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch gồm những nội dung chính sau: 

+ Đánh giá khái quát hiện trạng môi trường có liên quan đến quy hoạch. 

+ Dự báo tác động /ảnh hưởng của quy hoạch tới môi trường trong giai đoạn thực 
hiện quy hoạch. 

+ Định hướng các mục tiêu, chi tiêu bảo vệ môi trường. 

+ Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường. 

3.7. Nhu cầu vốn đầu tư  
- Tính toán tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh bao gồm: 

+ Vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông, gồm cả vốn bảo trì. 

+ Vốn đầu tư cho vận tải. 

+ Vốn đầu tư cho công nghiệp GTVT. 

- Phần kỳ vốn đầu tư. 
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- Xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn ngắn hạn (5 năm). 

PHẦN IV. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
4.1. Các giải pháp, chính sách quản lý quy hoạch 
4.2. Các giải pháp, chính sách về vốn 
4.3. Các giải pháp, chính sách đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 
4.4. Các giải pháp, chính sách về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường 
4.5. Các giải pháp, chính sách phát triển nguồn nhân lực 
4.6. Các giải pháp, chính sách liên quan khác 
PHẦN V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- Phân công phối hợp các ngành thực hiện quy hoạch. 
- Công bố quy hoạch. 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
- Kiến nghị đối với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương. 
- Kiến nghị đối với tỉnh. 
Trên cơ sở ý kiến của các địa phương cũng như kết quả nghiên cứu của đề tài, để 

đảm bảo tính thống nhất về nội dung quy hoạch GTVT cấp tỉnh nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý quy hoạch GTVT cấp tỉnh, Bộ 
GTVT cần xem xét để ban hành tài liệu hướng dẫn chung. 
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NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỐ LIỆU 
THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 

KS. NGUYỄN HỒNG NGỌC 
Viện Chiến lược và Phát triển GTVT 

Mục tiêu của đề tài nhằm phân tích, đánh giá phương pháp thống kê vận tải đường 
bộ hiện có, trên cơ sở đã đề xuất điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu và các quy định về quản 
lý thống kê. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể là tài liệu tham khảo hoặc ứng dụng 
khoa học công nghệ trong công tác báo cáo và điều tra thống kê vận tải đường bộ. 

1. TỔNG QUAN  

Trong thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao 
cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, hội nhập với nền kinh tế quốc tế, thì phương pháp xác định số liệu thống kê nói 
chung và số liệu thống kê khối lượng vận tải đường bộ nói riêng ở nước ta hiện nay có 
vai trò hết sức quan trọng. Việc xác định số liệu thống kê chính xác sẽ cung cấp các 
thông tin thống kê trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời trong việc đánh giá, dự báo 
tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ vận 
tải và phát triển kinh tế - xã hội đối với các địa phương và cả nước, đáp ứng nhu cầu 
thông tin chính xác đầy đủ cho cá nhân và các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. 

Những năm gần đây, ngành thống kê luôn quan tâm tới việc cải tiến phương pháp 
thống kê, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng thông tin và nâng 
cao chất lượng của số liệu thống kê. Vấn đề chất lượng số liệu luôn đặt ra khi sử dụng, 
nhưng thực tế đa số người sử dụng thông tin chưa hiểu một cách đầy đủ thế nào là số 
lượng, chất lượng của số liệu thống kê. Số liệu đầy đủ, chính xác sẽ cho kết quả dự 
báo tốt, số liệu thống kê đáng tin cậy vô cùng quan trọng đối với việc quản lý GTVT, 
phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay công tác 
thống kê vận tải đường bộ còn nhiều bất cập và gặp không ít khó khăn. 

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC 
THỐNG KÊ 

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp vận tải có nhiều cơ hội mới đồng thời cũng còn nhiều thách thức, đặc 
biệt đối với doanh nghiệp vận tải đường bộ, khối lượng vận tải chủ yếu là do doanh 
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nghiệp vận tải ngoài nhà nước (tập thể, tư nhân, công ty TNHH, cá thể…) đảm nhận 
vận chuyển, việc xác định số liệu thống kê khối lượng vận tải cũng gặp nhiều khó 
khăn do cơ chế thực hiện báo cáo thống kê. 

Hiện nay, các doanh nghiệp, các bộ ngành và Nhà nước rất cần các chỉ tiêu thống 
kê chính xác về nền kinh tế nói chung và giao thông vận tải đường bộ nói riêng để có 
thể hoạch định chiến lược quy hoạch phát triển cho toàn ngành, các chuyên ngành với 
những phương án khác nhau cả ở cấp vĩ mô lẫn vi mô cho nền kinh tế. Vì vậy, cần 
thiết có một nghiên cứu đi sâu phân tích, đánh giá hoàn thiện phương pháp thống kê 
khối lượng vận tải đường bộ, từ đó đưa ra đề xuất điều chỉnh bổ sung một số quy định 
về quản lý thống kê vận tải phù hợp với các nước trong khu vực, nhằm nâng cao tính 
chính xác của số liệu, đáp ứng yêu cầu của hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế. 

3. KINH NGHIỆM THỐNG KÊ GTVT ĐƯỜNG BỘ VÀ PHƯƠNG PHÁP 
THỐNG KÊ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ CỦA CÁC NƯỚC KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI 

(1) Thu thập thông tin từ hệ thống báo cáo hành chính định kỳ; 
(2)Tổ chức các cuộc điều tra khảo sát thu thập thông tin. 

Kinh nghiệm thống kê vận tải đường bộ ở Canada 
- Trong lĩnh vực vận tải đường bộ, có khoảng 12 cuộc điều tra khảo sát. Các cuộc 

khảo sát này được tiến hành thông qua điều tra chọn mẫu, phản ánh mọi khía cạnh 
của hoạt động vận tải đường bộ gồm: 

+ Điều tra hàng năm về các công ty thuê xe vận tải hàng hóa (có doanh thu trên 1 
triệu đô la Canada); 

+ Điều tra khảo sát vận tải hành khách vận chuyển bằng xe buýt ở Canada; 
+ Khảo sát phương tiện; 
+ Khảo sát hàng tháng về vận tải công cộng khối lượng lớn; 
+ Khảo sát hàng quý vận tải hàng hoá bằng ôtô (doah thu 1 triệu đô la Canada); 
+ Khảo sát dịch vụ vận tải bằng xe taxi và xe Limousine; 
+ Khảo sát điểm đi và điểm đến của vận tải hàng hóa bằng xe tải… 
- Phương pháp điều tra chính của vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường bộ 

được thực hiện như sau: 
Có 3 phương pháp chính được áp dụng: 
+ Phương pháp báo cáo số liệu điện tử (EDR):  
+ Phương pháp CAPI  
+ Phương pháp CATI  
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Kinh nghiệm điều tra thống kê qua mạng Internet ở Hà Lan 
Hà Lan thu thập dữ liệu thống kê theo hai hình hình thức truyền thống, đó là thông 

tin ghi chép trên giấy và hình thức phỏng vấn điều tra có sự trợ giúp của máy tính 
(CAI).  

Về phương pháp luận: Việc sử dụng Internet để lựa chọn đối tượng điều tra và sử 
dụng trang Web làm công cụ đo lường cũng có những vấn đề cần cân nhắc. Nếu như 
không chú trọng một cách nghiêm túc, kết quả chất lượng dữ liệu điều tra qua mạng sẽ 
thấp, không đưa ra kết luận phù hợp với tổng thể mục tiêu của điều tra khảo sát đã đề ra. 

4. GIỚI THIỆU CÁC HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ 
LIỆU THỐNG KÊ 

Thu thập thông tin thường áp dụng hai hình thức chủ yếu là báo cáo thống kê định 
kỳ và điều tra thống kê, trong đó điều tra thống kê lại có 2 phương pháp khác nhau là 
điều tra toàn bộ và điều tra không toàn bộ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỐ LIỆU 
THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 

Việc đổi mới, hoàn thiện phương pháp thống kê nói chung và phương pháp xác 
định số liệu thống kê vận tải đường bộ nói riêng cho phù hợp với thực tiễn nước ta và 
theo chuẩn mực quốc tế, đều phải dựa trên một hoặc một số phương pháp đã và đang 
được thực hiện như tại Tổng cục Thống kê, hoặc kinh nghiệm của các nước phát triển, 
như Canada, Hà Lan... cơ bản đều xác định số liệu thống kê bằng hai cách: (1) Chế độ 

Thu thập số 
liệu thống kê

Báo cáo thống kê 
định kỳ Điều tra thống kê 

Điều tra không 
toàn bộ

Điều tra 
trọng điểm

Điều tra 
chuyên đề

Điều tra 
chọn mẫu

Điều tra toàn bộ
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báo cáo thống kê; (2) Điều tra khảo sát thống kê (điều tra toàn diện hoặc chọn mẫu). 
Một vấn đề quan trọng là đặc biệt lưu ý tới việc đổi mới, hoàn thiện phương pháp và 
hình thức thu thập, xử lý dữ liệu (chế độ báo cáo, chương trình điều tra khảo sát thống 
kê...). Phải có sự phối hợp giữa các bộ, ngành GTVT với Tổng cục Thống kê để 
nghiên cứu khai thác hiệu quả các cuộc điều tra, khảo sát.  

* Đổi mới hệ thống chỉ tiêu thống kê khối lượng vận tải đường bộ 
Trên cơ sở một số nguyên tắc, đồng bộ hóa các hệ thống chỉ tiêu thống kê:  
Đảm bảo tính phù hợp, logic và liên kết giữa các hệ thống chỉ tiêu thống kê; 
Đảm bảo khai thác triệt để nguồn thông tin từ hệ thống kê khai, đăng ký hồ sơ 

hành chính, thực hiện sự phân công, phân cấp triệt để, không trùng lắp, chồng chéo 
giữa hệ thống thống kê tập trung và hệ thống thống kê bộ, ngành; 

Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về thống kê, hiệu quả thẩm định của hệ thống 
thống kê; 

Đảm bảo tính phù hợp và khả thi trong quá trình thu thập, xử lý và công bố số liệu 
hệ thống chỉ tiêu thống kê; 

Đảm bảo tính so sánh được với quốc tế và khu vực.  
Nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực GTVT nói chung 

và vận tải đường bộ nói riêng, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin nghiên cứu, hoạch định 
chủ trương, chính sách, quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp các ngành ở Trung ương và 
địa phương, nhóm nghiên cứu đề nghị các chỉ tiêu sau đây: (1) Doanh thu vận tải, (2) 
Khối lượng vận tải hàng hóa và hành khách, (3) Luồng tuyến vận tải chính, (4) Các 
nhóm hàng chính, (5) Phương tiện vận tải. 

Việc đổi mới hệ thống chỉ tiêu ở trên, ngoài Hệ thống các chỉ tiêu theo Quyết định 
số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đổi mới đồng bộ 
các hệ thống chỉ tiêu thống kê” của Tổng cục Thống kê, nhóm nghiên cứu đề nghị bổ 
sung một số chỉ tiêu nhằm phục vụ công tác nghiên cứu Quy hoạch, chiến lược phát 
triển trung và dài hạn ngành GTVT như chỉ tiêu về phương tiện; luồng hàng chính và 
nhóm hàng; trong đó có hai chỉ tiêu luồng hàng chính và nhóm hàng là rất khó xác 
định đối với công tác báo cáo, điều tra thống kê nước ta hiện nay. Để số liệu thống kê 
vận tải đường bộ có độ chính xác cao thì cần phải thống kê luồng hàng chính (điểm đi 
- điểm đến), nhóm hàng có khối lượng lớn. Như hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp 
vận tải và các cơ sở cá thể kinh doanh vận tải là theo chế độ khoán thu, nên việc thống 
kê luồng tuyến và mặt hàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhóm nghiên cứu đề nghị trên 
cơ sở báo cáo luồng tuyến và nhóm hàng của các doanh nghiệp vận tải, vào quý I hàng 
năm nên điều tra mẫu về hai chỉ tiêu trên kết hợp với điều tra mẫu khối lượng vận tải. 
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* Phương pháp thu thập số liệu thống kê vận tải đường bộ 
- Theo chế độ báo cáo đối với tất cả các doanh nghiệp vận tải  
+ Phương pháp thu thập: Hàng tháng cục thống kê tỉnh hoặc cơ quan chủ quản 

(Tổng công ty Công nghiệp ôtô, các sở giao thông vận tải) gửi biểu mẫu thống kê 
xuống các doanh nghiệp vận tải, trên cơ sở đó các doanh nghiệp tiến hành điền các 
thông tin về hoạt động vận tải của doanh nghiệp mình vào biểu mẫu theo cách thức đã 
được hướng dẫn rồi gửi báo cáo cho đơn vị chủ quản. 

- Theo điều tra  
Điều tra tổng thể  
Điều tra toàn bộ doanh nghiệp: Điều tra 5 năm một lần đối với tất cả các doanh 

nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước trong cả nước. Để tiến hành tổ chức công tác điều 
tra thống kê trên diện rộng đòi hỏi nguồn lực, kinh phí cho công tác điều tra là rất lớn 
và phải tiến hành một cách chặt chẽ. Hiện nay Tổng cục Thống kê đã tiến hành điều 
tra toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước, trong đó đối với các doanh nghiệp vận tải 
đường bộ điều tra 100% số doanh nghiệp. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đề nghị sử dụng 
số liệu của Tổng cục Thống kê đã điều tra để đưa vào danh sách. 

Điều tra chọn mẫu 
Các doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực vận tải hoặc có một phần ngành nghề kinh doanh liên quan 
đến hoạt động vận tải. 

Hiện nay, định kỳ hàng năm Tổng cục Thống kê cũng tiến hành điều tra đối với 
các doanh nghiệp này, trong đó có điều tra sản lượng vận tải đường bộ song việc tiến 
hành điều tra gặp nhiều khó khăn do phải tiến hành điều tra nhiều chỉ tiêu khác. Do 
vậy, để phục vụ công tác điều tra thống kê khối lượng vận tải đường bộ, chúng tôi tiến 
hành đổi mới theo hướng sau đây: 

Phân định doanh nghiệp vận tải ngoài nhà nước thành hai nhóm:  
Nhóm thứ nhất: Nhóm các doanh nghiệp bao gồm: tập thể; công ty cổ phần; công 

ty TNHH; tư nhân. 
Nhóm thứ hai: Hộ kinh doanh cá thể. 

+ Nhóm thứ nhất: gồm (tập thể; tư nhân; công ty TNHH)  
Phương pháp điều tra chọn mẫu  
1. Nguyên tắc chọn 
2. Cỡ mẫu điều tra 
3. Phương pháp lấy mẫu 
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4. Phương pháp thay thế mẫu 
5. Phương pháp điều tra, thu thập thông tin. 
Tổng hợp kết quả điều tra và suy rộng 
Sau khi thu thập đủ số phiếu điều tra theo cơ mẫu quy định, phải kiểm tra kỹ tính 

đầy đủ, logíc và đáng tin cậy của các thông tin thu thập được trong các phiếu một lần 
nữa. 

Các phiếu điều tra sau khi được kiểm tra và làm sạch, sẽ tiến hành tổng hợp và tính 
toán kết quả điều tra doanh nghiệp. 

Kết quả thống kê vận tải đường bộ (kết quả đầu ra) 
(1) Được phân theo loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp 

ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
(2) Phân theo thành phần kinh tế. 

Mô hình chung thống kê khối lượng vận chuyển, luân chuyển 

 Chọn số liệu đưa vào mẫu phỏng vấn  

     

 Nhập số liệu vào phần mềm máy tính  

   

 Tính toán chỉ tiêu theo biểu mẫu 
(biểu 3.1.3 tại chương III của báo cáo) 

 

     

 Tổng hợp, tính khối lượng vận chuyển cho 
một đơn vị theo từng nhóm cơ sở kinh tế 

 

   

 Cộng khối lượng vận chuyển của tất cả các 
tỉnh và hiệu chỉnh số liệu để ra số của cả nước 

 

6. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM BÁO CÁO THỐNG KÊ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 

WEBSITE KẾT NỐI TỪ XA  
Tạm thời là: http://tuanqtdn.vn 
 

http://tuanqtdn.vn
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Sự cần thiết phải thu thập thông tin từ xa qua website: 
- Thu thập số liệu theo kiểu giấy tờ báo cáo có quá nhiều công đoạn và vất vả 
- Quá trình vận chuyển số liệu phức tạp và nặng nề 
- Khối lượng tài liệu lưu trữ quá nhiều và độ chính xác không cao 
- Quá trình xử lý số liệu tốn kém 
- Công việc xử lý số liệu mặc dù sử dụng máy tính nhưng mang tính thủ công và 

không chính xác. 
Thu thập số liệu 

 

- Các số liệu sau khi thu thập được từ website sẽ được phần mềm thống kê đường 
bộ tại máy quản lý xử lý. 

- Các báo cáo được trình bày trong phần mềm có chức năng: 
+ “cắt” khoảng thời gian báo cáo theo yêu cầu: ngày, tháng, năm hoặc giai đoạn. 
+ Phân loại sản lượng theo đối tượng yêu cầu như: doanh nghiệp, loại hàng, luồng 

tuyến v.v... 
+ Phân loại sản lượng theo lĩnh vực vận tải: hàng, khách. 



 101 

+ Phân loại sản lượng theo lĩnh vực vận tải địa phương. 
- Các giao diện phần mềm thống kê đường bộ như sau: 

 

Khả năng của phần mềm 
- Phần mềm có các thư viện chuẩn về địa điểm, loại xe, loại hàng; Giao diện phần 

mềm bằng tiếng Việt. Báo cáo có thể chuyển xuất sang các phần mềm chuyên dụng 
như Word, Excell để thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ khác. Đảm bảo độ chính xác của 
báo cáo và bảo vệ an toàn dữ liệu. 

- Phần mềm có khả năng mở rộng để quản lý các yêu cầu nghiệp vụ thống kê, phân 
tích số liệu khác của đường bộ Việt Nam trong tương lai. 

- Phần mềm hoạt động được trong mạng nội bộ của trung tâm thống kê, kể cả khi có 
kết nối với các điểm đếm xe, công ty vận tải hàng hoá, các đơn vị khác khi có yêu cầu. 

- Dữ liệu đầu vào được nhập đồng thời tại các máy tính trong mạng, được đồng bộ 
thường xuyên với máy chủ Web.  

- Có thể chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các máy tính trong mạng của trung tâm thống 
kê và máy tính khác của ngành GTVT khi có yêu cầu. Việc quản lý người dùng và truy 
cập được thực hiện qua giao diện phần mềm đặt tại máy tính của trung tâm. 

- Cơ sở dữ liệu được truyền lên trang Web của chương trình và được cập nhật 
hàng ngày. 

Hoạt động của phần mềm 
- Số liệu được nhập từ các điểm quy định như: doanh nghiệp, trạm thống kê qua 

website chuyên dùng của phần mềm. 
- Người sử dụng phần mềm được cấp quyền truy cập theo nhiệm vụ được giao. 

Người quản trị website có trách nhiệm quản lý và hỗ trợ quyền truy cập thông qua 
chức năng quản lý mật khẩu người dùng. 
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- Quá trình đồng bộ dữ liệu theo trình tự: nhập số liệu qua website; đồng bộ dữ liệu 
từ website về máy tính có cơ sở dữ liệu hàng ngày; xử lý số liệu và báo cáo tại máy có 
CSDL; xuất thông tin lên website. 

- Mạng máy tính dự kiến: 
- Máy có cơ sở dữ liệu: 01 máy tại Bộ GTVT; 01 máy mỗi đơn vị có nhiệm vụ báo 

cáo. 
- Máy nhập số liệu: Là máy tính của các doanh nghiệp hay cơ quan liên quan, có 

nối Internet. 
Yêu cầu máy tính 
- Máy có CSDL: máy để bàn, CPU > 2Mhz, HDD > 200Gb, card mạng 100mb, 

windows 2003 SP1 trở nên, MS office 2007, SQL 2005. 
- Máy nhập dữ liệu (của doanh nghiệp, trạm điều tra chọn mẫu...): CPU > 2Mhz, 

HDD > 100Gb, card mạng 10/100mb, windows XP SP2 trở nên, MS office 2003. 
Yêu cầu triển khai phần mềm 
- Phần mềm thống kê, MS office 2007, SQL 2005: cài đặt cho máy CSDL, 3 máy 

của trung tâm thống kê. 
- Hệ điều hành, MS office 2003 trở nên, IE5 trở nên: máy nhập số liệu tại các 

doanh nghiệp và các trạm điều tra chọn mẫu. 
- Phần mềm website, thuê hosting, tên miền: tại nhà cung cấp dịch vụ. 

XUẤT NHẬP SỐ LIỆU TỪ DOANH NGHIỆP VẬN TẢI 
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU CÁCH ÂM, CÓ KHẢ NĂNG 
CÁCH NHIỆT VÀ CHỐNG BẮT CHÁY CHO PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG VẬN TẢI 

PGS.TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 
Viện CN Vật liệu Xây dựng và Bảo vệ Công trình GTVT 
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

Tóm tắt: Trong bài viết này, xốp bán cứng trên cơ sở nhựa Polyuretan đã được 
nghiên cứu chế tạo. Ảnh hưởng của tỷ lệ giữa isocyanat/polyol, hàm lượng chất tạo 
xốp và chất xúc tác cũng được nghiên cứu. Kết quả cho thấy, với tỷ lệ isocyanat/polyol 
là 1,1/1; 7% chất tạo xốp và hàm lượng chất xúc tác amin là 0,8% và xúc tác thiếc 
0,09% thì tổ hợp C có các tính chất cơ học nổi trội và khả năng cách âm tốt, khả năng 
chống bắt cháy cao phù hợp với mục đích làm vật liệu cách âm và cách nhiệt cho 
phương tiện giao thông vận tải, đặc biệt là cho toa xe tàu hỏa. 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Có thể nói, các phương tiện GTVT là nguồn gây tiếng ồn chính trong môi trường, 
làm ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt và sức khoẻ của con người. Một trong những biện 
pháp hiệu quả để giảm tiếng ồn được áp dụng rộng rãi trên thế giới đó là sử dụng các 
loại vật liệu có khả năng hấp thụ âm và cách âm trong thiết kế, chế tạo và bảo dưỡng 
các phương tiện GTVT.  

Ngày nay, trước sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, các nhà khoa 
học cố gắng chế tạo ra các loại vật liệu có những tính chất ngày càng ưu việt hơn và 
ứng dụng chúng rộng rãi trong cuộc sống. Trong đó xốp chất dẻo là loại vật liệu quan 
trọng trong nhiều ứng dụng và được sản xuất ra với khối lượng lớn. 

Xốp trên cơ sở nhựa PU là loại vật liệu có cấu trúc tổ ong, có tính chất thay đổi 
linh hoạt theo thành phần ban đầu. Vật liệu xốp cứng trên cơ sở PU là loại được sử 
dụng phổ biến. Do có cấu trúc xốp mịn chứa các loại khí khác nhau nên vật liệu có khả 
năng cách âm rất tốt, có hệ số hấp thụ âm cao, bền, nhẹ và không thấm nước. 

Để chế tạo ra được vật liệu cách âm ứng dụng trong các phương tiện GTVT với 
các tính năng tốt, đề tài nghiên cứu mang tên: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu cách âm, 
có khả năng cách nhiệt và chống cháy cho phương tiện Giao thông vận tải” ra đời 
nhằm giải quyết vấn đề trên. 
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Mục tiêu của đề tài 
- Nghiên cứu chế tạo một hệ xốp cứng (dạng lớp phủ, dạng tấm) trên cơ sở 

polyuretan làm vật liệu cách âm cho các phương tiện GTVT. 
- Triển khai ứng dụng thử vật liệu cách âm chế tạo được cho phương tiện GTVT. 

Nội dung nghiên cứu 
- Xây dựng tổng quan về nghiên cứu chế tạo và ứng dụng xốp cứng trên cơ sở 

polyuretan làm vật liệu cách âm, cách nhiệt. 
- Nghiên cứu lựa chọn các nguyên liệu đầu (polyol, izoxianat, tạo xốp, xúc tác, ổn 

định xốp,...) để chế tạo lớp phủ xốp cứng và xốp cứng dạng tấm trên cơ sở polyuretan. 
- Nghiên cứu phương pháp pha chế và phối trộn nguyên liệu để tạo xốp cho tổ hợp. 
- Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất tạo xốp và các nguyên liệu chính đến 

tính năng (khối lượng thể tích, độ bền nén, độ bền kéo đứt, mức giảm âm,... của xốp 
cứng trên cơ sở polyuretan. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng và tỷ lệ các xúc tác và của hàm lượng chất 
ổn định xốp đến tính năng (khối lượng thể tích, độ bền nén, độ bền kéo đứt, mức giảm 
âm,...) của xốp cứng trên cơ sở polyuretan. 

- Xây dựng phương pháp chế tạo tổ hợp nguyên liệu cho xốp cứng và quy trình chế 
tạo xốp cứng (lớp phủ, dạng tấm) trên cơ sở polyuretan. 

- Nghiên cứu tăng khả năng chống cháy cho vật liệu. 
- Chế tạo tổ hợp nguyên liệu làm lớp phủ xốp cứng trên cơ sở polyuretan cho thử 

nghiệm hiện trường. 
- Triển khai thử nghiệm lớp phủ xốp cứng trên cơ sở polyuretan để làm vật liệu 

cách âm tại hiện trường. 

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu đầu 
Xốp cứng polyuretan (PU) được chế tạo trên cơ sở hai thành phần là izoxyanat và 

polyol.  
Chất tạo xốp: HCFC 123 của hãng Zhongrui Chemical Industry Co., Ltd., - Trung Quốc. 
Chất xúc tác: gồm xúc tác thiếc và xúc tác amin của hãng Zhongrui Chemical 

Industry Co., Ltd., - Trung Quốc. 
Chất ổn định xốp: Silicon của Đức. 
Chất chống cháy: gồm parafin clo hoá dạng lỏng và antimon trioxit ở dạng bột của 

Trung Quốc. 
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2.2. Quá trình tiến hành chế tạo xốp 

2.2.1. Phương pháp đổ khuôn 

Sơ đồ khối của phương pháp đổ khuôn: 

 

2.2.2. Phương pháp phun 

Máy phun xốp PT120M là một trong các loại thiết bị chuyên dụng sử dụng trong 
công nghệ sản xuất các sản phẩm bằng vật liệu xốp PU, loại vật liệu nhẹ, có nhiều đặc 
tính tốt về cách âm, cách nhiệt, chống rung động... hiện đang được sử dụng rộng rãi 
trong sản xuất các sản phẩm trần, vách, sàn, các vật nổi v.v... hoặc được phun phủ trực 
tiếp lên bề mặt trần vỏ ôtô, tàu thuyền. 

2.3. Các phương pháp xác định tính năng cơ lý của vật liệu 

- Hàm lượng phần gel được xác định theo phương pháp Shoxlet. 

- Khối lượng riêng của xốp PU được xác định theo ASTM D 1622 - 93. 

- Độ bền kéo đứt: được xác định theo ISO 1926-2005.  

- Độ bền nén: được xác định theo tiêu chuẩn ISO 844.  

- Độ bền cắt: được xác định theo tiêu chuẩn ISO 1922 - 2001.  

- Khả năng chống cháy của vật liệu xốp PUR: được xác định theo tiêu chuẩn UL 94. 

- Độ giảm âm: được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 6436:1999  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Xác định khả năng đóng rắn của vật liệu xốp PUR 

Để xác định khả năng đóng rắn của izocyanat và polyol, đề tài tiến hành tạo mẫu 
từ các tổ hợp A, B, C, với các tỷ lệ izocyanat/polyol như sau: 

Thành phần 
polyol 

Thành phần 
izocyanat 

Trộn 
hợp 

Đổ 
khuôn 

Gia 
nhiệt 

Tháo 
sản 

phẩm 
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Bảng 3.1. Ký hiệu các mẫu xốp 

Ký hiệu Mẫu I Mẫu II Mẫu III Mẫu IV Mẫu V 
IC 01 1,1 1 1 1 1 

Tổ hợp A 
PO 01 1 1 1,1 1,2 1,3 
IC 02 1,1 1 1 1 1 

Tổ hợp B 
PO 02 1 1 1,1 1,2 1,3 
IC 03 1,1 1 1 1 1 

Tổ hợp C 
PO 03 1 1 1,1 1,2 1,3 

Các mẫu sau khi được chế tạo được cắt ra theo các kích thước tiêu chuẩn, sau đó 
tiến hành xác định sự thay đổi hàm lượng phần gel trên dụng cụ shoxlet, trích ly bằng 
axeton trong thời gian 16 giờ. Kết quả xác định hàm lượng phần gel được trình bày ở 
hình 1. 
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Hình 1. Hàm lượng phần gel của các tổ hợp ở các tỷ lệ khảo sát. 

Từ hình 1 nhận thấy: ban đầu hàm lượng phần gel của các tổ hợp nguyên liệu tăng 
khi thay đổi tỷ lệ izocyanat/polyol. Tuy nhiên, khi đến một giá trị của tỷ lệ thì hàm 
lượng phần gel có xu hướng giảm.  

Qua quá trình khảo sát hàm lượng phần gel, đề tài đã lựa chọn được tỷ lệ giữa 
polyol và isocyanat cho các nghiên cứu tiếp theo. Đối với tổ hợp A, tỷ lệ giữa 
isocyanat/polyol là 1/1,2; đối với tổ hợp B, tỷ lệ giữa isocyanat/polyol là 1/1,2 và đối 
với tổ hợp C, tỷ lệ giữa isocyanat/polyol là 1/1,1. 

Mẫu theo tỷ lệ 
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3.2. Khảo sát điều kiện công nghệ chế tạo xốp theo phương pháp đổ khuôn 
Điều kiện công nghệ chế tạo xốp có ảnh hưởng lớn đến tính năng cơ lý của vật liệu 

xốp. Đề tài tiến hành khảo sát nhiệt độ khuôn để chế tạo các mẫu xốp của tổ hợp A, tổ 
hợp B, tổ hợp C với tốc độ khuấy 1500 vòng/phút và thời gian khuấy 10 giây. Các 
mẫu được ký hiệu ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Ký hiệu các mẫu xốp 

Nhiệt độ khuôn (oC) 30 35 40 45 50 
Tổ hợp A AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 
Tổ hợp B BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 
Tổ hợp C CK1 CK2 CK3 CK4 CK5 

Sau đó tiến hành đo tính chất cơ học của mẫu kết quả thể hiện ở bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Tính chất cơ học của các mẫu xốp PU ở nhiệt độ khuôn khác nhau 

 Độ bền nén (Kpa) Độ bền kéo đứt 
(Kpa) 

Độ bền cắt (Kpa) 

AK1 302.3 503.2 111.3 
AK2 313.7 512.8 115.6 
AK3 320.4 524.6 118.7 
AK4 316.5 518.3 116.3 
AK5 314.1 509.1 114.3 
BK1 305.2 508.2 115.7 
BK2 315.3 516.4 118.6 
BK3 328.7 535.7 122.6 
BK4 321.3 524.3 120.3 
BK5 318.2 511.6 117.3 
CK1 315.3 528.5 123.4 
CK2 325.4 538.2 129.1 
CK3 334.2 550.7 135.3 
CK4 328.1 540.6 132.4 
CK5 320.7 529.7 126.7 

Các tổ hợp xốp đều có các tính chất cơ hoc cao nhất khi tiến hành chế tạo xốp ở  
40 oC.  



 108 

3.3. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng chất tạo xốp đến tính chất cơ lý của 
xốp PU 

Chất tạo xốp có ảnh hưởng lớn đến tính năng của xốp PU. Hàm lượng chất tạo xốp 
phải phù hợp, nếu nhiều chất tạo xốp dẫn đến tính khối lượng riêng của xốp thấp, tính 
năng cơ lý của xốp giảm; ngược lại nếu hàm lượng chất tạo xốp ít quá dẫn đến xốp 
không thỏa mãn các yêu cầu. Vì vậy, việc khảo sát hàm lượng chất tạo xốp sẽ cho 
phép đề tài lựa chọn được hàm lượng tối ưu cho các tổ hợp A, B, C với các tỷ lệ 
isocyanat/polyol đã lựa chọn. 

Bảng 3.4. Ký hiệu các mẫu xốp 

Hàm lượng chất tạo xốp (%) 1 5 7 10 15 
Tổ hợp A AX1 AX2 AX3 AX4 AX5 
Tổ hợp B BX1 BX2 BX3 BX4 BX5 
Tổ hợp C CX1 CX2 CX3 CX4 CX5 

Các mẫu được tiến hành chế tạo theo phương pháp đổ khuôn với nhiệt độ khuôn 
40 oC, tốc độ khuấy 1.500 vòng/phút, thời gian khuấy 10 giây. Các mẫu sau khi chế 
tạo được tiến hành kiểm tra tính năng cơ lý. 

Bảng 3.5. Khối lượng riêng của các mẫu xốp PU khác nhau 

Mẫu AX1 AX2 AX3 AX4 AX5 BX1 BX2 BX3 BX4 BX5 CX1 CX2 CX3 CX4 CX5 
Khối 
lượng 
riêng 

(g/cm3) 

60 35 25 10 2 62 36 25,5 10 2 60,5 34,5 24,5 9,8 2 

Qua bảng trên nhận thấy, khối lượng riêng của các tổ hợp xốp giảm khi hàm lượng 
chất tạo xốp tăng. Tương ứng với khối lượng riêng của xốp giảm thì các tính chất cơ 
học của xốp cũng bị ảnh hưởng theo. Khi xem xét tới khả năng lựa chọn tỷ lệ chất tạo 
xốp thích hợp của tổ hợp xốp để ứng dụng trong thực tế, đề tài đã lựa chọn tỷ lệ chất 
tạo xốp là 7%. Vì ở tỷ lệ này khi xem xét tới khía cạnh cân bằng giữa hiệu quả kinh tế 
(thể tích vật liệu tạo ra) với hiệu quả về mặt kỹ thuật (các giá trị về độ bền, khả năng 
cách âm, cách nhiệt,...) thì tỷ lệ này là thích hợp nhất.  

3.4. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng và tỷ lệ các chất xúc tác tính chất cơ 
lý của xốp PUR 

Trong phản ứng tạo xốp PU, chất xúc tác không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ của 
phản ứng, sự lan truyền của phản ứng theo dây chuyền mà còn ảnh hưởng tới khả năng 
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khâu mạch của PU, từ đó ảnh hưởng tới các đặc tính của PU tạo ra. Ngoài ra, chất xúc 
tác còn giúp cho phản ứng xảy ra hoàn toàn dẫn tới khả năng khâu mạch thích hợp cho 
PU tạo ra. Như đã nghiên cứu ở phần tổng quan, mỗi chất xúc tác có ưu điểm riêng. Vì 
vậy, đề tài tiến hành khảo sát hàm lượng và tỷ lệ của hai loại xúc tác đó là xúc tác 
tertiary amin và xúc tác thiếc đến các tính năng của xốp.  

Các mẫu được chế tạo theo phương pháp đổ khuôn với các điều kiện gia công: 
- Tốc độ khuấy trộn: 1.500 vòng/phút trong thời gian 10 giây 
- Nhiệt độ: 40 oC 
- Thời gian: duy trì nhiệt độ và áp lực trong 10 phút kể từ khi khuấy trộn. 
Các mẫu sau khi chế tạo được cắt ra theo các kích thước tiêu chuẩn để xác định độ 

bền nén, độ bền kéo và độ bền cắt.  
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Hình 8. Sự phụ thuộc của độ bền cơ học của tổ hợp A vào tỷ lệ các chất xúc tác. 

Từ kết quả hình 8 nhận thấy, khi có mặt chất xúc tác đã làm tăng đáng kể độ bền 
cơ học của các mẫu xốp của tổ hợp A. Tuy nhiên, sự thay đổi tỷ lệ các chất xúc tác có 
ảnh hưởng không lớn đến độ bền cơ học của các tổ hợp xốp. Cụ thể: khi hàm lượng 
chất xúc tác amin 0,6% và xúc tác thiếc 0,08% độ bền cơ lý của vật liệu xốp tổ hợp A 
tăng 31,9% đối với độ bền kéo đứt, độ bền cắt tăng 28,7%, độ bền nén tăng 30,9%. 
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Hình 9. Sự phụ thuộc của độ bền cơ học của tổ hợp B vào tỷ lệ các chất xúc tác. 
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Tương tự như tổ hợp A, từ hình 9 nhận thấy, với hàm lượng xúc tác amin 0,6% và 
xúc tác thiếc 0,08% độ bền cơ lý của tổ hợp B tăng. Cụ thể: độ bền kéo đứt tăng 
31,2%, độ bền cắt tăng 27,5%, độ bền nén tăng 30,3%. 
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Hình 10. Sự phụ thuộc của độ bền cơ học của tổ hợp C vào tỷ lệ các chất xúc tác. 

Từ hình 10 nhận thấy, với hàm lượng xúc tác amin 0,6% và xúc tác thiếc 0,08% tổ 
hợp xốp cứng C có độ bền kéo đứt tăng 32%, độ bền cắt tăng 29,8%, độ bền nén tăng 
31,5% so với mẫu xốp không có chất xúc tác. 

Đối với các mẫu xốp không có chất xúc tác, do các mẫu chế tạo ở cùng điều kiện 
công nghệ, nên phản ứng xảy ra chậm và không hoàn toàn, dẫn đến tính năng cơ lý của 
các mẫu xốp thấp. Khi có mặt chất xúc tác quá trình phản ứng xảy ra nhanh hơn, làm 
cho khả năng khâu mạch của PU tăng, thể hiện ở độ bền cơ học của các mẫu xốp tăng 
cao. Tuy nhiên, với tỷ lệ xúc tác amin/xúc tác thiếc là 7,5/1 thì cho độ bền cơ học của 
các mẫu xốp lớn nhất. Vì vậy, hàm lượng chất xúc tác amin là 0,6% và xúc tác thiếc là 
0,08% là tối ưu để chế tạo các mẫu xốp. 

3.5. Xác định khả năng hấp thụ nước của xốp PUR 

Trong quá trình sử dụng xốp PUR ngoài môi trường, không tránh khỏi việc vật liệu 
xốp tiếp xúc với hơi ẩm và nước. Để tiến hành khảo sát thêm về khả năng sử dụng của 
vật liệu, đã tiến hành khảo sát quá trình hấp thụ nước của vật liệu xốp PUR của các tổ 
hợp A, B, C với thành phần ở bảng 3.7. 

Sau khi chế tạo vật liệu xốp từ các tổ hợp A, B và C, các mẫu được cắt thành các 
kích thước theo tiêu chuẩn, sau đó tiến hành xác định độ hấp thụ nước trong khoảng 
thời gian 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ, 96 giờ, 250 giờ và xác định hàm lượng nước hấp thụ 
lớn nhất. Kết quả được biểu thị ở hình 11. 
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Bảng 3.7. Thành phần các mẫu xốp 

Tổ hợp mẫu Thành phần (g) 

IC 01 100 

PO 01 120 

HCFC 123 17 

Chất hoạt động bề mặt silicon 1,0 

Xúc tác amin 1,5 

Tổ hợp A 

Xúc tác thiếc 0,2 

IC 02 100 

PO 02 120 

HCFC 123 17 

Chất hoạt động bề mặt silicon 1,0 

Xúc tác amin 1,5 

Tổ hợp B 
 
 

Xúc tác thiếc 0,2 

IC 03 100 

PO 03 110 

HCFC 123 16 

Chất hoạt động bề mặt silicon 1,0 

Xúc tác amin 1,5 

Tổ hợp C 

Xúc tác thiếc 0,2 
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Hình 11. Khả năng hấp thụ nước của các mẫu vật liệu xốp. 
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Khi tiếp xúc với ẩm không khí hoặc môi trường nước thì vật liệu xốp PUR sẽ hấp 
thụ ẩm và nước ngay tức khắc do nó có cấu trúc dạng rỗng và bản chất nguyên liệu 
đều là những chất hấp thụ ẩm rất mạnh. Sự hấp thụ nước và ẩm có thể làm suy giảm 
tính chất cơ học của vật liệu, đồng thời khi ẩm xâm nhập có thể làm ảnh hưởng xấu tới 
bề mặt bám dính của xốp PUR với bề mặt nền, chẳng hạn như ẩm có thể làm rỉ bề mặt 
thép, dẫn tới làm giảm độ bám dính và có thể gây bong tróc xốp trên bề mặt thép. 

Độ hấp thụ nước phụ thuộc chủ yếu vào cấu trúc kín, hở của xốp, độ đồng đều của 
cấu trúc xốp. Các yếu tố này phụ thuộc rất nhiều vào bản chất nguyên liệu sử dụng 
như: loại nguyên liệu, chất tạo xốp và hàm lượng của chúng, hàm lượng và loại chất 
hoạt động bề mặt được sử dụng… 

Theo hình 11 nhận thấy, độ hấp thụ nước của xốp PUR nhỏ và tăng theo thời gian 
ngâm mẫu, sau 250 giờ thì độ hấp thụ nước đạt giá trị lớn nhất Mmax là 4%. Đối với tổ 
hợp A và tổ hợp B độ hấp thụ nước gần như nhau, tổ hợp C có hàm lượng nước hấp 
thụ thấp hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả kiểm tra tính chất cơ lý của vật 
liệu. Tổ hợp C có độ bền cơ học cao nhất. Điều này chứng tỏ, tổ hợp C có cấu trúc vật 
liệu chặt chẽ hơn. 

Sau khi tính toán theo công thức (phần 2.3.2) kết quả về hệ số khuếch tán Dx của 
vật liệu xốp được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.8. Hệ số khuếch tán và lượng nước hấp thụ cực đại 

Mẫu Hệ số khuếch tán DX  
(10-6 cm2/s) 

Lượng nước hấp thụ  
Mmax (%) 

Tổ hợp A 0,406 3,98 

Tổ hợp B 0,409 4,07 

Tổ hợp C 0,392 3,81 

Kết quả cho thấy, hệ số khuếch tán của nước vào vật liệu xốp có các thành phần 
khác nhau cũng khác nhau. Với tổ hợp B, lượng nước hấp thụ Mmax lớn nhất (4,07%) 
và hệ số khuếch tán Mmax lớn nhất (0.409 10-6cm2/s). Lượng nước hấp thụ Mmax và hệ 
số khuếch tán Dx của tổ hợp C thấp nhất, lượng nước hấp thụ 3,81% và hệ số khuếch 
tán là 0,392 10-6cm2/s. Điều này được giải thích là do ở tổ hợp C, tỷ lệ giữa 
izocyanat/polyol là 1/1,1, nguyên liệu IC 03 có hàm lượng izocyanat cao nhất, sẽ phản 
ứng làm giảm hàm lượng nhóm hydroxyl, mà nhóm hydroxyl là nhóm rất ưa nước, vì 
thế lượng nước hấp thụ ở tổ hợp C là thấp nhất. 
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3.6. Ảnh hưởng của phụ gia chống cháy đến khả năng cháy của xốp PUR 
Sản phẩm xốp PUR cắt thành mẫu có kích thước theo tiêu chuẩn để xác định độ 

bền cơ học và khả năng chống cháy của xốp. Kết quả được trình bày ở bảng 3.2 

Bảng 3.9. Độ bền cơ học và tốc độ cháy của xốp PUR có trộn hệ phụ gia chống 
cháy antimon trioxit + paraphin clo hoá  

STT 
Hàm 
lượng 

Sb2O3 (%) 

Hàm lượng 
paraphin clo 

hoá (%) 

Độ bền 
kéo 

(kPa) 

Độ bền 
cắt 

(kPa) 

Độ bền 
nén 

(kPa) 

Vận tốc 
cháy 

(mm/phút) 
1 0 0 495,6 181,7 313,7 346.2 
2 2.6 5.4 501,7 186,3 354,3 61.3 
3 3.4 6.6 509.3 192,5 360,5 54.7 
4 4.0 8.0 521,7 201,2 367,3 42.1 
5 4.6 9.4 503,3 212,7 369,7 31.2 
6 5.4 10.6 486,6 194,4 362,3 20.1 

Từ bảng 3.9 nhận thấy rằng, khi tăng hàm lượng chất chống cháy thì khả năng 
chống cháy của vật liệu xốp được cải thiện đáng kể. So sánh với mẫu không có chất 
chống cháy thì khả năng chống cháy của chúng tăng lên rất nhiều. Độ bền cơ học của 
các mẫu xốp tăng lên đáng kể khi sử dụng hệ chất chống cháy antinom trioxit + 
paraphin clo hoá so với xốp khi không sử dụng kệ chất chống cháy. Tuy nhiên, hàm 
lượng chất chống cháy tăng đến một tỷ lệ thì tính chất cơ học của xốp PUR bắt đầu 
suy giảm.  

Kết quả cũng cho thấy với hàm lượng phụ gia là 4,6% antimon trioxit và 9,4% 
paraphin clo hoá thì các mẫu vật liệu vẫn có tính chất cơ học tốt. Khi tăng hàm lượng 
antimon trioxit lên 5,4% và 10,6% paraphin thì tính chất cơ học của xốp có sự suy 
giảm. Như vậy, hàm lượng chất chống cháy được lựa chọn với tỷ lệ như sau: 

Paraphin clo hoá: 9,4% khối lượng của izocyanat + polyol 
Antimon trioxit: 4,6% khối lượng của izocyanat + polyol. 

3.7. Khả năng cách âm của vật liệu 
Khả năng hấp thụ âm phụ thuộc vào tính chất của vật liệu. Khi sóng âm tới, không 

khí trong các khe rỗng dao động, một phần năng lượng âm xuyên qua vật liệu, phụ 
thuộc vào sức cản của dòng không khí và vận tốc của không khí thổi qua khe rỗng. 

Để đánh giá khả năng cách âm của các mẫu xốp, đề tài tiến hành đo hệ số hấp thụ 
âm của các mẫu vật liệu theo tỷ lệ như sau:  
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Các mẫu vật liệu được phun lên thành của bức tường và tiến hành đo âm thanh ở 1000Hz. 
Khả năng cách âm của vật liệu được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.11. Cường độ âm thanh 

STT Tổ hợp mẫu Cường độ âm thanh bên 
ngoài tấm xốp  (dB) 

Cường độ âm thanh bên trong 
tấm xốp (dB) 

1 CA-A 94 43 
2 CA-B 94 44 
3 CA-C 94 41,7 

- Tần số 1000Hz. 

 
Hình 12. Hệ số hấp thụ âm thanh của các mẫu vật liệu. 

Ta nhận thấy, xốp PU đã làm giảm đáng kể âm thanh so với bên ngoài do cấu trúc 
của các lỗ xốp ở dạng kín, vì vậy đã ngăn cản đáng kể lượng âm thanh. 

3.8. Khả năng cách nhiệt của xốp PU 
Để xác định khả năng cách nhiệt của xốp PU, đề tài tiến hành xác định hệ số dẫn 

nhiệt của 3 mẫu tổ hợp vật liệu C: Mo - Không có phụ gia, Mp - Mẫu vật liệu tổ hợp C 
có phụ gia và Mc - Mẫu xốp của nước ngoài, bằng thiết bị đo hệ số cách nhiệt. Kết quả 
đo như sau: 

Bảng 3.12. Hệ số dẫn nhiệt của mẫu xốp 

STT Tổ hợp mẫu Hệ số dẫn nhiệt (W/mC) Hệ số cách nhiệt R/1inch 
1 Mp 0,0175 8,3 
2 Mo 0,0182 7,9 
3 Mẫu nước ngoài Mc 0,0164 8,8 
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Qua bảng kết quả nhận thấy, các mẫu xốp có hệ số dẫn nhiệt tương đối thấp, trong 
khi đó hệ số dẫn nhiệt của sắt là 67,57 W/(m.oC), gỗ là 0,059 W/(m.oC). Như vậy, các 
mẫu xốp có khả năng cách nhiệt tốt, đáp ứng được yêu cầu của đề tài. 

3.9. Quan sát cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét 

       
Hình 14. Mẫu xốp tổ hợp C không có phụ gia.      Hình 15. Mẫu xốp tổ hợp C có phụ gia. 

 

Hình 16. Mẫu xốp PU của Dow chemical. 

Quan sát ảnh SEM nhận thấy, xốp PU có cấu trúc dạng thường, lỗ xốp dạng kín và 
đồng đều, cho phép vật liệu có khả năng cách âm và cách nhiệt tốt như kết quả kiểm 
tra khả năng cách âm của vật liệu. So sánh với mẫu vật liệu của hãng Dow chemical, 
kích thước và cấu trúc lỗ xốp của vật liệu nghiên cứu chế tạo và mẫu đối chứng là 
giống nhau. 

3.10. Thử nghiệm tại hiện trường 
Đề tài tiến hành phun xốp PU của tổ hợp C thử nghiệm lên kết cấu thép hình trụ có 

kích thước φ100 cao 150 cm gắn lên thùng xe ôtô để thử nghiệm tại hiện trường sao 
cho có tác động như một phương tiện giao thông thu nhỏ. Xốp trên cơ sở nhựa PU là 
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loại vật liệu có cấu trúc tổ ong, có tính chất thay đổi linh hoạt theo thành phần ban đầu. 
Vật liệu xốp cứng trên cơ sở PU là loại được sử dụng phổ biến. Do có cấu trúc xốp 
mịn chứa các loại khí khác nhau nên vật liệu có khả năng cách âm rất tốt, có hệ số hấp 
thụ âm cao, bền, nhẹ và không thấm nước. 

Với công nghệ đã nghiên cứu, nguyên liệu đã lựa chọn và thiết bị phun xốp loại 
PT200, và tiến hành phun 2 lớp lên thành kết cấu thép thử nghiệm đạt chiều dày 40 mm. 
Kết quả cho thấy bề mặt xốp tạo thành mịn, đồng đều, bám dính chắc chắn lên bề mặt 
thép, có khả năng chống cháy và có khả năng cách âm đối với tiếng ồn từ bên ngoài. 

Kết quả kiểm tra tính chất cơ lý của xốp tại hiện trường: 

STT 
Độ bền 

kéo  
(kPa) 

Độ bền cắt 
(kPa) 

Độ bền nén 
(kPa) 

Mức giảm âm 
(dB) 

Vận tốc cháy 
(mm/phút) 

1 503,3 212,7 369,7 35 31.2 

Nhận xét: Với kết quả trên cho thấy, xốp cứng PU thử nghiệm tại hiện trường cho 
tính chất cơ lý cao và có khả năng cách âm và chống cháy cho vật liệu. 

4. KẾT LUẬN 

Đề tài đã nghiên cứu chế tạo xốp cứng PU trên cơ sở của 3 tổ hợp nguyên liệu cơ 
bản izocyanat/polyol là A, B và C có sử dụng chất tạo xốp HCFC, tổ hợp xúc tác là 
hợp chất amin-cơ thiếc. 

- Qua khảo sát tính chất cơ lý, hàm lượng gel, tỷ trọng và độ hấp thụ nước của vật 
liệu với các tỷ lệ izocyanat/polyol, các hàm lượng chất tạo xốp và xúc tác khác nhau, đề 
tài đã nhận thấy tổ hợp C có các tính chất nổi trội hơn cả, nhất là khả năng tạo mạng lưới 
cao và độ hấp thụ nước nhỏ, phù hợp với mục đích sử dụng làm vật liệu cách âm và 
cách nhiệt cho tàu hỏa, nơi có tác động cơ học cao và luôn tiếp xúc với môi trường ẩm.  

Khả năng chống bắt cháy của xốp cứng PU khi sử dụng tổ hợp chất chống cháy là 
paraphin clo hóa/Sb2O đã khảo sát. Với 9,4% paraphin clo hóa và 4,6 Sb2O3 sản phẩm 
có vận tốc cháy thấp, đảm bảo ngọn lửa bị tắt khi không còn nguồn cháy. 

Thành phần xốp cứng PU trên cơ sở tổ hợp nguyên liệu C được xác định là: 

Thành phần Hàm lượng 
Izocyanat/polyol (1,1/1) 100 
Chất tạo xốp HCFC 123 7 
Chất hoạt động bề mặt 0,5 
Xúc tác:  
 

- Hợp chất amin 
- Hợp chất cơ thiếc 

0,8 
0,09 

Chất chống cháy: - Paraphin clo hóa 
- Sb2O3 

9,4 
4,6 
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- Chế độ công nghệ chế tạo xốp cứng PU đã được xác định để sản phẩm đạt tính 
chất cơ lý tốt nhất và phù hợp với điều kiện thi công: 

Chế độ công nghệ Giá trị tối ưu 
Nhiệt độ (oC) 30-40 

Tốc độ trộn (vòng/phút) 1500 

Thời gian trộn (giây) 10 

- Cấu trúc xốp PU đề tài nghiên cứu chế tạo tương tự sản phẩm nhập ngoại của 
hãng Dow chemical, đảm bảo cho sản phẩm có các tính chất phù hợp với yêu cầu của 
vật liệu cách âm và cách nhiệt cho các phương tiện giao thông vận tải, nhất là toa xe 
đường sắt thế hệ mới: 

Thông số kỹ thuật  
sản phẩm xốp PU cứng 

Giá trị đạt được 

Độ bền kéo (KPa) 503,3 
Độ bền cắt (KPa) 212,7 
Độ bền nén (KPa) 369,7 
Hệ số khuếch tán nước Dx (cm2/s) 0,392. 106 

Vận tốc cháy (mm/phút) 31,2 
Độ giảm âm, dB - Vật liệu 

- Mô hình 
53,3 
65 

Hệ số hấp thụ âm ở 8 000 Hz (dB) 0,8 

Hệ số dẫn nhiệt λ (W/moC) 0,0175 

Khối lượng riêng (g/cm3) 24,5 

- Sản phẩm xốp cứng PU đề tài nghiên cứu có giá thành cạnh tranh, bằng 75% giá 
của sản phẩm nhập ngoại. 
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NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 
SƠN BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP CHO CÁC CÔNG TRÌNH, 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI TUỔI THỌ 5-10 NĂM 
VỚI CÔNG SUẤT 50 TẤN/NĂM 

KS. ĐÀO MINH TUỆ 
PGS.TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 
Viện CN Vật liệu Xây dựng và Bảo vệ Công trình GTVT 
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

Tóm tắt: Để hoàn thiện công nghệ chế tạo bộ sơn bảo vệ chống ăn mòn, công thức 
sơn chế tạo sơn lót và sơn trung gian hệ epoxy cũng như hệ sơn phủ polyurethane đã 
được nghiên cứu hoàn thiện. Phụ gia Disperbyk cho độ mịn sơn tốt nhất và thời gian 
nghiền sơn ngắn nhất. Qua việc thử nghiệm khả năng chịu thời tiết trong tủ khí hậu 
nhân tạo, đề tài đã lựa chọn được phụ gia chịu tia tử ngoại thích hợp cho hệ sơn 
polyurethan. Đó là sử dụng kết hợp của hai loại phụ gia chịu tia tử ngoại Tinuvin và 
Seesorb. Ngoài ra, đề tài cũng đã xác định được các điều kiện sản xuất đối với các hệ 
sơn đặc biệt là sơn phủ polyurethan. Với quy trình hợp lý kết hợp với việc sử dụng phụ 
gia phân tán, thời gian chế tạo của hệ sơn phủ polyurthan đã được cải thiện đáng kể 
so với hệ sơn chưa được cải tiến.  

1. MỞ ĐẦU 

Ở Việt Nam nhu cầu về các loại sơn bảo vệ cho các công trình và phương tiện 
GTVT với chất lượng cao nhằm nâng cao tuổi thọ công trình là rất lớn. Cho đến nay, 
các hệ sơn Epoxy, Caosu clo hoá, Acrylic, Phenolfocmandehyt, Polyuretan,... biến tính 
trong dung môi hữu cơ đã được nghiên cứu chế tạo và ứng dụng để bảo vệ kết cấu thép 
nói chung và các công trình cầu thép nói riêng. Viện Khoa học và Công nghệ GTVT từ 
những năm 1995 đến nay đã liên tục nghiên cứu và chế tạo các hệ sơn như: cao su clo 
hoá (tuổi thọ 5 năm), sơn Epoxy và Polyuretan (tuổi thọ 10 năm) bảo vệ các kết cấu 
thép chịu tác động của môi trường biển. Các hệ sơn do Viện chế tạo đã được các đơn 
vị trong và ngoài ngành GTVT lựa chọn: Cục Đường bộ Việt Nam (sử dụng cho các 
cầu đường bộ thuộc Khu Quản lý đường bộ 2, Khu Quản lý đường bộ 4, Khu Quản lý 
đường bộ 5 trong đó có cầu Chương Dương - Hà Nội; cầu Phong Châu - Phú Thọ; 
cầu Bến Thủy - Nghệ An; cầu Hồ - Bắc Ninh...); Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 
(các cầu thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh; các cầu thuộc tuyến đường 
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sắt Cái Lân - Phả Lại; cầu Hàm Rồng - Thanh Hóa...); Tổng công ty Than và Khoáng 
sản Việt Nam (sử dụng sơn cho các xe triền vận chuyển than...). Các hệ sơn do Viện 
chế tạo có chất lượng tốt và luôn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Với những thành tích 
trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KHCN, bộ sơn chống ăn mòn của 
Viện đã hai lần được trao tặng Cúp vàng Techmart Việt Nam. 

Hiện nay Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đang nghiên cứu chế tạo sơn lỏng 
không chứa dung môi hữu cơ, sơn có hàm lượng dung môi hữu cơ thấp và sơn phân 
tán trong nước trên cơ sở nhựa epoxy, và polyuretan nhằm mục đích giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường và cải thiện điều kiện thi công trong môi trường nhiệt đới ẩm của 
nước ta. 

Song song với việc nghiên cứu phát triển và ứng dụng các hệ sơn mới, để đáp ứng 
xu thế hội nhập, nâng cao chất lượng, tăng hiệu quả kinh tế, giữ vững và phát triển 
thương hiệu các hệ sơn truyền thống do Viện chế tạo thì việc nghiên cứu hoàn thiện 
công nghệ sản xuất sơn bảo vệ kết cấu thép có chất lượng cao là hướng đi quan trọng 
và rất cần thiết. 

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 

Nghiên cứu lựa chọn các nguyên liệu đầu (chất tạo màng, hoá dẻo, phụ gia phân 
tán, phụ gia chống tạo bọt, phụ gia chống chảy, phụ gia chống cào xước, chất ức chế 
ăn mòn,...);  

Nghiên cứu ảnh hưởng của các phụ gia (phụ gia hoá dẻo, phụ gia pha loãng, phụ 
gia trên cơ sở công nghệ Nano...) để khảo sát tính năng của các loại sơn. 

Nghiên cứu quy trình công nghệ phù hợp để chế tạo ba hệ sơn Cao su clo hoá, sơn 
Epoxy và sơn Polyuretan bảo vệ kết cấu thép tuổi thọ từ 5 đến 10 năm với công suất 
50 tấn/năm. 

3. THỰC NGHIỆM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Nguyên liệu 
(1) Chất tạo màng Epoxy  
- Chất tạo màng: 
Epon 01, Epon 02, Epotec 01, Epotec 02 của hãng Hexion - Mỹ; DOW 671- Mỹ. 
- Chất đóng rắn: 
Epikure Epotec, Epikure Epon của hãng Hexion - Mỹ; Versamid Cognis. 

(2) Chất tạo màng polyurethan  
- Nhựa polyol: 
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Desmophen 01; Desmophen 02; Desmophen 03; Macrynal SM-500; Macrynal 
SM-540 - Đức 

- Chất đóng rắn izocianat 
Desmodur 01; Desmodur 02 - Đức 

(3) Chất tạo màng cao su clo hoá: 
ChlorubTM E - 90, Pergut S 40 - Đức 

(4) Các bột màu, chất độn và các phụ gia sử dụng để chế tạo sơn gồm: 
- Bột màu: Oxit sắt; Cromat kẽm, phốt phát kẽm có nguồn gốc Trung Quốc. 
- Chất độn: Ba(SO4)2; Bột Talc; CaCO3 của Trung Quốc. 
- Các phụ gia: 
+ Phụ gia lưu biến: Benton, Disparlon, Silicafume - có nguồn gốc từ Mỹ.  
+ Phụ gia hoá dẻo:  

• Phụ gia hóa dẻo Epotec (hoạt tính 01): Loại: C12 - C14 glyxidyl ete do hãng 
Thai Organic Chemicals, Thái Lan sản xuất; có hàm lượng chất hoạt động 100%, sử 
dụng cho sơn epoxy. 

• Phụ gia hóa dẻo Epotec (hoạt tính 02): Loại: Polypropilen glycol diglyxidyl ete 
do hãng Organic Chemicals, Thái Lan sản xuất; có hàm lượng chất hoạt động 100%, 
sử dụng cho sơn epoxy. 

3.2. Các phương pháp nghiên cứu 
- Xác định hàm lượng chất không bay hơi theo TCVN 2093 - 1993, 
- Xác định độ phủ của sơn theo TCVN 2095 - 1993, 
- Xác định độ mịn của sơn theo TCVN 2091 - 2008, 
- Xác định thời gian khô của sơn theo TCVN 2096 - 1993, 
- Xác định độ bóng của màng sơn theo TCVN 2101 - 2007, 
- Xác định độ bền va đập của màng sơn theo TCVN 2100 - 2007, 
- Xác định độ bền uốn của màng sơn theo TCVN 2099 - 2007, 
- Xác định độ cứng của màng sơn theo TCVN 2098 - 2008, 
- Xác định độ bền nước của màng sơn trên nền bê tông theo TCVN 6934 - 2001, 
- Xác định độ bền kiềm của màng sơn trên nền bê tông theo TCVN 6934 - 2001, 
- Xác định độ chịu mặn của màng sơn theo 22 TCN 235 - 97, 
- Xác định độ rửa trôi của màng sơn trên nền bê tông theo TCVN 6934 - 2001, 
- Phương pháp đo thế mạch hở. 
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4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Nghiên cứu sơn Epoxy 
4.1.1. Nghiên cứu sơn lót Epoxy 
Để nâng cao chất lượng hệ sơn trên cơ sở nhựa Epoxy và chủ động trong sản xuất 

đề tài đã tập trung nghiên cứu công nghệ chế tạo sơn với các loại nhựa Epoxy sẵn có 
trên thị trường để lựa chọn sử dụng cùng với sản phẩm sơn đã có của đơn vị là 
Epoxylaccol, đồng thời cũng nghiên cứu hoàn thiện những tồn tại của các loại sơn đơn 
vị đã có bằng các phụ gia tăng cường.  

a. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại chất tạo màng đến tính chất của sơn Epoxy 
Trên cơ sở các chất tạo màng Epoxy và các chất đóng rắn đã lựa chọn, đề tài đã 

nghiên cứu sơ bộ và thiết lập được công thức chế tạo trên ba loại nhựa Epon 01, Epotec 
02, DOW 671 để tiến hành nghiên cứu. Mỗi loại nhựa được thiết lập ba công thức với các 
tỷ lệ khác nhau, sau đó tiến hành kiểm tra tính chất vật lý. Kết quả cho thấy các mẫu sơn 
nghiền từ nhựa Epon 01 có khả năng phân tán bột màu tốt hơn so với hai nhựa còn lại. 
Các mẫu sơn tiếp tục được pha đóng rắn theo nhiều tỷ lệ và được gia công một lớp lên bề 
mặt mẫu thép với chiều dày 50 µm sau đó tiến hành kiểm tra tính chất cơ học. 

Bảng 1. Tính chất cơ học của các mẫu sơn Epoxy 

Loại nhựa Epon 01 Epotec 02 DOW 71 
Ký hiệu mẫu 

Tính chất 
E1-1 E1-2 E1-3 E2-1 E2-2 E2-3 E3-1 E3-2 E3-3 

Thời gian khô, giờ          
Không bám bụi 5 5 2 5 5 2 5 5 2 
Khô hoàn toàn 18 20 12 18 20 12 18 20 12 
Độ bám dính, điểm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Độ bền uốn, mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Độ bền va đập, 
kgcm ⁄cm 50 50 24 50 50 20 50 50 20 

Độ cứng tương đối 0.32 0.35 0.41 0.30 0.31 0.37 0.27 0.30 0.40 

Độ chịu mặn 48 giờ màng sơn không bong rộp 

Độ chịu axit 48 giờ màng sơn không bong rộp 

Độ bền kiềm 48 giờ màng sơn không bong rộp 

Để lựa chọn loại chất tạo màng tốt nhất cho chế tạo sơn Epoxy, đề tài đã tiến hành 
khảo sát khả năng bảo vệ của các mẫu E1-1, E1-2, E2-1, E2-2, E3-1, E3-2 bằng 
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phương pháp đo thế theo thời gian. Kết quả đo thế theo thời gian của các mẫu sơn 
được mô tả trên đồ thị dưới đây. 
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Hình 1. Đồ thị Điện thế - Thời gian của các mẫu sơn. 

Như vậy, qua quá trình khảo sát, đề tài đã lựa chọn được chất tạo màng thích hợp 
cho việc chế tạo sơn epoxy để bảo vệ cho các kết cấu thép là nhựa Epon 01 và chất 
đóng rắn Epikure Epon. 

b. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất hoá dẻo đến tính chất của sơn Epoxy 
Sau khi đã lựa chọn được chất tạo màng thích hợp, đề tài tiếp tục tiến hành nghiên 

cứu lựa chọn phụ gia hoá dẻo để cải thiện tính chất của sơn Epoxy đã chế tạo. Các mẫu 
sơn được bổ sung hoá dẻo với hàm lượng khác nhau trên ba loại hóa dẻo lựa chọn để 
nghiên cứu đó là: Phụ gia hóa dẻo DOP, Phụ gia hóa dẻo hoạt tính 01, Phụ gia hóa dẻo 
hoạt tính 02. Sau đó tiến hành kiểm tra tính chất vật lý của từng mẫu sơn. Số liệu kiểm 
tra cho thấy khi thêm phụ gia hoá dẻo với các hàm lượng khác nhau, thời gian nghiền 
và tính chất vật lý của các mẫu sơn thay đổi không đáng kể. Như vậy, phụ gia hoá dẻo 
không làm ảnh hưởng đến tính chất vật lý của hệ sơn Epoxy. 

Các mẫu sơn tiếp tục được pha đóng rắn và áp dụng lên tấm mẫu với chiều dày 
50µm để kiểm tra tính chất cơ học và lựa chọn một số mẫu đại diện để phơi trong tủ 
nhiệt ẩm với chu kỳ 8 giờ phun ẩm và 16 giờ chịu nhiệt. Sau 40 chu kỳ, các mẫu sơn 
được lấy ra để kiểm tra sự thay đổi tính chất cơ học. Qua các kết quả khảo sát đề tài đã 
lựa chọn được phụ gia hóa dẻo hoạt tính 02 thích hợp cho việc chế tạo sơn Epoxy chất 
lượng cao để bảo vệ lâu dài cho các kết cấu thép. 

c. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia lưu biến đến khả năng thi công của hệ sơn 
Đề tài đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của 3 loại phụ gia lưu biến đến đặc tính 

thi công của hệ sơn. Ba loại phụ gia được sử dụng là Benton, Disparlon, Silicafume 
với hàm lượng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Sau khi sơn, tấm mẫu được đặt trên mặt 
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phẳng ngang và đánh giá bề mặt sau khi khô. Mức độ đánh giá được phân thành 4 mức 
như sau: 

- Mức 1 - Màng sơn hoàn toàn bằng phẳng 
- Mức 2 - Màng sơn có đa số các vết chổi đã được san phẳng hoàn toàn 
- Mức 3 - Màng sơn có vết chổi với mật độ lớn hơn 
- Mức 4 - Màng sơn không san phẳng được vết chổi. 
Qua các kết quả nghiên cứu đề tài đã lựa chọn được phụ gia Silicafume sử dụng 

với hàm lượng thấp nhưng cho hiệu quả cao đối với việc nâng cao tính chất thi công 
của hệ sơn Epoxy. 

d. Kết luận chung 
Qua quá trình khảo sát đề tài đã thiết lập được công thức chế tạo hệ sơn Epoxy trên 

cơ sở chất tạo màng Epon 01, chất đóng rắn Epikure epon, phụ gia hoá dẻo hoạt tính 
02 và phụ gia lưu biến Silicafume. Với việc sử dụng các nguyên liệu này, hệ sơn thu 
được có đặc tính thi công tốt, các tính chất cơ lý đáp ứng tiêu chuẩn 22TCN 235-97 và 
có khả năng bảo vệ chống ăn mòn với hiệu quả lâu dài cho các kết cấu thép. 

4.1.2. Nghiên cứu sơn Epoxy có hàm lượng dung môi thấp 
a. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất pha loãng hoạt tính đến tính chất của sơn 

Epoxy có hàm lượng dung môi thấp 
Hệ sơn Epoxy có hàm lượng dung môi thấp được chế tạo dựa trên chất tạo màng 

Epoxy khối lượng phân tử thấp và chất đóng rắn amin biến tính.  
Hệ sơn này có các đặc tính:  
- Độ nhớt cao (vì hàm lượng dung môi không được quá giới hạn cho phép - 

khoảng 5%) do đó khả năng nghiền và khả năng thi công kém. 
- Tốc độ đóng rắn nhanh, cho màng sơn có độ cứng cao. Tuy nhiên màng sơn hệ 

này có nhược điểm là giòn, độ bền uốn và độ bền va đập kém. 
Để khắc phục các nhược điểm trên, vì phụ gia hóa dẻo hiệu quả không cao nên đề 

tài đã tiến hành nghiên cứu cải tiến chất lượng hệ sơn bằng cách bổ sung thêm chất 
pha loãng hoạt tính. 

Với thành phần các mẫu sơn được thiết lập với chất pha loãng hoạt tính 1 chức và 
chất pha loãng hoạt tính 2 chức, đề tài đã tiến hành khảo sát khả năng nghiền của các 
mẫu sơn. Khả năng nghiền được đánh giá thông qua thời gian nghiền và độ mịn tối đa 
thu được. Các mẫu sơn tiếp tục được pha đóng rắn theo tỷ lệ và được gia công một lớp 
lên bề mặt mẫu thép với chiều dày 50 µm, sau đó tiến hành kiểm tra tính chất cơ học. 

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy: Các mẫu sơn có thời gian khô và độ bám dính 
tương đương nhau, mẫu sơn không có phụ gia hoá dẻo có độ cứng rất cao, tuy nhiên 
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độ bền va đập và độ bền uốn rất kém. Mẫu sơn có sử dụng phụ gia hóa dẻo có độ bền 
va đập và độ bền uốn được cải thiện đáng kể, tuy nhiên độ bền va đập vẫn chưa đạt 
tiêu chuẩn và độ cứng tương đối bị giảm đi rất nhiều. Hai mẫu sơn có sử dụng chất pha 
loãng hoạt tính đều có các tính chất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo TCN-235-97. Mẫu 
sơn sử dụng chất pha loãng hoạt tính 2 chức có độ cứng lớn hơn. 

b. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia nano đến tính chất của sơn Epoxy 
Sau khi đã lựa chọn được chất pha loãng hoạt tính thích hợp, đề tài tiếp tục tiến 

hành nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia nano đến tính chất hệ sơn. Sau khi thêm phụ 
gia nano với các hàm lượng khác nhau, thời gian nghiền và tính chất vật lý của các 
mẫu sơn không thay đổi. Như vậy phụ gia nano không làm ảnh hưởng đến tính chất 
vật lý của hệ sơn Epoxy. 

Các mẫu sơn tiếp tục được pha đóng rắn và áp dụng lên tấm mẫu với chiều dày 50 µm 
để kiểm tra tính chất cơ học. Kết quả kiểm tra tính chất cơ học cho thấy hàm lượng thích 
hợp của phụ gia nano đối với hệ sơn đang nghiên cứu là từ 0,5% đến 1,0%. 

c. Khảo sát ảnh hưởng của quy trình nghiền đến khả năng phân tán của hệ sơn 
Đề tài đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của quy trình đến khả năng phân tán của hệ 

sơn. Đề tài đã tiến hành nghiền sơn theo 3 quy trình như sau: 

Bảng 2. Quy trình nghiền của hệ sơn 

STT Thành phần QT - 1 QT - 2 QT - 3 

Cân lần lượt các thành phần theo thứ tự vào thùng nghiền. 

1 Nhựa Epotec 42 32 22 

2 Dung môi  3 3 3 

3 Phụ gia phân tán 1 1 1 

4 Chất pha loãng hoạt tính 2 chức 5 5 5 

5 Bột màu 37 37 37 

Tiến hành nghiền đến khi đạt độ mịn yêu cầu (25mm). Tháo dich nghiền vào thùng khuấy. 
Cân các nguyên liệu còn thiếu vào thùng khuấy và khuấy bằng máy khuấy tới khi đồng nhất. 

6 Nhựa Epotec 0 10 20 

7 Phụ gia chống chảy 2 2 2 

8 Đóng rắn Epotec 10 10 10 

 Tổng 100 100 100 

Với 3 quy trình đã thiết lập, đề tài tiến hành nghiền và đánh giá khả năng phân tán 
qua thời gian nghiền. Kết quả cho thấy với quy trình QT-2 hệ sơn có khả năng phân 
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tán tốt hơn. Có được khả năng này là do khi bớt lại một phần nhựa, độ nhớt của hỗn 
hợp nghiền nhỏ hơn, do đó khả năng thấm ướt cũng như phân tán tốt hơn. Khi giảm 
nhựa quá nhiều, độ nhớt của hỗn hợp nghiền lại tăng, do đó làm giảm khả năng phân 
tán của hệ sơn. Mẫu QT-3 có độ mịn thấp, chỉ đạt 40 µm. 

4.1.3. Nghiên cứu ứng dụng khoáng mica để tăng cường khả năng bảo vệ cho 
hệ sơn epoxy - pek 

a. Chế tạo sơn trên cơ sở nhựa Epoxy 
Để nghiên cứu khả năng sử dụng mica gia cường cho sơn trên cơ sở nhựa Epoxy, 

chúng tôi sử dụng loại sơn epoxy-pek - sản phẩm hiện có của Viện. Mi ca được đưa 
vào với các tỷ lệ 2.5; 5; 10; 15; 20 sau đó kiểm tra các tính chất vật lý và gia công mẫu 
để khảo sát tính chất cơ học. 

b. Khảo sát tính chất của sơn 
Qua khảo sát tính chất vật lý của màng sơn, chúng tôi nhận thấy rằng khi có mặt của 

mica thời gian khô của màng sơn giảm đi, điều này được giải thích là do sự thoát dung 
môi thuận lợi hơn khi có mica trong tổ hợp sơn. Mặt khác không loại trừ khả năng quá 
trình đóng rắn màng sơn được thúc đẩy nhờ các hợp chất silan có trên bề mặt mica.  

Độ mịn của các mẫu sơn có chứa mica vẫn ở mức cao (khoảng 50 µm). Đề tài tiến 
hành kiểm tra lại kích thước và phân bố của hạt mica cho thấy mica nghiên cứu có 
kích thước hạt trung bình nhỏ (16,1 µm) nhưng độ phân bố của nó rộng, lên tới gần 
200 µm (Hình 2) vì thế chúng làm ảnh hưởng tới độ mịn của sơn. Từ kết quả khảo sát 
chúng tôi nhận thấy: để đảm bảo sơn có chất lượng tốt, mica cần được tuyển tốt hơn.  

c. Khảo sát tính chất cơ học của màng sơn 
Khi có mặt của mica các tính chất cơ học của màng sơn hầu như không thay đổi và 

đạt ở các mức cao theo tiêu chuẩn như độ bám dính và độ bền uốn, đảm bảo cho màng 
sơn sử dụng tốt. Độ bền va đập có bị suy giảm khi tăng hàm lượng mica tới 20%. Tuy 
nhiên, với giá trị 47 KG.cm, màng sơn vẫn đảm bảo tiêu chuẩn cho phép. 

Độ cứng màng sơn tăng đáng kể khi được gia cường bằng mica. Sau 1 tuần các giá 
trị này đã lớn hơn 30%, giá trị cho phép theo tiêu chuẩn, khi màng sơn đóng rắn hoàn 
toàn các giá trị này tăng lên nhiều. Tuy nhiên ở các mẫu có chứa 15 và 20% mica độ 
cứng lại bị suy giảm. Điều này có thể do ảnh hưởng của hạt mica ở phân đoạn có kích 
thước lớn. 

Mica đã làm tăng độ cứng của màng sơn, giúp cho độ bền của sơn tăng lên, nhất là 
khi sử dụng ở những nơi có tác động của cơ học, hay bị trà sát như gió và cát bụi. 

d. Khảo sát độ bền hóa chất của màng sơn 
Để khảo sát độ bền môi trường hóa chất của màng sơn, đề tài đã tiến hành ngâm 
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mẫu trong các dung dịch muối NaCL, axit HCl và dung dịch NaOH. Sau 48 giờ ngâm 
mẫu màng sơn của tất cả các loại sơn chưa thấy có dấu hiệu hư hỏng. Sau 60 ngày thử 
nghiệm, màng sơn không chứa mica có bị suy giảm chút ít trong dung dịch axit và 
kiềm, các màng sơn chứa mica có suy giảm nhưng không đáng kể. Mica đã thể hiện 
khả năng tăng cường độ bền hóa chất của sơn. 

e. Xác định khả năng bảo vệ màng sơn bằng thử nghiệm mù muối 
Sau 480 giờ thử nghiệm mù muối cho thấy kết quả từ mẫu sơn không có mica và 3 

mẫu sơn có chứa mica như sau: Ở vị trí không bị phá hủy, màng sơn không xuất hiện 
vết gỉ, tại các vết rạch, màng sơn có chứa mica ít bị gỉ hơn. 

f. Khảo sát cấu trúc hình thái màng sơn 
Cấu trúc hình thái của màng sơn thể hiện mức độ tương tác pha giữa chất kết dính 

và mica. Hình dưới đây thể hiện ảnh SEM của mặt gẫy mẫu sơn có chứa mica chưa 
biến đổi bề mặt và đã biến đổi bề mặt tương ứng. 

           

Hình 2. Ảnh SEM mẫu sơn có sericit chưa biến đổi bề mặt. 
a: 10% sericit; b: 20% sericit 

 

Hình 3. Ảnh SEM mẫu sơn có 20% sericit đã biến đổi bề mặt. 

Kết luận: 

Mica được biến đổi bề mặt bằng 3-APTMS tương tác tốt hơn với chất tạo màng 
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của hệ sơn epoxy-pek, giúp cho màng sơn có các tính năng bảo vệ tốt hơn, đặc biệt là 
khả năng che chắn.  

Mica đã gia tăng độ cứng cho màng sơn, giúp màng sơn khô nhanh hơn, bền hóa 
chất và môi trường hơn và ít làm ảnh hưởng tới các tính chất cơ lý khác của màng sơn. 

Kết luận chung 
Qua quá trình khảo sát đề tài đã lựa chọn được chủng loại và hàm lượng chất pha 

loãng hoạt tính thích hợp để cải thiện tính chất của hệ sơn Epoxy có hàm lượng dung 
môi thấp. Khi bổ sung phụ gia nano vào hệ sơn, độ cứng tương đối của hệ sơn cũng 
được cải thiện. Hàm lượng sử dung của phụ gia này là 0,5 - 1,0%. Đề tài cũng tiến 
hành xây dựng quy trình sản xuất phù hợp cho hệ sơn epoxy có hàm lượng dung môi 
thấp. Với các bước cải tiến, khả năng phân tán và tính chất của hệ sơn được cải thiện 
đáng kể. 

4.2. Nghiên cứu sơn polyuretan 
4.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tạo màng đến tính chất của sơn 
Chất tạo màng là thành phần quyết định đối với các tính chất của hệ sơn. Vì vậy để 

cải thiện hệ sơn trước hết đề tài đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất 
tạo màng khác nhau đến tính chất của màng sơn. Qua nghiên cứu tổng quan, đề tài đã 
lựa chọn 3 loại nhựa polyol phù hợp và công thức để chế tạo sơn polyurethan, đó là: 
Desmophen 01, Desmophen 02, Desmophen 03. 

Các công thức được tiến hành nghiền và được kiểm tra các tính chất vật lý, cơ lý. 
Số liệu nghiên cứu cho thấy, các mẫu sơn với chất tạo màng khác nhau tính chất vật lý 
không có sự khác biệt đáng kể. Các mẫu sơn được đóng rắn bằng chất đóng rắn 
Desmodur 01 và kiểm tra các tính chất cơ học.  

Bảng 3. Tính chất cơ học của các mẫu sơn polyurethan 

Loại nhựa Desmophen 
01 

Desmophen 
02 

Desmophen 
03 

Desmophen 
01 và 

Desmophen 
03 

Desmophen 
02 

vàDesmophen 
03 

Ký hiệu mẫu 
Tính chất PU-1 PU-2 PU-3 PU-4 PU-5 

Thời gian khô, giờ      
Không bám bụi 5 5 5 5 5 
Khô hoàn toàn 18 20 12 18 20 
Độ bóng, % 78 67 85 76 80 
Độ bám dính, điểm 1 1 1 1 1 
Độ bền uốn, mm 1 1 1 1 1 
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Độ bền va đập, 
KG.cm 

50 50 50 50 50 

Độ cứng tương đối 0.32 0.27 0.55 0.38 0.35 

Độ chịu mặn 48 giờ màng sơn không bong rộp 

Độ chịu axit 48 giờ màng sơn không bong rộp 

Độ bền kiềm 48 giờ màng sơn không bong rộp 

Để lựa chọn được hệ chất tạo màng tốt nhất cho chế tạo sơn polyurethan, đề tài 
tiến hành thử nghiệm khả năng chịu thời tiết của các mẫu sơn. Các mẫu sơn được phơi 
trong tủ khí hậu nhân tạo và hàng ngày được lấy ra để kiểm tra sự thay đổi độ bóng. 
Kết quả thử nghiệm thời tiết của các mẫu sơn được biểu diễn trên đồ thị. 
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Đồ thị: Thay đổi độ bóng của các mẫu sơn khi phơi trong tủ khí hậu nhân tạo. 

Qua quá trình thử nghiệm thời tiết có thể thấy mẫu PU-3 có độ bóng giảm rất 
nhanh, mẫu PU-3 và PU-5 có độ bóng ít thay đổi nhất. Như vậy có thể rút ra kết luận 
nhựa Desmophen 03 có khả năng chịu thời tiết tốt nhất. Kết hợp giữa kết quả kiểm tra 
tính chất cơ lý và thử nghiệm mù muối, đề tài đã quyết định lựa chọn kết hợp nhựa 
Desmophen 02 và Desmophen 03 để chế tạo sơn polyurethan. Sự kết hợp này cho 
màng sơn có các tính chất cơ lý đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và có độ bền thời tiết cao.  

4.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia phân tán đến tính chất của sơn 
Đề tài đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của 3 loại phụ gia phân tán (Tego Dispers-

700, Disperbyk-2000, Anti - Terra) đến tính chất của hệ sơn polyurethan. Các mẫu sơn 
tiếp tục được kiểm tra tính chất cơ lý để xác định ảnh hưởng của phụ gia phân tán đến 
tính chất của màng sơn. Kết quả cho thấy, việc sử dụng phụ gia có ảnh hưởng đến tính 
chất cơ lý của màng sơn. Mẫu có sử dụng phụ gia Disperbyk-2000 có độ bóng, độ 
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cứng cao nhất và cao hơn hẳn so với mẫu không có phụ gia phân tán hoặc mẫu sử 
dụng loại phụ gia khác.  

Qua khảo sát tốc độ lắng bột màu của các mẫu sơn có thể thấy rằng phụ gia phân 
tán có ảnh hưởng lớn đến độ ổn định của hệ sơn. Qua kết quả nghiên cứu, đề tài cũng 
lựa chọn được phụ gia phân tán Disperbyk-2000 sử dụng cho hệ sơn polyurethan. Việc 
sử dụng phụ gia này làm tăng hiệu quả và độ ổn định đồng thời cũng cải thiện một 
phần tính chất cơ lý của hệ sơn. 

4.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia chống tử ngoại đến độ bền thời tiết 
của màng sơn 

Sơn polyurethan là lớp sơn phủ ngoài cùng vì vậy ngoài các yêu cầu về tính chất 
cơ lý, yêu cầu về khả năng chịu tia tử ngoại cũng rất quan trọng. Đề tài đã tiến hành 
nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia chống tia tử ngoại đến độ bền thời tiết của màng 
sơn. Công thức chế tạo các mẫu sơn polyurethan với các phụ gia chống tia tử ngoại 
khác nhau (Seesorb-103, Tinuvin 292) được thiết lập để tiến hành nghiên cứu. 

Các mẫu sơn sau khi gia công lên tấm mẫu, được phơi trong tủ khí hậu nhân tạo để 
theo dõi ảnh hưởng của phụ gia chịu tia tử ngoại đến độ bền thời tiết của hệ sơn. Kết 
quả thử nghiệm được biểu diễn trên đồ thị. 
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Đồ thị: Thay đôi độ bóng của màng sơn sau khi phơi trong tủ khi hậu nhân tạo. 
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Đồ thị: Thay đôi màu sắc của màng sơn sau khi phơi trong tủ khi hậu nhân tạo. 

Như vậy qua việc thử nghiệm khả năng chịu thời tiết trong tủ khí hậu nhân tạo, đề 
tài đã lựa chọn được phụ gia chịu tia tử ngoại thích hợp cho hệ sơn polyurethan. Đó là 
sử dụng kết hợp của hai loại phụ gia chịu tia tử ngoại Tinuvin 292 và Seesorb-103. 
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Kết luận: 
Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã tìm được loại chất tạo màng thích hợp để chế 

tạo hệ sơn polyurethan. Với loại chất tạo màng này, màng sơn thu được đáp ứng được 
các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn 22 TCN 235-97 đối với hệ sơn phủ bảo vệ các kết 
cấu thép. Đề tài cũng đã lựa chọn được phụ gia phân tán bột màu và phụ gia chịu tia tử 
ngoại để cải thiện khả năng phân tán và độ bền thời tiết của hệ sơn. 

4.3. Nghiên cứu sơn cao su clo hóa 
4.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại chất hóa dẻo đến tính chất của sơn 
Qua nghiên cứu tổng quan, đề tài đã lựa chọn 2 chất hóa dẻo đó là parafin clo hóa 

và dioctylphtalat (DOP). 

Các công thức được tiến hành nghiền và được kiểm tra các tính chất vật lý, cơ lý. 
Qua số liệu nghiên cứu cho thấy, các mẫu sơn với các loại chất hóa dẻo khác nhau có 
tính chất vật lý không có sự khác biệt đáng kể. Như vậy các chất hoá dẻo khác nhau có 
ảnh hưởng không đáng kể đến tính chất vật lý của hệ sơn. Các mẫu sơn được tiến hành 
tạo mẫu và kiểm tra tính chất cơ học. Để tiến hành đánh giá khả năng hoá dẻo, các 
màng sơn được phơi trong tủ nhiệt ẩm với chu kỳ 8 giờ phun ẩm và 16 giờ chịu nhiệt. 
Sau 40 chu kỳ, các mẫu sơn được lấy ra để kiểm tra sự thay đổi tính chất cơ lý. Kết 
quả khảo sát cho thấy chất hoá dẻo phù hợp cho hệ sơn cao su clo hoá là cloparafin với 
hàm lượng sử dụng 5%. Phụ gia cloparafin cải thiện đáng kể các tính chất cơ lý của hệ 
sơn đồng thời có khả năng duy trì hiệu quả hoá dẻo của màng sơn dưới sự tác động của 
các tác nhân gây lão hoá như nhiệt độ và hơi ẩm. 

4.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của phụ gia ức chế đến tính chất của sơn lót cao su 
clo hóa 

a. Lựa chọn các hệ ức chế nghiên cứu 

Với mục đích nghiên cứu sơn lót cao su clo hóa bảo vệ các kết cấu thép, để tăng 
cường khả năng ức chế ăn mòn, đề tài tiến hành thay thế một phần bột màu oxit sắt 
trong công thức bằng các bột màu có khả năng ức chế ăn mòn cao hơn: bột màu 
cromat kẽm, bột màu photphat kẽm. Sau đó tiến hành khảo sát khả năng ức chế ăn 
mòn của các bột màu này. 

Tiến hành chế tạo sơn, các mẫu đều được nghiền trong 3 giờ, sau đó tiến hành 
kiểm tra các tính chất vật lý, cơ lý và khảo sát khả năng ức chế ăn mòn của các mẫu. 

b. Ảnh hưởng của các hệ ức chế đến tính chất của sơn 
Kết quả xác định tính chất vật lý của tổ hợp sơn và tính chất cơ cơ lý của màng sơn 

cho thấy độ mịn, độ nhớt và tỷ trọng của các mẫu sử dụng chất hóa dẻo parafin clo hóa 
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cũng như các mẫu sử dụng chất hóa dẻo DOP chênh lệch nhau không đáng kể. Như 
vậy, khi thay thế một phần bột màu oxit sắt bằng các bột màu cromat kẽm hay 
photphat kẽm, không làm ảnh hưởng đến độ mịn, độ nhớt và tỷ trọng của sơn.  

Sau khi tiến hành sơn mẫu nhận thấy thời gian khô của các mẫu sơn cao su clo hóa 
đều đạt tiêu chuẩn 22 TCN 235-97. Với chiều dày màng sơn như nhau, các mẫu sơn 
được chế tạo từ cùng một loại nhựa có thời gian khô như nhau, điều này cho thấy sự 
thay đổi của thành phần bột màu không gây ảnh hưởng nhiều đến thời gian khô của 
màng sơn (gồm cả thời gian khô khỏi bụi và thời gian khô hoàn toàn).  

Từ kết quả kiểm tra các chỉ tiêu cơ học theo tiêu chuẩn 22 TCN 235-97, độ cứng 
của các mẫu được chế tạo từ cùng một loại nhựa đều gần tương đương nhau. Như vậy 
khi thay thế một phần bột màu oxit sắt bằng bột màu cromat kẽm hay photphat kẽm, 
tính chất cơ lý của màng sơn thay đổi không đáng kể.  

c. Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn của màng sơn bằng phương pháp đo thế 
theo thời gian. 

Tiến hành đo điện thế của các mẫu sơn có các chất ức chế ăn mòn khác nhau trong 
thời gian 38 ngày. Đồ thị thế - thời gian cho các mẫu sơn lót cao su clo hóa sử dụng 
các loại chất hóa dẻo parafin clo hóa và DOP được mô tả dưới đây. 
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Đồ thị: Sự thay đổi điện thế của các mẫu sơn cao su clo hoá. 

Qua các kết nghiên cứu sự thay đổi thế ăn mòn theo thời gian của các mẫu sơn, có 
thể thấy rằng khi thay thế bột màu cromat kẽm bằng phôtphát kẽm, khả năng bảo vệ 
chống ăn mòn của hệ sơn cao su clo hoá thay đổi không đáng kể.  

4.3.3. Biến tính chất tạo màng cao su bằng nhựa alkyd và acrylic trong hệ sơn 
phủ cao su clo hóa 

Đề tài đã tiến hành nghiên cứu biến tính hệ sơn cao su clo hóa với chất tạo màng 
alkyd và acrylic. Các mẫu sơn được tiến hành nghiền, sơn mẫu và kiểm tra tính chất cơ 
lý. Kết quả cho thấy: với 5% nhựa acrylic, độ bền va đập của màng sơn đã được cải 
thiện nhiều, tuy nhiên vẫn chưa đạt yêu cầu. Như vậy nhựa alkyd có tác dụng hoá dẻo 
cho sơn cao su clo hoá tốt hơn nhựa acrylic.  

Để đánh giá tốt hơn tác dụng của các nhựa biến tính đề tài tiếp tục kiểm tra độ bền 
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thời tiết của các mẫu sơn phủ. Các mẫu sơn được phơi trong tủ khí hậu nhân tạo 40 
chu kỳ, cứ sau 5 chu kỳ, các mẫu được lấy ra kiểm tra độ bóng để xác định khả năng 
chịu thời tiết của các mẫu sơn. 
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Đồ thị: Sự thay đổi độ bóng của các mẫu sơn khi được phơi trong tủ khí hậu nhân tạo. 

Như vậy biến tính sơn cao su clo hoá bằng nhựa acrylic không chỉ cải thiện được 
các tính chất cơ lý của màng sơn mà còn tăng cường khả năng chịu thời tiết của màng 
sơn. Mẫu sơn biến tính với 10% nhựa acrylic có các tính chất cơ lý đáp ứng các chỉ 
tiêu trong tiêu chuẩn 22 TCN 235-97 và có độ bền thời tiết tốt, phù hợp với việc làm 
lớp phủ cho hệ sơn chống ăn mòn ở các khu vực ẩm ướt. 

4.3.4. Đánh giá chất lượng của hệ sơn cao su clo hóa 
Sau khi thiết lập công thức, dựa vào kết quả khảo sát các tính chất vật lý, cơ lý, 

chất lượng màng sơn khi thi công, đề tài lựa chọn mẫu sơn cao su clo hóa biến tính với 
10% acrylic làm sơn phủ và mẫu thay thế một phần oxit sắt bằng phot phat kẽm làm 
sơn lót. Các tính năng kỹ thuật của hai mẫu sơn này đều bằng hoặc cao hơn yêu cầu kỹ 
thuật của 22TCN 235-97. 

Nhận xét: 
Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã thí nghiệm và lựa chọn được các công thức phù 

hợp để chế tạo sơn phủ và sơn lót hệ cao su clo hoá. Từ kết quả nghiên cứu có thể nhận 
thấy cao su clo hoá khi được biến tính acrylic hoặc alkyd kết hợp với chất hoá dẻo ở tỷ 
lệ thích hợp cùng với các loại phụ gia và bột màu ức chế ăn mòn sẽ tạo ra màng sơn có 
tính năng cơ lý đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn 22 TCN 235-97. Khả 
năng bám dính cũng như chống ăn mòn tốt đối với lớp sơn lót và độ cứng, độ bền va đập 
cao, khả năng chịu thời tiết tốt, độ bóng cao đối với lớp sơn phủ ngoài.  

4.4. Nghiên cứu công nghệ chế tạo sơn 
Dựa trên các công thức sơn đã được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, đề tài đã tiến 

hành nghiên cứu quy trình sản xuất sơn phù hợp với hệ thống thiết bị sản xuất với 
công suất 150 kg/mẻ. 
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Quy trình nghiền sơn gồm các bước như sau: 
 

 
 
 
 
 
 
a. Phối trộn ban đầu 
Đây là giai đoạn đầu tiên và có ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất sơn.. 
b. Nghiền 
Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình sản xuất sơn. Giai đoạn 

này chiếm phần lớn thời gian và quyết định chất lượng của hệ sơn. 
c. Pha sơn thành phẩm 
Giai đoạn này có ảnh hưởng ít đến chất lượng cũng như thời gian sản xuất của hệ 

sơn. Ở giai đoạn này, chất tạo màng, dung môi và các loại phụ gia được bổ sung vào 
hệ sơn để đạt được các tính chất như mong muốn.  

d. Lọc và đóng thùng 
Quá trình này nhằm loại bỏ các tạp chất, cặn bẩn, bột màu chưa nghiền có lẫn 

trong sơn. 
Dựa trên các yêu cầu kỹ thuật đối với từng công đoạn trong quá trình sản xuất sơn 

và quy mô sản xuất nhỏ 150 kg/mẻ, đề tài đã lựa chọn được các thiết bị phù hợp cho 
quá trình sản xuất. Các thiết bị cơ bản bao gồm: 

- Máy khuấy tốc độ cao: Tốc độ tối đa: 1500 vòng/phút. Máy khuấy tốc độ cao phù 
hợp với việc khuấy trộn các hệ sơn dung môi có độ nhớt trung bình, có thể áp dụng 
cho cả khuấy trộn ban đầu lẫn pha sơn thành phẩm. 

- Máy nghiền hạt ngọc kiểu ngang - kích thước buồng nghiền 20 lít. Máy nghiền 
hạt ngọc kiểu ngang là loại máy nghiền có hiệu suất nghiền cao và cho sản phẩm sơn 
có chất lượng tốt. 

- Thùng chứa 200 lít. Thùng chứa 200 lít thích hợp với các công đoạn phối trộn 
ban đầu và pha sơn thành phẩm trong dây chuyền sản xuất có công suất 150 kg/mẻ.  

Sau khi đã lựa chọn được các thiết bị phù hợp, đề tài tiếp tục tiến hành nghiên cứu 
để thiết lập được các thông số công nghệ phù hợp với việc sản xuất sơn bằng các thiết 
bị trên.  

Phối trộn 
ban đầu 

Pha sơn  
thành phẩm 

Ủ, 
Nghiền 

Lọc và  
đóng thùng 

Chất tạo màng 
Bột màu 

Dung môi 
Phụ gia phân tán 

Chất tạo màng 
Dung môi 

Phụ gia 
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Như vậy qua quá trình khảo sát, đề tài đã xác định được các điều kiện sản xuất đối 
với mẫu sơn phủ polyurethan. Với quy trình hợp lý kết hợp với việc sử dụng phụ gia 
phân tán, thời gian sản xuất của hệ sơn phủ polyurthan đã được cải thiện đáng kể so với 
hệ sơn chưa được cải tiến. Qua quá trình khảo sát, đề tài cũng đã đúc rút ra nhiều kinh 
nghiệm đối với quá trình nghiền sơn. Dựa trên các kinh nghiệm đó, đề tài đã tiến hành 
nghiên cứu tiếp tục quy trình sản xuất đối với hệ sơn epoxy và cao su clo hoá với các 
bước như với sơn polyurethan. Hai hệ này thường được sử dụng làm sơn lót nên yêu cầu 
về độ mịn không cao. Qua quá trình khảo sát, đề tài đã rút ra được các điều kiện thích 
hợp cho quá trình sản xuất sơn hệ cao su clo hoá và epoxy. Với quy trình thích hợp các 
hệ sơn epoxy và cao su clo hoá có thể đạt được độ mịn 25 µm sau 1 lượt nghiền.  

4.5. Triển khai hệ sơn nghiên cứu tại hiện trường 
Trên cơ sở các kết quả đã nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, đề tài đã lựa chọn được 

các loại chất tạo màng và phụ gia phù hợp để chế tạo hệ sơn bảo vệ kết cấu thép có 
tuổi thọ 5 - 10 năm. Đề tài đã sản xuất thử nghiệm các loại sơn đã nghiên cứu với số 
lượng như sau: 

Các loại sơn đã sản xuất được sơn thử nghiệm tại cầu Dùng, Thanh Chương, Nghệ 
An. Hệ sơn được áp dụng trên 1/3 nhịp bằng phương pháp phun. Các kết cấu thép bên 
dưới mặt cầu có đặc điểm chịu tác động nhiều của hơi ẩm từ mặt sông, dễ bị ăn mòn, 
khó kiểm tra và bảo dưỡng được tiến hành sơn bảo vệ bằng hệ sơn có tuổi thọ 10 năm. 
Hệ sơn được thiết kế bao gồm các lớp sơn như sau: 

Loại sơn Số lớp Chiều dày mỗi lớp 

Sơn lót epoxy 1 50 - 75 

Sơn trung gian epoxy MIO 2 120 - 150 

Sơn phủ polyurethan 2 50 - 70 

Các kết cấu thép phía trên mặt cầu ít chịu ảnh hưởng nhiều của tia tử ngoại tuy 
nhiên ít chịu ảnh hưởng của hơi ẩm, ít bị ăn mòn hơn, công tác kiểm tra bảo dưỡng 
cũng dễ dàng hơn được sơn bảo vệ bằng hệ sơn cao su clo hoá có tuổi thọ 5 năm. Thiết 
kế bao gồm các lớp sơn như sau: 

Loại sơn Số lớp Chiều dày mỗi lớp 
Sơn lót cao su clo hoá 2 50 - 70 
Sơn phủ cao su clo hoá 2 50 - 70 

Kết quả thi công tại hiện trường cho thấy hệ sơn đã nghiên cứu có khả năng thi 
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công tốt. Đặc biệt loại sơn trung gian epoxy MIO sau khi cải thiện có thể đạt được 
chiều dày yêu cầu 250 µm sau 2 lượt phun so với 4 lượt phun của hệ sơn chưa cải 
thiện. Như vậy, với hệ sơn sau khi cải thiện, thời gian và các công đoạn thi công sơn 
giảm được đáng kể. Qua toàn bộ quá trình thi công có thể đưa ra một số nhận xét về 
khả năng thi công của hệ sơn sau khi đã được cải thiện như sau: 

- Tỷ lệ màng sơn lỗi (chảy, có bọt khí) cần sửa chữa và sơn lại thấp, khoảng 2% 
diện tích sơn. Trong khi tỷ lệ tương ứng của hệ sơn chưa cải thiện là 5%. 

- Thời gian thi công giảm 15% do giảm được công đoạn thi công và giảm được 
thời gian sửa chữa các sai hỏng. 

- Giảm 60% lượng sơn hao phí cho sửa chữa các sai hỏng và do tạo bụi sơn.  
- Giảm khoảng 12% lượng dung môi sử dụng để pha sơn và rửa các thiết bị thi 

công sơn. 
Như vậy về tính chất thi công, hệ sơn sau khi cải thiện có nhiều ưu điểm vượt trội 

so với hệ sơn trước khi cải tiến. Để đánh giá khả năng bảo vệ của hệ sơn đã nghiên 
cứu, đề tài sẽ tiếp tục theo dõi sự duy giảm tính chất cơ lý cũng như mức độ bảo vệ 
của hệ sơn trên kết cấu thép đã được áp dụng. 

5. KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã hoàn thiện được công nghệ chế tạo bộ sơn bảo 
vệ chống ăn mòn chất lượng cao (tuổi thọ 5-10 năm) trên cơ sở sơn lót, sơn trung gian 
hệ epoxy biến tính, sơn phủ hệ polyuretan, hệ sơn lót và sơn phủ cao su clo hoá, đáp 
ứng được yêu cầu thực tế cũng như các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn ngành 22 TCN 
235-97 và tiêu chuẩn Quốc tế đối với hệ sơn phủ bảo vệ các kết cấu thép. Cụ thể: 

- Đề tài đã thiết lập được công thức chế tạo hệ sơn lót epoxy trên cơ sở chất tạo 
màng sẵn có trên thị trường (Epon 01, chất đóng rắn Epikure Epon), phụ gia hoá dẻo 
hoạt tính 02 và phụ gia lưu biến Silicafume. Với việc sử dụng các nguyên liệu này, hệ 
sơn thu được có đặc tính thi công tốt và có khả năng bảo vệ chống ăn mòn với hiệu 
quả lâu dài cho các kết cấu thép. 

- Đề tài đã lựa chọn được chủng loại và hàm lượng chất pha loãng hoạt thích hợp 
để cải thiện tính chất của hệ sơn Epoxy có hàm lượng dung môi thấp. Khi bổ sung phụ 
gia nano vào hệ sơn, độ cứng tương đối của hệ sơn đã được cải thiện đáng kể. Hàm 
lượng sử dụng của phụ gia này là 0,5 - 1,0%. Đề tài cũng đã tiến hành xây dựng quy 
trình sản xuất phù hợp cho hệ sơn epoxy có hàm lượng dung môi thấp. Với các bước 
cải tiến, khả năng phân tán và tính chất của hệ sơn được cải thiện đáng kể. 

- Bằng cách đưa Mica đã được biến đổi bề mặt bằng 3-APTMS vào nhựa epoxy- 
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Pek than đá không quá 20% trọng lượng sơn, màng sơn nghiên cứu đã có các tính năng 
bảo vệ tốt hơn, đặc biệt là khả năng che chắn. Hệ sơn này rất thích hợp trong sử dụng 
bảo vệ kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép vùng biển, đặc biệt khu vực mớn nước, 
khu vực nước thải, khu vực hóa chất và dưới lòng đất. 

- Đề tài đã tìm được loại chất tạo màng thích hợp để chế tạo hệ sơn polyurethan. 
Với loại chất tạo màng này, màng sơn nghiên cứu đáp ứng được các yêu cầu kinh tế, 
kỹ thuật đối với hệ sơn phủ bảo vệ các kết cấu thép. Đề tài cũng đã lựa chọn được phụ 
gia phân tán bột màu và phụ gia chịu tia tử ngoại để cải thiện khả năng phân tán và độ 
bền thời tiết của hệ sơn. 

- Với hệ sơn cao su clo hoá, đề tài đã tiến hành lựa chọn chất hoá dẻo và chất tạo 
màng acrylic để biến tính cho hệ sơn. Với chất hoá dẻo và nhựa acrylic đã lựa chọn, 
màng sơn có các tính chất cơ lý đạt yêu cầu kỹ thuật và độ bền thời tiết tốt hơn so với 
hệ sơn cao su clo hoá hiện tại. Đề tài cũng đã tiến hành nghiên cứu khả năng chống ăn 
mòn của sơn cao su clo hoá khi sử dụng bột màu kẽm phot phat. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy kẽm phot phat có thể thay thế bột màu kẽm cromat, ngoài ra loại bột màu này 
ít gây nguy hại cho môi trường hơn, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. 

- Sau khi đã thiết lập được các công thức sơn hợp lý, đề tài đã tiến hành nghiên 
cứu quy trình sản xuất của các hệ sơn. Dựa trên việc sử dụng máy khuấy tốc độ cao và 
máy nghiền hạt ngọc kiểu nằm ngang, đề tài đã thiết lập được quy trình sản xuất hợp 
lý đối với các hệ sơn. Với công nghệ sản xuất mới, thời gian sản xuất của các hệ sơn 
giảm đáng kể, tiết kiệm được chi phí nhân công và năng lượng tiêu thụ trong khi đó 
các tính chất của hệ sơn cũng phần nào được cải thiện so với công nghệ sản xuất cũ, 
đặc biệt là độ bóng cho hệ sơn phủ. 

- Với các kết quả nghiên cứu đạt được kể trên, bộ sơn bảo vệ kết cấu thép của Viện 
Chuyên ngành Vật liệu Xây dựng và Bảo vệ Công trình - Viện Khoa học và Công 
nghệ GTVT đã được sử dụng bảo vệ nhiều cầu thép trong Ngành, đặc biệt các cầu 
đường sắt (Hà Nội -TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội - Lim - Phả Lại), cầu Chương Dương -
Hà Nội, cầu treo Dùng - Thanh Chương - Nghệ An. 
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QUẢN LÝ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH  
BẰNG ÔTÔ QUA PHÂN TÍCH SWOT  

LÝ HUY TUẤN 
Viện Chiến lược và Phát triển GTVT 

Tóm tắt: Sau khi nêu sự cần thiết, phân tích, đánh giá việc quản lý vận tải hành 
khách bằng xe ôtô thời gian qua thông qua các phần tử của ma trận SWOT, bài viết đề 
xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vận tải hành khách bằng xe ôtô ở 
nước ta, đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng vào Tổ chức Thương mại  
thế giới. 

1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU 

Được sự quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới trong các năm qua nên 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nước ta đã có thay đổi đáng kể, phục vụ việc phát 
triển vận tải hành khách đường bộ nói chung, vận tải bằng xe ôtô nói riêng, đáp ứng 
nhu cầu đi lại của nhân dân và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. So với các nước khu 
vực, quốc tế, vận tải hành khách bằng ôtô ở nước ta đã cơ bản đáp ứng được về mặt số 
lượng nhưng chất lượng còn chưa cao, bị các quy luật của cơ chế thị trường tác động 
mạnh (như quy luật cung - cầu, giá trị, các thị trường vận tải, phương tiện, sức lao 
động…), bị chi phối bởi khu vực kinh tế tư nhân (vốn nhỏ bé, manh mún, phân tán); 
xe tư nhân tăng mạnh đáp ứng nhu cầu vận tải đa dạng của xã hội nhưng có một số 
biểu hiện tiêu cực (tuy đã được khắc phục từng bước) nên cần phải được quản lý chặt 
chẽ hơn. Vận tải bằng ôtô là bộ phận của nhóm ngành thứ 3 - khối dịch vụ (nay đã 
được mở rộng ra, đã có thêm nghiên cứu khoa học, thông tin, tư vấn thiết kế, văn nghệ, 
thể thao, y tế, giáo dục…), ngoài việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phân bố lại 
dân cư, lao động còn góp phần quan trọng vào phát triển nông nghiệp nông thôn, rút 
ngắn khoảng cách (theo nghĩa rộng) giữa các vùng miền, bảo đảm quốc phòng, an ninh 
và hội nhập sâu rộng quốc tế. Vì thế, việc nghiên cứu quản lý vận tải hành khách bằng 
xe ôtô là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.  

2. PHÂN TÍCH SWOT  

Chúng ta sẽ phân tích, đánh giá quản lý vận tải hành khách bằng xe ôtô thông qua 
các phần tử của ma trận SWOT sau đây:  
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2.1. Điểm mạnh  
1. Đã được quan tâm đầu tư nên kết cấu hạ tầng giao thông nói chung, kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ phục vụ vận tải hành khách bằng xe ôtô nói riêng đã phát 
triển mạnh, nhiều công trình tầm cỡ khu vực đã được xây dựng như các cầu Mỹ 
Thuận, Cần Thơ, Tiên Sơn, Bãi Cháy; hầm Hải Vân, đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - 
Trung Lương,..., mật độ mạng lưới giao thông nước ta ở mức trung bình của khu vực. 
Mạng lưới đường bộ đã cơ bản được hình thành, gồm các tuyến dọc, tuyến ngang, 
tuyến vành đai, tuyến kết nối, tuyến chính yếu, thứ yếu; phân bổ tương đối đồng đều 
giữa các vùng miền, khu vực, có thể kết nối với các phương thức vận tải khác và giữa 
các phương thức với nhau. Chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được 
nâng lên đáng kể, phục vụ tích cực cho việc phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh.  

2. Quản lý nhà nước về vận tải đã được tăng cường thông qua việc ban hành, tổ 
chức thực hiện Luật Giao thông đường bộ (2001, 2008), các nghị định, thông tư hướng 
dẫn thực hiện Luật và đã tổ chức thực hiện trong chuyên ngành, cả ở cấp trung ương 
và địa phương. Các chiến lược phát triển toàn ngành, quy hoạch phát triển GTVT 
chuyên ngành đường bộ, quy hoạch phát triển GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương…đã được xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện. Đã có tương đối đầy đủ 
hệ thống pháp luật như đầu tư, xây dựng, quy hoạch đô thị, đất đai, môi trường, doanh 
nghiệp, thương mại, hải quan…, pháp luật chuyên ngành đường bộ và tổ chức triển 
khai thực hiện. Đã công bố màng lưới tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, tuyến xe 
buýt các đô thị, các bến xe. 

3. Đã đề xuất và hoàn thiện từng bước chính sách cơ chế phát triển vận tải và giải 
pháp tổ chức, lộ trình thực hiện; các dự án ưu tiên, kêu gọi đầu tư vào vận tải, nhất là 
vận tải công cộng đô thị, phù hợp với mỗi thời kỳ phát triển đất nước. 

4. Vận tải hành khách bằng xe ôtô đã đáp ứng yêu cầu về số lượng (chiếm khoảng 
86% khối lượng vận chuyển và 7% khối lượng luân chuyển hành khách toàn ngành) 
với chất lượng tiến bộ dần; đã đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm phục vụ hành 
khách như có loại xe khách liên vận quốc tế đi Lào, Campuchia, Trung Quốc (chuyển 
tải), đường dài, nội tỉnh, kế cận, đô thị; chuyến xe chất lượng cao, xe tốc hành, xe có 
giường nằm và xe khách thông thường.  

2.2. Điểm yếu  
1. Kết cấu hạ tầng giao thông còn yếu kém, chất lượng chưa cao (riêng quốc lộ: 

đường xấu và rất xấu chiếm 20%, đường cấp IV, cấp V chiếm 42%, đường có 4 làn xe 
chỉ có 4%, 2 làn xe có 36%; còn trên 300 cầu yếu), bị ảnh hưởng của thiên tai, thời 
tiết; chưa có đường sắt đô thị; còn nhiều điểm đen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao 
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thông; lập, thực hiện quy hoạch đường gom, đường đấu nối vào quốc lộ tại các tỉnh 
thực hiện khá chậm; những điểm trung chuyển, kết nối giữa các phương thức vận tải 
chưa có hoặc chưa đầy đủ, nhất là các điểm trung chuyển hành khách; chưa có nút 
giao lập thể, bến bãi giao thông tĩnh nhiều tầng; hạ tầng giao thông trên các tuyến 
(gồm cả quốc lộ) chưa hoàn chỉnh, còn bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển vận 
tải hành khách, kể cả các tuyến nối với cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên bộ. Bảo 
trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ công cộng, chuyên dùng chưa được thực hiện 
đầy đủ do thiếu kinh phí (chỉ đáp ứng được 20-40% đối với đường địa phương,  
40-50% đối với quốc lộ). 

2. Đường ôtô kết nối từ kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia vào điểm, khu tham 
quan du lịch và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại điểm, khu đó chưa được xây 
dựng hoặc đã có nhưng chất lượng chưa cao, kể cả bến bãi đỗ xe ôtô, trang thiết bị nên 
chất lượng dịch vụ chưa cao; hệ thống báo hiệu trong và ngoài khu, điểm tham quan 
du lịch chưa có hoặc có nhưng chưa đầy đủ.  

3. Quản lý nhà nước chưa theo kịp tình hình phát triển, sự phối hợp giữa vận tải 
ôtô và các loại hình vận tải khác chưa được chặt chẽ, chất lượng vận tải chưa cao, phụ 
thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn tư nhân nên ít nhiều bị tác động. 

4. Doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ôtô nhỏ bé, phân tán, phương tiện ít, 
người điều khiển, phục vụ trên xe không đồng đều nên chất lượng dịch vụ biến đổi 
lớn, không tương ứng với mức dịch vụ, có loại chất lượng rất thấp do sử dụng xe quá 
niên hạn, xe cũ. Một số lái xe, phục vụ trên xe có hành vi ứng xử, thái độ phục vụ chưa 
phù hợp. Tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có quá nhiều xe taxi, doanh nghiệp  
taxi, trong đó có nhiều xe hoạt động không chính thức. 

5. Tuyên truyền quảng bá cho hành khách trong và ngoài nước chưa đầy đủ, kịp 
thời, hình thức còn nghèo nàn, đơn điệu. 

2.3. Cơ hội  
1. Đã soạn thảo, đàm phán, ký kết các hiệp định vận tải đa phương, song phương 

với các nước trong khu vực và các nước có biên giới với Việt Nam về vận tải liên quốc 
gia, vận tải qua lại biên giới hoặc vận tải đường bộ. Chính sách, cơ chế phát triển vận 
tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh, đô thị đã được quan tâm xây dựng, tổ chức thực hiện, 
tổng kết đánh giá và hoàn thiện theo định kỳ.  

2. Đã gia nhập WTO nên kinh tế đối ngoại phát triển, khối lượng hành khách xuất 
nhập cảnh, quá cảnh tăng cao đã tạo điều kiện cho phát triển vận tải liên quốc gia, qua 
lại biên giới; có thể trao đổi, chia sẻ thông tin với các nước trên thế giới; bài học kinh 
nghiệm của các nước về phát triển vận tải là quý giá đối với Việt Nam. Đã cơ bản hội 
nhập về kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải ở cả hai phương diện phần cứng (cơ sở hạ 
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tầng, phương tiện) và phần mềm (chính sách, cơ chế): cam kết tiêu chuẩn kỹ thuật các 
tuyến liên Á, chỉ định các tuyến đường GMS, ASEAN với hệ thống báo hiệu bằng 
tiếng Việt và tiếng Anh; đã cải tiến thủ tục qua lại biên giới (xuất nhập cảnh, quá cảnh, 
tạm nhập, tái xuất). Vận tải hành khách công cộng có điều kiện được cải thiện nhờ kêu 
gọi vốn đầu tư từ các nguồn vốn trong và ngoài nước, đa dạng hóa các hình thức đầu 
tư để phát triển vận tải hành khách công cộng liên quốc gia, liên tỉnh,...  

3. Đã xã hội hóa sâu rộng hoạt động vận tải đường bộ: đến nay trên 90% phương 
tiện vận tải khách bằng ôtô do tư nhân đầu tư mua sắm, khai thác kinh doanh; có các 
loại xe ôtô với chất lượng khác nhau phục vụ nhu cầu đa dạng của xã hội với mức giá, 
phí khác nhau. Các hình thức kinh doanh khai thác phong phú, đa dạng: xe hoạt động 
theo tuyến cố định, xe chạy hợp đồng, xe vận tải du lịch, xe taxi, xe buýt công cộng đô 
thị, xe đưa đón công nhân, đưa đón học sinh,…  

4. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo thuận 
lợi cho phát triển vận tải bằng xe ôtô nên việc đi lại của nhân dân thuận lợi hơn rất 
nhiều, khoảng cách giữa các vùng, miền được rút ngắn, có điều kiện cho việc nghiên 
cứu và phát triển vận tải bằng ôtô.  

5. An ninh, an toàn được bảo đảm, cả trên xe ôtô và trên các tuyến đường vận 
chuyển, giá cả hợp lý, tiện lợi “từ cửa đến cửa”, thời gian đi lại được rút ngắn. 

2.4. Thách thức  
1. Việc triển khai thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về vận tải chưa được 

toàn diện, đầy đủ, đồng bộ, phối hợp chưa thật chặt chẽ, thường xuyên. Quản lý nhà 
nước bằng pháp luật, theo chiến lược, quy hoạch, tuy đã trải qua một số năm nhưng 
vẫn còn lúng túng, chưa được tăng cường: một số nội dung của văn bản chưa khả thi, 
một số doanh nghiệp, cá nhân hiểu chưa đúng, chưa đầy đủ, muốn thoát ly quản lý, 
một số khác gây khó khăn, phiền hà hoặc có biểu hiện tiêu cực trong kinh doanh khai 
thác vận tải ôtô. 

2. Trong vận tải hành khách bằng xe ôtô, xe tư nhân phát triển đã đáp ứng nhu cầu 
vận tải đa dạng của xã hội nhưng có một số biểu hiện tiêu cực như kết hợp chở hàng, 
tranh giành khách, phóng nhanh vượt ẩu, dừng đỗ dọc đường tùy tiện,…; chưa có kết 
nối liên phương thức, đa phương thức; chưa triển khai áp dụng được ưu đãi trực tiếp, 
gián tiếp đối với dự án vận tải tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Các doanh nghiệp 
vận tải ôtô nhỏ bé, phân tán, hoạt động với hiệu quả chưa cao; còn một số phương tiện 
cũ, quá niên hạn vẫn đang hoạt động, tuy trong phạm vi hẹp; doanh nghiệp nhà nước 
cổ phần hóa chưa phát huy được vai trò trong nền kinh tế. 

3. Tai nạn trong vận tải ôtô còn ở mức cao, tuy đã có giảm nhưng chưa bền vững; 
an toàn vận tải liên tỉnh chưa được chú trọng nên nếu xảy ra tai nạn thì rất nặng; trật tự 
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vận tải có vấn đề như chưa phối hợp chặt chẽ với các loại hình dịch vụ khác tại khu 
vực nhà hàng, trạm dừng nghỉ, cung cấp xăng dầu…; ùn tắc giao thông trong và ngoài 
đô thị có dấu hiệu tăng; ô nhiễm môi trường đô thị đang ở mức báo động. 

4. Ý thức chấp hành pháp luật của một số người tham gia giao thông, nhất là tầng 
lớp trẻ, còn yếu kém gây phản cảm cho hành khách đi xe. Vận tải hành khách công 
cộng đô thị chưa có loại hình khối lượng lớn như đường sắt đô thị, buýt nhanh (BRT) 
nên chưa giải quyết được các luồng hành khách lớn trên các hướng chính của thành 
phố. Xe ôtô lớn chở khách khó tiếp cận nội đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh...  

5. Tác động của biến đổi khí hậu, phụ thuộc nhiều vào phương tiện chạy bằng 
nhiên liệu hóa thạch trong tương lai là vấn đề lớn, tác động đến vận tải hành khách 
bằng xe ôtô. 

Các phân tích nêu trên được tổng hợp trong ma trận SWOT tại bảng sau: 

 Cơ hội (O) Thách thức (T) 

Đ
iể

m
 m
ạn

h 
(S

) 

KCHTGTĐB đã phát triển, mật độ 
mạng lưới giao thông ở mức trung bình 
khu vực; phân bổ đồng đều, kết nối với 
các phương thức vận tải khác. Chất 
lượng KCHTGTĐB đã được nâng lên.  

Quản lý nhà nước về vận tải đã được 
tăng cường. Các chiến lược ngành, quy 
hoạch phát triển đã được xây dựng, tổ 
chức thực hiện. Đã công bố màng lưới 
tuyến vận tải hành khách, các bến xe. 

Đã đề xuất, hoàn thiện chính sách vận 
tải, giải pháp thực hiện. 

Vận tải hành khách bằng xe ôtô đã đáp 
ứng yêu cầu số lượng, chất lượng tiến 
bộ. Đã ký kết các hiệp định vận tải đa 
phương, song phương.  

Đã gia nhập WTO; có thể trao đổi, chia 
sẻ thông tin; bài học kinh nghiệm các 
nước về phát triển vận tải là quý giá. 
VTHKCC được cải thiện nhờ kêu gọi 
các nguồn vốn đầu tư, đa dạng hóa hình 
thức đầu tư...  

An ninh, an toàn được bảo đảm, giá hợp 
lý, thời gian đi lại được rút ngắn. 

Việc triển khai thực hiện các văn bản quản 
lý nhà nước về vận tải chưa được đầy đủ, 
đồng bộ, phối hợp chưa thật chặt chẽ. Quản 
lý nhà nước bằng pháp luật, theo chiến lược, 
quy hoạch vẫn còn lúng túng: một số nội 
dung của văn bản tính khả thi chưa cao, có 
doanh nghiệp, cá nhân hiểu chưa đúng, chưa 
đầy đủ. 

Xe ôtô tư nhân phát triển đáp ứng yêu cầu 
đa dạng của xã hội nhưng có biểu hiện tiêu 
cực như kết hợp chở hàng, tranh giành 
khách, dừng đỗ dọc đường tùy tiện; chưa có 
kết nối đa phương thức; chưa áp dụng được 
các dự án vận tải với ưu đãi trực tiếp, gián 
tiếp tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. 
Các doanh nghiệp vận tải ôtô nhỏ bé, phân 
tán, hoạt động hiệu quả chưa cao; còn 
phương tiện cũ, quá niên hạn; doanh nghiệp 
nhà nước cổ phần hóa chưa phát huy được 
vai trò. 

Đã đa dạng, xã hội hóa loại hình, sản phẩm 
phục vụ vận tải khách bằng ôtô nhưng có 
loại chất lượng thấp, chưa tương xứng mức 
giá, phí dịch vụ.  
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Đ
iể

m
 y
ếu

 (W
) 

Kết cấu hạ tầng giao thông còn yếu 
kém, chất lượng chưa cao, bị tác động 
mạnh của thiên tai; chưa có đường sắt 
đô thị; còn nhiều điểm đen; các điểm 
trung chuyển, kết nối giữa các phương 
thức vận tải chưa có, chưa đầy đủ; hạ 
tầng giao thông trên các tuyến chưa 
hoàn chỉnh. Bảo trì KCHTGTĐB chưa 
được thực hiện đầy đủ. 

Quản lý nhà nước đã được tăng cường 
nhưng chưa theo kịp tình hình, sự phối 
hợp chưa được chặt chẽ, chất lượng vận 
tải chưa cao. 

Tuyên truyền quảng bá chưa đầy đủ, kịp 
thời, hình thức nghèo nàn, đơn điệu. 

Tai nạn trong vận tải ôtô còn ở mức cao, tuy 
đã giảm nhưng chưa bền vững; an toàn vận 
tải liên tỉnh được chú trọng nhưng chưa 
thường xuyên; trật tự vận tải có vấn đề như 
chưa phối hợp chặt chẽ với các loại hình 
dịch vụ khác; ùn tắc giao thông có dấu hiệu 
tăng; ô nhiễm môi trường đô thị ở mức báo 
động. 

Ý thức chấp hành pháp luật của người tham 
gia giao thông còn thấp. Vận tải hành khách 
công cộng đô thị chưa có loại khối lượng 
lớn. Xe lớn chở khách khó vào nội thành.  

Tác động của biến đổi khí hậu, phụ thuộc 
vào phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa 
thạch là vấn đề lớn, ảnh hưởng đến vận tải. 

3. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

3.1. Giải pháp hoàn thiện mạng lưới vận tải, bến bãi phục vụ vận tải hành khách 
1. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách bao gồm: mạng lưới tuyến, 

trước hết là mạng lưới tuyến vận tải khách liên tỉnh, các tuyến vận tải khách du lịch, 
trạm dừng nghỉ; các bến xe ôtô khách, bãi đỗ xe, bến xe taxi; bến bãi trông giữ xe ôtô. 
Thí điểm bãi đỗ xe ôtô cao tầng, ngầm dưới đất. 

2. Hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch phát triển vận tải hành khách 
công cộng đô thị gồm các loại khối lượng lớn như metro, tàu điện trên cao, mặt đất, 
monorail, BRT, buýt dẫn hướng và các loại khác. Tiêu chuẩn hóa, quy chuẩn hóa xe 
vận tải hành khách và hướng dẫn chuyển dịch cơ cấu xe.  

3. Có khuyến khích ưu đãi khi sử dụng loại phương tiện thân thiện với môi trường, 
sử dụng nhiên liệu sạch (động cơ điện, sử dụng LPG, CNG, hai loại nhiên liệu thay 
đổi…), hạn chế sử dụng xe ôtô con, xe môtô, xe máy tại thành phố lớn.  

4. Xã hội hóa mạnh hơn việc đầu tư vào phát triển phương tiện vận tải hành khách, 
nhất là xe buýt đô thị; thí điểm tách làn xe buýt (có ưu tiên) ra khỏi làn xe hỗn hợp (sơn 
màu khác trên đường phố). Tiếp tục tổ chức các tua du lịch bằng ôtô ra nước ngoài. 

3.2. Giải pháp về chính sách cơ chế  
1. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các loại kết cấu hạ tầng giao thông khối lượng lớn 

như đường sắt đô thị, BRT, buýt dẫn hướng bên cạnh phát triển đường bộ cao tốc. 
Hoàn thiện chính sách phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm ưu đãi 
khuyến khích đầu tư phát triển; phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và quản lý 
sản xuất kinh doanh. 
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2. Trong phát triển vận tải hành khách công cộng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ trực 
tiếp hoặc gián tiếp như chính sách thuế, phí, lệ phí và áp dụng chính sách ưu đãi đầu 
tư, huy động các nguồn lực, xã hội hóa đầu tư, áp dụng các hình thức khác nhau của 
PPP, cải cách cơ chế, thủ tục cấp vốn. Hoàn thiện cơ chế dịch vụ, quản lý kinh doanh 
khai thác bến bãi đỗ xe, kể cả bến bãi xe của tư nhân; ứng dụng ITS, thu phí điện tử 
(ETC)…trong quản lý giao thông đô thị và trên đường cao tốc. 

3. Xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu xác định danh mục các dự án vận tải ưu 
tiên. Cải tiến quy trình thẩm định dự án, phân bổ nguồn lực. Xây dựng hệ thống tiêu 
chí, chỉ tiêu đánh giá phân bổ nguồn lực đối với các dự án vận tải ôtô; đánh giá dự án 
vận tải sau đầu tư, đánh giá rủi ro, đặc biệt là các dự án vận tải kéo dài nhiều năm. 

4. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực vận tải sử dụng loại phương tiện vận tải khối 
lượng lớn đô thị như buýt nhanh, buýt dẫn hướng, đường sắt đô thị. 

5. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục kết hợp với cưỡng chế thi hành pháp 
luật về giao thông đường bộ; tổ chức các phong trào văn hóa trong vận tải ôtô. Tuyên 
truyền quảng bá cho hành khách trong nước và quốc tế. 

4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

Quản lý vận tải hành khách bằng ôtô là công việc khó khăn, phức tạp, lâu dài 
nhưng cũng là công việc thường xuyên trong quá trình phát triển đất nước, tiến tới nhà 
nước pháp quyền. Chúng ta cần hoàn thiện công tác quản lý nhà nước, quản lý sản 
xuất kinh doanh theo định kỳ và đưa vào thực hiện thông qua chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch 5 năm, hàng năm, văn bản quản lý và các đề án, dự án phát triển vận tải hành 
khách bằng ôtô sao cho sát thực, có tính khả thi cao, bảo đảm chất lượng dịch vụ vận 
tải và ít lực cản nhất nhằm góp phần phát triển lĩnh vực vận tải hành khách bằng ôtô- 
vấn đề thời sự đang được nhiều người quan tâm. Trên đây là một số nghiên cứu ban 
đầu của chúng tôi để trao đổi cùng các bạn. 
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NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ GIẢI PHÁP 
KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN LOGISTICS  

TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

PGS.TSKH. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 
Viện Chiến lược và Phát triển GTVT 

Với vai trò chức năng truyền thống của GTVT là vận chuyển và xếp dỡ, ngày nay 
quá trình vận tải đã gắn kết chặt chẽ với quá trình sản xuất và lưu thông trong một 
chuỗi cung ứng liên hoàn. Dịch vụ logistics ngày càng phát triển để đáp ứng yêu cầu 
sản xuất, lưu thông, trao đổi hàng hóa, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, 
bố trí khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên và tự do lựa chọn ngành hàng, tăng sức 
cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế. 

Về phương diện khai thác kinh doanh: ngành vận tải và các ngành dịch vụ khác 
đang hoạt động theo mô hình “kinh doanh phối hợp” để đạt được hiệu quả cao hơn, 
nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Các chủ xe tải, công ty khai thác vận tải 
đường sắt, các công ty vận tải biển, các hãng hàng không, các nhà giao nhận, các chủ 
kinh doanh kho bãi, các công ty bưu chính viễn thông, các nhà phân phối... cùng tham 
gia vào dây chuyền sản xuất, cung ứng và tiêu thụ để cung cấp các dịch vụ vận tải, 
giao nhận và các dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn. 

Về phương diện quản lý, các nước trên thế giới đã không ngừng cải tiến hệ thống 
lưu thông phân phối vật chất; xây dựng chương trình, chiến lược, đề ra chính sách vĩ 
mô phát triển hệ thống logistics nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tế, nâng cao vị thế 
cạnh tranh và bảo vệ lợi ích quốc gia. 

Đối với ngành GTVT nước ta, từ khi bước sang giai đoạn đổi mới đến nay, cùng 
với các ngành sản xuất kinh doanh khác, đã và đang chuyển biến tích cực nhằm tăng 
năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, hệ thống giao thông 
vận tải của nước ta vẫn còn nhiều hạn chế do những nguyên nhân: kết cấu hạ tầng còn 
yếu kém và chưa đồng bộ; các quy chế quản lý chưa hoàn thiện; tổ chức vận tải chưa 
hợp lý, chưa gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các phương thức vận tải, cũng như giữa 
vận tải, thương mại với các ngành dịch vụ khác trong việc thực hiện chuỗi cung ứng 
liên hoàn.  

Trong dây chuyền cung ứng, hoạt động vận tải và xếp dỡ có vai trò chủ đạo chiếm 
khoảng 60-70% tổng chi phí logistics. Vì vậy, cần nghiên cứu nhiệm vụ quản lý nhà 
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nước và đề ra các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ngành giao thông vận 
tải đẩy mạnh phát triển logistics. Đây là một trong những vấn đề cần thiết nhằm góp 
phần nâng cao hiệu quả của nền kinh tế quốc dân.   

Xác định nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động logistics và đề xuất giải pháp 
khuyến khích doanh nghiệp phát triển logistics trong ngành Giao thông vận tải là vấn 
đề cần thiết. Để thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu này cần dựa trên các căn cứ 
pháp lý và các điều kiện hoạt động khai thác kinh doanh dịch vụ logistics; chính sách 
và các quy định liên quan; hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện thiết bị 
phục vụ cho các hoạt động cung cấp dịch vụ logistics. 

Phạm vi nghiên cứu: tập trung vào công tác quản lý nhà nước và các giải pháp 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển dịch vụ logistics của ngành 
GTVT, gồm các doanh nghiệp kinh doanh khai thác có liên quan đến hoạt động vận tải 
trên phạm vi cả nước.  

Trên cơ sở khảo sát, điều tra thực trạng hoạt động logistics; sử dụng phương pháp 
thống kê, tổng hợp, kết hợp với phương pháp chuyên gia để đánh giá những tác động, 
ảnh hưởng đến hoạt động và phát triển dịch vụ logistics; phân tích kinh nghiệm thực 
tiễn liên quan đến hoạt động logistics để xác định nhiệm vụ quản lý và đề xuất giải 
pháp phát triển logistics trong ngành GTVT. 

Kết quả nghiên cứu đã làm rõ khái niệm logistics, hệ thống logistics và các loại 
dịch vụ logistics; xác định vai trò và lợi ích của logistics đối với quản lý và phát triển 
nền kinh tế quốc dân. Mối quan hệ của các bên tham gia vào quá trình hoạt động 
logistics được hệ thống hoá thành các nhóm đặc trưng, trong đó làm rõ mục tiêu và 
mối quan tâm của các chủ thể liên quan. 

Thuật ngữ logistics đã được chính thức sử dụng ở Việt Nam trong những năm gần 
đây. Nhiều tài liệu đã dịch thuật ngữ này là "hậu cần", hoặc "tiếp vận". Các cách hiểu 
logistics như vậy đều chưa thoả đáng, chưa phản ánh đầy đủ bản chất của logistics. 

Theo tài liệu của Liên hợp quốc (UNESCAP), khái niệm logistics được giải thích 
như sau: Logistics là việc quản lý dòng chu chuyển và lưu kho nguyên vật liệu, quá 
trình sản xuất, thành phẩm và xử lý các thông tin liên quan... từ nơi xuất xứ đến nơi 
tiêu thụ cuối cùng theo yêu cầu của khách hàng. 

Theo tài liệu giảng dạy của trường Đại học hàng hải thế giới: Logistics là một quá 
trình tổ chức tính toán, xác định địa điểm, dịch chuyển và lưu kho hàng hoá các nguồn 
cung cấp từ nơi xuất xứ đến nơi tiêu thụ cuối cùng, thông qua nhiều hoạt động khác 
nhau, nhằm giảm chi phí đến mức nhỏ nhất. 

Theo cách tiếp cận của Hội đồng Quản lý logistics Hoa Kỳ, khái niệm này được 
hiểu như sau: Logistics là một bộ phận của chuỗi cung, tiến hành lập ra kế hoạch, thực 
hiện và kiểm soát công việc chu chuyển và lưu kho hàng hoá, cùng các dịch vụ và 
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thông tin có liên quan từ địa điểm xuất phát đến nơi tiêu dùng một cách hiệu lực, hiệu 
quả nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 

Như vậy, logistics là quá trình tối ưu cung ứng nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho 
sản xuất, dự trữ, lưu kho, vận chuyển và phân phối hàng cho đến người tiêu dùng.  

Vai trò của logistics đối với nền kinh tế vĩ mô 
Logistics là một hoạt động tổng hợp mang tính dây chuyền, liên quan đến hầu hết 

các ngành sản xuất kinh doanh và dịch vụ, quyết định tính cạnh tranh của công nghiệp 
và thương mại mỗi quốc gia, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế quốc dân:  

- Là một động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 
- Là nhân tố hỗ trợ cho dòng lưu chuyển của nhiều giao dịch trong nền kinh tế. 
- Là công cụ hữu hiệu nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và hội nhập với  

thế giới. 

Vai trò của logistics trong doanh nghiệp 
Trong mỗi doanh nghiệp tồn tại ít nhất một trong hai hoạt động chủ đạo đó là tổ 

chức sản xuất và xây dựng kênh phân phối. Với vai trò hỗ trợ các hoạt động khác 
trong doanh nghiệp, logistics luôn có mối tương tác chặt chẽ với cả hai hoạt động này.  

- Xử lý thông tin thị trường để giúp doanh nghiệp nhận định được nhu cầu trong 
từng giai đoạn trước khi bắt tay vào sản xuất, tránh lưu kho nhiều, giảm chi phí  
vận hành. 

- Giúp các doanh nghiệp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào, tuân thủ kế hoạch 
sản xuất và đặc biệt tránh tình trạng sản xuất bị gián đoạn.  

Lợi ích từ việc cải thiện logistics  
Phát triển logistics mang lại những lợi ích đáng kể:  
- Giảm sự chênh lệch lớn giữa giá sản xuất và tiêu dùng; 
- Giảm chi phí tồn đọng; 
- Ổn định giá cả; 
- Phát triển thị trường. 
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho thấy, trong quản lý hoạt động và phát 

triển logistics có 4 nhóm chủ thể liên quan: 
- Các cơ quan nhà nước; 
- Các chủ hàng, các nhà kinh doanh thương mại; 
- Người tiêu dùng; 
- Các nhà cung cấp dịch vụ logistics. 
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Các cơ quan nhà nước bao gồm các tổ chức chính quyền nhà nước ở cấp trung 
ương và cấp địa phương có vai trò rất quan trọng đối với quản lý hoạt động và phát 
triển logistics. Sự quản lý điều hành của nhà nước nhằm phân bố, sử dụng tốt hơn các 
tiềm năng, trữ lượng; cung cấp kết cấu hạ tầng như là hàng hóa công cộng, xây dựng 
pháp luật và đề ra chính sách quản lý hoạt động logistics tạo môi trường và hỗ trợ cho 
các tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động nhằm tối đa lợi ích xã hội, đảm bảo an toàn 
và phát triển bền vững. Nhận thức rõ vai trò quan trọng đó, nhiều nước đã rất quan tâm 
đến quản lý hoạt động và phát triển logistics: 

- Singapore xác định logistics là một trong bốn ngành chủ đạo đóng góp quan 
trọng vào sự tăng trưởng kinh tế trong thiên niên kỷ mới. Ngay từ đầu những năm 
1980, họ đã thực hiện chính sách tự do hoá thị trường kinh doanh dịch vụ logistics. 
Môi trường kinh doanh tại Singapore đạt mức độ tự do hoá rất cao và ngày càng rộng 
mở. Hầu như không áp dụng bất cứ hạn chế hay quy định nào đối với việc cấp phép 
thành lập các công ty vận tải đa phương thức hay công ty logistics. Hiện nay đang sử 
dụng thế mạnh về cảng trung chuyển, phát triển kết cấu hạ tầng logistics hiện đại để 
xây dựng Singapore trở thành đầu mối logistics toàn cầu. 

- Malaysia đã xây dựng Chương trình phát triển ngành dịch vụ logistics đến năm 
2020, đang vươn lên giành vị trí cạnh tranh với Singapore để thành trung tâm logistics 
quốc tế. Để thúc đẩy hoạt động đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ logistics, chính phủ 
Malaysia đang thực hiện các biện pháp khuyến khích, ưu đãi hấp dẫn.  

- Thái Lan đã xây dựng Chiến lược phát triển ngành dịch vụ logistics để thúc đẩy 
mậu dịch, nâng cao chất lượng và trình độ quản lý logistics quốc gia. 

- Các nước ASEAN đã xây dựng Chương trình khung và Chính sách phát triển 
logistics ASEAN do hội nghị Bộ trưởng kinh tế các nước trong khu vực thông qua vào 
tháng 8/2007. 

Đánh giá hiện trạng quản lý và phát triển logistics ngành GTVT: theo các quy 
định chung trong Luật Thương mại, Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 và 
các văn bản có liên quan cho thấy từ năm 2005, nước ta đã soạn thảo và ban hành luật 
và văn bản dưới luật để hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động giao thông 
vận tải và thương mại. Các văn bản luật nói chung ngày càng làm rõ quyền và nghĩa 
vụ của khách hàng và người cung cấp dịch vụ vận tải, kể cả người kinh doanh VTĐPT. 
Lần đầu tiên trong hệ thống văn bản luật pháp của Việt Nam đưa vào quy định về hoạt 
động kinh doanh dịch vụ logistics. Công tác quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông cho các chuyên ngành đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và 
hàng không đã được quan tâm đẩy mạnh.  

Tuy nhiên, đối với kết cấu hạ tầng liên phương thức như: các Trung tâm logistics; 



 151 

cảng container nội địa, cảng cạn... chưa xác định rõ ràng trách nhiệm quản lý cũng  
như sự phối hợp giữa các bên tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và kinh doanh 
dịch vụ.  

Các vấn đề cần quan tâm trong quản lý nhà nước về hoạt động logistics 
- Vai trò của quản lý nhà nước trong việc định hướng và hỗ trợ phát triển logistics 

còn hạn chế: chưa xây dựng chương trình, quy hoạch phát triển và đào tạo nhân lực 
chuyên ngành logistics; chưa có một cơ quan quản lý nhà nước liên ngành, chuyên 
trách nhằm thống nhất quản lý logistics. Chưa xây dựng được các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn quản lý hoạt động logistics, đào tạo cán bộ, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực 
logistics chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. 

- Quy hoạch hệ thống giao thông vận tải được lập riêng cho từng chuyên ngành 
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và hàng không dẫn đến KCHT 
giao thông vận tải chưa kết nối thuận lợi giữa các PTVT, làm hạn chế khả năng phối 
hợp, phát triển VTĐPT và logistics. 

- Hiện vẫn có những khó khăn để liên kết phối hợp giữa các chuyên ngành giao 
thông vận tải cũng như với các ngành khác trong kinh doanh dịch vụ vận tải đa 
phương thức và logistics.  

Nguyên tắc quản lý nhà nước về hoạt động logistics 
- Nhà nước cần đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường logistics để bảo 

vệ thị trường khỏi sự tập trung quá cao và sự độc quyền. 
- Chi phí logistics cần được tính toán đầy đủ rõ ràng, bao gồm cả các chi phí sử 

dụng KCHT và dịch vụ công cộng khác. 
- Tối đa hiệu quả từ hình thức đầu tư hợp tác giữa nhà nước và tư nhân (PPP). 
- Đảm bảo phát triển bền vững cân bằng giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, xã 

hội và môi trường. 
- Các nhà hoạch định chính sách và quản lý logistics phải là chuyên gia có trình độ 

về logistics và quản lý chuỗi cung ứng. 

Nhiệm quản lý nhà nước về logistics trong ngành GTVT 
Xác định nhiệm vụ quản lý logistics trên cơ sở các quan điểm phù hợp với xu 

hướng phát triển logistics trong thế kỷ XXI. Quản lý chuỗi cung ứng hiện đại đã trở 
thành nhân tố quyết định đối với sự thành công của các doanh nghiệp. Hệ thống giao 
thông vận tải tất yếu phải điều chỉnh phù hợp với những thay đổi của sự phát triển kinh 
tế thế giới. Trước bối cảnh và xu hướng phát triển đó cần phải có tấm nhìn dài hạn và 
nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của logistics.  
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- Logistics là một ngành dịch vụ có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, 
đã và đang trở thành một ngành dịch vụ độc lập giữ vai trò chiến lược đối với phát 
triển nền kinh tế quốc dân. 

- Vai trò định hướng và hỗ trợ của nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt đối với 
phát triển logistics. 

- Phát triển logistics kịp thời để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phù 
hợp với yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế. 

Mục tiêu phát triển ngành dịch vụ logistics 
- Phát triển dịch vụ logistics có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế 

quốc dân. 
- Nâng cao trình độ quản trị logistics ngang tầm với các nước trong khu vực. 
- Nâng cao vai trò và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động logistics. 
Bộ Giao thông vận tải với chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải 

đường bộ, đường sắt, đường thủy nội điạ, hàng hải, hàng không trong phạm vi cả 
nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.  

Với vai trò chức năng quản lý nhà nước, Bộ GTVT có trách nhiệm thực hiện các 
nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến hoạt động logistics. Quản lý và phát triển 
logistics đối với ngành GTVT cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:  

- Phối hợp hướng dẫn điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics; 
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics; 
- Quản lý và phát triển KCHT GTVT liên phương thức; 
- Đề ra các chính sách hỗ trợ và khuyến khích phát triển; 
- Quản lý và đào tạo nhân lực chuyên nghiệp logistics; 
- Quản lý và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về hoạt động logistics.  
Để hoạt động logistics phát triển có hiệu quả, ngành Giao thông vận tải ngoài 

nhiệm vụ quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cần chú trọng phối hợp với 
các ngành liên quan đẩy mạnh phát triển các kết cấu hạ tầng khác phục vụ cho hoạt 
động logistics như các trung tâm logistics, trung tâm phân phối, các cảng container nội 
địa ICD... và hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, viễn thông kết nối các khâu mắt xích 
trong chuỗi cung ứng liên hoàn. Đồng thời, cần phải hoàn thiện hệ thống các văn bản 
quy định để tạo thuận lợi và khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển logistics 
trong giai đoạn tới./.  
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BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - NƯỚC BIỂN DÂNG 
NHỮNG THÁCH THỨC MỚI ĐỐI  
VỚI CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

KS. PHẠM VĂN XUÂN -  THS NGÔ THẾ HÙNG 
Trung tâm Môi trường 
Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT 

Tóm tắt 
Là một quốc gia nằm trên bờ biển Đông thông ra Thái Bình Dương, với hơn 75% 

dân số sống dọc theo một bờ biển dài hơn 3.200 km, Việt Nam được đánh giá là một 
trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu (BĐKH) [1]. 
BĐKH trực tiếp tác động đến mọi nguồn sống trên trái đất, bao gồm tài nguyên nước; 
năng lượng; sức khỏe, nông nghiệp - an ninh lương thực và đa dạng sinh học [1] tạo 
ra những hậu quả nghiêm trọng tới cuộc sống, sinh kế, tài nguyên thiên nhiên, cấu 
trúc xã hội, hạ tầng kỹ thuật và nền kinh tế. Biểu hiện của BĐKH không chỉ là hiện 
tượng nước biển dâng, mà cùng với BĐKH còn có biến động khí hậu và các hiện 
tượng khí hậu cực đoan. Hậu quả của nước biển dâng có thể thấy rõ sau vài chục 
năm, nhưng hậu quả do biến động khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoạn đang 
hiển hiện rõ. Chuyển thời tiết bất thường, ngược với diễn biến thời tiết đã tồn tại hàng 
trăm năm, làm thay đổi diễn thế sinh thái, xuất hiện những loài nguy hại; mưa lớn gây 
lũ lụt, sạt lở; hạn hán tạo ra tình trạng sa mạc hóa ở nhiều vùng trên thế giới và ngay 
cả ở Việt Nam trong những năm gần đây là những minh chứng. BĐKH đã trở thành 
một trong những thách thức lớn nhất đối với các mục tiêu thiên niên kỷ và phát triển 
bền vững của Việt Nam. Nhằm đối phó với những hậu quả của BĐKH, Việt Nam đã 
sớm tham gia và phê chuẩn Công ước Khung của Liên hợp quốc về BĐKH và Nghị 
định thư Kyoto, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về BĐKH theo hướng chủ 
động thích ứng và tìm biện pháp phòng ngừa, giảm nhẹ hậu quả thiên tai. 

Tuy nhiên, nhận thức về nguy cơ BĐKH cũng chưa tương ứng với tầm quan trọng 
của nó, đặc biệt, các hiện tượng của BĐKH cũng chưa được hiểu biết đầy đủ và còn 
nhiều tranh cãi. Với mục đích đề ra các giải pháp chủ động trong ứng xử với những 
nguy cơ của BĐKH, các tác giả trình bày những nét đại cương về xu hướng BĐKH ở 
Việt Nam, những tác động tạo ra do BĐKH tới GTVT và làm sáng tỏ những nguyên 
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nhân gây ra từ những hiện tượng cực đoan liên quan tới BĐKH có thể ảnh hưởng tới 
GTVT, đồng thời đề xuất một chương trình hành động, chủ động ứng phó với thách 
thức của BĐKH.  

1. TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

1.1. Định nghĩa về biến đổi khí hậu 

BĐKH là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình và/hoặc dao động 
của khí hậu duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn. 
Biến đổi khí hậu có thể là do các quá trình tự nhiên bên trong hoặc các tác động bên 
ngoài, hoặc do hoạt động của con người làm thay đổi thành phần của khí quyển hay 
trong khai thác sử dụng đất [1].  

1.2. Biểu hiện và xu hướng của biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

Cho đến nay, có thể có nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân của sự biến đổi khí 
hậu toàn cầu, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác đang gia tăng ở hầu 
hết các nơi trên thế giới. Trái đất đang nóng lên, băng tan ở Bắc và Nam Cực và kéo 
theo đó là mực nước biển trung bình đang dâng lên từ hơn một thế kỷ qua là một thực 
tế mà nhân loại phải ứng phó, trong đó các hiện tượng, khi xuất hiện không chỉ là hậu 
quả của hiện tượng trước đó mà tác động tương hỗ với nhau, hoặc trực tiếp hoặc gián 
tiếp đẩy nhanh những quá trình hình thành. Nhiệt độ trái đất tăng lên, đòi hỏi tăng nhu 
cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch dẫn đến tăng phát thải khí nhà kính (KNK); diễn biến 
của quá trình tăng nhiệt độ, tăng mực nước đại dương, vì thế, sẽ bị đẩy nhanh hơn… 
Giáo sư Paul Blanchon cùng nhóm các nhà khoa học Mexico, trong quá trình tìm 
nguyên nhân hóa thạch của một lượng lớn những san hô bị chết hàng loạt tại bán đảo 
Yucatan, phía Đông Nam Mexico đã xác định  "trong thời kỳ giữa hai kỷ băng hà cách 
đây khoảng 120.000 năm, do băng tan tại hai cực khi trái đất ấm lên, nước biển đã đột 
ngột dâng cao tới 3m chỉ trong vòng 50 năm".  

Tại Việt Nam, BĐKH đã có những biểu hiện rất rõ nét về biến động của thời tiết, 
mực nước dâng, các thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, hạn hán trong vòng 50 năm qua và dễ 
dàng nhận thấy trong những năm gần đây. Dưới đây là những tóm lược về những biểu 
hiện về BĐKH và dự báo BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam đến cuối thế kỷ XXI 
theo kịch bản phát thải trung bình dựa theo các số liệu, tài liệu đã được đăng tải trên 
các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế [1, 2]. 

- Nhiệt độ: trong khoảng 50 năm, từ năm 1958 đến năm 2007, nhiệt độ trung bình 
năm tăng lên khoảng 0,5 - 0,7 oC, nhưng tăng nhanh chủ yếu là từ năm 1961. Nhiệt độ 
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trung bình của 4 thập kỷ gần đây (1961 - 2000) cao hơn trung bình của các thập kỷ 
trước đó. Nhiệt độ mùa đông tăng nhanh hơn nhiệt độ mùa hè và nhiệt độ ở các vùng 
khí hậu phía Bắc tăng nhanh hơn ở các vùng khí hậu phía Nam. Vào cuối thế kỷ 21, dự 
báo nhiệt độ mùa đông có thể tăng nhanh hơn so với nhiệt độ mùa hè ở tất cả các vùng 
khí hậu của Việt Nam. So với trung bình thời kỳ 1980 - 1999, nhiệt độ trung bình năm 
của vùng khí hậu phía Bắc có thể tăng khoảng 3,1 - 3,6 oC, trong đó, Tây Bắc là  
3,3 oC, Đông Bắc là 3,2 oC, đồng bằng Bắc Bộ là 3,1 oC và Bắc Trung Bộ là 3,6 oC; 
mức tăng nhiệt độ ở phía Nam khoảng 2,1 - 2,6 oC, bao gồm Nam Trung Bộ -2,4 oC, 
Tây Nguyên -2,1 0C và Nam Bộ khoảng 2,6 oC. 

- Lượng mưa: lượng mưa giảm ở các vùng khí hậu ở phía Bắc và tăng ở các vùng 
khí hậu phía Nam; tính trung bình trong cả nước, lượng mưa giảm 2% trong vòng 50 
năm. Dự báo, vào cuối thế kỷ 21, lượng mưa vào giữa mùa khô giảm, nhưng lượng 
mưa các tháng mùa mưa sẽ tăng mạnh. Tính trung bình, lượng mưa năm có thể tăng so 
với trung bình thời kỳ 1980 - 1999, khoảng 9 - 10% ở Tây Bắc, Đông Bắc, 10% ở 
đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, 4 - 5% ở Nam Trung Bộ và khoảng 2% ở Tây 
Nguyên, Nam Bộ.  

- Không khí lạnh: số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam giảm rõ rệt, đặc 
biệt trong 2 thập kỷ qua, nhưng các dị thường như rét đậm, rét hại và kéo dài xuất hiện 
thường xuyên hơn. 

- Bão: vào những năm gần đây, số cơn bão có cường độ mạnh nhiều hơn, quỹ đạo 
bão dịch chuyển dần về các vĩ độ phía Nam và mùa bão kết thúc muộn hơn, nhiều cơn 
bão có quỹ đạo di chuyển dị thường hơn.  

- Mực nước biển: trong vòng 50 năm qua, mực nước biển trung bình đã tăng lên 
khoảng 20 cm. Hai nguyên nhân chính làm tăng mực nước biển là sự giãn nở nhiệt của 
đại dương và sự tan băng. Số liệu quan trắc mực nước biển trong thời kỳ 1961 - 2003 
cho thấy tốc độ tăng của mực nước biển trung bình toàn cầu khoảng 1,8 ± 0,5mm/năm, 
trong đó đóng góp do giãn nở nhiệt khoảng 0,42 ± 0,12 mm/năm và tan băng khoảng 
0,70 ± 0,50 mm/năm. Vào giữa thế kỷ 21, mực nước biển trung bình trên toàn dải bờ 
biển Việt Nam có thể dâng lên 33 cm và đến cuối thế kỷ XXI mực nước biển tăng 
thêm đến 100cm so với thời kỳ 1980 - 1999.  

1.3. Những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra 

BĐKH được biểu hiện theo các hiện tượng, bao gồm biến động khí hậu, nước biển 
dâng và các hiện tượng khí hậu cực đoan (hình 1). 
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Hình 1. Biến đối khí hậu và dẫn xuất. 

BĐKH (biến động khí hậu, nước biển dâng và các hiện tượng khí hậu cực đoan) 
làm tăng khả năng bị tổn thương đối với từng lĩnh vực/đối tượng, trong đó có giao 
thông vận tải, cả hiện tại và tương lai. Sự nóng lên toàn cầu làm tiêu hao năng lượng 
của các động cơ, tăng nhu cầu làm mát, thông gió, đòi hỏi ngành GTVT phải đổi mới 
và áp dụng các công nghệ ít chất thải và công nghệ sạch dẫn đến tăng chi phí lớn để 
đạt được mục tiêu hạn chế tốc độ tăng phát thải khí nhà kính (KNK). Nước biển dâng 
gây ngập lụt ở vùng đồng bằng và ven biển; thời tiết cực đoan làm tăng mức tàn phá 
của thiên tai, cả về cường độ lẫn tần suất tại các vùng núi đe dọa đến sự an toàn của 
các công trình hạ tầng hiện đang được thiết kế theo các tiêu chuẩn thông thường, làm 
suy giảm khả năng cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho xã hội và con người.  

1.3.1. Hậu quả do nhiệt độ trái đất tăng 

Khi nhiệt độ trái đất tăng, khối nước đại dương sẽ nở ra và những khối băng vĩnh 
cửu tại Greenland và Nam Cực sẽ bị đốt nóng. Băng tan và mực nước biển sẽ dâng 
cao. Lượng nước của những khối băng này đủ làm cho mực nước biển dâng cao 70 m. 
Theo dự báo của tổ chức biến đổi khí hậu (IPCC) thuộc Liên hợp quốc, khi nhiệt độ 
tăng 10 oC trong giai đoạn 2010 - 2039, mực nước biển tăng khoảng 20 cm; giai đoạn 
2070 - 2099, khi nhiệt độ tăng khoảng 30 oC - 40 oC, mực nước biển dâng thêm 
khoảng 1 m. Sức ép về nhu cầu làm mát, thông gió của phương tiện cũng như nhu cầu 
về bảo quản và vận hành thiết bị, phương tiện đòi hỏi tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch 
nhiều lên và lượng KNK phát thải từ việc đốt cháy nhiên liệu tăng lên, trái đất lại càng 
nóng nhanh hơn.  

Thời tiết cực đoan

Băng tan Bốc hơi tăng 
lên

Mưa nhiều, 
thất thường

Bão nhiều, bất 
thường

Nước biển 
dâng, xâm 
nhập mặn

Khô hạn hơn Lũ lụt, ngập 
úng lớn hơn Gió mạnh hơn

Nóng lên

Biến đổi khí hậu
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Nhiệt độ Trái đất tăng làm cho những diễn biến về ENSO (gồm pha nóng El Nino 
và pha lạnh La Nina xảy ra trên vùng biển xích đạo - Thái Bình Dương) trở lên phức 
tạp hơn. Dù tổng lượng mưa ít thay đổi, nhưng thời điểm mưa đã thay đổi, mùa khô 
kéo dài hơn, mùa mưa nhiều hơn, khiến cho hạn hán và lũ lụt đều có chiều hướng tăng 
lên. Rét đậm, rét hại hồi đầu năm 2008; mưa trái mùa gây ngập úng lịch sử ở Hà Nội 
và các vùng lân cận… là hậu quả của sự nóng lên toàn cầu. Vào năm 2003, hạn hán 
kéo dài, gây cho Tây Nguyên nhiều thiệt hại. Năm 2010 hạn hán kỷ lục xảy ra trên 
toàn bộ miền Trung và miền Bắc nước ta gây ra những hậu quả hết sức nặng nề.  

1.3.2. Hậu quả do tăng mực nước biển 

Dễ nhận thấy nhất khi nước biển dâng là mất đất do nhiều vùng đất bị ngập vĩnh 
viễn. Không chỉ có vậy, khi nước biển dâng, kéo theo đó là những biến động về chế độ 
động lực biển như sóng ven bờ mạnh lên, tiềm ẩn nguy cơ gây xâm thực đường bờ và 
vùng cửa sông ven biển đe dọa đến sự ổn định, thậm chí hủy diệt các công trình, các 
đối tượng tự nhiên và kinh tế xã hội; phông mặn chuyển dịch vào sâu hơn về phía đất 
liền là thay đổi chế độ cung cấp nước và diễn thế sinh thái toàn vùng. 

Ngập vĩnh viễn: theo đánh giá nhanh của Trung tâm Quản lý Môi trường Quốc tế 
(ICEM), với mực nước biển dâng 1 m vào năm 2010 do BĐKH, 14.528 km2 tức 
khoảng 4,4% lãnh thổ của Việt Nam sẽ vĩnh viễn chìm trong nước biển; hơn 60% hay 
39 trong 64 tỉnh thành và 6 trong 8 vùng kinh tế của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng; gần 
20% tức 2.057 xã trong tổng số 10.511 xã sẽ bị nhấn chìm một phần hoặc toàn bộ; 
4,3% tức 9.200 km hệ thống đường giao thông hiện có ở các địa phương và toàn quốc 
sẽ bị ngập vĩnh viễn. Với 80% diện tích có cao trình trung bình dưới 1 m, đồng bằng 
sông Cửu Long là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ngập vĩnh viễn do nước biển 
dâng, sau là thành phố Hồ Chí Minh rồi đến vùng Hải Hậu thuộc tỉnh Nam Định. Hiện 
nay, với việc sử dụng bản đồ số hóa 1/2000 và 1/5000 có độ phân dải cao  

(5 × 5 m), Việt Nam đã bước đầu xây dựng được bản đồ ngập lụt do BĐKH, nước biển 

dâng tại đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh đạt được mức độ chi 
tiết và chính xác cần thiết (hình 2 và hình 3). Theo đó, chỉ tính riêng 2 khu vực này, 
tổng diện đất bị ngập vĩnh viễn đã là 15.589 km2, lớn hơn so với kết quả đánh giá 
nhanh của ICEM là 1.061 km2. 
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Hình 2. Phạm vi ngập trong ĐBSCL theo kịch bản nước biển dâng 1 m. 

 

Hình 3. Phạm vi ngập tại TP. HCM theo kịch bản nước biển dâng 1 m. 

Nguồn: Kịch bản biến đổi khí hậu quốc gia (MONRE) 



 159 

Xâm thực bờ: dưới tác động một cách liên tục và thường xuyên của sóng vỡ khi 
tiếp cận các vùng đất ven bờ và cửa sông, quá trình xâm thực sẽ xảy ra. Khi nước biển 
dâng, triều cường kéo theo động lực sóng tác động lên các đối tượng này sẽ mạnh lên, 
hậu quả là quá trình xâm thực đường bờ và các cửa sông sẽ tăng về cường độ và quy 
mô, đe dọa trực tiếp sự tồn tại của các công trình giao thông, các công trình xây dựng, 
công nghiệp và một số đô thị trên nhiều đoạn, dọc đới bờ biển. Nhiều vùng cửa sông 
và đường bờ kế cận thường có các thảm thực vật ngập mặn làm giảm động năng của 
sóng trước khi tiếp cận bờ, xâm thực bờ hoặc ngăn chặn hoặc giảm về mức độ. Tuy 
nhiên, BĐKH, nước biển dâng sẽ gây ngập chìm vĩnh viễn bộ rễ, cây ngập mặn bị 
chết, diện tích rất lớn thảm thực vật sẽ bị mất đi. Với mực nước biển dâng 1m năm 
2010, 27% diện tích rừng ngập mặn và 20% diện tích rừng đầm lầy ở Việt Nam sẽ bị 
mất vĩnh viễn [2]. Vùng đất ven biển thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ 
Chí Minh và Hải Hậu thuộc tỉnh Nam Định là các khu vực dự báo sẽ bị xâm thực 
mạnh. Ngoài ra, đới bờ biển Duyên hải Miền Trung, nơi có đường bờ chịu tác động 
mạnh mẽ của quá trình tương tác giữa lũ thượng nguồn và triều cường Biển Đông 
cũng là đối tượng dự báo sẽ bị xâm thực. 

Xâm nhập mặn: cùng với BĐKH, nước biển dâng, phông mặn sẽ thay đối theo 
hướng sâu vào sâu trong đất liền, không chỉ gây thiệt hại lớn cho trồng trọt, nuôi 
trồng thủy sản và sinh hoạt của người dân, sự thay đổi này sẽ làm cho mức độ ăn 
mòn kim loại tại các công trình tăng lên. Các khu vực được dự báo sẽ có xâm nhập 
mặn là Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng cửa sông 
dọc đới bờ biển [4]. 

1.3.3. Hậu quả do xuất hiện khí hậu cực đoan 
Mưa tăng cường độ; vùng bão dịch chuyển về phía Nam; tần suất và cường độ của 

các cơn bão tăng nhanh là những minh chứng cho sự thay đổi khí hậu trái đất theo 
hướng cực đoan - một biểu hiện rất đặc trưng của BĐKH. Những hình thái thời tiết 
này không chỉ trực tiếp tạo ra thiên tai mà kéo theo đó là lũ lụt ngập úng vùng châu 
thổ; các dòng sông tăng cường xâm thực ngang gây sạt lở lớn các vùng đất ở hai bờ; 
cồn, bãi bồi hình thành trong dòng chảy sông gây lấp dòng chảy các sông, nhánh sông. 
Lũ quét lũ bùn đá không còn giới hạn tại vùng núi cao ở phía tây mà đã xuất hiện tại 
một số vùng đất ven biển. Hậu quả tạo ra là nặng nề về người, tài sản và hạ tầng cơ sở.  

Miền Trung, đặc biệt là vùng núi phía tây sẽ là nơi hứng chịu nhiều nhất những 
thiệt hại do BĐKH, thời tiết cực đoan cả về mức độ và quy mô không gian. Do nằm 
trên dải đất hẹp, sự ổn định của địa mạo miền Trung bị đe dọa từ hai phía: phía tây 
dốc, rừng bị tàn phá là nơi sinh lũ quét, lũ bùn đá dưới ảnh hưởng của lượng giáng 
thủy lớn, tập trung, đột ngột và kéo dài; phía đông là vùng bờ biển bị đe dọa bởi triều 
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cường, nước biển dâng. Trên một dải đất hẹp nằm giữa, khi hứng chịu các cơn lũ chảy 
tràn và lũ quét đổ ra biển Đông mang theo nhiều vật liệu xói lở từ thượng nguồn, lòng 
các hồ đập bị lấp dần, lòng sông, địa mạo các cửa sông thay đổi nhiều sau mỗi mùa lũ 
và ngày càng theo xu thế bất lợi. 

Là một địa bàn giao thoa, tranh chấp giữa quá trình sông và quá trình biển từ hai 
phía biển Đông và vịnh Thái Lan và với địa hình có cao độ thấp chiếm tuyệt đối, đồng 
bằng sông Cửu Long luôn là vùng chịu ngập lũ vào thời kỳ nhất định trong năm. Tuy 
nhiên, khí hậu cực đoan đã làm thay đổi quy luật này. Lũ bất thường, ngập sâu hơn và 
kéo dài hơn vào mùa mưa nhưng lại cạn hơn trong mùa khô là những diễn biến đặc 
biệt về lũ lụt tại ĐBSCL trong những năm gần đây. Trong quá khứ, đồng bằng sông 
Cửu Long rất ít khi hứng chịu bão. Nhưng, trong những năm gần đây, số cơn bão đổ 
bộ vào khu vực này nhiều hơn, chậm sau tháng 10, thậm chí sang cả tháng 12, gây lũ 
lụt tạo ra hậu quả nặng nề cho người và tài sản, điển hình là cơn bão Linda (1997) và 
Durian (2006). 

Vùng núi phía bắc, Tây Nguyên dù không chịu tác động trực tiếp do BĐKH, nước 
biển dâng từ phía biển Đông, nhưng với các đồi núi có thảm thực vật bị khai thác 
mạnh làm lộ ra nhiều vùng đất trống, tiềm ẩn xói, lở sập, đá nhảy, lũ quét khi có mưa 
lớn, trái mùa xảy ra đột ngột với cường suất lớn xuất hiện sau một thời gian dài chịu 
khô hạn. 

Hạ du các hệ thống sông lớn dọc bờ biển Việt Nam cũng là đối tượng chịu hậu quả 
tạo ra từ chuỗi nguyên nhân bắt đầu từ nhiệt độ trái đất tăng, BĐKH, thời tiết cực đoan 
dẫn đến lũ lụt gây biến động chế độ thủy văn thủy lực. Hiện tượng mở rộng diện tích 
các vùng đất bị ngập úng sâu, kéo dài tại các châu thổ vào mùa mưa lũ; các dòng sông 
tăng cường xâm thực ngang gây sạt lở lớn tại các vùng dân cư tập trung ở hai bờ và 
biến động các cồn bãi diễn ra thường xuyên tại các vùng hạ du sông Thái Bình, sông 
Hồng, sông Lam, sông Sài Gòn, sông Tiền và sông Hậu… trong những năm gần đây là 
những ví dụ. 

2.  TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Mặc dù phát thải từ phương tiện khi sử dụng nhiên liệu hóa thạch là một trong 
những đối tượng tạo ra khí nhà kính gây BĐKH, nhưng chính giao thông vận tải lại là 
đối tượng nhạy cảm, dễ bị tổn thương nhất trước những hậu quả BĐKH, đặc biệt là 
nước biển dâng. Mức độ tổn thương của mỗi đối tượng giao thông vận tải phụ thuộc 
vào tính chất, mức độ BĐKH và khả năng thích ứng của đối tượng trước sức ép tạo ra 
từ BĐKH.  
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2.1. Tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch của phương tiện tạo khí nhà kính 
Năm 2008, Việt Nam có 1 triệu xe ôtô, hơn 28 triệu xe máy đựơc đăng ký, 302 đầu 

máy các loại, 798.834 tàu sông, 1.107 tàu biển và 67 máy bay vận chuyển hành khách. 
Hàng năm, số lượng phương tiện trên tiêu thụ khoảng 30% số xăng dầu nhập ngoại, 
tạo ra một lượng đáng kể KNK như CO2, NO2…., chiếm khoảng 70% tổng lượng khí 
thải tại các đô thị lớn. 

2.2. Các đối tượng GTVT chủ yếu chịu sức ép từ BĐKH  
Cảng biển: tổng số cảng biển Việt Nam nằm trong quy hoạch tổng thể và quy 

hoạch tiềm năng khoảng 114 cảng, trong đó có 83 cảng chính và được chia thành 8 
nhóm [1], bao gồm: 

- Nhóm 1: nhóm phía Bắc (các cảng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình); 
- Nhóm 2: nhóm Bắc Trung Bộ (các cảng biển từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh); 
- Nhóm 3: nhóm Trung Trung Bộ (các cảng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi); 
- Nhóm 4: nhóm Nam Trung Bộ (các cảng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận); 
- Nhóm 5: nhóm Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu; 
- Nhóm 6: nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long; 
- Nhóm 7: nhóm cảng biển đảo Tây Nam; 
- Nhóm 8: nhóm cảng biển Côn Đảo. 
Cảng biển là đầu mối giao thông, được kết hợp với các công trình xây dựng dưới 

nước và trên bờ cùng các thiết bị đảm bảo cho tàu đậu an toàn, đồng thời cho phép bốc 
dỡ hàng hoá nhanh chóng, thuận tiện. Cảng biển chịu tác động của các yếu tố tự nhiên 
hình thành lên động lực biển: sóng, gió, bão, thuỷ triều, hải lưu, xói lở - bồi tụ... Cảng 
biển có thể có đê chắn sóng hoặc không có đê chắn sóng. Trừ trong vịnh kín, rất nhiều 
cảng biển có công trình đê chắn sóng, đê chắn cát để tránh ảnh hưởng tác động của 
sóng, của dòng bồi tích. 

Luồng tuyến và cảng bến: theo quy hoạch, đến năm 2020 Việt Nam có 36 tuyến 
luồng, 94 cảng hàng hoá và hành khách phân bổ trên các hệ thống sông chính trên toàn 
lãnh thổ: 

- 12 tuyến, 47 cảng khách và cảng hàng hoá ở phía Bắc trên hệ thống sông Hồng 
và Thái Bình; 

- 10 tuyến, 6 cảng khách và cảng hàng hoá ở khu vực miền Trung trên các hệ 
thông sông Mã, sông Chu, sông Lam, sông Nhật Lệ, sông Thạch Hãn, sông Hương và 
sông Hàn - Thu Bồn; 

- 14 tuyến, 41 cảng khách và cảng hàng hoá ở khu vực TP. Hồ Chí Minh trên các 
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hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai và ở khu vực ĐBSCL trên hệ thống các sông Tiền 
và sông Hậu. 

Đường thuỷ nội địa hoạt động dựa trên đặc điểm sông ngòi, bao gồm chiều rộng 
lòng dẫn, độ sâu mức nước và độ dốc của dòng chảy. Bồi xói bờ và hình thành các bãi 
ngầm dưới tác động của dòng chảy sau mỗi mùa lũ là thách thức lớn nhất đối với hoạt 
động giao thông đưòng thuỷ. 

Đường bộ: mạng lưới đường bộ Việt Nam có chiều dài 255.739 km, trong đó, 
quốc lộ là 17.202 km (6,67%), đường tỉnh 22.738 km (8,91%), còn lại là đường huyện, 
đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng. Hệ thống đường bộ trải dọc và cắt 
ngang các miền địa lý hành chính Việt Nam. Trong đó, các tuyến đường bộ qua các 
vùng đồi núi phía bắc, dọc theo dãy núi phía tây, men theo đường bờ biển Việt Nam, 
cắt qua các dãy núi đâm ngang ra biển, men theo các kênh rạch vùng ĐBSCL và cắt 
qua 2.360 sông lớn nhỏ có hướng chủ yếu theo hướng Tây Bắc - Đông Nam là những 
đối tượng dễ bị tổn thương nhất. 

Một trong những thách thức lớn nhất đối với hệ thống đường bộ Việt Nam là 
những nguy cơ gây sạt lở tại các vùng núi phía bắc, phía tây và tại các dãy núi đâm 
ngang do mưa bão và sụt lún tại các vùng nền địa chất yếu trên quy mô rộng (ĐBSCL, 
hạ lưu hệ thống sông lớn). Ngập lụt tại các thung lũng sông, tại vùng đồng bằng hẹp 
miền Trung, ĐBSCL cũng là mối đe doạ tới sự ổn định của đường bộ Việt Nam. Một 
thách thức nữa cũng cần nhắc tới liên quan tới các công trình trên đưòng bộ là tính ổn 
định của công trình bị đe dọa, đặc biệt là công trình vượt sông trước sự xâm thực của 
quá trình tự nhiên như ăn mòn hoá học do độ mặn, các ion chứa gốc axit hoặc xói lở 
do dòng chảy. 

Đường sắt: mạng lưới đường sắt Việt Nam gồm 5 tuyến chính, cụ thể: 

- Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, dài 1726 m; 

- Hà Nội - Đồng Đăng, dài 167 km; 

- Yên Viên - Lào Cai, dài 285 km; 

- Gia Lâm - Hải Phòng, dài 96 km; 

- Đông Anh - Quán Triều, dài 55 km. 

Khác với đường bộ, mạng đường sắt Việt Nam không nằm quá sâu trong vùng núi 
phía bắc và phía tây, cũng như quá sát về phía biển. Do vậy, ngoài nguy cơ xâm thực 
các công trình, thách thức lớn nhất đối với hệ thống đường sắt Việt Nam là những 
nguy cơ gây sạt lở tại các các dãy núi đâm ngang do mưa bão và ngập lụt tại vùng 
đồng bằng hẹp miền Trung. 
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2.3. Tác động đặc thù tới GTVT do BĐKH  
2.3.1. Tác động do nhiệt độ tăng, khô hạn hơn 
Nhiệt độ tăng - làm giảm sức bền của kết cấu, tăng hạn mức và tổng mức tiêu thụ 

nhiên liệu 
- Một trong những biểu hiện rõ rệt của BĐKH là nóng lên và xuất hiện nhiều trạng 

thái nhiệt độ cực đoan hơn. Những hiện tượng này tạo ra dãn nở nhiệt của kết cấu, đặc 
biệt là kết cấu thép của các công trình giao thông và hiện tượng mềm hóa (giảm cường 
độ) lớp bê tông nhựa trên mặt đường. Sự nóng lên của nhiệt độ không khí, biên độ dao 
động nhiệt ngày đêm cũng sẽ tăng lên làm trầm trọng hơn các nguy cơ nêu trên. 

- Gần như toàn bộ các phương tiện bao gồm ôtô, tàu thủy, đầu máy xe lửa và máy 
bay đều sử dụng xăng dầu là sản phẩm dầu mỏ. Hiện nay, lượng xăng dầu cho giao 
thông đã chiếm khoảng 30% tổng số xăng dầu nhập khẩu. Khi nhiệt độ tăng kéo theo 
đó là nhu cầu làm mát tăng, hạn mức tiêu thụ nhiên liệu trên đầu phương tiện và tổng 
mức sẽ tăng, làm tăng chi phí cho hoạt động giao thông tăng. 

Cạn kiệt dòng chảy - giảm năng lực giao thông thủy: hạn hán gây cạn kiệt dòng 
chảy. Mực nước trên các tuyến luồng hạ thấp ảnh hưởng đến giao thông thủy nội địa, 
thậm chí làm mất đi tuyến luồng. Khu vực tiềm ẩn nguy cơ cạn kiệt dòng chảy sông 
ngòi khi nhiệt độ tăng đến 30 oC là hệ thống sông miền Bắc và Bắc Trung Bộ. 

Khô hạn hơn: khô hạn hơn sẽ gây lũ lụt lớn hơn. Điều này hoàn toàn không mâu 
thuẫn. Thực tế đã cho thấy, khi thời tiết trở nên khô hạn hơn, thảm thực vật sẽ bị biến 
đổi làm giảm đi đáng kể khả năng giữ nước, khả năng thấm của đất giảm; vào mùa 
mưa hệ số dòng chảy mặt của lưu vực sẽ tăng lên và do vậy lũ lụt sẽ tăng lên cả về 
cường độ và mức độ thường xuyên. Cùng với khô hạn tăng lên là nguy cơ cháy rừng, 
nguy cơ xói mòn đất. Tất cả điều này đều càng làm cho tình trạng lũ lụt tăng lên và 
trầm trọng hơn. Khô hạn còn trực tiếp làm hạ thấp mực nước ngầm, đồng thời làm 
tăng nhu cầu khai thác, sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt và nông nghiệp. Lún nền 
trên diện rộng xuất hiện ở nhiều nơi (điển hình là thành phố Hà Nội) do khai thác nước 
ngầm quá mức. Tình trạng này khi xảy ra càng làm cho mức độ ngập úng càng thêm 
trầm trọng về quy mô thời gian và không gian. Các công trình giao thông khi thiết kế 
không tính đến nguy cơ này sẽ dẫn đến giảm năng lực khai thác. 

2.3.2. Tác động do nước biển dâng 
Ngập chìm vĩnh viễn hoặc toàn bộ hoặc một phần kết cấu hạ tầng:  
Các cảng biển là đối tượng cần quan tâm nhất khi nước biển dâng gây ngập chìm. 

Cho đến nay, các hạng mục công trình cảng như bến bãi, kho tàng, khu hậu cần cảng 
và đường vào cảng được xây dựng chưa tính đến hiệu ứng do BĐKH. Đến cuối thế kỷ 
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XXI, nước biển dâng 1 m, các cảng thuộc nhóm Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - 
Bà Rịa - Vũng Tàu; nhóm cảng biển ĐBSCL; nhóm cảng biển đảo Tây Nam và nhóm 
cảng biển Côn Đảo đứng trước nguy cơ bị ngập chìm gần như toàn bộ. Quy mô ngập 
của nhóm cảng phía Bắc hạn chế hơn, chủ yếu giới hạn đối với cảng biển thuộc cửa 
sông hình phễu như cụm cảng Hải Phòng, Quảng Ninh. Đối với cảng sông, mực nước 
dâng còn ảnh hưởng tới tĩnh không thông thuyền của luồng tàu.  

Đường bộ, đặc biệt là tuyến ven biển cũng là đối tượng bị ảnh hưởng do nước biển 
dâng lên 1,0 m. Sẽ có nhiều đoạn bị ngập vĩnh viễn, đặc biệt các đoạn tuyến khu vực 
ĐBSCL nơi có địa hình thấp, mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc và chịu ảnh 
hưởng triều từ 2 phía biển Đông và vịnh Thái Lan. Các tuyến đường bộ ven biển miền 
Trung cũng là đối tượng bị ngập do nước biển dâng. Tuy nhiên quy mô về không gian 
ngập hạn chế hơn so với ĐBSCL. 

Gia tăng áp lực và chiều cao sóng: sóng lớn hơn về cường độ và chiều cao khi 
nước biển dâng sẽ gây tác động trực tiếp tới các công trình ven biển. Đặc biệt đối với 
cảng, thậm chí khi không bị chìm bến bãi, nhưng nếu các công trình chắn sóng, chắn 
cát bị ngập sâu không hoạt động được có hiệu quả cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả 
năng vận hành của cảng. Mực nước biển dâng và sóng thay đổi sẽ tác động đến chế độ 
dòng chảy ven bờ gây xói lở, bồi lắng bờ, ảnh hưởng trực tiếp tới luồng lạch vào cảng 
và tới vùng nước trước cảng. 

Thẩm thấu: mực nước biển tăng lên sẽ gia tăng áp lực thủy tĩnh gây biến động về 
chế độ nước ngầm. Thẩm thấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tính ổn định của nền đường, 
nền công trình định vị trong phạm vi lân cận bờ biển, nhưng các biến động về chế độ 
nước ngầm sẽ gây các tác động tới nền công trình với phạm vi xa hơn. 

Xâm nhập mặn: tình trạng kết cấu bê tông và kết cấu thép bị ăn mòn diễn ra 
nhiều hơn do mặn xâm nhập sâu hơn và mặn hơn. Đối với khu vực thấp như ĐBSCL, 
khi nước biển dâng 1,0 m, triều cường trong mùa cạn từ biển Đông và biển Tây kết 
hợp có thể gây xâm nhập mặn rất sâu thậm chí vượt qua phạm vi các cầu Cao Lãnh và 
Vàm Cống, lên đến biên gới Campuchia. 

Nước biển dâng do bão: cùng với mực nước biển dâng, hiện tượng nước biển 
dâng do bão cũng rất đáng lưu ý. Thống kê cho thấy chiều cao nước dâng do bão có 
thể lên tới từ 2,0 m đến 4,0 m và truyền vào sâu theo các cửa sông, đặc biệt đối với các 
vùng thấp, bằng phẳng và không có đê như ở miền Nam. Hậu quả làm thay đổi tĩnh 
không thông thuyền trên luồng và làm thay đổi mức nước tại các bến theo chiều hướng 
xấu, dẫn đến làm giảm năng lực khai thác cảng và vận tải trên luồng. 

2.3.3. Tác động do lũ lụt phát sinh 
Tăng lũ lụt và ngập úng bản thân nó đã là nguy cơ trực tiếp và đáng kể nhất đối với 

công trình giao thông. Phần lớn các hư hại đối với công trình giao thông hiện nay là do 
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lũ lụt gây ra. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các đợt lũ lụt, đặc biệt là lũ ống, lũ quét, lũ 
bùn tạo ra nguy cơ rất lớn không chỉ đối với công trình giao thông mà còn tới sự an 
toàn của đời sống dân sinh. Đối với giao thông, các công trình đường bộ và đường sắt 
là những đối tượng nhạy cảm nhất trước những tác động này. 

- Đối với các tuyến đường đi gần biển, đi dọc theo các dòng chảy, nguy cơ ngập lụt 
là rõ ràng nhất. Phần lớn các tuyến đường trọng yếu của Việt Nam hiện nay đều đã 
phải chịu tác động này và mức độ sẽ ngày càng khốc liệt trong tương lai. 

- Đối với các tuyến đường đi cao phía tây ít chịu ảnh hưởng của ngập lụt nhưng sẽ 
thường xuyên chịu tác động của sạt lở, sụt trượt do dòng chảy lũ và do mưa lớn. 

2.3.4. Tác động do sự thất thường và cực đoan của khí hậu 
Tại Việt Nam, hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều không 

những chỉ về quy mô, độ lớn mà còn cả về thời gian và chu kỳ xuất hiện. Sự thất 
thường và khó dự báo của các yếu tố khí hậu cũng sẽ gây tác động đáng kể đến lĩnh 
vực GTVT. 

- Mưa nhiều hơn cùng với tính thất thường và khó dự báo hơn của chế độ mưa 
cũng là một trở ngại không nhỏ trong thi công và trong công tác đảm bảo chất lượng, 
tiến độ các công trình giao thông. 

- Lũ lụt thất thường hơn và khó dự báo hơn sẽ phá vỡ những quy luật và quy định 
truyền thống mà công tác thiết kế, thi công vẫn tuân thủ, đặc biệt là về thời gian thi 
công trên các tuyến sông. 

- Tính thất thường hơn của bão mới thực sự là mối đe dọa đáng kể nhất. Tại miền 
Nam nơi mà trước đây gần như không biết đến bão đã và sẽ chịu rất nhiều ảnh hưởng 
nếu bão đổ bộ. Thực tế khi bão đổ bộ vào miền Nam sẽ gây ra những hậu quả tàn 
khốc, do cho đến nay các công trình giao thông trong miền Nam, thường không tính 
đến hoặc rất ít tính tới ảnh hưởng của gió bão. 

3. TIẾP CẬN TRONG ỨNG XỬ VỚI BĐKH ĐỐI VỚI GTVT 

Tổng kết kinh nghiệm trên thế giới, có ba cách ứng phó với mực nước biển dâng: 
bảo vệ (hay chống đỡ, đối mặt), thích nghi và rút lui về phía sau.  

- Hà Lan với 60% diện tích lãnh thổ nằm dưới mực nước biển, nên nhiều khu vực 
ở Hà Lan thường xuyên phải chịu cảnh ngập lụt. Hiện nước này được bảo vệ bằng hệ 
thống đê và cống hết sức phức tạp để ngăn nước biển. Trước đe dọa nước biển dâng - 
BĐKH, người Hà Lan đã tìm ra một cách ứng phó hoàn khác biệt với phương pháp 
truyền thống, bao gồm: giảm sức mạnh của dòng nước, thay vì nâng độ cao của đê, 
đập, người Hà Lan đang chuyển sang cải tạo đất để tạo những khoảng trống cho nước 
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dâng tự nhiên, hay tạo ra khu vực làm giảm lực của sóng biển; gắn chip vào đập, Hà 
Lan cũng đang tìm cách tạo ra hệ thống đê chắn sóng thông minh hơn bằng cách tích 
hợp công nghệ cảm ứng để giám sát đê, đập nhằm đưa ra các cảnh báo sớm về nguy cơ 
vỡ các công trình chắn nước này. 

- Chính quyền Thượng Hải, Trung Quốc đã xác định nước biển dâng, BĐKH khiến 
vùng đầm lầy cửa sông bị thu hẹp và chỉ có thể hấp thụ được 1/3 lượng khí thải 
cácbon. Do vậy, họ yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ và mở rộng vùng đầm 
lầy, phát triển các loại năng lượng sạch và giảm lượng khí thải. 

Tại Việt Nam, một số nhà khoa học đưa 3 biện pháp thích ứng: bảo vệ đầy đủ (tôn 
cao các tuyến đê, ngăn ngừa xâm nhập mặn, tôn cao đất đai và các công trình ven biển 
như các cảng...); biện pháp thích nghi (cải tạo cơ sở hạ tầng); biện pháp né tránh (di 
dời cơ sở hạ tầng ra khỏi khu vực nguy hiểm vào sâu trong lục địa). Giải pháp chủ 
động xây dựng các công trình lấn biến trước khi nước biển tràn tới và không cản trở 
các con sông thực hiện chức năng lấn biển tự nhiên của chúng cũng đã được nhiều 
người đề cập đến. 

Có thể nói, không có một cách ứng phó duy nhất cho mọi đối tượng, ở mọi nơi, 
mọi lúc. Để ứng phó tốt nhất cần xác định rõ điều gì sẽ xảy ra đối với đối tượng trước 
hiện tượng của BĐKH, từ đó chuẩn bị phương án ứng phó tốt nhất. Để ứng phó với 
BĐKH, không thể đơn độc một địa phương, một quốc gia, một ngành mà cả thể giới 
và đa ngành. Nhưng trong đó, mỗi địa phương, mỗi quốc gia và mỗi ngành phải chủ 
động xây dựng cho mình một chương trình hành động kèm theo những giải pháp cụ 
thể phù hợp với các nội dung của chương trình cấp lớn hơn, trong đó, rất nhiều việc có 
tầm vóc và quy mô to lớn vừa trước mắt vừa lâu dài cần được tính đến.  

Với cách tiếp cận như vậy, giao thông vận tải vừa là chủ thể có phát thải gây 
BĐKH vừa là đối tượng chịu hậu quả do BĐKH. Ngành GTVT sẽ phải xây dựng đồng 
thời cho mình Chương trình tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu phát thải khí nhà kính và 
Chương trình hành động ứng phó BĐKH ngành GTVT. Về cơ bản chương trình hành 
động ứng phó BĐKH ngành GTVT sẽ bao gồm các nhóm giải pháp sau: 

- Nhóm giải pháp thứ nhất: giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm nhiên liệu và 
năng lượng, để giảm tác nhân gây BĐKH. 

- Nhóm giải pháp thứ hai: nâng cao nhận thức và kiến thức về BĐKH cho các đối 
tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng quản lý và đối tượng là các đơn vị sản 
xuất kinh doanh. 

- Nhóm giải pháp thứ ba: rà soát các chiến lược và quy hoạch về GTVT. Đưa nội 
dung BĐKH là yêu cầu bắt buộc cần phải xem xét trong công tác lập chiến lược và 
quy hoạch.  
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- Nhóm giải pháp thứ tư: rà soát điều chỉnh các quy trình, tiêu chuẩn thiết kế phù 
hợp với những biểu hiện và diễn biến của BĐKH. 

- Nhóm giải pháp thứ năm: nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật cụ thể cho 
từng loại công trình hiện đang khai thác tại các vùng miền khác nhau trước những diễn 
biến của BĐKH, nhất là ven biển. 

Thay kết luận:  

"BĐKH không còn là nguy cơ, BĐKH đã hiển hiện hàng ngày trong cuộc sống 
và là thách thức đòi hỏi ngành GTVT phải có trách nhiệm giảm thiểu phát thải khí 
nhà kính và có những biện pháp ứng phó chủ động, linh hoạt và thích ứng với 
BĐKH". 
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BÊ TÔNG CÁT NHIỀU TRO BAY LÀM LỚP MÓNG  
MẶT ĐƯỜNG ÔTÔ - GIẢI PHÁP KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG 

NCS. NGUYỄN THANH SANG 
THS TRẦN LÊ THẮNG 
KS NGUYỄN QUANG NGỌC 
Đại học Giao thông vận tải 

Tóm tắt: Bài viết này trình bày về kết quả nghiên cứu các tính chất của bê tông cát 
sử dụng nhiều tro bay để làm lớp móng mặt đường xe chạy. Các kết quả nghiên cứu 
ban đầu đưa ra được lợi ích của bê tông cát sử dụng nhiều tro bay làm giảm lượng sử 
dụng xi măng đồng thời tăng độ bền cho bê tông làm lớp móng mặt đường, và cuối 
cùng là làm giảm giá thành đáng kể khí sử dụng loại bê tông này ở các vùng nhiều cát. 

Abstract: This paper presents an experimental research on several important 
properties of High volume fly ash Sand concrete for road base. The primeral results 
show that the potential usage of High Volume Fly ash Sand Concrete reduce cement 
content in sand concrete and increase durability of road base concrete, and finaly 
reduce significaly cost price when to use this material in sand abundant regions. 

Key words: High Volume Fly ash Sand concrete, Fly ash, Cost price, Emission, 
Fine sand. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Để phát triển bền vững công nghiệp xi măng và bê tông yêu cầu phải tận dụng chất 
thải công nghiệp và nông nghiệp. Vì hiện nay có nhiều lý do làm cho công nghiệp xây 
dựng bê tông không bền vững: Thứ nhất hiện nay, con người phải tiêu thụ một khối 
lượng vật liệu khổng lồ, và nó còn tiếp tục tăng lên trong tương lai; thứ hai, chất kết 
dính truyền thống trong bê tông vẫn là xi măng pooc lăng, việc sản xuất sản phẩm này 
là một trong các nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính, làm cho trái đất nóng lên và 
thay đổi khí hậu; thứ ba là các kết cấu bê tông phải đối mặt với sự kém bền có thể tạo 
ra một chất thải rắn rất lớn [5]. Hơn nữa, hàng năm trên thế giới sử dụng khoảng 10 tỷ 
tấn bê tông xi măng, riêng ngành công nghiệp xi măng đã thải ra 7% tổng lượng khí 
CO2 [6]. 

Bê tông cát sử dụng nhiều tro bay (HVFASC) được sử dụng cho các vùng khan 
hiếm đá dăm hay sỏi. Trong thành phần của HVFASC ngoài các nguyên liệu dùng cho 
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chế tạo bê tông cát: xi măng pooc lăng, cát thô, cát mịn, bột đá vôi, nước còn phải 
thêm thành phần tro bay thay thế một phần xi măng. Bê tông cát nhiều tro bay trong 
nghiên cứu này áp dụng cho móng mặt đường thay cho lớp bê tông nghèo xi măng. 
Đặc biệt bê tông cát nhiều tro bay tiết kiệm được năng lượng khi trộn đổ, đầm và hoàn 
thiện bê tông do sự “nhỏ hóa” đường kính cốt liệu và sử dụng cho các vùng nguồn cát 
dồi dào cũng như tận dụng được lượng cát hạt nhỏ (Mk < 2).  

Nghiên cứu sử dụng HVFASC và sử dụng cát mịn (Mk < 2) để chế tạo HVFASC là 
một trong các giải pháp làm bền vững công nghiệp bê tông xi măng và tăng thêm sự 
lựa chọn cho người xây dựng. Đồng thời, HVFASC giải quyết được vấn đề môi trường 
khi sử dụng tro bay một loại phế thải của nhà máy nhiệt điện. Trong khuôn khổ bài 
viết này trình bày nghiên cứu thực nghiệm một số tính chất cơ học của HVFASC. 

2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

2.1. Tính chất của các vật liệu sử dụng 
2.1.1. Cát 
Cát thô (CS) được lấy cát vàng Chánh Hòa (Quảng Bình) có lượng hạt ≥ 0,63mm 

chiếm 61,76%, độ hút nước 1,86%, hàm lượng ion Cl- chiếm 0,0034%, tạp chất hữu cơ 
nhạt hơn màu chuẩn. Các tính chất vật lý được mô tả trong bảng 1. 

Cát mịn (FS) có nguồn gốc từ Lý Trạch (Quảng Bình) có lượng hạt < 0,63mm 
chiếm 99%, độ hút nước 2,01%, hàm lượng ion Cl- chiếm 0,0088%, tạp chất hữu cơ 
nhạt hơn màu chuẩn. Các tính chất vật lý được trình bày trong bảng 1. Hàm lượng ion 
Cl- của hai loại cát này nhỏ hơn quy định của TCVN 7570:2006 là 0,01 dùng cho kết 
cấu bê tông cốt thép ứng suất trước.  

Cát thô và cát mịn được trộn với nhau theo một tỷ lệ nhất định để có một loại cát 
hỗn hợp đảm bảo các tính chất vật lý cũng như hóa học và thành phần hạt. Tỷ lệ phối 
hợp dùng cho nghiên cứu này tỷ lệ CS/FS là 7/3 theo khối lượng. Thành phần hạt của 
hỗn hợp hai loại cát có mô đun độ mịn là 2.53, hàm lượng sét 0,19% và thành phần hạt 
đạt yêu cầu cấp phối cho bê tông cát.  

Bảng 1. Các tính chất vật lý của loại cát sử dụng  
chế tạo bê tông cát nhiều tro bay 

Cát Khối lượng thể 
tích xốp (g/cm3) 

Khối lượng 
riêng (g/cm3) 

Mô đun 
độ lớn Mk 

Độ xốp tự 
nhiên (%) 

Hàm lượng 
sét (%) 

Cát thô 
Cát mịn 
Hỗn hợp 

1,45 
1,37 
1,41 

2,64 
2,58 
2,62 

2,80 
1,89 
2,53 

45,0 
46,9 
46,2 

0,18 
0,20 
0,19 



 170 

 

Hình 1. Các vật liệu thành phần cho HVFASC. 

2.1.2. Xi măng 
Xi măng Nghi Sơn PCB30 có khối lượng riêng là 3,1g/cm3, có tỷ diện tích bề mặt 

đạt: 2,750 (cm2/g) và có thành phần hóa học và khoáng vật ghi trong bảng 2 và bảng 3. 

Bảng 2. Thành phần hóa học của xi măng Nghi Sơn PCB30 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O CaO tự do 
22.19 5,42 3,30 61,16 1,2 1,9 0,12 0,30 0,193 

 Bảng 3. Thành phần khoáng vật của xi măng Nghi Sơn PCB30 

C3S C2S C3A C4AF Phụ gia khoáng 
51,74 24,2 8,16 10,35 6,8 

Xi măng sử dụng trong nghiên cứu này tương đương với xi măng CEM I, hoặc 
ASTM C1157 loại I.  

2.1.3. Bột đá vôi và tro bay 
Bột đá vôi sử dụng là bột đá vôi từ mỏ đá thuộc huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). 

Hàm lượng các tạp chất có hại trong bột đá vôi đều thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật quy 
định bột mịn cho bê tông cát theo tiêu chuẩn NF P18-508. Bột đá vôi này có khối 
lượng thể tích là 1,3 g/cm3, khối lượng riêng là 2,72 g/cm3, độ mịn Blaine đạt 3210 
cm2/g. Tro bay (FA) có độ hoạt tính theo thành phần hóa trình bày bảng sau, khối 
lượng thể tích là 1,118g/cm3, khối lượng riêng là 2,12 g/cm3. Bột đá vôi và tro bay có 
thành hóa học được ghi trong bảng 4. 
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Bảng 4. Kết quả thử nghiệm thành phần hóa học của bột đá vôi và tro bay 

Bột SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O MKN 
Bột đá vôi (%) 0,17 0,02 0,04 54,88 0,45 0,02 0,04 43,46 
Tro bay (%) 58,38 25,12 7,01 0,84 0,70 0,30 3,28 5,29 

2.1.4. Nước và phụ gia siêu dẻo  
Nước sử dụng cho bê tông cát nhiều tro bay là nước sạch, đạt tiêu chuẩn XDVN 

302 - 2004. Phụ gia hóa dẻo trong nghiên cứu này dùng của Sika loại Visconcrete-
V3000-10.  

2.2. Thành phần các loại bê tông chế tạo và mẫu thí nghiệm 

Bê tông cát trong nghiên cứu được thiết kế với cường độ yêu cầu thực tế là 15Mpa. 
Việc thiết kế thành phần bê tông được thực hiện theo phương pháp tính toán kết hợp 
với thực nghiệm. Trong đó phần tính toán sơ bộ được thực hiện theo nguyên lý chèn 
đầy thể tích của khung cốt liệu, phương pháp này đã được phân tích đánh giá tính thực 
tiễn và tính hiệu quả trong tài liệu [3], thiết kế cũng tham khảo tiêu chuẩn ACI 211.1-
91 và tiêu chuẩn ACI 211.4-98 để lựa chọn tỷ lệ N/X. 

Bốn cấp phối bê tông cát được thiết kế: cấp phối bê tông cát không sử dụng tro bay 
(mẫu đối chứng-SC0), các cấp phối bê tông cát sử dụng với hàm lượng tro bay thay 
thế xi măng với lượng 30%, 40%, 50% ký hiệu lần lượt là HVFASC30, HVFASC40, 
HVFASC50. Thành phần của cấp phối bê tông trình bày trong bảng 5. 

Bảng 5. Bảng thành phần các cấp phối bê tông cát nhiều tro bay 

Thành phần và các tính chất 
Bê tông 
cát đối 
chứng 

Bê tông cát 
dùng 30% 

tro bay 

Bê tông cát 
dùng 40% 

tro bay 

Bê tông cát 
dùng 50% 

tro bay 
Thành phần     
Xi măng loại PCB30 (kg/m3) 360 252 238 180 
Tro bay (kg/m3) 0 108 122 180 
Cát hạt thô (kg/m3) 1155 1155 1155 1155 
Cát hạt mịn (kg/m3) 495 495 495 495 
Bột đá vôi (kg/m3) 125 125 125 125 
Nước (Lít) 170 170 170 170 
Phụ gia siêu dẻo (mL/m3) 3.6 3.6 3.6 3.6 
Tỷ lệ N/CKD 0.47 0.47 0.47 0.47 
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Tính chất bê tông tươi     
Độ sụt (cm) 2 3.5 5.5 4 
Tính chất bê tông đông cứng     
Cường độ nén 28 ngày (MPa) 18.3 14.4 14.6 11.4 
Cường độ nén 56 ngày (MPa) 25.3 20.3 21.5 17.6 
Cường độ kéo bửa 28 ngày 
(MPa) 1.56 1.49 1.64 1.18 

Cường độ kéo bửa 56 ngày 
(MPa) 1.92 1.87 2.15 1.45 

Mô đun đàn hồi 28 ngày (MPa) 20,256 17,945 18,345 15,674 

Ký hiệu mẫu thí nghiệm SC0 HVFASC30 HVFASC40 HVFASC50 

Hỗn hợp bê tông cát nhiều tro bay được trộn theo đúng quy trình thiết kế để đảm 
độ sụt theo yêu cầu. Mỗi cấp phối bê tông cát được chế tạo 06 mẫu trụ (150 × 300mm) 
để xác định cường độ chịu nén và 06 mẫu trụ (150 × 300mm) để xác định cường độ 
kéo bửa ở các tuổi 28 và 56 ngày; 03 mẫu trụ (150 × 300mm) để xác định mô đun đàn 
hồi ở 28 ngày. Các mẫu được để trong khuôn thép dưới nhiệt độ không khí 27 ± 2 oC 
sau 24 giờ tiến hành tháo khuôn và ngâm vào bể nước với nhiệt độ chuẩn trên cho đến 
ngày thí nghiệm. 

2.3. Kết quả thực nghiệm và thảo luận 
2.3.1. Tính công tác của HVFASC 
Vì bê tông cát có nhiều hạt nhỏ (cát nhỏ và chất độn mịn) nên lượng cần dùng 

nước lớn hơn so với bê tông thường. Khi dùng phụ gia hóa dẻo loại này Visconcrete -
V3000-10 cho loại xi măng Nghi Sơn PCB30 thì khả năng giảm độ sụt theo thời gian 
là nhỏ. Đối bê tông cát có sử dụng nhiều tro bay, tỷ diện tích bề mặt của các loại hạt 
nhỏ tăng lên sẽ làm ảnh hưởng đến độ dẻo của hỗn hợp bê tông, tuy nhiên tro bay là 
các hạt tròn cạnh và trơn cho nên cải thiện được khả năng dễ đổ của bê tông khi tăng 
hàm lượng tro bay đến một mức phù hợp. Kết quả đo độ sụt của các hỗn hợp bê tông 
cát ở hình 2.  

Theo kết quả chỉ ra rằng khi sử dụng phụ gia tro bay trong thành phần của bê tông 
độ sụt cao hơn so với khi không sử dụng tro bay. Độ sụt thay đổi khi sử dụng hàm 
lượng tro bay khác nhau. Với tỷ lệ tro bay thay thế là 40% cho độ sụt cao hơn so với 
các tỷ lệ thay thế khác. Với độ sụt của hỗn hợp HVFASC từ 2÷6 cm phù hợp dùng để 
đổ móng mặt đường ôtô, hơn nữa có thể chế tạo hỗn hợp bê tông khô dùng cho đầm 
chặt bằng lu sẽ tiết kiệm kinh phí hơn và giảm thời gian chờ thi công các lớp mặt 
đường.  
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Biều đồ mối quan hệ độ sụt và tỷ lệ FA
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Hình 2. Ảnh hưởng của liều lượng tro bay đến độ sụt bê tông cát nhiều tro bay. 

2.3.2. Cường độ chịu nén 
Cường độ chịu nén của HVFASC với các hàm lượng tro bay khác nhau cho các kết 

quả trình bày ở bảng 5 và hình 2. 
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Hình 3. Ảnh hưởng của liều lượng tro bay đến cường độ chịu nén của HVFASC. 

Tỷ lệ cường độ nén và cường độ kéo bửa đạt từ 8.8÷11.8, tỷ lệ này đối với bê tông 
truyền thống là 10.5÷15.2 [7], như vậy mức độ tăng cường độ ép chẻ của bê tông cát 
cao hơn so với bê tông truyền thống, hay nói cách khác cường độ ép chẻ của bê tông 
cát cao hơn so với bê tông thường cùng mức cường độ chịu nén. Điều này lại lần nữa 
khẳng định lại nghiên cứu [4] về các tính chất cơ học của bê tông cát thường. Căn cứ 
kết quả thí nghiệm cường độ nén của bê tông cát nhiều tro bay theo thành phần trên 
đây, khi thay thế tro bay vào thành phần bê tông cát cường độ bê tông cát giảm đáng 
kể và với tỷ lệ thay thế tro bay 40% xi măng bằng tro bay cường độ ở 56 ngày tuổi cao 
hơn so với các tỷ lệ thay thế khác. 

Khi sử dụng liều lượng tro bay thay thế xi măng với các mức 30%, 40%, 50% thì 

Biểu đồ mối quan hệ độ sụt và tỷ lệ FA 
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cường độ nén giảm so với cường độ nén mẫu bê tông cát không sử dụng phụ gia tro 
bay lần lượt là 80%, 84%, 70%. Cường độ nén của HVFASC ở tuổi 56 ngày so với 
tuổi 28 ngày với các mức tro thay thế 30%, 40%, 50% tăng lên lần lượt là 41%, 48%, 
54%. Qua kết quả thí nghiệm cho thấy cường độ của mẫu nhiều tro bay phát triển 
muộn và cần có các nghiên cứu về tuổi muộn hơn. Quan sát bề mặt phá hủy của các 
mẫu chịu nén và kéo bửa, có thể thấy mặt cắt phá hoại đều đi qua cốt liệu - cát. Với kết 
quả này, một lần nữa khẳng định vai trò cải thiện cấu trúc bê tông của phụ gia khoáng 
hoạt tính tro bay, đặc biệt ở vùng chuyển tiếp giữa đá xi măng và cốt liệu bằng các 
hiệu ứng hóa học (phản ứng puzzolanic tạo khoáng CSH) và hiệu ứng vật lý chèn đầy 
(hạt mịn tro bay chèn đầy các lỗ rỗng trong cấu trúc đá xi măng). Và có thể thấy càng 
về sau thì mức độ thay đổi cường độ, hay nói cách khác hiệu quả ảnh hưởng của tro 
bay càng rõ nét. Nguyên nhân vấn đề này đó là do hoạt tính của tro bay thấp hơn so 
với xi măng nên phản ứng tro bay với nước xảy ra chậm hơn so với phản ứng thủy hóa 
xi măng với nước. 

2.3.3. Cường độ kéo bửa 
Cường độ kéo bửa là một chỉ tiêu gián tiếp để xác định sức kháng kéo của vật liệu 

liền khối khi sử dụng làm các lớp kết cấu mặt đường. Hơn nữa là một chỉ tiêu thông 
dụng cho công tác kiểm tra đánh giá. Cường độ kéo bửa trong các tiêu chuẩn mặt 
đường của Pháp còn là chỉ tiêu quan trọng để tính sức kháng mỏi của bê tông mặt 
đường [8] và thí nghiệm thuộc tính mỏi của mặt đường thông qua thí nghiệm mỏi qua 
ép chẻ đã trình bày [9].  

Kết quả thí nghiệm cường độ kéo bửa đã được trình bày trong bảng 5 trên đây và 
hình 3 sau đây: 
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Hình 3. Ảnh hưởng của liều lượng tro bay đến cường độ  
chịu kéo bửa của HVFASC. 
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Quan sát trên biểu đồ hình 3, kết quả thí nghiệm từ bảng cho thấy rằng cường độ 
kéo khi bửa của bê tông cát sử dụng nhiều tro bay thay đổi so với bê tông cát không sử 
dụng tro bay với tỷ lệ lần lượt là 0.97, 1.12, 0.76. Qua đó cho thấy mẫu thí nghiệm với 
tỷ lệ 40% tro bay cao hơn với các tỷ lệ còn lại, như vậy có một tỷ lệ tro bay thích hợp 
sẽ cải thiện được cường độ kéo bửa của bê tông cát.  

2.3.4. Mô đun đàn hồi 
Mô đun đàn hồi của HVFASC với các hàm lượng tro bay khác nhau cho các kết 

quả trình bày ở bảng 5 và hình 4. 
Cũng như cường độ chịu nén khi thay thế các liều lượng tro bay trong bê tông cát 

thì mô đun đàn hồi giảm. Tuy nhiên với các giá trị mô đun đàn hồi theo kết quả thí 
nghiệm đều cao hơn so với mô đun đàn hồi quy định cho lớp bê tông nghèo sử dụng 
làm móng cho mặt đường ôtô. Điều này cho phép giảm dần độ cứng của mặt đường bê 
tông xi măng khi làm hai lớp bê tông xi măng. 
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Hình 4. Ảnh hưởng của liều lượng tro bay đến mô đun đàn hồi của HVFASC 

2.4. Phân tích giá thành vật liệu với các kết cấu áo đường khác nhau 

Đối với kết cấu bê tông xi măng (BTXM): Giả định về tải trọng tiêu chuẩn trục 10 
tấn quy đổi đến cuối thời gian khai thác 20 năm là 0.3÷0.8 triệu lượt, căn cứ theo kết 
cấu định hình mặt đường BTXM của Đức [10] lựa chọn cho mặt đường bê tông xi 
măng với chiều dày tấm bê tông là 22 cm và có mô đun đàn hồi chung yêu cầu của lớp 
móng mặt đường là 120 Mpa, nền đất đảm bảo mô đun đàn hồi là 45 MPa. Tính toán 
xác định được chiều dày của 03 loại móng mặt đường lần lượt: 15 cm bê tông cát 
nhiều tro bay; 28 cm cấp phối đá dăm loại 1 gia cố 8% xi măng; 55 cm cấp phối đá 
dăm loại 1 trình bày trong hình 5. 
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Hình 5. Các lớp móng kết cấu áo đường BTXM. 1: Tấm bê tông xi măng dày 22cm 
KC1: 15 cm HVFASC; KC2: 28 cm CPDD loại 1 gia cố 8% xi măng;  

KC3: 55 cm CPDD loại 1  

Với các kết cấu áo đường được lựa chọn hình 5 và thông báo giá mới nhất được 
tính ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, giá thành vật liệu lớp móng được tính cho 1 km 
mặt đường đường rộng 7 m, riêng giá thành vật liệu lần lượt là: 490 triệu, 780 triệu và 
1.093 triệu cho loại móng KC1, KC2, KC3. Như vậy kết quả cho thấy móng mặt 
đường dùng vật liệu HVFASC có giá vật liệu chế tạo bằng 60% so với móng CPDD 
loại 1 gia cố xi măng, và 45% so với móng là CPDD loại 1. Mặt khác dùng lớp móng 
bê tông cát nhiều tro bay sẽ giảm đáng kể chiều dày của toàn kết cấu áo đường. 

Hơn nữa để thi công lớp CPDD loại 1 dày 55 cm thì công đầm nén là rất lớn, thi 
công 28 cm CPDD loại 1 gia cố xi măng cũng tương tự, còn thi công mặt đường móng 
dùng HVFASC cho phép thi công bằng đầm chặt bằng lu và công đầm sẽ giảm. Qua 
kết quả tính toán thử nghiệm cho một vùng giàu cát như trên cho thấy nếu sử dụng loại 
bê tông này thì có thể mang lại hiệu quả kinh tế lớn. 

Đối với kết cấu bê tông Asphalt (BTAP): Giả định về tải trọng tiêu chuẩn trục 10 
tấn quy đổi đến cuối thời gian khai thác 20 năm là 0.8 ÷ 3.0 triệu lượt, căn cứ theo kết 
cấu định hình mặt đường BTAP của Đức [10] lựa chọn cho mặt đường bê tông 
asphalts với chiều dày 2 lớp không nhỏ hơn 12 cm và có mô đun đàn hồi chung yêu 
cầu của lớp móng mặt đường là 150 Mpa, nền đất đảm bảo mô đun đàn hồi là 45 MPa. 
Tính toán xác định được chiều dày của 03 loại móng mặt đường lần lượt: 14 cm bê 
tông cát nhiều tro bay và 15 cm CPDD loại 2; 15 cm cấp phối đá dăm loại 1 gia cố 8% 
xi măng và 20 cm CPDD loại 2; 18 cm cấp phối đá dăm loại 1 và 30 cm CPDD loại 2 
trình bày ở hình 6. 
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Hình 6. Các lớp móng kết cấu áo đường BTAP. Chiều dày 2 lớp không nhỏ hơn 12 cm 
KC5: 14 cm HVFASC và 15 CPDD loại 2; KC6: 15 cm CPDD loại 1 gia cố 8% xi 

măng và 20 CPDD loại 2; KC7: 18 cm CPDD loại 1 và 20 cm CPDD loại 2  

Các kết cấu áo đường được lựa chọn hình 6 và thông báo giá mới nhất được tính ở 
TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giá thành vật liệu lớp móng được tính cho 1km mặt 
đường đường rộng 7m, riêng giá thành vật liệu lần lượt là: 727 triệu, 775 triệu và 895 
triệu cho loại móng KC5, KC6, KC7. Như vậy kết quả cho thấy móng mặt đường dùng 
vật liệu HVFASC có giá vật liệu chế tạo bằng 94% so với móng CPDD loại 1 gia cố xi 
măng, và 81% so với móng là CPDD loại 1. Hơn nữa, dùng lớp móng bê tông cát 
nhiều tro bay sẽ giảm đáng kể chiều dày của toàn kết cấu áo đường BTAP. 

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Dựa vào kết quả thực nghiệm và phân tích trên, nghiên cứu ban đầu đưa ra một số 
kết luận: 

Với thành phần của bê tông cát sử dụng nhiều tro bay thay thế lần lượt với tỷ lệ tro 
bay là 30%, 40%, 50%, kết quả thực nghiệm ban đầu chỉ ra với thành phần thực 
nghiệm trên cho sản phẩm HVFASC có những tính chất cơ học đáp ứng được các yêu 
cầu kỹ thuật của lớp bê tông móng mặt đường. Mặt khác khi sử dụng tro bay thay thế 
xi măng giúp cho việc giảm khí thải CO2 từ việc sản xuất xi măng - là khí thải chính 
gây hiệu ứng nhà kính và tận dụng được phế thải của nhà máy nhiệt điện.  

Việc sử dụng phụ gia tro bay thay thế một phần cho cho xi măng và sử dụng cát 
mịn (Mk < 2) để chế tạo Bê tông cát nhiều tro bay (HVFASC) góp phần tạo ra nhiều 
sự lựa chọn vật liệu bê tông cho người xây dựng và là giải pháp bền vững công nghiệp 
xi măng ở Việt Nam. 

Các tính năng đạt được của bê tông cát nhiều tro bay có thể là giải pháp tốt cho 
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việc sử dụng vật liệu này làm kết cấu móng mặt đường ở các vùng khan hiếm đá dăm 
xây dựng hoặc giá thành của đá dăm là đắt hơn cát nhiều ở một số vùng ở Việt Nam 
như hiện nay. 

Cần nghiên cứu xa hơn nữa về khả năng công nghệ thi công đặc biệt là thi công 
đầm chặt bằng lu cũng như độ bền của lớp móng HVFASC. Hơn nữa cần nghiên cứu 
về việc tính toán mặt đường bê tông xi măng hai lớp dùng trong kết cấu đường cao tốc. 
Với mặt đường BTAP cần nghiên cứu khả năng chống nứt của lớp BTAP trên lớp 
móng cứng. 
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NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LỰA CHỌN XE QUÉT HÚT BỤI  
THEO ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG KHAI THÁC  

TS. THÁI HÀ PHI  
KS. PHẠM TRỌNG HÒA 
Bộ môn Máy xây dựng - Xếp dỡ, Khoa Cơ khí 
Đại học Giao thông vận tải 

Tóm tắt: Bài viết trình bày nội dung nghiên cứu cơ sở lựa chọn xe quét hút bụi 
theo điều kiện môi trường khai thác. 

Summary: This article presents the method for choosing the suittable model of 
street vaccum sweeper for each specific working. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, ô nhiễm môi trường do bụi đường phố gây ra là vấn đề được các cơ quan 
quản lý nhà nước quan tâm. Trước đây, vấn đề thu gom bụi đường phố ở các thành 
phố lớn chủ yếu được thực hiện bằng lao động thủ công. Trong những năm gần đây, ở 
các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng các xe quét hút bụi 
vào công tác thu gom. Sử dụng cơ giới hóa công tác quét đường thay thế cho lao động 
thủ công là việc làm cần thiết.  

Để có thể lựa chọn xe quét hút bụi phù hợp với môi trường khai thác, nhiệm vụ đặt 
ra là cần phải nghiên cứu các cơ sở khoa học cho việc lựa chọn này. 

2. NỘI DUNG 

Xe quét hút bụi làm việc trên các tuyến phố để thực hiện nhiệm vụ quét hút bụi 
trên phần đường mà xe đi qua, trong quá trình làm việc, xe vừa di chuyển, vừa tiến 
hành công việc quét, thu gom và hút bụi vào trong thùng chứa. Quá trình quét sạch bụi 
đường nhờ vào hệ thống chổi quét, thông thường, xe quét hút được trang bị hai chổi 
phụ ở hai bên máy, và một chổi chính ở giữa máy, chổi phụ có nhiệm vụ quét và thu 
gom bụi vào vùng làm việc của chổi chính, chổi chính thực hiện nhiệm vụ quét sạch 
phần đường nó đi qua đồng thời thu gom bụi vào vùng hút của vòi hút. Bụi sau khi thu 
gom sẽ được hút vào trong thùng chứa nhờ hệ thống hút chân không.  

Trên cơ sở phân tích cấu tạo, những đặc điểm về nguyên lý làm việc, đối tượng 
làm việc và địa bàn hoạt động của xe quét hút bụi, cũng như các thông số cấu tạo - kỹ 
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thuật cơ bản. chúng tôi thấy rằng, hai thông số quan trọng nhất để lựa chọn xe quét hút 
đường phù hợp với môi trường khai thác cụ thể là: dung tích thùng chứa bụi và vận tốc 
hút của hệ thống hút bụi chân không. Do đó, lựa chọn xe quét hút phù hợp với môi 
trường khai thác cụ thể phải lấy hai thông số đó làm cơ sở lựa chọn. 

 

Hình 1. Sơ đồ cấu tạo của xe quét hút bụi. 

Để lựa chọn xe quét hút theo hai tiêu chí cơ bản đã đề ra như trên, tác giả xây dựng 
các yếu tố đặc trưng cho môi trường khai thác gồm: 

- Độ bẩn trung bình của đường phố qc (g/m2); 

- Đặc điểm bụi đường phố: được thể hiện qua tỷ trọng của bụi ρc (T/m3) và đường 
kính trung bình của hạt bụi dc; 

- Bề rộng quét hút Bn; 
- Vận tốc di chuyển máy Vm (km/h); 
Trên cơ sở các tiêu chí đã xây dựng ở trên, chúng tôi nghiên cứu xây dựng mô hình 

toán để lựa chọn xe quét hút bụi theo điều kiện môi trường khai thác. Cơ sở để xác 
định dung tích thùng chứa là thể tích bụi thu gom được sau một chu kỳ làm việc của 
xe. Thể tích bụi thu gom được xác định theo công thức T170 - TL [1]  

V = n m c ck

đ

B .V .q .T
.Kρ

, m3   (1) 

Trong đó: Bn - Bề rộng quét, m; Vm - Vận tốc di chuyển của máy khi quét bụi, 
km/h; qc - Độ bẩn trung bình của đường phố, g/m2; Tck - Thời gian làm việc một chu 
kỳ - thời gian đầy thùng, h; ρc - Tỷ trọng bụi, lá cây: ρc = 0,8 - 1,1 T/m3; đất, cát, bụi: 
ρc = 1,1 - 1,5 T/m3; Kđ - Hệ số đầy thùng, Kđ = 0,85 - 0,95. 

Theo tài liệu [1], vận tốc của dòng khí ở cửa nạp được xác định từ điều kiện cân 
bằng của hạt bụi dưới tác dụng của các lực: 

+ Lực trực đối (ngược chiều):  
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Gc = 3
c c

1 .d . .g
6

π ρ   (2) 

Trong đó: dc - Đường kính trung bình của hạt bụi, m; ρc - Tỷ trọng của bụi, kg/m3; 
g - Gia tốc trọng trường, m/s2. 

+ Lực khí động học: 

Pa = 2 2
c k h 0.d .C. .(V V )π ρ −    (3) 

Trong đó: C - Hệ số khí động học, coi hạt bụi là hình cầu C = 0.23; ρk - tỷ trọng 
dòng khí bụi khi hút, kg/m3; Vh - Vận tốc hút, m/s; V0 - Vận tốc ban đầu của hạt bụi 
m/s. 

Để tính toán ta giả thiết ban đầu hạt bụi không chuyển động, nghĩa là V0 = 0, khi 
đó ta có: 

Vh = c
c c

k
1,7.K . g.d . ρ

ρ
   (4) 

Trong đó: Kc - Hệ số dự trữ vận tốc, Kc = 1,25; 
Từ các phương trình trên, thông qua ứng dụng Excel ta có thể tính toán được các 

thông số cơ bản của máy quét hút bụi như dung tích thùng chứa, vận tốc hút, kết quả 
được thể hiện ở hình 2, 3. 

 

Hình 2. Kết quả tính theo dung tích thùng chứa. 
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Hình 3. Kết quả tính theo vận tốc hút. 

Qua tính toán tác giả có một số nhận xét sau: 
- Khảo sát xác định sự thay đổi của dung tích thùng chứa bụi và vận tốc hút theo 

từng thông số của môi trường khai thác (khi cố định các thông số còn lại); 
- Với một môi trường khai thác cụ thể, khi đã xác định được các thông số, nhập số 

liệu, chương trình xác định được dung tích thùng chứa bụi và vận tốc hút, lưu lượng 
bơm cần thiết. 

Ví dụ khảo sát sự thay đổi của dung tích thùng chứa theo bề rộng quét và độ bẩn 
của đường: Sau khi nhập số liệu của môi trường, chạy chương trình thu được kết quả 
như sau: Tỷ trọng bụi: γc = 0,8 T/m3; Vận tốc di chuyển máy cho phép: Vm = 5 km/h; 
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Hình 4. Sự thay đổi của dung tích 
thùng theo độ bẩn. 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

0.
1

0.
32

0.
54

0.
76

0.
98 1.

2
1.

42
1.

64
1.

86

2.
08 2.

3
2.

52
2.

74
2.

96

Đường kính trung bình của hạt bụi, m

nă
ng

 s
uấ

t q
uạ

t c
ần

 th
iế

t, 
m

3/
s

D = 200 mm

D = 250 mm

D = 300 mm

D = 350 mm

D = 400 mm

đường kính ống hút

 

Hình 5. Sự thay đổi của dung tích 
thùng theo bề rộng quét. 
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Bảng 1. Sự thay đổi dung tích thùng khi bề rộng quét thay đổi 

Dung tích thùng chứa bụi 
Tỷ trọng bụi: γc = 0,8 T/m3; Vận tốc di chuyển máy cho phép: Vm = 5 km/h; 

Bề rộng quét Bn (mm) 

Độ 
bẩn  
đường 
qc 
(g/m2) 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 
0.02 0.95 1.00 1.05 1.11 1.16 1.21 1.26 1.32 

0.022 1.04 1.10 1.16 1.22 1.27 1.33 1.39 1.45 
0.024 1.14 1.20 1.26 1.33 1.39 1.45 1.52 1.58 

0.026 1.23 1.30 1.37 1.44 1.51 1.57 1.64 1.71 
0.028 1.33 1.40 1.47 1.55 1.62 1.69 1.77 1.84 

0.03 1.42 1.50 1.58 1.66 1.74 1.82 1.89 1.97 

0.032 1.52 1.60 1.68 1.77 1.85 1.94 2.02 2.11 
0.034 1.61 1.70 1.79 1.88 1.97 2.06 2.15 2.24 

0.036 1.71 1.80 1.89 1.99 2.08 2.18 2.27 2.37 

0.038 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 

0.04 1.89 2.00 2.11 2.21 2.32 2.42 2.53 2.63 
0.042 1.99 2.10 2.21 2.32 2.43 2.54 2.65 2.76 

0.044 2.08 2.20 2.32 2.43 2.55 2.66 2.78 2.89 

0.046 2.18 2.30 2.42 2.54 2.66 2.78 2.91 3.03 
0.048 2.27 2.40 2.53 2.65 2.78 2.91 3.03 3.16 

0.05 2.37 2.50 2.63 2.76 2.89 3.03 3.16 3.29 

Bảng 2. Vận tốc hút thay đổi theo đường kính trung bình hạt bụi 

Lưu lượng bơm cần thiết 

Đường kính vòi hút (mm) 

Đường kính 
trung bình hạt 

bụi (m) 

Vận tốc 
hút cần 

thiết 
(m/s)  

200 
 

250 
 

300 
 

350 
 

400 

0.0001 19.01 0.60 0.93 1.34 1.83 2.39 

0.00012 20.82 0.65 1.02 1.47 2.00 2.62 

0.00014 22.49 0.71 1.10 1.59 2.16 2.82 

0.00016 24.04 0.75 1.18 1.70 2.31 3.02 

0.00018 25.50 0.80 1.25 1.80 2.45 3.20 
0.0002 26.88 0.84 1.32 1.90 2.58 3.38 
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0.00022 28.19 0.89 1.38 1.99 2.71 3.54 
0.00024 29.44 0.92 1.44 2.08 2.83 3.70 

0.00026 30.65 0.96 1.50 2.17 2.95 3.85 
0.00028 31.80 1.00 1.56 2.25 3.06 3.99 

0.0003 32.92 1.03 1.61 2.33 3.17 4.13 

0.00032 34.00 1.07 1.67 2.40 3.27 4.27 
0.00034 35.05 1.10 1.72 2.48 3.37 4.40 

0.00036 36.06 1.13 1.77 2.55 3.47 4.53 
0.00038 37.05 1.16 1.82 2.62 3.56 4.65 

0.0004 38.01 1.19 1.86 2.69 3.66 4.77 

0.00042 38.95 1.22 1.91 2.75 3.75 4.89 

3. KẾT LUẬN 

Với việc xác định được thông số cơ bản để lựa chọn xe quét hút là dung tích thùng 
chứa và vận tốc hút của hệ thống hút bụi chân không, cũng như đã xây dựng được các 
thông số đặc trưng cho môi trường khai thác, lựa chọn được mô hình toán phù hợp và 
xây dựng được chương trình cho phép khảo sát tính toán lựa chọn xe quét hút bụi phù 
hợp với các điều kiện khai thác khác nhau, là cơ sở để lựa chọn xe quét hút phù hợp 
với điều kiện khai thác ở Việt Nam. 

4. KIẾN NGHỊ 

Để sử dụng, khai thác xe quét hút bụi hiệu quả, tránh những ảnh hưởng tiêu cực 
như: gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước do sử dụng xe quét hút, thì 
việc lựa chọn xe quét hút bụi phù hợp với môi trường khai thác cụ thể là cần thiết. Để 
làm được điều đó, thành phố cần phải có những nghiên cứu khảo sát, xác định được 
đặc điểm bụi, thành phần bụi và các thông số đặc trưng của bụi theo từng khu vực, 
từng địa bàn, từng mùa khác nhau. 
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NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CHO 
KHU VỰC CẢNG BIỂN VÀ ÁP DỤNG CỤ THỂ CHO KHU VỰC 

CẢNG HẢI PHÒNG 

TS. NGÔ KIM ĐỊNH 
Vụ Môi trường - Bộ GTVT 
 

1. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

Việt Nam đã tham gia Công ước quốc tế về chuẩn bị, ứng phó và hợp tác trong ô 
nhiễm đầu 1990 (OPRC 90). Việt Nam cũng ban hành kế hoạch Quốc gia ứng phó sự 
cố tràn dầu giai đoạn 2001 - 2010 và Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Tuy 
nhiên công tác ngăn ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu trên biển nói chung và tại khu vực 
cảng biển nói riêng của Việt Nam còn kém hiệu quả về cả kế hoạch và tổ chức, cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và nhân sự cũng như hệ thống văn bản pháp lý còn thiếu và 
chưa đồng bộ. Vì vậy cần triển khai nghiên cứu đề án này tạo một kế hoạch tổng thể 
và chủ động trong việc ứng phó sự cố tràn dầu cho mỗi khu vực cảng biển Việt Nam 
có hiệu quả cao. Đồng thời hạn chế những tác động xấu tới tài nguyên và môi trường 
biển do hoạt động hàng hải gây ra. 

Đề án “Nghiên cứu mô hình ứng phó sự cố tràn dầu cho khu vực cảng biển và 
áp dụng cụ thể cho khu vực cảng Hải Phòng” tập trung đánh giá thực trạng công tác 
ngăn ngừa và ứng cứu các sự cố tràn dầu tại các cảng biển trong cả nước, từ đó đề xuất 
mô hình ứng phó sự cố tràn dầu cho các cảng biển và tiến hành áp dụng cụ thể cho khu 
vực cảng Hải Phòng. 

2. NHỮNG CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005. 
- Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005. 
- Công ước quốc tế về Ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra 1973, được sửa đổi bởi 

Nghị định thư 1978 (MARPOL 73/78). 
- Công ước quốc tế về Chuẩn bị, Ứng phó và Hợp tác trong Ô nhiễm dầu 1990 

(OPRC 90). 
- Quyết định số 129/2001/QĐ-TTg ngày 29/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001-2010. 
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- Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg ngày 12/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010. 
- Quyết định số 309/2005/QĐ-BGTVT ngày 8/02/2007 của Bộ Giao thông vận tải 

giao kế hoạch KHCN và BVMT năm 2007. 
- Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 của Bộ Tài 

Chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp 
môi trường. 

3. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 

- Hiệu quả kinh tế: Việc thực hiện đề án sẽ giúp cho việc xây dựng kế hoạch ngân 
sách của Nhà nước được chủ động trong việc triển khai đầu tư cơ sở vật chất, trang 
thiết bị cho công tác ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu tại các vùng biển của Việt 
Nam. Đồng thời giảm chi phí kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái môi trường 
tại các khu vực cảng biển. 

- Hiệu quả về môi trường: Việc triển khai thành công đề án nghiên cứu mô hình 
ứng phó sự cố tràn dầu cho khu vực cảng biển và áp dụng cụ thể cho khu vực cảng 
biển Hải Phòng sẽ giúp các cảng biển có được một kế hoạch tổng thể và chủ động 
trong công tác ngăn ngừa, ứng phó với sự cố tràn dầu xảy ra tại khu vực cảng biển từ 
đó giảm thiểu đáng kể những ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động hàng hải tới môi 
trường và tài nguyên biển, đồng thời cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường biển 
nước ta, đặc biệt là khu vực biển Hải Phòng. 

4. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

a. Nội dung nghiên cứu 
Các nội dung nghiên cứu chính của đề án là: 
- Đánh giá thực trạng công tác ứng phó sự cố tràn dầu tại các cảng biển trong cả nước. 
- Nghiên cứu các mô hình ứng phó sự cố tràn dầu tại một số cảng trên thế giới và 

các văn bản pháp quy trong nước và quốc tế liên quan đến công tác ứng phó sự cố  
tràn dầu. 

- Phân tích quá trình ứng phó một số vụ tràn dầu điển hình của Việt Nam, đánh giá 
rút kinh nghiệm làm cơ sở để xây dựng mô hình ứng phó sự cố tràn dầu cho các khu 
vực cảng biển và đưa ra mô hình cụ thể cho khu vực cảng biển Hải Phòng. 

- Xây dựng khung kế hoạch tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực cảng  
Hải Phòng. 
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b. Kết quả chính của đề án được thể hiện trong 6 chương 
Chương 1: Báo cáo tổng quan hiện trạng môi trường tại các cụm cảng biển lớn 

trong cả nước. 
Chương 2: Báo cáo tổng hợp về hiện trạng của hoạt động của các cảng biển và 

những tác động của nó tới môi trường biển, đặc biệt là tác động của những sự cố tràn 
dầu xảy ra tại các cảng biển. 

Chương 3: Báo cáo đánh giá thực trạng công tác ứng phó tại các cảng biển trong 
cả nước. 

Chương 4: Báo cáo nghiên cứu mô hình ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực cảng 
biển của một số nước trên thế giới, lựa chọn các giải pháp phù hợp với điều kiện của 
Việt Nam. 

Chương 5: Mô hình ứng phó sự cố tràn dầu, khu kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 
cho khu vực cảng biển. 

Chương 6: Mô hình ứng phó và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực cảng 
Hải Phòng. 

5. KẾT LUẬN 

- Đề án đã xác định rõ những mục tiêu cụ thể trong việc xây dựng mô hình ứng 
phó sự cố tràn dầu cho khu vực cảng biển. 

- Đề án đánh giá được tổng quan hiện trạng môi trường tại các cụm cảng biển lớn 
trong nước. 

- Đề án đã đánh giá được hiện trạng hoạt động hàng hải và những tác động của nó 
tới môi trường biển đặc biệt là những tác động của những vụ tràn dầu tại khu vực cảng. 

- Đề án đã đánh giá thực trạng công tác ứng phó sự cố tràn dầu tại các cảng biển 
trong cả nước. 

- Đề án đã nghiên cứu mô hình ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực cảng biển của 
một số nước trên thế giới, lựa chọn các giải pháp phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 

- Đề án đã đề xuất mô hình ứng phó sự cố tràn dầu, khung kế hoạch ứng phó sự cố 
tràn dầu cho khu vực cảng biển. 

- Đề án đã đề xuất mô hình ứng phó và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại khu 
vực cảng Hải Phòng. 
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AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ  
HÀNH VI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN: 

TIẾP CẬN TỪ PHƯƠNG THỨC PHÂN TÍCH RỦI RO 

TRAFFIC SAFETY AND DRIVER BEHAVIOR: 
RISK ANALYSIS APPROACH 

TS. LÊ THU HUYỀN 
Bộ môn Quy hoạch & Quản lý GTVT 
Đại học Giao thông vận tải 

Tóm tắt 
Trong hai thập kỷ qua, tốc độ cơ giới hóa nhanh chóng trong giao thông vận tải, 

đặc biệt là sự bùng nổ sử dụng xe gắn máy và các phương tiện cơ giới cá nhân khác, 
trong điều kiện hạn chế về cơ sở hạ tầng và đặc biệt là sự hạn chế trong ý thức của 
người điều khiển phương tiện và trình độ quản lý giao thông là những nguyên nhân 
chủ yếu dẫn đến sự gia tăng cả về số lượng và mức độ nguy hiểm của tai nạn giao 
thông đường bộ ở nước ta. Mô hình phân tích rủi ro được áp dụng trong phân tích 
hành vi người điều khiển phương tiện là bước đột phá trong việc đánh giá tác động 
nhiều chiều của các yếu tố dẫn đến hành vi vi phạm luật giao thông. Trên cơ sở đó, 
các nhà hoạch định chính sách, các nhà chuyên môn, các cơ quan quản lý nhà nước 
có thể đề ra và thực hiện một cách hiệu quả nhất các giải pháp nhằm hạn chế số lượng 
và mức độ nghiêm trọng của tai nạn giao thông đường bộ ở nước ta.  

Abstract 
In the recent twenty years, the high speed of motorization in traffic, especially the 

boomMing increasing usage of motorcycles and other motorized vehicles, in the 
limited condition of infrastructure, along with limitation of driver awareness and 
traffic management ability are the main causes leading to the increasing in number 
and seriousness level of road traffic accident in Vietnam. Risk analysis applied in 
analyzing driver behaviour is starting step in analyzing multi-dimensional elements 
which lead to traffic accident in general and driver behaviour of violating traffic 
regulations in particular. Based on that, policy makers, professional experts, state 
authority can build up, and conduct the most efficiently traffic safety measurements in 
order to reduce the number and seriousness level of road traffic accidents in Vietnam. 
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Giới thiệu 
Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, số vụ tai nạn giao thông, 

số người chết và bị thương đã tăng từ 1.3 đến 1.9 và tăng gấp 1.5 lần từ năm 1996 đến 
năm 2005 mà chủ yếu là tai nạn giao thông đường bộ. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Đường bộ Đường thủy nội địa Đường biển Đường sắt
 

Hình 1. So sánh tai nạn giao thông đường bộ với các phương thức vận tải khác. 

Hầu hết các báo cáo của các cơ quan quản lý và các nghiên cứu khoa học đều cho 
rằng những hành vi gây mất an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện là 
nguyên nhân chính của 70% số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, cho đến 
nay, các nghiên cứu về hành vi gây mất an toàn giao thông ở Việt Nam đều mới dừng 
lại ở việc sử dụng các chỉ tiêu thống kê từ phân tích hồ sơ tai nạn của cảnh sát giao 
thông trong khi hồ sơ gốc của các số liệu này thường rất khó tiếp cận vì những quy 
định về an ninh và tố tụng. Hơn nữa, những kết quả phân tích hồ sơ tai nạn thường phụ 
thuộc vào đánh giá định tính và chủ quan của nhân viên khám nghiệm hiện trường, các 
nhà nghiên cứu chuyên môn về giao thông thường không thể can thiệp vào quá trình 
đánh giá mà chỉ đơn thuần sử dụng lại kết quả đánh giá. Trong khi đó, trong hoạt động 
tham gia giao thông hàng ngày trên đường và tại nút giao, những hành vi gây mất an 
toàn giao thông vẫn thường xuyên xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đồng 
thời trực tiếp làm giảm tốc độ và lưu lượng dòng giao thông.  

Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số đô thị phía Nam và Tây Nam Á 
có một đặc điểm là hệ thống giao thông đô thị phụ thuộc chủ yếu vào xe máy (JICA và 
HAPC, 1997; Barter, 1999; BPS Indonesia, 2000). Số liệu thống kê ở Hà Nội cho thấy 
xe máy chiếm hơn 87% tổng lưu lượng xe hoạt động trong nội thành (Nguồn: Sở 
TNMT Hà Nội, 2006). Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, 98% hộ dân thành phố có sở 
hữu xe máy (Nguồn: Chi cục BVMT TP. Hồ Chí Minh, 2007). Hiệu quả của xe gắn 
máy đương nhiên là cao, nhưng cũng có nhiều điểm bất lợi như làm giảm hiệu quả của 
hệ thống đường, vi phạm các quy định về giao thông, mất an toàn giao thông.  
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Vấn đề đặt ra là nguyên nhân dẫn đến những hành vi vi phạm luật giao thông là ở 
đâu? Hành vi nào gây mất an toàn giao thông, ở mức độ nào? Tác động vào các 
nguyên nhân chủ quan hay khách quan sẽ có hiệu quả tức thì, hay dài hạn? Phân tích 
và trả lời đúng những câu hỏi này sẽ giúp cho các nhà chuyên môn, các cơ quan quản 
lý nhà nước đề ra và thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế số lượng và mức độ 
nghiêm trọng của tai nạn giao thông đường bộ ở nước ta. 

1. Phân tích rủi ro và ứng dụng trong an toàn giao thông 

Trong lĩnh vực an toàn giao thông, để xác định hiệu quả của các biện pháp bảo 
đảm an toàn giao thông, có thể có các mô hình dự báo định tính và định lượng. Các mô 
hình định lượng lại có hai xu hướng để phân tích số liệu quá khứ và dự báo tương lai.  

Trước hết, phương pháp đơn giản nhất để dự báo hiện trạng an toàn (không an 
toàn) trong hệ thống giao thông là xác định tần suất các vụ tai nạn/xung đột đã xảy ra. 
Phương pháp này không quan tâm tới các nguyên nhân của các vụ tai nạn hay các mối 
quan hệ tương tác giữa các yếu tố trong “hộp đen”. Đầu vào của mô hình dự báo trong 
trường hợp này là các yếu tố về cơ sở hạ tầng giao thông (tầm nhìn, loại đường, số làn 
đường,…), môi trường giao thông (thời tiết mưa, nắng,…), điều kiện dòng giao thông 
(tốc độ, mật độ, giãn cách trung bình dòng xe,…), đầu ra của mô hình dự báo là tỷ lệ 
các vụ tai nạn/xung đột. Từ các số liệu thống kê trong quá khứ, sử dụng các công cụ 
xác suất thống kê như hồi quy tuyến tính, phi tuyến, phân tích độ lệch chuẩn (analysis 
of variance), v.v..., để xác định mối quan hệ giữa các tham số đầu vào và đầu ra.  

Các phương pháp phân tích rủi ro cũng bắt đầu từ số liệu thống kê. Tuy nhiên, các 
phương pháp này không dừng lại ở mối quan hệ đơn giản một chiều giữa đầu vào và 
đầu ra, mà cố gắng phân tích sâu hơn mối quan hệ theo chuỗi nguyên nhân - kết quả. 
Mục tiêu cuối cùng là xác định được phân bố xác suất của các mức độ thiệt hại (giá trị 
định lượng tai nạn và/hoặc xung đột) với mối quan hệ tương tác (đa chiều) giữa các 
tham số đầu vào. Ở đây, đầu ra của mô hình không phải chỉ là số lượng các vụ tai 
nạn/xung đột, mà là bộ biến số bao gồm số lượng và mức độ thiệt hại của tai nạn 
và/hoặc xung đột. Lý thuyết Bayes về phân bố xác suất có điều kiện được sử dụng như 
công cụ hiệu quả của phương pháp tiếp cận này.  

Với phương thức tiếp cận theo hướng phân tích rủi ro, “rủi ro” được định nghĩa 
như một tập hợp bao gồm mức độ thiệt hại và xác suất xảy ra của một sự kiện không 
mong đợi (an undesirable event). Để định lượng mức độ (giá trị) “rủi ro”, các tình 
huống (bộ tập hợp các tham số đầu vào) phải được đánh giá nhằm trả lời các câu hỏi 
sau: (i) tình huống nào có thể dẫn đến thiệt hại? (ii) tần suất xảy ra tình huống đó? (iii) 
hậu quả của tình huống đó như thế nào? 
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Câu hỏi đầu tiên liên quan đến các tình huống/nguyên nhân dẫn đến rủi ro (ví dụ: 
hành vi của người điều khiển phương tiện trong những tình huống cụ thể); câu hỏi thứ 
hai nhằm xác định xác suất xảy ra các tình huống đó; và câu hỏi thứ ba là mức độ thiệt 
hại. Quy trình phân tích và trả lời ba câu hỏi nói trên là phương thức tiếp cận “phân 
tích rủi ro”. Việc phân tích một cách hệ thống tất cả các tình huống có thể xảy ra để trả 
lời các câu hỏi sẽ cho ta tập đầy đủ các giá trị định lượng của biến “rủi ro”.  

Để xây dựng mô hình định lượng mức độ rủi ro của một (một vài) tình huống cụ 
thể, cần phải có một lượng lớn số liệu thực tế. Tuy nhiên, số liệu về tai nạn và/hoặc 
xung đột giao thông lại không nhiều, mang tính ngẫu nhiên và không hệ thống. Phân 
tích rủi ro ứng dụng trong phân tích hành vi của người điều khiển phương tiện theo 
chuỗi nguyên nhân - kết quả là công cụ hiệu quả để xác định và sử dụng tất cả các dữ 
liệu hiện có.  

2. Các yếu tố thành phần trong mô hình phân tích rủi ro 

a. Biến “rủi ro” (giá trị và xác suất xuất hiện) 
Như đã nói ở trên, “rủi ro” (ký hiệu bằng Risk 1, 2, 3) được xác định bằng một 

biến số bao gồm tần suất và mức độ thiệt hại có thể xảy ra. Hình dưới đây minh họa 
các biến rủi ro khác nhau thể hiện bằng đồ thị.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Hình 1. Minh họa định lượng giá trị biến “rủi ro”.  

b. Phân bố xác suất đa chiều 
Phân bố xác suất đa chiều mô tả sự quan hệ tương tác giữa các yếu tố đầu vào với 

đầu ra. Ví dụ nếu coi “vận tốc phương tiện” là một biến đầu ra, phụ thuộc vào các yếu 
tố đầu vào là “độ lớn động cơ” (mạnh, trung bình, yếu), “điều kiện mặt đường” (khô, 
ướt, trơn trượt), ta sẽ thu được bảng phân bố xác suất theo nhóm như sau: 

∫= damagedamagepR d)(

probability 
for damage

damage

Risk 3 Risk 1

Risk 2

Mức độ thiệt hại 
 

 
( ) ( )R p d= ∫ thieät haïi thieät haïi  

Xác suất 
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Hình 2. Minh họa phân bố xác suất đa chiều. 

c. Chuỗi nguyên nhân - kết quả 
Phân tích rủi ro sử dụng phương thức tiếp cận theo các mô-đun, phân tích chuỗi 

nguyên nhân - kết quả từ các yếu tố ảnh hưởng của đầu vào tới đầu ra (mức độ thiệt 
hại có thể có). Phân tích chuỗi nguyên nhân - kết quả đối với hành vi vi phạm luật giao 
thông ở Việt Nam sẽ được mô tả trong phần tiếp theo của nghiên cứu này. 

3. Ứng dụng trong nghiên cứu hành vi vi phạm luật giao thông 

Khi xem xét các nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm luật giao thông, có thể nhận 
thấy rằng, thông thường, người lái xe khi điều khiển phương tiện nhằm hai mục tiêu: thứ 
nhất là tới đích trong khoảng thời gian chấp nhận được, thứ hai là đảm bảo an toàn cho 
người và phương tiện. Chẳng hạn, nếu trên đường có quá nhiều nguy hiểm, người lái xe 
sẽ đi chậm lại; nếu trên đường ít có nguy hiểm (theo nhận định chủ quan), trong khi 
nguy cơ bị tắc đường, trễ chuyến đi tăng lên, người lái xe có thể tăng tốc, gây khả năng 
(xác suất) xảy ra xung đột/tai nạn lớn. Có thể nói rằng, đối với mỗi người lái xe, mỗi 
“rủi ro” mà anh ta có thể gặp phải trên đường đều có ảnh hưởng đến cả chuyến đi, ví dụ 
như rủi ro gặp xung đột, hay tai nạn giao thông, hay rủi ro bị phạt do vượt quá tốc độ 
cho phép,… Điều đó có nghĩa là với mỗi lái xe, việc điều khiển phương tiện luôn luôn 
phải cân nhắc giữa mục tiêu đảm bảo an toàn và nguy cơ “không tới đích kịp thời”.  

Ngoài ra, những tâm lý mang tính văn hóa và xã hội đóng vai trò quan trọng trong 
văn hóa tham gia giao thông như “vi phạm luật giao thông không phải là điều nghiêm 
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trọng”, “tất cả mọi người đều vi phạm luật giao thông”, “nếu không vi phạm luật giao 
thông thì không thể di chuyển được trong điều kiện giao thông như hiện nay”. 

Trong điều kiện giao thông ở Việt Nam, từ ý kiến chuyên gia và phỏng vấn người 
điều khiển phương tiện, có thể xác định các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến hành vi vi 
phạm luật giao thông chia thành hai nhóm chính như sau: 

- Đặc tính cá nhân của người lái xe: thái độ đối với luật pháp, khả năng nhận thức, 
động cơ trong từng chuyến đi cụ thể,…  

- Các yếu tố khách quan: cơ sở hạ tầng, độ nghiêm khắc của luật định, cưỡng chế, 
điều kiện dòng xe, các yếu tố khác.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Hình 3. Chuỗi nguyên nhân - kết quả. 

Lý thuyết về hành vi có chủ đích (Theory of Planned Behaviour (TPB)) ra đời từ 
những năm 1990 đã phát triển nhiều ứng dụng trong dòng giao thông ôtô, giải quyết 
các vấn đề liên quan đến hành vi “phóng nhanh, vượt ẩu” và các hành vi vi phạm luật 
giao thông khác (Newnam, Watson & Murrary, 2004; Parker, Manstead & Stradling, 
1995; Parker, Manstead, Stradling, Reason & Baxter, 1992; Parker, Stradling & 
Manstead, 1996), hành vi “sử dụng mũ bảo hiểm khi đi xe đạp (Lajunen & Räsänen, 
2004; Quine et al., 1998; Quine, Rutter & Arnold, 2001), hành vi của người đi bộ 
(Evans & Norman, 1998), hành vi lựa chọn phương thức vận tải (Bamberg, Ajzen & 
Schmidt, 2003; Forward, 2004), hành vi lái xe khi say rượu (Gordon & Hunt, 1998; 
Sheehan et al., 1996) và sử dụng thắt lưng an toàn khi lái xe ôtô (Gordon & Hunt, 
1998). 
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Hình 4. Lý thuyết hành vi có chủ đích (Icek Ajzen, 1985, ver. 2006). 

Lý thuyết hành vi có chủ đích cho rằng, niềm tin hành vi (behavioural belief) và ý 
thức hành vi (attitude toward behaviour) có mối quan hệ, định kiến xã hội (normative 
beliefs) tác động đến ý thức chủ quan (subject norm), nhận thức hành vi (perceived 
behavioural control) do nhận thức chung (accessible control beliefs) quyết định và 
hành vi là kết quả của ý định (intentions of perception of behavioural control) và nhân 
tố điều khiển hành vi (actual behavioural control).  

Xuất phát từ lý luận, trên cơ sở điều tra thực nghiệm, tác giả xây dựng mô hình 
phân tích chuỗi nguyên nhân - kết quả của hành vi vi phạm luật giao thông. Mô hình 
giả định rằng hành vi vi phạm luật giao thông của người điều khiển phương tiện bắt 
nguồn từ “ý thức tuân thủ luật pháp” (general attitude towards rules) và “nhận định 
tuân thủ luật pháp” (specific-scenario acceptance of rules). “Ý thức tuân thủ luật pháp” 
có tính lâu dài chịu ảnh hưởng của các yếu tố bền vững như giáo dục, môi trường văn 
hóa, ý thức xã hội, v.v… Trong khi đó, “nhận thức” chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố 
trong những tình huống môi trường giao thông cụ thể mà người tham gia giao thông 
phải xử lý, bao gồm cả mục đích chuyến đi và năng lực nhận thức và xử lý tình huống 
cụ thể.  

Hình vẽ dưới đây mô phỏng mô hình quan hệ giữa các yếu tố trong chuỗi nguyên 
nhân - kết quả của hành vi vi phạm luật giao thông.  
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Hình 5. Mô hình phân tích rủi ro theo chuỗi nguyên nhân - kết quả. 

4. Kết luận 

Hiện nay, tai nạn giao thông ngày càng là mối quan tâm hàng đầu đối với toàn xã 
hội. Con người là nhân tố trung tâm trong các nghiên cứu về giảm thiểu tai nạn giao 
thông. Những năm gần đây, các nhà chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách, các cơ 
quan, tổ chức có liên quan đã triển khai rất nhiều nghiên cứu về lý thuyết cũng như 
thực thi nhiều biện pháp nhằm cải thiện tình hình. Mục tiêu cuối cùng là nhằm xây 
dựng và tổ chức môi trường giao thông thuận lợi và an toàn cho người sử dụng. 

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xây dựng mô hình đánh giá rủi ro đối với các hành 
vi của người điều khiển phương tiện, đặc biệt hướng tới các hành vi vi phạm luật giao 
thông. Mục tiêu cuối cùng là nhằm trả lời các câu hỏi: Tại sao người tham gia giao 
thông lại vi phạm luật giao thông? Tần suất vi phạm luật giao thông là bao nhiêu? Hậu 
quả của các loại hành vi khác nhau nghiêm trọng như thế nào? Trả lời các câu hỏi này 
được tổ chức một cách hệ thống theo một chuỗi chu trình phân tích nguyên nhân - kết 
quả để xác định các hành vi vi phạm luật giao thông (phân nhóm các loại hành vi), xác 
định xác suất xuất hiện các hành vi, và hậu quả của các nhóm hành vi khác nhau.  

Bước đầu, mô hình phân tích rủi ro được xây dựng một cách định tính. Các nghiên 
cứu lý thuyết và ứng dụng đã có được ứng dụng trong tổ chức và xây dựng mô hình. 
Vấn đề đặt ra là định lượng các giá trị đầu vào, đầu ra và mối quan hệ tương tác đa 
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chiều giữa các giá trị đó. Phương pháp phân tích rủi ro cung cấp cho chúng ta công cụ 
để xây dựng, tính toán định lượng mối quan hệ giữa các yếu tố trong toàn bộ chuỗi 
nguyên nhân - kết quả nói trên. Càng phân tích chuỗi nguyên nhân kết quả chi tiết và 
sâu thì khả năng đánh giá những tác động chính xác càng cao hơn. Từ đó có cơ sở để 
định lượng và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm luật giao thông của 
người điều khiển phương tiện, thống kê và dự báo các thay đổi trong tương lai khi các 
yếu tố hiện trạng có sự thay đổi hợp lý. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Ajzen, I. & Fishbein, M.: Understanding attitudes and predicting social 
behaviour, Englewood-Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980  

[2] Ajzen, I. The theory of planned behaviour. Organizational Behaviour and 
Human Decision Processes, 1991.  

[3] Bald, J. St.: Grundlagen für die Anwendung von Risikoanalysen im 
Straßenwesen. (Basics for Using Risk Analysis in Road Engineering). 
Dissertation, Darmstadt 1991.  

[4] Durth, W.; Bald, J. St.: Risikoanalysen im Straßenwesen (Risk Analysis in 
Road Engineering). Darmstadt 1987. Forschung Straßenbau und 
Straßenverkehrstechnik 531. BMVBW, Bonn 1988 

[5] Lê Thu Huyền, Nguyễn Thị Thanh Hoa: Motorbike and Road Safety in 
Vietnam, Vietnam Development Forum, 2006. 

[6] Lê Thu Huyền: Risk Analysis, Driver Behaviour and Traffic Safety at 
Intersections in Motorcycle-dominated Traffic Flow, Luận án tiến sỹ, TU 
Darmstadt (Đại học Kỹ thuật Darmstadt), Đức, 2009 

[7] Oliver Carsten: Multiple perspectives, in Human factors for highway 
engineers, University of Leeds, UK, 2001. 

[8] TRB (Transportation Research Board): Comprehensive Human Factors 
Guidelines for Road Systems, National Cooperative Highway Research 
Program, March 2005. 

 
 



 198 

TÌNH HÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG  
AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ AN TOÀN  

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM 

PGS.TS. DOÃN MINH TÂM 
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

Tóm tắt: Trong nhiều năm gần đây, vấn đề ATGT đường bộ và ATGT đô thị đã trở 
thành một trong những vấn đề nổi cộm và gây bức xúc trong dư luận xã hội ở Việt 
Nam. Theo số liệu thống kê, hàng ngày có tới 40 người chết vì TNGT trên toàn quốc. 
Các tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ quan trọng, có lưu lượng 
xe cao và mật độ xe vận tải hành khách lớn. Còn trong các đô thị lớn như Hà Nội và 
TP. Hồ Chí Minh, tình trạng ùn tắc giao thông đã và đang diễn ra ngày càng trầm 
trọng. Bài viết nhằm tổng quan và tổng hợp tình hình về TNGT trên các quốc lộ và 
thực trạng ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn Việt Nam. Đồng thời tổng hợp các giải 
pháp lớn đã và đang được các cấp, các địa phương nghiên cứu thực hiện nhằm góp 
phần giảm thiểu TNGT và ùn tắc giao thông tại Việt Nam. 

1. Tổng quan về tình hình ATGT đường bộ và ATGT đô thị ở Việt Nam  

Ở Việt Nam hiện nay, tình hình đảm bảo trật tự ATGT đường bộ và ATGT đô thị 
đang phải đối mặt với 2 vấn đề nghiêm trọng, đó là tình trạng tai nạn giao thông ngày 
càng gia tăng trên các tuyến quốc lộ và tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng trở nên 
trầm trọng hơn trong giao thông đô thị, đặc biệt tại các thành phố lớn ở Việt Nam như 
Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.  

Việt Nam hiện có hơn 218.500 km đường bộ, đa phần là đường giao thông nông 
thôn (chiếm tới 80%), còn lại là các quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị và đường chuyên 
dùng. Với 60 tuyến đường, hệ thống các tuyến quốc lộ ở Việt Nam với tổng chiều dài 
17.290 km (chiếm khoảng 8%). Trong đó, chất lượng mặt đường quốc lộ được đánh 
giá 32% đạt loại tốt, 35% đạt loại trung bình, 17% loại xấu và 16% thuộc loại rất xấu. 
Như vậy, nhiều tuyến chưa đảm bảo tiêu chuẩn, cầu và đường chưa đồng bộ. Theo 
khảo sát của Bộ GTVT, hiện tại ở nhiều đoạn trên các quốc lộ 2, 3, 5, 6, 15, 70 và 
279... đã hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt ở khu vực miền Trung, các 
cầu, cống, tuyến đường xây dựng trước đây không phù hợp với tình hình thuỷ văn hiện 
nay nên nền đường dễ bị ngập lụt trong mùa mưa bão, gây sụt lở. Còn theo thống kê 
của Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến cuối năm 2009, mạng lưới giao thông đường bộ 
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ở Việt Nam đã tăng thêm 3.871 km so với năm 1999, nhưng không có một nguồn phí 
tu sửa nào cố định. Đại diện Bộ GTVT cho biết chi phí dành cho công tác bảo trì các 
tuyến quốc lộ năm 2008 đạt mức cao nhất là 1.915 tỷ đồng, nhưng chỉ mới đáp ứng 
khoảng 50% nhu cầu. Bên cạnh đó, chỉ tính riêng trong năm 2009, các đơn vị của Cục 
Đường bộ Việt Nam đã phát hiện, xử lý 86 điểm đen và điểm có nguy cơ mất an toàn 
giao thông với kinh phí 45 tỷ đồng. Rà soát thống kê, xác định trên hệ thống quốc lộ 
còn trên 738 cầu yếu, đang lập dự án cải tạo, sửa chữa 379 cầu, gia cường các cầu yếu 
còn lại để đảm bảo an toàn giao thông. Đó là chưa kể hàng ngàn tỷ đồng cho việc khôi 
phục các tuyến quốc lộ bị hư hại do bão lũ, đặc biệt các tuyến quốc lộ qua miền Trung, 
Tây Nguyên: quốc lộ 24, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, quốc lộ 12, quốc lộ 49 bị 
hư hại nặng do bão số 9, số 11 vừa qua...  

Ở Việt Nam đang tồn tại một nghịch lý, đó là dường như đường sá mỗi ngày được 
mở rộng và êm thuận hơn, phương tiện tham gia giao thông mỗi ngày được trang bị 
tiện nghi và hiện đại hơn thì dường như TNGT cũng ngày một gia tăng hơn? Lý do cơ 
bản nhất, đó chính là vấn đề tốc độ. Đường càng tốt, xe càng hiện đại dẫn đến tình 
trạng người điều khiển phương tiện cho xe chạy càng nhanh hơn, đến mức không kiểm 
soát được tốc độ và gây tai nạn trong tình trạng đường sá ở Việt Nam còn nhỏ hẹp, 
dòng xe hỗn hợp đi lẫn nhau trên đường. Theo Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, 
TNGT trong 10 năm qua liên tục gia tăng. Nếu như năm 1990, số người bị chết vì 
TNGT là 2.368 người thì đến những năm 1995 - 1996 là 6.000 người và đến năm 
2002, con số này đã lên đến 12.989 (và 30.772 người bị thương). Chỉ tính riêng trong 
năm 2002, tai nạn giao thông trên thế giới đã làm cho 1,2 triệu người thiệt mạng và 50 
triệu người bị thương, gây phí tổn hơn 500 tỷ USD. Trong đó số người chết do tai nạn 
giao thông ở châu Á chiếm một nửa, tức khoảng 600 ngàn người, còn thương tích là 9 
triệu người. Hội Chữ thập đỏ Quốc tế và Hội Lưỡi liềm đỏ mới đây đã nhấn mạnh 
rằng, tai nạn giao thông là một hiểm họa ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hàng năm, 
số vụ tai nạn giao thông tăng 10% và con số này ở các nước đang phát triển cao hơn tỷ 
lệ ở các nước công nghiệp phát triển. Một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn 
giao thông là có sự tham gia hỗn tạp của nhiều loại phương tiện giao thông trên đường. 
Tại châu Phi, châu Mỹ Latinh và vùng Caribe, đa số nạn nhân là người đi bộ, trong khi 
đó tại một số nước ở châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan, Việt Nam, nạn 
nhân chủ yếu là những người đi xe hai bánh. Trung Quốc chỉ chiếm 1,9% số phương 
tiện tham gia giao thông của thế giới nhưng lại chiếm khoảng 15% số vụ tai nạn giao 
thông, làm cho hơn 100 ngàn người thiệt mạng. Ở Ấn Độ, cứ 6 phút rưỡi lại có 1 
người tử vong do tai nạn giao thông và con số này được dự đoán là đến năm 2020 sẽ là 
3/1, có nghĩa là cứ 3 phút lại có 1 người chết. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao 
thông quốc gia, năm 2009 cả nước đã xảy ra gần 12.500 vụ tai nạn giao thông, làm 
chết hơn 11.500 người, bị thương xấp xỉ 8.000 người khác. 
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Tại Việt Nam, nhóm đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất chính 
là người điều khiển phương tiện môtô, xe máy. Đây là nguyên nhân trực tiếp và là 
nguyên nhân chính gây ra phần lớn các vụ TNGT đường bộ. Cụ thể, 83,8% số vụ 
TNGT xảy ra do người tham gia giao thông gây ra, trong đó có 36% chạy quá tốc độ 
quy định, 17,2% tránh, vượt sai quy định, 13,9% thiếu chú ý quan sát, 6,8% do đi 
không đúng phần đường, 6,8% say rượu bia điều khiển phương tiện và 3,1% do đi bộ 
qua đường không chú ý quan sát... Còn nhóm các phương tiện tham gia giao thông gây 
ra số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng với số lượng người chết và bị thương cao 
nhất trong mỗi vụ, đó chính là loại phương tiện xe khách chạy đường dài, liên tỉnh. Số 
người chết và bị thương tại mỗi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe khách gây ra 
trên quốc lộ có thể lên tới hàng chục người. Đáng chú ý, trong năm 2009, cả nước đã 
xảy ra 141 vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng; trong đó 80% số vụ 
tai nạn này liên quan đến xe khách thuộc xe tư nhân, doanh nghiệp vận tải nhỏ không 
có thương hiệu. 

Theo một kết quả nghiên cứu khác trên thế giới, Việt Nam hiện đang được xếp 
hạng là một trong các nước trên thế giới có tỷ lệ người chết và bị thương cao trong các 
vụ TNGT. Theo đó, trung bình cứ 10.000 vụ TNGT đường bộ xảy ra ở Mỹ, Kenya và 
Việt Nam (xem biểu đồ nêu trên Hình 1) thì số lượng người chết và bị thương ở Mỹ là 
66 người, ở Kenya là 1.786 người và ở Việt Nam là 3.181 người. 

 

Hình 1. Biểu đồ so sánh về số người chết và bị thương trong 10.000 vụ TNGT đường 
bộ ở các nước (Số liệu trích dẫn từ tài liệu nghiên cứu nước ngoài). 

Trong khi đó, vấn đề ùn tắc giao thông tại các các đô thị lớn ở Việt Nam đã và 
đang trở thành vấn đề nghiêm trọng. Tại các đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh, số điểm ùn tắc giao thông vẫn chậm được khắc phục, diễn 
biến còn phức tạp nhất là vào giờ cao điểm. Theo thống kê, năm 2009 tại các đô thị 
lớn ở Việt Nam đã xảy ra 252 vụ ùn tắc giao thông kéo dài hơn 1 giờ, tăng 111 vụ 
(78,7%) so với năm 2008. Trong đó, tại Hà Nội xảy ra 101 vụ; thành phố Hồ Chí Minh 
xảy ra 78 vụ.  
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Thành phố Hà Nội hiện nay có khoảng 4.000 km đường, chiếm 7% diện tích toàn 
thành phố. So với nhu cầu, diện tích dành cho đường giao thông đô thị của Hà Nội là 
quá nhỏ. Mật độ mạng lưới đường Hà Nội còn thấp và phân bố không đều, mới đạt 
4,08 km/km2 cho tất cả các loại đường ở các quận nội thành cũ. Mật độ phương tiện 
giao thông theo đăng ký đã đến mức báo động, cứ 1 km đường phải gánh đến 500 ôtô 
và 5.500 xe máy. Diện tích đường của Hà Nội hiện chỉ đáp ứng khoảng 40% lượng 
phương tiện giao thông đăng ký của thành phố, chưa kể lượng ôtô, xe máy từ ngoại 
tỉnh đổ vào hoạt động mỗi ngày. Giao thông trên tất cả các tuyến đường chủ yếu là 
giao thông hỗn hợp gồm xe thô sơ, cơ giới, xe 2-4 bánh đều đi chung trên đường, cho 
nên việc đi lại lộn xộn, hay va chạm, cản trở lẫn nhau và gây ùn tắc thường xuyên. Là 
thủ đô của Việt Nam, song giao thông công cộng ở Hà Nội mới đảm bảo khoảng dưới 
15% nhu cầu đi lại, còn trên 80% là do phương tiện cá nhân đảm nhiệm. Trong khi đó, 
mức độ tăng trưởng trung bình số phương tiện hàng năm ở Việt Nam là trên 10% 
/năm. Hiện nay các tuyến đường giao thông và đô thị ở Việt Nam đang bị quá tải bởi 
gần 1 500.000 xe ôtô các loại cùng với khoảng gần 20 triệu xe máy và khoảng 10 triệu 
xe đạp. Vào giờ cao điểm, mức phục vụ của hầu hết các trục đường và các nút giao 
thông chính trong đô thị đều quá tải, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Tại Hà 
Nội, nếu như trước năm 2000, theo thống kê có khoảng trên dưới 40 điểm ùn tắc giao 
thông, thì đến năm 2005 đã xuất hiện khoảng 70 điểm và năm 2009 đã lên tới 125 
điểm. Còn tại TP. Hồ Chí Minh, vào những giờ cao điểm, tại nhiều nút giao thông, 
hàng nghìn phương tiện tham gia giao thông bị ùn tắc, tràn lên cả lề đường kéo dài 
hàng trăm mét, có hôm kẹt xe tại các nút nghiêm trọng gần 3 giờ liền. Theo thống kê 
ban đầu, từ năm 2007 có ít nhất 10 khu vực trong thành phố thường xuyên bị ùn tắc 
nặng. Thời gian gần đây, tình trạng ùn tắc giao thông tại TP. Hồ Chí Minh không hề có 
dấu hiệu thuyên giảm, mà lại xảy ra nhiều hơn với diện rộng hơn, không chỉ vào giờ 
cao điểm. Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở GTVT thành phố, hiện nay thành phố có 
trên 33 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông kéo dài. Trong đó có nhiều vụ ùn tắc kéo 
dài từ 45 phút đến 7 giờ liền. Các giải pháp cấp bách để giải quyết ùn tắc giao thông 
như phân luồng giao thông, chấn chỉnh xe buýt, bố trí làm việc và học lệch ca... vẫn 
không phát huy được hiệu quả, xem ra càng thực hiện càng bế tắc... 

Trong khi đó, số dân và số lượng phương tiện tham gia giao thông tại các đô thị 
lớn ở Việt Nam không ngừng tăng trưởng. Theo số liệu thống kê và tính toán dự báo 
của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, khả năng tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng 
phương tiện tham gia giao thông tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số đô thị lớn 
khác trong khu vực được nêu trong Bảng 1. 
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Bảng 1. Số liệu dự báo mức độ tăng trưởng kinh tế và phương tiện tham gia  
giao thông ở các đô thị lớn Việt Nam và một số nước trong khu vực (Trích dẫn từ 
nguồn số liệu của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT) 

Chỉ tiêu TP Jakarta 
TP 

Manila 
TP 

Bangkok 
TP 

HCM 
TP 

Chengdu 
  

TP. 

Hà Nội 
  

Năm 1994 1996 1993 2002 2001 2001 2005 2010 2020 2030 

Xe 
máy/1000 
dân 

118 8 136 377 54 302 (350) (380) (150) (80) 

Ôtô 
con/1000 
dân 

74 85 142 12 43 8 15 28 66 132 

GNP 
USD/ng. 

3 034 2 455 5 614 1000 2800 990 1377 2 054 4 234 8 329 

2. Tổng hợp các nguyên nhân chính gây nên tình trạng TNGT và ùn tắc giao thông 

Theo tổng hợp của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, các nguyên nhân chính dẫn 
đến tình hình TNGT trên các quốc lộ và tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay tại các đô 
thị lớn ở Việt Nam như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, có thể được tóm tắt như sau: 

Về các nguyên nhân chính gây TNGT trên các tuyến quốc lộ ở Việt Nam: 
- Nguyên nhân sâu xa nhất là do các phương tiện tham gia giao thông chạy với tốc 

độ cao, đặc biệt thường xuyên xảy ra đối với các loại xe khách tư nhân chạy đường dài 
liên tỉnh. 

- Do người điều khiển phương tiện không tự giác tuân thủ Luật Giao thông đường 
bộ như: uống rượu bia, vượt ẩu, lấn đường, không làm chủ tốc độ trên đường,... 

- Do điều kiện đường sá thiếu an toàn tại các đoạn đường cua hẹp, khuất tầm nhìn 
và tại hầu hết các nút giao cắt cùng mức. 

- Do yếu tố kỹ thuật phương tiện thiếu an toàn.  
- Do đặc điểm dòng xe hỗn hợp, tất cả các phương tiện tham gia giao thông cơ 

giới, thô sơ và người đẩy xe hoặc đi bộ đều được phép đi lại trên đường.  
Về các nguyên nhân chính gây nên tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn ở 

Việt Nam: 
- Do ý thức của số đông người tham gia giao thông còn yếu kém, thiếu tự giác. 
- Do dòng xe hỗn hợp cùng tham gia giao thông và cản trở nhau trong quá trình 

lưu hành. 
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- Do hạ tầng cơ sở giao thông đô thị còn lạc hậu, không đáp ứng kịp với đà tăng 
trưởng mạnh phương tiện xe ôtô và xe máy. 

- Do dân số và số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh. 
- Do nhiều vụ TNGT xảy ra trên đường, góp phần gây tắc nghẽn giao thông. 
- Do việc sửa chữa các công trình trên đường, làm thắt hẹp mặt đường, gây ùn tắc. 
- Do xe buýt lưu hành vào giờ cao điểm và đỗ đón trả khách tại các bến dọc đường, 

gây cản trở trực tiếp đến dòng xe hỗn hợp, tạo ra ùn tắc giao thông. 
- Do công tác tổ chức giao thông có phần chưa hợp lý và thiếu tính tổng thể,  

đồng bộ. 
- Do quỹ đất dành cho giao thông còn hạn chế, không chỉ thiếu đường cho xe chạy 

mà còn thiếu trầm trọng cả một hệ thống các bãi đỗ xe dành cho ôtô và xe máy. 
- Do công tác QLNN về quy hoạch đô thị và trật tự ATGT chưa đáp ứng được  

nhu cầu. 
Thực tế tại Việt Nam đã cho thấy, tuy biểu đồ tăng trưởng xe môtô và xe máy tăng 

đều đặn hàng năm từ 8-12%/năm, thế nhưng nhiều năm qua ở Việt Nam chưa có sự 
quan tâm đúng mức đến việc quản lý, kiểm soát, sắp xếp và chấn chỉnh loại hình 
phương tiện tham gia giao thông đông đảo và có phần phức tạp này. Do tính linh hoạt 
có khả năng luồn lách, chạy với tốc độ cao và quỹ đạo di chuyển không ổn định trên 
mặt đường, cho nên dòng xe 2 bánh này khi chạy cùng trên mặt đường với dòng xe 4 
bánh, đã thực sự trở thành yếu tố tạo nên sự mất ổn định của cả dòng xe, sẵn sàng phá 
vỡ quy luật chuyển động của cả dòng xe trên đường và góp phần tạo nên ùn tắc giao 
thông. Bên cạnh đó ở Việt Nam cũng còn nhận thấy một thực tế rõ ràng nữa, đó là tuy 
chiếm số lượng đông đảo nhưng dòng xe 2 bánh này đã và đang thực sự thiếu phần 
đường dành riêng để chạy. Tại hầu hết các nút giao thông tại Hà Nội và TP. Hồ Chí 
Minh, mọi người đều thấy tình trạng xe ôtô xếp hàng 2, hàng 3, thậm chí cả hàng 4, 
lấn chiếm hết cả làn xe dành cho dòng xe 2 bánh, buộc dòng xe này phải luồn lách qua 
các chỗ trống trên mặt đường để đi, thậm chí trèo lên cả vỉa hè để tìm lối thoát. Vì vậy, 
có thể nói rằng, chừng nào còn tồn tại dòng xe hỗn hợp với lưu lượng lớn trên đường, 
chừng đó còn xảy ra ùn tắc giao thông. Do đó, giải pháp phân luồng, phân làn và phân 
tuyến cho các dòng xe 4 bánh và 2 bánh là một trong những giải pháp tổ chức giao 
thông cơ bản nhất để phân tách dòng xe hỗn hợp, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao 
thông trong điều kiện hạ tầng cơ sở giao thông chưa thể đáp ứng kịp so với tốc độ tăng 
trưởng nhanh của phương tiện tham gia giao thông. 

Theo kết quả quan sát và nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, các 
đặc điểm riêng mang tính đặc thù của giao thông đô thị Hà Nội nói riêng và giao thông 
đô thị lớn ở Việt Nam nói chung được thể hiện như sau: 

- Thành phần dòng xe trên đường chủ yếu là xe 2 bánh: Theo số liệu khảo sát dòng 
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xe tại Hà Nội vào giờ cao điểm của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, nhận thấy có 
tới gần 90% phương tiện tham gia giao thông trên đường là xe môtô, xe máy và xe đạp 
(gọi chung là dòng xe 2 bánh), số còn lại là xe ôtô con, xe chở khách, xe buýt và xe tải 
(hay gọi chung là dòng xe 4 bánh). Có thể tham khảo số liệu về khảo sát thành phần xe 
trên Hình 2. 

- Vào giờ cao điểm, do năng lực thông hành tại nhiều nút giao thông đô thị ở mức 
hạn chế, cho nên không có khả năng đáp ứng được hết lưu lượng xe đổ về nút, do đó 
tất yếu gây nên hiện tượng ùn tắc giao thông. Về mặt lý thuyết, năng lực thông hành 
của nút phụ thuộc chủ yếu vào diện tích mặt đường dành cho các loại phương tiện lưu 
thông qua nút, thành phần dòng xe, tốc độ trung bình dòng xe, mật độ dòng xe và mức 
độ xung đột giao cắt của dòng xe với các xe rẽ trái. 

Xe máy 87,94 % 

Ô tô con  6,69 % Xe Khách Nhỏ  2,41 %

Xe Khách Lớn 0,6 %

Xe Tải Nhỏ 2,29 %

Xe bus 0,07 %

 

Hình 2. Thành phần xe từ hướng đường Kim Mã đổ vào nút Cầu Giấy  
vào giờ cao điểm (lúc 7-8h). 

(Số liệu khảo sát dòng xe của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, tháng 11/2008) 

 

Hình 3. Tình trạng ùn tắc, rối loạn giao thông đô thị Hà Nội  
thường xảy ra vào giờ cao điểm. 

(Tư liệu ảnh trích dẫn từ nguồn VnMedia) 
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Đến nay, thành phố Hà Nội có 58 tuyến xe bus, vận chuyển 320 triệu lượt hành 
khách/năm. Toàn thành phố có 6 bãi đỗ xe tập trung, 135 điểm đỗ với tổng diện tích 
272.370 m2. 

3. Tổng hợp các biện pháp đã được áp dụng thời gian qua để giảm thiểu 
TNGT trên quốc lộ  

Để góp phần giảm thiểu TNGT trên các tuyến quốc lộ, thời gian qua, Bộ GTVT đã 
phối hợp với Bộ Công an và UBND các tỉnh, tập trung chỉ đạo áp dụng đồng loạt các 
giải pháp chính như sau: 

- Bổ sung, sửa đổi Luật Giao thông đường bộ trình Quốc hội thông qua. 
- Tăng cường hệ thống biển báo hiệu đường bộ và sơn vạch đường. 
- Kiểm soát và xử phạt hành chính tất cả các loại xe chạy vượt quá tốc độ quy định. 
- Kiểm soát và xử phạt hành chính lái xe uống rượu bia quá độ cồn quy định. 
- Kiểm soát và xử phạt hành chính lái xe chở hàng cồng kềnh gây cản trở giao 

thông hoặc chở khách quá số lượng quy định. 
- Kiểm soát và xử phạt hành chính các xe quá tải trên đường. 
- Quy định và áp dụng thống nhất toàn quốc người đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm. 
- Cải tạo và nâng cấp các cơ sở sát hạch lái xe. 
- Tăng cường chế độ đăng kiểm phương tiện cơ giới. 
- Giải phóng hành lang ATGT hai bên các trục đường quốc lộ quan trọng. 
- Nâng cấp, cải tạo chất lượng mặt đường và mở rộng các tuyến đường trục, các 

quốc lộ quan trọng trong cả nước. 
- Tăng cường các công trình phòng hộ để xử lý đất trượt trên các tuyến đường 

miền núi. 
- Xây dựng các cầu vượt cho người đi bộ qua đường quốc lộ. 
- Cải tạo và nâng cấp nhiều nút giao cắt cùng mức trên đường bộ. 
- Sửa chữa, nâng cấp và thay thế các cầu yếu trên các quốc lộ. 
- Đầu tư xây dựng một số tuyến đường ôtô cao tốc. 
- Đầu tư xây dựng một số trạm dừng nghỉ dọc đường cho xe khách chạy đường dài. 
- Khảo sát và xử lý các “điểm đen” TNGT trên mạng lưới đường bộ, đặc biệt tại 

các đường ngang giao cắt với đường sắt. 
- Thực hiện quy hoạch và xây dựng chiến lược phát triển mạng lưới đường bộ đến 

năm 2020 và tầm nhìn 2030 trình Chính phủ phê duyệt. 
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- Tăng cường tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ trên mọi phương 
tiện thông tin. 

- Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông để kiểm soát và xử phạt các hành vi vi 
phạm ATGT trên mạng lưới đường bộ. 

Việc áp dụng đồng loạt các biện pháp nêu trên, tuy đã có tác dụng làm chững lại 
tốc độ phát sinh TNGT đường bộ ở một mức độ nhất định, song so với mục tiêu giảm 
thiểu TNGT đề ra còn chưa đạt yêu cầu. Số lượng người chết trong các vụ TNGT lại 
có chiều hướng tăng. Nguyên nhân chính vẫn là ý thức tham gia giao thông của người 
dân và của lái xe còn ở mức độ hạn chế, trong khi dòng xe lưu thông trên tất cả các 
tuyến đường bộ trong cả nước vẫn là dòng xe hỗn hợp với muôn vàn tiềm ẩn gây 
TNGT diễn ra từng phút, từng giây trên các tuyến đường. 

4. Tổng hợp các biện pháp đã được áp dụng thời gian qua nhằm giảm thiểu 
ùn tắc giao thông  

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 “về một số 
giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông”. Trong đó 
các nội dung chính để chỉ đạo các ngành và các địa phương thực hiện bao gồm: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông. 
- Kiên quyết cưỡng chế thi hành pháp luật trật tự an toàn giao thông và nâng cao 

năng lực cho lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông vận tải. 
- Nâng cấp, cải tạo và cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. 
- Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật của phương tiện 

giao thông vận tải. 
- Tăng cường các giải pháp cần thiết đối với người điều khiển phương tiện. 
- Tăng cường các giải pháp giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông  
- Tăng cường giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước 
Bộ GTVT và UBND các thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất và 

chỉ đạo áp dụng một loạt các biện pháp nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết 
32/2007/NQ-CP trong việc giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trong các đô thị 
như sau: 

4.1. Các biện pháp do Bộ GTVT đề xuất và chỉ đạo thực hiện 
- Biện pháp 1: tăng thuế trước bạ và lệ phí đăng ký đối với chủ xe cơ giới.  
- Biện pháp 2: hạn chế số lượng xe taxi TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.  
- Biện pháp 3: cấm xe 3 bánh, 4 bánh tự chế lưu hành trên đường. 
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- Biện pháp 4: (do Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất năm 2005-2006) bao gồm một 
loạt các biện pháp, đó là yêu cầu học sinh cấp 3 và sinh viên phải đi xe buýt; Tổ chức 
đưa đón học sinh lứa tuổi mầm non và tiểu học đi học bằng xe buýt; Tăng phí đăng ký 
và thu phí lưu hành phương tiện theo giờ trong ngày; Bố trí các điểm đỗ xe ngoại tỉnh 
tại các đường vành đai trước khi vào nội đô; Cấm xe ôtô chỉ có một người lái lưu 
thông trong giờ cao điểm;... Tuy nhiên, các biện pháp này, do tính khả thi chưa cao 
cho nên chưa nhận được sự hưởng ứng để có thể được áp dụng. 

- Biện pháp 5: phải nghiên cứu giảm phương tiện cá nhân, tăng phương tiện công 
cộng, đồng thời phân luồng, phân tuyến cho từng loại phương tiện trên đường.  

4.2. Các biện pháp do TP. Hà Nội đề xuất 
Thời gian qua, các cơ quan có trách nhiệm tại Hà Nội cũng đã đề xuất nhiều biện 

pháp nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông đô thị, đó là: 
- Biện pháp 1: Hạn chế phương tiện cá nhân, tập trung phát triển vận tải hành 

khách công cộng trên cơ sở chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 
2020 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua. 

- Biện pháp 2: Hiện nay, trong nội đô của thành phố có 955 km đường với 580 nút 
giao thông đồng mức, trong đó chỉ có 170 nút có đèn chỉ huy giao thông. Sở GTCC Hà 
Nội đưa ra 7 nhóm giải pháp như sau: 

+ Hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể giao thông Hà Nội đến năm 2020, trong đó tập 
trung vào các dự án ưu tiên gồm phát triển hệ thống giao thông công cộng; phát triển 
mạng lưới giao thông đường bộ; quản lý và kiểm soát giao thông. Điều chỉnh lại quy 
hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe và bãi đỗ xe công cộng, trong đó đưa các điểm đỗ xe 
tập trung, bến xe liên tỉnh ra ngoài đường vành đai 3. Bổ sung các điểm đỗ xe ngầm, 
cao tầng trong khu vực nội thành. Các công trình công cộng, khu văn phòng, trung tâm 
thương mại khi xây dựng phải có chỗ đỗ xe... 

+ Tổ chức tuyên truyền giao thông sâu rộng đến từng gia đình, cụm dân cư, trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức các lớp dạy luật giao thông cho những 
người vi phạm luật giao thông. Tổ chức các lớp đào tạo, bổ túc cho đội ngũ lái xe, vận 
hành xe buýt, xe chuyên dùng. 

+ Tổ chức thực hiện việc phân làn, phân luồng để tách dòng phương tiện tại một số 
tuyến đường chính của Thủ đô. Nghiên cứu tổ chức cấm xe máy trên một số tuyến 
đường như Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Bắc Thăng Long; nghiên cứu một số tuyến phố 
không cho xe máy hoạt động vào giờ cao điểm. 

+ Thay đổi giờ làm việc để lệch giờ làm việc giữa cơ quan Trung ương và Hà Nội. 
+ Giải pháp xe buýt nhằm giảm phương tiện giao thông cá nhân. Cụ thể là tăng 
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tuyến và giảm khoảng cách giữa các điểm chờ. 
+ Từ nay đến năm 2010, tập trung xây dựng hạ tầng để giải quyết các điểm, tuyến 

đường thường xuyên bị ùn tắc giao thông 
+ Quy định hạn chế đỗ xe trong khu vực trung tâm thành phố phân chia theo khu 

vực vành đai 1, 2, 3. Phí đỗ xe cho khu vực 1 cao gấp 3 lần khu vực 3. Mức thu phí 
đăng ký mới sẽ công khai hàng năm để người dân tự điều chỉnh. Xe ngoại tỉnh vào 
thành phố sẽ được thu phí tại vành đai 2, miễn phí cho các xe công về công tác trên địa 
bàn. Nâng mức phí trông giữ xe tại các khu vực dành cho người đi bộ, nơi thiếu diện 
tích làm bãi đỗ xe... 

Ngoài ra, Sở GTCC sẽ quy định lại giờ hoạt động của các loại xe tải trong thành 
phố: Các loại xe tải có tải trọng đến 1,25 tấn cấm hoạt động từ 6h30 đến 20h hàng 
ngày. Các xe có tải trọng từ trên 1,25 tấn đến 2,5 tấn cấm hoạt động từ 6h đến 20h 
hàng ngày. Đối với các xe có trọng tải từ 2,5 tấn trở lên và các loại xe, máy thi công 
cấm hoạt động từ 6h đến 21h hàng ngày.  

- Biện pháp 3: Giảm thiểu ùn tắc do xe buýt gây ra. Theo đó, chỉ những đường có 
chiều rộng từ 4 làn xe trở lên (rộng trên 14 m) thì mới thuận lợi cho việc chạy xe buýt 
2 chiều, còn nếu bề rộng đường dưới 10,5 m thì không thuận lợi hoặc chỉ chạy được 
một chiều. Đường có bề rộng từ 2 làn xe trở xuống thì không nên cho chạy xe buýt, vì 
khi dừng đỗ sẽ chắn gần kín làn đường, làm cho các phương tiện khác phải tránh lấn 
sang chèn vào làn xe đi ngược chiều không cho làn này thoát đi được, vì thế mà gây ùn 
tắc giao thông. 

- Biện pháp 4: Về lâu dài phải thực hiện kế hoạch giãn dân. Theo chủ trương này, 
Chủ tịch TP. Hà Nội cho rằng cần phải kéo một số cơ quan trong thành phố ra bên 
ngoài. Trước mắt, thành phố không nâng cấp, cải tạo bệnh viện hiện đại ở nội thành, 
tất cả phần xây dựng hiện đại phải đưa ra bên ngoài và chỉ giữ lại những bệnh viện cũ 
để duy trì, đáp ứng nhu cầu. 

- Biện pháp 5: Công an Hà Nội tạm dừng việc đăng ký xe máy ở 4 quận nội thành. 
Để góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng, trong 
năm 2005 Hà Nội đã đưa ra một số biện pháp quyết liệt, trong đó có việc tạm dừng 
việc đăng ký xe máy ở 4 quận nội thành, sau đó mở rộng ra thêm 3 quận nữa. Tuy 
nhiên, việc tạm dừng đăng ký xe gắn máy đã làm phát sinh một loạt các vấn đề khác 
trong quản lý nhà nước. 

- Biện pháp 6: Tăng cường năng lực quản lý điều hành giao thông và các biện pháp 
tổ chức giao thông. Trong đó tăng cường lắp đặt mới hệ thống đèn điều khiển giao 
thông và các tổ hợp camera theo dõi tình hình giao thông, phát hiện phương tiện vi 
phạm. Hà Nội hiện có khoảng hơn 20 máy camera hoạt động. Thành phố đã cho lắp 
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đặt bổ sung 11 cụm đèn tín hiệu giao thông, xén vỉa hè, kẻ vạch sơn cho người đi bộ 
tại 170 nút giao thông và 400 điểm bố trí cho người đi bộ qua đường trên các trục 
đường chính. Xây dựng một số cầu vượt tại những vị trí thích hợp. Tăng cường lực 
lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông trên các tuyến đường để kiểm tra, giám 
sát tình hình, xử lý nghiêm vi phạm. Thành phố còn có quy chế trách nhiệm cho các 
trường học để bảo đảm an toàn trong các giờ tan trường.  

- Biện pháp 7: tổ chức lại giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn TP. Hà 
Nội, nhiều ngã ba, ngã tư (kể cả các nút đã được lắp đèn tín hiệu điều khiển giao 
thông) đã được bịt lại, thay vào đó là các ngã rẽ mới trên dải phân cách giữa, cách các 
nút giao thông cũ từ 100 - 200 m nhằm giảm thiểu những xung đột về dòng xe, mà chủ 
yếu là do dòng xe rẽ trái gây ra. Theo cách này, người tham gia giao thông tuy phải đi 
xa thêm một đoạn nhưng bù lại không phải mất thời gian chờ đèn xanh, đèn đỏ, và 
quan trọng hơn là không gặp cảnh ùn tắc giao thông thường thấy. 

Tuy nhiên, việc triển khai các biện pháp cụ thể theo định hướng này đã và đang 
gặp phải các vướng mắc như đã nêu trên. Như vậy, có thể nói TP. Hà Nội đã hết sức 
cố gắng tìm các biện pháp để góp phần giảm thiểu ùn tắc và TNGT đường bộ và giao 
thông đô thị. Tuy nhiên, các biện pháp đã áp dụng cũng mới chỉ nặng về giải quyết 
tình thế, thậm chí có những đề xuất không mang tính khả thi. Vì vậy, vấn đề ùn tắc 
giao thông tại Hà Nội vẫn còn bỏ ngỏ, chưa có được giải pháp mang tính đột phá nào 
để giải quyết trong thời gian hiện nay. 

4.3. Các biện pháp do TP. Hồ Chí Minh đề xuất 
Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất trong cả nước, đồng thời cũng 

là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Với tổng diện tích 
2.095,01 km², theo kết quả chính thức điều tra dân số ngày 01/4/2009, dân số thành 
phố là 7.162.864 người, mật độ 3.419 người/km². Lượng dân cư này tập trung chủ yếu 
trong nội thành, gồm 5.881.511 người, mật độ lên tới 11.906 người/km². Trong khi đó 
các huyện ngoại thành chỉ có 1.281.353 người, đạt 801 người/km².  

Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đầu mối 
giao thông quan trọng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Khác với Hà Nội, vận 
tải thủy ở thành phố Hồ Chí Minh chiếm một tỷ lệ quan trọng. Tính riêng vận tải hàng 
hóa, đường biển chiếm khoảng 29% và đường sông khoảng chiếm 20% tổng khối 
lượng thông qua đầu mối thành phố. Đường bộ chỉ chiếm 44% vận tại hàng hóa nhưng 
chiếm tới 85,6% vận tải hành khách. Về giao thông đường không, Sân bay quốc tế Tân 
Sơn Nhất là phi trường lớn nhất Việt Nam về cả diện tích và công suất nhà ga[57]. Năm 
2006, vận tải thành phố đã vận chuyển tổng cộng 73.743 tấn hàng hóa, 239 triệu lượt 
người và bốc xếp 44.341 tấn hàng. Toàn thành phố hiện nay có khoảng 600.000 xe hơi 
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và 4 triệu xe máy. Giao thông đường bộ, thành phố có 6 bến xe khách liên tỉnh được 
phân bố ở các cửa ngõ ra vào: Miền Đông, Văn Thánh, Miền Tây, Chợ Lớn, Tân Bình 
- Tây Ninh, Ký Thủ Ôn. Mạng lưới khả năng tiếp nhận trên 1.200 xe/ngày, vận chuyển 
gần 41.000 khách/ngày đi các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng 
bằng sông Cửu Long. Cũng theo số liệu từ 1994, tổng lượng hành khách liên tỉnh qua 
thành phố khoảng 106,4 triệu lượt người/năm. Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao 
thông đô thị, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xem xét và nghiên cứu áp 
dụng đồng bộ các biên pháp sau đây: 

- Biện pháp 1: Quy hoạch lại hệ thống giao thông của thành phố.  
- Biện pháp 2: Xây dựng các trung tâm điều khiển giao thông.  
- Biện pháp 3: Xây dựng hệ thống giao thông tĩnh.  
- Biện pháp 4: Xây dựng các đầu mối trung chuyển giao thông.  
- Biện pháp 5: Tăng cường mạng lưới VTHK công cộng bằng xe buýt và bố trí lại 

mạng lưới xe buýt và hạn chế xe buýt hoạt động.  
- Biện pháp 6: Bố trí lệch ca, lệch giờ làm việc.  
- Biện pháp 7: Phân lại luồng xe và tách làn xe chạy  
- Biện pháp 8: Hạn chế xe cá nhân bằng cách thu phí sử dụng đường bộ.  
- Biện pháp 9: Hạn chế xe ôtô bằng cách quy định lưu hành ngày chẵn, ngày lẻ.  
- Biện pháp 10: Giảm thiểu ngập lụt do triều cường bằng quy hoạch thoát nước. 

 

Hình 4. Ùn tắc giao thông đô thị thường xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh. 
(Trích dẫn ảnh chụp của Lê Thư) 

Với 10 biện pháp nêu trên, có những biện pháp đã được áp dụng và cũng có các 
biện pháp không mang tính khả thi nên chưa được áp dụng trong những năm qua, song 
cũng tương tự tại TP. Hà Nội, bài toán về giảm thiểu ùn tắc giao thông tại TP Hồ Chí 
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Minh vẫn đang còn bị bỏ ngỏ và trông chờ vào các giải pháp mang tính đột phá và phù 
hợp với điều kiện hiện nay. 

5. Đề xuất các giải pháp mang tính đột phá nhằm giảm ùn tắc và tăng cường 
ATGT 

Theo nhận xét chung, giao thông của Hà Nội hiện nay yếu kém về năng lực thông 
hành, nghèo nàn về hạ tầng giao thông, trong khi đó tốc độ tăng trưởng rất nhanh của 
phương tiện tham gia giao thông thay đổi hàng tháng, hàng năm, dẫn đến tình trạng ùn 
tắc là không thể tránh khỏi. Hiện trạng này còn có nguyên nhân sâu xa đó là do công 
tác quy hoạch giao thông đô thị từ trước đến nay chưa được quan tâm đúng mức, có 
phần lộn xộn. 

Theo kết quả quan sát và nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, các 
đặc điểm riêng mang tính đặc thù của giao thông đô thị tại các đô thị lớn ở Việt Nam 
hiện nay thể hiện ở chỗ: 

- Trên hầu hết các tuyến đường giao thông đô thị hiện nay tại Việt Nam, chủ yếu là 
dòng xe hỗn hợp đi lại trên đường, mọi loại xe đi trên đường đều được bình đẳng, 
không có bất kỳ sự ưu tiên nào. Có thể khẳng định rằng, nguyên nhân cơ bản nhất của 
tình trạng ùn tắc giao thông là do dòng xe hỗn hợp gây ra. Duy nhất hiện nay tại Hà 
Nội mới chỉ có một đoạn đường được tổ chức lại giao thông theo nguyên tắc cấm tất 
cả xe 2 bánh, chỉ ưu tiên dành cho dòng xe ôtô chạy trên đường, đó là đoạn đường qua 
cầu Thăng Long (tầng trên). Mô hình tổ chức giao thông này - phân luồng dòng xe cơ 
giới 4 bánh tách khỏi dòng xe 2 bánh, thực chất là xóa bỏ dòng xe hỗn hợp đi chung 
trên mặt đường, ngay lập tức đã chứng tỏ hiệu quả, trật tự về dòng xe đi lại trên đường 
đã được thiết lập lại và hiện tượng ùn tắc, chen lấn, luồn lách, lộn xộn về dòng xe trên 
đường đã chấm dứt kể từ cuối tháng 12/2009. 

- Thực tế đã chứng tỏ rằng, các nỗ lực phân làn bằng vạch sơn thời gian qua đều 
chưa đạt hiệu quả mong muốn, do người tham gia giao thông còn thiếu ý thức tự giác 
chấp hành Luật GTĐB, xe máy di chuyển trên đường luôn ở tình trạng luồn lách, lấn cả 
sang làn đường dành cho xe ôtô. Trong khi đó, vào giờ cao điểm, tại hầu hết các nút 
giao thông, xe ôtô lại lấn chiếm cả dải làn xe dành cho người đi xe máy và xe đạp. 

- Ý thức tự giác của người tham gia giao thông còn hạn chế, chỉ chịu phục tùng khi có 
mặt CSGT hoặc có biện pháp phân làn, phân luồng rõ rệt bằng các dải phân cách cứng.  

- Tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay thường xảy ra tại các nút giao thông vào 
giờ cao điểm. Mức độ và thời gian ùn tắc tại các nút phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong 
đó các yếu tố chính là diện tích mặt bằng tại nút, phương án tổ chức giao thông tại nút, 
thành phần xe, lưu lượng xe qua nút, năng lực thông hành của nút, thành phần xe qua 



 212 

nút, việc đặt chế độ điều khiển tự động của hệ thống đèn (nếu có) và ý thức chấp hành 
Luật GTĐB của những người tham gia giao thông,... 

- Qua thống kê theo dõi diễn biến số điểm ùn tắc giao thông tăng hàng năm và 
nhận thấy, số điểm ùn tắc giao thông trong thành phố có dấu hiệu tăng tỷ lệ với số 
tuyến và số nút giao thông mà có xe buýt đi qua vào giờ cao điểm. 

Vì vậy, để từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc kéo dài do dòng xe hỗn hợp gây 
ra, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đề xuất 3 giải pháp cấp bách mang tính đột 
phá cần được nghiên cứu áp dụng đồng thời như sau: 

- Giải pháp 1: Tổ chức quy hoạch tổng thể về phân luồng giao thông trên toàn bộ 
các tuyến đường giao thông tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Trong đó, mạng lưới đường 
đô thị tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng sẽ được phân ra 4 luồng xe chính, 
với định hướng quy hoạch có các tuyến đường dành riêng cho xe ôtô, các tuyến đường 
dành riêng cho xe môtô, xe máy và xe thô sơ, tương ứng với 4 sơ đồ như sau: 

+ Sơ đồ 1: Luồng xe ưu tiên chỉ dành cho xe ôtô (cấm tất cả xe 2 bánh)  
+ Sơ đồ 2: Luồng xe ưu tiên dành cho xe 2 bánh từ 7h - 19h hàng ngày 
+ Sơ đồ 3: Luồng xe hỗn hợp cho xe ôtô và xe 2 bánh sử dụng chung 
+ Sơ đồ 4: Khu phố tản bộ, cấm tất cả các loại xe (trừ xe chạy điện dành cho du lịch). 
- Giải pháp 2: Tổ chức lại giao thông tại các nút có đèn điều khiển. Trong đó, chia 

ra các sơ đồ mẫu về tổ chức giao thông tại các loại nút giao cắt khác nhau, bao gồm: 
+ Sơ đồ A: Nút giao cắt giữa 2 luồng xe ôtô với nhau. (hay gọi là 2 luồng xe 4 bánh). 
+ Sơ đồ B: Nút giao cắt giữa luồng xe ôtô (luồng xe 4 bánh) với luồng xe 2 bánh. 
+ Sơ đồ C: Nút giao cắt giữa luồng xe ôtô (luồng xe ưu tiên) với luồng xe hỗn hợp 

(luồng xe không ưu tiên). 
+ Sơ đồ D: Nút giao cắt giữa luồng xe hỗn hợp với luồng xe 2 bánh. 
+ Sơ đồ E: Nút giao cắt giữa 2 luồng xe hỗn hợp với nhau (2 luồng xe không ưu tiên). 
+ Sơ đồ F: Nút giao cắt giữa 2 luồng xe 2 bánh với nhau. 
Về nguyên tắc, ứng với mỗi sơ đồ nêu trên, người thiết kế tổ chức giao thông sẽ 

phải nghiên cứu đề xuất một vài phương án mẫu mang tính định hình về cách phân làn 
và đặt chu kỳ đèn tại nút một cách hợp lý. Trong đó, các thông số đầu vào là số liệu về 
dòng xe, về mặt bằng nút, về chu kỳ đèn đang sử dụng và tình trạng ùn tắc xe hiện 
trạng. Còn số liệu đầu ra của phương án tổ chức giao thông mới tại mỗi loại nút là sơ 
đồ phân làn xe qua nút, là chu kỳ đèn sau khi được điều chỉnh và hành trình dòng xe 
khi qua nút. 

- Giải pháp 3: Tiếp tục duy trì và kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức phân làn tại các 
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nút có dòng xe hỗn hợp. Theo đó, tiến hành vạch sơn phân định làn dành riêng cho xe 
ôtô và xe 2 bánh trên đoạn dừng xe chờ qua nút dài tối thiểu 100 m. Thực hiện quy 
định cấm tất cả các xe ôtô được lấn chiếm làn xe máy trên đoạn này và thực hiện chế 
tài xử lý hành chính các xe ôtô cố tình luồn lách từ dưới lên để xếp thành hàng 3, thậm 
chí hàng 4 tại nút.  

Trong điều kiện cơ sở hạ tầng dành cho giao thông còn đang trong giai đoạn đầu 
tư, cho nên các giải pháp nêu trên cần được nghiên cứu phối hợp đồng bộ với nhau và 
với các giải pháp khác để góp phần phát huy hiệu quả lập lại trật tự ATGT đô thị trên 
cơ sở số liệu khảo sát cụ thể và phát huy kỹ năng, kinh nghiệm của người làm công tác 
thiết kế tổ chức giao thông. 

6. Kết luận  

Vấn đề giảm thiểu TNGT trên mạng lưới đường bộ Việt Nam và giảm thiểu ùn tắc 
giao thông tại các đô thị lớn ở Việt Nam đã và đang trở thành vấn đề cấp bách, được 
xã hội quan tâm và Chính phủ Việt Nam chỉ đạo quyết liệt. Việc phân tích nguyên 
nhân đã được xem xét và nêu khá đầy đủ ở các góc cạnh của nhiều vấn đề, nhiều giải 
pháp đã được đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi mà dân số tăng, tăng 
trưởng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh, trong khi đó ý thức tham gia giao 
thông của đa số người dân và lái xe còn ở mức độ nhất định và hệ thống cơ sở hạ tầng 
giao thông đường bộ và giao thông đô thị ở Việt Nam đang còn hạn chế do nền kinh tế 
vừa thoát khỏi mức đói nghèo và mới đang trên đà phát triển, cho nên tiến trình giảm 
thiểu TNGT và ùn tắc giao thông cần có lộ trình và thời gian, không thể nôn nóng đòi 
hỏi giải quyết ngay trong một thời gian ngắn. Hy vọng rằng, bằng sự phát triển và tăng 
trưởng nền kinh tế, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và kết hợp các thành tựu khoa học 
và công nghệ mới, vấn đề TNGT trên các tuyến đường bộ và ùn tắc giao thông đô thị 
tại các thành phố lớn ở Việt Nam sẽ dần được giải quyết, góp phần đảm bảo trật tự 
ATGT và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 
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ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CHỐNG LẮC NGANG  
CHỦ ĐỘNG HẠN CHẾ TAI NẠN LẬT ÔTÔ  

TS. NGUYỄN TUẤN ANH 
Bộ môn Kỹ thuật An toàn Giao thông 
Viện Khoa học và Môi trường Giao thông 
Đại học Giao thông vận tải 

 
Tóm tắt: Lật xe là một trong những tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm 

trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và của cho tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. 
Hệ thống chống lắc ngang chủ động hiện đang được nghiên cứu ứng dụng rộng rãi 
trên xe ôtô nhằm phòng ngừa nguy cơ lật ngang khi xe ôtô quay vòng gấp. Bài viết 
giới thiệu phương pháp thiết kế bộ điều khiển “gain-scheduling” biến đổi tối ưu theo 
gia tốc hướng tâm dựa trên thuật toán điều khiển LQR (Linear Quadratic Regulator) 
có hiệu quả và tính ổn định cao. 

Summary: Vehicle rollover accident is a serious vehicle safety problem, which 
results in large financial and environmental consequences over the world. In recent 
years, active anti-roll systems have been widely investigated to prevent the risk of 
rollover of the car during cornering. In this paper, a method for designing the optimal 
gain-scheduling controller for active anti-roll systems based on the LQR algorithm is 
introduced. The simulation results show high efficiency and robustness of the designed 
controller. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo thống kê của Cơ quan An toàn Giao thông đường bộ quốc gia Mỹ NHTSA 
(National Highway Traffic Safety Administration), mỗi năm trên toàn nước Mỹ có 
khoảng 350 vụ tai nạn lật xe tải nặng và 19.000 vụ lật xe kéo sơmi-rơmooc chở 
container, khiến 10.138 người tử vong trong năm 2001. Cũng năm đó, ở Anh có 573 
vụ lật xe tải nặng, thiệt hại ước tính lên đến 1 tỷ bảng Anh, bao gồm các chi phí cho 
người bị nạn, tổn thất về tài sản (phương tiện, hàng hóa, hạ tầng giao thông,...) và thiệt 
hại do giao thông bị đình trệ [1,5]. Hiện chưa có một số liệu thống kê nào về các vụ tai 
nạn lật xe ở Việt Nam. Tuy nhiên, qua các thông tin đại chúng có thể thấy hiểm họa lật 
xe luôn rình rập trên mọi ngả đường của đất nước, đặc biệt là xe khách đường dài và 
xe kéo sơmi-rơmooc chở container. 
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Tai nạn lật xe thường xảy ra khi ôtô 
chạy quá tốc độ khi vào đường vòng, khi 
chuyển làn hoặc tránh chướng ngại vật 
khẩn cấp. Trong mọi trường hợp, lực 
quán tính ly tâm xuất hiện có thể gây lật 
xe trực tiếp hoặc gián tiếp khi xe bị trượt 
ngang trước khi các bánh xe va vào vật 
cản trên đường. 

Để hạn chế tai nạn lật xe, hầu hết các 
loại ôtô hiện nay đều được trang bị hệ 
thống chống lắc ngang bị động (passive 
anti-roll bars hay stabillizators) nhằm 
cung cấp bổ sung cho hệ thống treo một 
mô men ổn định thân xe. Hệ thống gồm 
các thanh chống lắc chế tạo từ thép ống 
có độ cứng chống xoắn cao liên kết hai 
bánh xe khác phía trên cùng một trục và 
được cố định với khung xe thông qua các 
gối đỡ cao su. Cũng như phần tử đàn hồi 
và giảm chấn của hệ thống treo bị động 
thông thường, các thanh chống lắc với độ 
cứng không đổi chỉ làm việc hiệu quả ở 
một chế độ chuyển động xác định. Ngoài 
chế độ này, các giá trị về độ êm dịu và an 
toàn chuyển động của ôtô có thể vượt quá giới hạn cho phép. Khắc phục nhược điểm 
của hệ thống chống lắc ngang bị động, hệ thống chống lắc ngang chủ động (active 
anti-roll bars) đã và đang được nghiên cứu ứng dụng phổ biến trên các loại xe SUVs 
(Sport Utility Vehicles) và xe tải nặng [2]. 

Một số bộ phận cơ bản của hệ thống chống lắc ngang chủ động được giới thiệu 
trên hình 2, bao gồm van điều khiển thủy lực (1) có nhiệm vụ phân phối dầu áp suất 
cao từ bơm dầu vào khoang trên hoặc khoang dưới của các xilanh thủy lực (2), làm 
thay đổi giá trị và chiều của mô men chống lắc thân xe. Một đầu của xi lanh thủy lực 
được cố định với khung xe, đầu còn lại liên kết với thanh chống lắc (3). Ưu điểm nổi 
bật của hệ thống chống lắc ngang chủ động so với hệ thống treo chủ động (active 
suspension systems) là yêu cầu về năng lượng thấp hơn do không phải chịu toàn bộ 
trọng lượng thân xe và chỉ làm việc khi thân xe có chuyển động lắc ngang. 

Hiệu quả của hệ thống chống lắc ngang chủ động phụ thuộc chủ yếu vào phương 
pháp điều khiển hệ thống. Dựa trên thuật toán LQR phát triển cho hệ tuyến tính chịu 

 

Hình 1. Lật xe kéo sơmi-rơmooc chở 
container 40 feet trên cầu Cát Lái trưa 

14/9/2010. 

 
1 2 

3 2  

Hình 2. Hệ thống chống lắc ngang chủ 
động (active anti-roll bars). 
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các kích thích có thể đo được, bài báo giới thiệu phương pháp thiết kế bộ điều khiển 
“gain-scheduling” với các thông số tối ưu thay đổi thích ứng với sự biến thiên liên tục 
của gia tốc hướng tâm tác động lên ôtô khi vào cua. Chất lượng làm việc của bộ điều 
khiển thiết kế sẽ được chứng minh qua các kết quả mô phỏng mô hình ổn định ngang 
tổng quát bốn bậc tự do của ôtô. 

2. MÔ HÌNH ỔN ĐỊNH NGANG CỦA XE ÔTÔ 

2.1. Mô hình và các giả thiết 
Mô hình dao động ngang nghiên cứu tính ổn định của ôtô trong trường hợp tổng 

quát có kể đến ảnh hưởng của mấp mô biến dạng mặt đường và lực quán tính li tâm 
được mô tả trên hình 3. Thân xe có khối lượng mS [kg] và mô men quán tính JS 
[kgm2] được liên kết với các bánh xe có khối lượng mU [kg] và độ cứng kU [N/m] 
thông qua hệ thống treo bị động gồm các phần tử đàn hồi có độ cứng kS [N/m] và 
phần tử giảm chấn có hệ số cản dS [Ns/m]. Hệ thống chống lắc ngang chủ động được 
đặc trưng bằng các xi lanh điều khiển thủy lực FA [N] và thanh chống lắc có độ cứng 
góc kA0 [Nm/rad]. Các bánh xe được xem như các chất điểm không có mô men quán 
tính. Đặc tính của phần tử đàn hồi, thanh chống lắc và giảm chấn giả thiết là tuyến 
tính, bỏ qua hệ số cản của lốp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3. Mô hình ổn định ngang ôtô bốn bậc tự do. 

Mô hình có tất cả bốn bậc tự do: hai bậc tự do của thân xe là dịch chuyển thẳng 
đứng của trọng tâm zC và góc lắc ϕ quanh tâm lắc thân xe R, hai bậc tự do còn lại là 
dịch chuyển thẳng đứng của trọng tâm bánh xe bên trái zUl và bánh xe bên phải zUr. 

Ngoại lực tác dụng lên mô hình gồm lực quán tính ly tâm FY xuất hiện khi ôtô 
quay vòng và các mấp mô mặt đường có biên độ ql và qr.  

qr 
ql 

hR 

R 

FYl FYr 
FZr FZl 

zSl 
zSr 

φ zC 

zUl zUr 

φ 

2tW 

2tA 

FY = mS aY 

mS g 

mU mU 

Mj  

2tB 

FCl FCr 

c 
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2.2. Hệ phương trình chuyển động 

Sau khi giải phóng liên kết, viết các phương trình cân bằng lực đối với thân xe và 
các bánh xe và phương trình cân bằng mô men quanh tâm lắc R cho thân xe, có thể 
nhận được hệ phương trình chuyển động sau: 

( ) ( )S C Sl Al Cl Sr Ar Crm z + F + F + F + F + F + F = 0&&  (1)  

( )
( ) ( ) ( )

2
S R S S Y R S R

Sl Sr A Al Cl Ar Cr B

m h + J φ - m a h cosφ - m gh sinφ ...

  ...+ F - F t + F + F - F + F t = 0     

&&
 (2) 

( )A B B
U Ul Sl Al Cl U Ul l

W W W

t t tm z - F + F + F + k z - q = 0    
t t t

 
 
 

&&  (3) 

( )A B B
U Ur Sr Ar Cr U Ur r

W W W

t t tm z - F + F + F + k z - q = 0
t t t

 
 
 

&&  (4) 

Trong đó FS là lực sinh ra do phần tử đàn hồi và phần tử giảm chấn của hệ thống 
treo, FA là lực tác dụng của thanh chống lắc [3]và FC là lực điều khiển của xi lanh thủy 
lực: 

( ) ( )* * * *
Sl,r S Sl,r Ul,r S Sl,r Ul,rF = k z - z + d z - z  & &  (5) 

( ) ( )* * * *A
Al,r A0 Sr Ur Sl Ul2

B

tF = ± k  z - z - z - z
c  t

 
   (6) 

Với z*
Sl,r [m] và z*

Ul,r [m] là dịch chuyển thẳng đứng của thân xe và bánh xe phải 
và bên trái tại vị trí liên kết với thanh ổn định. Do góc lắc của thân xe và các bánh xe 
thường có giá trị nhỏ nên có thể thừa nhận các quan hệ hình học: 

* *B A
Sl,r Sl,r Ul,r Ul,r Sl,r C A

A W

t tz z ,   z z  ,  z z ± φ t
t t

≈ ≈ ≈   (7) 

Sử dụng các phương trình (5)-(7), hệ phương trình chuyển động (1)-(4) có thể 
được biểu diễn ở dạng ma trận: 

M y  + D y + K y = W w + U u&& &   (8) 

Với ma trận khối lượng: 

( )( )2
S S R S U UM = diag m , m h + J , m , m   

   (9) 

Ma trận hệ số cản: 
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A A
S S S

W W
2 2

2 A A
A S S S

W W

A
S A S S

W

A
S A S S

W

t t2d 0 - d - dt t

t t0 2t d d - d
t t

D =
t-d t d d 0
t

t-d -t d 0 d
t

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (10) 

Ma trận độ cứng: 

A A
S S S

W W

2 2 2
A S A A

S S
W WA B

A02 2 2
A A

A0 A02 2
S R W W

A
S UA S

W A
S A02B

AA0 W2 A02
W

A S

S

t t2k 0 - k - k
t t

2t k t tk k
t tt t0 +4 k -

c t t+2 k +2 k-m gh t c t c

tK = k + kt k t t-k kt t-2 k t c- kc t c

t k
-k -

     
     
     
     
              

 
   
   
    

  
 

A
S U

WA
A02B

AA0 W2 A02
W

t k + k
tt kt t-2 k t c - kc t c

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
    
        
   

 (11) 

Ma trận các lực kích thích: 

S R

U

U

0 0 0
m h 0 0

W = 
0 k 0
0 0 k

 
 
 
 
 
 

  (12) 

Và ma trận lực điều khiển: 
 T

B
B

W

B
B

W

t1 t - 0
tU = t1 -t 0 -

t

 
 
 
 
  

  (13) 

Véc tơ tọa độ suy rộng y, véc tơ kích thích w, và véc tơ lực điều khiển u được xác 
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định như sau: 

[ ] T
C Ul Ury = z ,  φ,  z ,  z  (14) 

[ ] T
Y l rw = a ,  q ,  q   (15) 

[ ] T
Cl Cru = F ,  F  (16) 

Để thuận tiện cho việc phân tích và tổng hợp điều khiển, phương trình chuyển 
động dạng ma trận của hệ (8) được biểu diễn dưới dạng phương trình không gian trạng 
thái như sau: 

u w

u w

 x = Ax + B u + B w  
 z = Cx + D u + D w  





&
  (17) 

Với véc tơ trạng thái:  

[ ]
T TT T

C Ul Ur C Ul Urx y , y z , , z ,z ,z , ,z ,z = = ϕ ϕ 
&& & & &   (18) 

Véc tơ các thông số đánh giá: 

( ) Td d d
Zl Zr Zl,r U l,r Ul,rz = φ,  F ,  F ,    F = k q - z  &&   (19) 

Và các ma trận: 

4x4 4x4 4x3 4x2
w u-1 -1 -1 -1

-1 -1 -1
φ φ φ

U w U

U

0 I 0 0
A = ,   B = ,   B = ,

-M K -M D M W M U

-g M K,  - g M D g M W
C = 0,  0,-k ,  0,  0,  0,  0,  0 ,               D = 0,   k ,  0

0,  0,  0,-k ,  0,  0,  0,  0 0,

     
          

 
 
 
 
 

&& && &&

U

,     
  0,   k

 
 
 
 
 

 

[ ]
-1

φ
u φ

2x2

g M U
D = ,  g = 0, 1, 0, 0

0

 
 
  

&&
&&  (20) 

( )T T
0 0

0

J = z Q  z + u R  u  dt,
∞

∫  (21) 

3. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN “GAIN-SCHEDULING”  

3.1. Thuật toán điều khiển tối ưu LQR  
Thuật toán điều khiển tối ưu LQR truyền thống chỉ có thể áp dụng cho các hệ 

không gian trạng thái dạng (17) khi véc tơ các kích thích bên ngoài w = 0. Trường hợp 
hệ thống chịu các kích thích có thể đo được, nghĩa là véc tơ kích thích w # 0 luôn có 
khả năng xác định theo thời gian, có thể sử dụng thuật toán LQR mở rộng [4] để thiết 
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kế bộ điều khiển tối ưu hàm mục tiêu: 

Với  ( ) [ ]( )0 φ Fz Fz 0 Fc FcQ = diag w , w , w ,  R = diag w , w  &&  (21) 

Là các ma trận trọng số. Bộ điều khiển tối ưu u* gồm phản hồi trạng thái ux* và 
phản hồi kích thích uw* được xác định như sau:  

x w x w
* * * * *u   = u + u = -K  x  - K w   (22) 

Trong đó ma trận phản hồi trạng thái: 

( )-1 T T
x u
*K = -R N + B P   (23) 

Ma trận phản hồi kích thích: 

( ){
( ) ( )

T  -1-1 T T T T
w u u x u

T
T

x u x w

* *

*

K = -R N + B   A  + K B  ...

                      ... K N - N + P B

  
  

  (24) 

P = PT ≥ 0 là nghiệm của phương trình ma trận đại số Riccati: 

( ) ( )T -1 T T
u uPA  + A P - PB  + N  R N + B P   +  Q  =  0   (25)  

Các ma trận còn lại được xác định bởi: 
T T

0 u 0 u u
T T T

0 u x 0 w u w 0 u

Q = C Q C, R = D Q D + R ,   

N = C Q D , N = C Q D , N = D Q D
  (26) 

3.2. Thiết kế bộ điều khiển “Gain-Scheduling”  
Để thiết kế bộ điều khiển “gain-scheduling” hạn chế dao động lắc ngang của thân 

xe dưới tác dụng của lực quán tính ly tâm khi ôtô cua gấp, có thể bỏ qua ảnh hưởng 
của các mấp mô biên dạng mặt đường, ql,r = 0. Với mỗi giá trị xác định của gia tốc 
hướng tâm aY, dựa vào thuật toán điều khiển LQR trình bày ở trên và phần mềm 
MATLAB Control Tool Box, dễ dàng nhận được giá trị tương ứng của các ma trận 
phản hồi tối ưu Kx* và Kw*. Lần lượt thay đổi giá trị gia tốc hướng tâm aY từ 0 đến 
aYmax = ϕY g ≈ 9.81[m/s2] [4], ta có thể xây dựng được mối quan hệ giữa các phần tử kxij 
và kwij của ma trận Kx* và Kw* theo aY dưới dạng các hàm hồi quy đa thức.  

Với các thông số kỹ thuật của ôtô mô phỏng cho trong bảng 1, giá trị của các hệ số 
hồi quy biểu diễn quan hệ hàm số giữa các phần tử kxij và kwij của ma trận Kx* và Kw* 
và gia tốc hướng tâm aY được xác định trong bảng 2. Cần lưu ý rằng kxij(aY) và kwij(aY) 
là các hàm liên tục theo aY, nghĩa là với mọi giá trị thay đổi ngẫu nhiên của gia tốc 
hướng tâm aY, các ma trận Kx

* và Kw
* luôn đáp ứng giá trị tối ưu phù hợp, vì thế bộ 

điều khiển có tên gọi là “gain-scheduling”. 
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Bảng 1. Thông số kỹ thuật của ôtô mô phỏng 

 Thông số Ký hiệu Giá trị Đơn vị 

1 Khối lượng thân xe mS 3860 kg 

2 Khối lượng bánh xe mU 200 kg 

3 
Mô men quán tính  
khối lượng của thân xe 

JS 4500 kgm2 

4 Hệ số cản của giảm chấn dS 10000 Ns/m 

5 Độ cứng phần tử đàn hồi kS 95000 N/m 

6 Độ cứng thanh chống lắc kA 0 1000 Nm/rad 

7 Độ cứng lốp kU 280000 N/m 

8 Vị trí tâm lắc thân xe hR 0.5 m 

9 Chiều rộng vết bánh xe tW 0.8 m 

tA 0.5 m 

tB 0.3 m 10 Kích thước và vị trí liên kết của thanh 
chống lắc với bánh xe và thân xe 

c 0.2 m 

Bảng 2. Hệ số hồi quy biểu diễn quan hệ giữa Kx
*, Kw

*và aY 

kij (aY) = b1a6 + b2a5 + b3a4 + b4a3 + b5a2 + b6a + b7  
b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 

Kx
* 

kx11 

kx12 

kx13 

kx14 

kx15 

kx16 

kx17 

kx18 

kx21 

kx22 

kx23 

kx24 

kx25 

kx26 

kx27 

-0.01 
0.013 

0 
0 

-0.011 
0.020 

0 
0 

-0.010 
-0.013 

0 
0 

-0.011 
-0.020 

0 

0.240 
-0.296 

0 
0 

0.291 
- 0.491 

0 
0 

0.240 
0.296 

0 
0 

0.291 
0.491 

0 

-2.217 
2.673 
-0.012 
0.028 

- 2.893 
4.634 

0 
0 

- 2.217 
- 2.673 
0.028 

- 1.201 
- 2.893 
- 4.634 

0 

8.558 
-10.19 
0.297 

- 0.534 
13.03 

- 19.46 
0 
0 

8.558 
10.19 

- 0.534 
0.297 
13.03 
19.46 

0 

-24.41 
32.26 

- 1.201 
2.399 

- 32.18 
45.58 

0 
0 

- 24.41 
- 32.26 
2.399 

- 1.201 
- 32.18 
- 45.58 

0 

-420.8 
403.8 
491.2 

- 439.7 
- 139.3 
179.3 
6.400 
-6.864 
- 420.8 
- 403.8 
- 439.7 
491.2 

- 139.3 
- 179.3 
-6.864 

-77480 
80030 
10678 

- 45590 
- 14350 

6560 
18976 
- 4690 

- 77480 
- 80030 
- 45590 
10678 

- 14350 
- 6560 
- 4690 
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kx28 0 0 0 0 0 6.400 18976 
Kw

* 
kw11 

kw 12 

kw 13 

kw21 

kw 22 

kw 23 

0 
0 

-0.007 
0 

-0.007 
0 

0 
0 

0.175 
0 

0.175 
0 

0 
0.003 

- 1.822 
0 

- 1.822 
0.003 

0 
- 0.026 
6.526 

0 
6.526 

- 0.026 

-0.008 
1.253 

- 120.9 
0.008 

- 120.9 
1.253 

- 2.534 
32.20 
224.5 
2.534 
224.5 
32.20 

- 2354 
515.1 
13860 
2354 
13860 
- 515.1 

4. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỘ ĐIỀU KHIỂN  

4.1. Các chỉ tiêu đánh giá 
Hai chỉ tiêu cơ bản được sử dụng để đánh giá dao động ngang của ôtô là độ êm dịu 

chuyển động, được xác định qua gia tốc lắc ngang thân xe φ t ,( )&& và độ an toàn chuyển 

động, được xác định từ giá trị tải trọng động d
ZF t .( )  Ngoài ra, đối với các hệ thống điều 

khiển, năng lượng điều khiển, đặc trưng bằng độ lớn của lực điều khiển FC, cũng là 
một chỉ tiêu quan trọng không thể bỏ qua. Các chỉ tiêu này được tập hợp trong véc tơ 
các thông số đánh giá z (19) và véc tơ lực điều khiển u (16) và được tối ưu đồng thời 
trong hàm mục tiêu J (21) của bài toán LQR. 

Khi ôtô vào cua, sự lắc ngang thân xe gây ra sự di chuyển tải trọng thẳng đứng 
giữa các bánh xe khác phía trên cùng một trục và có thể dẫn đến lật xe. Khả năng 
chống lật ngang của ôtô có thể được đánh giá bằng hệ số di chuyển tải trọng RZ [2]: 

Zl Zr
Z

Zl Zr

F - F-1 R = 1
F + F

≤ ≤   (27) 

Trong đó FZl,r là phản lực pháp tuyến từ mặt đường tác dụng lên bánh xe, có giá trị 
bằng tổng tải trọng bánh xe tác dụng xuống mặt đường: 

d
Zl,r Zl,r

mgF = F +
2

  (28) 

Giá trị RZ = ± 1 khi bánh xe bên phải hoặc bánh xe bên trái tách khỏi mặt đường, 
FZr = 0 hoặc FZl = 0. Khi FZl = FZr, nghĩa là không có sự di chuyển tải trọng giữa hai 
bên bánh xe, RZ = 0. 

4.2. Khảo sát và đánh giá 

Để đánh giá chất lượng làm việc của bộ điều khiển “gain-scheduling” thiết kế, ôtô 
được mô phỏng theo hai chế độ chuyển động có gia tốc hướng tâm thay đổi liên tục: a) 
chuyển động từ đường thẳng vào đường cong, gia tốc hướng tâm tăng dần đều từ 0 đến 
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aYmax = 9.81[m/s2] với tốc độ 3.0[(m/s2)/s], và b) chuyển động theo quỹ đạo hình sin, 
biên độ gia tốc hướng tâm thay đổi theo quy luật aY = 9.81sin (0.2πt)[m/s2]. 

Các kết quả mô phỏng trên hình 4 và hình 5 cho thấy hiệu quả rõ rệt của hệ thống 
chống lắc ngang chủ động với bộ điều khiển “gain-scheduling” thiết kế (active). Giá trị 
các chỉ tiêu về độ êm dịu và an toàn chuyển động đều giảm trên 50% so với hệ thống 
chống lắc ngang bị động thông thường (passive). Dao động của thân xe và tải trọng 
động bánh xe được dập tắt nhanh chóng. Yêu cầu về lực điều khiển FC không quá lớn. 

 

Hình 4. Kết quả mô phỏng với gia tốc hướng tâm tăng dần. 

 

Hình 5. Kết quả mô phỏng với gia tốc hướng tâm thay đổi theo quy luật hình sin. 
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5. KẾT LUẬN 

Hệ thống chống lắc ngang chủ động trên ôtô đã và đang được nghiên cứu rộng rãi 
trên toàn thế giới nhằm giảm thiểu tai nạn lật xe khi cua gấp. Bài báo đã giới thiệu 
phương pháp thiết kế bộ điều khiển “gain-scheduling” với các thông số tối ưu, được 
xác định từ thuật toán LQR, có khả năng thay đổi liên tục thích ứng với sự biến đổi 
của gia tốc hướng tâm. Các kết quả mô phỏng dựa trên mô hình ổn định ngang ôtô bốn 
bậc tự do đã chứng minh hiệu quả và tính bền vững của bộ điều khiển thiết kế. 
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ỨNG DỤNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH TRONG 
CÁC ĐÔ THỊ LỚN GÓP PHẦN GIẢM ÙN TẮC GIAO THÔNG 

TS. NGUYỄN THANH HẢI 
PGS.TS. LÊ HÙNG LÂN 
Khoa Điện - Điện tử 
Đại học Giao thông vận tải 

Tóm tắt: Vấn đề ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn đặc biệt là thành phố Hồ Chí 
Minh và Hà Nội ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và 
môi trường tại các đô thị này. Để giải quyết vấn đề này cần thực hiện đồng bộ các giải 
pháp như quy hoạch đô thị, cơ sở hạ tầng và các giải pháp kỹ thuật nâng cao công tác 
điều hành quản lý giao thông. Trong bài viết này phân tích một vài giải pháp kỹ thuật 
của hệ thống giao thông thông minh (ITS) áp dụng cho công tác điều hành và quản lý 
giao thông đô thị với mục đích làm giảm ùn tắc giao thông. 

Summary: Congestion problems in big cities is becoming more serious, it directly 
affects the growth and the environment in the municipality. To solve this problem 
needs to implement comprehensive measures such as urban planning, infrastructure 
and engineering solutions to improve the traffic management. This paper analyzes 
some technical solutions for intelligent transportation systems (ITS) applying to the 
administration and management of urban transport with the aim of reducing traffic 
congestion. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khảo sát một số mô hình quản lý giao thông tại các nước như Nhật Bản, Anh, Thái 
Lan, Singapore cho thấy hệ thống giao thông đô thị được phân chia thành các trục 
đường tốc độ cao (ít giao cắt) và loại hình giao thông đô thị thông thường (nhiều giao 
cắt), tương ứng với mỗi loại hình có phương pháp điều hành và quản lý riêng. Tuy 
nhiên các mô hình này không thể dập khuôn áp dụng cho các đô thị ở Việt Nam do có 
sự khác xa về quy hoạch cũng như đặc thù của văn hóa giao thông Việt Nam. Các nội 
dung dưới đây trình bày một kiến trúc tổng thể của hệ thống giao thông thông minh và 
một vài giải pháp công nghệ có thể áp dụng trong quản lý giao thông đô thị, các đề 
xuất này nằm trong các dự án nghiên cứu của tập thể các cán bộ khoa Điện - Điện tử, 
trường Đại học Giao thông vận tải. 
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2. CẤU TRÚC HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH 

Mô hình ITS bao gồm 11 lĩnh vực dịch vụ sau [1]: 
2.1. Thông tin cho người tham gia giao thông: Cung cấp đến người sử dụng cả 

thông tin tĩnh và thông tin động về mạng lưới giao thông, trong đó có các khả năng 
chọn tuyến và phương tiện. Các nhóm dịch vụ trong lĩnh vực thông tin cho người tham 
gia giao thông đề cập đến việc cung cấp các thông tin tĩnh và động về mạng lưới giao 
thông và các dịch vụ cho người sử dụng trước khi lên đường và trên đường, định vị và 
dẫn đường, đồng thời cung cấp các công cụ cho nhân viên kỹ thuật thu thập, lưu trữ và 
xử lý thông tin cho các hoạt động tiếp theo. Cung cấp dữ liệu liên quan đến các dòng 
giao thông và nhu cầu đi lại để lập kế hoạch chuyến đi, bao gồm thu thập, lưu trữ và 
truy xuất dữ liệu hệ thống. Ví dụ về dữ liệu hệ thống đó là:  

- Dữ liệu dòng giao thông hiện tại từ các hệ thống điều hành; 

- Mức độ sử dụng hiện tại từ hệ thống thông tin vận tải công cộng; 

- Dữ liệu đi - đến từ các hệ thống dẫn đường; 

- Dữ liệu chọn tuyến từ các hệ thống dẫn đường; 

- Dữ liệu nhu cầu giao thông từ các hệ thống thông tin trước khi lên đường. 

2.2. Quản lý và khai thác giao thông: Điều hành chuyển động các xe, người tham 
gia giao thông và người đi bộ trong mạng lưới giao thông đường bộ. Nhóm dịch vụ này 
nằm trong lĩnh vực khai thác và quản lý giao thông, liên quan cụ thể đến vấn đề đảm bảo 
lưu thông các dòng vận chuyển người, hàng hóa và xe cộ trong mạng lưới giao thông. 
Nó bao gồm các hoạt động kiểm tra, điều khiển tự động, quá trình ra quyết định (tự 
động hay do con người), sao cho sự lưu thông được đảm bảo dù có xảy ra tai nạn, sự cố 
trong mạng lưới giao thông, đồng thời thỏa mãn nhu cầu đi lại, vận tải của xã hội. Nhóm 
dịch vụ này liên quan đến việc quản lý và điều khiển giao thông thông qua sử dụng các 
công nghệ ITS. Nó bao gồm các vấn đề điều khiển giao thông đô thị (các tuyến phố, các 
khu vực trung tâm thương mại,…) và giữa các đô thị (đường bộ, đường cao tốc,…). Các 
chiến lược điều khiển có thể là đặt chu kỳ đèn trực tuyến, điều khiển các đường nhánh ra 
vào đường cao tốc, phân luồng động tránh khu vực xảy ra tai nạn, ùn tắc,…, điều khiển 
ưu tiên phương tiện vận tải công cộng, giám sát, điều khiển đường ngang, quản lý, điều 
hành giao thông qua hầm, cầu hay khu vực công trường. 

Ngoài ra nó còn cung cấp khả năng kiểm tra và giải quyết các sự cố trong mạng 
lưới giao thông, ứng dụng và phát triển các chiến lược quản lý, điều khiển đáp ứng nhu 
cầu giao thông như quản lý lối vào, đặt biểu giá từng khu vực theo chất lượng không 
khí, đặt biểu giá theo ách tắc, đặt biểu giá bến đỗ, quản lý giá vé vận tải công cộng. 
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2.3. Dịch vụ xe: Tăng cường an toàn, hiệu quả trong khai thác xe thông qua việc 
cảnh báo và hỗ trợ cho người sử dụng hoặc điều khiển xe. Nhóm dịch vụ này nằm 
trong lĩnh vực các dịch vụ xe tập trung vào các dịch vụ làm tăng tính an toàn cho xe. 
Các dịch vụ có thể sử dụng thông tin từ bên ngoài hoặc chỉ sử dụng thông tin bên trong 
xe như tăng cường tầm nhìn, điều khiển xe tự động (tự động bám làn, tự động đỗ xe, 
chạy theo đoàn, chạy tốc độ cực chậm), tránh va chạm (liên quan đến việc sử dụng các 
cảm biến và các hệ thống điều khiển để kiểm soát khả năng có thể xảy ra va chạm, 
nhắc nhở kịp thời lái xe hoặc kích hoạt tự động thao tác tránh), tính sẵn sàng an toàn 
(sẵn sàng an toàn liên quan đến việc sử dụng các hệ thống kiểm tra và cảnh báo cho lái 
xe và xe), thực hiện các biện pháp hạn chế thiệt hại trước khi va đập (sử dụng khả 
năng của ITS để xác định vận tốc, khối lượng, hướng đi và các đối tượng có khả năng 
va đập. Hệ thống sử dụng các dữ liệu này để đưa ra các biện pháp ứng cứu phù hợp). 

2.4. Vận tải hàng hóa: Điều hành các xe và đoàn xe vận tải, thương mại, trong đó 
bao gồm cả các hoạt động thúc đẩy vận tải đa phương thức, vận tải hàng hóa qua biên 
giới theo đặt hàng. Các dịch vụ này bao gồm: Thủ tục trước thông quan cho xe thương 
mại, các thủ tục hành chính với xe thương mại, kiểm tra an toàn tự động từ các thiết bị 
bên đường, kiểm tra an toàn trong xe, quản lý đoàn xe vận tải hàng, quản lý thông tin 
giữa các phương thức vận tải, quản lý và điều khiển các trung tâm liên kết phương 
thức, quản lý hàng hoá nguy hiểm. 

2.5. Vận tải công cộng: Khai thác các dịch vụ vận tải công cộng và cung cấp các 
thông tin hoạt động cho người điều hành cũng như người sử dụng, kể cả vận chuyển đa 
phương thức. 

Nhóm dịch vụ này liên quan đến ứng dụng khả năng của ITS để khai thác, lập kế 
hoạch và quản lý các hoạt động vận tải công cộng. Nó bao gồm việc cung cấp thông 
tin trực tuyến về vị trí xe, xác nhận xuất bến, đỗ tại bến theo lộ trình, số lượng hành 
khách, chế độ làm việc của động cơ, áp suất lốp, trợ giúp việc lấp kế hoạch điều động 
xe, giảm thiểu sự sai lệch trong liên kết giữa các phương thức vận tải bao gồm: Kiểm 
tra các hệ thống trong xe vận tải công cộng, theo dõi đoàn xe vận tải công cộng, lập kế 
hoạch dịch vụ vận tải công cộng. 

2.6. Khẩn cấp: Các dịch vụ ứng cứu tai nạn. Các nhóm dịch vụ trong lĩnh vực này 
mô tả các hoạt động cho phép các dịch vụ cấp cứu trở nên nhanh hơn trong toàn bộ 
mạng giao thông gồm: An ninh con người và báo hiệu cấp cứu giao thông, tìm kiếm xe 
bị mất cắp, quản lý xe khẩn cấp (liên quan đến điều hành, hướng dẫn đường, kỹ thuật 
tín hiệu ưu tiên đối với các xe khẩn cấp như cứu hỏa, công an, và cấp cứu). Báo hiệu 
tai nạn và vật liệu nguy hiểm. 
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2.7. Thanh toán điện tử liên quan đến giao thông: Thanh toán và đặt chỗ trong 
các dịch vụ liên quan đến giao thông. Lĩnh vực này liên quan đến các hoạt động cho 
phép thu các loại phí sử dụng dịch vụ và phương tiện giao thông thông qua hình thức 
trả tiền không bằng tiền mặt và không dừng. Nó bao gồm: Thanh toán tài chính điện tử 
trong giao thông, Phối hợp các dịch vụ trả tiền điện tử (phát triển các hệ thống và cơ 
chế trả tiền tích hợp giữa các tổ chức và phương thức vận tải), 

2.8. An toàn con người liên quan đến giao thông đường bộ: Bảo vệ người tham 
gia giao thông, trong đó có người đi bộ và người khuyết tật. Các nhóm dịch vụ trong 
lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ này bao gồm các hoạt động bảo vệ an toàn cho 
người đi bộ và các cá nhân sử dụng phương tiện giao thông cụ thể như sau: 

- An ninh giao thông công cộng: Các hệ thống giám sát, kiểm tra các phương tiện 
giao thông công cộng, bến đỗ và các thiết bị trên xe của phương tiện vận tải công 
cộng. Các hệ thống có thể tự động kích hoạt gửi các cuộc gọi khẩn cấp khi một số điều 
kiện thỏa mãn hay được kích hoạt bởi con người. Nó cũng bao gồm việc sử dụng các 
hệ thống an ninh thiết kế cho bảo vệ lái xe và các nhân viên kỹ thuật khác trên các 
phương tiện vận tải công cộng. 

- Tăng cường an toàn cho những người dễ bị tổn thương tham gia giao thông: 
Nhóm dịch vụ này liên quan đến ứng dụng ITS để tăng cường mức độ an toàn cho 
những lớp người dễ bị tổn thương khi tham gia giao thông. 

- Tăng cường an toàn cho người khuyết tật tham gia giao thông: Các biện pháp 
tăng cường an toàn có thể là đi bộ qua đường thông minh, hệ thống phát hiện xe, tự 
động nhắc nhở lái xe về người khuyếttật tham gia giao thông. 

- Đảm bảo an toàn cho người đi bộ nhờ các nút giao thông thông minh.  

2.9. Kiểm tra các điều kiện thời tiết và môi trường: Các hoạt động kiểm tra, lưu 
ý về các điều kiện thời tiết và môi trường. Các nhóm dịch vụ trong lĩnh vực kiểm tra 
điều kiện thời tiết và môi trường thể hiện các hoạt động kiểm tra điều kiện thời tiết và 
môi trường có ảnh hưởng tới mạng lưới giao thông và người tham gia giao thông. 

2.10. Quản lý và điều phối ứng cứu thảm họa: Các hoạt động dựa trên giao thông 
đường bộ để ứng cứu các thảm họa thiên nhiên, biến động xã hội hay khủng bố. Nó gồm: 
quản lý dữ liệu thảm hoạ, quản lý ứng cứu thảm hoạ và phối hợp các đơn vị cấp cứu. 

2.11. An ninh quốc gia: Các hoạt động trực tiếp bảo vệ hay làm giảm thiệt hại đối 
với con người và tài sản do thảm họa thiên nhiên, biến động xã hội hay tấn công khủng 
bố. 
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3. TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG 

 

Hình 1. Trung tâm điều hành giao thông Tokyo. 

Vai trò của trung tâm điều hành giao thông đóng vai trò quan trọng trong công tác 
điều hành và quản lý giao thông đô thị, nó thực hiện các nhiệm vụ sau [1]: 

- Thu thập dữ liệu thông tin từ các tuyến đường nhằm xác định được tình trạng 
giao thông thực tế. Các thông tin thu thập bao gồm: mật độ giao thông trên đường và 
các nút giao thông, tốc độ lưu hành trung bình của dòng giao thông, tình trạng hoạt 
động của hệ thống điều hành giao thông như đèn tín hiệu. Công nghệ sử dụng ở đây 
phổ biến nhất là dùng hệ thống Camera quan sát và truyền về trung tâm qua đường 
truyền cáp quang hoặc vô tuyến.  

- Sau khi truyền về máy tính trung tâm sẽ tự động xác định mật độ và tốc độ dòng 
xe hiển thị trên bản đồ tuyến đường thành phố. Một ví dụ điển hình là trung tâm điều 
hành giao thông thành phố Tokyo, trong đó các tuyến đường sẽ được phân chia thành 
những khu đoạn nhỏ, mầu xanh thể hiện các phương tiện đang lưu thông bình thường, 
mầu vàng thể hiện tốc độ bị hạn chế và mầu đỏ thể hiện sự ùn tắc giao thông. Ngoài ra 
trên bảng điều khiển cho phép người vận hành có thể xem trực tiếp hình ảnh của hệ 
thống Camera giám sát tại các tuyến đường bất kỳ. 

Trên màn hình chính còn thể hiển tình trạng của các tín hiệu đèn điều khiển giao thông. 
- Phần mềm mô phỏng và đề xuất các giải pháp chống ách tắc giao thông: Đây là một 

thành phần quan trọng của trung tâm điều hành giao thông, nó căn cứ vào các dữ liệu đầu 
vào về tình trạng cụ thể các tuyến đường sẽ mô phỏng các khả năng có thể của dòng 
phương tiện từ đó đưa ra các lệnh điều khiển và hướng dẫn người tham gia giao thông. 
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- Hệ thống thông tin cho người tham ra giao thông bao gồm các biển báo điện tử 
trên mặt đường và hệ thống phát thanh trên đài FM. 

- Ngoài ra hệ thống điều hành trung tâm cũng có thể trợ giúp hiệu quả trong việc 
điều hành giao thông với các tình huống đặc biệt như đoàn xe ưu tiên và các công tắc 
an ninh khác. 

4. CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG 

4.1. Dịch vụ bãi đỗ xe tự động 
Với công nghệ gắn thẻ Chip lên xe và tại các bãi đỗ xe thiết lập thiết bị đọc thẻ 

hoàn toàn có thể tự động hóa công tác quản lý bãi đỗ xe. Hệ thống hoạt động theo mô 
hình sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 2. Mô hình quản lý bãi đỗ xe tự động. 

Thông số của thiết bị điển hình như sau: 
Tần số sóng mang 433MHZ 
Đô rộng điều chế: 38K 
Góc nhận dạng: 60° 
Giao thức dữ liệu ra: RS485, Veigand26, Veigand34 
Tốc độ truyền 9600 b/s 
Điện áp làm việc: DC9V~18V 
Khoảng cách nhận dạng: 15 m 
Độ ẩm làm việc: 10% - 90% 
Nhiệt độ làm việc: -40 đến 80 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thẻ Chip dạng tích cực 

Khoảng cách 
từ đầu đọc 

đến Barrier là 
0.5m 

Thẻ Chip 

Cổng Barrier 

Đầu đọc 
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Với khoảng cách nhận dạng là 15 m và tốc độ di chuyển cho phép của xe 80km/h 
hệ thống này rất phù hợp cho bài toán quản lý bãi đỗ xe tự động. 

4.2. Dịch vụ quản lý điều hành vận tải công cộng 
Hiện tại trong các đô thị lớn số lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng 

lớn dẫn đến vấn đề nan giải trong công tác quản lý giao thông đô thị, việc phát triển 
giao thông công cộng tại khu vực này là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên với sự phát triển 
của loại hình phương tiện này trong nhiều trường hợp lại tác động tiêu cực tới hệ thống 
giao thông thành phố như gây ác tắc cục bộ, dãn cách giữa các xe không hợp lý. Vì 
vậy phát sinh vấn đề làm cách nào để nâng cao chất lượng quản lý đối với loại hình 
phương tiện này. 

Từ trung tâm quản lý vừa có thể theo dõi và giám sát được các xe trên tuyến, 
quan sát được các điểm ùn tắc để đưa ra các thông báo kịp thời tới người điều khiển 
phương tiện. 

Việc kết hợp giữa công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu GPS và truyền thông tạo ra 
khả năng thực hiện bài toán kể trên.  

Tuy nhiên với bài toán trong nội đô khi áp dụng GPS cần có các điểm chú ý như 
sau: môi trường đô thị với nhiều toà nhà cao tầng là nhân tố làm giảm độ chính xác 
trong các phép định vị sử dụng GPS. Thêm vào đó, hệ thống quản lý các phương tiện 
vận tải hành khách công cộng yêu cầu độ chính xác trong các phép định vị cao (dưới 
25 m). Qua đó ta thấy rằng đối với bài toán quản lý các phương tiện vận tải hành 
khách công cộng trong thành phố vấn đề không chỉ dừng lại ở việc khai thác công 
nghệ, mà hơn thế, nó yêu cầu ta tìm ra các giải pháp khắc phục các các hạn chế của 
công nghệ đó [3]. 

Cấu trúc hệ thống. 
Hệ thống quản lý và điều hành được phân thành 3 cấp: 

Cấp 1: Bao gồm các xe và thiết bị gắn trên xe. Trên mỗi xe được trang bị một 
modem GSM/GPRS kết nối với các thiết bị thu thập và hiển thị dữ liệu gắn trên xe.  

Các thiết bị thu thập dữ liệu được chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 là GPS receiver, có 
nhiệm vụ thu thập các số liệu về vị trí, tốc độ, hướng chuyển động, quãng đường 
chuyển động của xe. 

Nhóm 2 là tập hợp các thiết bị thu thập số liệu về tình trạng kỹ thuật của xe và các 
thao tác cần giám sát của lái xe. Thiết bị hiển thị dữ liệu là một màn hình nhỏ dùng 
hiển thị thông báo và lệnh điều hành được gửi đến từ trạm điều hành [2].  
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Hình 3. Kiến trúc hệ thống quản lý mạng lưới xe BUS. 

Cấp 2: Bao gồm các trạm điều hành đặt tại các xí nghiệp. 
Mỗi trạm điều hành chịu trách nhiệm quản lý một số tuyến xe bus xác định. Trang 

thiết bị của mỗi trạm bao gồm modem GSM/GPRS kết nối hệ thống máy tính tại trạm 
với các xe, phần mềm GIS và các phần mềm hỗ trợ quản lý và xử lý sơ bộ thông tin 
nhận được từ các xe. Thao tác viên tại trạm điều hành có nhiệm vụ gửi tới tài xế thông 
báo về tình trạng giao thông trên tuyến, thông tin về các xe khác cùng tuyến và các 
lệnh điều hành giúp tài xế xử lý tốt các tình huống giao thông và duy trì khoảng cách 
theo quy định tới các xe khác cùng tuyến.  

Hệ thống máy tính tại mỗi trạm điều hành được kết nối với hệ thống máy tính của 
trung tâm điều hành qua 1 mạng diện rộng (WAN).  

Cấp 3: Trung tâm điều hành đặt tại công ty. Các máy tính tại trung tâm điều hành 
được kết nối với nhau qua mạng LAN. Hệ thống phần mềm ở trung tâm có nhiệm vụ 
thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu nhận được từ các trạm điều hành qua mạng WAN của 
công ty. Phần mềm được cài đặt trên các máy tính của trung tâm bao gồm:  

Hệ quản trị CSDL: thu thập và lưu trữ các thông tin về hoạt động của các xe; 
Hệ thống phần mềm GIS: cung cấp thông tin về cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông 

thành phố, cung cấp bản đồ số giúp xác định vị trí các xe cần quản lý; 
Hệ thống phần mềm hỗ trợ ra quyết định: Xử lý các thông tin nhận được, đánh giá 

hiệu quả hoạt động của các xe và tuyến xe, đánh giá năng lực của các lái xe, báo cáo 
và dự báo về tình trạng kỹ thuật của các xe... Ngoài ra, trên cơ sở thông tin nhận được 
từ hệ thống điều khiển giao thông thành phố phần mềm có thể trợ giúp người điều 
hành đưa ra các quyết định tác nghiệp hợp lý giúp tài xế xử lý tốt các tình huống giao 
thông trên đường. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG GIẢI PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO 
TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HÀNG KHÔNG  

TẠI VIỆT NAM 

THS. DƯƠNG VĂN THẢO 
Cục Hàng không Việt Nam 

MỞ ĐẦU: 

Trong thế kỷ vừa qua Hàng không đã có những bước tiến khổng lồ về công nghệ. 
Sự tiến bộ này đã không thể xảy ra nếu không có các thành tựu song song trong việc 
kiểm soát và giảm thiểu rủi ro an toàn hàng không. Đưa ra các cách mà hàng không có 
thể dẫn tới tổn thất hoặc thiệt hại, thì các cách liên quan đến hàng không đã được chú ý 
chống lại tai nạn từ những ngày bay đầu tiên. 

Trong khi việc loại trừ tai nạn (và sự cố nghiêm trọng) đang là điều mong đợi, thì 
100% tỷ lệ an toàn là mục tiêu không thể đạt được. Hỏng hóc và sai sót sẽ xảy ra mặc 
cho các nỗ lực cao nhất để tránh chúng. Không có hoạt động nào của con người hoặc 
hệ thống nào do con người làm ra có thể được đảm bảo là tuyệt đối an toàn, có nghĩa là 
không có rủi ro. An toàn là một khái niệm tương đối bởi các rủi ro vốn có là được chấp 
nhận trong một hệ thống “an toàn”. 

Ngành công nghiệp hàng không hàng ngày đang đối mặt với các rủi ro rất đa dạng, 
rất nhiều rủi ro có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển của người khai thác, một 
số rủi ro thậm chí còn gây ra mối đe dọa đối với cả ngành công nghiệp. Thật vậy, rủi 
ro là sản phẩm phụ của việc kinh doanh. Không phải tất cả các rủi ro có thể loại bỏ 
được, cũng như không phải tất cả các biện pháp giảm thiểu rủi ro đều khả thi về mặt 
kinh tế. Các rủi ro và những phí tổn phải trả trong hàng không đòi hỏi phải được giải 
quyết hợp lý khi đưa ra quyết định. Hàng ngày các quyết định được đưa ra trong thời 
gian thực tế, cân nhắc giữa khả năng có thể xảy ra và mức độ khốc liệt của hậu quả bất 
lợi do rủi ro gây ra với lợi ích có được nếu chấp nhận rủi ro. Tiến trình này được biết 
đến như là “quản lý rủi ro”.  

Với mục đích này đề tài “Nghiên cứu xây dựng giải pháp đánh giá rủi ro trong 
hoạt động giám sát an toàn hàng không tại Việt Nam”, đưa ra giải pháp nhằm mục 
đích nhận dạng, phân tích và loại trừ (và/hoặc giảm thiểu tới mức chấp nhận được 
hoặc chịu được) những mối nguy hiểm, cũng như các rủi ro sau đó, đe dọa tới khả 
năng tồn tại (phát triển) của một tổ chức, quản lý được rủi ro. Quản lý rủi ro tạo điều 
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kiện làm cân bằng giữa các rủi ro đã được đánh giá và giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra. 
Quản lý rủi ro là một bộ phận cấu thành của quản lý an toàn. Nó liên quan đến tiến 
trình phân tích khách quan một cách lôgic, đặc biệt là trong việc đánh giá rủi ro. 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ AN TOÀN 

1.1. Khái niệm về an toàn hàng không theo hướng tiếp cận mới 
An toàn là trạng thái trong đó rủi ro có hại đối với người và thiệt hại về của cải 

được giảm thiểu xuống tới, duy trì tại hoặc dưới mức chấp nhận được thông qua quá 
trình xác định một cách liên tục các nguy hiểm và quản lý rủi ro. 

Sự cần thiết phải quản lý an toàn đó là: 
- Việc bỏ sót các rủi ro an toàn cơ bản có thể mở đường cho việc gia tăng số lượng 

tai nạn nghiêm trọng hơn. 
- Tai nạn (và sự cố) phải trả giá bằng tiền. Mặc dù việc mua “bảo hiểm” có thể trả 

cái giá của tai nạn trong một thời gian, tai nạn gây chiều hướng xấu trong kinh doanh. 
Trong khi bảo hiểm có thể đủ để trả các rủi ro nhất định, có rất nhiều cái giá không 
được bảo hiểm. Ngoài ra, còn có một số ít hơn các giá hữu hình (nhưng cũng không 
kém phần quan trọng) ví dụ như mất lòng tin của giao thông công cộng. Hiểu biết tổng 
phí tổn phải trả cho một tai nạn là nền tảng để hiểu tính kinh tế của an toàn. 

- Khả năng tồn tại trong tương lai của ngành công nghiệp vận tải hàng không chỉ 
có thể dựa trên khả năng duy trì mức độ an toàn của ngành công nghiệp này mà công 
chúng nhận thấy được khi họ tham gia giao thông. 

Phương pháp quản lý an toàn 
- Phương pháp truyền thống 
+ Về mặt lịch sử, an toàn hàng không hướng đến việc tuân thủ các yêu cầu mang 

tính đồng bộ về luật.  
+ Cách tiếp cận an toàn này tác động trở lại các sự kiện không mong muốn bằng 

cách quy định các biện pháp nhằm ngăn ngừa tái diễn. Tốt nhất là xác định thực tế tốt 
nhất hoặc các tiêu chuẩn mong muốn.  

+ Với tỷ lệ tai nạn chết người nói chung khoảng 10-6 (nghĩa là một tai nạn chết 
người trên 1 triệu chuyến bay), việc tiếp tục nâng cao an toàn đã trở nên ngày càng 
khó khăn khi áp dụng cách tiếp cận này. 

- Phương pháp hiện đại 
+ Để giữ mức độ rủi ro ở mức chấp nhận được, thực tiễn quản lý an toàn hiện đại 

được chuyển từ phương thức chỉ đơn thuần tác động trở lại sang phương thức tiên 
phong thực hiện. Ngoài cơ cấu các yêu cầu về luật và quy chế vững chắc trên cơ sở các 
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tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của ICAO và chế tài áp dụng các yêu cầu này, 
một số các yếu tố khác như nêu dưới đây được coi là phải có hiệu lực trong việc quản 
lý an toàn. 

+ Không thể chỉ có một yếu tố mà có thể đáp ứng được mong muốn quản lý rủi ro 
hiện tại. Việc áp dụng kết hợp nhiều yếu tố nêu trên sẽ tăng sức đề kháng của hệ thống 
hàng không đối với các hoạt động và điều kiện không an toàn. Tuy nhiên, thậm chí với 
các quy trình quản lý an toàn hiệu quả, cũng không thể đảm bảo ngăn chặn được tất cả 
các tai nạn. 

1.2. Khái niệm về rủi ro và quản lý an toàn 
- Quản lý an toàn tập trung vào cách tiếp cận một cách hệ thống đến việc xác định 

mối đe dọa và quản lý rủi ro - vì mục đích giảm thiểu sự mất mát về người, tài sản, tài 
chính, môi trường và xã hội. 

- An toàn được xác định trong mối quan hệ với rủi ro nên mọi nghiên cứu về an 
toàn đều có liên quan đến rủi ro. 

- Các rủi ro thường được diễn đạt là khả năng có thể xảy ra; tuy nhiên, khái niệm 
rủi ro bao hàm nhiều hơn là khả năng có thể xảy ra.  

- Nhận thức về rủi ro có thể xuất phát từ 3 loại lớn sau đây: 
+ Loại rủi ro quá cao không thể chấp nhận được; 
+ Loại rủi ro quá thấp chấp nhận được; và 
+ Rủi ro nằm ở giữa 2 loại trên đây, trường hợp này cần phải xem xét đến  

1.3. Chu kỳ (trình) an toàn 
Nhận dạng mối nguy hiểm là bước đầu tiên rất quan trọng trong quản lý an toàn. 

Yêu cầu phải có bằng chứng về mối nguy hiểm, và có rất nhiều cách để có được bằng 
chứng từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ: 

a) Các hệ thống báo cáo mối nguy hiểm và sự cố; 
b) Điều tra và theo dõi các mối nguy hiểm và sự cố; 
c) Phân tích xu hướng; 
d) Phản hồi từ huấn luyện; 
e) Phân tích dữ liệu bay; 
f) Khảo sát an toàn và kiểm tra giám sát an toàn trong khai thác; 
g) Theo dõi hoạt động bình thường; 
h) Nhà nước điều tra tai nạn và sự cố nghiêm trọng; và 
i) Các hệ thống trao đổi thông tin. 



 237 

 

Hình 1.1. Chu trình an toàn. 

- Quy trình quản lý an toàn 

 

Hình 1.2. Quy trình quản lý an toàn 
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2. GIẢI PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG GIÁM SÁT AN 
TOÀN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀU BAY 

2.1. Quản lý rủi ro 
Là nhận dạng, phân tích và loại trừ (và/hoặc giảm thiểu tới mức chấp nhận được 

hoặc chịu được) những mối nguy hiểm, cũng như các rủi ro sau đó, đe dọa tới khả 
năng tồn tại (phát triển?) của một tổ chức. 

Khái quát quá trình quản lý rủi ro được nêu tóm tắt trong biểu đồ phát triển tại hình 
2.1. Theo biểu đồ, việc quản lý rủi ro bao gồm 3 yếu tố thiết yếu: nhận dạng các mối 
nguy hiểm, đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro. Khái niệm quản lý rủi ro được áp dụng 
như nhau khi ra quyết định trong khai thác bay, kiểm soát không lưu, bảo dưỡng, quản 
lý cảng hàng không và lãnh đạo đất nước. 

 
 NHẬN DẠNG 
MỐI NGUY HIỂM 
 
 

 ĐÁNG GIÁ RỦI RO 
Tỉnh khốc liệt 
 

ĐÁNG GIÁ RỦI RO 
 Khả năng xảy ra vụ việc 
 
 

ĐÁNH GIÁ RỦI RO 
 Mức độ chập nhận 
 
 

GIẢM THIỂU  
RỦI RO 

 

 

Hình 2.1a. Các bước để quản lý rủi ro. 
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Đây là kết quả rủi ro chấp nhận được  

và với tiêu chuẩn đặc tính an toàn  
của tổ chức 
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Rủi ro chấp nhận được 

 
NO 

Thực hiện hành động  
để giảm rủi ro đến mức 

chấp nhận được 
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Hình 2.1b. Quy trình quản lý rủi ro. 

2.2. Đánh giá rủi ro 
Khi đã khẳng định sự hiện diện của mối nguy hiểm uy hiếp an toàn, cần phải thực 

hiện một số dạng phân tích nhằm đánh giá khả năng xảy ra rủi ro và thiệt hại. Việc 
đánh giá mối nguy hiểm này đòi hỏi phải lưu ý 3 vấn đề sau: 

a. Khả năng mối nguy hiểm có thể dẫn đến sự mất an toàn (ví dụ khả năng có hậu 
quả bất lợi mà điều kiện mất an toàn cơ bản gây ra); 

b. Tính khốc liệt của hậu quả bất lợi tiềm tàng, hoặc tác động của sự mất an toàn; và 

c. Tỷ lệ khả năng xảy ra mối nguy hiểm. Khả năng xảy ra hậu quả bất lợi sẽ tăng 
do tăng khả năng có thể xảy ra điều kiện không an toàn. Bởi vậy, khả năng xảy ra mối 
nguy hiểm có thể được coi như là thứ nguyên của khả năng. Tuy nhiên, một số phương 
pháp xác định khả năng có thể bao gồm cả các yếu tố khả năng xảy ra, ví dụ tỷ lệ 1 
trong 10 000 giờ. 

Một quan tâm đến an toàn nhận được 

Xác định mối nguy hiểm và đánh giá rủi ro 

Xác định mức độ thảm khốc (S) Xác định khả năng xảy ra (P) 

Mức độ rủi ro (SxP) 

Rủi ro chấp nhận được? 

Có thể loại trừ được rủi ro? 

Có thể giảm được rủi ro? 

Có thể rủi ro còn lại,  
chấp nhận được? 

Có không 

Có 

Có 

Không
g 

Không
g 

Ngừng khai 
thác Có 

 
 
 
 
 

Thực hiện và 
tiếp tục khai thác 

 
Phản hồi, lưu hồ sơ xác 
định mối nguy hiểm, 

đánh giá và giảm rủi ro 
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Bảng 1. Phân loại khả năng xảy ra của rủi ro 

Khả năng có thể xảy ra 

Định nghĩa định tính Ý nghĩa Giá trị 

Thường xuyên Có khả năng xảy ra nhiều lần (10-10-3) 5 

Thỉnh thoảng Có khả năng thỉnh thoảng xảy ra  
(10-3 - 10-5) 

4 

Có thể xảy ra Không chắc xảy ra, song cũng có thể 
xảy ra (10-5 - 10-7) 

3 

Không chắc xảy ra Rất ít khả năng sẽ xảy ra (10-7 - 10-9) 2 

Hoàn toàn không xảy ra Chắc chắn không xảy ra (10-9) 1 

Bảng 2. Phân loại mức độ nghiệm trọng của rủi ro 

Mức độ nghiêm trọng 

Định nghĩa Ý nghĩa Giá trị 

Thảm khốc Thiết bị bị phá hủy. 
Nhiều người chết A 

Nguy hiểm 

Phạm vi an toàn bị giảm rất nhiều, kiệt sức về vật chất hoặc khối 
lượng công việc làm cho người khai thác không được tin tưởng 
vào việc thực hiện nhiệm vụ của họ một cách chính xác và đầy 
đủ.  
Bị thương nặng hoặc chết một số người.  
Các thiết bị chính bị phá hủy. 

B 

Lớn 

Giảm đáng kể phạm vi an toàn, người khai thác bị giảm khả 
năng đương đầu với các điều kiện khai thác bất lợi do khối 
lượng công việc tăng hoặc do suy giảm hiệu quả làm việc.  
Sự cố nghiêm trọng.  
Người bị thương. 

C 

Nhỏ 

Gây phiền toái.  
Các giới hạn khai thác.  
Sử dụng các phương thức khẩn nguy.  
Sự cố nhỏ. 

D 

Không đáng kể Hậu quả nhỏ E 
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Bảng 3. Ma trận đánh giá rủi ro 

Mức độ nghiêm trọng của rủi ro 
 

Khả năng  
xảy ra rủi ro 

 
Thảm khốc 

A 

Nguy 
hiểm 

B 
Lớn C Nhỏ D 

Không 
đáng kể 

E 
Thường xuyên (5) 5A 5B 5C 5D 5E 
Thỉnh thoảng (4) 4A 4B 4C 4D 4E 
Có thể xảy ra (3) 3A 3B 3C 3D 3E 
Không chắc chắn  
xảy ra (2) 2A 2B 2C 2D 2E 

Hoàn toàn không  
xảy ra (1) 1A 1B 1C 1D 1E 

Bảng 4. Sự chấp thuận rủi ro 

Chỉ mục rủi ro Sự chấp thuận/Hành động yêu cầu 

5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A 

DỪNG: Không chấp nhận sự tồn tại trường hợp 
này. Không cho phép bất kỳ hoạt động nào cho 
đến khi có khả năng kiểm soát, đo lường đã 
được thực hiện để giảm rủi ro tới một mực độ 
chấp nhận được  

5D,5E, 4C, 3B, 3C, 2A, 2B Tập trung quản lý và phê chuẩn kiểm soát rủi 
ro/các hành động giảm thiểu rủi ro được yêu cầu 

4D, 4E, 3D, 2C, 1A, 1B Được chấp thuận sau khi xem xét sự khai thác 

3E, 2D, 2E, 1C, 1D, 1E Chấp nhận được 
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Hình 2.2. Sơ đồ quá trình thực hiện giảm thiểu rủi ro. 

2.3. Ví dụ áp dụng giải pháp đánh giá rủi ro 
* Vụ việc:  
- Nhiên liệu tràn ra bề mặt sân đỗ một vùng có chiều dài xấp xỉ 25 m (75 ft) và 

chiều rộng 5 m (15 ft), dài quá mức khi một máy bay A310 đang sẵn sàng đẩy lùi và 
lăn để khởi hành. 

* Báo cáo của người có trách nhiệm tại sân đỗ: 
- Sau khi A310 đẩy lùi việc tràn nhiên liệu đã được ngăn lại và bề mặt sân đỗ đã 

được rửa sạch. 
Mối nguy hiểm: Tràn nhiên liệu. 

Các rủi ro:  
+ Cháy (hỏa hoạn). 
+ Làm ô nhiễm. 
+ Làm trơn trượt xe cộ. 

Đánh giá rủi ro: 
+ Khả năng xảy ra rủi ro:  P = 3 Có thể xảy ra (Remote). 
+ Mức độ nghiêm trọng của rủi ro: S = B Nguy hiểm (Hazardous). 
Chỉ mục rủi do: R=PxS = 3B. 

Nhận biết mối nguy 
hiểm và quản lý rủi ro 

Đánh giá các hàng rào 
phòng ngừa trong hệ 

thống an toàn 

Kiểm soát và giảm 
thiểu các rủi ro 

Chấp nhận giảm thiểu 
rủi ro 

Mỗi mối nguy hiểm 

H H H H 

Mỗi rủi ro 

R R R R 

Các quy trình 

Huấn luyện 

Công nghệ 

Does the mitigation 
address the hazard? 
 
Does it address the 
risk(s)? 
 
Is it effective? 
 
Is it appropriate? 
 
Are additional or different 
mitigation measures 
warranted? 
 
Does the mitigation 
strategy generate 
additional risk(s)? 

Vùng không 
chấp nhận 

Vùng chấp 
nhận 

Vùng chấp nhận 
được 

A 
L 
A 
R 
P 
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Mức độ chấp nhận rủi ro: Phải kiểm soát rủi ro, tập trung quản lý và phê chuẩn 
kiểm soát rủi ro/các hành động giảm thiểu rủi ro được yêu cầu. 

2.4. Hệ thống báo cáo sự cố và mối nguy hiểm 

 

Sơ đồ quản lý mối nguy hiểm. 

Hệ thống báo cáo sự cố và hiện trạng công các báo cáo sự cố ở Việt Nam. 
"Nghị định của chính phủ 75/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2007 về điều tra 

sự cố và tại nạn tàu bay”. 
Tình hình báo cáo sự cố, an toàn hàng không từ năm 2005 đến 7/2007. 
Năm 2005 Cục HKVN nhận được 157 báo cáo về sự cố và an toàn hàng không 

(xem chi tiết ở phụ lục 1). 
Đến năm 2006 số vụ việc mất an toàn được báo cáo là 248, tăng 99 vụ = 160% so 

với năm 2005, lý do số lượng máy bay và chuyến bay tăng, các đơn vị hàng không đã 
nhận thức được tầm quan trong của báo cáo an toàn hàng không (Xem chi tiết ở phụ 
lục 2). 

Đến tháng 7 năm 2007 số báo cáo nhận được là 160 vụ (Xem chi tiết ở phụ lục 3). 
Xem hình 5.2 Biểu đồ số lượng báo cáo sự cố theo các năm. 
Những năm 2005, 2006 và cho đến 6 năm 2007, các quy định về báo cáo sự cố 

nằm rải rác ở các quy chế hàng không, việc hướng dẫn báo và mẫu biểu báo cáo không 
thống nhất, do đó các thông tin thu thập được không đầy đủ, khó khăn cho việc phân 
tích đánh giá để đưa ra các biện pháp phòng ngừa. 

 

Thực hiện Tài liệu Thông tin Nhận biết 

Phản hồi 
Các báo cáo  
bắt buộc 
Báo cáo sự cố 
Báo cáo tai nạn 

 
Tiên phong thực hiện 
Báo cáo mối nguy 
hiểm 
Giám sát 
Đánh giá 

Dự đoán trước 
Phân tích dữ  
liệu bay 
Trực tiếp quan sát hệ 
thống 

Phân tích 

Xác định các rủi 
ro ưu tiên 

Kiểm soát và lập 
kế hoạch giảm 

thiểu 

Thông tin tới 
người có trách 
nhiệm và triển 
khai kế hoạch 

Phân công trách 
nhiệm 

Thực hiện ké 
hoạch 

 

Ước lượng lại kế 
hoạch và quy 

trình 

 
 
 
 

THƯ 
VIỆN  

 
 

AN 
TOÀN 

Thông tin quản 
lý an toàn 

Phân tích xu thế 

Thông báo AT 

Phân bổ 
báo cáo 

Huấn luyện 

 
H 
A 
Z 
A 
R 
D 
S 
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Số báo cáo sự cố 
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Hình 5.2. Số báo cáo sự cố 2005-7/2007. 

2.5. Đánh giá công tác báo cáo và thu thập báo cáo sự cố và an toàn hàng 
không ở Việt Nam 

Hiện nay, thông tin về an toàn bay được thu thập về dưới dạng các báo cáo dạng 
văn bản truyền thống và được lưu trữ dưới dạng các file dạng word, excel ở Ban Tiêu 
chuẩn an toàn bay - Cục HKVN.  

Các báo cáo này chưa được tổ chức, thống kê, đánh giá theo những tiêu chí thống 
nhất và chưa được sử dụng hiệu quả trong việc đánh giá, quản lý rủi ro đối với việc 
khai thác máy bay. 

Mẫu biểu báo cáo không thống nhất chưa cung cấp đầy đủ thông tin để phân tích, 
đánh giá cần phải chuẩn hóa mẫu biểu cho thống nhất và phù hợp. 

Chưa có một hướng dẫn cụ thể về báo cáo sự cố, an toàn bay để triển khai nghị 
định cũng như các quy chế, nên các hãng, các tổ chức chức bảo dưỡng báo cáo chưa 
thống nhất. 

Nghị định 75/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2007 về điều tra sự cố và tai nạn 
tàu bay, có hiệu lực ngày 24/6/2007 là văn bản pháp lý cao nhất quy định về việc báo 
cáo sự cố. Trong đó quy định cụ thể danh mục các sự cố phải báo cáo, thời hạn báo 
cáo, và có mẫu biểu chi tiết đầy đủ cho việc thu thập thông tin báo cáo sự cố. Tuy 
nhiên, cho đến giờ các doanh nghiệp vẫn lúng túng trong việc thực hiện báo cáo theo 
nghị định này, do chưa có văn bản hướng dẫn cách thức điền thông tin vào bản báo 
cáo. Nhằm mục đích triển khai nghị định cũng như để lấy đủ thông tin cho việc đánh 
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giá và quản lý rủi ro, nhóm đề tài cũng đã nghiên cứu và triển khai viết văn bản quy 
định báo cáo sự cố bắt buộc và đã hội thảo lấy ý kiến của các doanh nghiệp. 

Để nâng cao hiệu quả của công tác giám sát an toàn bay ở Việt Nam cần phải tổ 
chức xây dựng hệ thống thông tin thu thập, thống kê, dữ liệu an toàn bay và ứng dụng 
tin học trong việc lưu trữ, xử lý, phân tích, đánh giá mức độ rủi ro. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu thu thập, thống kê, dữ liệu các báo cáo sự cố, báo cáo mối 
nguy hiểm và công cụ lưu trữ việc đánh giá và quản lý rủi ro theo quy trình nêu ở 
chương 4 sẽ được đề cập ở phần 3. 

Hệ thống báo cáo sự cố là một trong những công cụ hiệu quả nhất trong việc xác 
định trước các mối nguy hiểm tiềm tàng của người khai thác, là yếu tố chủ yếu của 
quản lý an toàn hiệu quả. Các chính sách, quy trình và thực hành được phát triển trong 
tổ chức đôi lúc cũng gây ra các mối nguy hiểm không lường trước vào quá trình khai 
thác tàu bay. Các điều kiện tiềm tàng này (mối nguy hiểm) có thể âm ỉ trong nhiều 
năm. Chúng thường được tạo ra một cách vô tình, thông thường là với dự định tốt đẹp. 
Ví dụ: thiết kế thiết bị kém, quyết định quản lý không phù hợp, các quy trình viết mơ 
hồ, không rõ ràng, và thông tin không đầy đủ giữa bộ phận quản lý và nhân viên thừa 
hành trực tiếp. Bộ phận quản lý trực tiếp cũng có thể gây ra các mối nguy hiểm thông 
qua việc đưa ra các phương thức khai thác hoạt động không như mong muốn trong 
điều kiện “thế giới thực”.  

3. HỆ THỐNG PHẦN MỀM THU THẬP, QUẢN LÝ SỰ CỐ, RỦI RO 

3.1. Giới thiệu  
Hệ thống phần mềm ARM (xác định các biện pháp phòng ngừa cần thiết trong môi 

trường vận tải hàng không dân dụng) là chương trình quản lý an toàn đưa ra biện pháp 
đơn giản, đáng tin cậy và mang lại lợi nhuận để thu thập, theo dõi và báo cáo thông tin 
về các mối nguy hiểm đe doạ an toàn.  

Phần mềm ARM được xây dựng trên cộng cụ Web mà hệ cơ sở dữ liệu SQL - 
SERVER rất dễ dàng sử dụng. Phần mềm này cung cấp kỹ thuật ghi và phân loại các 
mối nguy hiểm một cách logic và phù hợp; cách ghi nhanh và dễ dàng các đề xuất và 
trả lời; cơ sở dữ liệu về việc các mối nguy hiểm đe doạ an toàn nào có thể được ghi lại 
và truy cập; và một phương tiện tự động tạo ra báo cáo các mối nguy hiểm sao cho 
thông tin này có thể được phổ biến một cách dễ dàng. Phần mềm này còn là một công 
cụ có ích cho mục đích kiểm tra đánh giá an toàn.  

Phần mềm này chú trọng đến việc thu thập và phân loại các sự cố được báo cáo, 
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cũng như các khía cạnh hành vi. Ngoài ra còn cung cấp công cụ để quản lý tàu bay, 
người khai thác và các tổ chức bảo dưỡng. 

Hệ thống phần mềm thu thập quản lý sự cố và rủi ro được xây dựng trên giao diện 
dang Web, các quy định chung về màn hình, phím lệnh, thao tác là đồng nhất trong tất 
cả các màn hình nhập số liệu được quy định và diễn giải trong các bảng phím lệnh 
dưới đây. Tuy nhiên người sử dụng hệ thống đã sử dụng Internet thành thạo thì sử 
dụng hệ thống “Quản lý sự cố và rủi ro” rất dễ dàng trong các thao tác. 

Hiện tại hệ thống phần mềm đang được sử dụng thử nghiệm trên mạng nội bộ Ban 
Tiêu chuẩn an toàn bay - Cục Hàng không Việt Nam, các bộ phận cập nhập, và khai 
thác số liệu theo phân quyền truy nhập. 

3.2. Một số chức năng chính của phần mềm 

Báo cáo sự cố và đánh giá sự cố 
Mục đích cho phép người sử dụng thêm mới, sửa xóa thông tin về một sự cố hàng 

không, đáng giá, phân loại sự cố. Các thông tin được cập nhật theo mẫu báo cáo sự cố 
của Nghị định 75/2007/CP của chính phủ. 
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Thông tin trên form: là các dữ liệu cần cập nhật theo bảng dữ liệu mục 3.3.1 

Báo cáo mối nguy hiểm và đánh giá rủi ro. 
Mục đích cho phép người sử dụng thêm mới, sửa xóa thông tin về một mối nguy 

hiểm được báo cáo. Đánh giá rủi ro của mối nguy hiểm đó. 
Màn hình cập nhật thông tin mối nguy hiểm và đánh giá rủi ro gồm hai phần chính: 
Màn hình phần cập nhật thông tin 
Mục đích cho phép người dùng cập nhật các thông tin liên quan đến mối nguy hiểm. 
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Phần 2 phần đánh giá rủi ro 

 

Thông tin trên form: 
Các rủi ro: Cập nhật các rủi ro có thể khi môi nguy hiểm xảy ra 
Đánh giá: Khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của mối nguy hiểm, chương 

trình tự động đưa ra chỉ mục rủi ro (mức độ rủi ro) theo ma trận đánh giá rủi ro nêu ở 
Phần 2 chương 4. 
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Các chức năng khác 
Ngoài ra phần mềm còn có các chức năng khác như:  
- Theo dõi Người khai thác tàu bay (Các phê chuẩn đặc biêt và gia hạn). 
- Theo dõi Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (Năng định và gia hạn). 
- Theo dõi tàu bay (đăng bạ) và khả phi tàu bay. 
- Theo dõi các khuyến cáo an toàn. 
- Thống kê báo cáo sự cố. 
- Thống kê báo cáo mối nguy hiểm. 
- Thống kê báo cáo tai nạn. 
- Đăng bạ tàu bay. 
- Cấp, gia hạn C of A 
- Danh mục tàu bay cần gia hạn. 
- Gia hạn bổ sung năng định AOC 
- Gia hạn bổ sung năng định 145… 

KẾT LUẬN 

1. Đề tài đề ra giải pháp đáng giá rủi ro dựa trên ma trận đánh giá rủi ro, đây là một 
phương pháp đánh giá được nhiều nước trên thế giới sử dụng, và Tổ chức Hàng không 
dân dụng thế giới cũng khuyến nghị thực hiện.  

2. Việc đánh giá rủi ro để quản lý được rủi ro: đó là quá trình nhận dạng, phân tích 
và loại trừ (và/hoặc giảm thiểu tới mức chấp nhận được hoặc chịu được) những mối 
nguy hiểm, cũng như các rủi ro sau đó, đe dọa tới khả năng tồn tại (phát triển?) của 
một tổ chức. 

3. Thu thập dữ liệu: Bước đầu tiên trong quy trình quản lý rủi ro, quản lý an toàn là 
có được các dữ liệu an toàn liên quan - những bằng chứng cần thiết để xác định tính 
năng an toàn hoặc để nhận dạng các điều kiện không an toàn tiềm ẩn (nguy cơ đe dọa 
an toàn). Các dữ liệu có thể được nhận được từ bất kỳ phần nào của hệ thống: từ các 
thiết bị sử dụng, từ những người có liên quan trong khai thác, từ các quy trình làm 
việc, từ sự tác động qua lại giữa con người, thiết bị, và các quy trình,... Việc xây dựng 
hệ thống báo cáo sự cố bắt buộc áp dụng chiến lược an toàn tác động trở lại. Chiến 
lược này có tác dụng trong hoàn cảnh có hỏng hóc về kỹ thuật, hoặc các vấn đề bất 
thường. Lợi ích của cách tiếp cận tác động trở lại với mục đích quản lý an toàn phụ 
thuộc vào phạm vi điều tra vượt quá việc xác định các nguyên nhân bao gồm việc 
kiểm tra tất cả các yếu tố cấu thành.  
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4. Với việc áp dụng công nghệ thông tin trong viêc quản lý sự cố và rủi ro: Hệ 
thống phần mềm ARM (xác định các biện pháp phòng ngừa cần thiết trong môi trường 
vận tải hàng không dân dụng) là chương trình quản lý, rủi ro, an toàn đưa ra biện pháp 
đơn giản, đáng tin cậy và mang lại lợi nhuận để thu thập, theo dõi và báo cáo thông tin 
về các mối nguy hiểm đe doạ an toàn.  

5. Phần mềm ARM được xây dựng trên công cụ Web mà hệ cơ sở dữ liệu SQL - 
SERVER rất dễ dàng sử dụng. Phần mềm này cung cấp kỹ thuật ghi và phân loại các 
mối nguy hiểm một cách logic và phù hợp; cách ghi nhanh và dễ dàng các đề xuất và 
trả lời; cơ sở dữ liệu về việc các mối nguy hiểm đe doạ an toàn nào có thể được ghi lại 
và truy cập; và một phương tiện tự động tạo ra báo cáo các mối nguy hiểm sao cho 
thông tin này có thể được phổ biến một cách dễ dàng. Phần mềm này còn là một công 
cụ có ích cho mục đích kiểm tra đánh giá an toàn.  

6. Phần mềm này chú trọng đến việc thu thập và phân loại các sự cố được báo cáo, 
cũng như các khía cạnh hành vi. Ngoài ra còn cung cấp công cụ để quản lý tàu bay, 
người khai thác và các tổ chức bảo dưỡng. 

KIẾN NGHỊ 

1. Quản lý an toàn tập trung vào cách tiếp cận một cách hệ thống đến việc xác định 
mối nguy hiểm và quản lý rủi ro - vì mục đích giảm thiểu sự mất mát về người, tài sản, 
tài chính, môi trường và xã hội. Tuy nhiên để tăng tường an toàn hàng không, tăng 
cường quản lý an toàn cần phải xây dựng hệ thống quản lý an toàn (SMS) với bộ phận 
cốt lõi là quản lý rủi ro.  

2. Giải pháp quản lý rủi ro này có thể triển khai áp dụng cho tất cả các đơn vị cung 
cấp dịch vụ hàng không, người khai thác, tổ chức bảo dưỡng…, là cơ sở để thực hiện 
và xây dựng hệ thống quản lý toàn (SMS), theo yêu cầu của Tổ chức Hàng không dân 
dụng thế giới tại Annex 6, 11, 14, “Bắt đầu từ 01/01/2009 phải triển khai áp dụng hệ 
thống SMS” trong các lĩnh vực khai thác, bảo dưỡng tàu bay, quản lý hoạt động bay 
ATS, Cảng hàng không sân bay. 

3. Cần đầu tư kinh phí để mở rộng và triển khai hệ thống phần mềm ARM trên 
Internet để thu thập, theo dõi và báo cáo thông tin về các mối nguy hiểm, báo cáo sự 
cố trực tuyến (online), triển khai hệ thống báo cáo an toàn hàng không (ASRS- Air 
Safety Report System), trên mạng Internet. 
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NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY 
MẠNH XÃ HỘI HOÁ HỆ THỐNG Y TẾ NGÀNH GIAO THÔNG 

VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 

Chủ nhiệm đề tài: BS. LÊ HẢI QUY 
Cục Y tế Giao thông vận tải 

Xã hội hoá công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ là một trong những nội dung quan 
trọng của sự nghiệp đổi mới y tế khi đất nước chuyển từ cơ chế kinh tế bao cấp sang 
cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Nhờ xã hội hoá y tế, công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở nước ta đã đạt 
được nhiều thành tựu mới, các dịch vụ y tế phát triển, yêu cầu của người dân về chăm 
sóc bảo vệ sức khoẻ ngày càng được đáp ứng tốt hơn cả về số lượng và chất lượng. Có 
thể nói xã hội hoá y tế là một yếu tố quan trọng hàng đầu để phát triển bền vững các hệ 
thống y tế. Điều này được chỉ rõ trong các văn bản chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về 
đổi mới sự nghiệp y tế, đặc biệt gần đây nhất là Nghị quyết 46/NQ-TW của Bộ Chính 
trị về công tác “Bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”. 

Những năm qua, ngành Y tế Giao thông vận tải đã có những bước phát triển mạnh 
mẽ, là một trong những bộ ngành có hệ thống dịch vụ y tế khá hoàn chỉnh, hoạt động 
có hiệu quả. Tuy nhiên, cần làm gì để hoàn thiện mô hình tổ chức và đẩy mạnh xã hội 
hoá hệ thống y tế ngành cho phù hợp với sự đổi mới, phát triển của toàn ngành Giao 
thông vận tải thì vẫn còn đang là một câu hỏi lớn cần được giải đáp. Đề tài “Nghiên 
cứu mô hình tổ chức và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá hệ thống y tế ngành 
Giao thông vận tải giai đoạn 2006 - 2010” là một công trình nghiên cứu khoa học có 
ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần vào 
việc xây dựng, phát triển ngành Y tế Giao thông vận tải từ nay đến các năm tới. 

Mục tiêu cụ thể: 

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về xã hội hoá y tế vận dụng thực tiễn y tế 
ngành Giao thông vận tải. 

2. Đánh giá thực trạng hệ thống tổ chức và thực trạng công tác xã hội hoá y tế 
trong lĩnh vực huy động nguồn lực, nguồn tài chính, các loại hình và cơ chế của y tế 
ngành Giao thông vận tải. 

3. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xã hội hoá hệ thống y tế Giao thông 
vận tải. 
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Phương pháp nghiên cứu:  

Nghiên cứu mô tả có phân tích tình hình tổ chức y tế và xã hội hoá y tế ngành Giao 
thông vận tải trong thời kỳ mới, cụ thể: 

- Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp; 
- Phương pháp điều tra mô tả cắt ngang; 
- Phương pháp thảo luận nhóm và hội thảo chuyên đề. 

Kết quả nghiên cứu: 

* Kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và khái niệm xã hội hóa 
Xã hội hóa chính là cuộc vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của quần chúng 

nhân dân vào việc giải quyết những vấn đề xã hội; là xây dựng cộng đồng trách nhiệm 
giữa cấp lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp và giữa 
từng người dân trong việc tạo lập và cải thiện những điều kiện thuận lợi về kinh tế - xã 
hội sao cho các hoạt động văn hóa, giáo dục y tế ngày càng đạt được hiệu quả và chất 
lượng cao hơn. Xã hội hóa còn là mở rộng các nguồn đầu tư, khai thác các tiềm năng 
này phục vụ việc giải quyết nhanh hơn, tiến bộ hơn các vấn đề thiết yếu. Xã hội hóa 
không có nghĩa là làm giảm trách nhiệm của Nhà nước. Ngược lại, Nhà nước phải 
thường xuyên phấn đấu tăng thêm nguồn thu để tăng tỷ lệ ngân sách đầu tư cho các 
lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế… đồng thời phải tăng cường quản lý nhằm nâng cao 
hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí. 

Xã hội hóa thực chất là huy động xã hội, làm cho công tác y tế không chỉ là trách 
nhiệm riêng của ngành Y tế mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cấp ủy 
Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng, cộng đồng dân cư và mọi người dân. 

Xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức trong hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân 
dân có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, Đa dạng hóa chính là mở rộng các cơ hội giúp 
cho các tầng lớp nhân dân tham gia chủ động và bình đẳng vào các hoạt động bảo vệ 
và chăm sóc sức khỏe. Đa dạng hóa thực chất và phát triển nhiều loại hình cung ứng 
về tài chính y tế, mở rộng các hình thức dịch vụ y tế như: công cộng, bán công, dân 
lập, tư nhân, bảo hiểm y tế… 

Khi triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa và phương thức đa dạng hóa, ngành 
Y tế cần phải chủ động đề xuất, phân công trách nhiệm cho từng ngành, từng đoàn thể 
xã hội, các cá nhân, cộng đồng cùng tham gia vào hoạt động y tế, phải quán triệt để 
vận dụng sáng tạo quan điểm chỉ đạo công tác dân vận của Đảng; phải tạo được sự 
chấp nhận và kiểm soát của xã hội. 

Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác y tế, đa dạng hóa các loại hình dịch 
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vụ sẽ là cơ sở để thực hiện tư tưởng công bằng xã hội đã được Đảng ta đề ra trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Chủ trương xã hội hóa y tế bắt nguồn từ những cơ sở khoa học đúng đắn và cơ sở 
thực tiễn khách quan, sinh động. Vì lẽ đó nó không chỉ là một chủ trương tạm thời 
mang tính tình thế mà cần trở thành một giải pháp mang tính chiến lược và lâu dài. 
Điều này không chỉ được khẳng định qua ý kiến của nhiều chuyên gia đầu ngành mà 
còn được đúc kết từ những bài học kinh nghiệm quý giá của nhiều nước trên thế giới. 
Không chỉ có những nước nghèo, nước chậm phát triển quan tâm đến việc huy động 
cộng đồng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội mà nhiều nước đã phát triển vẫn đang 
rất chú trọng đến vấn đề này. 

Trong quá trình xã hội hóa cần thiết phải đề cao vai trò quản lý và điều tiết của 
Nhà nước. Tuy nhiên, cũng cần phải nhận thấy rằng những kết quả thu được qua 
nghiên cứu vẫn còn chưa đầy đủ bởi lẽ chưa có chuyên gia nào đưa ra được tại hội 
thảo cũng như trong trả lời các phỏng vấn sâu những bằng chứng cụ thể, xác đáng về 
những thành tựu cùng những hạn chế của việc thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế. Vì 
vậy, tính thuyết phục của các kết quả nêu trên chưa cao. 

* Kết quả nghiên cứu mô hình tổ chức và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hệ 
thống y tế Giao thông thông vận tải giai đoạn 2006 - 2010. 

Nghiên cứu đã thu được các kết quả phục vụ cho 3 mục tiêu chính ở trên. 
Mặc dù số lượng các đơn vị trong ngành Y tế Giao thông vận tải được nghiên cứu 

còn ít nhưng các kết quả đáng tin cậy vì các địa điểm được nghiên cứu được chọn 
mang tính tiêu biểu cho từng mảng hoạt động của y tế ngành. 

Do thời gian và kinh phí hạn chế nên việc thăm dò ở cán bộ nhân viên y tế, ở bệnh 
nhân còn ít, các kết quả thu được khó phân tích và chưa cho phép rút ra những kết luận 
chắc chắn. 

Nhận định chung: 

Xã hội hóa y tế đã được mở rộng ở các đơn vị trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận 
tải. Các loại hình dịch vụ đa dạng, phát triển và đã đóng góp đáng kể vào việc bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và cán bộ công nhân viên chức lao động ngành 
Giao thông vận tải nói riêng nhưng cũng cần có sự xếp loại, sự tăng cường quản lý 
Nhà nước để phát huy được những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực của 
từng loại hình.  

Cũng giống như việc xã hội hóa ở các ngành khác (giáo dục, giao thông, thể dục, 
thể thao v.v…), xã hội hóa y tế được thực hiện một cách tùy thuộc vào hoàn cảnh xã 
hội - kinh tế của từng nơi và không đồng đều. Cụ thể là các dịch vụ phát triển nhiều về 
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số lượng và loại hình ở thành phố, vùng giàu nhiều hơn ở vùng gặp khó khăn, miền 
núi. Không thể có một mô hình khả dĩ có thể áp dụng cho tất cả mọi nơi. 

Cũng giống như xã hội hóa ở các ngành khác, xã hội hóa y tế phụ thuộc vào nhận 
thức của lãnh đạo Đảng và chính quyền, của những người có trách nhiệm trong đơn vị 
và của cán bộ công nhân viên chức lao động ngành Giao thông vận tải và người dân 
địa phương, phụ thuộc vào sự phối hợp, hợp tác giữa các ban ngành, đoàn thể. So với 
ngành Y, ngành Giáo dục có những lợi thế hơn: 

- Việc học tập là việc có quan hệ thường xuyên tới từng gia đình còn không phải là 
gia đình nào, lúc nào cũng có người ốm. 

- Ngân sách ngành Giáo dục lớn hơn ngân sách ngành Y tế. 
- Giáo viên được hưởng những chính sách khuyến khích hơn là nhân viên Y tế.  
Tuy nhiên, ngành Giáo dục cũng gặp phải một số vấn đề như ngành Y tế trong 

công cuộc xã hội hoá. 
- Y tế phát triển đa dạng không đều giữa các vùng, miền. 
- Quan niệm về xã hội hoá cũng bị hiểu một cách đơn giản là “đóng tiền”; Giá 

thành thực sự của dịch vụ và thuốc men ngày càng tăng. Nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức 
khoẻ ngày càng tăng. Chi phí cho y tế (cũng như cho giáo dục) đòi hỏi từ ngân sách 
ngày một nhiều. Người nghèo, người ở những vùng có khó khăn (miền núi, vùng sâu, 
vùng xa) bị thiệt thòi trong tiếp cận dịch vụ y tế. 

Nguồn tài chính cho y tế hiện nay vẫn dựa vào ngân sách là chính và việc phân bổ 
chưa thật sát với nhu cầu thực tế của từng đơn vị. Nguồn từ Bảo hiểm y tế chưa thực 
sự phát triển. Nguồn huy động từ cộng đồng mới chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn, chỉ 
phát triển những đơn vị đóng trên địa bàn thành thị, địa phương giàu có. 

Khuyến nghị  

Về mô hình tổ chức và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá y tế ngành Giao thông 
vận tải. 

1. Chủ trương xã hội hoá công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ công nhân viên 
chức lao động ngành Giao thông vận tải là đúng đắn và đem lại hiệu quả thiết thực. 

2. Xã hội hoá công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đòi hỏi sự tham gia của tất cả 
mọi thành phần trong xã hội (đảng, chính quyền, đoàn thể, từng cá nhân) dựa trên nhận 
thức đúng đắn về ý nghĩa của chủ trương, về trách nhiệm của từng thành viên. Cần làm 
cho tất cả mọi người hiểu được đúng chủ trương xã hội hoá, biết được các quyền lợi, 
nghĩa vụ của mình về sức khoẻ, biết được các chính sách của Đảng và Nhà nước liên 
quan đến y tế và sức khoẻ. 



 256 

3. Để có thể thực hiện thắng lợi chủ trương xã hội hoá trong thực tiễn, mỗi đơn vị 
cần phải tạo nên sự chuyển đổi trong nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền và 
cán bộ công nhân viên chức lao động ở chính các đơn vị. 

4. Khả năng huy động từ cộng đồng không phải là không có nhưng mở rộng cho 
phạm vi xã hội cần có chủ trương thống nhất từ dưới lên trên, đặc biệt cần có một cơ 
chế quản lý hợp lý nhất là được mọi thành viên của cộng đồng biết, hiểu và chấp nhận. 

5. Việc cổ phần hóa các bệnh viện, phòng khám trong ngành Giao thông vận tải 
đòi hỏi kiên nhẫn và có các bước đi thích hợp. Cần triển khai rộng mô hình xã hội hoá 
y tế phù hợp theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị. 
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NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NẤM LINH CHI  
TRONG PHÒNG CHỐNG VIÊM GAN B 

THS. LÝ LAN PHƯƠNG 
Bệnh viện GTVT Trung ương 

NỘI DUNG 

Theo ước tính của tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay có khoảng 400 triệu người trên 
toàn cầu nhiễm virus viêm gan B Hepatitis B virut (HBV). Ở Việt Nam, các thống kê 
cho thấy tỷ lệ người nhiễm virut HBV trong cộng đồng là khá cao. Theo nhiều tác giả, 
tỷ lệ này chiếm khoảng 15 - 20% dân số [19,22,25,28,31,32,35,48]. Đây thực sự là một 
vấn đề lớn cho sức khoẻ của cộng đồng. Hàng năm có gần 2 triệu người tử vong do 
các bệnh có liên quan đến virut viêm gan B như viêm gan mãn tính, xơ gan và ung thư 
gan [95]. Ước tính có khoảng 15 - 20% số người bị nhiễm viêm gan virut B mãn tính 
sẽ chết vì xơ gan hoặc ung thư gan. Tỷ lệ ung thư gan ở Việt Nam đứng thứ 2 thế giới 
theo thông tin tại Hội nghị Quốc tế về tầm soát chẩn đoán sớm các bệnh gan và 
phương pháp điều trị hiệu quả cho u gan giữa Bệnh viện An sinh TP. Hồ Chí Minh và 
Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore ngày 21/9/2007. Cho đến nay viêm gan virut 
viêm gan B vẫn còn là một vấn đề y tế được nhiều người đặc biệt quan tâm. Trong hơn 
một thập niên qua việc nghiên cứu về viêm gan virut B đã có những bước tiến bộ rất 
đáng kể và đầy hứa hẹn. Người ta đã hiểu hơn về cấu trúc sinh học phân tử của virut 
viêm gan, về cơ chế gây bệnh. Từ những hiểu biết mới này đã dẫn đến những thay đổi 
đáng kể trong việc chẩn đoán và đã có đầy đủ các cơ sở khoa học cho việc tìm kiếm 
các phương pháp điều trị cũng như phòng ngừa. Ngày nay với sự gia tăng của các bệnh 
được gọi là hội chứng đô thị hoá, con người đã rất quan tâm tới các thực phẩm dinh 
dưỡng có lợi cho sức khoẻ con người, có chứa các hoạt chất sinh học giúp cơ thể ngăn 
ngừa và phòng chống bệnh. Trong đó Linh Chi là một dược thảo được xếp vào loại 
thượng dược, ở vị trí số 1, sau đó mới đến Nhân Sâm (theo Thần nông bản thảo ra đời 
cách đây hơn 2000 năm). 

Ngày nay, với các thiết bị hiện đại, các nhà khoa học đã xác định Linh Chi 
(Lingzhi) là loài nấm có tên khoa học là Ganoderma lucidium, đồng thời nghiên cứu 
các thành phần hoá học, tác dụng dược lý, lâm sàng... qua đó chứng minh được giá trị 
của những truyền thuyết về loài nấm kỳ diệu này. Các hoạt chất và dẫn chất của Linh 
Chi hiện diện trong hệ sợi, quả thể và bào tử của nấm với các hoạt chất có tác dụng 
khác nhau. Nghiên cứu gần đây cho thấy nấm Linh Chi dạng sợi khi sử dụng có khả 
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năng kích thích cơ thể sản sinh interferon trung hoà virut (Wilard 1990). Nhiều khảo 
cứu gần đây cho thấy vai trò của các hoạt chất trong nấm Linh Chi có khả năng làm 
tăng hệ tế bào miễn dịch cho cơ thể người sử dụng. Vì vậy, chúng tôi được giao đề tài 
nghiên cứu: “Xác định virut viêm gan B và sử dụng nấm Linh Chi phòng chống”. Với 
mục đích: 

- Đánh giá tình hình nhiễm virut viêm gan B trong bệnh nhân đến khám tại Bệnh 
viện GTVT. 

- Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bột sinh khối nấm Linh chi trong hỗ trợ điều 
trị cho bệnh nhân viêm gan virut B. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng nghiên cứu 
Gồm 10.738 người ở độ tuổi 19 - 45 đến khám sức khoẻ đi lao động ở nước ngoài 

từ tháng 02/2005 đến tháng 8/2005 tại Bệnh viện Giao thông vận tải I. 
561 cán bộ, công nhân viên đến khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Giao thông 

vận tải I. 
4053 bệnh nhân đến khám và nằm đều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải I. 
58 bệnh nhân đến khám và nằm đều trị tại khoa Nội C Bệnh viện Giao thông vận 

tải I. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
Dùng kỹ thuật miễn dịch gắn enzym (ELISA) Enzyme linker Immuno sorbent 

assay) là thử nghiệm miễm dịch hấp phụ liên kết enzym thuộc thế hệ thứ 3 có độ nhạy 
và độ chính xác cao để phát hiện HBV. 

Dùng kỹ thuật động học xác định nồng độ men Alaninaminotransferase (ALT) và 
aspartataminotransferase (AST) trong huyết thanh. 

Dùng kỹ thuật Real time PCR xác định số lượng virut trong 1ml huyết thanh. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Tình hình nhiễm virut HBV ở đối tượng người khám sức khoẻ đi lao động ở 
nước ngoài 

Trong tổng số 10.738 người đến khám sức khoẻ đi lao động ở nước ngoài tại 
Bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội từ tháng 2/2006 đến tháng 8/2007, kết quả thu 
được cho thấy tỷ lệ nhiễm HBV ở các đối tượng khám sức khoẻ đi lao động nước 
ngoài là 3,29% trong đó nam chiếm 66,57%, nữ chiếm 33,43%. Tỷ lệ này thấp hơn 
rất nhiều so với nghiên cứu của các tác giả khác. Có thể trong nghiên cứu của chúng 
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tôi chỉ giới hạn trong độ tuổi lao động từ 20 - 45 chứ chưa điều tra hết trong nhóm 
dân cư ngẫu nhiên. 

2. Tình hình nhiễm HBV ở những bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh 
viện Giao thông vận tải Hà Nội 

Trong nghiên cứu này chúng tôi đã theo dõi thống kê số lượng và kết quả xét 
nghiệm của các bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải Hà 
Nội từ tháng 2/2006 đến tháng 8/2007 kết quả thu được như sau: 

Tỷ lệ nhiễm HBV ở nhóm bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Giao 
thông vận tải I là 10,93%. Tỷ lệ này tương đối phù hợp với các nghiên cứu của một số 
tác giả như: Lê Vũ Anh: 11,3% và Châu Hữu Hầu: 11%. Và tỷ lệ nhiễm HBV ở nhóm 
người trong độ tuổi lao động trẻ là khá cao, nhất là ở nhóm tuổi từ 20 - 30, tỷ lệ là 
48,75%, trong đó nam giới chiếm 32,88%. 

3. Tình trạng tăng men Transaminase ở bệnh nhân nhiễm HBV 
Những bệnh nhân bị ngộ độc hay viêm gan do virut thường có triệu chứng điển 

hình là tăng men gan. Qua theo dõi chỉ số men gan của 563 bệnh nhân điều trị tại khoa 
Nội C của Bệnh viện Giao thông vận tải, kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh nhân nhiễm HBV 
có tăng men Transaminase là khá cao, 35,64% của tổng số người làm xét nghiệm, điều 
này chứng tỏ rằng bệnh nhân đang trong giai đoạn viêm gan B cấp tính. Tỷ lệ này ở 
nam giới chiếm 80,54%, cao hơn so với ở nữ giới là 19,45%. 

Tỷ lệ tăng men gan ở những bệnh nhân có HBsAg âm tính là 11,69% trong tổng số 
người làm xét nghiệm. Trong đó nam giới chiếm 85,16% còn nữ giới là 14,84%. Hiện 
tượng tăng men gan của nam giới chiếm tỷ lệ lớn ở 2 nhóm bệnh nhân có nhiễm HBV 
và không nhiễm HBV có thể do thói quen uống bia, rượu và hút thuốc là gây ra. 

4. Tình hình nhiễm HBV ở cán bộ, công nhân viên một số cơ quan qua theo 
dõi khám sức khoẻ định kỳ tại Bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội 

Qua kiểm tra 561 cán bộ, công nhân viên của 2 công ty có 39 trường hợp HBsAg 
dương tính, chiếm tỷ lệ 6,95%, kết quả thu được như sau: 

Tỷ lệ nhiễm HBV ở nam giới là 53,84%, cao hơn so với nữ giới 46,16%, trong đó 
nhóm tuổi nhiễm HBV cao nhất là dưới 20 tuổi, chiếm tỷ lệ 48,72%. 

5. Bước đầu đánh giá tác dụng của chế phẩm bột sinh khối nấm Linh Chi đối 
với bệnh nhân viêm gan B 

Bệnh nhân theo dõi trong nghiên cứu này được chúng tôi lựa chọn theo các tiêu 
chuẩn sau: 

- Có kháng nguyên bề mặt của HBV (HBsAg dương tính) 
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- Có tăng men gan > 50ul 
Bệnh nhân được chia thành 2 nhóm như sau: 

- Nhóm 1: 30 bệnh nhân viêm gan B điều trị tại khoa Nội C Bệnh viện GTVT tự 
nguyện sử dụng phác đồ điều trị mới, có sử dụng thêm 30 gram bột sinh khối nấm Linh 
Chi/ngày, dùng trong 60 ngày kết hợp với các thuốc tân dược điều trị viêm gan B.  

- Nhóm 2: 28 bệnh nhân viêm gan B chỉ sử dụng thuốc tân dược được coi như 
nhóm chứng. 

Bệnh nhân được xét nghiệm chức năng gan (men GOT, GPT), định lượng virut 
HBV/ml huyết thanh trước và sau khi điều trị. Kết quả thu được như sau: 

5.1. Đáp ứng sinh hoá sau 2 tháng điều trị  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ tăng men aminotransferase ở những bệnh 
nhân viêm gan là khá cao. Trước điều trị tỷ lệ tăng men SGOT ở cả 2 nhóm là 86,6% 
(nhóm 1) và 85,7% (nhóm 2), tỷ lệ tăng men SGPT ở nhóm 1 là 96,6% và 96,4% ở 
nhóm 2. 

So sánh kết quả xét nghiệm GPT trước và sau khi điều trị, chúng tôi nhận thấy tình 
trạng giảm men GPT là rất rõ rệt, từ 96,4% xuống còn 36,6% ở nhóm 1 và từ 96,6% 
xuống còn 60,71% ở nhóm 2. 

Các kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam và 
Bệnh viện tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc (Liu, 1994). 

Chúng tôi đánh giá qua xét nghiệm men aminotransferase SGOT và SGPT trước 
và sau khi sử dụng nấm. Điều này cũng phù hợp với một số nghiên cứu đã được các 
tác giả khác công bố như Byun và Kim (1987) nghiên cứu dịch trích Linh Chi điều trị 
bệnh tổn thương gan và chống lại viêm nhiễm tế bào gan [60]. Trong nghiên cứu của 
mình Yang và cộng sự đã chứng minh rằng men aminotransferase (GOT và GPT) 
giảm đáng kể dưới tác dụng của EXO - một chất tách chiết từ sợi nấm của Ganoderma 
lucidum [60]. 

Với các bệnh nhân ở nhóm 2 là những bệnh nhân chỉ sủ dụng thuốc tây y tình 
trạng giảm men gan thấp hơn so với nhóm có sử dụng thêm bột sinh khối nấm Linh 
Chi. Tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê. 

5.2. Đánh giá mức độ hoạt động của HBV trong tế bào gan 

Qua kết quả xét nghiệm HBV DNA ở 2 nhóm nghiên cứu, kết quả thu được thể 
hiện ở bảng sau. 



 261 

Bảng. Mức độ hoạt động của HBV trong tế bào gan 

 Nhóm 1 N=30 Nhóm 2 N=28 
% có đáp ứng virut 11 (36,6%) 8 (28,5%) 
% có HBV DNA < 2000 coppies/ml 6 (20%) 4 (14,28%) 
% HBV DNA âm tính 2 (6,6%) 2 (7,1%) 

Tỷ lệ HBV DNA trở về âm tính trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với 
nghiên cứu của bác sĩ Thu Thuỷ và cộng sự, ở cả 2 nhóm là 6,6% -7,1% so với 10,52% 
(5). Có thể là do thời gian theo dõi của chúng tôi ít hơn, bệnh nhân chỉ được dùng 
thuốc trong 2 tháng còn ở nghiên cứu của bác sĩ Thu Thuỷ bệnh nhân được sử dụng 
thuốc trong 3 tháng. 

Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng với những người bệnh được sử 
dụng bột sinh khối nấm Linh Chi càng sớm thì hiệu quả điều trị càng cao. Việc phát 
hiện sớm người nhiễm HBV và sử dụng bột sinh khối nấm Linh Chi trong phòng 
chống, tránh các biến chứng đáng tiếc do tình trạng viêm gan mạn tính gây ra như xơ 
gan, ung thư tế bào gan… là rất cần thiết và mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

KẾT LUẬN 

Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi nhận thấy: 
1. Tần suất người mang HBV trong cộng đồng dân cư ở Việt Nam là khá cao. 
2. Số các bệnh nhân nhiễm HBV có tăng men Transaminase là khá cao: 35,64%, tỷ 

lệ này ở nam giới chiếm 80,54%, cao hơn so với ở nữ giới là 19,45%. 
3. Tỷ lệ tăng men gan ở những bệnh nhân có HBsAg âm tính là 11,69% của tổng 

số người làm xét nghiệm. Trong đó ở nam giới chiếm 85,16% còn ở nữ giới là 
14,84%. 

4. Kiểm tra 561 cán bộ công nhân viên của 2 công ty có 39 trường hợp HBsAg 
dương tính chiếm tỷ lệ 6,95%. Tỷ lệ nhiễm HBV ở nam giới là 53,84%, nữ giới là 
46,16%. Nhóm tuổi nhiễm HBV cao nhất là dưới 20 tuổi chiếm 48,72%. 

5. Mức độ tổn thương tế bào gan của bệnh nhân nhiễm HBV được thể hiện qua 
tình trạng tăng men gan ở 2 nhóm là khá cao > 85%. Sau 2 tháng điều trị tình trạng tổn 
thương tế bào gan được cải thiện rõ rệt, nhất là những bệnh nhân ở nhóm 1 là nhóm có 
sử dụng thêm sản phẩm bột sinh khối nấm Linh Chi. Sau điều trị men S.GOT bình 
thường đạt tới 66,7%, men S.GPT trở về bình thường là 63,4%. 

6. Đáp ứng virut sau điều trị ở nhóm 1 là 36,6% cao hơn so với nhóm 2 là 28,55%. Số 
lượng virut giảm < 2000 coppies/ml huyết thanh ở nhóm 1 là 20%, cao hơn so với nhóm 2 
là 14,28%. Tỷ lệ HBV DNA trở về âm tính là 6,6% ở nhóm 1 và 7,1% ở nhóm 2. 
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ĐỀ NGHỊ 

Ngoài việc áp dụng các biện pháp phòng chống viêm gan virut như: dùng vaxin, 
các biện pháp an toàn truyền máu, tuyên truyền giáo dục về an toàn tình dục. Qua 
nghiên cứu này chúng tôi thấy đã đạt được một số kết quả khả quan trong bước đầu sử 
dụng bột sinh khối nấm Linh Chi cho bệnh nhân viêm gan. Tuy nhiên nghiên cứu về 
tác dụng trị liệu của dược thảo Linh Chi trong điều trị bệnh nhân viêm gan virut B là 
một vấn đề lớn cần được nghiên cứu có hệ thống và có sự hợp tác của các cơ quan 
chuyên môn để góp phần vào việc tìm ra giải pháp hữu hiệu cho các bệnh nhân viêm 
gan virut B. Chúng tôi xin được đề nghị: 

1. Được tiếp tục nghiên cứu về tác dụng của nấm Linh Chi G.lucidum với bệnh 
nhân viêm gan B với số lượng bệnh nhân nhiều hơn và đa dạng hơn trong tương lai 

2. Sử dụng sản phẩm bột sinh khối nấm Linh Chi rộng rãi như một dạng thực phẩm 
chức năng góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng. 
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NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN  
VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ TAI NẠN  

GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

PGS.TS TRẦN ĐẮC SỬU 
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 

1. Tóm tắt nội dung đề tài 

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nói chung và bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông đường thuỷ nội địa nói riêng đã và đang được Đảng, Nhà nước, các ngành, 
các cấp và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, giao thông vận tải giữ vai trò quan 
trọng trong nền kinh tế đất nước, giao thông được bảo đảm thông suốt, an toàn sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội đất nước đạt hiệu quả cao. Trong 
những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đưa 
ra nhiều giải pháp vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cấp bách với quyết tâm 
chính trị cao nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; các ngành, các 
cấp đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp, chỉ đạo của Nhà nước, của Chính 
phủ, song tình hình trật tự, an toàn giao thông nói chung vẫn diễn biến hết sức phức 
tạp, tai nạn giao thông vẫn chưa được kiềm chế, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng gây 
thiệt hại lớn về người và tài sản vẫn xảy ra và giao thông đường thuỷ nội địa cũng 
không phải là ngoại lệ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình hình phức tạp đó, nhưng 
nguyên nhân cơ bản và chủ yếu là ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao 
thông còn chưa cao. 

Nước ta có hệ thống sông, kênh dày đặc, tạo thành mạng lưới giao thông đường 
thuỷ rất thuận lợi nối các địa phương và nối các vùng trong cả nước, theo tuyến ven 
biển vào các cửa sông, kết nối giữa giao thông đường biển và giao thông đường sông. 
Giao thông vận tải đường thủy đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 
hội nhập kinh tế quốc tế.  

Hàng năm, vận tải đường thuỷ nội địa đảm nhiệm vận chuyển 30% hàng hóa và 
20% hành khách trong tổng lượng vận tải của toàn ngành, riêng khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long vận tải thủy đảm nhiệm vận chuyển tới 70% lượng hàng hóa của khu 
vực. Vận tải đường thủy có nhiều ưu việt: Khai thác tự nhiên, không sử dụng đất dân 
dụng, nếu lợi dụng được sức nước thì sẽ giảm chi phí nhiên liệu nên giá thành vận tải 
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thấp, hạn chế gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt khi vận chuyển hàng siêu trường, siêu 
trọng, vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn, mà các phương thức vận tải khác không 
đảm nhiệm được và giảm thiểu tai nạn, nên tập trung phát triển giao thông đường thủy.  

Cả nước hiện có gần một triệu phương tiện các loại, cùng với hàng ngàn cảng, bến 
thủy nội địa đã tạo việc làm cho gần mười triệu người lao động. Đây là phương thức 
vận tải có tính xã hội hóa rất cao, mang tính cha truyền con nối, đặc biệt đối với khu 
vực đồng bằng Nam Bộ.  

1.1. Tình hình tai nạn giao thông đường thủy nội địa 
Từ năm 1997 đến năm 2007, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 3.604 vụ tai nạn giao 

thông đường thủy, làm chết 2.475 người, 570 người bị thương và chìm đắm 2.123 
phương tiện các loại, làm hư hỏng 26 công trình giao thông, thiệt hại về tài sản gần 86 
tỷ đồng. So với các năm trước đây, các năm 2005, 2006, 2007 số vụ tai nạn có giảm, 
nhưng tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao. 

a. Nguyên nhân khách quan 
Nguyên nhân khách quan gây tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa chủ yếu là yếu 

tố tự nhiên như mưa, giông, lũ, bão; mực nước xuống thấp không đảm bảo mớn nước 
chạy tàu, chiếm 14%; 

b. Nguyên nhân chủ quan 
Tai nạn giao thông do nguyên nhân chủ quan gây lên chiếm tỷ lệ rất cao, hơn 70%, 

tập trung ở những trường hợp: 
- Người điều khiển phương tiện không tuân thủ quy tắc báo hiệu, đưa phương tiện 

đi sai luồng, đâm vào vật chướng ngại, bãi cạn hoặc các công trình; 
- Khả năng xử lý tình huống của người điều khiển kém; 
- Không tuân thủ quy tắc trách vượt, nên thường để phương tiện va quệt, đâm vào 

nhau trên đường hành trình; 
- Trình độ văn hóa hạn chế, không hiểu biết pháp luật giao thông đường thuỷ nội 

địa nhưng vẫn tham gia giao thông; 
- Chất lượng phương tiện kém, vỏ bị thủng, bị gãy; máy móc, thiết bị không đảm 

bảo kể cả về số lượng và chất lượng sử dụng; 
- Chở quá số người so với sức chở người của phương tiện; chở động vật lớn chung 

với hành khách; 
- Ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa của một bộ phận 

không nhỏ người tham gia giao thông còn rất kém; 
- Công tác quản lý hoạt động khai thác giao thông đường thủy nội địa ở một số địa 
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phương còn lúng túng, đặc biệt là việc vận động, hướng dẫn hành khách thực hiện mặc 
áo phao khi đi đò. 

Bên cạnh những nguyên nhân chủ yếu trên, với đặc thù của phương thức vận tải 
thủy mang tính truyền thống, dân gian, theo kinh nghiệm và lệ thuộc chủ yếu vào điều 
kiện tự nhiên nên việc áp dụng các quy phạm pháp luật để điều chỉnh hoạt động của 
người tham gia giao thông cũng gặp không ít khó khăn. Chính vì thế việc thực hiện, 
chấp hành, tuân thủ pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa của đại bộ phận người 
tham gia giao thông trên các tuyến đường thuỷ nội địa là không đầy đủ và nghiêm túc. 
Công tác quản lý nhà nước về giao thông trên các tuyến đường thuỷ nội địa còn có 
những bất cập, đan xen, thậm chí còn chồng lấn giữa cơ quan quản đường thuỷ nội địa 
và cơ quan quản lý giao thông thuộc ngành hàng hải, cảng biển nằm trong đường thuỷ 
nội địa là một ví dụ, đó là những nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. 

1.2. Khái niệm về tai nạn giao thông 
Tai nạn giao thông là tai nạn xảy ra khi phương tiện giao thông vận tải đang hoạt 

động trên đường giao thông công cộng gây thiệt hại về người, tài sản hoặc làm gián 
đoạn giao thông (theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 85/PC ngày 16 tháng 01 năm 
1988 của Bộ GTVT ban hành Điều lệ Quản lý an toàn giao thông). Theo đó, tai nạn 
giao thông đường thuỷ nội địa là tai nạn xảy ra khi phương tiện giao thông vận tải 
đường thủy đang hoạt động trên các tuyến đường thuỷ nội địa gây thiệt hại về người 
và tài sản hoặc làm gián đoạn giao thông. Như vậy, bất cứ tai nạn xảy ra trên luồng, âu 
tàu, luồng trên hồ, đầm phá, vụng, vịnh, ven bờ biển, ra đảo, nối các đảo thuộc vùng 
nội thủy đều là tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa. 

Nếu hiểu tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa là tai nạn xảy ra trên các tuyến 
giao thông đường thủy đã được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải (theo 
khoản 4 Điều 3 Luật Giao thông đường thuỷ nội địa) thì những tai nạn xảy ra đối với 
phương tiện vận tải thủy ở những vị trí nằm ngoài phạm vi luồng có phải là tai nạn 
giao thông đường thuỷ nội địa không? Thực tế có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trên sông, 
kênh ở vị trí ngoài phạm vi luồng cũng gây thiệt hại về người và tài sản.  

1.3. Quan điểm nhìn nhận về tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa 
Tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa nói riêng là 

một thực tế của hoạt động khai thác vận tải trong sự phát triển của xã hội, nhất là đối 
với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nhưng có thể kiểm soát, kiềm chế 
được và từng bước làm giảm dần tai nạn giao thông cũng như những thiệt hại do tai 
nạn giao thông gây ra đến mức thấp nhất. 

Giao thông vận tải đường thuỷ nội địa là một trong các phương thức vận tải có vai 



 266 

trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nó mạng lại lợi 
ích to lớn cho cả cộng đồng và mỗi các nhân trong xã hội. Nhưng vận tải đường thuỷ 
nội địa chỉ có thể đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội khi nó được phát triển một cách 
an toàn và bền vững. Một xã hội phát triển, tiên tiến là một xã hội có hệ thống giao 
thông vận tải phát triển tiên tiến và hiệu quả. Song không phải ngay từ đầu, chúng ta 
đã có được hệ thống giao thông vận tải nói chung và giao thông vận tải đường thủy nội 
địa nói riêng đạt được trình độ cao, tiên tiến. Ở nước ta, giao thông vận tải đường thuỷ 
nội địa có tính xã hội hóa cao, nhưng trình độ phát triển vẫn còn trong tình trạng lạc 
hậu, phương tiện vận tải là yếu tố động, luôn có xu hướng phát triển trước so với hạ 
tầng giao thông, nhưng được đầu tư không cao, hạ tầng giao thông phần nhiều vẫn lợi 
dụng vào điều kiện tự nhiên, việc đầu tư để cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông trong 
những năm qua vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển ngày càng cao của phương 
tiện vận tải. Phương tiện vận tải hoạt động được lại cần có sự điều khiển của con 
người. Trong khi nhận thức của từng cá nhân khi tham gia giao thông, điều khiển 
phương tiện là không đồng nhất, bên cạnh đó thiên hướng thích tự do, tuỳ tiện trong 
hoạt động vẫn còn trong mỗi người tham giao thông làm cho hành vi của họ thiếu tính 
nhất quán, mặc dù cùng được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật thống nhất.  

Như vậy, mâu thuẫn giữa sự chậm phát triển của cơ sở hạ tầng với sự phát triển 
nhanh của phương tiện vận tải dẫn đến sự cố xảy ra trên các tuyến đường thuỷ nội địa 
là một tồn tại thực tiễn, kéo dài. Mặt khác, sự an toàn của giao thông vận tải đường 
thuỷ nội địa còn chịu sự chi phối của các yếu tố chủ quan trong hoạt động quản lý xã 
hội, được thể hiện qua hoạt động tổ chức giao thông, quản lý kết cấu hạ tầng, an toàn 
kỹ thuật phương tiện, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho người điều khiển phương 
tiện; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn thực hiện pháp luật về 
giao thông vận tải đường thuỷ nội địa cho người tham gia giao thông. Dưới sự tác 
động của các yếu tố trên, làm cho tai nạn giao thông xảy ra cùng với hậu quả của nó là 
điều không thể tránh được trong bối cảnh xã hội đang phát triển hiện nay. 

Tuy nhiên, nhằm từng bước phòng ngừa, hạn chế hậu quả nặng nề do tai nạn giao 
thông đường thuỷ nội địa gây nên, những thành tựu khoa học kỹ thuật ngày được áp 
dụng rộng rãi vào thiết kế an toàn phương tiện và cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng 
giao thông, quản lý và đào tạo kỹ năng sử dụng và điều khiển phương tiện, thiết bị 
giao thông, tạo điều kiện để hoạt động giao thông vận tải an toàn hơn; công tác tuyên 
truyền pháp luật về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa ngày càng được quan tâm và 
có hiệu qủa làm cho người tham gia giao thông nhận thức được trách nhiệm và có ý 
thức trong việc phòng ngừa tai nạn giao thông; công tác kiểm tra, giám sát việc chấp 
hành pháp luật không những của người trực tiếp tham gia giao thông mà của cả các cơ 
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quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm liên quan ngày càng được chú trọng, đó là những 
nhân tố đảm bảo cho việc kiềm chế tai nạn giao thông, tiến tới giảm dần tai nạn đến 
mức thấp nhất. 

Khi có quan điểm đúng đắn trong nhận thức và về tai nạn giao thông, chúng ta sẽ 
không nóng vội đưa ra những giải pháp thiếu tính thực tiễn, không có tính khả thi, 
nhưng cũng không chậm trễ trong việc nghiên cứu đề ra các giải pháp phù hợp, đặc 
biệt là tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 
đường thuỷ nội địa, nhằm kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông. 

1.4. Những giải pháp và lộ trình thực hiện 
Cần xác định rằng mục tiêu cuối cùng của công tác quản lý nhà nước về giao thông 

vận tải đường thuỷ nội địa là đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hiệu quả và phát 
triển bền vững. Nhằm đạt được mục tiêu trên cần có những giải pháp bảo đảm hoạt 
động vận tải thủy có kỷ cương, phải được quản lý thống nhất và tạo điều kiện cho mọi 
thành phần kinh tế tham gia khai thác vận tải đường thuỷ nội địa được bình đẳng và 
hiệu quả. Để hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa có kỷ cương, an toàn, 
cũng có nghĩa là tai nạn giao thông được kiềm chế, thì việc làm có tính tiên quyết là 
phải tổ chức thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về giao thông đường thuỷ 
nội địa, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật giao thông đường thuỷ nội 
địa đáp ứng kịp thời với sự phát triển của giao thông đường thuỷ nội địa và sự phát 
triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá về thực trạng giao thông đường thuỷ nội địa, căn cứ 
mục tiêu phát triển vận tải thuỷ an toàn và bền vững, nhiệm vụ của đề tài là đưa ra các 
giải pháp, trước hết là khắc phục những tồn tại, yếu kém trong hoạt động giao thông 
đường thủy nội địa và kiềm chế tai nạn giao thông. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 
tham gia khai thác trên các tuyến đường thủy nội địa và đối với các tầng lớp nhân dân. 
Công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, với phương châm dễ hiểu, dễ nhớ; phù 
hợp với từng nhóm đối tượng. Việc thực hiện tuyên truyền phải thường xuyên, liên 
tục, tránh hình thức và theo phong trào. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm. Công tác này cần được 
thực hiện liên tục, bền bỉ trên phạm vi rộng, kiên quyết xử lý đối với những vi phạm là 
nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.  

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành những văn bản quy phạm pháp luật điều 
chỉnh quan hệ phát sinh trong hoạt động khai thác giao thông, vận tải để phù hợp với 
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điều kiện thực tiễn, có tính khả thi cao. 

- Đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, nhằm đáp ứng 
với nhu cầu phát triển của phương tiện vận tải. 

1.5. Đề xuất và kiến nghị 
1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển 

giao thông đường thuỷ nội địa tại các địa phương; 
- Ban hành quy định về hoạt động của phương tiện loại nhỏ theo quy định tại 

khoản 4 điều 24 Luật Giao thông đường thuỷ nội địa; 
- Bố trí cán bộ chuyên ngành quản lý giao thông đường thủy nội địa tại Ban An 

toàn giao thông và Sở Giao thông vận tải. 
2. Quy định bắt buộc mặc áo phao đối với hành khách khi đi đò; hỗ trợ các bến 

khách ngang sông trang bị áo phao lần đầu; 
3. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa theo hướng bổ sung hành 
vi vi phạm hành chính, nâng mức phạt tiền đối với những hành vi vi phạm mà là nguyên 
nhân gây tai nạn giao thông; xác lập thẩm quyền xử phạt của đội trưởng đội thanh tra giao 
thông, trưởng đại diện cảng vụ đường thuỷ nội địa đến mức 2.000.000 đồng; 

4. Đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo triển khai Đề án Tăng cường biên chế, cơ sở vật 
chất, kỹ thuật, đào tạo, chế độ chính sách cho lực lượng cảnh sát giao thông đường 
thủy và đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng thanh tra giao thông 
vận tải. 

5. Đề nghị Bộ có chỉ đạo để phân định rõ phạm vi trách nhiệm trong công tác quản 
lý nhà nước ở hai khu vực là hàng hải và đường thủy nội địa. 
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NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH LIÊN DOANH, LIÊN KẾT, CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN EU- 

CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 

PGS.TS TRẦN CẢNH VINH 
Đại học GTVT Thành phố Hồ Chí Minh 

A. TIỀN ĐỀ DẪN ĐẾN CÁC DỰ ÁN LIÊN DOANH, LIÊN KẾT  

Liên kết đào tạo không chỉ nhằm mục đích đơn thuần là giải quyết các nhu cầu về 
đào tạo và nhân lực của xã hội mà mục tiêu chiến lược của liên kết đào tạo là nhập 
khẩu công nghệ giáo dục tiên tiến, bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học của cán bộ giáo viên trong nước, đồng thời tạo ra những thế hệ sinh viên 
trong nước có trình độ cao ngang tầm quốc tế, đảm bảo chất lượng đào tạo và cung cấp 
nhân lực đạt tiêu chuẩn nhằm chiếm lĩnh thị trường lao động quốc tế. 

B. THỰC HIỆN LIÊN DOANH VỚI ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ROTTERDAM 
HÀ LAN  

I. Phân tích tình hình, xu hướng thị trường lao động hàng hải - các yếu tố 
cạnh tranh 

1. Tình hình phát triển của ngành vận tải biển thế giới 
Ngành vận tải biển thế giới trong những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đã có 

những bước phát triển vững mạnh, mang tính ổn định cao. Theo thống kê của Berti & 
Levis Republicas năm 2003, lượng hàng hoá và hành khách vận tải bằng đường biển 
chiếm 90% tổng lượng hàng hoá và hành khách trên toàn cầu.  

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách, các hãng vận tải biển thế 
giới đang liên tục phát triển đội tàu của mình.  

Hình 1 thể hiện rõ tình hình phát triển lượng hàng hoá vận chuyển và tải trọng của 
đội tàu thế giới trong những năm từ 1980 đến năm 2005. Cho đến nay, xu thế phát 
triển tiếp tục được duy trì ngày càng tăng.  

Theo BIMCO/ISF số lượng tàu đóng mới và tổng số tàu của thế giới cũng tăng đều 
đặn (hình 2). Dự tính đến năm 2010 số lượng tàu của các đội tàu thế giới sẽ đạt trên 
52.000 chiếc. Tính trung bình đội tàu thế giới từ năm 2005 đến 2010 sẽ tăng trưởng 
khoảng 2,5 %/năm. 
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Hình 1. Sự tăng trưởng lượng hàng hoá 
và tải trọng tàu của thế giới (Theo nguồn 

của Bimco Review 2004). 

Hình 2. Tổng số tàu và số lượng tàu được 
đóng từ năm 1975 đến năm 2010 (Theo 

nguồn từ Đăng kiểm Lloyd, Anh). 

2. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực hàng hải thế giới  
Như trên chúng ta đã thấy được sự tăng 

trưởng của đội tàu biển thế giới rất ổn định và 
liên tục. Tốc độ tăng trưởng đến năm 2010 
khoảng 2,5% mỗi năm. Do đó nguồn nhân lực 
phục vụ cho đội tàu biển thế giới đòi hỏi cũng 
phải được phát triển để đáp ứng kịp thời nhu 
cầu thuyền viên của các hãng tàu biển. Theo 
đánh giá của BIMCO/ISF đến năm 2010 nhu 
cầu tối thiểu thuyền viên của đội tàu thế giới 
khoảng 1,1 triệu người.  

Hình 3. Khả năng cung cấp thuyền 
viên của các khu vực trên thế giới.  

3. Nguồn cung cấp thuyền viên trên thế giới 
Theo thống kê của BIMCO/ISF, khả năng cung cấp thuyền viên của các khu vực 

sẽ có sự thay đổi đáng kể từ năm 2000 đến năm 2010. Trong đó, khả năng cung cấp 
thuyền viên của các nước khu vực OECD có khuynh hướng giảm đáng kể, trong khi 
đó khả năng cung cấp thuyền viên của lục địa Ấn Độ, Châu Phi/Mỹ La Tinh lại tăng 
lên nhanh chóng. Khu vực Viễn Đông vẫn là nguồn cung cấp thuyền viên lớn nhất. 
Tuy nhiên, khả năng cung cấp sĩ quan toàn cầu lại có khuynh hướng giảm (1,5%). 

4. Tình hình thuyền viên Việt Nam 
Việt Nam đã vào thị trường này từ mấy năm nay và đã thu được những kết quả tốt 
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đẹp nên xuất khẩu thuyền viên đang được xem xét như một hoạt động tiềm năng trong 
ngành công nghiệp hàng hải. Hiện nay, chúng ta có 2 trường đại học đào tạo hàng hải 
(Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Đại học Hàng hải Việt Nam), 2 
trường cao đẳng hàng hải (Cao đẳng Hàng hải I và Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ 
Chí Minh), 2 trường trung học chuyên nghiệp (Trường Hàng Giang 1 và trường Hàng 
Giang 2). Các nơi này mỗi năm có thể cung cấp khoảng 1.350 thuyền viên, không kể 
có khoảng hơn 40% số thuyền viên ở trên đã quyết định không làm việc trên tàu. 

Việt Nam là một nước thuộc vùng Viễn Đông, tình hình về khả năng cung cấp 
thuyền viên của Việt Nam cũng nằm trong dự đoán chung của khu vực. Số lượng 
thuyền viên Việt Nam cũng không ngừng tăng lên theo nhu cầu đào tạo của các trường 
đại học, cao đẳng và trung học hàng hải.  

5. Logistics vận tải 
Bên cạnh yếu tố tàu biển và 

thuyền viên, logistics cũng là một yếu 
tố liên quan mật thiết mà không thể 
không xem xét trong tổng thể các 
khâu của hoạt động vận tải đường 
biển. Logistics (dịch vụ hậu cần/tiếp 
vận) là sự kết hợp của tất cả các hoạt 
động cần thiết mà chủ yếu là dựa trên 
cơ sở thông tin liên lạc để liên kết 
giữa người mua và người bán trong 
mối quan hệ vận tải nhằm hoàn thành 
công việc giao hàng. Logistics thật sự 
là nhu cầu thiết yếu cho bất kỳ một 
nền kinh tế nào, đặt biệt là đối với 
nền kinh tế đang phát triển nhanh như Việt Nam.  

Sự tăng trưởng nhanh chóng của tổng sản phẩm quốc gia đòi hỏi phải có hệ thống 
logistics và cơ sở hạ tầng vận tải có chất lượng cao để phục vụ cho việc xuất nhập 
khẩu hàng hóa. Toàn bộ quá trình logistics có thể được biểu diễn như sơ đồ hình 4. 

Dựa trên sự nghiên cứu tính khả thi ở Việt Nam và yêu cầu của các công ty cũng 
như của các tổ chức của chính phủ, chúng ta nhận thấy có một nhu cầu rất lớn về kiến 
thức cho lĩnh vực logistics. Thế giới đang phát triển nhanh về các mặt vận tải đa 
phương thức, logistics liên vận theo nguyên tắc đánh dấu và theo dõi hàng hóa, bảo vệ 
môi trường và phát triển bến - cảng. Đây là một yếu tố quan trọng của chiến lược phát 

 

Hình 4. Sơ đồ dòng lưu chuyển thông 
tin/hàng hoá trong Logistics. 
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triển cho thấy cần có một nguồn nhân lực phù hợp để đáp ứng cho nhu cầu hiện nay ở 
Việt Nam. 

II. Sự cần thiết của liên doanh đào tạo hàng hải và vận tải tại trường Đại học 
Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 

Nhu cầu vận chuyển hàng hoá bằng đường biển trên thế giới đã dẫn đến sự tăng 
nhanh của đội tàu biển của Việt Nam và cũng như của thế giới. Sự phát triển nhanh 
chóng của đội tàu đã vượt lên quy mô đào tạo và cung cấp thuyền viên trên thế giới 
gây nên một cuộc khủng hoảng nguồn cung cấp thuyền viên ở hiện tại và trong tương 
lai. Giải pháp cho sự thiếu hụt này là tăng cường đào tạo để nâng cao số lượng thuyền 
viên cung cấp cho thị trường.  

Về chất lượng, chúng ta có thể nhận thấy rằng việc đào tạo và huấn luyện ở các 
trường đào tạo hàng hải của Việt Nam thường là thiên về lý thuyết hơn thực hành do 
thiếu thời gian thực tập trên biển, thiếu trang thiết bị thực hành và trang thiết bị mô 
phỏng. Việc đầu tư cho lĩnh vực này từ trước đến nay chưa được xúc tiến thích đáng 
do thiếu kinh phí. Chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các trường đào tạo hàng hải với 
các chủ tàu cũng như các đơn vị quản lý/xuất khẩu thuyền viên để giải quyết vấn đề 
thực tập cho sinh viên và duy trì việc thường xuyên cập nhật kiến thức cho đội ngũ 
thuyền viên. 

Để có thể xuất khẩu - tham gia vào thị trường lao động quốc tế, các học viên tốt 
nghiệp này cần phải tham gia các khóa học nâng cao nhằm đạt được kiến thức mới áp 
dụng vào thực tiễn làm việc. Có như vậy mới có thể đáp ứng được nhu cầu cao của thị 
trường.  

Như vậy, việc thành lập một liên doanh đào tạo đóng vai trò liên kết giữa nhà 
trường và các chủ tàu sẽ giải quyết được những khó khăn của các bên. Với mô hình 
liên kết đào tạo giữa một trường đại học giao thông vận tải của Việt Nam với trường 
đào tạo hàng hải nước ngoài và với các chủ tàu tiên tiến sẽ khắc phục các điểm yếu, 
phát huy thế mạnh nhằm tạo ra những thế hệ thuyền viên có trình độ cao, có khả năng 
giao tiếp tốt bằng tiếng Anh đủ điều kiện làm việc trên đội tàu châu Âu tiên tiến trong 
bối cảnh thiếu hụt sĩ quan hàng hải toàn cầu. 

III. Giải pháp xây dựng liên doanh 

1. Về việc lựa chọn trường liên kết 
Việc chọn lựa thành công đối tác để thiết lập một liên doanh đào tạo được xem như 

một chìa khóa chiến lược quyết định những bước đi tiếp theo và đúng như định hướng, 
hoạch định đề ra. 
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Để đưa lao động hàng hải Việt Nam tiếp cận thị trường lao động tiên tiến của thế 
giới nhằm nhanh chóng nâng cao vị thế của lao động Việt Nam, cần chọn một đối tác 
trong khu vực hàng hải phát triển nhất của thế giới mà khu vực Bắc Âu là một lựa 
chọn tối ưu nhất. Đối tác phải có thương hiệu, uy tín và có công nghệ tiên tiến trong 
lĩnh vực đào tạo và cung cấp nhân lực hàng hải. 

Đối tác STC-Group 
STC-Group, Rotterdam là tập đoàn quốc tế chuyên về các lĩnh vực hàng hải, bến 

cảng, và dây chuyền vận tải và hệ thống tiếp vận hoạt động trong phạm vi toàn cầu. 
STC-Group bao gồm trường Cao đẳng Vận tải và Tàu biển (Shipping and Transport 
College), trường Đại học Hàng hải Hà Lan (Netherlands Maritime University - NMU), 
các trung tâm mô phỏng và tư vấn hàng hải. 

 

Hình 5. Sơ đồ cấu trúc tổ chức của STC-Group, trong đó có liên doanh UT-STC. 

Ngoài ra STC-Group có các liên doanh và chi nhánh tại nhiều nước then chốt về 
hàng hải trên thế giới như Nam Phi, Oman, Philippines, Hàn Quốc... 

STC-Group và trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có 
mối quan hệ mật thiết. Trong 10 năm vừa qua, với sự viện trợ không hoàn lại của 
Chính phủ Hà Lan, STC-Group đã đào tạo 86 lượt giáo viên cho trường tại Hà Lan. 

Từ tiêu chí nêu trên, chúng ta nhận thấy STC-Group là một chọn lựa hàng đầu để 
xây dựng đối tác liên doanh nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Trong đó, có thể kể đến 
những ưu điểm nổi bật của đối tác STC-Group như sau: 

+ Là một tập đoàn của Hà Lan, một quốc gia thuộc khu vực Tây Âu có hệ thống 
luật pháp tiên tiến bao gồm cả pháp luật hàng hải. Hà Lan lập quan hệ ngoại giao với 
Việt Nam vào ngày 9/4/1973. Hà Lan đứng thứ 5 trong danh sách năm 2004 về đánh 
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giá các quốc gia theo tiêu chuẩn mức sống sau Na Uy, Thụy Điển, Úc và Canada. 
+ STC-Group là một tập đoàn đào tạo hàng hải hàng đầu tại châu Âu sở hữu một 

công nghệ đào tạo và trang thiết bị đào tạo hiện đại. 
+ STC-Group có mạng lưới đào tạo rộng khắp trên thế giới bao gồm Hà Lan, Nam 

Phi, Oman, Hàn Quốc, Việt Nam và đang phát triển sang châu Mỹ và các khu vực 
khác.  

+ STC-Group có quan hệ rộng khắp với các chủ tàu lớn ở châu Âu và trên thế giới 
như Hiệp hội Chủ tàu Na Uy, Hiệp hội Chủ tàu Hà Lan, các chủ tàu Đức, Hy Lạp, 
Thụy Điển,... sẽ là một cầu nối quan trọng trong việc thiết lập các hợp đồng hợp tác 
đào tạo, huấn luyện và lao động đối với các chủ tàu. 

+ Và điều quan trọng là STC-Group đã và đang có nguyện vọng thiết lập quan hệ 
hợp tác đào tạo và phát triển thuyền viên Việt Nam để nâng cao chất lượng huấn luyện 
và đào tạo của thuyền viên Việt Nam. 

2. Về việc lựa chọn chủ tàu 
Chủ tàu là đối tác thứ ba và là yếu tố quyết định trong dự án liên doanh. Chủ tàu là 

yếu tố lấp đầy lỗ hổng về thực hành trong hệ thống đào tạo sĩ quan hàng hải Việt Nam 
và cũng là nơi đảm bảo công việc cho thuyền viên mà đấy chính là mục đích cuối cùng 
của một quy trình đào tạo. Căn cứ các mục tiêu chung của dự án xây dựng liên doanh, 
các tiêu chí quan trọng nhất để chọn chủ tàu là: 

+ Các chủ tàu phải cam kết tham gia hệ thống hợp tác đào tạo sĩ quan và tài trợ đào 
tạo theo hệ thống mà liên doanh xây dựng; 

+ Các chủ tàu được chọn lựa sở hữu các đội tàu đa dạng về chủng loại nhằm nhanh 
chóng đưa thuyền viên Việt Nam làm việc trên tất cả các loại tàu thương mại trên thế 
giới như tàu hàng bách hoá, tàu hàng rời, tàu hàng lỏng, tàu khí hoá lỏng, tàu 
container, tàu dịch vụ, tàu đông lạnh, tàu chở xe hơi, tàu khách, tàu làm công tác nạo 
vét, tàu làm công tác khai thác dầu khí... 

+ Các chủ tàu phải có đội tàu tiên tiến có thể tiếp nhận sinh viên Việt Nam thực tập 
trên tàu để hoàn tất 12 tháng thực tập theo quy định của STCW’95 để có thể thi sĩ 
quan vận hành. 

+ Các chủ tàu phải áp dụng và thực thi chương trình đào tạo và đánh giá theo nội 
dung của Sổ ghi nhận huấn luyện (Training Record Book). 

+ Các chủ tàu phải cam kết bố trí và ký hợp đồng lao động với thuyền viên Việt 
Nam theo chức danh đã thoả thuận sau khi hoàn tất chương trình. 

+ Các chủ tàu phải có chính sách lương bổng/trợ cấp và chế độ xã hội theo tiêu 
chuẩn ITF hoặc tương đương. 
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Để thực hiện các mục tiêu trên đối tác thứ ba phải là các chủ tàu và hiệp hội chủ 
tàu tiên tiến nhất của châu Âu, đặc biệt là khu vực Bắc Âu và vùng biển Baltic. Một 
khi đã thiết lập được với các đối tác như vậy, trình độ của sĩ quan Việt Nam sẽ nhanh 
chóng tiếp cận đội ngũ thuyền viên quốc tế và nhanh chóng đưa Việt Nam vào danh 
sách quốc gia có đội ngũ sĩ quan quốc tế mạnh trong khu vực và trên thế giới. 

Thông qua STC-Group, đối tác chính của dự án liên doanh, việc tìm kiếm và mở 
rộng hợp tác với các chủ tàu tiên tiến là hoàn toàn trong khả năng của liên doanh. 
Thông qua công tác nghiên cứu và xây dựng thị trường, hiện nay liên doanh đã và 
đang xây dựng được các quan hệ hợp tác với các đối tác là các chủ tàu và hiệp hội chủ 
tàu lớn của châu Âu và trên thế giới theo danh sách dưới đây: 

Danh sách các chủ tàu 

STT 
Tên chủ 

tàu/hiệp hội 
chủ tàu 

Trụ sở 
chính Tình trạng hợp tác Số lượng tàu 

/DWT (GT) Loại tàu 

1 Tập đoàn Stolt 
Nielsen 

Hà Lan Đã ký hợp đồng đào 
tạo và đưa thuyền viên 
lên làm việc trên tàu 

trên 150 /trên 
2.5 triệu DWT Hoá chất 

2 Tập đoàn MPC Germany Đã ký hợp đồng đào 
tạo và đưa thuyền viên 
lên làm việc trên tàu 

Trên 110 Container 
 

3 Seatrade Hà Lan Đã ký hợp đồng đào 
tạo và đưa thuyền viên 
lên làm việc trên tàu 

Trên 150 
Đông lạnh 

4 Wagenborg Hà Lan Đã ký hợp đồng đào 
tạo và đang đào tạo 
thuyền viên 

Trên 160 Container, 
bách hóa, 
rời 

5 Norweigen 
Shipowner 
Association 

Na Uy Đã ký hợp đồng đào 
tạo và đang đào tạo 
thuyền viên 

1,400 / 
48 triệu DWT 
(10% toàn thế 
giới, 75% Na 
Uy) 

Nhiều loại 
tàu khác 
nhau 

6 Boskalis Hà Lan Đang xúc tiến Trên 300 Nạo vét, 
công tác 
ngầm 

7 Các chủ tàu 
khác 

Châu Âu Đang xúc tiến   

 



 276 

3. Mô hình liên doanh - Mô hình liên kết ba bên 

 

Hình 6. Mô hình tổng quan của Liên doanh đào tạo. 

Từ những phân tích, xem xét về việc lựa chọn trường liên kết đào tạo, các yếu tố 
cạnh tranh và nhu cầu, điều kiện thực tế của các bên, Liên doanh được thiết lập theo 
mô hình sau: 

+ Hai bên đối tác liên doanh chính là trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố 
Hồ Chí Minh và Tập đoàn STC-Group, Hà Lan. 

+ Liên doanh được thành lập có tên là Liên doanh Đào tạo và Nguồn nhân lực 
Hàng hải (UT-STC). 

+ Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh là nguồn cung cấp sinh viên 
chính cho Liên doanh. 

+ Các sinh viên sẽ ký kết các hợp đồng hỗ trợ đào tạo và thực tập với Liên doanh. 
+ STC-Group là đối tác giới thiệu các chủ tàu quốc tế cho Liên doanh để ký kết 

các hợp đồng hợp tác và hỗ trợ huấn luyện/đào tạo với liên doanh. 
+ Thông qua các hợp đồng hợp tác đào tạo và huấn luyện, UT-STC sẽ tiến hành 

đào tạo sinh viên theo yêu cầu của STCW78/95 và yêu cầu của chủ tàu đồng thời duy 
trì đào tạo cập nhật và đào tạo nâng cao cho thuyền viên. 

+ Các sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được ký hợp đồng lao động trực tiếp với các 
chủ tàu và là thuyền viên của chủ tàu với sự phối hợp quản lý và duy trì đào tạo của 
Liên doanh.  

4. Các nội dung chủ yếu của liên doanh 
- Đào tạo và cấp chứng chỉ cho những thuyền viên Việt Nam có đủ khả năng chuyên 
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môn phù hợp theo yêu cầu của công ước quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện, cấp bằng 
và trực ca cho người đi biển (STCW95) và những nghị quyết sửa đổi năm 1995. 

- Tìm việc làm và những vị trí thích hợp để làm việc tại các công ty tàu biển trong 
và ngoài nước, làm mọi thủ tục để xuất khẩu những thủy thủ và sĩ quan hàng hải đã 
tham gia những khóa nâng cấp/bồi dưỡng để đạt được các chứng chỉ chứng nhận khả 
năng chuyên môn. 

Mô hình đào tạo sĩ quan như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7. Mô hình đào tạo sĩ quan. 

Chương trình đại học (theo 
quy định của Bộ GD-ĐT) 

Chương trình đào tạo theo 
công ước STCW 

Huấn luyện nghiệp vụ 
Huấn luyện đặc biệt (nếu có 

yêu cầu) 
 
 
 
 
 
 
 

Huấn luyện nghiệp vụ 
Huấn luyện đặc biệt 

(nếu có yêu cầu) 
Huấn luyện cơ bản 

Các khóa học chuyên môn 
hàng hải khác 

Tiếng Anh Hàng Hải 
Tin học hàng hải 

 

 
Sĩ quan vận hành 

 
Huấn luyện đặc biệt (nếu có 

yêu cầu) 
 

 
Sĩ quan quản lý 

 
Huấn luyện nghiệp vụ 
Huấn luyện đặc biệt 

 

GCNKNCM (Sĩ quan vận hành) 

GCNKNCM (thủy thủ trực ca/thợ 
máy trực ca) 

GCNKNCM (Sĩ quan quản lý) 

Sĩ quan thực tập (4 tháng) 

 
Năm 1 

 
Năm 2 

 
Năm 3 

 
Năm 4 

 
Năm 5 

Hạ sĩ quan (6 tháng) 

Tốt nghiệp đại học (Kỹ sư) 

Học kỳ 1 

Học kỳ 3 
 

Học kỳ 5 
 

Hạ sĩ quan (6 tháng) 
 

Học kỳ 9 
 

Học kỳ 7 
 

Học kỳ 4 
 

Học kỳ 2 
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IV. Giải pháp về thiết bị công nghệ 

1. Công nghệ 
Các máy móc thiết bị huấn luyện chủ yếu dựa trên công nghệ mô phỏng. Đây là 

phương pháp huấn luyện hàng hải tiên tiến nhất hiện nay đang được áp dụng mạnh mẽ 
và hiệu quả trên toàn thế giới. Buồng lái tàu thủy, buồng máy tàu thủy, hệ thống 
RADAR/ARPA, GMDSS, xếp dỡ hàng hoá,… được nối kết với môi trường cảnh quan 
ảo và các con tàu ảo (gồm tàu chủ và tàu mục tiêu). Không gian được hiển thị thông 
qua các màn hình (tivi, LCD) hoặc hệ thống các máy chiếu hình (projector) tạo ra cảm 
giác thật. Với công nghệ mô phỏng, người dạy có thể huấn luyện cho người học các 
bài tập và các tình huống, thậm chí cả những trường hợp trong thực tế vận hành tàu rất 
ít gặp. Nhờ đó, việc huấn luyện trên thiết bị mô phỏng mang hiệu quả cao về nhiều 
mặt.  

 

Hình 8. Toàn cảnh về thiết bị công nghệ đào tạo của dự án. 

2. Hệ thống mô phỏng buồng lái (Bridge 
Simulator) 

Hệ thống mô phỏng buồng lái (Bridge 
simulator) là một hệ thống mô phỏng tích 
hợp gồm 02 trạm điều khiển (Instructor 
room) và 04 trạm vận hành tương ứng với 04 
buồng lái khác nhau có tên là Alpha, Bravo, 
Chalie, Delta. 

 

 

Hình 9. Buồng lái tàu chủ. 
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Hình 10. Sơ đồ bố trí các trạm mô phỏng buồng lái. 

3. Hệ thống mô phỏng buồng máy và trang thiết bị làm hàng 
Hệ thống mô phỏng buồng máy và 

trang thiết bị làm hàng được xây dựng trên 
nền tảng hệ thống WBT (Workstation 
Based Training) bao gồm trạm chủ (trạm 
người hướng dẫn - Instructor station) và các 
trạm phụ (trạm học viên - Student station) 
và được liên kết với nhau qua hệ thống 
mạng liên kết. Cấu hình của hệ thống WBT 
được minh hoạ như sau: 

Hệ thống bao gồm 03 thành phần chính: 
+ Trạm người hướng dẫn (Instructor 

station): Cho phép người hướng dẫn ra các 
bài tập tình huống khác nhau cho các trạm 
phụ và thông qua hệ thống mạng TEC 
(Training, Evaluation and Control - Huấn 
luyện, đánh giá và quản lý) để giám sát và 
tác động vào quá trình điều khiển của các 
trạm phụ. 

+ Trạm học viên (Student station): Mỗi 
trạm hoạt động như một buồng máy tàu 
biển với tất cả các thiết bị máy móc và thiết 
bị điều khiển giám sát như trên tàu thực tế. 
Các phương trình toán học được xây dựng 
theo các thông số toán học, động học và  
thời gian phù hợp với hoạt động của các 
buồng máy tàu thật. 

+ Hệ thống mạng: Có nhiệm vụ kết nối 

 

Hình 11. Cấu hình của hệ thống WBT. 

 

Hình 12. Bố trí chung của  
hệ thống WBT. 
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các trạm chính với trạm phụ để có thể giám 
sát và điều chỉnh thích ứng. 

Mỗi trạm được trang bị 02 màn hình 
LCD. Hệ thống TEC (Training, Evaluation 
and Control - Huấn luyện, đánh giá và quản 
lý) trên máy chủ là một kỹ thuật thông 
minh cho phép giáo viên chuẩn bị, giám sát 
và đánh giá học viên một cách hiệu quả. 
Giáo viên có thể xây dựng các bài tập và tất 
cả các bài tập đều được giám sát trực tuyến 
trong khi đang vận hành mô phỏng. 

Chức năng kiểm soát đào tạo và đánh 
giá của hệ thống được thể hiện qua sơ đồ 
tổng hợp sau: 

 

Hình 14. Kiểm soát đào tạo và đánh giá 
của hệ thống. 

4. Hệ thống động lực của tàu (Ship 
Propulsion System) 

Đặc tính chân vịt được điều chỉnh giống 
thực tế. Lực xoắn chân vịt và lực đẩy phụ 
thuộc vào tốc độ tàu, vòng quay, bước và 
góc bẻ lái. Lực cản thân tàu được mô phỏng theo một tàu hàng tiêu chuẩn phụ thuộc 
vào tốc độ tàu, mớn nước, góc nghiêng ngang, lượng chúi mũi lái, tình trạng thời tiết. 
(hình 15). 

5. Các mô phỏng xếp dỡ hàng hóa (Cargo Handling Simulator) 
Mục đích của hệ thống mô phỏng làm hàng là cung cấp các công cụ huấn luyện 

 
Hình 13. Hệ thống mô phỏng buồng 

máy và làm hàng.  

 
Hình 15. Đặc tính mô hình động học 

của tàu. 

 
Hình 16. Sơ đồ nguyên lý hệ thống mô 

phỏng xếp dỡ hàng hoá. 
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xây dựng trên các tính năng động (dynamic) của tàu và phản ảnh các giao tiếp giữa các 
hệ thống phụ liên quan đến quá trình xếp dỡ hàng hóa. Theo cách thức này, việc xếp 
dỡ hàng lỏng có thể tiến hành mà không gây ra những hậu quả trầm trọng (hình 16). 

6. Hệ thống mô phỏng GMDSS 
Hệ thống mô phỏng GMDSS là hệ thống mô phỏng trên nguyên lý kết nối liên lạc 

qua các trạm (WorkStation) bao gồm trạm bờ (Coast earth Station) và trạm tàu (Ship 
station) do nhà sản xuất Poseidon cung cấp. 

Hệ thống mô phỏng GMDSS cung cấp các trang thiết bị theo yêu cầu để các học 
viên có thể học tập để thi lấy chứng chỉ điện đài viên tổng quát (GOC) theo quy định 
của công ước STCW 78/95 (hình 17). 

Thông qua hệ thống này, các đài tàu, đài bờ và các thuê bao có thể kết nối liên lạc 
với nhau thông qua các phương thức liên 
lạc khác nhau như điện thoại, telex, fax 
v.v... và hệ thống còn trang bị các thiết bị 
để phối hợp tìm kiếm cứu nạn như SART, 
EPIRB, VHF v.v... 

Hệ thống được trang bị đầy đủ các thiết 
bị cho việc học tập để lấy chứng chỉ GOC 
bao gồm: 

+ VHF Radio  
+ VHF/DSC  
+ Navtex receiver  
+ MF/HF Radio  
+ MF/HF DSC  
+ Radiotelex  
+ Inmarsat A  
+ Inmarsat B  
+ Inmarsat C  
+ Radar  
+ EPIRB  
+ SART 
7. Hệ thống mô phỏng RADA/ARPA và hải đồ điện tử ECDIS 
Hệ thống mô phỏng RADAR/ARPA cũng là hệ thống mô phỏng trên nguyên lý kết 

nối liên lạc qua các trạm (WorkStation) bao gồm trạm giám sát (giáo viên) và các trạm 
tàu (học viên) do nhà sản xuất Poseidon cung cấp.  

 

Hình 17. Hệ thống mô phỏng GMDSS. 

 

Hình 18. Các thiết bị tích hợp của Hệ 
thống mô phỏng GMDSS. 
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Trạm tàu (Trạm học viên): gồm 03 trạm độc lập hoạt động như những chiếc tàu 
đơn tham gia và giao thông liên lạc hàng hải. Mỗi trạm tàu được trang bị các thiết bị 
phục vụ cho công tác dẫn tàu và tránh va trên biển gồm: Radar, ARPA, hải đồ điện tử, 
GPS, máy đo sâu, la bàn v.v... Thông qua các thiết bị này, học viên có thể tham gia 
vào công tác dẫn tàu và tránh va trên biển theo các tình huống cho sẵn từ trạm giáo sát 
của giáo viên. 

Trạm giám sát (Giáo viên): có chức năng giám sát và xây dựng, thiết lập các tình 
huống hoạt cảnh khác nhau ứng với các tình huống giao thông hàng hải. 

 

Hình 19. Hệ thống mô phỏng RADAR/ARPA. 

V. Bảo đảm chất lượng đào tạo 
Thuyền viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp các khoá học tại Liên doanh này sẽ được 

xuất khẩu sang làm việc trên các đội tàu tại các nước châu Âu, nhất là Hà Lan. Do đó, 
liên doanh phải thực hiện đào tạo, huấn luyện hoàn toàn theo chương trình phù hợp với 
yêu cầu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, các công ước quốc tế về hàng hải. Chất lượng 
đào tạo thường xuyên được kiểm định theo chuẩn mực quốc tế trong ngành hàng hải. 

Việc đảm bảo chất lượng đào tạo được thể hiện thông qua chu trình đào tạo kép kín: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 20. Sơ đồ tiến trình đào tạo chung. 

Phản hồi 

Đầu vào 
(Tuyển chọn) 

 

Xử lý 
(Đào tạo) 

Đầu ra 
(Đánh giá TN) 

Điều 
chỉnh 
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- Đầu vào (tuyển chọn): Là khâu quan trọng trong việc lựa chọn đúng đối tượng có 
kiến thức, tố chất và định hướng đúng đắn về nghề nghiệp, đặc biệt là nghề đi biển. 
Đối tượng của đầu vào là các sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trường 
đại học hàng hải trong nước và nước ngoài. 

- Xử lý (đào tạo): Là khâu chính và là khâu lớn nhất trong một chu trình đào tạo 
khép kín đảm bảo chất lượng và thái độ, đạo đức nghề nghiệp của sinh viên. Để thực 
hiện tốt khâu này cần phải đảm bảo các yếu tố: 

+ Học viên (được tuyển chọn) 
+ Đội ngũ giáo viên 
+ Trang thiết bị đào tạo, tài liệu giảng dạy 
+ Quy trình đào tạo và giám sát đào tạo. 
Hay nói rộng hơn, phải có một công nghệ đào tạo tiên tiến nhưng thích hợp. 
- Đầu ra (đánh giá tốt nghiệp): Là kết quả đào tạo đã đạt được. Nhờ sự đánh giá 

chất lượng dạy và học cũng như thái độ đối với nghề nghiệp của học viên, có thể tác 
động lại vào khâu đào tạo để có sản phẩm tốt hơn. 

- Điều chỉnh: Là một tham biến trong quá trình đào tạo, là tổng hợp những rút kết 
từ quá trình đào tạo thông qua việc giám sát và đánh giá để tác động thay đổi, cải tiến 
liên tục nâng cao chất lượng đào tạo. 

C. THỰC HIỆN LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SURREY, CAO 
ĐẲNG GUILFORD - VƯƠNG QUỐC ANH 

I. Mục đích liên kết đào tạo 
Sau khi tìm hiểu về chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Guildford và Đại 

học Surrey, các trường đã tiến đến xây dựng trao đổi cụ thể về chương trình đào tạo cử 
nhân ngành Kinh doanh và kỹ sư Công trình. Mục đích của chương trình nhằm mang 
lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường năng lực đào tạo của trường Đại học 
GTVT TP. Hồ Chí Minh và góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Đồng 
thời đây cũng là cơ hội để đội ngũ giáo viên của trường tiếp cận được với các chương 
trình đào tạo tiên tiến trên thế giới, chuyển giao công nghệ, sử dụng thư viện điện tử và 
thiết bị cuả các đối tác quốc tế, theo đúng chủ trương của ngành giáo dục và đào tạo 
trong việc nâng cao năng lực đội ngũ và chất lượng giáo dục đào tạo.  

Chương trình liên kết này lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam được sự tài trợ của 
Quỹ Sáng kiến của Thủ tướng Anh (PMI2); Hội đồng Anh, và tuân theo các quy định 
trong Nghị định của Chính phủ số 18/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 quy định 
về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục tại Việt Nam. 
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II. Mô hình liên kết 

Các đối tác chất lượng của chương trình đều là các tổ chức giáo dục lớn và có uy 
tín tại Vương quốc Anh, Việt Nam và quốc tế. 

1. Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, Việt Nam 
Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh là trường đã được đánh giá kiểm định chất lượng 

bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tư vấn Hoa kỳ. 

2. Trường Cao đẳng Guildford và Đại học Surrey, Vương quốc Anh  
Hai trường đóng vai trò là đối tác chất lượng của chương trình sẽ chịu trách nhiệm 

đảm bảo chương trình giảng dạy và học tập theo đúng yêu cầu chất lượng của hệ thống 
giáo dục Vương quốc Anh.  

- Trường Cao đẳng Guildford là một trong những trường dẫn đầu về lĩnh vực đào 
tạo tại khu vực Đông Nam nước Anh, hiện cung cấp hơn 1.000 khóa học và các khóa 
dạy nghề, hướng nghiệp lớn nhất hiện có tại Vương Quốc Anh. Trong khuôn khổ hợp 
tác song phương, trường Guilford cũng đã gửi nhiều giáo sư có kinh nghiệm lâu năm 
tham gia công tác huấn luyện kỹ năng giảng dạy môn chuyên ngành cũng như nâng 
cao năng lực tiếng Anh cho giảng viên và sinh viên. Trường được trường Đại học 
Surrey ủy quyền đào tạo bậc đại học ngành Nghiên cứu Kinh doanh. 

- Trường Đại học Surrey được xếp thứ 12 tại Anh (Guadian League table 2006) và 
hạng 5 tại Anh về chất lượng các công trình nghiên cứu (theo đánh giá gần nhất của 
Research Assessment Exercise 2001). Trường là nơi đầu tiên nhận được giải thưởng 
“Centre of Excellence” (CELT) về giảng dạy và học tập. Chương trình đào tạo của trường 
rất đa dạng gồm tiếng Anh, Đại học và sau Đại học. Trường được biết đến là một trong 
những trường đào tạo kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Sinh viên của trường 
được gửi đi thực tập tại các công ty liên kết với trường. Do vậy trong vòng 10 năm liền, 
98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay trong năm đầu tiên sau khi ra trường. 
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3. Tổ chức khảo thí Edexcel - Vương quốc Anh 
Tổ chức Edexcel là Hội đồng khảo thí Quốc gia Anh và là tổ chức quản lý chương 

trình, văn bằng phổ thông (GCSE, GCE O Levels, GCE AS and A Levels), Cao đẳng 
Quốc gia Anh BTEC HND (BTEC Higher National Diploma) và các chương trình đào 
tạo quốc gia khác tại Anh. Đây là một tổ chức giáo dục lớn nhất thế giới và có bề dày 
lịch sử lâu đời nhất tại Anh, có chức năng thực hiện các hoạt động khảo thí quốc gia 
cho bậc phổ thông, cao đẳng cũng như cung cấp các chương trình đào tạo quốc gia 
khác dưới bậc đại học tại Anh và các quốc gia thuộc khối thịnh vượng Anh. Edexcel 
còn đóng vai trò cố vấn, định hướng cho chính phủ các chính sách phát triển giáo dục 
tại Vương quốc Anh cũng như truyền bá phát triển giáo dục Anh tại nước ngoài. 
Edexcel hoạt động dưới sự giám sát của Chính phủ Anh, chịu sự quản lý trực tiếp từ 
Uỷ ban Quản lý Chương trình & Văn bằng - QCA Qualification & Curriculum 
Authority. Edexcel hiện nay là tổ chức quản lý chương trình và khảo thí tại 4.000 
trường phổ thông, 450 trường cao đẳng và trên 100 trường đại học tại Vương quốc 
Anh. Trên 7.000 cơ sở đào tạo phổ thông và đại học khác tại nước ngoài. 

III. Cơ cấu tổ chức 

 

D. KẾT LUẬN 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và các đối tác là Đại học 
hàng hải Rotterdam - Hà Lan, Cao đẳng Guildford, Đại học Surrey - Anh quốc đã đi 
đến quyết định thành lập các công ty liên doanh và trung tâm liên kết đào tạo góp phần 
tích cực phát triển nguồn nhân lực và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam đồng thời tham 
gia chiếm lĩnh thị trường lao động quốc tế kỹ thuật cao.  

Để phát triển nhanh nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển nhất thiết phải 
nhập khẩu sớm kiến thức, phương pháp và thiết bị - công nghệ từ các nước tiên tiến. 
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Với chương trình học tập, giảng dạy đạt tiêu chuẩn quốc tế, các dự án liên doanh 
và liên kết sẽ cung cấp cho Việt Nam một hình mẫu để giúp cho các cơ sở đào tạo của 
Việt Nam phát triển tiếp cận các công nghệ đào tạo mới bao gồm nội dung, thời lượng, 
quy trình, phương thức và công cụ đào tạo. Đồng thời, dự án sẽ có ảnh hưởng tích cực 
về kinh tế, xã hội và môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả Việt Nam 
nói chung. 
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QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN 
NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

BS.CKII. VŨ VĂN TRIỂN 
TS. LƯU MINH CHÂU 
THS. PHẠM ĐỨC THỤ VÀ CS 
Cục Y tế Giao thông vận tải 

Tóm tắt 
Rác thải y tế là chất thải nguy hại gây ảnh hưởng và tác động xấu trực tiếp môi 

trường, sức khỏe và tâm lý con người. Y tế Giao thông vận tải với hệ thống cơ sở khám 
chữa bệnh gồm 11 bệnh viện đa khoa, 6 phòng khám đa khoa phân bố mọi miền đất 
nước. Trước thực trạng đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu: Đánh 
giá thực trạng quản lý chất thải y tế và mức độ ảnh hưởng của rác thải y tế tại các 
bệnh viện ngành GTVT. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang năm 2006 tại 11 
bệnh viện GTVT về quản lý chất thải y tế. Kết quả cho thấy: Về tổ chức quản lý chất 
thải y tế bệnh viện: 90,9% bệnh viện ngành GTVT đã xây dựng các quy định quản lý 
chất thải tại bệnh viện; 36,4% bệnh viện tổ chức khoa chống nhiễm khuẩn; 100% bệnh 
viện tổ chức tập huấn cho nhân viên làm công tác phân loại, thu gom chất thải y tế; 
90,9% bệnh viện ký hợp đồng xử lý chất thải rắn nguy hại và chất thải sinh hoạt với 
công ty môi trường của địa phương; 3/11 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải bệnh 
viện nhưng kinh phí mua hoá chất quá lớn nên việc thực hiện còn hạn chế; Công tác 
phân loại và thu gom chất thải y tế được thực hiện ngay tại khoa phòng, cán bộ thực 
hiện là những cán bộ y tế: thày thuốc, y tá, hộ lý, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 
Kết luận: Tất cả các bệnh viện ngành GTVT đều tổ chức thực hiện các quy định về 
quản lý, phân loại, thu gom chất thải rắn y tế; Đa số các cơ sở khám chữa bệnh chưa 
thực hiện đầy đủ quy trình xử lý nước thải y tế và chưa được đầu tư trang thiết bị; 
Những đơn vị có hệ thống xử lý nước thải y tế thì gặp nhiều khó khăn trong quá trình 
vận hành do thiếu kinh phí. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hệ thống cơ sở khám chữa bệnh y tế ngành Giao thông vận tải gồm 11 bệnh viện 
đa khoa, 6 phòng khám đa khoa, 4 trung tâm y tế chuyên ngành Giao thông vận tải có 
giường bệnh hoạt động trải khắp trong cả nước, là các bệnh viện từ loại III đến loại I. 
Trong nhiều năm qua, các cơ sở khám chữa bệnh trong Ngành đã làm tốt công tác 
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khám chữa bệnh, điều trị cho cán bộ công nhân viên ngành Giao thông vận tải và nhân 
dân trên khắp mọi miền của tổ quốc. Trong quá trình hoạt động, các bệnh viện đã thải 
ra môi trường một lượng chất thải bao gồm chất thải sinh hoạt và chất thải y tế, trong 
đó có cả các chất thải y tế nguy hại làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Đó 
là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên y tế và cộng đồng. Tại 
Việt Nam chất thải y tế được xác định là chất thải nguy hại, nằm trong danh mục A 
các chất thải nguy hại có mã số A4020-Y1. Chất thải y tế: Là chất thải phát sinh trong 
các cơ sở y tế, từ các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, xét nghiệm, phòng bệnh, 
nghiên cứu, đào tạo. Chất thải y tế có thể ở dạng rắn, lỏng và khí. Chất thải y tế nguy 
hại: Là chất thải có một trong các thành phần như: máu, dịch cơ thể, chất bài tiết; các 
bộ phận hoặc cơ quan của người, động vật; bơm kim tiêm và các vật sắc nhọn; dược 
phẩm; hoá chất và các chất phóng xạ dùng trong y tế. Nếu những chất thải này không 
được tiêu huỷ sẽ gây nguy hại cho môi trường và sức khoẻ con người. Theo đánh giá 
của Tổ chức Y tế thế giới, khoảng 80% chất thải bệnh viện không có hại do không tiếp 
xúc với người bệnh (giống chất thải sinh hoạt: giấy, thuỷ tinh, các loại bao gói...), chỉ 
có khoảng 20% chất thải bệnh viện (chất thải y tế) là có độc hại và chứa yếu tố gây 
bệnh, các chất độc hại phóng xạ cần được xử lý đặc biệt.  

Trước thực trạng đó Cục Y tế GTVT thực hiện: Đánh giá thực trạng quản lý, xử lý 
chất thải bệnh viện và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác hại của chất thải y tế tại các 
cơ sở y tế ngành GTVT với mục tiêu:  

1. Mô tả thực trạng quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện ngành Giao thông 
vận tải năm 2006.  

2. Chất lượng nước thải y tế và vệ sinh môi trường đất tại một số bệnh viện ngành 
Giao thông vận tải. 

Đề xuất các giải pháp tăng cường nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, thu gom 
chất thải y tế, giảm ô nhiễm môi trường tại các bệnh viện. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng nghiên cứu: 
+ Thực trạng quản lý chất thải y tế: 11 bệnh viện ngành Giao thông vận tải trong 

cả nước. 

+ Thực trạng ô nhiễm môi trường do chất thải y tế: Các mẫu đất, mẫu nước thải 
bệnh viện năm 2006. 

+ Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2006. 
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2. Phương pháp nghiên cứu: 
Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang đánh giá mức độ ô nhiễm do chất thải y 

tế gây ra tại một số bệnh viện GTVT: quan sát thực tế, xét nghiệm. 
3. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được xử lý bằng phần mềm Epi - Infor 6.04. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Thực trạng 11 bệnh viện của ngành Giao thông vận tải: 9/11 bệnh viện GTVT đều 
được xây dựng trong khu dân cư; chỉ có 2 bệnh viện (Bệnh viện GTVT Vinh và Bệnh 
viện GTVT Tháp Chàm) là không nằm trong khu dân cư, cách xa khu dân cư khoảng 
400 m. 7/11 bệnh viện chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải 
y tế lỏng; Trong số này có 6 bệnh viện nằm trong khu dân cư. Số giường bệnh tại các 
bệnh viện từ 50 đến 400 giường.  

Với các loại xét nghiệm cơ bản được thực hiện tại các bệnh viện ngành GTVT năm 
2006: Chụp X- quang 112.460 lượt; xét nghiệm sinh hoá 255.543 lượt; xét nghiệm 
huyết học 346.153 lượt; xét nghiệm ký sinh trùng 147.581 lượt; xét nghiệm HIV 
25.207 lượt.  

1. Quản lý chất thải y tế 
1.1. Khối lượng chất thải tại các bệnh viện trong một ngày 
- Bệnh viện GTVT Trung ương là bệnh viện loại một với lượng nước thải sinh hoạt 

trung bình 300kg/ngày và tổng lượng chất thải lỏng là 6.000m3/ngày. Tổng lượng chất 
thải rắn y tế là 20kg/ngày. 

- Trung bình các bệnh viện GTVT lượng chất thải lỏng là 16.300m3/ngày; chất thải 
rắn y tế 46kg/ngày. 

1.2. Tổ chức quản lý chất thải y tế 
Có 4/11 bệnh viện có tổ chức khoa chống nhiễm khuẩn. 
11/11 bệnh viện GTVT đều có tổ chức quản lý chất thải bệnh viện; xây dựng quy 

trình quản lý chất thải bệnh viện; Có văn bản hướng dẫn chi tiết công tác xử lý chất 
thải tại các khoa phòng.  

10/11 bệnh viện có hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế. 
Các nhân viên này được tập huấn về quy trình phân loại và xử lý chất thải. 
Biên chế phục vụ quản lý chất thải bệnh viện: 100% số đơn vị khảo sát sử dụng 

nhân viên bệnh viện trong công tác vệ sinh ngoại cảnh, buồng bệnh, phân loại, vận 
chuyển và lưu giữ chất thải bệnh viện. 

Công tác xử lý chất thải lỏng tại các bệnh viện ngành GTVT: 4/11 bệnh viện có 
xây dựng hệ thống thu gom nước thải y tế và có hệ thống xử lý nước thải y tế. 
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Nguồn nước sử dụng tại bệnh viện ngành GTVT: 10/11 bệnh viện có nguồn nước 
máy, một cơ sở sử dụng nguồn nước giếng khoan. 

Hệ thống thu gom chất thải rắn: 10/11 bệnh viện có nơi tập trung chất thải rắn toàn 
bệnh viện. 7/10 bệnh viện có nơi tập trung chất thải rắn có mái che và tường bao xung 
quanh tránh gây ô nhiễm môi trường. 

Các bệnh viện GTVT không có hệ thống lò đốt chất thải riêng. 
Các bệnh viện đều có những quy định về quản lý chất thải y tế, có hướng dẫn đầy 

đủ quy trình quản lý; 100% đơn vị có trang bị đầy đủ bảo hộ cho người thu gom chất 
thải, có trang bị đủ phương tiện sử dụng quản lý chất thải y tế. 

2. Kết quả xét nghiệm đánh giá môi trường bệnh viện 
2.1. Kết quả xét nghiệm nước thải 
Tác động lên môi trường của nước thải y tế: Nước thải bệnh viện nếu không được 

xử lý trước khi thải vào hệ thống cống thải chung của địa phương thì nó có nguy cơ 
gây ô nhiễm dòng nước thải do các yếu tố: 

- Nước có chứa vi khuẩn gây bệnh: loại vi khuẩn này thường có tỷ lệ kháng kháng 
sinh cao. 

- Nước có chứa virut gây bệnh: chủ yếu là virut đường tiêu hoá 
- Nước có chứa ký sinh trùng gây bệnh. 
- Nước có chứa chất độc hại: Thường gặp trong việc rửa, tráng phim... 
- Nước có chứa chất phóng xạ: Do nguồn phóng xạ sử dụng trong điều trị, nghiên 

cứu nếu không được bảo quản đúng mức sẽ gây phát xạ nguy hiểm. 
2.1.1. Kết quả xét nghiệm vi sinh nước thải 

Bảng 1. Giá trị trung bình Coliform/100 ml trong mẫu nước thải  
tại các bệnh viện có khu xử lý chất thải lỏng 

Giá trị trung bình Coliform/100 ml 
Vị trí lấy mẫu BV GTVT 

Trung ương 
BV GTVT  
Hải Phòng 

BV GTVT Vinh 

Trước xử lý > 11.105 > 11.105 11.105 
Sau xử lý > 11.105 > 11.105 7.104 
Cống khoa TNT > 11.105 > 11.105  
TCVN 5945/1995 < 104 CFU 

- Tại Bệnh viện GTVT Trung ương, Bệnh viện GTVT Hải Phòng, Bệnh viện 
GTVT Vinh: Tiêu chuẩn Coliforms trong nước thải không đạt tiêu chuẩn cho phép 
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trước khi thải ra hệ thống cống chung của thành phố, không có sự khác biệt giữa trước 
và sau xử lý. 

Bảng 2. Giá trị trung bình Coliform/100 ml trong mẫu nước thải  
tại các bệnh viện chưa có khu xử lý chất thải lỏng 

Giá trị trung bình Coliform/100ml Vị trí lấy mẫu 
BV GTVT Đà Nẵng BV GTVT Huế 

Khu Điều trị 2.106 36.105 
Khu Xét nghiệm 15.104 7.104 
Cống thải 15.106 11.106 
TCVN 5945/1995 < 104 CFU  

- Chỉ số Coliform tại cống phòng xét nghiệm thấp hơn tại hệ thống cống thoát chung. 

- Tại Bệnh viện GTVT Huế và Bệnh viện GTVT Đà Nẵng: Tiêu chuẩn Coliforms 
trong nước thải không đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra hệ thống cống chung 
của thành phố và cao hơn tại các mẫu nước trong hệ thống cống thoát của bệnh viện. 

Tại các bệnh viện chỉ số Shigela và Salmonela không có trong hệ thống cống thải 
bệnh viện trước khi thải ra hệ thống cống chung của thành phố (kể cả bệnh viện có hay 
không có hệ thống xử lý). 

Đối với các bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải như Bệnh viện GTVT Trung 
ương, Bệnh viện GTVT Hải Phòng, Bệnh viện GTVT Vinh, trong mẫu nước lấy sau 
khi qua hệ thống xử lý trực khuẩn Cl.perfingens giảm đi so với mẫu nước trước khi 
qua hệ thống xử lý. 

Đối với bệnh viện chưa có hệ thống xử lý nước thải, chỉ số trực khuẩn 
Cl.perfingens rất cao tại mẫu nước cống trước khi thải ra hệ thống cống thoát chung 
của thành phố: Bệnh viện GTVT Đà Nẵng: 7×103; Bệnh viện GTVT Huế: 5×103. 

Các chỉ số vi khuẩn kỵ khí tại Bệnh viện GTVT Trung ương, Bệnh viện GTVT 
Hải Phòng, mẫu nước đã qua hệ thống xử lý thấp hơn mẫu trước khi qua hệ thống xử 
lý (6.105 xuống 28.104); Tại Bệnh viện GTVT Vinh chỉ số này có giảm xuống sau khi 
qua hệ thống xử lý nhưng không nhiều (26.105 xuống 18.105).  

Tại các bệnh viện chưa có hệ thống xử lý nước thải (Bệnh viện GTVT Đà Nẵng; Bệnh 
viện GTVT Huế) các chỉ số vi khuẩn kỵ khí tại khu cống thải là rất cao: 2.106 và 43.104. 

2.1.2. Kết quả xét nghiệm hoá lý nước thải 
Đối với bệnh viện chưa có hệ thống xử lý chất thải lỏng các chỉ số pH, thuỷ ngân, chất 

rắn lơ lửng đạt tiêu chuẩn cho phép, nhưng chỉ số BOD5 và COD vượt TCCP 2-5 lần. 
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Để hạn chế mức độ ảnh hưởng của nước thải y tế đối với môi trường cần có hệ 
thống xử lý đồng bộ gồm hệ thống cống thu gom nước thải đảm bảo tiêu chuẩn vệ 
sinh, nước thải ở một số khoa đặc biệt phải được thu gom riêng và xử lý bằng hoá chất 
trước khi đổ vào hệ thống cống thải bệnh viện. Sau đó toàn bộ hệ thống cống thải được 
tập trung khử trùng trước khi thải ra hệ thống cống thải chung của thành phố.  

2.2. Kết quả xét nghiệm đất 

Chất thải rắn y tế sau khi được phân loại, thu gom, tập trung tại nơi lưu giữ, trong 
quá trình này nếu không được quản lý, xử lý tốt nó sẽ gây ô nhiễm đất. Nguy cơ gây ô 
nhiễm đất không chỉ có chất thải rắn mà còn có cả nguy cơ từ chất thải lỏng y tế, nếu 
lượng chất thải này không được quản lý và xử lý đúng quy định. Đã có kết quả nghiên 
cứu cho thấy các bệnh viện có đường cống thải kín thì chỉ số trung bình Coliform và 
feacal coliform tính/1 gam đất thấp hơn bệnh viện có đường cống thoát kín không 
hoàn toàn. 

Bệnh viện GTVT Trung ương khu vực vườn trước khoa Hồi sức cấp cứu chỉ số 
tổng số vi khuẩn hiếu khí, coliform, Cl.perfingens là rất lớn; vườn trước khoa ngoại 
chỉ số Cl.perfingens ở mức cao. Tại khu tập trung rác của bệnh viện chỉ số tổng số vi 
khuẩn hiếu khí là 96.105, chỉ số vi khuẩn coliform là 11.102. 

Bệnh viện GTVT Hải Phòng các chỉ số vi khuẩn tại vườn trước bệnh viện và khu 
tập trung rác rất cao, chỉ số Cl.perfingens đạt mức 28.102/g đất. 

Bệnh viện GTVT Vinh các chỉ số vi khuẩn tại vườn trước bệnh viện và khu tập 
trung rác rất cao, chỉ số vi khuẩn hiếu khí đạt mức 54.106/g đất. 

Tại Bệnh viện GTVT Đà Nẵng và Bệnh viện GTVT Huế: Các chỉ số vi khuẩn xét 
nghiệm đều ở mức rất cao. Khu giặt là Bệnh viện GTVT Đà Nẵng tổng số vi khuẩn 
hiếu khí là 109/g đất; coliform 75.103/g đất; Cl.perfingens 104/g đất. Bệnh viện GTVT 
Huế sau khu xét nghiệm: Tổng số vi khuẩn hiếu khí là 109/g đất; coliform 9.103/g đất; 
Cl.perfingens 24.102/g đất; Sau khu điều trị: Tổng số vi khuẩn hiếu khí là 25.108/g đất; 
coliform 4.105/g đất; Cl.perfingens 104/g đất. 

Trứng giun tóc tìm thấy nhiều ở mẫu đất thuộc Bệnh viện GTVT 3 và Bệnh viện 
GTVT 4. Ít nhất là tại mẫu đất của Bệnh viện GTVT Huế. 

Mẫu đất tại bệnh viện GTVT Trung ương và Bệnh viện GTVT Đà Nẵng có thấy 
trứng giun tóc nhưng không nhiều, có mẫu không tìm thấy. 
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IV. KẾT LUẬN 

1. Thực trạng công tác quản lý chất thải y tế ngành GTVT 
90,9% bệnh viện ngành GTVT đã xây dựng các quy định quản lý chất thải tại bệnh 

viện, ký hợp đồng xử lý chất thải rắn nguy hại và chất thải sinh hoạt với công ty môi 
trường của địa phương; 36,4% bệnh viện tổ chức khoa chống nhiễm khuẩn.  

100% bệnh viện tổ chức tập huấn cho nhân viên làm công tác phân loại, thu gom 
chất thải y tế. Công tác phân loại và thu gom chất thải y tế được thực hiện ngay tại 
khoa phòng, cán bộ thực hiện là những cán bộ y tế: thày thuốc, y tá, hộ lý, bệnh nhân 
và người nhà bệnh nhân. 

3/11 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải bệnh viện nhưng kinh phí mua hoá chất 
quá lớn nên việc thực hiện còn hạn chế. 

Các loại thùng chứa chất thải y tế còn chưa đúng quy định do thiếu kinh phí trang bị. 

2. Thực trạng ô nhiễm môi trường bệnh viện 
Môi trường đất ở các Bệnh viện GTVT Trung ương, Bệnh viện GTVT Hải Phòng, 

Bệnh viện GTVT Vinh, Bệnh viện GTVT Đà Nẵng, Bệnh viện GTVT Huế ô nhiễm 
trứng giun tóc; Ô nhiễm vi khuẩn hiếu khí, Coliform, Feacal coliform, trực khuẩn mủ 
xanh, tụ cầu là rất lớn.  

Môi trường nước thải y tế: Các bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải y tế hoạt 
động đầy đủ: nước thải khi qua hệ thống xử lý đã tương đối đảm bảo theo tiêu chuẩn 
quy định. Đối với hệ thống xử lý không đầy đủ: nước thải ra hệ thống cống chung 
không đảm bảo tiêu chuẩn. Đối với các bệnh viện chưa có hệ thống xử lý: nước thải ra 
hệ thống cống chung ô nhiễm nặng nề. 

V. KIẾN NGHỊ 

Xây dựng hoàn thiện quy trình phân loại và thu gom chất thải y tế tại các bệnh 
viện ngành GTVT. 

Xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải y tế, chất thải rắn y tế tại 
các bệnh viện ngành GTVT.  
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI  
KHOA HỌC PHÂN LÀN XE 2 BÁNH NHẰM GÓP PHẦN  

GIẢM THIỂU ÙN TẮC GIAO THÔNG 

PGS.TS. DOÃN MINH TÂM 
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

 
Tóm tắt: Trên cơ sở Đề án đảm bảo trật tự ATGT Quốc gia đến năm 2010, Chính 

phủ đã ra Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 để yêu cầu các bộ, ngành, 
các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt và liên tục 7 biện pháp cấp bách để giảm 
thiểu ùn tắc và TNGT. Trong đó, có nội dung chỉ đạo tổ chức phân làn riêng cho xe 
môtô, xe gắn máy trên những tuyến đường, tuyến phố đủ điều kiện để khắc phục tình 
trạng giao thông hỗn hợp đang bị ùn tắc trầm trọng hiện nay. Bài viết này nhằm công 
bố những kết quả nghiên cứu bước đầu của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT về 
nguyên lý và các điều kiện áp dụng dưới góc độ nghiên cứu khoa học, để góp phần 
thực hiện thành công chỉ đạo của Chính phủ về việc phân làn riêng cho xe 2 bánh trên 
đường đô thị và quốc lộ, đồng thời cũng để các địa phương và các đơn vị quản lý 
đướng sá tham khảo và vận dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể, nhằm góp phần 
giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông. 

1. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT DÒNG XE VÀ HIỆN TƯỢNG ÙN TẮC 
GIAO THÔNG 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán học để xây dựng lý thuyết dòng xe và đặc biệt 
để ứng dụng giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến quy luật chuyển động của 
dòng xe tham gia giao thông đô thị và trên các đường cao tốc là một vấn đề khoa học 
nhằm mục đích vận dụng các quy luật tự nhiên vào thực tiễn của xã hội và cụ thể hơn 
là để vận dụng các quy luật đó nhằm tổ chức khai thác có hiệu quả nhất bài toán vận 
chuyển trên đường và để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu hiện tượng ùn tắc giao thông có 
thể xảy ra. Những nỗ lực đầu tiên để đưa lý thuyết toán học vào việc nghiên cứu quy 
luật dòng xe đã được thực hiện vào năm 1950 tại Mỹ và một số nước khác. Tuy nhiên, 
hồi đó lý thuyết về vấn đề dòng xe còn rất đơn giản và chưa có khả năng ứng dụng cao 
để giải quyết các bài toán giao thông thực tế. Trong khi đó, vấn đề nghiên cứu quy luật 
dòng xe là một đối tượng nghiên cứu rất phức tạp và luôn là một hàm phi tuyến, phụ 
thuộc vào rất nhiều yếu tố như địa hình, dạng nút, chiều rộng mặt đường, thành phần 
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dòng xe, các chủng loại xe, lưu lượng xe, tốc độ xe chạy, số người qua lại trên đường, 
giờ cao điểm đông xe trong ngày,... Hơn thế nữa, việc xe cộ qua lại trên đường không 
thể chỉ xem xét như những chuyển động vật lý đơn giản mà nó lại chứa bên trong 
những phản xạ và xử lý tình huống lắt léo và rất đa dạng của yếu tố con người điều 
khiển. Tuy nhiên, từ góc độ toán học, người ta đã nhận thấy dòng phương tiện chuyển 
động trên đường và tại các nút giao cắt tạo thành một dòng xe, với các chuyển động 
tiến lên về phía trước hoặc có lúc dừng lại, thậm chí có lúc phải lùi lại, tạo thành dòng 
vật chất khi thì đông đặc quyện vào nhau thành như một khối chuyển động phức tạp, 
khi thì lại tạo thành dòng chuyển động nhấp nhô như một làn sóng, rồi khi mật độ xe 
giảm mạnh thì chuyển động của dòng xe lúc này lại chỉ như dạng vật liệu rời, đơn 
chiếc... Tuy nhiên, xét về góc độ vật lý, thì tất cả các dạng chuyển động tự do hay 
cưỡng bức đó đều có thể mô hình hoá nhờ công cụ toán học để rút ra một số quy luật 
về chuyển động, tạo cơ sở khoa học để áp dụng cho thực tiễn giao thông trên đường. 

Vào năm 1934, Greenshields B.D là người đầu tiên trên thế giới đã tiến hành 
nghiên cứu mô hình toán học vào xem xét và giải quyết các vấn đề về dòng xe chạy 
trên đường. Cơ sở của mô hình lý thuyết nêu lên mối quan hệ giữa dòng xe chạy trên 
đường q với mật độ xe k và tốc độ dịch chuyển của xe v được biểu thị bởi biểu thức: 

q = k.v  (1) 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu lý thuyết dòng xe của Greenshields. 

Trong đó, theo lý thuyết tập hợp của Greenshield khi quan hệ giữa tốc độ và mật 
độ là tuyến tính, sẽ có: 

f
f

j

vv v k
k

 
= −  

 
 

Do đó, quan hệ giữa dòng xe chạy trên đường q có tốc độ dịch chuyển v sẽ được 
biểu thị dưới dạng hàm Parabol và được thể hiện bằng biểu thức: 
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Kết quả thực nghiệm của Greenshields đối với dòng xe ôtô trên đường cao tốc đã 
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công bố cho thấy để đạt được năng lực thông hành lớn nhất Vtối ưu = 74 km/h và mật độ 
xe chạy tối ưu trên đường là 121 xe/km (số liệu có tính tham khảo). Theo kết quả 
nghiên cứu của Van Aerde, độ nhích tiến của dòng xe khi ùn tắc sẽ được tính bởi biểu 
thức: 

2
1 3

f

ch c c v
v v

= + +
−

 

Kết quả nghiên cứu theo mô hình lý thuyết dòng xe của Van Aerde với thực tế 
dòng xe trên đường đã được công bố qua các biểu đồ so sánh lý thuyết và đã được 
kiểm chứng trong thực tế. Qua các biểu đồ tính toán và kiểm nghiệm thực tế chúng ta 
nhận thấy các quy luật như sau: 

- Đối với đường cao tốc, năng lực thông hành của dòng xe đạt trị số lớn nhất (từ 
1.500 - 2.000 xe/h) ứng với khi mật độ xe chạy hợp lý (từ 30 - 40 xe/km). Vượt qua trị 
số đó, nếu với mật độ xe chạy càng cao, thì năng lực thông hành lại giảm nhanh chóng. 
Cụ thể nếu với mật độ xe là 60 xe/km thì lúc đó năng lực thông hành của dòng xe giảm 
mạnh chỉ còn khoảng 800 xe/h. 

- Tốc độ trung bình của dòng xe giảm mạnh khi mật độ xe chạy tăng lên. 

- Tốc độ trung bình của dòng xe sẽ giảm nhẹ khi năng lực thông hành tăng, tức là 
khi lưu lượng xe chạy tăng. Nếu dòng xe vượt quá năng lực thông hành lớn nhất thì tốc 
độ xe chạy giảm nhanh chóng. 

Cũng dựa theo biểu thức tính toán của mô hình lý thuyết dòng xe của Van Aerde, 
người ta cũng đã xây dựng được một số biểu đồ so sánh giữa lý thuyết tính toán và 
thực tế trên 4 tuyến đường và nhận thấy rằng tốc độ trung bình của dòng xe trên đường 
đạt tới trị số 80 km/h khi trước mũi xe lúc nào cũng duy trì được một khoảng trống từ 
80-100 m. Cũng theo kết quả nghiên cứu của các tác giả trên thế giới, thể hiện trên các 
biểu đồ nêu ở hình 2, nhận thấy các quan hệ toán học mang tính quy luật như sau: 

- Quan hệ giữa tốc độ và mật độ dòng xe là quan hệ tuyến tính, tức là tốc độ dòng 
xe giảm tuyến tính khi mật độ dòng xe tăng lên. 

- Năng lực thông hành lớn nhất của đường chỉ đạt được khi ứng với một tốc độ 
trung bình tối ưu của dòng xe chạy trên đường. 

- Năng lực thông hành lớn nhất của đường cũng chỉ có thể chỉ đạt được khi ứng 
với một mật độ xe chạy tối ưu trên đường. 
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Hình 2. Các biểu đồ đặc trưng về kết quả nghiên cứu lý thuyết dòng xe 
đã được các tác giả trên thế giới công bố. 

Phân tích dòng xe cơ giới trên đường, người ta đã nhận thấy nó có quy luật, mà 
quy luật này được biểu thị bằng biểu đồ có dạng hình Parabol nằm ngang biểu thị mối 
quan hệ giữa tốc độ với lưu lượng dòng xe. Theo biểu đồ này, tổng số lượng xe cơ giới 
đi lại trên đường sẽ đạt đến trị số cực đại chỉ khi mật độ xe chạy trung bình trên tuyến 
đường đó ở dưới một mức nào đó, gọi là mật độ xe chạy tối ưu. Còn vượt quá trị số ấy 
thì dòng xe sẽ trở nên mất ổn định. Tại dòng xe vượt quá ngưỡng ổn định đó, cho dù 
chỉ cần xảy ra một sự cố nhỏ, thì cũng có thể dẫn đến tình trạng rối loạn cả dòng xe và 
dẫn đến ứ tắc vì tiến thoái đều lưỡng nan. Theo ước tính mật độ có thể gây ứ tắc giao 
thông, làm cả dòng xe ngừng chuyển động, khi mà mật độ xe đạt tới ngưỡng có từ 
185-250 xe con phân bố trên đoạn đường dài khoảng 600 m (1 mile) trên một làn xe, 
trong khi đó mật độ xe tối ưu trên đường cao tốc là vào khoảng từ 40-50 xe/làn trên 
đoạn dài 600 m (1 mile). 

Các nhà khoa học trên thế giới đã tiếp cận hiện tượng ùn tắc này và nói chung đều 
thống nhất phân loại hiện tượng ùn tắc ra 3 mức độ như sau: 

- Ùn tắc nhỏ: đây là mức độ ban đầu khi mà tất cả các xe cộ còn được xem như các 
vật thể riêng biệt, và do đó sự chuyển động của chúng được biểu thị bằng phương 
trình, thường là ODE. 

- Ùn tắc vừa: lúc này chuyển động của các xe cộ riêng biệt gần như đã bị quện lại 
trở thành chuyển động của một dòng vật thể động học, lúc này chuyển động của chúng 
thường được biểu thị bằng một hệ PDE. 

- Ùn tắc lớn đến mức đã trở thành hỗn loạn: lúc này chuyển động của dòng xe đã 
trở thành như dịch chuyển của cả một khối đặc, được biểu thị theo quan hệ hàm số F 
(t, x, V) với các biến số là thời gian t tại vị trí x ứng với tốc độ di chuyển là V. Hàm số 
này, theo phương pháp cơ học thống kê, có thể được giải bằng hệ phương trình vi phân 
kiểu như phương trình Boltzmann. 
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Hình 3. Tình trạng ùn tắc, rối loạn giao thông đô thị Hà Nội 
 thường xảy ra vào giờ cao điểm. 

(Tư liệu ảnh trích dẫn từ nguồn VnMedia) 

Trong thực tế, để ứng dụng mô hình toán học này để phân tích và giải quyết các hiện 
tượng ùn tắc dòng xe trên đường bộ, các kỹ sư công trình thường dựa vào các phân tích 
thực nghiệm. Các chỉ tiêu được quan tâm trong lý thuyết dòng xe thường bao gồm: 

- Lưu lượng dòng xe  
- Tốc độ dòng xe  
- Thời gian trễ khi dòng xe di chuyển trên một đoạn đường đã đo chiều dài xác định 
- Thời gian mặt đường bị chiếm dụng tại một điểm 
- Mật độ xe (số lượng xe trên một đơn vị chiều dài của mỗi làn xe) 
- Khoảng trống giữa các xe (cự ly giữa các xe) 
- Mức độ ứ tắc.  
Theo định nghĩa nói chung, ùn tắc giao thông là một sự cố về dòng xe xảy ra trên 

đường hoặc tại nút giao thông, được đặc trưng bởi hiện tượng cả dòng xe đang chạy bị 
chững lại do chỉ có thể dịch chuyển với tốc độ chậm hơn hẳn kèm theo mật độ xe tăng 
dần lên, thời gian chờ đợi để xe có thể nhích dần thoát ra khỏi đoạn đường hoặc qua 
nút bị tăng lên. Nếu tình trạng ùn tắc nói trên tiếp tục phát triển, các làn xe đan xen 
nhau đến mức rối loạn, đến mức mật độ xe tăng vọt, tốc độ dịch chuyển của xe gần 
như bằng 0 và thời gian xe đứng yên một chỗ tăng lên đến mức cả dòng xe trở thành 
một khối phương tiện quện vào nhau, không di chuyển được, khi đó gọi là tắc nghẽn 
giao thông. Đồ thị biểu diễn hiện tượng ùn tắc và tắc nghẽn giao thông được thể hiện 
trên hình 4.  
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Hình 4. Đồ thị mô tả quan hệ giữa ùn tắc giao thông 
 (δ ) với thời gian (t) và lưu lượng xe (q) 

2. NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG LÝ THUYẾT VÀO VIỆC PHÂN LÀN XE 
TRÊN ĐƯỜNG VÀ TẠI NÚT 

Để có thể nghiên cứu ứng dụng lý thuyết vào việc tổ chức giao thông phân làn xe 
trên một đoạn đường hay một nút giao thông nào đó, cần thu thập và nghiên cứu các 
nội dung sau đây: 

- Khảo sát mặt bằng, bình đồ tuyến, bình đồ nút, mặt cắt ngang đường và nút dành 
cho xe chạy. 

- Thu thập và phân tích các biện pháp tổ chức giao thông đã thực hiện (phân làn, 
biển báo, đảo dẫn hướng, dải phân cách, đèn điều khiển, sơn vạch đường, cắt xén vỉa 
hè để mở rộng lòng đường, tổ chức phân luồng xe,...). 

- Tổ chức đếm xe và phân loại thành phần xe. 
- Khảo sát tình hình ùn tắc giao thông trên đường và tại nút theo giờ trong ngày và 

theo ngày trong tháng để tìm quy luật. 
- Nghiên cứu khả năng thông hành tính toán và năng lực thông hành thực tế của 

mỗi làn xe và của từng đoạn đường, tuyến đường và nút giao thông. 
- Nghiên cứu đặc tính cơ bản của dòng xe. 
Từ đó tiến hành nghiên cứu các phương án tổ chức giao thông, trong đó cần xem 

Thời gian 
 

Lưu lượng xe 

( ) ( )qt / q t qf ' qδ δ = +  

 

to 
 

0 

t = f(q) 
 

qo 
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xét đến các phương án phân làn xe chạy trên mặt cắt ngang của đường. Theo kết quả 
quan sát và nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, các đặc điểm riêng 
mang tính đặc thù của giao thông đô thị Hà Nội hiện nay thể hiện ở chỗ: 

- Trên hầu hết các tuyến đường giao thông đô thị hiện nay tại Hà Nội, chủ yếu là 
dòng xe hỗn hợp đi lại trên đường, mọi loại xe đi trên đường đều được bình đẳng, 
không có bất kỳ sự ưu tiên nào. Có thể khẳng định rằng, nguyên nhân cơ bản nhất của 
tình trạng ùn tắc giao thông là do dòng xe hỗn hợp gây ra. Duy nhất hiện nay, tại Hà 
Nội mới chỉ có một đoạn đường được tổ chức lại giao thông theo nguyên tắc cấm tất 
cả xe 2 bánh, chỉ ưu tiên dành cho dòng xe ôtô chạy trên đường, đó là đoạn đường qua 
cầu Thăng Long (tầng trên). Mô hình tổ chức giao thông này - phân luồng dòng xe cơ 
giới 4 bánh tách khỏi dòng xe 2 bánh, thực chất là xóa bỏ dòng xe hỗn hợp đi chung 
trên mặt đường, ngay lập tức đã chứng tỏ hiệu quả, trật tự về dòng xe đi lại trên đường 
đã được thiết lập lại và hiện tượng ùn tắc, chen lấn, luồn lách, lộn xộn về dòng xe trên 
đường đã chấm dứt kể từ khi hoàn thành Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long và tổ 
chức phân luồng cho xe ôtô qua cầu từ ngày 25/12/2009 đến nay.  

- Thực tế đã chứng tỏ rằng, các nỗ lực phân làn bằng vạch sơn thời gian qua đều 
chưa đạt hiệu quả mong muốn, do ý thức tự giác chấp hành Luật GTĐB của người tham 
gia giao thông còn kém, xe máy di chuyển trên đường luôn ở tình trạng luồn lách, lấn cả 
sang làn đường dành cho xe ôtô. Trong khi đó, vào giờ cao điểm, tại hầu hết các nút 
giao thông, xe ôtô lại lấn chiếm cả dải làn xe dành cho người đi xe máy và xe đạp. 

- Ý thức tự giác của người tham gia giao thông còn hạn chế, chỉ chịu phục tùng khi có 
mặt CSGT hoặc có biện pháp phân làn, phân luồng rõ rệt bằng các dải phân cách cứng.  

- Tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay thường xảy ra tại các nút giao thông vào 
giờ cao điểm. Mức độ và thời gian ùn tắc tại các nút phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong 
đó các yếu tố chính là diện tích mặt bằng tại nút, phương án tổ chức giao thông tại nút, 
thành phần xe, lưu lượng xe qua nút, năng lực thông hành của nút, thành phần xe qua 
nút, việc đặt chế độ điều khiển tự động của hệ thống đèn (nếu có) và ý thức chấp hành 
Luật GTĐB của những người tham gia giao thông,... 

- Qua thống kê theo dõi diễn biến số điểm ùn tắc giao thông tăng hàng năm và 
nhận thấy, số điểm ùn tắc giao thông trong thành phố tăng tỷ lệ với số tuyến và số nút 
giao thông mà có xe buýt đi qua vào giờ cao điểm. 

Từ đó, để ứng dụng lý thuyết dòng xe nhằm từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc 
kéo dài do dòng xe hỗn hợp gây ra, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đề xuất 2 giải 
pháp, mang tính nguyên tắc, cần được đồng thời thực hiện như sau: 
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- Giải pháp lâu dài: Tổ chức phân luồng, phân làn tuân theo một quy hoạch tổng 
thể về giao thông tại các đô thị. Trong đó, mạng lưới đường đô thị lớn ở Việt Nam, 
như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cần được phân ra 4 luồng xe chính tương ứng với 4 
sơ đồ, đó là: 

+ Sơ đồ 1: Luồng xe ưu tiên chỉ dành cho xe ôtô (cấm tất cả xe 2 bánh)  

+ Sơ đồ 2: Luồng xe ưu tiên dành cho xe 2 bánh từ 7h - 19h hàng ngày 

+ Sơ đồ 3: Luồng xe hỗn hợp cho xe ôtô và xe 2 bánh sử dụng chung 

+ Sơ đồ 4: Khu phố tản bộ, cấm tất cả các loại xe (trừ xe chạy điện dành cho du lịch) 

Theo đó, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nên tổ chức nghiên cứu thiết lập một đề 
án về tổ chức giao thông đô thị và phân luồng xe chạy cho giai đoạn 2010 - 2015. Sau 
đó, căn cứ mức độ tăng trưởng các loại xe, tỷ lệ xe chạy trên đường, mật độ và lưu 
lượng xe trong các năm tiếp theo, sẽ tiếp tục điều chỉnh dần quy hoạch phân luồng 
tổng thể này theo xu hướng tăng các tuyến đường tổ chức giao thông theo Sơ đồ 1, 2 
và 4, đồng thời giảm dần các tuyến đường trong đô thị sử dụng chung cho xe hỗn hợp 
theo Sơ đồ 3.  

Để thực hiện được giải pháp mang tính ổn định lâu dài này, cần cập nhật các dự án 
phát triển cơ sở hạ tầng và giải quyết đồng bộ các vấn đề mang tính kinh tế - kỹ thuật 
và xã hội. Đặc biệt, cần xem xét trước các kịch bản có thể xảy ra sau mỗi phương án 
phân luồng hoặc cấm xe, động chạm tới việc điều chỉnh giao thông làm thay đổi một 
số thói quen của người dân. Giải pháp tối ưu phải là giải pháp giải quyết hài hòa các 
mối quan hệ và qua theo dõi được dư luận ủng hộ. 

- Giải pháp trước mắt: 

Trong bối cảnh khi mà các dự án đầu tư xây dựng mới các tuyến đường và các 
tuyến GTVT công cộng chưa thể hoàn thành và kịp thời đưa vào khai thác, khi mà 
giao thông đô thị phải chấp nhận điều kiện tăng trưởng lưu lượng xe và hiện trạng 
đường sá như hiện nay, khi đó các giải pháp trước mắt là hết sức cần thiết nhằm góp 
phần giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông đô thị như hiện nay. Các giải pháp trước 
mắt trong tổ chức giao thông đô thị liên quan đến phân luồng, phân làn xe, nên quan 
tâm đến 2 vấn đề sau đây, đó là: 

+ Xây dựng các sơ đồ phân luồng, phân làn xe trên các loại đường 

+ Xây dựng sơ đồ phân luồng, phân làn xe tại các nút giao cắt cùng mức. 

Căn cứ các quy định hiện hành về phân làn xe theo TCVN 4054:2005, TCXD 
104:2007, TCVN 5927:1997 và điều kiện cụ thể về điều kiện đường và dòng xe tại 
từng tuyến đường và nút giao thông, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã nghiên 
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cứu thí điểm để sơ bộ đề xuất một số phương án tổ chức giao thông ứng với các sơ đồ 
phân làn xe chạy trên đường mang tính điển hình như sau: 

2.1. Xây dựng các sơ đồ phân luồng, phân làn xe trên đường 
2.1.1. Đối với đường 1 chiều, có chiều rộng mặt đường lớn hơn 10,50 m 
Sơ đồ A1: Khi lưu lượng xe thực tế không vượt quá năng lực thông xe tính toán và 

thành phần xe ôtô tham gia giao thông chiếm tỷ lệ dưới 30%, khi đó đề xuất giải pháp 
chính trong tổ chức giao thông phân làn xe chạy là bố trí xe cơ giới đi chung nhưng có 
sử dụng sơn kẻ vạch để phân chia làn xe 4 bánh và xe 2 bánh, thể hiện trên hình 5. 

 

Hình 5. Sơ đồ bố trí xe có động cơ đi chung trên mặt đường. 

Sơ đồ A2: Khi lưu lượng xe thực tế không vượt quá năng lực thông xe tính toán 
nhưng thành phần xe ôtô tham gia giao thông chiếm tỷ lệ tới trên 50%, khi đó đề xuất 
giải pháp chính trong tổ chức giao thông phân làn xe chạy là tách làn xe cơ giới đi 
riêng và tách làn xe 2 bánh đi riêng, thể hiện trên hình 6. 

 

Hình 6. Sơ đồ tách làn xe 4 bánh và 2 bánh đi riêng. 

Sơ đồ A3: Khi lưu lượng xe thực tế vượt quá năng lực thông xe tính toán nhưng 
thành phần xe ôtô tham gia giao thông chiếm tỷ lệ tới 50%, và vào giờ cao điểm đạt 
trên 60% tổng số lưu lượng xe khảo sát tại thời điểm dòng xe hỗn hợp đi chung, khi đó 
đề xuất giải pháp chính trong tổ chức giao thông phân làn xe chạy là bố trí toàn bộ làn 



 303 

đường dành cho xe ôtô và cấm xe 2 bánh đi chung, thể hiện trên hình 8 (hoặc áp dụng 
cho đường cao tốc). 

 

Hình 8. Sơ đồ tách làn xe 4 bánh có lưu lượng lớn đi riêng, cấm xe 2 bánh đi chung. 

2.1.2. Đối với đường 2 chiều, có chiều rộng mặt đường ≥ 7,00 m 
Sơ đồ C1: Khi lưu lượng xe thực tế không vượt quá năng lực thông xe tính toán và 

thành phần xe ôtô tham gia giao thông chiếm tỷ lệ dưới 10%. Do đó đề xuất giải pháp 
chính trong tổ chức giao thông phân làn xe chạy là bố trí xe cơ giới đi chung ở giữa 
nhưng có sử dụng sơn kẻ vạch để phân chia làn xe 4 bánh và xe 2 bánh, thể hiện trên 
hình 9. 

      

Hình 9. Sơ đồ bố trí xe có động cơ đi chung trên mặt đường 7 m. 

Sơ đồ C2: Khi lưu lượng xe thực tế xấp xỉ hoặc vượt quá năng lực thông xe tính 
toán nhưng thành phần xe ôtô tham gia giao thông chiếm tỷ lệ tới trên 30%. Do đó đề 
xuất giải pháp chính trong tổ chức giao thông phân làn xe chạy là bố trí xe cơ giới đi 
chung ở 2 làn giữa và có sử dụng dải phân cách cứng (barie) để phân chia giữa làn xe 
dành cho xe 4 bánh và xe 2 bánh, thể hiện trên hình 10. 
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Hình 10. Sơ đồ tách làn xe 4 bánh và 2 bánh đi riêng. 

Sơ đồ C3: Khi lưu lượng xe thực tế không vượt quá năng lực thông xe tính toán 
nhưng thành phần xe ôtô tham gia giao thông chiếm tỷ lệ dưới 10%, mà tỷ lệ xe máy 
chiếm tới 90%, khi đó đề xuất giải pháp chính trong tổ chức giao thông phân làn xe chạy 
là tách 1 làn xe cơ giới đi riêng và bố trí tách làn xe 2 bánh đi riêng, thể hiện trên hình 7. 

 

Hình 7. Sơ đồ tách làn xe 4 bánh và làn xe 2 bánh có lưu lượng lớn đi riêng.  

Trường hợp C4: Khi lưu lượng xe vượt quá năng lực thông xe tính toán vào giờ 
cao điểm nhưng thành phần xe máy chiếm tới trên 90%, khi đó đề xuất giải pháp chính 
trong tổ chức giao thông phân làn xe chạy là ưu tiên toàn bộ các làn đường để dành 
cho xe 2 bánh trong giờ cao điểm, đồng thời tạm cấm xe buýt và xe con trong giờ cao 
điểm từ 7h - 19h hàng ngày. Sơ đồ phân luồng nêu ở hình 11. 

 

Hình 11. Sơ đồ dành cho xe máy đi trong giờ cao điểm, tạm cấm xe 04 bánh đi chung. 
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2.2. Xây dựng các sơ đồ phân luồng, phân làn xe tại nút giao nhau cùng mức 
Nút giao thông cùng mức hiện nay trong giao thông đô thị ở Việt Nam có thể được 

phân ra một số loại chính như sau: 
- Loại nút có đèn điều khiển và không có đèn điều khiển 
- Loại nút ngã ba và ngã tư 
- Loại nút lớn là nơi giao nhau của các đường có dải phân cách và loại nút nhỏ là 

nơi hội tụ của các đường không có dải phân cách giữa. 
Theo số liệu đã công bố của Ngân hàng Thế giới về Dự án tăng cường phát triển 

giao thông đô thị, mã hiệu IDA-31250 và theo tin từ Ban quản lý Dự án giao thông đô 
thị Hà Nội, Dự án Tăng cường năng lực giao thông Hà Nội giai đoạn I bằng nguồn vốn 
của Ngân hàng Thế giới - hạng mục lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao 
thông, đã lắp đặt xong đèn điều khiển ở 78 nút giao thông, trong đó có 55 nút được lắp 
mới và 23 nút điều chỉnh lại và theo kế hoạch đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 
tháng 6/2005. Theo dự án, hệ thống đèn này được điều khiển từ một trung tâm, dựa 
trên thiết bị kiểm đếm số lượt phương tiện giao thông đi qua nút. Từ các dữ liệu được 
truyền về, máy tính trung tâm sẽ xử lý và tự điều chỉnh chu kỳ thời gian đèn ở nút phù 
hợp với lưu lượng phương tiện. Toàn bộ đèn điều khiển giao thông ở nút đều là công 
nghệ đèn LED, có độ phát sáng lớn, tuổi thọ cao, tiêu thụ năng lượng thấp bằng 1/10 
đèn bình thường. Cũng theo dự án này, bốn hành lang giao thông trong phạm vi dự án 
sẽ được lắp đặt hệ thống đèn điều khiển tín hiệu mới bao gồm: đường trục Tây Sơn (từ 
ngã tư Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng đến đoạn giao giữa đường Nguyễn Trãi và 
Vành đai III); đường trục Lê Duẩn (kéo dài đến Giáp Bát); Bạch Mai (bao gồm cả Phố 
Huế); đường trục Trần Quang Khải (từ đường Thanh Niên - Yên Phụ đến Minh Khai - 
Mai Động). Một đặc điểm đặc biệt nữa của hệ thống điều khiển giao thông này là 
người đi bộ qua đường có thể tự bấm tín hiệu báo cho phương tiện giao thông biết; 
đồng thời qua đó nó giúp người đi bộ qua đường bỏ thói quen sang đường tuỳ tiện, 
không đúng lối dành cho người đi bộ. Tuy nhiên chỉ có 8 nút trên tổng số 78 nút giao 
thông lắp đặt thiết bị này. Tính ra, sau khi đưa thêm 78 đèn này vào khai thác, Hà Nội 
với tổng số hàng trăm tuyến đường nội đô và gần một nghìn nút giao cắt thì mới có 
185 nút giao thông có lắp đặt đèn tín hiệu. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy thời gian 
qua, trong khi lực lượng CSGT cũng như các đơn vị phối hợp khác thiếu lực lượng, 
phải dàn trải trên nhiều tuyến phố, nút giao thông thì hiện nay hệ thống đèn tín hiệu 
giao thông của thành phố vẫn chưa hoạt động thực sự hiệu quả. Đặc biệt, với phương 
thức tổ chức giao thông mới như hiện nay (từ tháng 6/2009), một loạt các cụm đèn 
điều khiển giao thông đã được lắp đặt hoàn chỉnh và tổ chức khai thác tại nhiều ngã tư 
lại đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ, không được sử dụng đúng mục đích. 
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Đứng trước tình trạng này, dựa vào cơ sở số liệu khảo sát về địa hình, mặt bằng 
nút, hình thức điều hành xe qua nút (có đèn hay không đèn điều khiển), tổng lưu lượng 
xe qua nút, tỷ lệ phần trăm xe rẽ trái, thành phần xe qua nút, và hình thức phân luồng, 
phân làn xe trên các tuyến đường trước khi qua nút,... mà có thể nghiên cứu vận dụng 
một số sơ đồ phân luồng, phân làn xe tại nút mang tính nguyên tắc như sau: 

- Trường hợp 1: Tổ chức giao thông tại các nút có đèn điều khiển đối với các 
tuyến đường đã được tổ chức phân luồng, phân làn xe. Khi đó, việc phân luồng, phân 
làn xe tại nút sẽ theo các sơ đồ mẫu về tổ chức giao thông tại các loại nút giao cắt khác 
nhau, bao gồm: 

+ Sơ đồ A: nút giao cắt giữa 2 luồng xe ôtô với nhau 
+ Sơ đồ B: nút giao cắt giữa luồng xe ôtô với luồng xe 2 bánh 
+ Sơ đồ C: nút giao cắt giữa luồng xe ôtô với luồng xe hỗn hợp 
+ Sơ đồ D: nút giao cắt giữa luồng xe hỗn hợp với luồng xe 2 bánh 
+ Sơ đồ E: nút giao cắt giữa 2 luồng xe hỗn hợp với nhau  
+ Sơ đồ F: nút giao cắt giữa 2 luồng xe 2 bánh với nhau 
Về nguyên tắc, ứng với mỗi sơ đồ nêu trên, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã 

và đang nghiên cứu đề xuất các phương án mẫu mang tính định hình về cách phân làn và 
đặt chu kỳ đèn tại nút một cách hợp lý. Trong đó, các thông số đầu vào là số liệu về dòng 
xe, về mặt bằng nút, về chu kỳ đèn đang sử dụng và tình trạng ùn tắc xe hiện trạng. Còn 
số liệu đầu ra của phương án tổ chức giao thông mới tại mỗi loại nút là sơ đồ phân làn xe 
qua nút, là chu kỳ đèn sau khi được điều chỉnh và hành trình dòng xe khi qua nút. 

- Trường hợp 2: Tổ chức giao thông tại các nút không có đèn điều khiển (hoặc có 
đèn nhưng không dùng) đối với các tuyến đường vẫn dùng chung cho dòng xe hỗn 
hợp, tức là chưa được tổ chức lại phân luồng, phân làn xe. Khi đó, các sơ đồ mẫu về tổ 
chức giao thông tại các loại nút giao cắt cùng mức này sẽ bao gồm các sơ đồ chính 
như sau: 

Sơ đồ N1 - bịt ngã tư: như đang được áp dụng hiện nay tại một số nút ở Hà Nội 
Tại một số nút có đèn nhưng đã bị bịt lại theo phương án tổ chức giao thông mới từ 

tháng 6/2009 đến nay, buộc dòng xe phải chạy vòng thêm một đoạn đường dài từ 400 - 
500 m (chạy vòng đi, vòng lại cho đến khi gặp lại điểm nút đã bị chặn ban đầu), dẫn 
tới thời gian hao tốn do phải chạy vòng tối thiểu cũng phải cần từ 60s- 90s, tính ra thời 
gian xe phải chạy vòng đúng bằng hoặc nhiều hơn so với thời gian xe lẽ ra được dừng 
một chỗ tại nút để chờ một chu kỳ đèn qua nút. Ngoài ra, do phải chạy vòng trung bình 
thêm 500 m, cho nên tổng lưu lượng trong dòng xe cơ giới đều đã phải tiêu tốn thêm 
một lượng xăng đáng kể so với phương án dừng tại nút để chờ một chu kỳ đèn qua nút. 
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Hình 12. Sơ đồ tổ chức giao thông tại một số ngã tư trước  
và sau tháng 6/2009 tại Hà Nội. 

Theo kết quả khảo sát sơ bộ tại các nút đã bị chặn buộc dòng xe phải chạy vòng, 
tuy giảm đáng kể các điểm xung đột dòng xe, song hiện tượng ùn tắc vẫn có thể diễn 
ra vào giờ cao điểm ngay trên đoạn đường xe phải chạy vòng, tập trung tại các điểm xe 
phải quay đầu. Kèm theo đó là tình trạng có phần lộn xộn, chen lấn và đan xen giữa 
các loại xe khi quay đầu, thể hiện rõ tính không ổn định và bền vững về mặt dòng xe. 

Có thể thấy, sau hơn một năm thí điểm tổ chức lại giao thông tại một số tuyến 
đường trên địa bàn TP. Hà Nội, nhiều ngã ba, ngã tư tuy đã được lắp đèn tín hiệu điều 
khiển giao thông nhưng cũng đã được bịt lại, thay vào đó là các ngã rẽ mới cách các 
nút giao thông cũ từ 200 - 300 m nhằm giảm thiểu những xung đột về dòng xe, mà chủ 
yếu là do dòng xe rẽ trái gây ra. Theo cách này, người tham gia giao thông tuy phải đi 
xa thêm một đoạn nhưng bù lại không phải mất thời gian chờ đèn xanh, đèn đỏ, và 
quan trọng hơn là không gặp cảnh ùn tắc giao thông thường thấy. Còn đối với lực 
lượng cảnh sát giao thông, số cảnh sát giao thông túc trực làm nhiệm vụ phân luồng tại 
các điểm nút giao thông cũng giảm đáng kể... Tuy nhiên, theo phản ảnh của của nhiều 
người “tại một số ngã tư, ngã ba nơi đã được bố trí đèn hiệu giao thông cho từng làn 
đường rất khoa học và rất trật tự, nay đã được bịt lại, để thay vào đó là những rào di 
động, hoặc được xây cố định để ngăn cấm không cho đi qua và hướng dòng xe đi theo 
cách phân làn kiểu mới. Đúng là lúc đầu thực hiện vào tháng 6/2009 (khi học sinh 
đang nghỉ hè) thì thấy thông thoáng, ít kẹt xe (vì lượng phương tiện tham gia giao 
thông ít). Mọi người hỉ hả thắng lợi; tranh giành nhau ai là người "sáng tạo", ra ý 
tưởng "hay" này. Dưới cách nhìn của nhiều người, với cách phân làn kiểu mới từ 
tháng 6/2009 đến nay, Hà Nội không ngã tư, trật tự giao thông xã hội đã biến mất. 
Nhìn dòng người, dòng xe tham gia giao thông lúc này như hình ảnh kiến vỡ tổ, không 
hàng, không lối, xe rẽ trái, rẽ phải đáng ra phải đi riêng từng làn, nay cứ đan chéo 
nhau mà rẽ. Không còn thể hiện một thứ trật tự giao thông nào và rất nguy hiểm”. 

Vì vậy, theo quan điểm của một số nhà nghiên cứu, phạm vi áp dụng tổ chức giao 
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thông phân luồng, phân làn theo Sơ đồ N1, chỉ thích hợp với các trường hợp sau đây: 
- Các nút giao thông có lưu lượng xe qua không cao và không có đèn điều khiển 

giao thông. 
- Chỉ thích hợp với các nút không quan trọng nằm ở các đô thị nhỏ hoặc ở khu vực 

ngoại thành. 
Sơ đồ N2 - tạo ra dải chờ rẽ trái:  
Từ kết quả nghiên cứu và phân tích trên, sau khi nghiên cứu cái được và những cái 

chưa ổn của biện pháp tổ chức giao thông mới do thành phố Hà Nội đã áp dụng từ 
tháng 6/2009 đến nay, Trung tâm ATGT thuộc Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 
chủ động đề xuất điều chỉnh biện pháp tổ chức giao thông qua các nút ngã tư quan 
trọng đã từng được lắp hệ thống đèn điều khiển tại Hà Nội như sau: 

- Đối với các nút giao thông quan trọng có hệ thống đèn điều khiển mà lưu lượng 
xe rẽ trái lớn và có xe buýt hoạt động với tần suất cao (ví dụ như nút ngã tư đường 
Láng - Nguyễn Chí Thanh), nên sớm dỡ bỏ hàng rào hoặc dải phân cách đã bịt kín như 
hiện nay để khôi phục lại hoạt động bình thường của nút giao thông. Khi đó, vấn đề 
cần được điều chỉnh tại các nút này sau khi khôi phục lại hoạt động, đó là việc phải 
xem xét điều chỉnh lại chu kỳ đèn cho hợp lý, kết hợp với việc thiết kế lại mặt bằng 
nút đi kèm biện pháp tổ chức giao thông phù hợp (đảo dẫn hướng, biển báo, dải chờ rẽ 
trái, vạch sơn phân làn,...).  

- Đặc biệt, tại một số nút có hệ thống đèn điều khiển 3 pha, bên cạnh hiệu quả điều 
hành giao thông tự động theo 3 chiều nhưng cũng bộc lộ nhược điểm thời gian chờ 
thông xe qua nút khá lâu (tới 120s), cho nên cần có nghiên cứu cụ thể thêm để có sự 
điều chỉnh hợp lý hơn. 

 

Hình 13. Một ví dụ về bố trí dải chờ rẽ trái tại các nút có dải phân cách đủ rộng. Xe 
chỉ rẽ trái khi đèn tín hiệu giao thông bật đèn xanh cùng chiều với hướng rẽ trái. 

Theo nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, phạm vi áp dụng của 
Sơ đồ N2 thích hợp với các trường hợp sau đây: 

- Nút có diện tích đủ rộng, trên trục đường có dải phân cách giữa rộng từ 5 m trở lên. 
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- Thích hợp với các nút có đèn điều khiển hoặc không có đèn điều khiển. 
Sơ đồ N3 - chỉ cho phép các loại xe đi thẳng và rẽ phải, cấm rẽ trái tại nút (kể cả 

xe máy): 

Đối với các nút giao thông có hệ thống đèn điều khiển mà có lưu lượng xe chạy 
thẳng chiếm trên 80%, còn lượng xe rẽ trái chiếm tỷ lệ nhỏ (dưới 20%) và có tần suất 
xe buýt hoạt động nhỏ thì cũng nên dỡ bỏ ngay hàng rào hoặc dải phân cách đã bịt kín 
như hiện nay để khôi phục lại hoạt động bình thường của nút giao thông để đảm bảo 
cho dòng xe có thể chạy thẳng qua nút. Khi đó, vấn đề cần được điều chỉnh tại các nút 
này sau khi khôi phục lại hoạt động, đó chính là việc xem xét áp dụng biện pháp cắm 
biển báo cấm rẽ trái (đối với tất cả các loại xe, kể cả xe 2 bánh) kết hợp biện pháp điều 
chỉnh lại chu kỳ đèn và tận dụng biện pháp tổ chức giao thông mở 2 lối rẽ 2 đầu dải 
phân cách giữa như hiện nay để giải quyết chống ùn tắc tại nút. Có thể nghiên cứu cho 
phép riêng loại xe buýt VTHKCC được phép dừng tại dải chờ để rẽ trái tại nút, nhằm 
thể hiện tính ưu tiên và tránh nguy cơ ùn tắc tại các đường vòng hẹp tại dải phân cách 
giữa khi xe phải quay đầu.  

Phương án tổ chức giao thông theo Sơ đồ 3 - cho phép xe đi thẳng và rẽ phải tại 
nút sẽ ưu việt hơn Sơ đồ 1 - bịt 
ngã tư, ở chỗ: 

- Giải thoát ngay tại nút toàn 
bộ lưu lượng xe có nhu cầu đi 
thẳng, chỉ còn một phần xe ôtô 
và xe máy có nhu cầu rẽ trái thì 
mới buộc phải đi vòng theo Sơ 
đồ 1. Do đó tiết kiệm được chi 
phí nhiên liệu, thời gian và giảm 
thiểu ô nhiễm do khói bụi gây ra 
tại khu vực nút. 

- Năng lực thông hành của 
nút, nếu tổ chức phân luồng, 
phân làn theo Sơ đồ 3, sẽ tăng 
gấp 4 lần so với Sơ đồ 1. 

- Dòng xe qua nút trật tự, 
tránh được lộn xộn, ùn tắc tại nút. 

Theo kết quả nghiên cứu của 

 

Hình 14. Sơ đồ tổ chức giao thông tại nút theo kiến 
nghị của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, 

tháng 12/2009. Cấm rẽ trái các loại xe, kể cả xe 
máy, riêng xe buýt được rẽ trái nhưng phải dừng 

tại dải chờ. 
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Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, phạm vi áp dụng của Sơ đồ N3 thích hợp với các 
trường hợp sau đây: 

- Nút có diện tích đủ rộng, là nơi giao nhau của 2 trục đường có dải phân cách giữa 
rộng từ 5 m trở lên. 

- Chỉ thích hợp với các nút đã bố trí hệ thống đèn điều khiển giao thông. 

- Thích hợp với chu kỳ đèn tự động là 30 s. 

- Rất thích hợp với các nút có tỷ lệ xe rẽ trái dưới 30%. 

- Thích hợp với các nút giao thông quan trọng nằm ở các đô thị lớn, có xe buýt lớn 
hoạt động. 

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

Vấn đề ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn ở Việt Nam đã và đang trở thành vấn đề 
nghiêm trọng. Đúng như ý kiến nhận xét của của những người đang làm nhiệm vụ trực 
tiếp đảm bảo ATGT ở Hà Nội “Nghị quyết 16 của Chính phủ quy định hạ tầng giao 
thông phải đảm bảo 16-20% đất đô thị nhưng tỷ lệ này ở Hà Nội hiện mới đạt khoảng 
8%, trong khi đó, lượng phương tiện hàng ngày đăng ký vẫn đang gia tăng. Việc Luật 
Cư trú có hiệu lực cũng giúp người dân nhập hộ khẩu ở Hà Nội thuận lợi hơn. Với sự 
bất cập trong phát triển dân số và hạ tầng nên mọi cố gắng của cảnh sát giao thông 
cũng chỉ nhằm giảm thiểu chứ không thể giải quyết cơ bản ùn tắc giao thông”. Cho 
nên, giải pháp tổ chức giao thông một cách hợp lý và phải mang tính đột phá nên được 
đặt ra và cho nghiên cứu áp dụng trong bối cảnh hiện nay khi mà cơ sở hạ tầng còn 
hạn chế, số dân và lượng tăng trưởng phương tiện tăng nhanh, ý thức tham gia giao 
thông của nhiều người còn yếu kém,... Chính vì vậy, giải pháp mới phân tuyến, phân 
luồng xe dành riêng cho xe 4 bánh và xe 2 bánh cùng tồn tại song song với các tuyến 
đường dành cho dòng xe hỗn hợp thực sự là một giải pháp mang tính đột phá và mang 
tính khả thi. Tuy nhiên, để khắc phục các thói quen của người dân, cần tổ chức nghiên 
cứu kỹ và tính toán sự điều chỉnh, sắp xếp lại dòng xe với dự báo phản hồi của dư luận 
xã hội để kịp điều chỉnh cho ngày càng phù hợp nhưng không xa rời mục tiêu chính. 
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã và đang tiếp tục chủ động nghiên cứu theo 
hướng này và hy vọng sẽ có dịp được phối hợp với các lực lượng CSGT và các đơn vị 
có trách nhiệm khác để trình UBND các thành phố lớn xem xét và cho phép đưa ra thí 
điểm áp dụng, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn ở Việt Nam. 
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12)  Nghiên cứu chế tạo vật liệu cách âm, có khả năng cách nhiệt và chống 
bắt cháy cho phương tiện GTVT 103 

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy  
Viện CN Vật liệu Xây dựng và Bảo vệ Công trình GTVT  

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

13)  Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn bảo vệ kết cấu thép cho 
các công trình, phương tiện GTVT tuổi thọ 5-10 năm với công suất 50 
tấn/năm 119 

KS. Đào Minh Tuệ - PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy 
Viện CN Vật liệu Xây dựng và Bảo vệ Công trình GTVT  

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

14)  Quản lý vận tải hành khách bằng ôtô qua phân tích Swot 139 
Lý Huy Tuấn - Viện Chiến lược và Phát triển GTVT 

15)  Nghiên cứu nhiệm vụ quản lý nhà nước và giải pháp khuyến khích 
doanh nghiệp phát triển Logistics trong ngành GTVT 147 

PGS.TSKH. Nguyễn Văn Chương  
Viện chiến lược và Phát triển GTVT 
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MÔI TRƯỜNG GIAO THÔNG VẬN TẢI 

16)  Biến đổi khí hậu - nước biển dâng, những thách thức mới đối với công 
trình giao thông 153 

KS. Phạm Văn Xuân  
ThS. Ngô Thế Hùng 

Trung tâm Môi trường - Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT 

17)  Bê tông cát nhiều tro bay làm lớp móng mặt đường ôtô - giải pháp 
kinh tế và môi trường 168 

NCS. Nguyễn Thanh Sang - ThS. Trần Lê Thắng  
 KS. Nguyễn Quang Ngọc 

Đại học Giao thông vận tải  

18)  Nghiên cứu cơ sở lựa chọn xe quét hút bụi theo điều kiện môi trường 
khai thác 179 

TS. Thái Hà Phi - KS. Phạm trọng Hòa 
Bộ môn Máy xây dựng - Xếp dỡ  

Khoa Cơ khí - Đại học Giao thông vận tải 

19)  Nghiên cứu mô hình ứng phó sự cố tràn dầu cho khu vực cảng biển và 
áp dụng cụ thể cho khu vực cảng Hải Phòng  186 

TS. Ngô Kim Định  
Vụ Môi trường - Bộ GTVT 

 

Y TẾ - AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

20)  An toàn giao thông và hành vi người điều khiển phương tiện: tiếp cận 
từ phương thức phân tích rủi ro  189 

TS. Lê Thu Huyền  
Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT - Đại học Giao thông vận tải 

21)  Tình hình và các giải pháp nhằm tăng cường an toàn giao thông đường 
bộ và an toàn giao thông đô thị ở Việt Nam 198 

PGS.TS. Doãn Minh Tâm  
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

22)  Điều khiển hệ thống chống lắc ngang chủ động hạn chế tai nạn lật ôtô 215 
TS. Nguyễn Tuấn Anh  

Bộ môn Kỹ thuật An toàn Giao thông  
Viện Khoa học và Môi trường Giao thông - Đại học Giao thông Vận tải 
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23)  Ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong các đô thị lớn góp 
phần giảm ùn tắc giao thông   226 

TS. Nguyễn Thanh Hải - PGS.TS. Lê Hùng Lân  
Khoa Điện - Điện tử - Đại học Giao thông vận tải 

24)  Nghiên cứu xây dựng giải pháp đánh giá rủi ro trong hoạt động giám 
sát an toàn hàng không tại Việt Nam  234 

ThS. Dương Văn Thảo 
Cục Hàng không Việt Nam 

25)  Nghiên cứu mô hình tổ chức và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hệ 
thống y tế ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2006-2010  252 

Chủ nhiệm đề tài: BS. Lê Hải Quy  
 Cục Y tế Giao thông vận tải 

26)  Nghiên cứu sử dụng nấm Linh Chi trong phòng chống viêm gan B 257 
ThS. Lý Lan Phương  

Bệnh viện GTVT Trung ương 

27)  Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp kiềm chế 
tai nạn giao thông đường thủy nội địa   263 

PGS.TS. Trần Đắc Sửu  
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 

28)  Nghiên cứu mô hình liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ đào 
tạo đáp ứng tiêu chuẩn EU - chiếm lĩnh thị trường lao động quốc tế   269 

PGS.TS Trần Cảnh Vinh  
Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 

29)  Quản lý và xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện ngành GTVT 287 
BSCKII. Vũ Văn Triển - TS. Lưu Minh Châu - ThS. Phạm Đức Thụ  

Cục Y tế Giao thông vận tải 

30)  Nghiên cứu ứng dụng kết quả đề tài khoa học Phân làn xe 2 bánh 
nhằm góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông   294 

PGS.TS. Doãn Minh Tâm  
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 
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