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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết của ñề tài ngiên cứu 

 Mạng lưới VTHKCC của Khánh Hòa hiện nay ñã và ñang ñược 

xây dựng dựa trên “Quy hoạch tổng thể GTVT tỉnh Khánh Hòa, tầm 

nhìn ñến năm 2020” do “Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giao 

Thông Khánh Hòa” kết hợp “Vi ện quy hoạch GTVT - Trường ĐH 

Giao Thông Vận Tải” thực hiện năm 2003 (thuyết minh ñiều chỉnh 

năm 2008) và “Quy hoạch phát triển, tổ chức giao thông ñường bộ 

thành phố Nha Trang ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2025” 

do Trung tâm NCUD và Tư vấn KTNM Công Trình - Đại học Đà 

Nẵng thực hiện năm 2009.  Tuy nhiên, theo thời gian, mạng lưới 

VTHKCC ñang vận hành cũng như trong quy hoạch ñang có một số 

vấn ñề tồn tại. Do ñó, công tác hoàn thiện mạng lưới VTHKCC cần 

phải ñược tiến hành nhằm hình thành nên một mạng lưới VTHKCC 

hoàn chỉnh, phù hợp hơn. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Trong phạm vi của ñề tài, tác giả chỉ nghiên cứu riêng về mạng 

lưới VTHKCC bằng xe buýt trên ñịa bàn tỉnh Khánh Hòa trong ñịnh 

hướng cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ñến năm 2025. 

3. Mục ñích, yêu cầu và nhiệm vụ 

 Hoàn thiện mạng lưới VTHKCC thông qua việc thực hiện ñồng 

bộ ba tổ hợp công việc sau: 

- Xác ñịnh nhu cầu ñi lại bằng xe buýt của người dân. 

- Thiết lập các nguồn lực cần thiết ñể ñáp ứng các nhu cầu ñó. 

- Quản lý quá trình cung cấp dịch vụ vận tải xe buýt cho người 

dân. 
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4. Bố cục ñề tài nghiên cứu 

- Chương I: Những vấn ñề chung về mạng lưới vận tải hành 

khách công cộng 

- Chương II: Hiện trạng mạng lưới vận tải hành khách công cộng 

tại Khánh Hòa 

- Chương III: Hoàn thiện mạng lưới vận tải hành khách công 

cộng tại Khánh Hòa 

 

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MẠNG LƯỚI VẬN 

TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG C ỘNG 

 

1.1 TỔNG QUAN VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG C ỘNG  

1.1.1 Đô thị hoá và quá trình ñô thị hoá 

 Khái niệm ñô thị hóa:  là sự mở rộng của ñô thị tính theo tỷ lệ 

phần trăm giữa số dân ñô thị hay diện tích ñô thị trên tổng số dân hay 

diện tích của một vùng hay khu vực. Quá trình ñô thị hóa ñang diễn ra 

mạnh mẽ trong cả nước và tại Khánh Hòa ñã làm phát sinh nhiều vấn 

ñề về kinh tế xã hội mà giao thông ñô thị là vấn ñề cần ñược chú trọng 

nhất. 

1.1.2 Vai trò của vận tải hành khách công cộng trong ñô thị 

1.1.2.1 Khái niệm vận tải hành khách công cộng 

 VTHKCC là một phần quan trọng trong hệ thống giao thông 

vận tải ñô thị, là tập hợp các phương thức, phương tiện vận chuyển 

hành khách trong ñô thị, có thể ñáp ứng khối lượng lớn nhu cầu ñi lại 

của mọi tầng lớp dân cư một cách thường xuyên, liên tục, theo thời 

gian, hướng và tuyến xác ñịnh”. 

1.1.2.2 Vai trò của vận tải hành khách công cộng 

 VTHKCC  tạo tiền ñề cho việc phát triển chung của ñô thị.  



5 

 

 VTHKCC là phương thức vận tải chủ yếu ñể tiết kiệm thời gian 

ñi lại và chi phí tài chính của người dân ñô thị, góp phần tăng năng 

suất lao ñộng xã hội. 

 VTHKCC góp phần giảm thiểu tác ñộng tiêu cực của phương 

tiện cơ giới cá nhân. 

 VTHKCC tiết kiệm chi phí ñầu tư cho việc ñi lại của người dân. 

 VTHKCC góp phần  ñảm bảo trật tự, ổn ñịnh xã hội. 

1.1.3 Ưu, nhược ñiểm của vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt 

1.1.3.1 Khái niệm vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 

 VTHKCC bằng xe buýt là hoạt ñộng vận tải khách bằng ô tô 

theo tuyến cố ñịnh có các ñiểm dừng ñón, trả khách và xe chạy theo 

biểu ñồ vận hành. Tuyến xe buýt là tuyến vận tải khách cố ñịnh bằng ô 

tô, có ñiểm ñầu, ñiểm cuối và các ñiểm dừng ñón trả khách theo quy 

ñịnh.  

1.1.3.2 Ưu ñiểm nổi bật của vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt 

 Trong ñiều kiện nước ta hiện nay, ñể ñáp ứng nhu cầu ñi lại của 

người dân ñô thi thì phương tiện VTHKCC phù hợp và có khả năng 

ñưa vào sử dụng rộng rãi là phương tiện vận tải bằng xe buýt. Nó tính 

cơ ñộng cao, khai thác ñiều hành ñơn giản, hao phí xã hội thấp và 

quan trọng, nó tạo tiền ñề cho sự phát triển kinh tế xã hội của ñô thị. 

1.1.3.3 Nhược ñiểm của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 

 Nhược ñiểm của VTHKCC bằng xe buýt là có chi phí vận hành 

lớn, gây ô nhiễm và có năng suất vận tải thấp...so với các loại hình 

VTHKCC bằng xe ñiện, tàu ñiện ngầm... Tuy vậy, ñối với nước ta vận 

tải xe buýt vẫn là loại hình vận tải thông dụng nhất trong hệ thống 

VTHKCC. Nó ñóng vai trò chủ yếu trong vận chuyển hành khách ở 
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trong ñô thị của nước ta, phù hợp với cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện và 

ñồng nhất của nước ta. 

1.1.4 Khái niệm và phân loại tuyến vận tải hành khách công cộng 

1.1.4.1 Khái niệm tuyến vận tải hành khách công cộng 

 Tuyến VTHKCC là ñường ñi của phương tiện ñể thực hiện chức 

năng vận chuyển xác ñịnh. Tuyến VTHKCC là một phần của mạng 

lưới giao thông thành phố ñược trang bị các cơ sở vật chất chuyên 

dụng như: Nhà chờ, biển báo ñể tổ chức các hành trình vận chuyển 

bằng phương tiện VTHKCC thực hiện chức năng vận chuyển hành 

khách trong thành phố ñến các vùng ngoại vi và các trung tâm ñô thị 

vệ tinh nằm trong quy hoạch tổng thể của thành phố. 

1.1.4.2 Phân loại tuyến vận tải hành khách công cộng 

 Tùy theo các tiêu thức như tính ổn ñịnh, giới hạn vùng phục vụ, 

ñối tượng phục vụ, hình dạng tuyến, chất lượng phục vụ...mà ta có thể 

phân chia tuyến VTHKCC thành nhiều loại tuyến khác nhau.  

1.1.4.3 Các dạng mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng 

 Sự kết hợp giữa các tuyến khác nhau sẽ tạo nên các dạng mạng 

lưới tuyến khác nhau.  

1.2 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ M ẠNG LƯỚI VẬN TẢI HÀNH 

KHÁCH CÔNG CỘNG 

1.2.1 Yêu cầu ñối với mạng lưới tuyến vận tải hành khách công 

cộng 

 Những yêu cầu ñặt ra ñối với mạng lưới xe buýt VTHKCC ñều 

thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa không gian và thời gian. Đó là mối 

quan hệ tổng hợp nhiều yếu tố mà cơ bản là: ñặc ñiểm về lãnh thổ 

(không gian) của mỗi thành phố, sự hợp lý của phương án sắp xếp 

luồng tuyến theo thời gian biểu và biểu ñồ chạy xe trên từng tuyến. 
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Phải ñảm bảo phục vụ HK với các tiêu thức: tin cậy, nhanh chóng kịp 

thời, an toàn thuận tiện và kinh tế.  

 Sự phối hợp tất cả các ñặc ñiểm vận tải HK của thị dân là yêu 

cầu cơ bản của mạng lưới tuyến VTHKCC. Điều này ñòi hỏi phải 

nghiên cứu cẩn thận trước  khi thiết kế các ñiểm ñỗ chính trong quá 

trình khai thác mạng lưới tuyến VTHKCC. Khi thiết kế các ñiểm ñỗ 

cần phải tính ñến khả năng có thể thay ñổi và phát triển  trong tương 

lai 

1.2.2 Quan ñiểm chiến lược khi xây dựng mạng lưới vận tải hành 

khách công cộng 

 Một là: Ưu tiên phát triển nhanh chóng VTHKCC ñể có ñủ lực 

lượng thỏa mãn nhu cầu ñi lại của các tầng lớp dân cư và ñủ sức hấp 

dẫn ñể thay thế phần lớn các loại PTVTCN, mà trước mắt là xe máy. 

 Hai là: Lấy VTHKCC làm khâu trung tâm và xây dựng một hệ 

thống VTĐT tương thích và mang tính ñồng bộ cao. 

 Ba là: Phát triển VTHKCC theo phương thức cung cấp dẫn ñầu. 

 Bốn là: Đa dạng hóa loại hình phương tiện và phương thức 

phục vụ. 

 Năm là: Phát triển hệ thống VTHK phải ñảm bảo tính hệ thống, 

ñồng bộ và tương thích trên bốn lĩnh vực chủ yếu: Mạng lưới giao 

thông; cơ sở hạ tầng kỹ thuật GTVT; hệ thống vận tải; hệ thống pháp 

luật. 

1.2.3 Các chỉ tiêu ñánh giá về mạng lưới tuyến 

1.2.3.1 Nhóm các chỉ tiêu số lượng 

Căn cứ theo tiêu chí về số lượng, ta có các chỉ tiêu như: Mật ñộ mạng 

lưới tuyến, hệ số tuyến, hệ số trùng lặp tuyến VTHKCC, khoảng cách 

ñi bộ bình quân của hành, khoảng cách bình quân giữa hai ñiểm dừng,  
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chiều dài tuyến, hệ số gãy khúc, thời gian mở, ñóng tuyến, số ghế xe 

bình quân trên dân số, khả năng ñáp ứng nhu cầu ñi lại... 

1.2.3.2 Nhóm các chỉ tiêu chất lượng 

Căn cứ theo tiêu chí về số lượng, ta có các chỉ tiêu như: Hệ số phân bố 

tuyến, Sai số bình quân thời gian xe ñi và ñến,  vận tốc lữ hành, số lần 

chuyển tuyến tối ña... 

1.2.4 Các chỉ tiêu ñánh giá về phương tiện vận tải 

 Tùy theao quy mô ñô thị, lưu lượng dòng hành khách mà ta bố 

trí loại phương tiện. Ngoài ra còn có các tiêu chí về chất lượng 

phương tiện như tốc ñộ khai thác, mức ñộ an toàn, tiện nghi, môi 

trường... 

1.2.5 Các chỉ tiêu ñánh giá cơ sở hạ tầng trên tuyến 

 Các chỉ tiêu này gồm: Số trạm dừng, nhà chờ trên tuyến, tiện 

nghi tại các nhà chờ, ñiểm dừng, tình hình an ninh trật tự tại các nhà 

chờ, ñiểm dừng, diện tích mặt ñường dành cho phương tiện tại ñiểm 

dừng... 

1.2.6 Các các chỉ tiêu về công tác quản lý, ñiều hành 

 Chất lượng bộ máy quản lý, chất lượng ñội ngũ phục vụ, mức 

ñộ áp dụng khoa học công nghệ... 
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CHƯƠNG 2  

HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG 

CỘNG Ở KHÁNH HOÀ 

2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH T Ế - XÃ HỘI TẠI KHÁNH 

HÒA 

2.1.1 Điều kiện tự nhiên  

 Khánh Hòa là một tỉnh nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, 

phía Đông giáp biển Đông, phía Bắc giáp Phú Yên, phía Nam giáp 

Ninh Thuận, phía Tây giáp hai tỉnh Đắc Lắc và Lâm Đồng, có diện 

tích tự nhiên tòan tỉnh là 5.197 km2, chiếm 1,58% diện tích cả nước. 

 Thành phố Nha Trang là trung tâm hành chính - Kinh tế - Văn 

hóa - Du lịch và dịch vụ của tỉnh Khánh Hòa. 

2.1.2 Dân cư và tổ chức hành chính 

2.1.2.1 Dân cư 

 Hiện nay có 32 dân tộc ñang sinh sống trên ñịa bàn tỉnh Khánh 

Hòa, trong ñó dân tộc Kinh chiếm 95,5%. Toàn tỉnh Khánh Hòa tính 

ñến ngày 31/12/2010 có 1.171.772 người, chiếm khoảng 1,34% dân số 

cả nước. Mật ñộ chung toàn tỉnh là 225 người/km2. 

2.1.2.2 Tổ chức hành chính 

 Khánh Hòa gồm có Thành Phố Nha Trang trực thuộc tỉnh, thành 

phố Cam Ranh thuộc huyện Cam Ranh, cùng các huyện Vạn Ninh, 

Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm và huyện 

ñảo Trường Sa với tổng cộng 140 xã, phường, thị trấn. 

2.1.3 Thực trạng phát triển Kinh t ế - Xã hội của Khánh Hòa 

 Khánh Hòa có tốc ñộ tăng trưởng khá cao và ổn ñịnh.  
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2.2 THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

CÔNG CỘNG TẠI KHÁNH HOÀ 

2.2.1 Hiện trạng chung về giao thông vận tải ñường bộ tỉnh Khánh 

Hoà 

2.2.1.1 Mạng lưới ñường 

 Kết quả ñiều tra năm 2010, tổng chiều dài ñường bộ Khánh Hòa 

là 3.419 km, mật ñộ bình quân theo diện tích tự nhiên là 0,65km/km2, 

mật ñộ bình quân theo dân số là 3,03km/1.000 dân.  

 Mật ñộ ñường chính rải nhựa ở khu vực trung tâm thành phố là 

6,41km/km2 (147,35 km/22,99 km2) ñạt chỉ tiêu qui ñịnh (4,5 - 5 

km/km2) thành phố hiện ñang tiếp tục  xây dựng mở rộng. Đến năm 

2010 mật ñộ ñường chính rải nhựa ñạt 10 km/km2.  

2.2.1.2 Hiện trạng giao thông tĩnh 

 Toàn tỉnh Khánh Hòa có 9 bến xe lớn nhỏ, trong ñó có 5 bến xe 

do Công ty Dịch vụ vận tải Khánh Hòa quản lý, các bến xe còn lại do 

phòng giao thông các huyện quản lý. Nhìn chung, hệ thống bến xe tại 

Khánh Hòa tuy nhiều nhưng trang thiết bị của các bến còn thô sơ. Cơ 

sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ chỉ mới ñược tập trung ñầu tư vào hai 

bến xe tại Nha Trang. Chứ có những bãi ñỗ xe trung tâm mà chỉ có 

những bãi ñỗ xe riêng của các doanh nghiệp vận tải. 

2.2.2 Hiện trạng về mạng lưới vận tải hành khách công cộng tại 

Khánh Hoà 

2.2.2.1 Hiện trạng về mạng lưới tuyến 

a. Các tuyến nội ñô: 

 Hiện tại, nội ñô Nha Trang có 6 tuyến xe buýt hoạt ñộng với 

tổng chiều dài 90,2 km, 46 xe hoạt ñộng, phục vụ ñược khoảng 9 triệu 

lượt khách/năm. Mạng lưới 

b. Các tuyến liên khu vực 



11 

 

 Có 2 tuyến liên khu vực hoạt ñộng:  

 Công ty TNHH Đông Đức: tuyến Vạn Giã - Ninh Hòa - Nha 

Trang, cự ly 50km với 13 xe vận hành.  

 Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc - Ôtô Phương Trang: tuyến Nha 

Trang - Cam Ranh, cự ly 60 km, với 15 xe hoạt ñộng.  

c. Đánh giá thực trạng mạng lưới tuyến 

 Mật ñộ phủ tuyến trong nội thành Nha Trang còn khá thấp 

(0,38km/km2). Mạng lưới tuyến nội ñô còn khá ñơn giản, hoạt ñộng 

theo dạng ñơn, ñộc lập. Một số khu vực ñông dân cư nhất của thành 

phố như khu vực phường Phước Tiến và phường Phước Tân không có 

tuyến xe bus nào phục vụ, chưa khuyến khích ñược nhu cầu sử dụng 

loại hình VTCC một cách rộng rãi. 

 Mạng lưới tuyến xe buýt ñã kết nối ñược giữa khu vực trung 

tâm thành phố với khu vực ngoại thành và 2 huyện liền kề. Tuy nhiên, 

vẫn còn một số trục ñường có lưu lượng hành khách cáo nhưng chưa 

xây dựng tuyến. 

 Một số tuyến có lộ trình chưa hợp lý.  

2.2.2.2 Hiện trạng về phương tiện vận tải 

  Theo ước tính tốc ñộ tăng dân số thì hiện nay tại thành phố 

Nha Trang chỉ ñạt mức xấp xỉ 5,5ghế/1.000dân, trong khi tại Tp.HCM 

khoảng 25ghế/1.000dân và tại Hà Nội.. 

 Tuyến Nha Trang-Vạn Giã: loại xe 17 chổ ngồi và 23 chổ ñứng, 

là loại xe Transico ñời ñầu tiên, hiện trạng xe rất kém, tiện nghi thấp, 

gây ô nhiễm môi trường cao. Trong tháng 8/2011 ñã có 2 vụ TNGT 

xảy ra mà nguyên nhân là do tính an toàn của phương tiện. 

 Tuyến Nha Trang - Cam Ranh: loại xe Huyndai 30 ghế và 25 

chổ ñứng, ñược sản xuất từ năm 1997. Đây là loại xe chuyên dụng 

buýt, ñược nhập từ Hàn Quốc, chất lượng khá tốt.  
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 Các tuyến nội ñô sử dụng loại xe Transico B55 do công ty 1-5 

sản xuất với 30 ghế và 25 chổ ñứng. Đây là loại xe ñược sản xuất 

chuyên sử dụng cho hoạt ñộng buýt, chất lượng tương ñối ổn. 

 Hệ số vượt tải quá cao trong giờ cao ñiểm: số lượng PTVT 

không ñủ ñáp ứng nhu cầu.  

2.2.2.3 Hiện trạng về cơ sở hạ tầng trên tuyến 

 Hiện tại, tuyến buýt nội ñô có tổng cộng 254 ñiểm dừng với 212 

trụ chờ và 42 nhà chờ. Đa số các ñiểm dừng ñón khách là trụ dừng, kg 

thuận tiện cho hành khách, nhất là những lúc thời tiết xấu: nắng gắt, 

mưa... 

 Hiện nay các nhà chờ xe buýt thành phố Nha Trang có kiến trúc 

xấu, không ñảm báo các chức năng của một nhà chờ  và không mang 

những nét ñặc trưng riêng cho thành phố mà chỉ giống như một ñiểm 

thông báo xe dừng. Các nhà chờ chưa thống nhất mẫu mã, chưa có ñặc 

trưng riêng ... 

 Vị trí một số ñiểm dừng ñón khách chưa hợp lý, góp phần gây 

ách tắc giao thông. Các ñiểm dừng của các tuyến liên huyện hầu như 

chỉ là trụ dừng chân, trong khi tần suất xe trên tuyến thấp, rất bất tiện 

cho hành khách. 

2.2.2.4 Hiện trạng về công tác quản lý ñiều hành, tuyên truyền 

 Công tác quản lý, phối hợp, ñiều hành của các ban ngành trong 

lĩnh vực vận tải chưa cao gây khó khăn cho doanh nghiệp hoạt ñộng 

trong VTHKCC. 

 Chưa ứng dụng ñược trình ñộ khoa học kỹ thuật vào hoạt ñộng 

quản lý. 

 Công tác tuyên truyền chưa tốt, không thu hút ñược nhu cầu sử 

dụng VTHKCC. 
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CHƯƠNG 3  

HOÀN THI ỆN MẠNG LƯỚI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG 

CỘNG TẠI KHÁNH HÒA 

 

3.1 NHỮNG CĂN CỨ TIỀN ĐỀ 

3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội của Khánh Hòa 

3.1.1.1 Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và sản phẩm 

chủ lực 

 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ, du lịch - 

Công nghiệp - Nông nghiệp. 

 

3.1.1.2 Phương hướng phát triển theo lãnh thổ 

Phát triển hệ thống ñô thị và các khu dân cư nông thôn, ñầu tư phát 

triển trọng ñiểm các khu vực: 

- Khu vực thành phố Nha Trang và phụ cận. 

- Cảng trung chuyển quốc tế và Khu kinh tế tổng hợp Vân Phong. 

- Khu kinh tế Cam Ranh. 

3.1.1.3 Hiện trạng và ñịnh hướng phát triển các khu dân cư, khu 

công nghiệp 

 Tuyến ñường Cầu Lùng - Khánh Lê: nối trung tâm thành phố 

với khu vực dân cư của huyện Diên Khánh cùng tuyến ñường chính từ 

Nha Trang ñi Đà Lạt 

 Các dự án khu ñô thị dọc tuyến ñường Lê Hồng Phong: Phước 

Long, Mỹ Gia... 

 Khu ñô thị phía bắc thành phố: khu ñô thị Phước Hòa, hòn 

Xện... 

 Tuyến ñường dọc theo bờ kè Sông Cái, khu ñô thị Nam Sông 

Cái 
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 Dự án di dời trung tâm hành chính của tỉnh về phía Tây thành 

phố. 

 Các dự án ñô thị tại các huyện: khu ñô thị Ninh Thủy - Ninh 

Hòa, khu ñô thị thuộc bãi Dài - Cam Lâm... 

3.1.1.4 Chiến lược phát triển TP Nha Trang  

 Khánh Hòa có ñịnh hướng Nha Trang là một ñô thị du lịch, với 

trọng tâm là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo quốc tế. Như 

vậy, viễn cảnh quan trọng nhất ñối với tương lai của TP Nha Trang sẽ 

là Trung tâm du lịch quốc tế, tạo ñược bản sắc ñô thị từ cảnh quan 

thiên nhiên và cấu trúc ñô thị phát triển phù hợp với ñiều kiện văn hóa 

- xã hội .  

3.1.1.5 Quy hoạch các bãi ñỗ xe và bến xe trên ñịa bàn thành phố 

Nha Trang 

Quy hoạch xây dựng 2 bãi ñỗ xe trung tâm cho thành phố, thay ñổi, bổ 

sung công năng của bến xe phía Nam, xây dựng bến xe liên tỉnh mới. 

3.1.2 Các phương pháp dự báo nhu cầu vận tải hành khách công 

cộng 

3.1.2.1 Mô hình dự báo nhu cầu trực tiếp 

3.1.2.2 Mô hình dự báo nhu cầu 4 bước 

 Quy trình dự báo nhu cầu vận tải 4 bước là quy trình ñang ñược 

sử dụng rộng rãi hiện nay. Quy trình ñược tóm tắt như sau: 

 Bước 1: Xác ñịnh nhu cầu vận tải 

 Căn cứ vào tình hình sử dụng ñất, ñặc ñiểm của hệ thống giao 

thông vận tải như mạng lưới ñường sá, tập quán giao thông...căn cứ 

vào tình hình kinh tế xã hội ...của khu vực nghiên cứu, ta tính toán nhu 

cầu ñi lại giữa các vùng trong khu vực. 
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 Bước 2: Phân bổ nhu cầu vận tải 

 Trong bước này, ta sẽ xác ñịnh số chuyến ñi phân bổ giữa các 

vùng với nhau. Việc xác ñịnh số chuyến ñi giữa các vùng phụ thuộc 

vào mức ñộ hấp dẫn của ñiểm ñích của các vùng khác và chi phí ñi lại 

cũng như mức ñộ thuận lới, khó khăn của việc ñi lại. 

 Bước 3: Lựa chọn phương thức vận tải 

 Căn cứ vào chi phí ñi lại, thời gian ñi lại, ñặc ñiểm người ñi lại, 

ñặc ñiểm hệ thống giao thông nhằm xác ñịnh nhu cầu ñi lại cho từng 

phương thức vận tải. Ví dụ như: ñi bộ, xe ñạp, xe máy, ô tô, hay 

VTHKCC 

 Bước 4: Xác ñịnh mạng lưới 

  Đây là bước xác ñịnh lượng cho các tuyến của mạng lưới giao 

thông theo từng phương thức. Căn cứ vào ñây ñể xây dựng mạng lưới 

tuyến cho phù hợp. 

3.1.3 Dự báo nhu cầu vận tải hành khách công cộng của Khánh 

Hòa  

3.1.3.1 Dự báo sự phát triển dân số của Khánh Hoà 

 Căn cứ vào tốc ñộ tăng dân số, tập quán, văn hóa của người Vi ệt 

kết hợp mục tiêu của công tác kế hoạch hóa gia ñình... xác ñịnh tỉ lệ 

tăng dân số trung bình ñến năm 2020 là 1,5%/năm. 

3.1.3.2 Dự báo nhu cầu vận tải hành khách công cộng của Khánh 

Hoà 

a.  Phân vùng nghiên cứu 

 Toàn tỉnh Khánh Hòa ñược chia thành 128 phân vùng theo ranh 

giới hành chính các xã, phường thuộc tỉnh Khánh Hòa.  

b. Dự báo nhu cầu giao thông tỉnhKhánhHòa 
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b1. Mô tả mô hình dự báo nhu cầu 

 Sử dụng mô hình dự báo nhu cầu 4 bước, áp dụng phần mềm 

JICA STRADA ñể phân tích, dự báo nhu cầu. 

b2. Mô hình phát sinh và thu hút chuyến ñi 

  Tham khảo ý kiến một số chuyên gia, so sánh sự tương ñồng 

về chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Khánh Hòa với một số tỉnh thành trong 

nước, ước lượng hệ số ñi lại ñối với từng phân vùng, mô hình phát 

sinh/thu hút chuyến ñi ñược xây dựng theo từng loại hộ gia ñình và 

mục ñích chuyến ñi. Kết quả là dự báo phát sinh/ thu hút nhu cầu giao 

thông năm 2010 và 2020. 

b3. Mô hình phân bổ chuyến ñi 

  Kết quả mô hình xác ñịnh số chuyến ñi phân bổ giữa các vùng 

với nhau. 

b4. Mô hình phân chia phương thức 

  Mô hình cho kết quả dự báo phân chia tỷ phần phương thức ñi 

lại toàn tỉnh Khánh Hòa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.84%

87.99%

5.66% 3.51%

Phân chia ph ương th ức 2010

Xe ñạp

Xe máy

Xe ô tô cá nhân

Xe buýt công 
cộng

 

Hình 3.8: 
Tỉ lệ nhu cầu 

ñi lại theo 
từng phương 
thức trong 
năm 2010 
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Mô hình phân bổ nhu cầu ñi lại của VTHKCC trên mạng lưới giao 

thông.  

  Căn cứ vào các kết quả của mô hình, ñối chiếu thực tế giao 

thông hiện tại, ñồng thời tham khảo ý kiến một số chuyên gia… ñiều 

chỉnh mạng lưới tuyến hiện tại, xây dựng mạng lưới tuyến cho tương 

lai, tính toán nhu cầu phương tiện. 

  Song song vào ñó là công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên 

tuyến và công tác quản lý tuyên truyền nhằm khai thác một cách hiệu 

quả mạng lưới VTHKCC ñã xây dựng. 

3.2 HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

CÔNG CỘNG TẠI KHÁNH HOÀ 

3.2.1 Hoàn thiện mạng lưới tuyến 

3.2.1.1 Hòan thiện các tuyến ñang khai thác 

a. Đối với các tuyến liên khu vực: 

  Tuyến Nha Trang - Ninh Hòa - Vạn Giã: ñiều chỉnh lộ trình 

vào trung tâm thị xã Ninh Hòa và kéo dài ñến chợ Tu Bông, ñi xuyên 

2,39%

61,67%

17,92%

18,01%

Phân chia ph ương thức 2020

Xe ñạp

Xe máy

Xe ô tô cá nhân

Xe buýt công 
cộng

 

Hình 3.8: 
Tỉ lệ nhu cầu 

ñi lại theo 
từng phương 
thức trong 
năm 2020 
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qua thành phố Nha Trang kết nối với các ñiểm thu hút: ga Nha Trang, 

siêu thị Maximax, bến xe liên tỉnh… 

  Tuyến Nha Trang - Cam Ranh: cũng ñi xuyên qua thành phố 

Nha Trang kết nối với các ñiểm thu hút: ga Nha Trang, siêu thị 

Maximax, bến xe liên tỉnh…kéo dài ñến siêu thị Maximax Cam Ranh. 

b. Đối với các tuyến nội ñô thành phố Nha Trang: 

  Tuyến số 2: chạy thẳng theo ñường Lê Thánh Tôn - Đinh Tiên 

Hoàng - Lý Tự Trọng - Thái Nguyên...Thành, ñảm bảo ñược nhu cầu 

ñi lại hiện tại và còn kết nối ñược thêm các ñiểm thu hút khách như 

siêu thị Maximax, ga Nha Trang.   

  Tuyến số 3: ñiều chỉnh lại theo lộ trình Khu du lịch Sông Lô - 

Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Hữu Huân - Ngô 

Gia Tự - Nguyễn Chánh - Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền - Trạm Chợ 

Đầm. Như vậy, mặc dù hơi bị gãy khúc, nhưng tuyến này sẽ kết nối 

ñược khu dân cư ñông ñúc của 2 phường Tân Lập và Phước Tiến với 

chợ Đầm cũng như các trường học Nguyễn Thiện Thuật, Thái 

Nguyên, khu liên cơ quan hành chính. Đến năm 2015, khi các dự án 

du lịch thuộc bãi Dài ñi vào hoạt ñộng thì tuyến này sẽ kéo dài ñến sân 

bay Cam Ranh. 

3.2.1.2 Đề xuất ñiều chỉnh các tuyến theo quy hoạch và mở tuyến 

mới 

a. Giai ñoạn 2011-2015 

  Tuyến số 8: Chợ Đầm - Ngô Quyến - Trần Hưng Đạo - 

Nguyễn Thị Minh Khai - Trần Nhật Duật - Nguyễn Trãi - Lê Thành 

Phương - Thống Nhất - Phan Bội Châu - Chợ Đầm. Là tuyến ñường 

vòng phục vụ nhu cầu ñi lại của người dân, kết nối với các ñiểm thu 

hút như: khu liên cơ quan, chợ Đầm, trường Nguyễn Thiện Thuật, nhà 

thiếu nhi, ….. 
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  Tuyến số 9: Bến xe phía Nam - Lê Hồng Phong - Cao Bá 

Quát - Trấn Nhật Duật -Nguyễn Thị Minh Khai - Trần Phú - Hoàng 

Diệu - Nguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Tất Thành - Khu ñô thị Phước 

Long. Là tuyến dạng U, tiếp cận khu dân cư quanh khu vực sân bay 

Nha Trang. 

b. Giai ñoạn 2015-2025  

  Tách lại hai tuyến liên khu vực ñã sáp nhập, ñó là:  

Tuyến số 2 (Bình Tân - Trần Phú - Khánh Vĩnh) thành 2 tuyến:  

- Bình Tân - Bến xe phía Nam - Hương Lộ Ngọc Hiệp (45) 

- Bến xe phía Nam - Diên Khánh - Khánh Vĩnh 

Tuyến số 6 (Bến xe phía Nam - Ninh Hòa - Vạn Giã) thành 2 tuyến: 

- Bến xe phía Nam - Bến xe phía Bắc 

- Bến xe phía Bắc - Ninh Hòa - Vạn Giã - Đại Lãnh.  

  Ngoài ra, các tuyến ñược quy hoạch cho giai ñoạn này như 

trong bảng tổng hợp bên dưới. 

Bảng 3.9: Tổng hợp các tuyến buýt giai ñoạn 2011-2015 

Số hiệu Tên tuyến Cự ly 

1 
Bình Tân - Lê Hồng Phong - Trạm xe 

buýt Ngã Ba Thành 
18 km 

2 Bình Tân - Trần Phú -Khánh Vĩnh 40 km 

3 Chợ Đầm  - Khu du lịch Sông Lô 15 km 

4 
Hòn Xện - Nguyễn Thiện Thuật – 

Vinpearl 
15 km 

5 
Cầu Trần Phú- Tô Hiến Thành - Hòn 

Rớ 
12 km 

6 BX Phía Nam - Bến xe phía Bắc - Ninh 63 km 
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Hòa - Vạn Giã 

7 Nha Trang - Cam Ranh 60 km 

8 Chợ Đầm - Nguyễn Trãi 6 km 

9 
Bến xe phía Nam - Khu ñô thị Phước 

Long 
8 km 

Tổng 237 km 

 

Bảng 3.10: Tổng hợp các tuyến buýt giai ñoạn 2015 - 2025 

Số 

hiệu 
Tên tuyến Cự ly 

1 
Bình Tân - Lê Hồng Phong - Trạm xe 

buýt Ngã Ba Thành 
18 km 

2A Bình Tân - Trần Phú -Ngọc Hiệp 10 km 

2B Bến xe phía Nam - Khánh Vĩnh 35 km 

3 Chợ Đầm  - Khu du lịch Sông Lô 15 km 

4 
Hòn Xện - Nguyễn Thiện Thuật – 

Vinpearl 
15 km 

5 
Bến xe phía Bắc - Trần Phú - Tô Hiến 

Thành - Hòn Rớ 
16,5 km 

6A BX Phía Nam - Bến xe phía Bắc  7,5 km 

6B 
Bến xe phía Bắc - Ninh Hòa - Vạn Giã - 

Tu Bông 
70 km 

7 Nha Trang - Cam Ranh 60 km 

8 Chợ Đầm - Nguyễn Trãi 6 km 

9 
Bến xe phía Nam - Khu ñô thị Phước 

Long 
8 km 
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10 Thành - bến xe phía Bắc 14 km 

11 Tuyến gom thành phố Cam Ranh 12 km 

12 
Bến xe Ninh Hoà - Trung tâm thị xã 

Ninh Hoà - Dốc Lết 
19 km 

13 
Bến xe Cam Ranh - Thị trấn Tô Hạp 

(Khánh Sơn) 
37 km 

14 Bến xe Ninh Hoà - Dục Mỹ 20 km 

15 Bến xe Bắc Cầu Lùng - bến xe phía Bắc 15,5 km 

Tổng 378.5 km 

3.2.2 Hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên tuyến 

3.2.2.1 Trạm dừng xe buýt 

Đề xuất mô hình nhà chờ phải có các bộ phận như hình 3.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.15 : Các bộ phận của nhà chờ xe buýt  
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3.2.2.2 Điểm trung chuyển xe buýt: 

Bảng 3.11:  Vị trí các ñiểm trung chuyển xe buýt ñề xuất 

STT Vị trí 

Giai 

ñoạn 

2011-

2015 

Giai 

ñoạn 

2015-

2020 

1 Bến xe phía Nam  X 

2 Bến xe phía Bắc  X 

3 
Ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn 

Tất Thành 

X 
 

4 Nút giao Tháp Bà - Trần Phú  X  

5 
Khu vực nút giao Vân Đồn – Trần 

Nhật Duật 

X 
 

6 Khu vực Ngã Bảy X  

7 Khu vực nút giao Marximark X  

3.2.2.3 Điểm ñầu cuối, bãi hậu cần, trạm bảo dưỡng 

 Tại các ñiểm ñầu cuối nên có diện tích ñỗ xe và phòng nghỉ 

ngơi cho tài xế cùng nhân viên phục vụ. 

 Đề xuất xây dựng bãi ñỗ trung tâm tại bến xe Phía Nam và các 

bãi ñỗ phụ tại Ninh Hòa, Bến xe Phía Bắc và bến xe Cầu Lùng. 

3.2.3 Các giải pháp về phương tiện vận chuyển 

3.2.3.1 Các giả thuyết lựa chọn phương tiện vận tải 

 Căn cứ theo kết quả lưu lượng dòng vận tải, các loại xe ñược 

lựa chọn sử dụng tính toán nhu cầu phương tiện trên các tuyến bao 

gồm xe buýt lớn (80 chỗ), tiêu chuẩn (55 chỗ) và trung bình (40 chỗ).  
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3.2.3.2 Nhu cầu về phương tiện vận tải   

 Từ kết quả tính toán nhu cầu VTHKCC, ñề xuất sử dụng loại xe 

B55 và B80 do Cty Cổ phần ôtô Trường Hải lắp ráp với tổng số lượng 

như sau: 

- Giai ñoạn 2010 - 2015: 89 xe B55 

- Giai ñoạn sau 2020: 71 xe B55 và 96 xe B80 

3.2.4 Các giải pháp về hệ thống quản lý 

3.2.4.1 Tổ chức quản lý của Nhà nước về vận tải hành khách công 

cộng 

 Nâng cao công tác ñiều hành quả lý của nhà nước ñối với VTHKCC. 

3.2.4.2 Đề xuất thành lập  tổ chức quản lý vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt của Tỉnh  

Thành lập Bộ phận quản lý và ñiều hành VTHKCC bằng xe buýt trực 

thuộc phòng Vận tải và quản lý phương tiện-người lái thuộc Sở 

GTVT. Tổ này sẽ thực hiện các chức năng: 

- Quản lý luồng tuyến, ñiều phối, giám sát hoạt ñộng của các 

doanh nghiệp kinh doanh xe buýt. 

- Xây dựng kế hoạch khai thác, ñề xuất mức trợ giá 

- Tham mưu chỉ ñịnh ñơn vị khai thác xe buýt. Xúc tiến xã hội 

hoá ñầu tư vào lĩnh vực VTCC nhằm tiết kiệm ngân sách, nâng cao 

chất lượng phục vụ. 

- Phối hợp của các lực lượng chức năng trong việc duy trì trật tự 

trong hoạt ñộng VTHKCC. 

- Hỗ trợ, thực hiện công tác tuyền truyền sử dụng phương tiện 

vận tải công cộng ñến người dân 

3.3 ĐÁNH GIÁ M ẠNG LƯỚI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG 

CỘNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH 

3.3.1 Đánh giá về hiệu quả sử dụng 
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  Căn cứ từ kết quả tính toán nhu cầu của mô hình, ñối chiếu 

với mạng lưới tuyến sau khi ñiều chỉnh cho thấy mạng lưới tuyến ñã 

dần và ñi ñến phủ tuyến toàn bộ các khu vực dân cư, các khu vực có 

phát sinh nhu cầu vận tải. Mạng lưới tuyến mới cùng hệ thống cơ sở 

hạ tầng tiện ích ñã mang ñến sự tiện lợi cho người dân trong việc ñi 

lại. 

  Mật ñộ phủ tuyến nội thành Nha Trang sau khi ñiều chỉnh, bổ 

sung ñã ñạt ñược 0,62 km/km2, ngang mức phủ tuyến với Hà Nội hiện 

nay. 

  Khắc phục ñược những bất cập trong an toàn của phương tiện 

vận tải sử dụng cho VTHKCC trên các tuyến. 

3.3.2 Đánh giá về hiệu quả kinh tế 

  Hiệu quả kinh tế từ phương án ñược tính từ hiệu quả việc: 

giảm ùn tắc giao thông, tiết kiệm thời gian, giảm ô nhiểm môi trường, 

giảm chi phí ñi lại, chi phí ñầu tư..... 

  Tính toán hiệu quả kinh tế của phương án từ chi phí ñầu tư và 

hiệu quả của việc giảm tác ñộng môi trường theo 3 kịch bản: 

- Kịch bản 1: tất cả các nhu cầu sử dụng VTHKCC như phương 

án ñã tính. 

- Kịch bản 2: tất cả các nhu cầu VT phát sinh thêm ñều sử dụng 

xe máy 

- Kịch bản 3: tất cả các nhu cầu VT phát sinh thêm ñều sử dụng 

Oto cá nhân. 
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Bảng 3.14: Hao phí xã hội cho từng kịch bản của phương án 

Chi phí xã hội 
K ịch bản 1:  

Toàn xe bus 

K ịch bản 2:  

Toàn xe máy 

K ịch bản 3:  

Toàn oto 

Chi phí ñầu tư ( triệu ñồng) 

Giai ñoạn 2011-

2015 38.360 587.815 8.817.227 

Giai ñoạn 2015-

2020 253.600 5.863.428 87.951.416 

Hao phí môi trường trong 1 năm (triệu ñồng) 

Giai ñoạn 2011-

2015 42 146.234 59.186 

Giai ñoạn 2015-

2020 205 1.458.676 590.374 

 Khó có thể ñánh giá hết mức ñộ hiệu quả kinh tế trong việc sử 

dụng phương tiện VTHKCC. Nhưng rõ ràng, phương án ñã tạo nên lợi 

ích xã hội ñáng kể do giảm ñược chi phí xã hội cho việc ñầu tư vào 

PT, giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ, chi phí vận hành xe, tiết kiệm thời 

gian ñi lại, giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm và chi phí bảo trì ñường 

bộ.... 
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KẾT LUẬN 

Giao thông vận tải là một trong những ngành quan trọng ñối với kinh 

tế - xã hội của mỗi quốc gia. Nó ảnh hưởng ñến tất cả các ngành và là 

tiền ñề cho sự phát triển xã hội. Trong quá trình phát triển và ñô thị 

hoá tại Khánh Hòa, việc quy hoạch và phát triển giao thông công cộng 

giữ một vai trò rất quan trọng.  

Luận văn “Hoàn thiện mạng lưới VTHKCC tại Khánh Hòa” là kết quả 

của quá trình nghiên cứu, khảo sát dựa trên thực trạng cơ sở hạ tầng 

giao thông hiện có và ñịnh hướng qui hoạch phát triển giao thông vận 

tải của Tỉnh, từ ñó hoàn thiện mạng lưới VTHKCC Khánh Hòa từ nay 

ñến năm 2020. 

Tuy nhiên, ñể mạng lưới VTHKCC tại Khánh Hòa thực sự hoạt ñộng 

có hiệu quả, cần có những giải pháp ñồng bộ của các sở, ban ngành. 

Từ việc tạo môi trường an toàn cho hoạt ñộng của xe buýt ñến việc hỗ 

trợ, trợ giá cho các doanh nghiệp vận tải...Có như vậy, VTHKCC mới 

dần dần thay thế ñược vận tải cá nhân, ñi trước mở ñường cho quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Xin chân thành gửi lời cảm ơn ñến  GS.TS Trương Bá Thanh, 

TS.Nguyễn Văn Thụ, Th.s Vũ Anh Tuấn ñã nhiệt tình giúp ñỡ, hướng 

dẫn hoàn thành luận văn này./. 

 

 


