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THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
 

1. Thông tin chung: 

- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên 

mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung  

- Mã số: Đ2015-06-22 

- Chủ nhiệm: PGS. TS Phan Cao Thọ  

- Thành viên tham gia: TS. Trần Hoàng Vũ; ThS. Ngô Thị Mỵ; ThS. Trần Thị 

Phương Anh; KS. Hoàng Bá Đại Nghĩa 

- Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng  1/10/2015 đến tháng 30/9/2016 

2. Mục tiêu: 

- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu gồm các điểm nguy hiểm xảy ra trên đường quốc lộ 1A 

đoạn từ Đà Nẵng đi Quảng Nam – Quảng Ngãi. 

- Đề xuất đề giải pháp xây dựng hệ thống cảnh báo tự động an toàn giao thông trên 

mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực Miền trung Việt Nam qua hệ thống 

Smart phone. 

3. Tính mới và sáng tạo: 

 Hệ thống cảnh báo thông minh về an toàn giao thông trên các tuyến đường mạng 

lưới đường bộ khu vực miền Trung.  

4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu: 

 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các điểm đen thực tế trên mạng lưới đường bộ. 

Tiếp theo dữ liệu sẽ được gửi về trung tâm xử lý (máy chủ). Tại máy chủ các dữ 

liệu được tập hợp lại rồi so sánh với dữ liệu chuẩn tại cơ sở dữ liệu. Dựa trên việc 

so sánh này hệ thống sẽ đưa ra các cảnh báo an toàn giao thông cho các đối tượng 

tham gia giao thông qua phần mềm được thiết kế trên Smartphone. 

5. Tên sản phẩm:  

Bộ cơ sở dữ liệu lưu trữ trên server. 

Hệ thống cảnh báo: Server kết nối internet, phần mềm cảnh báo an toàn giao thông 

trên Smartphone.  

Bài báo khoa học:  

 “Construction of warning system of traffic congestions and accidents in urban 

areas of Vietnam”. Journal of Science and Technology, The University of 

Danang, No. 7(104).2016 

 “Building a database for serving a warning system of traffic accidents on 

national highway 1A at Da Nang, Quang Nam – Quang Ngai province”, 
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Proceeding of The 2nd Conference on Transport Infrastructure with Sustainable 

Development (TISDC 2016), Vietnam, Year 2016. 

 “Development Of Warning System For Intelligent Transport Systems In The 

Road Traffic Network Passing Through The Central Provinces Of Vietnam”, 

International Journal of Engineering Research & Technology, Year 2016. 

6. Hiệu quả, phƣơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp 

dụng:  

Hiệu quả :  

- Hệ thống cảnh báo thông minh về an toàn giao thông  nhằm giúp các lái xe biết 

trước thông tin các điểm đen, cận đen nhằm hạn chế tai nạn giao thông. 

- Đề tài này còn giúp cho sinh viên, học viên cao học trong nước có được mô hình 

thực nghiệm để nghiên cứu về hệ thống cảnh báo an toàn giao thông. 

Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:  

    Các kết quả sẽ được đưa vào trong báo cáo tổng kết và ứng dụng tại địa chỉ: 

-  Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng, 48 Cao Thắng, Thành phố Đà Nẵng 

- Các Cục quản lý đường Bộ, các Sở GTVT, UBATGT các tỉnh Đà Nẵng, Quảng 

Nam và Quảng Ngãi. 

7. Hình ảnh, sơ đồ minh họa chính 

 
Hệ thống cảnh báo thông minh về an toàn giao thông trên các tuyến đường 

Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài                         Chủ nhiệm đề tài 

         (ký, họ và tên, đóng dấu)                                    

 

 

 

 

 
                    PGS. TS. Phan Cao Thọ 
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 
 

1. General information: 

- Project title: Research building of  warning System For Intelligent Transport 

Systems In The Road Traffic Network Passing Through The Central Provinces 

Of Vietnam 

- Code number: Đ2015-06-22 

- Project Leader: Assoc. Prof. Phan Cao Tho   

- Coordinator: Ph.D Tran Hoang Vu; MSc. Ngo Thi My; MSc. Tran Thi Phuong 

Anh; BE Hoang Ba Dai Nghia 

- Implementing institution: College of Technology, The University of Danang 

- Duration: from October  2015 to September  2016 

2. Objective: 

- Created a database of dangerous points occurred on the 1A highway from Da 

Nang to Quang Nam - Quang Ngai.  

- Proposed the solution to establish an automatic safety warning system for the 

road traffic in the central provinces of Vietnam via Smart phone system. 

3. Creativeness and innovativeness:  

Warning System For Intelligent Transport Systems In The Road Traffic Network 

Passing Through The Central Provinces Of Vietnam. 

4. Research results: 

Building a database system for real black point in traffic on the road network. Then, 

the database will be sent to the processing center (server). The data will be collected 

and compared to the standard data from database. Based on this comparison, the 

system will provide the safety traffic warning to the traffic participants by the 

software on smart phones. 

5. Products:  

Database of dangerous points stored on the server. 

Warning systems: Server connected to the internet, Warning software of safety 

traffic on smartphone.  

Journals: 

  “Construction of warning system of traffic congestions and accidents in urban 

areas of Vietnam”. Journal of Science and Technology, The University of 

Danang, No. 7(104).2016 
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 “Building a database for serving a warning system of traffic accidents on 

national highway 1A at Da Nang, Quang Nam – Quang Ngai province”, 

Proceeding of The 2nd Conference on Transport Infrastructure with Sustainable 

Development (TISDC 2016), Vietnam, Year 2016. 

 “Development Of Warning System For Intelligent Transport Systems In The 

Road Traffic Network Passing Through The Central Provinces Of Vietnam”, 

International Journal of Engineering Research & Technology, Year 2016. 

6. Effects, transfer alternatives of research results and applicability:  

- Intelligent warning systems for safety traffic to help the driver know in advance 

information black spots, black access to limited traffic accidents. 

- This research also helps students, graduate students have been experimental 

system to study the Intelligent warning systems for safety traffic. 

7. Main illustration images, diagrams 

  
 

Intelligent warning systems for safety traffic on roads
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1 MỞ ĐẦU  

 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài trong và ngoài nƣớc  

Nghiên cứu về an toàn giao thông đường bộ nó chung trong công tác thiết kế, trong công 

tác quản lý khai thác đã được biết đến từ rất lâu, không phải là mới nhưng cũng chưa bao 

giờ là cũ.  Vấn đề an toàn giao thông luôn là vấn đề thời sự nóng bỏng ở tất cả các quốc gia 

trên thế giới. Trong các tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô của các nước đều đưa ra các chỉ tiêu 

hình học nhằm thỏa mãn tốt nhất an toàn giao thông, tuy nhiên ở mỗi nước với đặc điểm 

khác nhau về điều kiện đường, điều kiện giao thông, tổ chức giao thông do vậy công tác 

thiết kế, quản lý khai thác có thể khác nhau. Quan điểm thiết kế đường thỏa mãn nhu cầu 

chạy xe theo các mức độ đạt được của tiêu chuẩn cần được làm rõ. Rất nhiều vụ tai nạn xảy 

ra với nhiều nguyên nhân khác nhau về con người, về phương tiện… rất ít có các phân tích 

chuyên sâu về điều kiện đường, việc tìm hiểu nguyên nhân gây tai nạn từ các yếu tố của 

tuyến đường và từ đó có các giải pháp để thiết kế kỹ thuật tốt hơn, quản lý khai thác tốt hơn 

là rất cần thiết.  

Việc nghiên cứu lý thuyết kết hợp thực nghiệm để ứng dụng công nghệ thông minh cho 

việc tổ chức quá trình chạy xe với đặc điểm riêng ở Việt Nam hiện còn là mới mẻ trong 

khoảng dưới 10 năm gần đây và bắt đầu với việc ứng dụng công nghệ ITS (Intelligent 

Transport System) vào tổ chức, điều khiển và kiểm soát giao thông trong đô thị. Hiện nay 

chưa có nghiên cứu nào về việc ứng dụng ITS trong đảm bảo an toàn giao thông trên hệ 

thống MLĐ bộ nước ta.   

 

2. Tính cấp thiết của đề tài  

TNGT  hiện đang trở thành quốc nạn ở nước ta và ngày càng có chiều hướng phức tạp, 

khó kiểm soát, mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng. Trung bình hằng ngày có khoảng 

30-35 người chết và hằng trăm người bị thương do tai nạn giao thông, trong đó tai nạn giao 

thông đường bộ chiếm 90% và gần 70% xảy ra trên hệ thống đường quốc lộ và đường tỉnh. 

Thống kê của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, số lượng và mức độ nghiêm trọng các vụ 

tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên các đường quốc lộ đi qua các tỉnh miền Trung – Tây 

Nguyên với 72% trong tổng số các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Vấn đề này gây ra hậu 

quả xấu vô cùng lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, làm tốn vô cùng nhiều 

kinh phí và thời gian, làm đau đầu các nhà quản lý và tác động vào lương tri của dân tộc. 

Chính vì vậy Chính phủ đã lấy năm 2015 là năm an toàn giao thông để khởi đầu lại cho việc 

đề xuất các giải pháp mang tính đồng bộ và quyết tâm thực hiện nhằm thiết lập kỷ cương, 

trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước. Hơn một năm đã trôi qua, chúng ta cũng 

đã làm được một số việc có tác động tích cực nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, tuy nhiên 

để thực thi nhiệm vụ quan trong này một cách triệt để và lâu dài, một nghiên cứu sâu về an 
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toàn giao thông đường bộ, tai nạn giao thông đường bộ có tính hệ thống trên cả hai phương 

diện lý thuyết và thực nghiệm sẽ làm cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp nâng cao an toàn 

giao thông, đẩy lùi tai nạn giao thông trên hệ thống mạng lưới đường ô tô đi qua các tỉnh 

miền Trung là cấp bách và cần thiết hơn bao giờ hết. 

      Trên cơ sở vấn đề đặt ra như vậy thì việc “Nghiên cứu xây dựng thống cảnh báo an 

toàn giao thông trên hệ thống mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung” 

là rất quan trọng. Những kết quả đạt được sẽ hỗ trợ giúp cho chúng ta đề phòng tai nạn và 

an toàn hơn khi tham gia giao thông trên mạng lưới đường bộ. 

 

3. Mục tiêu, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

  Mục tiêu :  

- Đề tài tập trung nghiên cứu phân tích, xác định các khu vực nguy hiểm có nguy cơ gây 

tai nạn giao thông làm cơ sở dữ liệu để xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên 

mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh thuộc khu vực miền Trung góp phần nâng cao hiệu quả 

khai thác và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. 

- Kết nối hệ thống với mạng Internet phục vụ cho việc giám sát cảnh báo các điểm đen 

trên các tuyến đường thông qua Smart phone của các đối tượng tham gia giao thông. 

      - Cảnh báo an toàn giao thông kịp thời khi có các dấu hiệu bất thường tại các tuyến 

đường khi có sự cố xảy ra. 

  Đối tƣợng :  

- Các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ đi qua khu vực các tỉnh miền Trung (TP Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi): Các vị trí điểm đen, cận đen.  

- Giao thức  mạng HTTP 

- Công nghệ định vị Assisted GPS 

- Hệ thống truyền – nhận dữ liệu giữa server (trên PC) và client (trên Smart phone) 

- Lập trình ứng dụng bằng Android trên Smart phone 

  Phạm vi nghiên cứu :  

- Các giải pháp an toàn giao thông trên hệ thống mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh 

khu vực miền Trung. 

- Xây dựng mô hình thực nghiệm cảnh báo an toàn giao thông thông qua Smart phone 

dựa trên hệ thống định vị toàn cầu GPS. 

- Kết quả nghiên cứu đạt được có thể triển khai ứng dụng tại mạng lưới đường bộ đi 

qua các tỉnh khu vực miền Trung.   
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4. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu  

 Cách tiếp cận :  

 - Điều tra, khảo sát các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan. 

- Tận dụng kết quả nghiên cứu đã có của bản thân nhóm nghiên cứu. 

- Đề xuất các giải pháp cải tiến cho bài toán cảnh báo, cập nhật dữ liệu trên nền Web 

hoặc trên Smart phone. 

- Tích hợp hệ thống, chạy thử, đánh giá kết quả và tối ưu hóa hệ thống. 

 Phƣơng pháp nghiên cứu :  

- Cơ sở lý luận: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu lý thuyết về an toàn giao thông 

trong thiết kế và khai thác đường ô tô ở điều kiện Việt Nam.  

- Phương pháp thực nghiệm: Khảo sát, phân tích số liệu thực tế, đề xuất giải pháp thiết 

kế cho hệ thống, triển khai chạy thử, đánh giá hiệu quả của hệ thống thiết kế cảnh báo. 

5. Nội dung nghiên cứu :  

      Nội dung nghiên cứu gồm 3 chƣơng : 

- Chƣơng 1 : Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm ảnh hƣởng của điều kiện 

đƣờng, điều kiện giao thông và các yếu tố con ngƣời đến tai nạn giao thông 

đƣờng bộ  

Chương này sẽ trình bày các lý thuyết ảnh hưởng đến tai nạn giao thông và 

khảo sát thực tế các yếu tố ảnh hưởng trên đường quốc lộ 1 A đoạn Đà Nẵng đi 

Quảng Ngãi, đồng thời phân loại các điểm tai nạn giao thông trên đường làm cơ sở 

cho chương 2 . 

- Chƣơng 2 :  Xây dựng cơ sở dữ liệu về các điểm tai nạn giao thông trên quốc lộ 

1A đoạn Đà Nẵng đi Quảng Nam – Quảng Ngãi  

Nội dung của chương tập trung vào khảo sát các điểm tiềm ẩn tai nạn giao 

thông trên đường, phân tích nguyên nhân chính và cảnh báo tại các điểm mất an toàn 

này, và được cụ minh họa qua biểu đồ với tuyến khảo sát dài 170 km gồm 28 điểm 

tiềm ẩn TNGT 

- Chƣơng 3 :   Xây dựng hệ thống cảnh báo giao thông thông minh ( ITS) trên 

mạng lƣới đƣờng bộ qua các tỉnh khu vực miền Trung   

Trong chương này, đề xuất xây dựng hệ thống cảnh báo thông minh về an 

toàn giao thông  nhằm giúp cho người tham gia giao thông về các sự cố giao thông, 

các điểm đen, cận đen nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi người lái di chuyển trên 

mạng lưới đường bộ qua các tỉnh khu vực miền Trung.  
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CHƢƠNG I : NGHIÊN CỨU LÝ  THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM ẢNH 

HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐIỀU KIỆN ĐƢỜNG, ĐIỀU KIỆN GIAO 

THÔNG VÀ CÁC YẾU TỐ CON NGƢỜI ĐẾN TAI NẠN GIAO THÔNG 

ĐƢỜNG BỘ 
 

1.1  Tổng quan tình hình tai nạn giao thông trên đƣờng Quốc lộ 1A đoạn Đà 

Nẵng đi Quảng Nam – Quảng Ngãi    

1.1.1 Khái quát về cơ sở hạ tầng  

Tuyến đường Quốc Lộ 1A hiện hữu nói chung trên cả nước, được thiết kế theo tiêu chuẩn 

đường cấp II và cấp III đồng bằng. Trắc ngang của đường có 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô 

sơ, dải phân cách, lề đường, rãnh thoát nước. Trên một số đoạn tuyến có dải phân cách giữa. 

Tình trạng mặt đường chủ yếu là BTN, một số đoạn tuyến sử dụng BTXM. Chất lượng mặt 

đường ở mức độ khá và trung bình, nhiều đoạn xấu do ảnh hưởng của mưa, bão. Hệ thống 

biển báo giao thông về cơ bản đáp ứng yêu cầu khai thác của tuyến, hệ thống chiếu sáng còn 

hạn chế. 

1.1.2 Đặc điểm phƣơng tiện lƣu thông trên tuyến  

Lưu lượng phương tiện giao thông trên tuyến Quốc Lộ 1A ngày càng tăng nhanh, tính 

chất giao thông phức tạp, có sự biến đổi lớn về thành phần và tốc độ dòng xe dọc theo 

tuyến. Hiện nay do tốc độ tăng trưởng vận tải trên tuyến quá lớn, lưu lượng giao thông 

bình quân lên đến 18.423 xecqd/ngày đêm. Thống kê này cho thấy tuyến đã quá tải và sẽ 

quá tải toàn tuyến vào giai đoạn 2015 – 2025. 

1.1.3 Dòng xe trên tuyến Quốc Lộ 1A đoạn Đà Nẵng đi Quảng Nam – Quảng 

Ngãi  

Đoạn tuyến nằng trên trục đường chính Bắc – Nam nên có nhiều xe khách liên tỉnh 

chạy qua. Các xe khách này thường chạy với tốc độ khá cao. 

Bảng  1.1:  Lưu lượng dòng xe trên QL1A năm 2015. 

Tuyến 

đƣờng 
Xe con 

Xe tải 

nh  

Xe tải 

trung 

Xe tải 

nặng 

Xe 

 hách 

nh  

Xe 

 hách 

lớn 

Xe 

máy 

Xe 

đạp 

QL1A 1725 1449 1682 1163 1458 1370 2723 405 

Ngoài ra hai bên tuyến đường có nhiều công trình công cộng như : Trường học, chợ, 

bưu điện, ngân hàng, các công ty, khu công nghiệp và tất nhiên là có cả các cụm dân cư. 

Vì vậy ngoài xe khách, xe buýt, trên đoạn tuyến còn xuất hiện một lượng rất lớn các loại 

xe địa phương như : xe ôtô tự chế, xe tải nhẹ, xe máy, xe đạp và có cả bộ hành . Có thể 

nhận thấy dòng xe trên tuyến là dòng xe hỗn hợp với sự tham gia của rất nhiều thành 
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phần với tốc độ lưu thông rất khác nhau và với một trật tự lộn xộn. Vì vậy tình hình giao 

thông trên tuyến này vô cùng phức tạp và khó kiểm soát. 

1.1.4 Tình hình tai nạn giao thông trên tuyến  

1.1.4.1  Tai nạn giao thông trên toàn quốc  

Theo số liệu thống kê của Cục cảnh sát giao thông [3] từ ngày 16/11/2012 đến 

15/09/2014 trên tuyến QL1A đã xảy ra 3.534 vụ TNGT, làm chết 1.991 người và bị 

thương 2.101 người (chiếm 11% tổng số vụ, chiến 15,1% tổng số người chết và 

10,89% tổng số người bị thương so với toàn quốc). 

Theo đó, số vụ TNGT do ôtô khách, ôtô tải gây ra có chiều hướng tăng (cụ thể xe 

ôtô con chiếm 11,4% ; xe ôtô khách chiếm 33,02% ; xe ôtô tải chiếm 9,20% ; môtô 

chiếm 10,7%). 

1.1.4.2 Tai nạn giao thông trên QL1A đoạn Đà Nẵng đi Quảng Nam – Quảng Ngãi 

Số liệu thống kê căn cứ vào số liệu của cục quản lý đường bộ III [1] và sở công an 

Đà Nẵng [2] 

(Phụ lục 1 : Bảng thống kê tai nạn giao thông ) 

Theo số liệu thống kê, nạn nhân trong các vụ TNGT hầu hết là năm giới, độ tuổi từ 

18-50. 

Hầu hết các vụ tai nạn đều có liên quan đến ít nhất một ôtô. 

Theo hồ sơ tai nạn, nguyên nhân của hầu hết các vụ tai nạn được xác định là : không 

chú ý quan sát hoặc chạy quá tốc độ quy định. 

Ngoài ra một số vụ TNGT xảy ra trên tuyến đường đang thi công nguyên nhân một 

phần vì các yếu tố trong quá trình thi công gây ra như : 

Bụi bẩn, tiếng ồn. 

Thiếu biển báo, đèn tín hiệu, cọc tiêu an toàn… 

Vật liệu thi công đổ tràn lan. 

Không có người điểu khiển giao thông tại vị trí nguy hiểm. 

Biện pháp thi công không đảm bảo an toàn. 

Công tác hoàn thiện không triệt để. 

1.2 Kết luận :  

Tình hình TNGT trên Quốc lộ 1A hiện nay vẫn còn hết sức nghiêm trọng, đặc biệt là 

trong giai đoạn tuyến đường này vừa thi công vừa khai thác. 

 Ban ATGT của từng địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng nhiều 

biện pháp nhằm giảm thiểu TNGT, nhưng xem ra con số về tai nạn giao thông vẫn c n đáng 

lo ngại. Công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công trên tuyến đường 

được xem là phức tạp nhất nước ta vẫn chưa được xem xét đúng mức. Đó là nguyên nhân 
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dẫn đến số vụ tai nạn ngày càng tăng trong thời gian gần đây. 

Việc lật lại hồ sơ các vụ tai nạn và xem xét đánh giá lại một cách khách quan nhằm xác 

định nguyên nhân của các vụ tai nạn là cần thiết. Từ đó đề xuất các giải pháp góp phần hạn 

chế tai nạn, góp phần tăng cường ATGT cho tuyến Quốc lộ 1A. 

1.3 Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm ảnh hƣởng của các yếu tố điều kiện 

đƣờng, điều kiện giao thông và các yếu tố con ngƣời đến tai nạn giao thông 

đƣờng bộ. 

1.3.1 Phân loại TNGT 

Hiện nay theo thông tư số 26/2012/TT-BGTVT : „‟Quy định về việc xác định và xử lý vị 

trí nguy hiểm trên đường bộ đang  khai thác‟‟. Tiêu chí xác định điểm đen và điểm tiềm ẩn 

tai nạn giao thông như sau [4]: 

Tiêu chí xác định điểm đen theo TT 26/2012/TT-BGTVT  

Tiêu chí xác định điểm đen là tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong một năm (12 

tháng), thuộc một trong các trường hợp sau: 

1. 02 vụ tai nạn giao thông có người chết; 

2. 03 vụ tai nạn trở lên, trong đó có 01 vụ có người chết. 

3. 04 vụ tai nạn trở lên, nhưng chỉ có người bị thương. 

  Tiêu chí xác định điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông theo TT 26/2012/TT-BGTVT  

Tiêu chí xác định điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông là hiện trạng công trình đường bộ, 

hiện trạng khu vực và tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong một năm (12 tháng), thuộc 

một trong các trường hợp sau: 

1. Hiện trạng công trình đường bộ, hiện trạng tổ chức giao thông và xung quanh 

vị trí có yếu tố gây mất an toàn giao thông; 

2. Xảy ra 05 vụ va chạm trở lên hoặc có ít nhất 01 vụ tai nạn nhưng chỉ có người 

bị thương. 

   Tiêu chí xác định điểm cận đen  :  

  Điểm cận đen là điểm có mức độ nguy hiểm trung gian giữa hai điểm đen và điểm 

tiềm ẩn tai nạn giao thông, theo TT 26/2012/TT-BGTVT không định nghĩa điểm cận đen, 

nhưng để sát với tình hình thực tế TNGT và các công tác khảo sát, thông kê và đánh giá đề 

tài đưa ra tiêu chí điểm cận đen  

  Tiêu chí xác định điểm cận đen là tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong 1 năm ( 

12 tháng), thuộc 1 trong các trường hợp sau: 

    1. Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông trong đó có 1 người chết. 

    2. Xảy ra 02 - 03 vụ tai nạn giao thông nhưng chỉ có người bị thương.     

1.3.2 Phân tích các yếu tố gây tai nạn giao thông  

Giao thông được tạo nên bởi ba yếu tố tổng hợp: Con người, có nhu cầu đi lại và thực 
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hiện đi lại, con đường là môi trường đi lại và xe cộ là phương tiện đi lại.  

Nhân tố con người: Bao gồm cả tuổi tác, khả năng đánh giá, kỹ năng lái xe, kinh 

nghiệm,sự chú ý, sức khỏe và sự tỉnh 

táo. 

Phương tiện: Bao gồm thiết kế, 

sản xuất và bảo dưỡng 

Điều kiện đường, tổ chức giao 

thông và môi trường - bao gồm liên 

kết hình học, mặt cắt, các thiết bị 

điều khiển giao thông, ma sát bề 

mặt, kết cấu, biển báo, thời tiết, khả 

năng hiển thị… 

HSM đã đưa ra nghiên cứu của 

Treat được tiến hành vào năm 1980 

cho biết ảnh hưởng của các yếu tố 

trong các vụ tai nạn thể hiện trong sơ đồ hình 1.1  

- Trên đường quốc lộ 1A, đoạn qua Quảng Ngãi còn nhiều đoạn tuyến trong thời gian thi 

công, nên ngoài các yếu tố gây tai nạn giao thông kể trên, thì các yếu tố lien quan đến thi 

công như bụi bẩn, tiếng ồn, vật liệu thi công và máy móc bố trí không hợp lý cũng làm tăng 

tỉ lệ tai nạn giao thông của đoạn tuyến này. 

1.3.3 Nhân tố con ngƣời trong an toàn giao thông 

Con người là nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến ATGT, là nguyên nhân của 93% các vụ 

TNGT (theo nghiên cứu của Treat – 1980). 

Người điều khiển phương tiện là chủ thể trực tiếp liên quan đến TNGT nhưng có thể có 

lỗi hoặc không có lỗi, có thể vi phạm hoặc không vi phạm luật giao thông. Nghĩa là khi xét 

nguyên nhân gây TNGT thì người điều khiển phương tiện là đối tượng được đề cập đầu tiên 

nhưng chưa hẳn đã là nguyên nhân chính, nguyên nhân chủ yếu. Có thể tổng quát những 

nguyên nhân do người điều khiển phương tiện gây ra TNGT thành sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1 : Ảnh hưởng của các yếu tố trong TNGT 
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Hình 1.2 : Những nguyên nhân xảy ra TNGT do người lái xe 

1.3.4 Ảnh hƣởng của điều kiện đƣờng  

Điều kiện đường và môi trường là nguyên nhân gây ra 34% các vụ TNGT trên thế giới 

(theo nghiên cứu của Treat – 1980). 

Đường ô tô là một công trình lớn, có thời gian tồn tại lâu dài và được xã hội sử dụng. 

Vì vậy, đường không chỉ là không gian đủ để thông xe mà nó là môi trường lao động của 

người lái xe. Đường ảnh hưởng đến các điều kiện chạy xe qua các yếu tố tuyến của nó và 

qua chất lượng mặt đường.  Có thể do thiết kế ngay từ đầu chưa tốt, không đảm bảo được 

yêu cầu của giao thông về mặt an toàn, hoặc cũng có khi thiết kế ban đầu đáp ứng được yêu 

cầu về mặt an toàn nhưng sau một thời gian khai thác, yêu cầu giao thông thay đổi đ i hỏi cao 

hơn nên công trình hiện có không đáp ứng được nữa. Cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông còn 

nhiều yếu kém, chưa đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, không đồng bộ chính là một trong 

những nguyên nhân làm xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Đó được gọi chung là những 

khiếm khuyết của điều kiện đường và trên hệ thống Quốc lộ nước ta thường bắt gặp các 

khiếm khuyết sau đây [6] : 

Khiếm khuyết của tuyến: 

- Bán kính đường cong nằm 

- Tầm nhìn ở các khúc cua 

- Các đặc trưng hình học của tuyến  Bình đồ, trắc dọc, trắc ngang và sự phối  

-  hiếm khuyết tại các nút giao thông 

- Các đặc trưng khai thác của mặt đường: Khiếm khuyết của điều kiện mặt đường 

LÁI XE 

Trạng thái tâm lý Sự hiểu biết, nhận thức 

Sự 

mệt 

mỏi 

Hệ thống thần kinh Hệ thống phản ứng Hệ thống cảm nhận 

Cường  

độ 

cảm 

xúc 

Tính 

đơn 

điệu 

Chói 

mắt, 

lóa 

mắt 

Độ 

chiếu 

sáng 

kém 

Chênh 

lệch 

độ 

sáng 

chiếu 

tương 

phản 

Không 

xác 

định 

được  

phươn

g tiện 

TGGT 

Xao 

nhãng, 

thiếu 

tập 

trung 

Tâm 

lý 

căng 

thẳng 
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và hệ thống thoát nước; Khiếm khuyết của biển báo và sơn kẻ đường; Hàng rào và những 

chướng ngại vật khác; Đường nhánh; Những vật cản hai bên đường. 

1.3.5 Môi trƣờng trong an toàn giao thông 

Môi trường ảnh hưởng đến an toàn giao thông bao gồm 2 loại, mỗi loại bao gồm nhiều 

nhân tố khác nhau: 

Môi trường tự nhiên như : Điều kiện của địa hình, địa vật (đồi núi, nhà cửa, cây xanh hai 

bên đường...); điều kiện khí hậu, thời tiết, thuỷ văn (gió, mưa, nhiệt độ, độ ẩm, sương mù...). 

Môi trường xã hội như : Ý thức, hành vi của con người; trình độ dân trí; mức độ hiểu biết 

và chấp hành luật pháp; lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm l ng đường, vỉa 

hè, bán hàng rong, chợ cóc, ... 

Nghiên cứu tác động của môi trường đến an toàn xe chạy chính là xem xét mối quan hệ 

giữa môi trường với lái xe, môi trường với đường và môi trường với phương tiện GT 

Sự thay đổi của điều kiện khí hậu, thời tiết như mưa, gió, bão. sương mù, nhiệt độ môi 

trường ... ảnh hưởng đến chất lượng khai thác của đường cũng như chế độ chạy xe trên 

đường. Những hiện tượng tự nhiên này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng điều khiển 

phương tiện của lái xe, khả năng ổn định của các phương tiện xe cộ và là những nguyên 

nhân gây ra sự nguy hiểm trên đường và làm mất an toàn giao thông. Thông thường việc cải 

tạo môi trường tự nhiên là rất khó vì vậy để làm giảm ảnh hưởng của môi trường tự nhiên, 

khi thiết kế đường và thiết kế phương tiện người ta sẽ lựa chọn những phương án mà ảnh 

hưởng xấu của môi trường đến an toàn chạy xe là nhỏ nhất. Để cải tạo môi trường xã hội, 

người ta thường dùng các biện pháp giáo dục, tuyên truyền và xử phạt để nâng cao ý thức 

của người tham gia giao thông cũng như của những người sinh sống, làm việc hai bên 

đường. 

1.3.6 Nhân tố phƣơng tiện trong an toàn giao thông  

Nhân tố phương tiện là nguyên nhân gây ra 13% các vụ TNGT trên thế giới (theo nghiên 

cứu của Treat – 1980). 

Mức độ ATGT đối với phương tiện phụ thuộc vào 3 yếu tố cơ bản: độ ổn định của xe, hệ 

thống điều khiển, hệ thống hãm xe. Hệ thống hãm xe động lực bao gồm: các bộ phận hãm 

phanh, các bánh xe, bộ phận phanh lái và khối lượng của ô tô. Hiện tượng mất an toàn của ô 

tô và TNGT gây ra do nguyên nhân ở hệ thống hãm phanh thường xuất phát từ những 

nguyên nhân sau đây: 

Loại xe được trang bị hệ thống phanh hơi thì buồng hơi không kín làm hơi nén bị tổn 

thất, mất mát.  

Bộ guốc của má phanh bị mài mòn. 
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Hệ thống điều tiết các lực hãm phanh không nhanh nhạy. 

Lốp xe bị bào mòn quá nhiều.  

Các chi tiết của tay lái bị m n đơ không liên kết chặc chẽ với nhau. 

Ngoài những nguyên nhân trên thì lượng hàng chất quá tải làm tăng lực quán tính khi 

hãm xe cũng là một nguyên nhân gây mất an toàn xe chạy. 

1.3.7 Ảnh hƣởng của các yếu tố trong quá trình thi công 

Ngoài ba yếu tố chính ảnh hưởng đến ATGT được phân tích ở trên, hiện nay trên tuyến 

đường Quốc lộ 1A vừa thi công vừa khai thác, nguyên nhân của các vụ tai nạn xảy ra một 

phần nào đó do sự tác động của các yếu tố trong quá trình thi công như: bụi bẩn, tiếng ồn, 

vật liệu thi công tràn lan, thiếu hệ thống cảnh báo an toàn, thiếu người điều khiển giao 

thông, biện pháp thi công không đảm bảo, công tác hoàn thiện không triệt để… 

1.4 KẾT LUẬN  

 TNGT hình thành với sự góp phần của ba nhóm yếu tố: con người, con đường, môi 

trường và phương tiện. Mức độ ảnh hưởng của mỗi nhóm yếu tố trong từng vụ TN là khác 

nhau. Việc xác định được nguyên nhân xảy ra TN là do điều kiện đường không đạt yêu cầu 

khi thiết kế và khai thác hay do lỗi của lái xe hoặc do trục trặc kỹ thuật của phương tiện vận 

chuyển có thể giúp đưa ra các giải pháp kỹ thuật cho từng trường hợp cụ thể. Xác định đúng 

nguyên nhân xảy ra TN và đưa ra những giải pháp xử lý hợp lý sẽ tạo khả năng ngăn ngừa 

được các rủi ro co xe chạy trên đường, từ đó nâng cao được ATGT. 

 

2 CHƢƠNG 2 : XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ CÁC 

ĐIỂM TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN QUỐC LỘ 1A  ĐOẠN ĐÀ NẴNG ĐI 

QUẢNG NAM -QUẢNG NGÃI . 

2.1 Thống kê các vụ TNGT trên Quốc lộ 1A  

2.1.1 Thống kê các vụ TNGT trên Quốc lộ 1A địa phận qua Đà Nẵng  

2.1.1.1  Thống kê các vụ tai nạn giao thông theo thời gian : 

Từ các số liệu điều tra cho thấy, thời gian xảy ra các vụ TNGT trên QL1A từ năm 2010 

đến năm 2015 như sau : 

Bảng  2.1:  Bảng tổng hợp số vụ TNGT theo giờ tại Đà Nẵng 

Thời gian 

Đêm Ngày Đêm 

0-

2h 

2-

4h 

4-

6h 

6-

8h 

8-

10h 

10-

12h 

12-

14h 

14-

16h 

16-

18h 

18-

20h 

20-

22h 

22-

24h 

Quốc lộ 1A 4 2 4 6 3 4 3 7 6 5 7 5 

Có thể thấy thời điểm dễ xảy ra tai nạn nhất là vào các giờ cao điểm, từ 6h-8h, từ 14h-

16h, từ 16h-18h, và từ 20h-22 Trong thời gian về đêm muộn, sau 22h đêm đến trước 6h 
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sáng, khi nhu cầu đi lại của người dân địa phương giảm xuống thì mật độ tai nạn cũng 

giảm thấp rõ rệt. 

 

Hình 2.1: Tai nạn xảy ra theo ngày -đêm ở quốc lộ 1A – Đà Nẵng 

Thời điểm xảy ra các vụ TNGT trên tuyến Quốc lộ 1A từ năm 2010 đến 2015 theo tháng 

trong năm như sau: 
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Hình 2.2 : TNGT  xảy ra theo tháng trong năm trên QL1A tại Đà Nẵng. 

Các chỉ số thống kê cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn tập trung nhiều nhất vào tháng 1, 

tháng 8 và tháng 9. 

2.1.1.2 Tổng hợp các nguyên nhân gây TNGT  trên Quốc Lộ 1A địa phận Đà Nẵng  

Theo kết quả phân tích từ số liệu điều tra, khảo sát thực tế và hình ảnh tai nạn có được, đề 

tài đã phân loại các nguyên nhân gây TNGT trên tuyến theo các nhóm cụ thể như sau :  

 

                          Hình 2.3  : Biểu đồ thể hiện các yếu tố gây TNGT tại Đà Nẵng 
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2.1.2 Thống kê các vụ TNGT trên Quốc lộ 1A địa phận qua Quảng Nam  

2.1.2.1 Thống kê các vụ tai nạn giao thông theo thời gian  

Từ các số liệu điều tra cho thấy, thời gian xảy ra các vụ TNGT trên QL1A từ tháng 11 

năm 2013 đến tháng 11 năm 2015 như sau : 

Bảng  2.2 : Bảng tổng hợp số vụ TNGT theo giờ tại Quảng Nam 

Thời gian 

Đêm Ngày Đêm 

0-2h 
2-

4h 

4-

6h 

6-

8h 

8-

10h 

10-

12h 

12-

14h 

14-

16h 

16-

18h 

18-

20h 

20-

22h 

22-

24h 

QL 1A 0 2 3 4 5 2 0 2 3 4 1 1 

 

Có thể thấy thời điểm dễ xảy ra tai nạn nhất là vào các giờ cao điểm, từ 8h-10h và từ 18h-

20h. Trong thời gian về đêm muộn, sau 22h đêm đến trước 6h sáng, khi nhu cầu đi lại của 

người dân địa phương giảm xuống thì mật độ tai nạn cũng giảm thấp rõ rệt. 

 

Hình 2.4 : Tai nạn xảy ra theo ngày -đêm ở quốc lộ 1A – Quảng Nam . 

Theo số liệu thống kê, nạn nhân trong các vụ TNGT hầu hết là nam giới, độ tuổi từ 20-

50. 

TỶ LỆ TNGT THEO GIỚI TÍNH TẠI 

QUẢNG NAM

80%
20% Nam 

Nữ

 

Hình 2.5 : Tỷ lệ TNGT theo giới tính tại Quảng Nam. 
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Hầu hết các vụ tai nạn đều có liên quan đến ít nhất một môtô. 

Theo hồ sơ tai nạn, nguyên nhân của hầu hết các vụ tai nạn được xác định là : không chú 

ý quan sát, hoặc chạy quá tốc độ quy định. 

Thời điểm xảy ra các vụ TNGT trên tuyến Quốc lộ 1A từ tháng 11năm 2013 đến tháng 

11 năm 2015 theo tháng trong năm như sau: 
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Hình 2.6 : TNGT  xảy ra theo tháng trong năm trên QL1A tại Quảng Nam. 

Các chỉ số thống kê cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn tập trung nhiều nhất vào tháng 1, 

tháng 8 và tháng 9. 

2.1.2.2  Tổng hợp  nguyên nhân gây TNGT  trên Quốc Lộ 1A địa phận Quảng Nam   

Theo kết quả phân tích từ số liệu điều tra, khảo sát thực tế và hình ảnh tai nạn có được, đề 

tài đã phân loại các nguyên nhân gây TNGT trên tuyến theo các nhóm cụ thể như sau :  

 

Hình 2.7 : Biểu đồ thể hiện các yếu tố gây TNGT tại Quảng Nam. 

Sau khi phân tích, đề tài xác định được 16,429% từ 27 vụ TNGT trên tuyến QL1A qua 

địa bàn tỉnh Quảng Nam với nhưng nguyên nhân chủ yếu : Thiếu hệ thống cảnh báo an toàn, 

bụi bẩn, tiếng ồn, đường hư hỏng... Đặc biệt là các biện pháp thi công không đảm bảo an 

toàn. 

2.1.3 Thống kê các vụ TNGT trên Quốc lộ 1A địa phận qua Quảng Ngãi   

2.1.3.1 Thống kê các vụ tai nạn giao thông theo thời gian  

Từ các số liệu điều tra cho thấy, thời gian xảy ra các vụ TNGT trên QL1A từ năm 2013 

đến tháng 12 năm 2015 như sau : 
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Bảng  2.3 : Bảng tổng hợp số vụ TNGT theo giờ tại Quảng Ngãi 

Thời 

gian 

Đêm Ngày Đêm 

0-

2h 

2-

4h 

4-

6h 

6-

8h 

8-

10h 

10-

12h 

12-

14h 

14-

16h 

16-

18h 

18-

20h 

20-

22h 

22-

24h 

QL 1A 11 10 10 22 10 10 16 16 22 18 15 10 

Có thể thấy thời điểm dễ xảy ra tai nạn nhất là vào các giờ cao điểm, từ 6h-8h và từ 16h-

18h.Trong thời gian về đêm muộn, sau 22h đêm đến trước 6h sáng, khi nhu cầu đi lại của 

người dân địa phương giảm xuống thì mật độ tai nạn cũng giảm thấp rõ rệt. 

BIỂU ĐỒ TNGT QUA NGÀY ĐÊM 

TẠI QUẢNG NGÃI

56.47%43.53%

Tai Nạn Xảy Ra Vào Ban
Ngày 

Tai Nạn Xảy Ra Vào Ban
Đêm

 

Hình 2.8 : Tai nạn xảy ra theo ngày -đêm ở quốc lộ 1A – Quảng  Ngãi . 

Thời điểm xảy ra các vụ TNGT trên tuyến Quốc lộ 1A từ năm 2013 đến tháng 12 năm 

2015 theo tháng trong năm như sau: 

 

Hình 2.9: TNGT  xảy ra theo tháng trong năm trên QL1A tại Quảng Ngãi 

Các chỉ số thống kê cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn tập trung nhiều nhất vào tháng 12, 

tháng 1 và tháng 2. Đây là thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, 

phương tiện xe khách đường dài và xe tải lưu thông trên tuyến đường này với mật độ lớn. 

Mặt khác cũng thời điểm này, dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1A đang trong giai 

đoạn đẩy nhanh tiến độ, nhằm hoàn thành các hạng mục c n dang dở, để phục vụ tết 

Nguyên Đán. Nên giao thông trên tuyến hết sức phức tạp, rất dễ xảy ra TN 

2.1.3.2  Tổng hợp các nguyên nhân TNGT  trên Quốc Lộ 1A ở  Quảng Ngãi  

Theo kết quả phân tích từ số liệu điều tra, khảo sát thực tế và hình ảnh tai nạn có được, đề 

tài đã phân loại các nguyên nhân gây TNGT trên tuyến theo các nhóm cụ thể như sau : 
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Hình 2.10 : Biểu đồ thể hiện các yếu tố gây TNGT tại Quảng Ngãi. 

Sau khi phân tích, đề tài xác định được 19,01% từ 170 vụ TNGT trên tuyến QL1A qua 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với nhưng nguyên nhân chủ yếu : Thiếu hệ thống cảnh báo an toàn, 

bụi bẩn, tiếng ồn... Đặc biệt là các biện pháp thi công không đảm bảo an toàn. 

Từ các phân tích và thống kê trên, với các khảo sát thực tế, nhóm có thể nhận xét như 

sau:  

Về nhóm nguyên nhân do con người gây ra : tốc độ là nguyên nhân hàng đầu, xuất 

hiện trong hầu hết các vụ tai nạn, chiếm > 40% số vụ. Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi của sự 

việc, vấn đề thực sự nằm ở mẫu thuẩn trong dòng xe, hỗn hợp trên tuyến Quốc Lộ 1A. 

Mặt khác khi lưu thông trên tuyến đường đang thi công, các lái xe thường có tâm lí tăng 

tốc, tìm cách vượt xe để tránh khỏi bụi bẩn, bùn đất… đặc biệt là xe khách và mô tô. 

Điều này rất dễ xảy ra tai nạn. 

Về nhóm nguyên nhân do yếu tố đường : đường hư hỏng cũng là nguyên nhân xảy ra 

các vụ tai nạn. Lý do một số vị trí hư hỏng do quá trình thi công không được sửa chữa kịp 

thời. 

Về nhóm nguyên nhân do quá trình thi công : biện pháp thi công không hợp lí và thiếu 

biển báo an toàn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn. Ngoài ra, các yếu tố 

như bụi bẩn tiếng ồn, vật liệu vương vãi… một phần nào đó tác động đến người tham gia 

giao thông và điều kiện đường làm tăng nguy cơ xảy ra TNGT. 

Nhận Xét  

Nhận xét biểu đồ TNGT qua ngày – đêm: 

Dựa vào biểu đồ thống kê các vụ TNGT theo giờ trên QL1A đoạn Đà Nẵng đi Quảng 

Nam Quảng Ngãi, ta dế dàng nhận tình hình tai nạn trên QL1A hiện nay đang diễn ra rất 

khó lườn và ngày càng nghiêm trọng, đa số các TNGT diễn ra hơn 50% là ban ngày, với các 

yếu tố khác nhau, xong yếu tố về ý thức của con người khi tham gia trên QL1A vẫn là 

nguyên nhân chính dẫn đến hầu hết các cuộc TN.  

Nhận xét biểu đồ TNGT theo tháng: 

Nhìn chung, các biểu đồ TN theo Tháng trên QL1A trải đều qua các tháng nhưng đỉnh 

điểm nhất vẫn là đầu tháng 12 và cuối tháng 2 thời điểm gần Tết và sau Tết, do lưu lượng 

TGGT đông trong những ngày này cộng với việc người TGGT không ý thức được mức độ 



16 

nguy hiểm khi đi trên đường QL với nhưng đường cong bán kính nhỏ có siêu cao lớn, nên 

thường xuyên xảy ra TNGT. Vì vậy, cần tuyên truyền cho người TGGT cần hiểu rõ mức độ 

nguy hiểm để có cách khắc phục kịp thời. 

Đề tài đã tập hợp những ghi chép về 149 vụ TNGT trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn 

tỉnh từ năm 2013 đến tháng 6 năm 2015. Từ các kết quả khảo sát, ta có thể thấy mỗi vụ tai 

nạn là kết quả tổng hợp của nhiều nhóm nguyên nhân. 

- Yếu tố người tham gia giao thông chiếm 48,5%; đường giao thông chiếm 31,3% 

- Yếu tố phương tiện chiếm 1,5%; quá trình thi công chiếm 18,7%. 

 

                   Hình 2.11 : Biểu đồ thể hiện các yếu tố TNGT trên QL1A 

Trong đó có các nguyên nhân ảnh hưởng nhiều nhất như sau: 

Sự lộn xộn của dòng giao thông hỗn hợp gây khó khăn cho quá trình giao thông, nhất 

là trên những đoạn đang thi công l ng đường bị thu hẹp, khiến người điều khiển phương 

tiện xử lý sai các tình huống, dẫn đến tai nạn.  Một số đoạn tuyến, đơn vị thi công chưa 

chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn giao thông. Biện pháp thi công hầu như không 

hợp lý kể cả khu vực trong và ngoài đô thị. 

 Tốc độ là một vấn đề khá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 1A hiện nay, hầu hết các 

vụ tai nạn đều liên quan đến tốc độ. 

Điều kiện đường chưa đảm bảo, một số vị trí bị hư hỏng không kịp sửa chữa, hệ thống 

chiếu sáng không đầy đủ, gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. 

Ý thức người tham gia giao thông chưa cao, nhiều vụ tai nạn do người điều khiển vi 

phạm luật giao thông. 

 Dựa vào các cơ sở này chúng ta có thể đề xuất các giải pháp giảm thiểu TNGT trên 

đường trong quá trình thi công. 

2.2 Phân loại các điểm TNGT trên QL 1A từ Đà Nẵng – Quảng Ngãi  

  Dựa vào số liệu thống kế của cục đường bộ III và  phòng cảnh sát giao thông Đà Nẵng, 

nguyên nhân gây tai nạn giao thông trên tuyến được thống kê theo phụ lục 2 
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Theo tiêu chí phân loại mục 1.3.1.2 , nhóm nghiên cứu phân loại các điểm trên quốc lộ 1A 

được coi là điểm đen, điểm cận đen, điểm tiềm ẩn nguy hiểm, từ đó thông kê các điểm cần đi 

quan trắc thực tế để có đánh giá các yếu tố gây TNGT. Từ đó, đưa ra cảnh báo về mức độ 

nguy hiểm của các điểm, nhằm mục đích tăng an toàn trên tuyến. Thống kê phân loại mức độ 

nguy hiểm trên QL1A như sau :  

 

Bảng 2.12 : Phân loại các điểm TNGT  trên tuyến quốc lộ 1A đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi 

Địa phận Lý trình Phân Loại Lý trình Phân Loại Địa phận 

Đà Nẵng 

Km929+00 Điểm tiềm ẩn  Km1035+800 Điểm cận đen 

Quảng  

Ngãi 

Km 932+00 Điểm cận đen Km1038+600 Điểm cận đen 

Km 933 + 

855  -

Km934+00  

Điểm đen Km1051+750 Điểm cận đen 

Km936+200 Điểm tiềm ẩn  Km1053+450 Điểm tiềm ẩn  

Km938+00 Điểm đen  Km1059+600 Điểm tiềm ẩn  

Km941 – Km 

941 + 500  
Điểm đen  KM 1062 + 550  

đến KM1062 + 650 
Điểm đen  

Quảng 

 Nam  

Km948+033 Điểm tìềm ẩn  

Km948+450 Điểm cận đen  Km1063+200 Điểm cận đen 

Km949+075 Điểm tiềm ẩn  Km1064+900 Điểm cận đen 

Km953+650 Điểm cận đen  
Km1065+080 Điểm cận đen 

Km1069+900 Điểm cận đen 

Km954+153 Điểm tiềm ẩn  Km1073+700 

Điểm đen  Km957+511   Km1073+850 

Km957+870 Điểm cận đen Km 1074 + 100  

Km 958+080 Điểm tiềm ẩn Km1076+300 Điểm cận đen 

Km1015+200 Điểm cận đen  Km1110+700 Điểm tiềm ẩn  

 

2.3 Khảo sát và đƣa ra cảnh báo các vụ TNGT trên QL 1A địa phận Đà Nẵng 

đi Quảng Nam – Quảng Ngãi  

Từ các số liệu thông kê các điểm đen, điểm cận, điểm tìềm ẩn nguy hiểm. Nhóm đã đi 

khảo sát thực tế và lấy chính xác tên đường, số đường tại các điểm đã nêu trên, sau đó tra 

trên Google Map các điểm và đánh dấu vẽ được Bản đồ mạng lưới các điểm TNGT trên 

QL1A đoạn Đà Nẵng đi Quảng Nam – Quảng Ngãi 

 



18 

 

Hình 2.12 : Bản đồ mạng lưới các điểm TNGT trên QL1A đoạn Đà Nẵng đi Quảng Nam – 

Quảng Ngãi 

Chiều dài tuyến khảo sát dài 170 km, có tổng cộng 28 điểm nguy hiểm, trong đó có 6 

điểm đen, 13 điểm cận đen , 9 điểm tiềm ẩn TNGT. Dựa vào bản đồ sẽ thấy các điểm TNGT 

tập trung nhiều ở đoạn tuyến qua khu vực dân cư sinh sống nơi có nhiều đường ngang dân 

sinh, chợ và trường học.  

Dựa vào việc khảo sát thực tế, nhóm đã đưa ra các đặc điểm từ các bình đồ - trắc dọc – 

trắc ngang của tuyến phụ lục 3 và đưa ra cảnh báo nhằm hạn chế TNGT cho người tham gia 

giao thông (TGGT)  trên tuyến đường theo bảng sau :  
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Bảng 2.15 : Cảnh báo các điểm TNGT QL 1A địa phận Đà Nẵng 

Lý trình Cảnh báo 

KM 929 

+00 

- Hạn chế tốc độ 40km/h tại nút 

- Tổ chức giao thông không hợp lý, dòng xe chờ tàu lấn chiếm l ng đường. 

Km 932,Hòa 

Thọ Đông  

- Tiềm ẩn nguy cơ TNGT  tại khu vực chợ do xe đỗ tràn xuống l ng đường 

- Quan sát và hạn chế tốc độ, tránh vượt xe 

Km 933 + 

855 

- Điểm đen nguy hiểm 

-  Bụi bẩn, tiếng ồn, hạn chế tầm nhìn. 

- Chú ý xe dòng xe chuyển hướng từ đường chính, và nhập dòng từ đường 

ngang dân sinh 

Km936+ 

200 

- Đoạn đường thường xuyên giám sát tốc độ 

- Chú ý quan sát trước khi chuyển hướng sang làn đường hoặc quay đầu xe. 

KM 938 

Cồn Mông, 

H a Phước 

  

 KM 938 

 

-  Điểm đen TNGT 

- Chú ý dòng xe từ đường xóm 5 m, và người đi bộ bằng qua đường từ phía 

trái khu vực chợ Miếu Bông;   

- Hạn chế tốc độ 40km/h 

- Các xe chạy hướng Nam- Bắc chú ý khi các xe tách d ng đi về 2 đường 

nhánh. 

- Nút phức tạp quan sát đèn tín hiệu để dừng xe kịp thời, tuyệt đối không 

vượt đèn vàng. 

Km941 – 

Km 941 + 

500  

- Chú ý quan sát người đi bộ, xe mô tô chuyên hướng đột ngột vào 

chợ.(đặc biệt là ô tô tải đầu kéo). Điểm đen TNGT  

- Giảm tốc độ xe chạy trước đó 200m để hạn chế tốc độ 40 km/h khi vào 

khu vực chợ và khu dân cư 
 

Bảng 2.16 : Cảnh báo các điểm TNGT xảy ra trên  quốc lộ 1A địa phận Quảng Nam 

Lý trình  Cảnh báo  

Km948+033 

- Chú ý giữ tốc độ khi đi vào đoạn đường vì co nhiều vệt hằn bánh xe rất 

dễ lật xe. 

- Chú ý những người dân khi đi qua đường, cần quan sát thật kỹ nhưng 

biển báo khi TGGT. 

Km948+450 
- Chú ý hãm phanh và quan sát khi vào đường cong vì khuất tầm nhìn  

- Mặt đường không êm thuận, nứt nẻ. 

Km949+ 075 - Cần giảm tốc độ và quan sát khi quay đầu xe vào đường dân sinh. 

Km953+650 

và Km 954 

+153 

- Quan sát kỹ khi vượt xe 

- Chất lượng mặt đường làn xe ngoài cùng không tốt, xe máy hay lấn làn. 

- Tuyến thẳng dài, đơn điệu. 

Km957+511 

 

- Điểm đen TNGT  

- Chú ý quan sát đi đúng phần đường, không lấn chiếm. 

- Tầm nhìn hạn chế  

- Chiếu sáng, ban đêm rất dễ gây tai nạn 

- Bán kính cong nhỏ, bề rộng nút hẹp  

- Hạn chế tốc độ giao thông trong nút 40 km/h , trước vị trí nút 60km/h 

Km957+870 

- Đường bị hư hỏng đang tu sửa. 

- Bụi bẩn, tiếng ồn, hạn chế tầm nhìn. 

- Đường bị lấn chiếm do đang trong quá trình thi công. 
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Km958+080 
- Vệt sơn đường mờ, chú ý không lấn làn 

- Làn đường trong cùng kém chất lượng do vươn vãi nhiều VL vận chuyển 

Km959+120 
- Cần chú ý quan sát biển báo khi quay đầu xe hoặc vượt xe.  

- Chú ý người dân băng qua đường trong giờ cao điểm. 

Km1015+ 

200 

- Có đường cong nằm, chú ý xe ngược chiều. 

- Cần chỉnh sửa lại biển báo giao thông 

- Đường hư hỏng, nhiều ổ gà, vết nứt… 

Bảng 2.17 : Cảnh báo các điểm TNGT xảy ra trên  quốc lộ 1A địa phận Quảng Ngãi 

Lý trình  Cảnh báo  

Km1035 

+800 

 

- Biển báo chưa đầy đủ, một số biển báo bị mất thông tin… 

- Khu vực xảy ra tai nạn gần chợ 

- Bề rộng đường hẹp. 

Km1038+600 

 

- Cần tu sửa lại biển báo, đặt biển báo đúng quy định.. 

- Chú ý quan sát khi tham gia giao thông từ đường dân sinh vào đường 

chính. 

Km1051+750 - Mặt đường kém chất lượng nhiều ổ gà, vai rùa. 

- Khu vực xảy ra tai nạn gần trường học  

Km1053+450 - Quan sát người đi bộ qua đường tại vị trí trường học  

- Thiếu các biển báo, vệt sơn  

Km1059+600 - Chú ý quan sát 2 bên, hạn chế tốc độ 40km/h 

KM 1062 + 

550  đến KM 

1062 + 650 

- Khu vực điểm đen TNGT  

- Hạn chế tốc độ 40km/h khi vào nút và đường cong nằm  

- Quan sát phương tiện giao thông từ đường ngang dân sinh 

- Xe lưu thông đường từ bắc vào nm phía bụng đường cong, nếu không 

làm chủ tốc độ dễ tông vào dải phân cách do lực li tâm.   

Km1063+200 - Giảm tốc độ 40km/h khi vào đoạn đường này. 

- Làn đường hẹp – chú ý quan sát trước khi vượt xe. 

Km1064+900 

 

- Bề rộng xe chạy hẹp  

- Tầm nhìn hạn chế - chú ý quan sát  

-  Chú ý xe chuyển hướng  

Km1065+080 - Đường bị hư hỏng đang tu sửa. 

- Bụi bẩn, tiếng ồn, hạn chế tầm nhìn. 

- Đường bị lấn chiếm do đang trong quá trình thi công. 

Km1069+900 

 

- Bán kính đường cong nhỏ, siêu cao lớn, trời mưa cần hạn chế V= 40km/h 

- Cây cối dọc đường, bụi bẩn, tiếng ồn… hạn chế tầm nhìn. 

- Chú ý xe chuyển hướng 

Km1073+700 

đến  

Km1073+850 

- Điểm đen TNGT  

- Chất lượng mặt đường thấp : ổ gà, nứt nẻ, mai rùa … 

 - Thiếu hệ thống cảnh báo an toàn.  

- Đường bị lấn chiếm do đang trong quá trình thi công. 

- Chuyển hướng- tránh sai. 

Km1076+300 

 

- Đường vào cầu hẹp 

- Biển báo thiếu 

- Mặt đường có nhiều vệt lún bánh  

Km1110+700 - Chưa lắp đèn chiếu sáng vì vậy cần hạn chế tốc độ khi đi qua đoạn tuyến 

này vào ban đêm. 

- ĐC nằm siêu cao lớn, chú ý làm chủ tốc độ, quan sát xe ngược chiều  
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3 CHƢƠNG 3:  XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO GIAO THÔNG 

THÔNG MINH (ITS) TRÊN MẠNG LƢỚI ĐƢỜNG BỘ ĐI QUA CÁC TỈNH 

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

3.1 Giới thiệu chƣơng 

Trong chương này, chúng tôi đề xuất xây dựng hệ thống thông tin người lái với chức 

năng cảnh báo cho người tham gia giao thông về các sự cố giao thông, các điểm đen, cận 

đen nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi người lái di chuyển qua các tỉnh khu vực miền 

trung Việt Nam.  

3.2   Hệ thống ITS và tầm quan trọng  

Ngày nay, xu hướng phát triển các ứng dụng công nghệ giao thông thông minh 

(Intelligent Transport System - ITS)” là xu hướng tất yếu đối với nhiều nước phát triển trên 

thế giới[7] [8] [9] [10], Việt Nam cũng đang trong quá trình hội nhập và bắt đầu đưa các 

ứng dụng ITS vào hệ thống giao thông vận tải (GTVT) trong vài năm gần đây và đến nay 

thuật ngữ này không còn xa lạ đối với cộng đồng, các nhà khoa học Việt Nam [11]. Tuy 

nhiên, do nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan đó là sự tiếp cận, hiểu biết về ITS, 

do hạn chế về kinh phí và đặc biệt do đặc điểm riêng biệt của dòng xe ở Việt Nam nên việc 

ứng dụng ITS còn rất ít, một vài ứng dụng thực tế của ITS đã được triển khai nhưng chưa 

hiệu quả, rất manh mún và rời rạc, chủ yếu cho một số tuyến đường ô tô cao tốc khu vực 

phía Bắc[11] [13]. Do đặc điểm của hệ thống GTVT Việt Nam có nhiều khác biệt về hạ tầng 

cơ sở, về loại hình các phương tiện rất phức tạp, về tổ chức quản lý không đồng bộ và nhận 

thức của người sử dụng chưa cao, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, 

Đà Nẵng, Cần Thơ với tỷ lệ xe 2 bánh chiếm gần 80%, …mặc dù Chính phủ đã có nhiều cố 

gắng trong phát triển kết cấu hạ tầng, qui hoạch mạng lưới và quản lý nhu cầu giao thông , 

các chính sách phát triển giao thông công cộng, tuy nhiên tình hình chưa có nhiều tiến bộ, 

bức tranh chung về giao thông đô thị (GTĐT) chưa sáng sủa, còn tồn tại rất nhiều yếu kém 

như: Ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn, tai nạn giao thông vẫn liên tục xảy ra và càng ngày 

càng khó kiểm soát gây ra tổn thất vô cùng lớn cho xã hội, trật tự đi lại trong các đô thị vô 

cùng lộn xộn, bất an…Ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì các đô thị lớn ở Miền 

Trung hiện cũng bắt đầu rơi vào các tình trạng trên như Đà Nẵng, Huế, Tam Kỳ, Quảng 

Ngãi, trong đó tai nạn giao thông tại các tuyến đường ngoại ô xảy ra liên tục và ở mức độ vô 

cùng nghiêm trọng, nhưng việc nghiên cứu ứng dụng ITS cho các đô thị này còn là rất mới 

mẽ [14] [15].  

Thời gian tới đây, Việt Nam sẽ đầu tư mạnh mẽ vào đường bộ cao tốc. Tại Quy hoạch 

phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 được 

Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1734/QĐ-TTg - đã xác lập mạng đường bộ cao tốc 

Việt Nam gồm 22 tuyến, với tổng chiều dài 5.873 km. 

Trong đó, riêng tuyến cao tốc Bắc-Nam có tổng chiều dài khoảng 3.262km, gồm tuyến 

cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài khoảng 1.941km và tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây dài 
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khoảng 1.321 km. Hơn nữa, ngoài 40km của tuyến TP HCM- Trung Lương, một tuyến cao 

tốc khác cũng đưa vào sử dụng là Cầu Giẽ - Ninh Bình. Do vậy, việc gấp rút triển khai hệ 

thống ITS là yêu cầu hết sức cấp bách với Việt Nam. 

3.3 Các công nghệ phát triển hệ thống cảnh báo 

 3.3.1. Kỹ thuật Video Streaming 

Streaming video là một kỹ thuật được sử dụng khá phổ biến trong các ứng dụng mạng. 

Rất nhiều các địa chỉ ứng dụng rộng rãi trong thực tế như: các phần mềm (media player, 

web browser, ...) trên các máy khách truy cập và xem video từ các máy chủ theo mô hình 

server/client; các ứng dụng hội họp trực tuyến, đào tạo từ xa; giám sát, điều khiển từ xa qua 

hình ảnh thời gian thực. 

 3.3.2. Dịch vụ thông tin Internet  (Internet Information Services  - IIS) 

 

Hình 3.1: Cấu trúc IIS 7.0. 

3.4   Thiết kế hệ thống cảnh báo 

 3.4.1. Xây dựng mô hình cảnh báo 

 

Hình 3.2: Hệ thống cảnh báo thông minh về an toàn giao thông trên các tuyến đường 
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Dựa trên cơ sở lý thuyết trên, nhóm xây dựng một hệ thống bao gồm:  

 Xây dựng hệ thống Server trên PC:  

 Có chức năng nhận thông báo vị trí của  các đối tượng tham gia giao thông 

(thông qua Smart phone) và lưu lại trong cơ sở dữ liệu. 

 Nhận yêu cầu và truyền thông tin cảnh báo những điểm đen, cận đen từ bộ cơ 

sở dữ liệu cho các đối tượng tham gia giao thông qua điện thoại Smart phone. 

 Xây dựng phần mềm ứng dụng trên Smart phone: 

 Gửi thông tin cập nhật định kỳ về vị trí của mình cho Server. 

 Gửi yêu cầu, nhận thông tin cảnh báo những điểm đen, cận đen trong giao 

thông từ bộ cơ sở dữ liệu đã xây dựng lưu ở server. 

 

Hình 3.3: Sơ đồ khối hệ thống cập nhận vị trí của điện thoại cho server 

 

Hình 3.4:  Sơ đồ khối hệ thống truyền - nhận thông tin cảnh báo giữa server và điện thoại 

 3.4.2. Xây dựng hệ thống server  

Xây dựng máy chủ server trên nền Window server 2012 Enterpries bao gồm: 

3.4.2.1 Cài đặt, triển khai dịch vụ IIS 7.0 dùng để stream video 
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Hình 3.5: Giao diện IIS7 

3.4.2.2  Cài đặt NodeJs, lập trình nodejs chạy dịch vụ web, kết nối đến cở sở dữ liệu Mysql  

để nhận vị trí. 

 

Hình 3.6: Giao diện Nodejs 

3.4.2.3  Cài đặt cơ sở dữ liệu Mysql-essential-5.0.91 để lưu trữ dữ liệu, với phần mềm quản 

lý Mysql server là Mysql-workbench-gpl-5.2.47. 

 

Hình 3.7: Giao diện Mysql-workbench 
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 3.4.3. Xây dựng phần mềm cảnh báo trên smart phone  

• Phần mềm cảnh báo chạy trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android như Hình 

3.8. Phần mềm viết bằng ngôn ngữ lập trình Java . 

• Sử dụng chức năng GPS có sẵn trên điện thoại để xác định vị trí hiện thời của điện 

thoại, sau đó gửi thông tin này cho server một cách định kỳ.  

• Phần mềm yêu cầu Sever sẽ gửi thông tin cảnh báo dưới dạng file video liên quan tới 

vị trí.  

• Phần mềm ứng dụng Android trên giao diện bản đồ số sẽ hiển thị thông tin cảnh báo 

của vị trí đó và tự động chạy file video cảnh báo. 

 

Hình 3.8: Giao diện phần mềm cảnh báo trên điện thoại 

Chức năng của phần mềm cảnh báo trên điện thoại gồm: 

 StopUpdate: tắt dịch vụ cảnh báo 

 StartUpdate: bật dịch vụ cảnh báo 

 Map: bản đồ (google map)  

 Videoplayer: chạy file video cảnh báo 

Để hiển thị thông tin cảnh báo trước tiên ta bật chức năng StartUPdate. Sau đó bật chức 

năng Map thì phần mềm sẽ hiển thị vị trí có cảnh báo như Hình 3.9 và tự động chạy file 

cảnh báo như Hình 3.10. 
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Hình 3.9: Vị trí của smart phone có cảnh báo 

 

Hình 3.10: File cảnh báo 

3.5     Kết quả thực nghiệm của hệ thống cảnh báo 

Trong chương 2, chúng tôi đã đi khảo sát, đánh giá và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu an toàn 

giao thông thực tế gồm các điểm đen, điểm cận đen, điểm tiềm ẩn nguy hiểm và lấy chính 

xác tên đường, số đường tại các điểm đã nêu trên, sau đó tra trên Google Map tọa độ các 

điểm và đánh dấu vẽ được Bản đồ mạng lưới các điểm cảnh báo TNGT trên QL1A đoạn Đà 

Nẵng đi Quảng Nam – Quảng Ngãi thể hiện trên Hình 2.12. Chiều dài tuyến khảo sát dài 

170 km, có tổng cộng 28 điểm nguy hiểm, trong đó có 6 điểm đen, 13 điểm cận đen, 9 điểm 

tiềm ẩn TNGT. 

Sau đây là một số kết quả cảnh báo đặc trưng của hệ thống khi xe di chuyển qua các địa 

phận Đà Nẵng, Quảng Nam, Tam Kỳ, Quảng Ngãi: 

 



27 

• Kết quả 1: Danang KM 929 + 00  

 

Hình 3.11:   ết quả cảnh báo tại  M 929 + 00 thuộc địa phận Đà Nẵng 

• Kết quả 2: Quảng Nam KM 957 + 870 

 

Hình 3.12:   ết quả cảnh báo tại  M 957 + 870 thuộc địa phận Quảng Nam  
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• Kết quả 3: Tam Kỳ KM 958+ 080 

 

Hình 3.13:  ết quả cảnh báo tại  M 958+ 080 Tam  ỳ 

• Kết quả 4: Quảng Ngãi  KM 1069 + 900 

 

Hình 3.14:  ết quả cảnh báo tại  M 1069 + 900 thuộc địa phận Quảng Ngãi 

3.6   Tổng kết chƣơng 

  Chương 3 đã nghiên cứu lý thuyết kết hợp thực nghiệm, để xây dựng hệ thống cảnh 

báo giao thông thông minh cho việc kiểm soát giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua 

các tỉnh khu vực Miền Trung với đặc điểm riêng ở Miền Trung. Hệ thống này được cài đặt 

dễ dàng và giúp người sử dụng phương tiện giao thông giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao 

thông, nâng cao tính hiệu quả, tiện nghi của hành trình và an toàn khi tham gia giao thông. 
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KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

Kết luận 

 Nội dung của đề tài là một chủ đề xuyên suốt bắt đầu từ các khảo sát bộ cơ sở dữ liệu 

an toàn giao thông về các yếu tố điều kiện đường, điều kiện giao thông, các điểm đen, cận 

đen, các yếu tố con người liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ và đề xuất xây dựng hệ 

thống cảnh báo tai nạn giao thông đường bộ đi qua các tỉnh khu vực Miền Trung. 

Có thể thấy từ các kết quả đạt được của đề tài như sau: 

 Phân loại và phân tích các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông đường bộ 

 Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về các yếu tố điều kiện đường, điều kiện giao thông, 

các điểm đen, cận đen và các yếu tố con người đến tai nạn giao thông đường bộ đi 

qua các tỉnh khu vực Miền Trung với đặc điểm riêng ở Miền Trung. 

 Đề xuất xây dựng phần mềm hệ thống cảnh báo điểm đen, cận đen trên các tuyến 

đường với sự trợ giúp của Smart phone, máy tính thông qua hệ thống định vị toàn 

cầu GPS. 

Hƣớng phát triển trong thời gian tới 

Toàn bộ nội dung và các kết quả đạt được trong đề tài chỉ ra rằng nghiên cứu xây dựng 

hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền 

Trung là rất cần thiết, khả thi và có nhiều ứng dụng tiềm năng trong cảnh báo an toàn giao 

thông. Hướng phát triển trong thời gian tới đó là dựa trên kết quả nghiên cứu này, trong 

tương lai, chúng tôi sẽ đề xuất triển khai xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông 

trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA ĐỀ TÀI 

Bài báo trong nƣớc 

1. Phan Cao Tho, Tran Thi Phuong Anh, Hoang Trung Thanh, “Construction of 

warning system of traffic congestions and accidents in urban areas of Vietnam”. 

Journal of Science and Technology, The University of Danang, No. 7(104).2016 

2. Phan Cao Tho, Ngo Thi My, “Building a database for serving a warning system of 

traffic accidents on national highway 1A at Da Nang, Quang Nam – Quang Ngai 

province”, Proceeding of The 2nd Conference on Transport Infrastructure with 

Sustainable Development (TISDC 2016), Vietnam, Year 2016. 

Bài báo quốc tế 

3. Phan Cao Tho, Tran Hoang Vu, “Development Of Warning System For Intelligent 

Transport Systems In The Road Traffic Network Passing Through The Central 

Provinces Of Vietnam”, International Journal of Engineering Research & 

Technology (IJERT), Volume. 5 Issue. 09 , September. Year 2016. (ISSN: 2278-

0181). 



30 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]  Cục quản lý đường bộ III , Báo cáo tai nạn giao thông Quốc lộ 1A năm 2015 

[2]  Sở công an Đà Nẵng, Báo cáo tai nạn giao thông trân địa bàn thành phố Đà Nẵng 

năm 2015 

[3]  Hồ sơ Tai nạn, Va chạm ở các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện H a Vang, Thành 

Phố Đà Nẵng từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2014, Ph ng Cảnh Sát Giao Thông Liên 

Chiểu, Cẩm Lệ, H a Vang. 

[4]  Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT : “Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy 

hiểm trên đường bộ đang  khai thác‟‟ 

[5]  Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41-2012 

[6]  Ph ng thẩm định và QLCL Sở GTVT TP Đà Nẵng, Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng 

khai thác đường. 

[7]   Introduction to  Intelligient Transportation Systems  –China  Communication Press, 

2008.  

[8]  Sayeg P and Charles P (2004a), ITS in Asia, Part 1 – ITS in ASEAN, market trends 

and prospects to 2015, Transport Roundtable Australasia, Brisbane. 

[9]   Sayeg P and Charles P (2004b), ITS in Asia, Part 2 – ITS in China, market trends  

and prospects to 2015, Transport Roundtable Australasia, Brisbane. 

[10]  ITS Standardization Activities in Japan 2014. 

[11] Jame Moorgan, Public Transport Development for Vietnam, 2015. 

[12] Minister of Transport (2011). Study for assistance of ITS intergration project 

implementation over Natinal highway No3 and Hanoi metropolitan area, JICA 

Technical Assistance, Hanoi, Vietnam. 

[13] Minister of Transport (2012). Feasibility Study Report on the ITS  Installation 

Project for NoiBai-LaoCai Expressway in the Socialist Republic of Vietnam, 

Fesibility Study Report,  Hanoi, Vietnam 

[14] Truong Hoang Hai, Dinh Van Hiep, “Application of Intelligent Transportation 

Systems in Vietnam: Challenges and opportunities for sustainable transportation” 

The 5th ATRANS Symposium on “Transportation for A Better Life: Preparing for 

ASEAN Integration”, Bangkok, 2012. 

[15] Phan Cao Tho, Tran Thi Phuong Anh, Hoang Trung Thanh, “Construction of 

warning system of traffic congestions and accidents in urban areas of Vietnam”. 

Journal of Science and Technology, The University of Danang, No. 7(104).2016 

 

 

 


