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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội, tăng cường giao lưu 

văn hoá - kinh tế - xã hội giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, 

vận tải hành khách nói chung và vận tải hành khách bằng xe buýt nói 

riêng là một nhu cầu tất yếu khách quan, là thực sự cần thiết đối với 

những địa phương, thành phố, khu đô thị tập trung, đông dân cư. 

Tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt nhằm tạo 

lập hình thức mới trong hoạt động vận tải khách, góp phần hạn chế 

sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, cải thiện sự đi lại của các 

tầng lớp dân cư, cán bộ, công nhân, học sinh... một cách thuận tiện 

nhất; giảm mật độ lưu thông phương tiện, tránh hiện tượng ùn tắc 

giao thông những ngày, giờ cao điểm, hạn chế tai nạn giao thông, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường; giảm chi phí đầu tư mua sắm 

phương tiện cá nhân, chi phí nhiên liệu, tiết kiệm cho ngân sách nhà 

nước trong khoản chi cải tạo, sửa chữa hệ thống đường giao thông 

nhanh xuống cấp do có quá nhiều phương tiện cùng tham gia. 
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Ùn tắc giao thông tại thành phố Huế. (Nguồn: Internet) 

Trong những năm qua, mạng lưới vận tải hành khách trên 

địa bàn tỉnh và thành phố đã được hình thành và ngày càng phát 

triển, đáp ứng được yêu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, do hình 

thành trong nhiều năm, chưa được tổ chức đồng bộ nên mạng lưới 

các tuyến xe buýt của tỉnh còn nhiều bất cập, chất lượng khai thác 

tuyến chưa hiệu quả, chưa đủ điều kiện để thu hút các doanh nghiệp 

và người dân tham gia đầu tư, khai thác và sử dụng các tuyến, nâng 

cao chất lượng phục vụ. Với lý do đó, đề tài “Nghiên cứu phát triển 

mạng lƣới giao thông công cộng bằng xe buýt thƣờng trong khu 

vực thành phố Huế” ra đời nhằm khắc phục những vấn đề trên. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của luận văn là phát triển mạng lưới giao thông 

công cộng (GTCC) bằng xe buýt làm nền tảng cho sự phát triển một 

hệ thống GTCC an toàn, tiện lợi và kinh tế. 

3. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tượng chủ yếu để tiến hành nghiên cứu bao gồm: 

Hệ thống cung ứng dịch vụ GTCC (cơ sở hạ tầng, phương 

tiện và điều khiển) bằng các phương thức vận tải hành khách công 

cộng   

Mạng lưới hiện trạng và quy hoạch của cơ sở hạ tầng đường 

bộ đô thị, các công trình đầu mối giao thông đối ngoại (bến xe buýt 

liên tỉnh, khu công nghiệp, khu dân cư, trường họ, nhà ga, sân bay, 

bến cảng...) 
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4. Phạm vi nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu của bao gồm địa giới hành chính của 

thành phố Huế. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Kết hợp lí thuyết dự báo nhu cầu đi lại và xây dựng mạng 

lưới tuyến GTCC, thông qua các số liệu thu thập được, tiếp cận và 

vận dụng kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước từ 

đó đề xuất và tính toán mạng lưới tuyến xe buýt. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Ý nghĩa khoa học: Xây dựng mạng lưới GTCC bằng xe buýt 

thường một cách hợp lý và hiệu quả.  

Ý nghĩa thực tiễn: Tạo ra hệ thống GTCC thuận tiện và hiệu 

quả, giải quyết được các vấn đề xã hội hiện nay ở các đô thị như 

thành phố Huế nói chung và đô thị ở Việt Nam nói riêng. 

7. Kết cấu của luận văn 

Luận văn gồm các phần sau: 

-Phần mở đầu. 

-Phần nội dung: 

Chƣơng 1: Những vấn đề chung về GTCC trong đô thị 

Chƣơng 2: Khảo sát và đánh giá hiện trạng hệ thống GTCC 

thành phố Huế. 

Chƣơng 3: Đề xuất các giải pháp phát triển mạng lưới GTCC 

bằng xe buýt thường cho khu vực thành phố Huế. 

-Phần kết luận và kiến nghị. 
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GTCC TRONG ĐÔ THỊ 

 

1.1 Tổng quan chung về GTCC và GTCC bằng xe buýt thƣờng. 

1.1.1 Một số khái niệm về đô thị và giao thông đô thị. 

 GTVT đô thị là một tập hợp các công trình, đường sá, cơ sở 

hạ tầng và các phương tiện vận tải hàng hóa lẫn hành khách. Có chức 

năng đảm bảo luân chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, 

cũng như vận chuyển hành khách đi lại và làm việc trong đô thị. 

1.1.2. Đặc điểm và phân loại các loại hình phương tiện tham gia 

GTCC 

1.1.3. Ưu nhược điểm của một số loại phương tiện GTCC 

1.1.4. Vai trò của GTCC trong đô thị hiện nay 

1.1.5. Đặc điểm, vai trò và ưu điểm của GTCC bằng xe buýt. 

Xe buýt là phương tiện GTCC phổ biến nhất hiện nay với 

mật độ cao hơn hẳn các phương tiện GTCC khác. GTCC bằng xe 

buýt là loại hình GTCC có thu phí theo giá cước quy định trước, hoạt 

động theo tuyến cố định nhằm phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của 

mọi tầng lớp người dân trong đô thị. 

1.2 Tình hình chung về hệ thống GTCC ở các đô thị Việt Nam 

1.2.1. Hệ thống GTCC bằng xe buýt thường tại thành phố Hà Nội 

1.2.2. Hệ thống GTCC bằng xe buýt thường tại thành phố Đà 

Nẵng 

1.2.3. Hệ thống GTCC bằng xe buýt thường tại thành phố Hồ Chí 

Minh 
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1.3. Nhận xét – Kết luận 

1.3.1. Nhận xét 

Chương này tác giả luận văn đã tập trung vào vấn đề sau: 

1. Giới thiệu tổng quan về GTCC và làm rõ khái niệm về 

GTCC nói chung. 

2. Giới thiệu các loại hình phương tiện tham gia GTCC ở 

Việt Nam và trên thế giới, đồng thời phân tích ưu, nhược điểm của 

mỗi loại hình phương tiện. 

3. Phân tích tính ưu việt của loại hình phương tiện GTCC 

bằng xe buýt thường so với các loại hình phương tiện khác 

           4. Giới thiệu tình hình chung của hệ thống GTCC ở các đô thị 

lớn ở Việt Nam hiện nay. 

1.3.2. Kết luận 

GTCC là một thành phần không thể thiếu đối với sự phát 

triển của mọi đô thị trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. 

Hiện nay, các đô thị ở các quốc gia phát triển đều có một hệ thống 

GTĐT hiện đại và được quy hoạch hợp lý, chính điều này đã góp 

phần tạo ra sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội một cách nhanh 

chóng. Trong khi đó, ở Việt Nam do hạn chế về GTVT và thông tin 

liên lạc nên quá trình đổi mới về kinh tế - xã hội còn rất chậm chạp. 

Chính vì vậy cần có sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn đối với lĩnh 

vực GTVT đô thị đặc biệt là GTCC đối với một thành phố là trung 

tâm về nhiều mặt của miền Trung như văn hoá, chính trị, y tế, giáo 

dục, du lịch, khoa học...như thành phố Huế. 
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CHƢƠNG 2 

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG GTCC  

THÀNH PHỐ HUẾ 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và GTVT ở thành phố 

Huế. 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên. 

2.1.2. Điều kiện dân số và kinh tế xã hội thành phố Huế. 

2.1.3. Hệ thống giao thông thành phố Huế. 

2.2. Hiện trạng hệ thống GTCC bằng xe buýt trong thành phố 

Huế. 

2.2.1. Hiện trạng mạng lưới. 

Hiện nay, mạng lưới tuyến xe buýt trong tỉnh Thừa Thiên 

Huế có 11 tuyến. Tuy nhiên, chỉ có 1 tuyến nội đô phục vụ cho thành 

phố Huế là tuyến BX Phía Nam - BX Phía Bắc, ngoài ra còn có 2 

tuyến nội tỉnh có lộ trình đi trong thành phố. 

2.2.2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng dành cho xe buýt. 

Số lượng điểm dừng xe buýt tại thành phố Huế còn rất ít (30 

điểm), hầu hết đều thiết kế đơn giản và thiếu các công trình phụ trợ 

đi kèm khiến xe buýt trở nên không hấp dẫn đối với một bộ phận lớn 

người dân.  

Ngoài ra, do sự thiếu ý thức của người dân và sự thiếu sự 

quan tâm đầu tư nên hệ thống điểm dừng đã xuống cấp nghiêm trọng 

và mất mỹ quan. Một số điểm dừng còn trở thành nơi tập kết rác thải 

và nơi buôn bán. 
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Khoảng cách bình quân giữa các điểm dừng còn khá lớn, qua 

khảo sát thực tế bình quân khoảng 1000m mới có một điểm dừng. 

2.2.3. Hiện trạng về đoàn phương tiện. 

Đoàn xe buýt của cả tỉnh Thừa Thiên Huế  hiện nay mới chỉ 

có khoảng 36 đầu xe chủ yếu là loại xe Huyndai  Transinco K29 28 

chỗ. Trong đó, số lượng xe buýt chạy nội đô chỉ có duy nhất một 

tuyến nên số lượng xe buýt phục vụ riêng cho thành phố Huế chỉ có 

khoảng 5 phương tiện. 

2.2.4. Hiện trạng tổ chức quản lý và khai thác các tuyến xe buýt. 

2.3. Những hạn chế còn tồn tại của hệ thống GTCC bằng xe buýt 

thƣờng ở thành phố Huế 

 Chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân 

 Mạng lưới tuyến còn ít và đơn giản, trùng lặp rất nhiều dẫn 

đến hiệu quả thấp 

 Xe buýt không có làn đường dành riêng nên quy luật chuyển 

động của xe buýt nằm trong quy luật giao thông thành phố. 

Cùng với việc bố trí các điểm dừng xe buýt chưa hợp lý nên 

xe buýt gián tiếp gây ùn tắc giao thông 

 Vẫn chưa có quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông tĩnh và 

cơ sở hạ tầng để mở  rộng và phát triển VTHKCC bằng xe 

buýt trong tương lai 

 Cơ chế vận hành chưa hợp lý cùng với sự quản lý lỏng lẻo. 

 GTCC bằng xe buýt không hấp dẫn đối với người dân 

2.4. Đánh giá chất lƣợng phục vụ của hệ thống GTCC bằng xe 

buýt thƣờng trong khu vực thành phố Huế 
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2.4.1. Khái niệm chung 

Chất lượng phục vụ của một hệ thống GTCC phản ánh sự 

đánh giá của hành khách đối với hệ thống GTCC và là thước đó sự 

thành công của hang vận tải trong việc cung ứng dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng. 

Mức phục vụ được chia làm 6 mức độ khác nhau. Mỗi mức 

độ được đặt tên theo chữ cái từ A (mức cao nhất) đến F ( mức thấp 

nhất ) 

2.4.2. Đánh giá chất lượng phục vụ hệ thống GTCC bằng xe buýt 

thường thành phố Huế 

Tần suất phục vụ hiện nay tại thành phố huế là 30 phút 1 

chuyến và 2 xe 1 giờ tương đương mức phục vụ loại D – Phục vụ ít 

hấp dẫn để chọn 

Giờ phục vụ xe buýt tại thành phố Huế là 11h (6h-17h) 

tương đương mức phục vụ E – phục vụ vào giờ cao điểm hoặc hạn 

chế phục vụ.  

% Vùng cần hỗ trợ được phục vụ 35.13 %  < 50 % tương 

đương mức phục vụ F: Ít hơn ½ vùng hỗ trợ được phục vụ 

Thực tế khảo sát cho thấy, hầu hết hành khách đều có thể 

ngồi nhưng vẫn nhiều trường hợp hành khách phải đứng trong giờ 

cao điểm nên mức phục vụ là D – đủ tiện nghi hành khách đứng. 

Hằng ngày đều có ít nhất một xe bị muộn do nhiều nguyên 

nhân cả chủ quan và khách quan. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn do người 

lái xe không chủ động về thời gian cũng như tình trạng đón bắt 
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khách dọc đường dẫn đến mức phục vụ F – hằng ngày ít nhất một xe 

bị muộn. 

Mức phục vụ cho chỉ tiêu này là D- hành trình bị kéo dài do  

2.5. Nhận xét – Kết luận 

2.5.1. Nhận xét 

Trong chương này tác giả đã bước đầu đánh giá được hiện 

trạng khai thác các tuyến xe buýt hiện nay và đánh giá chất lượng 

phục vụ của hệ thống GTCC bằng xe buýt thường tại thành phố Huế. 

1. Giới thiệu tổng quan về thành phố Huế 

2. Khảo sát hiện trạng mạng lưới, cơ sở hạ tầng, mô hình 

quản lý của hệ thống xe buýt tại thành phố Huế. 

3. Đánh giá chất lượng phục vụ của các tuyến xe buýt tại thành phố 

Huế. 

2.5.2. Kết luận 

Thông qua các nghiên cứu, phân tích tại mục 2.3 và 2.4 nhận 

thấy hệ thống GTCC bằng xe buýt ở thành phố Huế còn tồn tại rất 

nhiều bất cập do nhiều nguyên nhân khác nhau về ý thức chủ quan 

của đơn vị khai thác, cơ sở hạ tầng và mạng lưới tuyến xe buýt khiến 

cho chất lượng phục vụ còn thấp, không hấp dẫn được người dân 

mặc dù đây là phương tiện GTCC duy nhất tại thành phố. Chính vì 

vậy, vấn đề cấp thiết phải nghiên cứu phát triển mạng lưới cùng với 

cơ sở hạ tầng và nâng cao ý thức của người dân nhằm cải thiện chất 

lượng phục vụ của hệ thống GTCC. 
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CHƢƠNG 3 

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MẠNG LƢỚI 

GTCC BẰNG XE BUÝT THƢỜNG CHO KHU VỰC  

THÀNH PHỐ HUẾ 

 

Để có thể đề xuất các giải pháp hợp lý cho việc  phát triển 

mạng lưới GTCC bằng xe buýt thường cho hệ thống GTĐT thành 

phố Huế thì  phải xuất phát từ nhu cầu của hành khách, dựa trên hiện 

trạng của mạng lưới GTCC và cơ sở hạ tầng đồng thời căn cứ vào 

các văn bản pháp luật (quyết định, quy hoạch hệ thống GTCC của 

địa phương...) và tham chiếu các tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn kỹ 

thuật và một số lý thuyết tính toán, ngoài ra nên tham khảo kinh 

nghiệm của các đô thị trên thế giới về các giải pháp phát triển GTCC 

bằng xe buýt 

3.1. Cơ sở đề xuất phƣơng án phát triển mạng lƣới GTCC bằng 

xe buýt thƣờng cho khu vực thành phố Huế 

3.1.1. Cơ sở lý thuyết 

Cơ sở lý thuyết đề xuất các phương án phát triển mạng lưới 

GTCC dựa trên một tập hợp các chỉ số, chỉ tiêu. Các chỉ số, chỉ tiêu 

có thể mang lại một cái nhìn tổng quát về hệ thống GTCC hơn nữa 

sự đánh giá định lượng (số liệu, tỷ lệ phần trăm..) thường mang tính 

thuyết phục hơn so với sự đánh giá định tính (tốt hơn, tệ hơn..) 

3.1.2. Cơ sở pháp lý 
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Dựa theo  Qu  hoạch phát triển mạng lƣới vận tải hành 

khách công cộng trên địa bàn t nh Th a Thiên Huế đến năm 

2 2 , định hƣớng đến năm 2 3    

3.1.3. Định hướng phát triển 

3.1.4. Kinh nghiệm thế giới về các giải pháp nâng cao chất lượng 

VTHKCC bằng xe buýt 

3.2. Dự báo nhu cầu dsử dụng GTCC bằng xe buýt thƣờng tại 

thành phố Huế 

Một vấn đề quan trọng trong việc nghiên cứu phát triển hệ 

thống GTCC bằng xe buýt cũng như quy hoạch phát triển GTCC nói 

chung là việc dự báo nhu cầu sử dụng loại phương tiện này trong 

tương lai. Hiện nay, phổ biến các loại hình dự báo như sau: phương 

pháp hồi quy tuyến tính, phương pháp mô hình hóa (4 bước), khảo 

sát trực tiếp người dân. 

3.3. Đề xuất và lựa chọn các giải pháp phát triển mạng lƣới 

GTCC bằng xe buýt thƣờng cho khu vực thành phố Huế 

3.3.1. Giải pháp về phương tiện 

Kiến nghị loại xe buýt cho thành phố Huế. 

Là loại xe Transico 1-5 B60. Xe có hình thức khá đẹp, khá 

bắt mắt. Trong tương lại,  có thể nên lựa chọn các loại xe buýt có 

kiểu dáng đẹp hơn, hiện đại và đặc biệt là nên có nhiều kính để giúp 

hành khách có thể ngắm cảnh từ trên xe. 
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So sánh hai phương án vốn 

So sánh 

phương án 

Ưu điểm Nhược điểm 

Đầu tư thay 

mới hoàn toàn 

đoàn phương 

tiện 

Thời gian khai thác lâu 

dài, chất lượng xe rất tốt 

Chất lượng phục vụ được 

thay mới hoàn toàn, nâng 

cao chất lượng rõ rệt 

Chi phí đầu tư ban 

đầu rất lớn 

Mua xe số lượng lớn 

nên cần thời gian dài, 

làm ngưng trệ hoạt 

động của tuyến xe 

Nâng cấp cải 

tạo đoàn 

phương tiện 

Chi phí đầu tư ban đầu 

không lớn lắm 

Thời gian thực hiện ngắn, 

chủ động điều chỉnh kế 

hoạch tuyến 

Đáp ứng được sự thoải 

mái của hành khách 

Thời gian sử dụng 

không kéo dài  

Chất lượng phục vụ 

nâng cao một phần 
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Tận dụng tối đa thời hạn 

sử dụng cảu xe buýt 

 

Kết luận: Lựa chọn phương án nâng cấp, cải tạo đoàn 

phương tiện nhằm tránh gây áp lực về tài chính cho thành phố, cũng 

như dễ dàng chuyển đổi chủng loại xe buýt thân thiện với môi trường 

sau này. 

3.3.2. Giải pháp về cơ sở hạ tầng 

Cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền thành phố, 

công ty quản lý phương tiện giao thông và các bộ phận khác liên 

quan tới việc bảo trì và quản lý trạm chờ xe. Điều này đòi hỏi một 

quyết tâm cao từ phía chính quyền thành phố trong điều hành quản lý 

và bảo trì bảo dưỡng. Chúng ta thấy rằng trạm chờ được bảo trì tốt 

càng được người dân thích thú, sử dụng thì càng ít trở thành mục tiêu 

phá hoại bôi bẩn hơn những trạm được bảo trì kém. Một chương 

trình bảo trì tốt cần phải làm sao giảm thiểu được lượng rác xả bừa 

bãi xung quanh, luôn sạch sẽ và có yêu cầu sửa chữa tối thiểu. 
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Phối cảnh nhà chờ xe buýt kiến nghị tại thành phố Huế 

Điểm trung chuyển được xây dựng tại các vị trí có nơi có 

nhiều tuyến xe buýt đi qua để phục vụ cho việc đi lại của hành khách 

có nhu cầu đi theo các hướng tuyến chưa có xe buýt chạy cố định. 

Thiết kế nhà chờ, hình thức sân chờ và các bó vỉa giống các điểm 

dừng đỗ dọc tuyến. 
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Kiến nghị trạm trung chuyển xe buýt tại thành phố Huế 

Với số lượng xe hiện nay trong toàn tỉnh là 36 chiếc và 

tương lai 2020 là 182 nên nhu cầu duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa khi 

có hỏng hóc là vấn đề thiết yếu để duy trì hoạt động xe buýt. 

 

Kiến trúc depot xe buýt đề nghị ở thành phố Huế 
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3.3.3. Giải pháp về mạng lưới tuyến xe buýt. 

Tên tu ến Chiều 

dài 

tu ến 

Chức năng 

chính 

Lộ trình 

01: Bến xe 

phía Nam - 

Bến xe 

phía Bắc 

13.5  Vận chuyển 

hành khách 

trong đô thị 

Huế. 

Bến xe phía Nam - An 

Dương Vương – Hùng 

Vương – Bà Triệu – Lê 

Quý Đôn – Đống Đa - 

Nguyễn Huệ  - Lê Lợi – 

Đông Ba - Trần Hưng 

Đạo - Lê Duẩn - Lý Thái 

Tổ - Bến xe phía Bắc 

02: Khu A 

(Ký túc xá 

Trường 

Bia) – Ký 

túc xá Đội 

Cung 

9.7 Phục vụ học 

sinh, sinh viên, 

giảng viên, cán 

bộ công nhân 

viên, người lao 

động các trường 

Đại học thuộc 

Đại học Huế. 

Khu A – ĐH Ngoại ngữ - 

Đường Hồ Đắc Di – 

Trường ĐHKT – Khoa 

Luật - Đường (Tự Đức - 

Thủy Dương) – Cầu vượt 

QL1A – QL1A – Bến xe 

phía Nam – Đường An 

Dương Vương – Đường 

Hùng Vương – Đường 

Nguyên Huệ - Đường Lê 

Hồng Phong (KTX Đống 

Đa) – Đường Đống Đa 

(Đại học Khoa học) – 



17 

Đường Nguyên Huệ - 

Bệnh viện Đại học Y 

Dược – Đường Lê Lợi 

(Đại học Huế) – Bệnh 

viện TƯ Huế - KTX Đội 

Cung  

03: Bến xe 

phía Bắc - 

Bến xe 

phía Nam 

12.1  Tuyến xuyên 

tâm, nối hai cửa 

ngõ phía Bắc và 

phía Nam của 

thành phố Huế. 

Bến xe phía Bắc - Lê 

Duẩn - Cửa Chánh Tây - 

Cầu Thuỷ Quan - Cầu 

Cửa Hữu - Lê Duẩn - Cầu 

Dã Viên - Bùi Thị Xuân –

Ga Huế -  Lê Lợi - 

Nguyễn Huệ - Lý Thường 

Kiệt - Cầu Kho Rèn - 

Trần Phú - Đặng Huy Trứ 

- Ngự Bình – QL49 - 

Nguyễn Khoa Chiêm - 

Nguyễn Khánh Toàn - Hồ 

Đắc Di - An Dương 

Vương - Bến xe phía Nam 

04: Bến xe 

Đông Ba - 

Linh Mụ 

11 Phục vụ khách 

du lịch tham 

quan chùa Linh 

Mụ và người 

dân đi chợ hoặc 

Bến xe Đông Ba - Cầu 

Phú Xuân - Lê Lợi - 

Nguyễn Công Trứ - Bà 

Triệu - Nguyễn Thái Học 

- Bến Nghé - Nguyễn Tri 
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khách du lịch 

tham quan chợ 

Đông Ba. 

Phương - Lý Thường Kiệt 

- Phan Chu Trinh - Ga 

Huế - Bùi Thị Xuân - Cầu 

Dã Viên - Kim Long - 

Linh Mụ 

05: Bến xe 

phía Bắc – 

Bến xe 

phía Nam 

(Đường 

vành đai 

Tây Nam) 

14.1 Phục vụ nhu cầu 

đi lại của nhân 

dân các phường 

Hương Sơ, Thủy 

Biều, Thủy 

Xuân, An Cựu. 

Bến xe phía Bắc – Lê 

Duẩn – Cầu Dã Viên - 

Bùi Thị Xuân – Huyền 

Trân Công Chúa – Lê 

Ngô Cát – Đàn Nam Giao 

– Ngự Bình – An Dương 

Vương – Bến xe phía 

Nam 

06: Bến xe 

phía Bắc – 

Bến xe 

phía Nam 

(Đường 

vành đai 

Đông - 

Bắc) 

12 Kết nối các 

tuyến trung tâm 

thành phố đi 

ngoại thành về 

các bến xe trung 

tâm để đi liên 

tỉnh và phục vụ 

nhu cầu đi lại 

ven đô thị. 

Bến xe phía Bắc – 

Nguyễn Văn Linh – Tản 

Đà – Đặng Tất – Cầu Bao 

Vinh – Cầu Bãi Dâu – 

Nguyễn Gia Thiều – Cầu 

Chợ Dinh – ĐT10A – 

Phạm Văn Đồng – Cầu 

Vỹ Dạ - Bà Triệu – Hùng 

Vương – An Dương 

Vương - Bến xe phía Nam 

Tổng 72.4   
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3.3.4. Giải pháp về hoàn thiện hệ thống thông tin 

Thông tin về tuyến xe buýt là một đều rất cần thiết cho mọi 

hành khách khi đi xe vì hành khách sẽ nắm được lộ trình các tuyến, 

giá vé, thông tin liên hệ khi gặp sự cố từ đó hành khách sẽ chủ động 

trong vấn đề di chuyển của mình. 

Kiến nghị xây dựng trạm thông tin xe buýt dành cho thành 

phố Huế: 

 

3.3.5. Giải pháp đối với đơn vị khai thác GTCC bằng xe buýt 

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng đi xe 

buýt thông qua các cơ quan báo, đài, khẩu hiệu, tờ rơi,... để thực hiện 

công tác tuyên truyền, vận động nhằm để mọi người dân hiểu rõ lợi 

ích, tác dụng của việc đi xe buýt, các tông tin về chất lượng dịch vụ 

xe buýt, lộ trình, thời gian phục vụ và tần xuất của các tuyến. 
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Nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ vận hành xe buýt, 

đặc biệt là thái độ phục vụ của phụ xe, lái xe đối với hành khách. 

3.3.6. Giải pháp về cơ chế chính sách 

Tích hợp các dự án xây dựng công trình đô thị và công 

nghiệp gắn với GTCC: trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt 

các dự án phát triển công trình đô thị (khu thương mại, dân cư, công 

trình văn hóa giải trí…) và các công trình công nghiệp (khu công 

nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, bến cảng…) phải có phát sinh số 

lượng chuyến đi và xem xét kết nối với dịch vụ GTCC. 

Cần tiếp tục hỗ trợ việc trợ giá cho các đối tượng có thu nhập 

thấp (học sinh, sinh viên, người lao động…) và các đối tượng thường 

xuyên có nhu cầu sử dụng GTCC bằng xe buýt. 

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt, tiếp tục xem xét hạn chế việc sở 

hữu xe cá nhân đặc biệt là ô tô. Kiềm soát quyền tiếp cận, các chính 

sách và quy định về hạn chế sử dụng ô tô như hạn chế đỗ xe, cấm ô 

tô đi trên một số tuyến đường, cấm lưu thông ở một số khu vực nhất 

định vào giờ cao điểm. 

Để khuyến khích người dân sử dụng GTCC cũng như đảm 

bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân vừa giảm được sự phụ thuộc 

vào nguồn vốn ngân sách của địa phương, luận văn kiến nghị thành 

lập quỹ bảo trì và phát triển GTCC. Quỹ có nhiệm vụ cải thiện chất 

lượng xe và chất lượng nhà chờ để phục vụ hành khách được tốt hơn. 

Quỹ nên được hình thành từ một số nguồn phí và lệ phí được quy 

định. 
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Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá hoạt động kinh doanh 

GTCC; hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng hoặc cho vay các nguồn vốn ưu 

đãi có lãi suất vay thấp cho đầu tư mua sắm phương tiện với chu kỳ 

vay vốn từ 5 - 10 năm (bằng 1 vòng đời xe).  

Ưu tiên giao đất xây dựng hạ tầng bến bãi đỗ xe, khu bảo 

dưỡng, bảo trì phương tiện; miễn tiền thuế đất xây dựng bến bãi; 

miễn phí sử dụng cầu đường; xác định  mức thu phí, lệ phí bến, bãi 

thích hợp, khuyến khích đẩy mạnh các dịch vụ kinh doanh, quảng 

cáo theo bến, trên phương tiện để tạo nguồn vốn cho đầu t¬ư xây 

dựng, bảo trì, quản lý điều hành hệ thống bến xe, bãi xe, kinh doanh 

dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tại bến và các bãi đỗ xe; thực hiện trợ 

giá vé cho các tuyến xe buýt phục vụ khu công nghiệp. 

3.4. Nhận xét – Kết Luận 

Trong chương này tác giả luận văn đã đưa ra được các giải 

pháp nhằm phát triển mạng lưới GTCC bằng xe buýt thường tại 

thành phố Huế. 

1. Tác giả đưa ra được cơ sở lý thuyết, cơ sở pháp lý cũng 

như kinh nghiệm tổ chức mạng lưới xe buýt ở một số thành phố lớn 

trên thế giới là căn cứ để đưa ra các giải pháp phát triển. 

2. Đi vào chi tiết từng giải pháp về đoàn phương tiện, cơ sở 

hạ tầng, mạng lưới tuyến và hoàn thiện hệ thống thông tin nhằm phát 

triển mạng lưới GTCC bằng xe buýt thường đáp ứng nhu cầu đi lại 

của người dân thành phố 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

1. Kết luận 

GTCC đóng một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển 

kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Nó ảnh hướng tới rất nhiều ngành 

liên quan và cũng là tiền đề cho sự phát triển bền vững của mọi đô 

thị. 

Dựa trên thực trạng cơ sở hạ tầng và GTCC hiện có cùng với 

quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng của tỉnh Thừa 

Thiên Huế từ nay đến 2020 và định hướng 2030, luận văn đã tiến 

hành khảo sát, nghiên cứu, đánh giá hệ thống GTCC bằng xe buýt 

thường ở thành phố Huế hiện tại cũng như chỉ ra các tồn tại của hệ 

thống GTCC này. Từ đó xây dựng hướng phát triển về mạng lưới, cơ 

sở hạ tầng nhằm phát triển một hệ thống GTCC phù hợp, thuận lợi 

cho người dân thành phố. 

Luận văn kiến nghị các giải pháp về cơ sở hạ tầng, mạng lưới 

tuyến xe buýt và đoàn phương tiện cũng như các thể chế và chính 

sách phù hợp quy hoạch phát triển GTCC của thành phố - để hướng 

tới mục tiêu xây dựng thành phố Huế trở thành thành phố văn hóa, 

du lịch và Festival đặc trưng của Việt Nam. 

2. Kiến nghị 

Luận văn đã đề ra các giải pháp cụ thể nhằm phát triển mạng 

lưới GTCC trong thành phố Huế. Tuy nhiên, thực hiện các giải pháp 

đó và gặt hái được kết quả như mong đợi cần có sự giám sát chặt chẽ 

và thường xuyên của các sở, ban, ngành và UBND thành phố. Đồng 

thời cũng rất cần nhận được những ý kiến đóng góp phản hồi từ phía 
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các cơ quan chức năng cũng như người dân sử dụng để triển khai các 

giải pháp một cách đồng bộ và có hiệu quả cao. 

-UBND thành phố cần có kế hoạch bố trí nguồn vốn hằng 

năm để triển khai các giải pháp và tổ chức giao thông đặc biệt là 

trong năm 2016-2020 nhằm phát triển cơ sở hạ tầng là điều kiện rất 

quan trọng để phát triển GTCC. 

-Cần phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành trong tỉnh và 

thành phố để lập các dự án đầu tư nhằm triển khai hiệu quả các biện 

pháp được nêu ra. 

-Tuyên truyền và vận động khuyến khích người dân cũng như 

cán bộ công chức sử dụng GTCC cũng như tiếp nhận các phản hồi từ 

phía hành khách sử dụng. Đây là một công tác rất quan trọng đối với 

sự thành công của mạng lưới GTCC nhằm hướng tới người sử dụng 

dịch vụ GTCC. 

-Tỉnh và thành phố cần có những quy hoạch chi tiết hơn để 

làm cơ sở thực hiện các giải pháp khác về thiết kế kĩ thuật sau này 

nhằm tránh tình trạng các quy hoạch nhỏ lẻ, chồng chéo nhau như 

hiện nay. 


