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Tóm tắt: 

Nghiên cứu này trình bày các đặc điểm liên quan đến giao thông ở thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai nhằm đưa ra các mục tiêu phát triển bền vững đô thị với giao thông xanh và xu hướng 
sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường trên thế giới. Ngoài ra, nghiên cứu 
này cũng tổng hợp những tính năng ưu việt của xe buýt sử dụng khí CNG (xe buýt sử dụng 
nguyên liệu khí thiên nhiên với thành phần chủ yếu là mêtan) đang được sử dụng rộng rãi hiện 
nay và so với các loại hình xe buýt khác. Từ kết quả khảo sát cụ thể đề xuất thí điểm mô hình 
tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch CNG trong hệ thống vận tải công cộng của thành phố Biên 
Hòa sao cho phù hợp với mô hình phát triển bền vững giao thông vận tải (GTVT) trong tương 
lai. 
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Abstract: 

The aims of the research are to take an overview of the transportation system in Bien Hoa city, 
Dong Nai province. This study introduces the purpose of sustainable development of urban 
transportation of Bien Hoa city with green transportation and propensity to use the 
environmentally friendly buses in the world. In recent  years,  in developing  countries,  CNG 
buses  have been used widely. This paper analyses the advantages of CNG bus with those  of  
other  buses.  Based  on  the  result  of  survey,  this  study proposes using the CNG bus system 
in the public transportation system of Bien Hoa city in accordance with the sustainable 
development model of transportation in the future. 
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