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Tóm tắt: 

Thông qua các kết quả nghiên cứu lý thuyết về tiêu chuẩn, quy trình và kinh nghiệm của các 
nước trên thế giới về quy hoạch phát triển giao thông xe đạp, bộ hành; kết hợp với kết quả khảo 
sát thực nghiệm về tình hình sử dụng, tổ chức loại phương thức vận tải này trong đô thị Việt 
Nam, bài báo đã đề xuất 5 nhóm giải pháp gồm: giải pháp quy hoạch hạ tầng, giải pháp kỹ thuật 
và kết cấu, giải pháp tổ chức giao thông, giải pháp kết nối và giải pháp thể chế, chính sách. Các 
giải pháp được đề xuất nhằm mục đích phát triển hệ thống giao thông xe đạp và bộ hành, thu hút 
người dân sử dụng loại hình này trong đô thị, tăng thị phần sử dụng giao thông công cộng, cải 
thiện hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông… Từ đó, tạo ra cơ cấu hợp lý giữa các phương thức 
vận tải của đô thị, hướng tới phát triển giao thông xanh, bền vững cho đô thị. Kết quả nghiên cứu 
được áp dụng cụ thể cho khu trung tâm thành phố Đà Nẵng. 
 

         Từ khóa: Giao thông xe đạp; Giao thông xanh; Bộ hành; Phát triển bền vững; Tổ chức 
giao thông xe đạp; Quy hoạch giao thông xe đạp và bộ hành. 

  

Abstract: 

From the results of theoretical research on standards, procedures and real experiences of bicycle 
and pedestrian developing planning as well as the results of practical study of using, exploiting 
and organizing these types of traffic in urban areas of  Viet Nam, the paper proposes five main 
solutions regarding infrastructure planning, engineering and structure, traffic organization,  
connection and policies. These proposedsolutions aim to develop pedestrian and bicycle traffic  
systems, attract people to using these types of traffic in urban areas to increase the number of  
public transport users and prevent congestion, and thereby create an appropriate proportion of 
various urban transport modes, orienting to green and sustainable transport development in urban 
areas. These research results are applied specifically in Danang city Centre. 
 

         Key words: Bicycle traffic; Green transport; Pedestrian; Sustainable development; Bicycle 
traffic organization; Bicycle and pedestrian traffic planning. 
 

 


