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Tóm tắt: 
 

Tại Việt Nam, chi phí đầu tư đường bộ cao tốc chiếm phần lớn vốn ngân sách trong đầu tư công 
nhiều năm trở lại đây, dẫn đến yêu cầu về hiệu quả kinh tế, lựa chọn loại kết cấu áo đường có 
nhiều ưu điểm, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Bài báo này trình bày kết quả của nghiên cứu 
tìm hiểu về thuận lợi và khó khăn khi áp dụng kết cấu áo đường bê tông xi măng (KCAĐ 
BTXM) cho các dự án đường bộ cao tốc (DAĐBCT) tại Việt Nam. Các dữ liệu được phân tích 
bằng kiểm định thống kê, kết quả nghiên cứu được đánh giá xếp hạng các thuận lợi và khó khăn, 
từ  đó đề xuất các giải pháp góp phần đẩy mạnh áp dụng KCAĐ BTXM trong  các DAĐBCT tại 
Việt Nam trong tương lai. Nghiên cứu này là cơ sở để thực hiện nghiên cứu tiếp theo – Đề xuất 
công cụ hỗ trợ trong lựa chọn KCAĐ dựa trên phương pháp LCCA (Life Cycle Cost Analysis).  
 

         Từ khóa: Kết cấu áo đường; Quản lý dự án; Dự án; Đường bộ cao tốc; Bê tông xi măng; 
Phân tích chi phí vòng đời.  

  

Abstract: 
 

In Vietnam, the cost of highway project investment accounts for much of the state budget in 
public investment in recent years, leading to the need for economic efficiency and the choice of 
pavement construction which has many advantages, limiting environmental pollution. This paper 
presents the results of the research on the advantages and disadvantages of using cement concrete 
pavement for highway projects in Vietnam. The data is analyzed by statistical inspection. The 
study evaluates and classifies the advantages and disadvantages to propose solutions contributing 
to promoting the application of cement concrete pavement to highway projects in Vietnam in the 
future. This study is the basis for further research, proposing support tools for pavement type 
selection based on Life Cycle Cost Analysis.  
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