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MỞ ĐẦU 
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Đầu tư công cho hạ tầng giao thông vận tải chiếm tỷ lệ đáng 
kể trong nền kinh tế Quốc dân, nhưng hiệu quả thu lại có đạt được 
như mong muốn hay không còn là vấn đề luôn đặt ra trước những 
người quản lý ngành giao thông vận tải.  

Phạm vi đất dành cho đường bộ hiện nay quy định còn nhiều 
bất cập, công tác quy hoạch, thiết kế chưa có tính tổng thể xem nhẹ 
kết nối và phát triển bền vững; công tác phân tích đánh giá dự án đầu 
tư xây dựng đường bộ chỉ dừng ở bước phân tích đánh giá lựa chọn 
đầu tư tập trung vào phần xe chạy ... Trong thực tế lợi ích thu được 
từ đường không chỉ là phần xe chạy mà là cả dải đất dành cho 
đường (hành lang đất dành cho đường), đồng thời lợi ích phải được 
đánh giá theo một quá trình, vòng đời mà đường mang lại không chỉ 
cho người sử dụng trực tiếp mà còn các bên liên quan.  Điều này có 
thể xem là những bất cập làm cho lợi ích thu được từ phạm vi đất 
dành cho đường chưa được khai thác triệt để. Một vài ví dụ thực tế 
như: Một con đường bỏ vốn đầu tư với tiêu chuẩn, tốc độ thiết kế 
cao(80 – 100km/h) nhưng tốc độ khai thác chỉ đạt được 30% – 40% 
giá trị này thì rõ ràng là không có hiệu quả , hay tại các dự án hạ tầng 
giao thông đầu tư theo hình thức BOT, BT chỉ quan tâm đến lợi ích 
tài chính còn những tác động của dự án đến nền kinh tế và xã hội 
không được quan tâm làm rõ v..v.  

Những câu hỏi: Đường bộ làm ra để làm gì? Mạng lại lợi ích 
gì? Làm thế nào để kiểm soát được lợi ích này? 

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp làm tăng lợi ích của dải đất 
dành cho đường bộ ngoài đô thị và ví dụ áp dụng cho một tuyến 
đường bộ ngoài đô thị ở Đà Nẵng”. Đề tài này mong muốn góp một 
tiếng nói nhỏ từ việc nhìn nhận lợi ích đường bộ như thế nào đến 
việc xây dựng khung giải pháp, làm cơ sở cho người thiết kế, người 
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quản lý xem xét đưa ra phương án quy hoạch, thiết kế hay, có một cơ 
chế quản lý, khai thác vận hành hiệu quả để nâng cao lợi ích từ phạm 
vi dải đất dành cho đường.  
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:  

Mục tiêu tổng quát: Đề xuất khung giải pháp làm tăng lợi ích 
của dải đất dành cho đường bộ. 

Mục tiêu cụ thể: 
Làm rõ một số từ ngữ, thuật ngữ chuyên môn và giới thiệu 

kiến thưc cơ bản về lợi ích trong dự án; nhìn nhận phạm vi dải đất 
dành cho đường bộ và chức năng của từng bộ phận nằm trên dải đất 
dành cho đường bộ; xác định xây dựng và đề xuất các khung giải 
pháp về thể chế, cơ chế; quy hoạch; thiết kế để làm tăng lợi ích của 
dải đất dành cho đường bộ trên cơ sở quan điểm, nguyên tắc đề ra. 

3.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu: Dải đất dành cho đường bộ ngoài đô thị 
Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về lợi ích dựa trên chức 

năng, lợi ích của một dự án và liên hệ vào những văn bản pháp quy  
4.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 Tổng hợp phân tích và đánh giá từ các tài liệu lý thuyết, kinh 

nghiệm từ các dự án thực tế kết hợp chuyên gia.  
5.  BỐ CỤC ĐỀ TÀI 
Ngoài phần mở đầu, Kết luận kiến nghị, luận văn gồm 3 chương 
Chương 1. Giới thiệu tổng quát về phạm vi và lợi ích của dải 

đất dành cho đường bộ ngoài đô thị. 
Chương 2. Xây dựng khung các giải pháp làm tăng lợi ích của 

dải đất dành cho đường bộ 
Chương 3. Ví dụ áp dụng các giải pháp làm tăng lợi ích của 

dải đất dành cho đường vào tuyến QL14B đoạn Túy Loan – Hòa 
Khương (Km 24+100–Km32+126) 

Kết luận và hướng phát triển 
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CHƯƠNG 1 
 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ PHẠM VI VÀ LỢI ÍCH 
CỦA DẢI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ NGOÀI ĐÔ THỊ 
1.1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ LÀM RÕ MỘT SỐ KHÁI 
NIỆM CƠ BẢN VỀ LỢI ÍCH CỦA DẢI ĐẤT DÀNH CHO 
ĐƯỜNG. 

1. “Đường bộ”  
2. “Công trình đường bộ”  
3. “Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”. 
4. “Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật”  
5. “Hệ thống công trình hạ tầng xã hội” 
6. “Phạm vi dải đất dành cho đường bộ”:   
 - Theo nghị định số 11/2010/NĐ-CP[9] và nghị định 

100/2013/NĐ-CP [8]:  Phạm vi đất dành cho đường bộ bao gồm đất của 
đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ  mô tả theo hình 1.1 sau: 

 

- Theo LXD 2003 [14] và QCXDVN 01: 2008/BXD [5] chỉ 
giới đường đỏ: là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy 
hoạch và thực địa, để phân định ranh giới giữa phần đất được xây 
dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc 
các công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác hay nói 
cách khác phạm vi đất dành cho đường giao thông là đất trong 
phạm vi chỉ giới đường đỏ  
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7. “Hành lang an toàn đường bộ” [9] là phần đất dọc hai bên đất 
của đường bộ nhằm bảo đảm ATGT và bảo vệ công trình đường bộ.  

Theo [3], hàng lang đường bộ có hai chức năng chính là bảo vệ 
công trình đường bộ và đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, chức 
năng bảo vệ công trình đường bộ đã thuộc đất bảo vệ bảo trì [3]. Chức 
năng đảm bảo an toàn giao thông nhưng lại nằm ở hai dải đất hai bên 
đường là không chính xác vì theo học viên nói đến hành lang an toàn 
đường bộ là phải nói đến toàn bộ phạm vi dải đất dành cho đường bộ 
(đặt biệt là phạm vi giao thông, đi lại ... Thực tế các vụ tai nạn xảy ra 
chỉ khi có giao thông mới gọi là tai nạn giao thông). 

Theo Flexibility in Highway Design 2012 [21], AASHTO[17], 
TCVN 273-01 [2] phạm vi dải đất dành cho đường bao gồm 2 phần  
là phần nền đường (Roadway, Plate-form) tính giữa 2 vai đường và 
dải bên đường (Roadside) tính từ vai đường đến hết lộ giới được 
minh họa qua hình 1.3 sau:  

 

Khi quy hoạch và thiết kế mặt cắt ngang đường: Ở các nước 
phát triển có các khái niệm cơ bản trên mặt cắt ngang: 

- Bề rộng nền đường xác định theo các bộ phận cấu thành. 
- Dải đất bên đường: xác định theo chức năng: thoát nước, bố trí 

hạ tầng khác, mái dốc nền đường, bề rộng đất bảo vệ đường bộ, sau đó 
kiểm tra tầm nhìn bảo đảm ATGT để xác định chỉ giới đường đỏ. 
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- Phạm vi an toàn đường bộ được tính toán trên toàn bộ bề 
rộng giữa 2 chỉ giới đường đỏ. 

8. Lợi ích của dải đất dành cho đường bộ: là lợi ích của dự án 
đường bộ tức là lợi ích do đất dành cho đường mang lại và thể hiện 
trên hai phương diện: Lợi ích về tài chính, lợi ích về kinh tế - xã hội.  

9. Chức năng của đường bộ: là những tác dụng, vai trò, lợi ích (kết 
quả) mà đường bộ mang lại trong quá trình vận hành của đường bộ. 
1.2 GIỚI THIỆU NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÂN 
TÍCH, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.2.1. Phân tích tài chính (PTTC): PTTC một dự án đầu tư 
là một tiến trình chọn lọc, tìm hiểu về tương quan của các chỉ tiêu tài 
chính và đánh giá tình hình tài chính về một dự án đầu tư nhằm giúp 
các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư có hiệu quả. 

1.2.2. Phân tích kinh tế xã hội (PT KTXH): PT KTXH tập 
trung làm rõ hiệu quả kinh tế của dự án trên quan điểm lợi ích của 
tổng thể quốc gia. 

1.2.3. Sự khác nhau giữa PTTC và PT KTXH: PTTC đứng 
trên lập trường quan điểm lợi ích của chủ đầu tư để đánh giá dự án và sử 
dụng giá thị trường để phân tích, còn PT KTXH dùng giá kinh tế và 
đứng trên quan điểm lợi ích của toàn bộ nền kinh tế quốc dân và lợi ích 
của toàn xã hội để xem xét vấn đề  

1.2.4. Nội dung phân tích đánh giá dự án phát triển GTVT: 
Mục tiêu của đầu tư phát triển giao thông vận tải thường không vì 
mục đích kinh doanh đơn thuần để thu lợi nhuận, mà quan trọng hơn 
là tạo tiền đề cho các ngành sản xuất khác phát triển và phục vụ nhu 
cầu đi lại của nhân dân, là điều kiện để ổn định và phát triển toàn 
phố nền kinh tế quốc dân trong hiện tại cũng như trong tương lai.  

1.3. SƠ LƯỢC MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN 
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ HIỆN 
NAY Ở NƯỚC TA.  
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Nội dung về phân tích đánh giá lợi ích đầu tư xây dựng trong 
các văn bản pháp quy: Hiện nay được Nhà nước quy định tại các văn 
bản: Luật xây dựng số 16/2003/QH11[14] và các Nghị định của 
Chính phủ (NĐ12/2009[7], NĐ 113/2009[6]).  

Nội dung về phân tích đánh giá lợi ích trong các văn bản pháp 
quy đối với ngành Giao thông vận tải: Thực hiện theo Tiêu chuẩn ngành 
22TCN 268 – 2000 [1] và các quy định chung của nhà nước. 

Nhận xét chương I: 
Về phạm vi dải đất dành cho đường bộ và hành lang an toàn đường bộ: 

- Hiện nay phạm vi dải đất dành cho đường bộ quy định tại 
[9][8] của nước ta là khá lớn, không đồng nhất với khái niệm “đất 
của đường bộ-ROW” ở nhiều nước mà tác giả biết được. Điều này 
dẫn đến việc sử dụng đất có hiệu quả rất thấp,không có được sự ổn 
định quy hoạch dải đất bên đường. 

 - Quan niệm hành lang an toàn đường bộ quy định tại [9] là 
phần đất dọc hai bên đất của đường bộ nhằm bảo đảm an toàn giao 
thông nhưng lại nằm ngoài phần giao thông là không chính xác. Do 
vậy, theo học viên chỉ nên có một khái niệm Đất của đường  vừa phù 
hợp với [14][5] lại vừa hợp với khái niệm của thế giới (R.O.W). 

Về công tác đánh giá lợi ích đầu tư xây dựng: 
Thực trạng công tác phân tích, đánh giá lợi ích đầu tư tại các dự án 

xây dựng đường bộ nói chung còn bị xem nhẹ, thiếu các quy định chi tiết, 
thiếu các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá lợi ích. Theo quy định tại nghị định 
113/2009/NĐ-CP trong đó nội dung “Đánh giá tác động” là đánh giá 
được thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm thứ 3 kể từ ngày đưa dự 
án vào vận hành, nhằm làm rõ hiệu quả, tính bền vững và tác động kinh tế 
- xã hội của dự án so với mục tiêu đặt ra ban đầu. Tuy nhiên, nội dung này 
hầu như chưa được thực hiện tại một dự án cụ thể nào.  
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CHƯƠNG 2 
XÂY DỰNG KHUNG NỘI DUNG CÁC GIẢI PHÁP LÀM 

TĂNG LỢI ÍCH DẢI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ  
NGOÀI ĐÔ THỊ 

2.1.MỘT SỐ QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH KHI XÂY 
DỰNG KHUNG NỘI DUNG CÁC GIẢI PHÁP 

2.1.1. Quan điểm đánh giá lợi ích theo lợi ích chức năng 
của đường 

Mỗi dự án đầu tư nói chung và dự án xây dụng đường bộ nói 
riêng đều bắt đầu từ việc xác định các mục tiêu phải đạt được là gì? 
Đường bộ là loại công trình công cộng, bởi vậy bất kỳ dự án nào cũng 
đồng thời hiện diện 3 mục tiêu: kinh tế, xã hôi, môi trường. Đạt được 
mục tiêu đề ra tức là dự án đã mang lại lợi ích cho xã hội ở mức độ nhất 
định. Mục tiêu và chức năng có chung nội hàm là hoạt động đạt được 
kết quả gì? nhưng khác nhau ở chỗ chức năng chỉ là một trong nhiều 
cách được tạo ra đi đến mục tiêu. Nghĩa là, chức năng của con đường 
phải hướng đến các mục tiêu đặt ra khi xây dựng dự án Từ đây mọi hoạt 
động trong quá trình vòng đời của dự án: quy hoạch, thiết kế, xây dựng, 
khai thác đều phải hướng đến chức năng của nó 

Đường có hai chức năng là chức năng giao thông và chức năng 
không gian. Chức năng giao thông được chia thành hai chức năng 
phụ: giao thông cơ động và giao thông tiếp cận; Chức năng không 
gian: được chia thành hai chức năng: Chức năng bố trí sử dụng 
không gian và chức năng kiến trúc cảnh quan. 

Giao thông cơ động được thể hiện bằng giao thông có tốc độ 
cao, dòng liên tục hay  ít gián đoạn.  

Giao thông tiếp cận được thể hiện ở giao thông có tốc độ thấp, 
dòng xe chấp nhận gián đoạn. 

Giữa hai đặt trưng này còn có đặt trưng trung gian là loại 
giao thông có tính tiếp cận và tính cơ động ở mức vừa phải. 
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Tương ứng với ba đặt trưng giao thông nêu trên, ở nhiều nước 
phương tây và khu vực Đông Nam Á phân chia thành ba loại hệ thống 
đường sau: Các loại đường chính tương ứng với chức năng giao thông 
cơ động;Các đường địa phương (nội bộ) tương ứng với chức năng 
giao thông tiếp cận; Các đường gom nằm giữa hai loại đường này 

Chức năng bố trí sử dụng không gian: Chức năng này nói lên 
đường được cấu thành bởi các bộ phận trên dải dất dành cho đường việc bố 
trí sắp xếp của từng bộ phận là yếu tố hình thành nên cấu tạo (hình học) 
tổng thể của đường. Những bộ những bộ phận này có chức năng riêng biệt. 
Việc sắp xếp,bố trí hợp lý các bộ phận phù hợp với mục đích sử dụng tuyến 
đường sẽ thu lại lợi ích về kinh tế - xã hội cho đất nước, cho xã hội. 

Chức năng cảnh quan của đường: thể hiện qua sự hòa hợp nội 
bộ của tuyến và là sự hòa hợp ngoại vi của tuyến. 

Sự hòa hợp nội bộ của tuyến: được nhận biết thông qua hình ảnh 
con đường trong không gian - tự bản thân nó phải tạo tâm lý an tâm và 
giúp người lái xe phán đoán đúng tình hình đoạn đường phía trước. 

Sự hòa hợp ngoại vi của tuyến: được nhận biết thông qua 
đường và giao thông đưa chúng ta đến mọi nơi, mọi góc nhìn để 
thưởng thức vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên và con người. Và, 
công trình đường là một yếu tố vật chất trong quần thể cảnh quan 
môi trường (thiên nhiên, đô thị, công trình văn hóa, …) vì vậy không 
những bản thân đường phải có những giá trị mỹ học công trình mà 
còn phải tô điểm, tôn tạo, bổ sung cho cả quần thể để tạo nên một 
bức tranh hài hòa, đẹp đẽ 

2.1.2. Quan điểm đánh giá lợi ích theo phát triển bền vững  
Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng những nhu 

cầu hiện tại nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu 
trong tương lai. 

Phát triển bền vững hệ thống giao thông vận tải là phát triển 
đồng bộ, hài hòa trên 3 lĩnh vực vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông 
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và công nghiệp giao thông đảm bảo trên 3 mặt kinh tế, xã hội và môi 
trường đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, đồng thời 
đảm bảo sự phát triển bền vững của chính hệ thống GTVT” 

PTBV phải đảm bảo đồng thời cả ba mục tiêu: mục tiêu về 
kinh tế, mục tiêu về xã hội và mục tiêu bảo vệ môi trường.  

Các mục tiêu xã hội: Tạo đủ việc làm; công bằng; an ninh;  
giáo dục; chăm sóc sức khỏe; Sự tham gia của người dân; Giữ gìn 
đặc tính văn hóa  

Các mục tiêu kinh tế: Mức tăng trưởng; tính hiệu quả; tính ổn định  
Các mục tiêu về môi trường: Môi trường sức khỏe cho con 

người; sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng có thể tái sinh; hạn chế 
sử dụng các nguồn năng lượng không tái sinh  

 

Hình 2.11. Các mục tiêu PTBV và mối quan hệ  

 2.1.3. Quan điểm đánh giá lợi ích của dải đất dành cho 
đường bộ đối với  công chúng, cộng đồng (PROW) 

Lợi ích dải đất dành cho đường đối công chúng, công cộng là 
tuyến đường mang lại sự lưu thông, cung cấp lợi ích kinh tế và xã 
hội quan trọng cho người dân và cộng đồng. Người sử dụng được 
chia thành 2 nhóm: Nhóm người trực tiếp sử dụng, lưu thông trên 
đường và nhóm người dân hai bên tuyến đường đi qua. 

Thực tế nhận thấy, khi một tuyến đường được xây dựng và đưa 
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vào khai thác sử dụng thì cộng đồng, công chúng hai bên tuyến của 
đường đi qua chịu nhiều ảnh hưởng của đường và giao thông. Câu hỏi 
đặt ra là làm thế nào để người dân hai bên đường sẽ được hưởng lợi từ 
giao thông và tuyến đường mang lại như: Giao thông trên đường thuận 
lợi, người dân ở hai bên tuyến tiếp cận được với giao thông, nhờ giao 
thông có thể tiếp cận được với nơi cần đến, nhờ giao thông tiếp cận 
được những dịch vụ khác. Bên cạnh đó cần phải có giải pháp quy 
hoạch, thiết kế, khai thác hiệu quả để giảm thiểu những bất lợi như 
việc chiếm đất sử dụng của tuyến đường, tiếng ồn, ô nhiễm môi 
trường, tai nạn giao thông, không gắn kết với cộng đồng.  

2.1.4. Quan điểm (nguyên tắc) đánh gí lợi ích dựa trên các 
quy định, chỉ tiêu thông thường (theo văn bản pháp quy hiện hành) 

Hiện nay việc lập dự án đầu xây dựng giao thông vận tải được 
lập theo Tiêu chuẩn 22TCN 268-2000. 

Thời gian hoàn vốn – Thv: là thời gian cần thiết để dự án có 
thể hoàn trả lại đủ chi phí đã bỏ ra đầu tư, tức là thời gian cần thiết 
để cho tổng hiện giá của lợi ích thu hồi vừa bằng tổng hiện giá của 
chi phí đầu tư. 

Hiện giá thu nhập thuần ( Giá trị hiện tại ròng)  - NPV: là 
hiệu số giữa tổng giá trị hiên tại hóa của dòng lợi ích và tổng giá trị 
hiện tại hóa của dòng chi phi hay nói cách khác là hiệu số giữa hiện 
giá lợi ích và hiện giá chi phí trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án. 

Suất thu hồi nội bộ - IRR: là tỷ suất mà tại đó giá trị thu nhập 
thuần NPV của dự án bằng 0. 

Tỷ số Lợi ích –Chi phí (B/C): là chỉ số sinh lợi xác định bằng 
cách lấy tổng giá trị hiện tại hóa của dòng lợi ích ròng chia cho tổng 
giá trị hiện tại hóa của dòng chi phí. 

2.1.5. Quan điểm đánh giá lợi ích theo đa chỉ tiêu 
Trên thế giới hiện nay việc đánh giá hiệu quả KT - XH của 
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các dự án đầu tư phát triển GTVT theo phương pháp đánh giá đa 
chỉ tiêu, chẳng hạn phương pháp hàm thỏa dụng đa mục tiêu, 
phương pháp so sánh cặp đôi, phương pháp đánh giá theo chỉ tiêu 
cấp bậc (AHP). Phương pháp này giúp tránh được việc phải tiền tệ 
hóa tất cả các yếu tố chi phí - lợi ích của dự án và với khả năng kết 
hợp đồng thời cả các chỉ tiêu định lượng và định tính trong một 
quy trình đánh giá sẽ giúp mở rộng bộ chỉ tiêu đánh giá và kết 
quả đánh giá được nâng cao với tính toàn diện cao. 

Phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCA Multi - criteria 
analysis): là một công cụ hỗ trợ giúp đưa ra quyết định đối với những 
vấn đề phức tạp.  

Các dự án phát triển giao thông vận tải có thể tạo ra nhiều loại 
tác động, và những người đưa ra quyết định nói chung là có rất nhiều 
mục tiêu. Mỗi tác động ảnh hưởng đến một hoặc nhiều đối tượng thụ 
hưởng dự án và, như vậy, có thể được chuyển đổi thành một mục tiêu. 
Do đó, tăng lợi ích người sử dụng, giảm chi phí, tăng doanh thu, tăng 
công bằng xã hội và tiếp cận, nâng cao hiệu quả của hệ thống giao 
thông, giảm các tác động của môi trường, và tạo ra tăng trưởng kinh tế 
trong một khu vực nhất định là tất cả các mục tiêu mà một người ra 
quyết định hoặc đối tượng thụ hưởng dự án có thể đồng thời theo đuổi. 
Tuy nhiên, những mục tiêu này thường mâu thuẫn với nhau, tối đa hóa 
lợi ích người sử dụng có thể, ví dụ, xung đột với việc giảm tiếng ồn và 
ô nhiễm không khí và với việc giảm thiểu chi phí đầu tư vốn. 

Kết luận và kiến nghị: khi quy hoạch, thiết kế và khai thác bất kỳ 
một tuyến đường nào phải có quan điểm toàn diện. Trên cơ sở những 
quan điểm này , tùy thuộc vào dự án (tuyến đường) cụ thể mà xây dựng 
ra các kịch bản (phương án) khác nhau về mục tiêu, lợi ích. Phương án 
được chọn là phương án được đánh giá tổng hợp qua mục tiêu phát 
triển bề vững và hàm đa mục tiêu. 
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2.2. XÂY DỰNG KHUNG NỘI DUNG CÁC GIẢI PHÁP LÀM 
TĂNG LỢI ÍCH CỦA DẢI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ. 

2.2.1.Khung nội dung giải pháp về mặt thể chế và cơ chế 
quản lý 

Với tầm quan trọng của các văn bản pháp quy và cơ chế thực hiện 
trong việc nâng cao lợi ích của dải đất dành cho đường phố, học viên xây 
dựng khung giải pháp về mặt thể chế, quản lý, khai thác cụ thể như sau:  

1.Hoàn thiện, nâng cao chất lượng trong văn bản pháp lý trong 
quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, tiêu chuẩn trong công tác Quy 
hoạch, thiết kế đường. 

2.Đưa quan điểm phát triển bền vững vào định hướng phát 
triển GTVT ở Việt Nam 

3.Xây dựng Nguyên tắc, chuyên môn hóa  trong công tác 
Quản lý tài sản đường bộ 

4.Kết nối giữa các cơ quan, các cấp chính quyền và, các nhà 
đầu tư trong việc quản lý cơ sở hạ tầng của  tất cả các thành phần 
trong hệ thống GTVT 

5.Quản lý giao thông 
6.Quản lý khai thác, sử dụng dải dất dành cho đường bộ gắn 

với hạ tầng, tạo vốn phát triển giao thông đô thị (GTĐT) 
7.Kiểm tra, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện cơ sở hạ tầng 

của hệ thống giao thông vận tải trước, trong và sau khi quy hoạch kết 
nối cơ sở hạ tầng hệ thống GTVT 

2.2.2.Khung nội dung giải pháp về mặt quy hoạch 
Là các nội dụng được thể hiện bao gồm tư bước quy hoạch 

tổng thể (plan master) đến quy hoạch vị trí (plan location) làm sao 
cho đường mạng lại lợi ích, hiệu quả, hiệu suất. Muốn vậy cần phải 
có giải pháp Kiểm soát mục tiêu của quy hoạch (đi trả lời cho cầu hỏi 
Mục tiêu quy hoạch của con đường đúng chưa) Kiểm soát bố trí các 
bộ phận chức năng đã phù hợp chưa  và kiểm soát về đấu nối của 
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tuyến đường. Theo các nội dung trên, học viên đề ra các khung giải 
pháp như sau: 

1. Kiểm soát đấu nối, lối ra vào, thực hiện nguyên tắc trong 
đấu nối, giao cắt  

2. Kiểm soát quy hoạch hạ tầng theo chức năng  
3. Quy hoạch sử dụng không gian mặt cắt ngang có tính định 

hướng trong tương lai  
4. Quy hoạch theo hướng Phát triển bền vững  
5. Kết nối cơ sở hạ tầng và các dịch vụ trên tất cả các phương 

thức GTVT để tạo nên một hệ thống giao thông vận tải có tính kết 
nối và phối hợp cao. 

6. Quy hoạch GTVT kết hợp với biến đổi khí hậu  
7. Quy hoạch theo đặc trưng vùng miền 
2.2.3. Khung nội dung giải pháp về mặt thiết kế 

Thiết kế là bước cuối cùng trong việc đưa ra ý tưởng về đầu tư 
xây dựng một tuyến đường, là việc triển khai chi tiết các nội dung 
trong bước quy hoạch do đó các giải pháp thiết kế có ảnh hưởng trực 
tiếp đến lợi ích của nhân dân, cộng đồng hai bên tuyến đường, có ý 
nghĩa quan trọng đến sự phát triển của đất nước thông qua các tác 
động đến mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, văn 
hóa du lịch, ...Lợi ích to lớn mang lại là như vậy, tuy nhiên sự hình 
thành con đường cũng có những tác động lên các giá trị của cộng 
đồng (nơi tuyến đường đi qua). 

Để hạn chế đến mức thấp nhất các bất lợi và thu về nhiều lợi 
ích từ phạm vi dải đất dành cho đường, học viên xây dựng khung nội 
dung giải pháp về mặt thiết kế từ các tên giả pháp như sau: 

Thiết kế đường theo chức năng  
Thiết kế dẫn hướng–Đường ngoài đô thị 
Thiết kế cảnh quan đường  
Thiết kế Tiện ích bên đường (cung cấp dịch vụ bố trí hạ tầng 
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kỹ thuật của các ngành, nhà đầu tư)    
Giao thông xanh (thiết kế giao thông sử dụng phương tiện vận 

tải công cộng) 
Thiết kế mềm  
Thiết kế bình đồ tuyến kết hợp với hệ thống giao thông thủy 

và thủy lợi. 
2.2.4. Các giải pháp mềm (xử lý nhạy cảm theo bối cảnh) 
Các dự án giao thông không đơn thuần là thiết kế đáp ứng là 

xong mà là một quá trình theo dõi suốt quá trình vận hành. Một dự 
án thành công phải là một dự án hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi 
ích nhiều nhất suốt quá trình. Do đó, giải pháp thích hợp, mềm mại là 
giải pháp nhạy cảm với bối cảnh (Context Sensitive Solutions). 

2.2.5. Một số giải pháp cụ thể 
 - Quản lý, khai thác, sử dụng làn đường theo nhu cầu. 
 - Thiết kế bình đồ tuyến kết hợp với hệ thống giao thông 
thủy và thủy lợi: 
 - Giải pháp giao thông xanh : Trồng cây trên mái taluy… 
 -  Giải pháp tiếp cận dân sinh: 

Nhận xét chương 2 
Ở Chương này, tác giả đã đưa ra và phân tích 05 quan điểm, 

nguyên tắc vừa mang tính chất truyền thống vừa tiếp cận tiên tiến, 
các nghiên cứu mới trên thế giới để về đánh giá lợi ích. Trên cơ sở 
những quan điểm này, tác giả đã xây dựng được các khung giải pháp làm 
tăng lợi ích từ phạm vi dải đất dành cho đường bộ: Khung giải pháp về 
mặt thể chế, cơ chế; Khung giải pháp về mặt quy hoạch; Khung giải pháp 
về mặt thiết kế; Các giải pháp mềm (xử lý nhạy cảm theo bối cảnh) 

Các Khung giải pháp này như là nội dung chỉ dẫn, lời khuyên, cẩm 
nang để người quy hoạch, thiết kế có cái nhìn toàn diện, sâu sát đến mọi 
vấn đề liên quan đến các lợi ích trong công việc lập quy hoạch, thiết kế, 
quản lý và khai thác phạm vi dải đất dành cho đường bộ. 
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CHƯƠNG 3 
VÍ DỤ ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP LÀM TĂNG LỢI ÍCH   

CỦA DẢI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG VÀO TUYẾN QL14B 
ĐOẠN TÚY LOAN – HÒA KHƯƠNG(KM 24+100–KM32+126) 
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
VÀ TUYẾN QUỐC LỘ 14B  

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, nằm ở vị trí trung 
độ của đất nước, có vị trí trọng yếu cả về KTXH và quốc phòng;  

Quốc lộ 14B là một trong nằm tuyến nằm trong hệ thống mạng 
lưới giao thông đối ngoại của thành phố Đà Nẵng, tuyến nối cảng 
Tiên Sa và thành phố Đà Nẵng với Tây Quảng Nam và Tây Nguyên, 
là một phần của đường Xuyên Á AH17. 
3.2. GIỚI THIỆU VỀ ĐOẠN TUYẾN ÁP DỤNG 

 

Hình 3.4  Quốc Lộ 14B đoạn từ Túy Loan đến Hòa Khương 
3.3. HIỆN TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QL14B 
ĐOẠN TÚY LOAN - HÒA KHƯƠNG 

3.3.1. Khảo sát đánh giá hiện trạng  
3.3.2. Nhận xét chung về hiện trạng 
a. Về giao thông trên tuyến: Qua khảo sát, tác giả nhận thấy 

lưu lượng xe chạy lớn nhất có giá trị 795xcqđ/h.2làn là khá thấp so 
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với khả năng thông hành của đường (2800 xcqđ/h.2làn); tốc độ điểm 
trên tuyến qua các đoạn đặc trưng: đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, 
đoạn 5  lần lượt là 47 km/h, 50 km/h, 47 km/h, 45km/h, 50km/h đều 
thấp hơn nhiều tốc độ thiết kế (80km/h). Như vậy, theo quan điểm 
đánh giá lợi ích theo chức năng của đường có thể thấy các lợi ích về 
giao thông trên tuyến chưa được khai thác hết.  

b. Về hạ tầng tuyến: Tuyến đã được đầu tư chiếu sáng và cấp 
điện, nước. Các hạng mục hạ tầng khác để đảm bảo đời sống dân 
sinh vẫn chưa xây dựng, chưa đảm bảo lợi ích cho công đồng, giảm 
lợi ích của dải đất dành cho đường theo quan điểm PROW.  

c.Về tình hình đời sống dân cư: Dân cư dọc tuyến có thể chia 
thành hai nhóm chủ yếu sau: nhóm sinh sống bằng nghề nông, có nhà 
được xây ở dưới chân nền đường, thường xuyên ra đồng cày cấy; nhóm 
sinh sống bằng kinh doanh buôn bán nhỏ, tập trung tại những khu vực 
đông dân cư hoặc chợ, có cao độ nền nhà bằng cao độ vai đường. 
3.4. KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP ÁP DỤNG 

3.4.1. Cơ sở kiến nghị các giải pháp  
a. Dựa vào Chức năng của tuyến đường: Đường có chức 

năng chính là giao thông cơ động với tốc độ cao phục vụ vận chuyển 
đường giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam và các tỉnh Tây 
Nguyên. Đồng thời đoạn tuyến còn có vai trò kết nối với các khu du 
lịch, khu sinh thái, tham quan, nghỉ dưỡng, vì vậy bên cạnh chức 
năng giao thông, tuyến còn mang chức năng không gian kiến trúc 
cảnh quan  (là một tuyến du lịch của thành phố). 

b. Quan điểm đề xuất giải pháp 
Việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng và khai thác phải đảm 

đường hoạt động đúng chức năng của nó. 
Cần có sự hài hòa trong lợi ích giữa người sử dụng đường và 

cộng đồng cư dân chịu ảnh hưởng, làm cho tất cả mọi người được 
hưởng lợi từ dự án đường, trong đó yêu cầu nhất thiết là phải đảm 
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bảo đời sống dân sinh dọc tuyến.  
Tạo cảm giác thư thái, dễ chịu cho người lái xe và hành khách 

khi cảm nhận những giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa trong 
hành trình trên tuyến. 

Từ hai cơ sở trên, tác giả đề xuất hai nhóm các giải pháp sau 
3.4.2. Giải pháp trước mắt: Là giải pháp ngắn hạn, (thực hiện 

khi lưu lượng xe chạy còn ít nhưng tốc độ thấp), giải quyết các vấn đề tồn 
tại trên tuyến theo hướng đảm bảo cho đường hoạt động theo đúng chức 
năng và giải quyết nhu cầu, mong muốn hiện tại của người dân theo 
hướng tốt hơn đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho đất nước. 

a. Các giải pháp về mặt thiết kế: 
* Nhóm giải pháp cải thiện chức năng giao thông cơ động 

của đường: 
- Kiểm soát đấu nối, lối ra vào, thực hiện nguyên tắc trong đấu 

nối, giao cắt 
- Thiết kế hình học nút giao hợp lý  
- Thiết kế không gian và thiết kế dẫn hướng 
- Thiết kế tổ chức giao thông tại khu vực trường học 
- Bảo đảm tầm nhìn trong đường cong bán kính nhỏ. 
Một số hình ảnh giải pháp: 
+ Bố trí đảo giọt nước trên tuyến QL14G (hướng phụ) nhằm 

phân luồng và ưu tiên giao thông trên hướng chính QL14B, kết hợp 
với việc tăng bán kính bó vỉa.  

 

§êng song song

Trêng TH
An Phíc

QL 14B

Q
L
 1
4G

nót giao
QL14b-QL14G

§¶o giät níc

§¶o giät níc
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+ Bố trí vị trí dừng đỗ xe; mở rộng nền đường hai bên bố trí 
các làn tăng, giảm tốc, TCGT hợp lý tại phạm vi trường học.  

 

+.... 
* Nhóm giải pháp cải thiện chức năng không gian kiến trúc 

cảnh quan của đường: 
- Thiết kế cảnh quan tuyến hài hòa với khu vực xung quanh 
- Thiết kế cây xanh trên tuyến tạo mảng xanh, bản sắc đặc 

trưng địa phương và có tác dụng dẫn hướng chạy xe 
Một số hình ảnh giải pháp:  
+ Trồng cây keo lai với khoảng cách hợp lý tạo cảnh quan, dẫn 

hướng, khai thác lợi ích theo chức năng không gian của đường 

 
 + Thiết kế cảnh quan mái taluy những điểm cần tạo điểm nhấn 

bằng sự kết hợp giữa cây cỏ và công trình (hoa văn) trên mái taluy. 

 
 +… 

140m

3m

30m

6m
6m

12
m

Trêng TH Hßa Kh¬ng

140m30m
3m

70m 30m

3m10m 10m

3m

§o¹n gi¶m tèc §o¹n t¨ng tèc
VÞ trÝ ®ç xe

3m
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* Nhóm giải pháp cải thiện chức năng đường kết hợp với 
việc đảm bảo đời sống dân sinh (giải pháp mềm): 

- Xây dựng bổ sung hạ tầng để đảm bảo đời sống của nhân dân 
và tăng cường sự giao lưu cư dân 2 bên tuyến. 

- Cải tạo mặt cắt ngang phù hợp với điều kiện thực tế của tính 
chất xây dựng và dân sinh. 

Một số hình ảnh giải pháp: 
+ Thiết kế rãnh dọc kín thoát nước mưa kết hợp thoát nước 

thải; Xây dựng đường song song dọc tuyến, trồng cây tạo cảnh quan 
mái taluy; xây dựng bậc cấp để dân sinh hai bên được giao lưu tiếp 
cận; vị trí mái taluy cao (>2m) được kè chân chống sạt lở.  

 

+ Thiết kế hệ thống mương thoát nước dọc, bố trí phân cách 
cứng để phân tách dòng xe địa phương và dòng xe chạy suốt, tạo vạch 
kẻ xác định rõ ranh giới phạm vi dải đất dành cho đường. 

 

+.….. 
b. Giải pháp về mặt thể chế, chính sách 
- Xây dựng công tác tuyên truyền để người dân hai bên tuyến 

đi qua hiểu biết và chấp hành luật liên quan đến đất của đường. 
- Cấp phép xây dựng và quản lý lộ giới theo lộ giới quy hoạch 
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cho năm tương lai, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 
Số 1856/QĐ- TTg của TTCP ngày 27 tháng 12 năm 2007 V/v Phê 
duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt. 

- Giao trách nhiệm cho đơn vị sử dụng thống kê, quản lý các 
số liệu về lưu lượng, TNGT, tốc độ, khả năng thông hành... trên 
tuyến để lên kế hoạch dự trù và thực hiện việc cải tạo, xây dựng ở 
tương lai theo định hướng phù hợp với chức năng của tuyến đường. 

3.4.3. Giải pháp lâu dài: Là giải pháp đầu tư dài hạn, thực 
hiện khi nguồn kinh phí đầu tư xây dựng đồng bộ được đảm bảo 
hoặc khi lưu lượng xe tăng vượt khả năng thông hành của đường, 
giải quyết các vấn đề tồn tại trên tuyến theo hướng toàn diện đảm 
bảo cho đường hoạt động theo đúng chức năng, khai thác tối đa lợi 
ich từ phạm vi dải đất dành cho đường. 

a. Giải pháp về quy hoạch, thiết kế  
- Nâng cấp, mở rộng tuyến đường trên cơ sở tuyến đường hiện 

có phù hợp với điều kiện thực tế thời điểm nâng cấp mở rộng. 
- Trên cơ sở các Khu đô thị hiện có trên tuyến (Khu Trung tâm 

hành chính huyện Hòa Vang, Khu UBND Xã Hòa Khương) triển khi 
các khu Quy hoạch dân cư phù hợp với đặc trưng văn hóa địa 
phương để đảm bảo nâng cao đời sống của nhân dân hai bên tuyến. 

- Kết nối quy hoạch sử dụng đất hai bên tuyến đường tạo thành 
các khu dịch vụ du lịch (thu hút ngành Du lịch ở địa phương), Các khu 
dịch vụ nghĩ chân,ăn uống cho các giao thông vận tải đường dài… 

- Khống chế các điểm ra vào phù hợp với cấp hạng đường . 
 Về giải pháp mặt cắt ngang trên tuyến. Tác giả đề xuất hai 

phương án mặt cắt ngang cho đoạn tuyến như sau:  
- Đoạn qua khu đô thị (như trung tâm hành chính huyện Hòa 

Vang), phân tách giao thông địa phương với giao thông chạy suốt: 
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Hình 3.14. Mặt cắt ngang tuyến đường đoạn qua khu đô thị 

- Đoạn tuyến ngoài đô thị: Với lưu lượng xe chạy lớn nhất 
hiện nay có giá trị 795xcqđ/h.2làn là khá thấp so với khả năng thông 
hành của đường (2800 xcqđ/h.2làn) do vậy với tác giả kiến nghị vẫn 
giữ nguyên quy mô mặt cắt ngang hiện nay. Tuy nhiên cần phải kiểm 
soát chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc đấu nối với tuyến đường để đảm 
bảo giao thông cơ động đi suốt cho tuyến đường. 

 

Hình 3.15. Mặt cắt ngang tuyến đường đoạn nằm ngoài đô thị 
b. Giải pháp về thể chế chế  
- Phân loại đường cho tuyến theo chức năng để thuận lợi cho 

công tác thiết kế 
- Phân cấp quản lý cụ thể đối với tuyến nhằm tạo nên sự thống 

nhất và đồng bộ trong quản lý tài sản đường. 
- Thông báo dự kiến quy hoạch của tuyến đường trong tương 

lai cho các ngành có liên quan như điện lực, viễn thông… để nhận 
được các thông tin, phản hồi về nhu cầu lắp đặt đi chung, từ đó có 
giải pháp thiết kế các tuynel dùng chung hợp lý và thu phí phù hợp. 
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- Tạo cơ chế để người dân (bị ảnh hưởng bởi tuyến) tham gia 
vào các công tác quy hoạch, thiết kế, khai thác sử dụng tuyến như: 
công khai thông tin dự án, lấy ý kiến, …  

- Khảo sát điều kiện kinh tế, xã hội thực tế tại địa phương trên 
tuyến đi qua, đặc biệt chú ý đến các khu du lịch sinh thái đã, đang và 
sẽ hình thành như khu du lịch Đồng Xanh Đồng Nghệ, Ngầm đôi, Hòa 
Phú Thành…bởi chúng mang lại một hiệu quả kinh tế, xã hội rất lớn 
cho địa phương. Cần có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút, kêu 
gọi đầu tư, Từ đó đưa ra giải pháp về quy hoạch cho phù hợp. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Tác giả đã chọn đoạn tuyến Quốc lộ 14B đoạn Túy Loan-Hòa 
Khương để vận dụng những kết quả đã đạt được ở chương 2. 

Trên quan điểm lợi ích cộng đồng và các giải pháp trong 
khung nội dung về thiết kế như như: thiết kế mềm, thiết kế cảnh 
quan, thiết kế dẫn hướng và thiết kế theo chức năng. Tác giả đưa ra 
các giải pháp “mềm” để giải quyết các vấn đề tồn tại trên tuyến. Các 
giải pháp này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân hai bên 
tuyến(có môi trường sống sạch sẽ, tiếp cận quốc lộ 14B một cách 
thuận lợi và an toàn); các giải pháp này cũng nâng cao tính cơ động 
cho đường (đảm bảo cho giao thông chạy suốt với tốc độ cao) và cải 
tạo không gian kiến trúc cảnh quan cho đường, thu hút khách du 
lịch…mạng lại lợi ích kinh tế-xã hội cho địa phương, cho cộng đồng. 

Về lâu dài, Theo quan điểm về phát triển bền vững và quan 
điểm chức năng với vị trí và chức năng của tuyến QL14B (đường vận 
tải vận chuyển hàng hóa, hành khách kết nối giao thông giữa thành 
phố với tỉnh Quảng Nam và Tây Nguyên) tác giả đề nghị tuyến cần 
phải được đầu tư theo đúng chức năng là giao thông cơ động. Trong 
việc quy hoạch đầu tư tuyến đường theo chức năng cần kết nối với quy 
hoạch sử dụng đất hai bên tuyến để tăng lợi ích của tuyến đường. 



23 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. KẾT LUẬN  

1. Về Phạm vi dải đất dành cho đường:  Nước ta nên chỉ có 
một khái niệm và phạm vi dải đất dành cho đường bộ là “Đất của 
đường” và hành lang an toàn đường bộ nằm trong toàn bộ phạm vi 
đất của đường . Khái niệm này phù hợp và thống nhất với Luật Xây 
dựng và khái niệm ROW của các nước trên thế giới và hành lang an 
toàn đường bộ là toàn bộ phạm vi đất của đường.  

2. Lợi ích hiện nay ở nước ta thu lại từ phạm vi dải đất dành 
cho đường chưa tương xứng lợi ích thực có. Lý do là vì:  Công tác 
phân tích, đánh giá lợi ích thiếu các chỉ tiêu đánh giá cụ thể , quá 
trình phân tích, đánh giá lợi ích đầu tư tại các dự án còn bị xem nhẹ;  
Việc tuyệt đối hóa tiêu chuẩn để thực hiện quy hoạch, thiết kế 
(không hiểu rằng từng ngữ cảnh, từng điều kiện kinh tế xã hội từng 
vùng khác nhau sẽ yêu cầu các đặc tính kinh tế xã hội của tuyến 
đường cần thiết kế khác nhau) làm cho người thiết kế thiếu đi cái 
nhìn bao quát, toàn diện của mọi vấn đề xung quanh tuyến đường 
(đường có rất nhiều lợi ích mà các lợi ích này chưa được đề cập,hay 
đề cập nhưng không được chỉ rõ trong các yêu cầu, các tiêu chuẩn áp 
dụng trong các quá trình của vòng đời dự án) nên lợi ích thu về là 
không lớn. 

3. Tác giả luận văn dựa trên 5 quan điểm, nguyên tắc mang 
tính chất truyền thống và tiếp cận với quan điểm tiên tiến, các nghiên 
cứu trên thế giới để đánh giá lợi ích như: Quan điểm đánh giá lợi ích 
theo lợi ích chức năng của đường, quan điểm đánh giá lợi ích theo 
phát triển bền vững, quan điểm đánh giá lợi ích của dải đất dành cho 
đường bộ đối với  công chúng, cộng đồng (PROW) , quan điểm 
(nguyên tắc) đánh giá lợi ích dựa trên các quy định, chỉ tiêu thông thường, 
quan điểm (nguyên tắc) đánh giá giải pháp theo phương pháp đa chỉ tiêu 
để xây dựng được khung nội dung (thể chế, cơ chế; Quy hoạch; Thiết 
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kế) để từ đó sử dụng khung cho việc phát triển ra các giải pháp sâu 
hơn, cụ thể hơn, chi tiết hơn và xa hơn có thể biểu đạt bằng những 
chỉ số định lượng làm tăng lợi ích của phạm vi dải đất dành cho 
đường.  

4. Tác giả luận văn đã đựa trên các quan điểm (Lợi ích theo 
chức năng, Phát triển bền vững, Lợi ích của cộng đồng) và nội dung 
khung các giải pháp thiết kế (thiết kế mền, thiết kế cảnh quan, thiết 
kế dẫn hướng và thiết kế theo chức năng) để áp dụng vào đoạn tuyến 
QL14B đoạn Túy Loan-Hòa Khương đưa ra các giải pháp “mền” để 
giải quyết các vấn đề tồn tại trên tuyến, đem lại lợi ích to lớn về điều 
kiện sống cho người dân và lợi ích về kiến trúc cảnh quan, giao 
thông cơ động cho tuyến đường, địa phương...Về lâu dài, Theo quan 
điểm về phát triển bền vững và quan điểm Chức năng với vị trí và 
chức năng của tuyến QL14B (tuyến đường vận tải vận chuyển hàng 
hóa, hành khách kết nối giao thông giữa thành phố với tỉnh Quảng 
Nam và Tây Nguyên) tác giả đề nghị Tuyến đường cần phải được 
đầu tư theo đúng chức năng là giao thông cơ động. Trong việc quy 
hoạch đầu tư tuyến đường theo chức năng cần kết nối với quy hoạch 
sử dụng đất hai bên tuyến để tăng lợi ích của tuyến đường, lợi ích 
cho nhân dân hai bên tuyến và cho đất nước. 
2. KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở phạm vi “đất của đường” Nhà nước ta cần ra các 
văn bản pháp quy về quản lý, sử dụng theo các quan điểm, tiêu chí 
theo hướng vừa Bảo tồn,vừa phát triển bền vững. 

Trong phạm vi “đất của đường ROW” Chủ thể quản lý phải 
là ngành giao thông, mọi hoạt động trong phạm đất của đường phải 
được sự quản lý của ngành giao thông. Ngành giao thông phải có giải 
pháp quản lý, tạo vốn bảo trì từ việc khai thác lợi ích trong phạm vi 
đất của đường (ROW). 


