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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiện nay việc xác định phạm vi dải đất dành cho đường trong 
các văn bản pháp quy từ Luật Xây dựng 2003, Quy chuẩn Xây dựng 
Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD đến Nghị định số 11/2010/NĐ-
CP vẫn chưa thống nhất với nhau, nên khi thực hiện các nội dung 
liên quan đến việc xác định phạm vi của dải đất dành cho đường 
thường theo chủ quan của người làm công tác quy hoạch, thiết kế, 
một phần làm giảm chất lượng của việc thực hiện ở các bước này. 

Công tác quy hoạch và thiết kế chưa có tính kết nối trong quá 
trình thực hiện, chưa định hướng việc sinh lợi của tuyến đường phải 
dựa trên quan điểm, nguyên tắc nào?. Vì vậy, việc đánh giá lợi ích 
của dải đất dành cho đường còn nhiều bất cập từ bước chuẩn bị đầu 
tư đến khi đưa vào khai thác sử dụng.  

Những câu hỏi: Đường làm ra để làm gì? Mang lại lợi ích gì ? 
Làm thế nào để kiểm soát và phát huy lợi ích? 

Đề tài : “Nghiên cứu giải pháp làm tăng lợi ích của dải đất 
dành cho đường phố và ví dụ áp dụng cho một tuyến phố ở Đà Nẵng”  
với mong muốn góp một phần nhỏ trong việc xây dựng khung giải pháp 
làm cơ sở so sánh cho người thiết kế đưa ra các phương án quy hoạch và 
thiết kế tốt, đồng thời 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 phố. 

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

thức cơ bản về lợi ích trong dự án;  Làm rõ phạm vi dải đất dành cho 
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đường phố và chức năng của từng bộ phận nằm trên dải đất dành cho 
đường phố; Xác định các quan điểm, nguyên tắc liên quan đến lợi ích 
của dải đất dành cho đường phố để từ đó xây dựng khung nội dung các 
giải pháp làm tăng lợi ích. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của luận văn là dải đất dành cho 
đường phố (chỉ giới đường đỏ)  

- Phạm vi nghiên cứu của luận văn giới hạn ở các vấn đề sau: 
nghiên cứu về lợi ích dựa trên chức năng và liên hệ vào những văn 
bản pháp quy về thiết kế, quản lý, khai thác phạm vi dải đất dành cho 
đường phố hiện nay của Việt Nam. Ví dụ áp dụng cho tuyến phố 
Nguyễn Hữu Thọ tại thành phố Đà Nẵng. 
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 

Mở đầu  
Chương 1: Giới thiệu tổng quát về phạm vi và lợi ích của dải 

đất dành cho đường  phố 
Chương 2: Xây dựng khung nội dung các giải pháp làm tăng 

lợi ích của dải đất dành cho đường phố  
Chương 3: Ví dụ áp dụng cho tuyến phố Nguyễn Hữu Thọ tại 

thành phố Đà Nẵng 
Kết luận và kiến nghị 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
Tài liệu nghiên cứu bao gồm: Luật, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, 

Nghị định, Thông tư, sách, báo, đề tài về chức năng của đường, thiết 
kế mặt cắt ngang hợp lý, đánh giá dự án đầu tư, phương pháp đánh 
giá đa chỉ tiêu đã được công bố ở trong và ngoài nước. Các websites 
hỗ trợ cho việc tìm kiếm thông tin cần thiết. 
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1. CHƯƠNG 1 
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ PHẠM VI 

VÀ LỢI ÍCH CỦA DẢI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG PHỐ 
1.1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ LÀM RÕ MỘT SỐ KHÁI 
NIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨC NĂNG, LỢI ÍCH CỦA GIẢI ĐẤT 
DÀNH CHO ĐƯỜNG PHỐ 

Một số thuật ngữ dùng trong luận văn 
1. “Đường đô thị” (hay đường phố) [5]: là đường bộ trong đô thị 

bao gồm phố, đường ôtô thông thường và các đường chuyên dụng khác. 
2. “Phố” : là đường trong đô thị, mà dải đất dọc hai bên 

đường được xây dựng các công trình dân dụng với tỉ lệ lớn [5]. 
“Phố là đường (highway) mà ngoài chức năng giao thông còn 

có nhiều chức năng quan trọng khác” [26]; 
“Phố là đường có phần xe chạy từ 2 làn xe ô tô trở lên với bề 

rộng >=10,0m được thiết kế thông xe, an toàn và có 5 chức năng 
chính: 1. Không gian (place,vị trí); 2. Giao thông (movement); 3 - 
Tiếp cận (access); 4 - Đỗ xe; và 5 - Thoát nước, chiếu sáng và các 
tiện ích khác” [28]. 

5. Chỉ giới đường đỏ [16]: 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.  

6. Phạm vi dải đất dành cho đường phố 
- Theo Luật Xây dựng 2003 [17] quy định Chỉ giới đường đỏ: 

phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ 
tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.  

- Theo QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn Xây dựng Việt 
Nam – Quy chuẩn quy hoạch [4] quy định chỉ giới đường đỏ: là 
đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình 
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và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ 
thuật hạ tầng. 

Như vậy, theo [17][4] quy định chỉ giới đường đỏ là đường 
ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần 
đất được dành cho đường giao thông hay nói cách khác phạm vi đất 
dành cho đường giao thông (phố) là đất trong phạm vi chỉ giới đường 
đỏ.  

 
Hình 1.1. Phạm vi dải đất dành cho phố  

(theo Luật Xây dựng 2003 và QCXDVN 01: 2008/BXD) 
Tuy nhiên, theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ [9]:  
Phạm vi đất dành cho đường bộ bao gồm đất của đường bộ và đất hành 
lang an toàn đường bộ. 

Theo [9] phạm vi dải đất dành cho đường phố được xác định là 
đất của đường phố + đất hành lang an toàn (khoảng lùi). 
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Hình 1.2. Mô tả phạm vi dải đất dành cho đường đô thị 
(theo Nghị định 11/2010/NĐ-CP) 

Thuật ngữ quốc tế thông dụng chỉ phạm vi đất dành cho đường là 
Right-Of-Way (ROW- quyền của đường) bao gồm hai thành phần chính 
là phần đường (nền đường -Roadway, Plate-form) và dải bên đường 
(Roadside).  

Vậy, phạm vi dải đất dành cho phố theo quy định tại Nghị định 
11 nên thống nhất theo Luật xây dựng 2003 và Quy chuẩn QCXDVN 
01: 2008/BXD là phạm vi chỉ giới đường đỏ, quan điểm này phù hợp 
với quan điểm ở các nước tiên tiến trên thế giới. 

8. Lợi ích của dải đất dành cho đường phố 
“Lợi ích” về ngữ nghĩa được hiểu là điều có ích, có lợi cho tập 

thể, cá nhân: theo [20] Từ điển Tiếng Việt – 1995 NXB Đà Nẵng. 
Về mặt thuật ngữ: Lợi ích phải được gắn với ngữ cảnh cụ thể, 

theo đó, “lợi ích của dải đất dành cho đường phố” ở luận văn này 
được hiểu là lợi ích của dự án đường phố tức là lợi ích do đất dành 
cho đường phố mang lại và thể hiện trên hai phương diện: Lợi ích về 
tài chính và lợi ích về kinh tế - xã hội.  

9. Chức năng của đường phố 
Theo Từ điển Oxford [27] “Chức năng là hoạt động đặc 

trưng, là vai trò, tác dụng của một con người, một tổ chức hay một 
vật thể”. 

Đường phố có hai chức năng cơ bản, đó là: chức năng giao 
thông và chức năng không gian.  
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 
Phân tích tài chính 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 
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đưa ra các quyết định đầu tư có hiệu quả. Trong việc phân tích tài 
chính cần xác định rõ các vấn đề sau: 

-  Xác định tổng vốn đầu tư, cơ cấu các nguồn vốn và loại vốn 
của dự án.  

- Xác định các dòng thu - chi của dự án. 
- Xác định các chỉ tiêu hiệu quả và lựa chọn phương án. 
- Phân tích độ an toàn về mặt tài chính. 
1.2.2. Phân tích kinh tế - xã hội  
Phân tích kinh tế - xã hội tập trung làm rõ hiệu quả kinh tế của 

dự án trên quan điểm lợi ích của tổng thể quốc gia. Trong việc phân 
tích kinh tế - xã hội cần xác định rõ các vấn đề sau: 

- Xác định chi phí và các lợi ích kinh tế - xã hội. 
- Xác định các chỉ tiêu hiệu quả và lựa chọn phương án . 
- Phân tích độ an toàn của dự án. 
1.2.3. Sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích 

kinh tế - xã hội 
1.2.4  Nội dung phân tích đánh giá dự án phát triển giao thông 

vận tải 
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 QUY 
ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN VIỆC ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG 

1.3.1. Nội dung về phân tích đánh giá lợi ích đầu tư xây 
dựng trong các văn bản pháp quy 
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Trong Luật xây dựng 2003[17]: Điều 4, 35, 36 
Trong Nghị định 12/2009/NĐ-CP [7]: Điều 4, 7, 11 
Trong Nghị định 113/2009/NĐ-CP [8]: Điều 2 
Trong Nghị định 11/2013/NĐ-CP [6]: Điều 40 
1.3.2. Nội dung phân tích đánh giá lợi ích trong các văn 

bản pháp quy đối với ngành Giao thông vận tải 
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 268 – 2000 [3]: Điểm 3.3.2.10   

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
 Về phạm vi dải đất dành cho đường phố và HLAT đường phố: 
- Hiện nay phạm vi dải đất dành cho đường phố quy định tại 

[9] của nước ta là khá lớn, không đồng nhất với khái niệm “đất của 
đường phố-ROW” ở nhiều nước mà tác giả biết được.  

- Quan niệm hành lang an toàn đường phố quy định tại [9] là 
phần đất dọc hai bên đất của đường phố nhằm bảo đảm an toàn giao 
thông nhưng lại nằm ngoài phần giao thông là không chính xác. Do 
vậy, nên có một khái niệm Đất của đường vừa hợp khái niệm của nhiều 
nước trên thế giới đang áp dụng(R.O.W). 

Về công tác đánh giá lợi ích đầu tư xây dựng đường phố 

Công tác phân tích đánh giá lợi ích  đầu tư xây dựng đường còn 
chưa được đề cập nhiều trong các văn bản pháp quy. Nội dung “Đánh 
giá tác động” tại Nghị định 113/2009/NĐ-CP 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.  

Để khắc phục những nhược điểm này, tác giả luận văn tiến 
hành phân tích các quan điểm, nguyên tắc của các yếu tố làm nên lợi 
ích, từ đó xây dựng khung nội dung các giải pháp làm tăng lợi ích 
của dải đất dành cho đường phố. 
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CHƯƠNG 2 

XÂY DỰNG KHUNG NỘI DUNG CÁC GIẢI PHÁP LÀM 
TĂNG LỢI ÍCH DẢI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG PHỐ 

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

2.1.1. Quan điểm đánh giá lợi ích thông qua chức năng của 
đường phố 

Lợi ích lớn nhất của đường mang lại là hoạt động theo đúng 
chức năng của nó đã được xác định từ thiết kế. Tất nhiên, có thể 
điều chỉnh chức năng trong quá trình hoạt động theo hướng tốt hơn. 

 Chức năng giao thông được chia thành hai chức năng phụ: 
giao thông cơ động và giao thông tiếp cận. 

  
Hình 2.2. Tính cơ động và tiếp cận 

Yêu cầu của một hành trình di chuyển từ điểm đi đến điểm đến 
một cách nhanh chóng, giao thông với tốc độ cao, thời gian đi lại ngắn 
gọi là giao thông cơ động. Ngoài ra, hành trình có khả năng tiếp cận dễ 
dàng với đối tượng vận chuyển, với khu vực xung quanh tuyến để mở ra 
sự gần gũi với con người, với địa phương nơi tuyến đường đi qua và 
phục vụ mọi đối tượng thuận tiện gọi là giao thông tiếp cận.  
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Chức năng không gian: Hiện nay các đồ án quy hoạch đô thị 
hay quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế đường phố hầu hết bám 
theo chỉ tiêu cứng được quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn, 
hoặc sử dụng mẫu đồ án thông thường để áp dụng. 

Kiến trúc và cảnh quan đô thị nước ta hiện nay nhìn chung vẫn 
còn đơn điệu. Quang cảnh đường phố giống như một bức tranh tùy tiện. 

 

Hình 2.3. Không gian và kiến trúc đơn điệu 
Kiến trúc và cảnh quan đô thị ở một số nước khác như Singapore 

và Thẩm Quyến: Công tác quy hoạch, thiết kế và quản lý đô thị được 
dựa trên một khung kết cấu của thành phố, bao gồm hệ thống giao 
thông, kết cấu không gian, hình thái kiến trúc, bản sắc khu vực. 

 
Hình 2.5. Hình ảnh không gian đường đô thị ở Thẩm Quyến. 
Đường phố vừa là công trình nhân tạo, vừa là công trình công 

cộng bởi vậy nó bao hàm đầy đủ khái niệm về không gian công trình 
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có trong lĩnh vực quy hoach và xây dựng cũng như  không gian xã hội. 
Chức năng của từng bộ phận trên dải đất dành cho đường phố. 

 

Hình 2.7. Cấu tạo mặt cắt ngang đường đô thị (điển hình) 
Phần xe chạy: Đảm bảo yêu cầu cụ thể về giao thông và khai 

thác vận tải của tuyến đường 
Lề đường: Bảo vệ kết cấu mặt đường, cải thiện tầm nhìn, tăng 

khả năng thông hành, tăng an toàn chạy xe, bố trí thoát nước, dừng 
đỗ xe khẩn cấp và để vật liệu khi duy tu sửa chữa…; 

Phần phân cách: Chức năng chính là phân luồng xe chạy; 
phần phân cách giữa phân tách các hướng giao thông ngược chiều, 
phần phân cách ngoài phân tách giao thông chạy suốt có tốc độ cao 
với giao thông địa phương, tách xe cơ giới với xe thô sơ, tách xe 
chuyên dụng với các loại xe khác. 

Hè đường: Bố trí đường đi bộ, bố trí cây xanh, cột điện, biển 
báo, không gian tiếp cận dịch vụ hai bên và là nơi bố trí các công 
trình hạ tầng đô thị. 

*Chức năng cảnh quan của đường phố 
Đường phố là công trình nhân tạo vì thế không thể thiếu nội 

dung quy hoạch thiết kế kiến trúc cảnh quan đường.  
Thiết kế kiến trúc cảnh quan công trình kết hợp xem xét đặc 

thù công trình đường, phải tuân thủ những nguyên tắc sau: 
Hình ảnh con đường trong không gian phải được người trên xe 

cảm nhận.  
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- Công trình đường là một yếu tố vật chất trong quần thể cảnh 
quan môi vì vậy bản thân đường phải có những giá trị mỹ học công 
trình để tạo nên một bức tranh hài hòa, đẹp đẽ. 

2.1.2 Quan điểm đánh giá lợi ích trên cơ sở mục tiêu PTBV 
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 
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.  

Nội dung các mục tiêu PTBV: 

 - Mục tiêu về kinh tế: nhằm đạt được sự tăng trưởng ổn định và 
cơ cấu hợp lý, đáp ứng và nâng cao đời sống nhân dân; tránh được sự 
đình trệ, suy thoái trong tương lai và tránh được nợ nần cho thế hệ sau. 

- Mục tiêu về xã hội: nhằm đạt được tiến bộ và công bằng XH 
đảm bảo chất lượng cuộc sống, mọi người đều có cơ hội học hành, có 
việc làm, giảm đói nghèo và xoá bỏ khoảng cách giữa các tầng lớp 
của xã hội; bảo đảm sự công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của mọi 
công dân; duy trì và phát triển được tính đa năng và bản sắc văn hoá 
của dân tộc, không ngừng nâng cao trình độ văn minh về đời sống 
vật chất tinh thần cho người dân. 

- Mục tiêu về môi trường: nhằm khai thác, sử dụng hợp lý các 
tài nguyên thiên nhiên; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý, kiểm soát ô 
nhiễm môi trường nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên và xã hội. 
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Hình 2.16. Các mục tiêu PTBV và mối quan hệ giữa chúng 

2.1.3 Quan điểm đánh giá lợi ích của dải đất dành cho 

đường phố đối với  công chúng, cộng đồng 

Lợi ích dải đất dành cho đường phố đối với công chúng, công 
cộng là tuyến đường mang lại sự lưu thông, cung cấp lợi ích kinh tế 
và xã hội quan trọng. 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. 

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 giá lợi ích dựa trên các quy 
định, chỉ tiêu thông thường (theo pháp luật, theo văn bản hiện hành) 

Việc đánh giá lợi ích từ dự án mang lại cho cộng đồng và xã 
hội có ý nghĩa to lớn trong việc ra quyết đinh đầu tư. Vì vậy, cần xác 
định nguyên tắc tính toán đúng và phù hợp. 

Hiện nay việc lập dự án đầu xây dựng giao thông vận tải được 
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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 (nguyên tắc) đánh giá lợi ích theo 
phương pháp đa chỉ tiêu 

Trên thế giới hiện nay việc đánh giá hiệu quả KT - XH của 
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): là một công cụ 
hỗ trợ giúp đưa ra quyết định đối với những vấn đề phức tạp. Nhiều 
phương pháp đã được đề xuất với mục đích giúp cho người ra quyết 
định có được một sự lựa chọn tốt. Mục đích của phương pháp đa chỉ 
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tiêu là để giúp đưa ra quyết định trong những tình huống phải lựa 
chọn, hoặc không có một phương án nào là hoàn hảo tuyệt đối và có 
sự mâu thuẫn giữa các chỉ tiêu khác nhau. Ý tưởng cơ bản là đi đánh 
giá tất cả những chỉ tiêu đã được đưa ra và với mỗi chỉ tiêu đưa vào 
một trọng số tương ứng với tầm quan trọng của chỉ tiêu đó, đồng thời 
cũng cần lưu ý từng phương án trong mối quan hệ với tất cả các chỉ 
tiêu và cuối cùng là tổng hợp các kết quả này. 
2.2. XÂY DỰNG KHUNG NỘI DUNG CÁC GIẢI PHÁP LÀM 
TĂNG LỢI ÍCH DẢI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG PHỐ  

2.2.1. Khung giải pháp về mặt thể chế, quản lý, khai thác 
Khi Nhà nước ban hành các văn bản pháp quy liên quan đến 

việc đánh giá lợi ích về mặt tài chính, lợi ích về mặt kinh tế - xã hội 
đã là nguyên tắc cho mọi hoạt động của tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, 
hiện nay ở nước ta xảy ra không ít tình trạng mà nội dung của Luật 
và các văn bản dưới luật hay chính sách có chất lượng thấp, hoặc 
chưa phù hợp, thậm chí còn sai thể hiện nhiều ở các nội dung chuyên 
môn và cơ chế. 

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:  

- Tiếp cận với quan điểm tiên tiến, hoàn thiện cơ sở pháp lý, 
tiêu chuẩn trong công tác quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý, 
khai thác, vận hành đường. 

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

- Xây dựng nguyên tắc trong công tác quản lý tài sản đường bộ. 
- 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 
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thống giao thông vận tải. 
- Quản lý giao thông. 
- Quản lý thu phí giao thông. 
- Quản lý khai thác, sử dụng dải dất dành cho đường phố gắn 

với hạ tầng, tạo vốn phát triển giao thông đô thị (GTĐT). 
- 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.  

- Ưu tiên khai thác, sử dụng các cơ sở hạ tầng và dịch vụ sẵn 
có một cách tốt nhất có thể. 

- Quản lý kiến trúc không gian đường phố. 
2.2.2. Khung giải pháp về mặt quy hoạch 

Hiện nay, công tác quy hoạch vẫn chưa được coi trong nên tình 
trạng công trình vừa đầu tư đã phải điều chỉnh diễn ra rất nhiều. Chưa 
thực hiện tốt bước quy hoạch nên phương tiện vận tải hành khách và 
hàng hóa tăng không có sự kiểm soát, xe cá nhân áp đảo phương tiện 
công cộng. 

Muốn vậy cần phải có giải pháp Kiểm soát mục tiêu của quy 
hoạch. Kiểm soát bố trí các bộ phận chức năng đã phù hợp chưa  và 
kiểm soát về đấu nối của tuyến đường. Theo các nội dung trên, tác 
giả luận văn đề ra các khung giải pháp như sau: 

- Quy hoạch theo đặc trưng vùng miền. 
- Kiểm soát đấu nối, lối ra vào, thực hiện nguyên tắc trong đấu 

nối, giao cắt. 
- Xây dựng hệ thống giao thông khác mức đảm bảo các trục 

đường chính làm việc đúng chức năng. 
- Hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới đường vận tải giao thông 

công cộng trên toàn thành phố. 
- Quy hoạch xây dựng các phân khu chức năng dọc theo tuyến 
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- Quy hoạch sử dụng không gian mặt cắt ngang có tính định 
hướng trong tương lai. 

- Quy hoạch theo định hướng phát triển bền vững. 
- 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. 

- Quy hoạch đảm bảo kết nối cơ sở hạ tầng phải đảm bảo 
không phá vỡ  cấu trúc cảnh quan đô thị, đồng thời đảm bảo tính 
thẩm mỹ cao. 

- Quy hoạch GTVT đô thị kết hợp với biến đổi khí hậu. 
2.2.3. Khung 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 của đời sống xã hội. 

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 phân tách giao thông cơ động và tiếp cận trong 

trường hợp một tuyến đường thực hiện đồng thời hai chức năng. 
- Thiết kế không gian. 
- Thiết kế dẫn hướng. 
- Thiết kế cảnh quan đường phố. 
- Đảm bảo cung cấp nhu cầu bố trí hạ tầng kỹ thuật của các ngành, 

các nhà đầu tư  (Thiết kế theo hạ tầng giao thông theo đơn đặt hàng). 
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- Thiết kế đường phố hoàn chỉnh hướng đến đáp ứng sự thuận 
lợi cho tất cả đối tượng khác nhau sử dụng. 

- Giao thông xanh (thiết kế thu hút người giao thông sử dụng 
phương tiện vận tải công cộng). 

- Thiết kế đảm bảo an toàn giao thông. 
- Thiết kế mềm. 
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 
- Giải pháp quy hoạch đối với đường vào cảng Tiên sa (đường 

Ngũ Hành Sơn - đường Ngô Quyền - đường Yết Kiêu). 
- Giải pháp về quản lý nguồn vốn khi xây dựng hệ thống 

tunnel để bố trí công trình ngầm trong phạm vi hè đường đô thị. 
KẾT LUẬN 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 phố: 1. Khung giải pháp về mặt 
thể chế, cơ chế; 2. Khung giải pháp về mặt quy hoạch; 3. Khung giải pháp 
về mặt thiết kế; 4. 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 phố. 
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CHƯƠNG 3 
VÍ DỤ ÁP DỤNG  VÀO TUYẾN PHỐ NGUYỄN HỮU THỌ 

TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
VÀ TUYẾN PHỐ NGUYỄN TRI PHƯƠNG NỐI DÀI (NAY 
ĐẶT TÊN LÀ  NGUYỄN HỮU THỌ) THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.1.1. Giới thiệu tổng quát về thành phố Đà Nẵng 
Theo quyết định phê  duyệt số 2357 ngày 4/12/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Đà Nẵng bao gồm 6 
quận nội thành, 2 huyện Hòa Vang và Hoàng Sa với tổng diện tích 
gần 130.000ha, trong đó diện tích đất liền là gần 100.000ha và 
30.500 là diện tích quần đảo Hoàng Sa. 

3.1.2. Giới thiệu về  dự án tuyến phố Nguyễn Tri Phương 
nối dài (nay đặt tên là đường Nguyễn Hữu Thọ) 

Vị trí tuyến được mô tả ở hình 3.2 

 
Hình 3.2: Sơ đồ vị trí đường Nguyễn Hữu Thọ 

3.2. HIỆN TRẠNG VÀ ĐÁNG GIÁ HIỆN TRẠNG TUYẾN 
PHỐ NGUYỄN HỮU THỌ 

3.2.1. Đánh giá hiện trạng 
3.2.2. Nhận xét khái quát về hiện trạng 
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Về giao thông 
Khi quy hoạch, thiết kế tuyến việc xác định giữa quy mô dự án 

và các thông số kỹ thuật trên mặt cắt ngang không hợp lý nên dẫn đến 
tình trạng phân làn và tổ chức giao thông trên tuyến như hiện nay là 
còn nhiều điểm bất cập. Chỉ có một kích thước cũng như hình thức tổ 
chức giao thông trên mặt cắt ngang từ đầu tuyến đến cuối tuyến. 

Đến nay vẫn chưa có thiết kế đô thị cũng như định hướng quy 
hoạch khu chức năng hai bên tuyến nên rất khó khăn trong việc thiết 
kế giao thông vì không có định hướng dẫn đến tình trạng khi đi vào 
khai thác tuyến không thực hiện được hết chức năng.   

Việc sử dụng các nút giao thông vòng đảo có bán kính lớn, 
dạng đối xứng trên một trục đường không hợp lý vì khi các đường 
vào nút không cùng cấp hạng chưa phân chia ưu tiên giữa tuyến 
chính và tuyến phụ. Chưa có biện pháp tổ chức giao thông hợp lý. 

Tuyến có xe buýt đi qua nhưng chưa có điểm dừng đỗ dành 
riêng, nên chưa tiện ích làm giảm nhu cầu sử dụng của người dân. 

Về hạ tầng 
Điện chiếu sáng: bố trí đủ ánh sáng chiếu cho cả mặt cắt 

ngang đường. 
Cấp nước: đảm bảo đủ nước sạch cho người dân hai bên tuyến 

cũng như các khu dân cư lân cận. 
Thoát nước: có hiện tượng động nước trên bề mặt ở vệt hằn 

bánh xe gây hư hỏng nhỏ trên bề mặt bê tông nhựa tại một số vị trí  
Cây xanh giải phân cách: loại cây, khoảng cách bố trí, trang trí đẹp. 

Về tình hình dân sinh và kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến 
Dân sinh: Chia thành các nhóm như sau: Khu bệnh viện, 

trường học; Khu cửa hàng lớn; Khu hàng quán nhỏ; Vị trí dân sinh 
sống không nhà ở và các cơ quan, trụ sở 

Bó vỉa: người dân tự xây dựng thêm tạo điệu kiện thuận lợi 
cho việc lên xuống vỉa hè. 
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Vỉa hè: gạch lát bị hư hỏng, cỏ mọc trên vỉa hè. 
Cấp điện: bố trí đi nổi nên chằn chịt tại các điểm đấu nối, chắn 

ngang sự phát triển cây xanh trên vả hè. 
Công trình kiến trúc: chưa có quy hoạch chức năng nên các 

công trình chưa hài hòa trên cùng một đoạn tuyến từ màu sắc, chiều 
cao, điểm lùi…, gây mấy mỹ quan đô thị. 

Pano bảng hiệu: bố trí theo mục đích sử dụng của các chủ đầu 
tư, nên kiến trúc cảnh quan chung không đẹp. 
3.3. GIẢI PHÁP  

Quan điểm chung 
1. Quy hoạch, xây dựng và khai thác đường phải tuân thủ theo 

đúng chức năng của nó. 
2. Đảm bảo tối đa lợi ích cho cộng đồng (người tham gia giao 

thông và dân cư hai bên tuyến)  do đường và giao thông mang lại. 
3. Bảo tồn, duy trì các hoạt động đang tồn tại theo hướng khuyến 

khích khi đã mang lại lợi ích cho nhân dân và cho toàn xã hội. 
3.3.1. Giải pháp tổng thể 
 Kiến nghị thay đổi chức năng đường  
- Theo dự án đường đang là đường phố chính cấp 2 nhưng khi 

phân tích vị trí đường trong quy hoạch toàn thành phố, tác giả kiến 
nghị đoạn đường này là đường chính cấp 1. 

- Mặc khác theo quy hoạch năm 2030 dân số Đà Nẵng đạt 2,5 
triệu dân thì tác giả luận văn kiến nghị trên trục đường này có loại 
phương tiên giao thông khối lượng lớn: đường sắt (trên cao và mặt 
đất) hoặc tàu điện ngầm. 

Trong tương lai khi có tuyến vận chuyển hành khách công 
cộng khối lượng lớn, đồng thời với việc bố trí bãi đỗ ô tô nằm ngoài 
phục vụ sân bay Quốc tế Đà Nẵng , tác giả kiến nghị quy hoạch các 
bãi đỗ xe công cộng kết hợp xe trung chuyển tại một số khu đất trống 
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chưa xây dựng trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ.  
3.3.2. Giải pháp cụ thể  
Về giao thông 

- Biển báo: nghiêm cấm việc đỗ xe 2 bên đường, khống chế chặt 
chẽ điểm ra vào bằng việc cắm biển cấm tốc độ, đảm bảo hướng ưu tiên. 

- Nút: thiết kế lại nút giao thông theo hướng ưu tiên và bố trí 
đèn tín hiệu phù hợp. 

- Tổ chức giao thông: thiết kế lại tổ chức giao thông tại cổng 
trường Tiểu học Lý Công Uẩn. 

 Về hạ tầng 
- Điện chiếu sáng: kiểm tra và bổ sung những khu vực điện 

chiếu sáng không đảm bảo ánh sáng cho tuyến phố. 
- Bố trí điện và các cột điện: Đèn và chốt đèn thể hiện được sự 

kết hợp biểu tượng thành phố và biểu tượng đèn sân bay. 
- Bãi đỗ xe công cộng: Quy hoạch bổ sung các bãi đỗ xe công 

cộng tại các khu đất trống, khu vực tập trung xe lớn. 
- Bó vỉa: thiết kế điều chỉnh bó vỉa trên toàn tuyến, đảm bảo 

thuận lợi, an toàn cho xe lên xuống vỉa vè. 
- Vỉa hè: kiểm tra những đoạn gạch vỉa hè bị hư hỏng thay đổi 

toàn bộ và dọn vệ sinh những vị trí vỉa hè trước bệnh viện C17, các 
bãi đất trống... 

 Về tình hình dân sinh và kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến 
- Quản lý trật tự tạo điều kiện cho dân hai bên đường kinh doanh, 

buôn bán: Cần sơn các vạch để xe máy trên vỉa hè để quản lý trật tự và 
mỹ quan đường phố. 

- Cây xanh: thay thế một số cây kém phát triển hai bên đường, 
đồng thời thiết kế điều chỉnh hệ giằng chống gốc cây và bồn cây.  

- Mỹ học và thiết kế đô thị: kiến trúc công trình hai bên đường, 
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vỉa hè, giải phân cách giữa thiết kế cải tạo. 
- Pano bảng hiệu: Quy hoạch vị trí đặt các pano quảng cáo có 

thu phí và bảng hiệu theo nhu cầu. 
- Bức tường trên phố: Có thiết kế kiến trúc theo mỹ quan đô 

thị, quy định chiều cao đối bức tường công trình, sạch sẽ an toàn, 
trang trí mặt ngoài bức tường các bức tranh mang hình thái kiến trúc 
bên trong. 

- Nhà thấp tầng: Quy định về hình thái kiến trúc và thiết kế đô 
thị từ màu sơn, vật liệu, chiều cao, điểm lùi… 

- Cấp điện: Trước mắt, trong điều kiện chưa có kinh phí có thể 
di dời tuyến cấp điện đi theo tuyến mương sau nhà như đoạn cuối 
tuyến Nguyễn Hữu Thọ. 

3.3.2. Giải pháp về mặt thể chế: Giải pháp cụ thể cho từng tổ 
chức, cá nhân có liên quan góp phần vào việc làm tăng lợi ích ROW. 

2. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Với mục tiêu làm tăng lợi ích của dải đất dành cho đường đối 

với tuyến phố Nguyễn Hữu Thọ thành phố Đà Nẵng, tác giả đã cụ 
thể hóa một số giải pháp đã được xây dựng ở chương 2. Đây là lợi 
ích tổng thể đảm bảo quyền lợi của tất cả mọi người bao gồm người 
sử dụng đường và dân cư hai bên tuyến, trong đó yêu cầu đầu tiên là 
phải đảm bảo đời sống dân sinh. 

Các giải pháp cụ thể được đưa ra dựa vào nội dung đánh giá 
hiện trạng, có sự kết hợp đồng thời giữa các giải pháp mang tính kỹ 
thuật và các giải pháp mang về cơ chế, chính sách như: từ các giải 
pháp kỹ thuật tiến hành phân định rõ nhiệm vụ chức năng ở từng cơ 
quan quản lý, cũng như đối với người sử dụng tài sản đường.  

Với tầm quan trọng của tuyến như đã nhận xét, về lâu dài, các 
cơ quan chức năng cần có sự phân tích vị trí tuyến phố trong quy 
hoạch toàn thành phố để có sự điều chỉnh quy mô, cấp hạng cho phù 
hợp. Cụ thể đường Nguyễn Hữu Thọ phải là đường phố chính cấp 1. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
KẾT LUẬN 

1.Về phạm vi ROW và hành lang an toàn đường phố 
Quan niệm hành lang an toàn đường phố là phần đất dọc hai 

bên đất của đường phố nhằm bảo đảm an toàn giao thông nhưng lại 
nằm ngoài phần giao thông là không phù hợp với QCXDVN-
01/2008/BXD. Do vậy, theo tác giả chỉ nên có một khái niệm Đất của 
đường vừa phù hợp với Luật Xây dựng 2003 và QCXDVN-
01/2008/BXD lại vừa hợp khái niệm của nhiều nước trên thế giới đang 
áp dụng(R.O.W). 

2.Về công tác đánh giá lợi ích đầu tư xây dựng đường phố 
Công tác phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng đường bộ 

nói chung thực tế hiện nay còn bị xem nhẹ, thiếu các nội dung quy 
định chi tiết, thiếu các chỉ tiêu cụ thể 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. Đối với phố trong đô thị không có một văn bản nào quy 
định về giải pháp thiết kế để nâng cao lợi ích hoặc đánh giá lợi ích. 

3.Khung nội dung các dải pháp làm tăng lợi ích  
Trên cơ sỏ phân tich, đánh giá các quan điểm, nguyên tắc đối 

với các yêú tố ảnh hưởng đên lợi ích. Tác giả luận văn đã xây dựng và 
kiến nghị khung nội dung các giải pháp làm tăng lợi ích từ phạm vi dải đất 
dành cho phố bao gồm:  

- Khung giải pháp về mặt thể chế, cơ chế. 
- Khung giải pháp về mặt Quy hoạch. 
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- Khung giải pháp về mặt thiết kế.  
- Các giải pháp mềm (xử lý nhạy cảm theo bối cảnh) 
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 phố. 

4. Giải pháp nâng cao lợi ích của dải đất dành cho đường 
đối với tuyến Nguyễn Hữu Thọ Đà Nẵng 

Từ 05 quan điểm của các yếu tố làm tăng lợi ích của dải đất 
dành cho đường, tác giả chỉ dựa vào 03 quan điểm đầu làm cơ sở để 
đưa ra các giải pháp vào đường Nguyễn Hữu Thọ thành phố Đà 
Nẵng: 

- Theo quan điểm chức năng và phát triển bền vững tác giả có 
3 kiến nghị quan trọng đó là: Thay đổi chức năng tuyến đường khác 
với quy hoach hiện hành: Từ trục phố chính cấp 2 thành phố chính 
cấp 1; trên trục này cần bố trí tuyến giao thông công cộng khối lượng 
lớn; quy hoạch lại và tổ chức giao thông trên các nút: ra vào sân bay 
và các nút khác giao với đường phố ngang cấp 2 và khu vực. 

- Theo quan điểm lợi ích cộng động tác giả kiến nghị một số 
giải pháp “mềm”  

KIẾN NGHỊ 
1.Thể chế:  ban hành văn bản pháp  quy quy định về quản lý, 

sử dụng dải đất dành cho đường phố theo các quan điểm và tiêu chí 
theo hướng vừa  bảo tồn vừa phát triển bền vững. 

 2.Trong phạm vi dải đất dành cho đường phố chủ thể quản 
lý là ngành giao thông công chính và tạo vốn bảo trì từ việc khai thác 
lợi ích trong phạm vi này. 

 


