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Abstract: 
 

Vietnam’s good performing economy is characterized by the rehabilitation and modernization 
of transport infrastructure. The large scale of construction activities for expansion and 
maintenance of the road network has required huge amounts of construction materials and 
posed environmental problems. In the attempt to support the development of sustainable 
transport in Vietnam, this study investigates the material stocks of road network and 
subsequently evaluates the effectiveness of stock utilization regarding its provided services. 
Based on the statistical data of sixty-one provinces/cities in 2014, the results show that, (1) 
nearly 2800 million tons of construction materials was stocked in the road infrastructure in 
Vietnam in 2014, (2) when evaluating the effectiveness of transportation infrastructure’s stock 
utilization basing on the relation between traffic flows and road stock, the urban areas, 
especially municipalities experienced the high value of service effectiveness indicators. The 
outcomes of this research are intended to assist the future development strategies, particularly 
the Green Growth Strategy in Vietnam.         
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Tóm tắt: 
 
 
Sự mở rộng và nâng cấp hệ thống giao thông đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nền kinh 
tế Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc. Sự mở rộng về quy mô của hoạt động trong 
xây dựng và bảo dưỡng mạng lưới giao thông đã gây ra những vấn đề về môi trường cần được 
quan tâm. Với nỗ lực nhằm hướng tới sự phát triển giao thông vận tải bền vững, nghiên cứu 
này tập trung vào sự tiêu thụ và tích lũy vật liệu xây dựng trong mạng lưới đường bộ. Kết quả 
tính toán dựa vào số liệu của sáu mươi mốt địa phương vào năm 2014 như sau: (1) Lượng vật 
liệu tích lũy trong hệ thống đường bộ ở Việt Nam năm 2014 là xấp xỉ 2800 triệu tấn, (2) Khi 
đánh giá sự hiệu quả của việc sử dụng vật liệu xây dựng trong cơ sở hạ tầng giao thông Việt 
Nam dựa vào lưu lượng giao thông, các khu đô thị, đặc biệt là các thành phố trực thuộc Trung 
ương thể hiện tính hiệu quả cao. Kết quả nghiên cứu giúp các nhà quản lý hoạch định được các 
chính sách cho chiến lược phát triển Tăng trưởng Xanh của Việt Nam.    
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