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Tóm tắt: 
 

Với mục tiêu đưa ra những hướng dẫn và so sánh trong việc thiết kế, phát triển hệ thống xe bus 

nhanh (BRT) trên thế giới, một bộ tiêu chuẩn đánh giá BRT chi tiết đã được giới thiệu vào năm 

2014. Được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia giao thông vận tải hàng 

đầu, bộ tiêu chuẩn là thước đo đáng tin cậy về khả năng hoạt động hiệu quả của BRT tại các đo 

thị. Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong việc xây dựng BRT với hành lang Kim Mã – Yên 

Nghĩa dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2016. Trong bài báo này, tác giả sẽ nghiên cứu áp 

dụng bộ tiêu chuẩn để phân tích, đánh giá hành lang Kim Mã – Yên Nghĩa (dựa trên các thông số 

thiết kế) theo chuẩn cung quốc tế. Kết quả của quá trình nghiên cứu là sự phân tích định lượng 

những ưu điểm và hạn chế (thông qua điểm số của các tiêu chuẩn) và từ đó đề xuất một số giải 

pháp để phát triển BRT trên hành lang Kim Mã – Yên Nghĩa. 
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Abstract: 
 

To provide guidelines and comparison of BRT development worldwide, a comprehensive 

standard system of BRT was introduced in 2014. Based on valuable practical experience of 

experts, the standards are considered as the reliable measurement of the BRT operation 

competence in urban areas. Hanoi is the pioneer in establishing BRT with the construction of 

Kim Ma – Yen Nghia corridor which will open at the end of 2016. In this paper, the author will 

assess the Kim Ma – Yen Nghia corridor based on the application of the international standards. 

The findings are the detailed pros and cons of the corridor via the scores and based on these, 

some measures for its improvement are suggested.  
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