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Tóm tắt: 
 

Xuất phát từ các kết quả nghiên cứu, khảo sát thực nghiệm kết hợp với hệ thống các tiêu chuẩn, 

quy trình, quy phạm về hệ thống vạch sơn báo hiệu đường bộ, bài báo giới thiệu tình hình sử dụng 

hệ thống vạch sơn báo hiệu đường bộ trong một số đô thị trên thế giới và Việt Nam. Từ đó, nghiên 

cứu đề xuất một số giải pháp sử dụng linh hoạt, hiệu quả hệ thống vạch sơn trong công tác tổ chức 

và điều khiển giao thông mạng lưới đường đô thị nhằm mục đích cung cấp và cảnh báo các thông 

tin trên đường đến với người sử dụng một cách rõ ràng và tin cậy, đảm bảo giao thông thuận tiện, 

thông suốt, giảm ùn tắc giao thông và các nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông, góp phần nâng 

cao hiệu quả khai thác của toàn bộ mҥng lưới đường. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng cụ thể 

cho một số tuyến đường ở thành phố Quy Nhơn.                       

           Từ khóa: Vạch sơn đường; Ùn tắc giao thông; Tai nạn giao thông; Tổ chức và điều khiển 
giao thông; Biển báo giao thông.         

Abstract: 

From the results of practical studies and experimental survey combined with standards and 

procedures of pavement marking system, the paper introduces the usage of this system in some 

urban areas of the world and Vietnam. Based on that, the authors propose solutions of effective 

usage of pavement marking system in traffic control and organization of urban road network. 

These solutions aim to provide clear and exact information of road to users; ensure safe, 

convenient and smooth flow of traffic; reduce traffic congestion and potential risks of traffic 

accidents and therefore, can improve the operational efficiency of the whole urban road network. 

These research results are applied specifically to some routes in Quy Nhon city.          
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