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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiện nay mạng lưới giao thông đường bộ trong Khu KTM đã 

được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa 

trong khu vực. Mạng lưới giao thông đường bộ bao gồm các tuyến 

đường trục chính, đường gom, đường trong khu dân cư và một số 

công trình khác. Tuy nhiên do còn hạn chế nhiều yếu tố nên hiệu quả 

khai thác chưa cao và còn tồn tại nhiều bất cập. Trước tiên đó là việc 

quy hoạch mạng lưới đường chưa phù hợp, đường trục chính quá 

nhỏ, đường gom thì chưa kết nối toàn bộ với nhau. Tiếp đến là việc 

giao cắt giữa các tuyến đường trong khu công nghiệp và khu dân cư 

còn nhiều bất cấp, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông hầu như 

chưa có, tai nạn thường xuyên xảy ra. Do đó để thu hút nhà đầu tư, 

đầu tư hiệu quả, khai thác triệt để những tiềm năng vốn có trong vùng 

thì việc xem xét, nghiên cứu, đánh giá và đưa ra một số giải pháp 

mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới giao 

thông đường bộ trong Khu KTM trong giai đoạn hiện tại và tương lai 

sau này là một việc làm hết sức cần thiết. Trên cơ sở những nội dung 

phân tích nêu trên và cộng với mong muốn góp phần vào sự phát 

triển của quê hương, tác giả quyết định lựa chọn nội dung nghiên cứu 

cho luận văn thạc sĩ của mình là “ Nâng cao hiệu quả khai thác 

mạng lưới giao thông đường bộ thuộc Khu kinh tế Mở Chu Lai 

theo hướng phát triển bền vững”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

a. Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu thực trạng mạng lưới giao 

thông đường bộ trong Khu KTM Chu Lai và đưa ra một số giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của mạng lưới đường trong khu 
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vực nghiên cứu theo xu thế phát triển có xét đến tính bền vững trong 

tương lai. 

b. Mục tiêu cụ thể 

- Thống kê, phân tích, đánh giá về thực trạng đầu tư, hiện trạng 

khai thác về điều kiện đường, điều kiện giao thông, tổ chức điều 

khiển giao thông, quản lý bảo trì đường và an toàn giao thông của 

mạng lưới đường bộ và hạ tầng giao thông đi kèm, chất lượng và hiệu 

quả khai thác trong Khu KTM Chu Lai. Trên cơ sở đó có những phân 

tích, đánh giá và rút ra các kinh nghiệm cần thiết. 

- Đề xuất một số giải pháp về quy hoạch, kết cấu công trình, tổ 

chức giao thông và một số nội dung về quản lý khai thác, khắc phục 

những tồn tại, nâng cao hơn hiệu quả khai thác của các tuyến đường 

hiện có; dự báo và đưa ra một số biện pháp phục vụ cho công tác đầu 

tư mạng lưới đường trong tương lai. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

- Các đặc điểm cơ bản về khu kinh tế, khu kinh tế đặc biệt, hạ 

tầng giao thông, mạng lưới giao thông đường bộ nói chung và của 

khu kinh tế nói riêng. 

- Các loại hình giao thông, tổ chức giao thông và mạng lưới 

giao thông đường bộ trong Khu KTM Chu Lai. 

4. Phạm vi nghiên cứu: Toàn bộ mạng lưới giao thông đường 

bộ trong Khu KTM Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

Trong đó đi sâu phân tích và đánh giá mạng lưới đường bộ trong 

KCN Bắc Chu Lai, KDC ĐT617. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

a. Nhóm phương pháp nghiên cứu các tài liệu sẵn có 

- Các tài liệu lý thuyết về mạng lưới đường bộ, nút giao thông 

và phương pháp thiết kế, tổ chức giao thông và các quy trình, quy 

phạm. 
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- Các tài liệu đã được nghiên cứu và công bố, đề tài nghiên cứu 

có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài đã có.  

b. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Thu thập số liệu tổng quan về Khu KTM Chu Lai. 

- Kiểm tra, quan sát, điều tra, tổng kết kinh nghiệm và thu thập 

số liệu ngoài thực tế, đối chiếu và so sánh kết quả tính toán theo lý 

thuyết để đưa ra giải pháp phù hợp. 

c. Nhóm phương pháp xử lý thông tin 

- Sử dụng các phần mềm chuyên dụng cùng với các kiến thức 

chuyên môn đã học nhằm xác định các số liệu đầu vào cần thiết. 

- Sử dụng Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Autocad… 

6. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Kiến nghị, Danh mục tài liệu 

tham khảo, Phụ lục thì nội dung luận văn gồm 03 chương. 

Chương 1: Giới thiệu chung về Khu kinh tế Mở Chu Lai 

Chương 2: Thực trạng khai thác mạng lưới giao thông đường 

bộ trong Khu kinh tế Mở Chu Lai 

Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác mạng 

lưới giao thông đường bộ trong Khu kinh tế Mở Chu Lai theo hướng 

phát triển bền vững. 

Kết luận và kiến nghị: Tổng kết và đưa ra các kết luận về nội 

dung nghiên cứu, kiến nghị và hướng phát triển của luận văn. 

7. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 

Tài liệu nghiên cứu của tác giả sử dụng trong luận văn bao 

gồm các cuốn sách, bài báo, bài giảng, tiêu chuẩn và đề tài đã được 

nghiên cứu của một số tác giả trong và ngoài nước có liên quan về 

hiệu quả khai thác mạng lưới đường bộ. 
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CHƯƠNG 1 

GIỚI THIỆU VỀ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI VÀ MỘT 

SỐ LÝ THUYẾT VỀ MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG BỘ  

 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

1.1.1. Khu kinh tế 

a. Khái niệm 

Khu kinh tế là khu vực có không gian kinh tế riêng biệt với 

môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu 

tư, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo điều kiện, trình 

tự và thủ tục quy định.  

b. Các đặc điểm riêng 

c. Một số khu kinh tế ở nước ta 

1.1.2. Đặc khu kinh tế 

a. Khái niệm 

Đặc khu kinh tế (hay còn gọi khu kinh tế đặc biệt) là mô hình 

phát triển cao hơn dựa trên mô hình khu kinh tế cơ bản với các đặc 

trưng là có không gian riêng biệt, có môi trường đầu tư và kinh doanh 

đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư. Ngày nay, các đặc khu kinh tế 

được hình thành trong cả các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế 

chậm phát triển. 

b. Mục đích và đặc điểm  

c. Một số đặc khu kinh tế ở nước ta 

1.2. GIỚI THIỆU VỀ KHU KTM CHU LAI 

1.2.1. Vị trí địa lý 

Khu KTM Chu Lai bao trùm thị trấn Núi Thành, xã Tam 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3
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Nghĩa (trừ sân bay Chu Lai) và các xã Tam Quang, Tam Hải, Tam 

Giang, Tam Hòa, Tam Hiệp, Tam Anh, Tam Tiến và Tam Xuân 1 

thuộc huyện Núi Thành và các xã Tam Thanh, Tam Phú và Tam 

Thắng và phường An Phú thuộc thành phố Tam Kỳ.  

1.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội 

Khu KTM Chu Lai thuộc tỉnh Quảng Nam có dân số gần 1,6 

triệu người, trong đó có trên 50% trong độ tuổi lao động; người lao 

động Quảng Nam cần cù, ham học hỏi, ý thức kỹ luật lao động tốt và 

đặc biệt có tay nghề cao trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí và dịch vụ 

du lịch. 

1.2.3. Quá trình hình thành của Khu KTM Chu Lai 

Khu KTM Chu Lai là KTT ven biển đầu tiên được Thủ tướng 

Chính phủ quyết định thành lập vào ngày 05/6/2003, với tổng diện 

tích tự nhiên là 32.400 ha, bao gồm 16 xã, phường, thị trấn, thuộc địa 

bàn vùng Đông của huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ.  

1.2.4. Nguồn vốn để đầu tư phát triển 

Thứ nhất là vốn ngân sách nhà nước. 

Thứ hai là vốn của doanh nghiệp và dân cư trong nước. 

Thứ ba là vốn nước ngoài. 

Thứ tư là ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho Khu 

kinh tế Mở Chu Lai theo mục tiêu kế hoạch hằng năm. 

1.2.5. Nguồn nhân lực 

Nguồn lao động trên địa bàn Khu kinh tế Mở Chu Lai có số 

lượng dồi dào, với gần 600.000 người, hàng năm tỉnh Quảng Nam có 

gần 50.000 lao động đến tuổi cần việc làm trong đó khu vực các 

huyện đồng bằng và ven biển chiếm hơn 80% nguồn lao động.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Chu_Lai
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_Th%C3%A0nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_K%E1%BB%B3
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1.2.6. Quy hoạch chung của Khu KTM Chu Lai 

a. Quy hoạch các khu công nghiệp 

* Khu công nghiệp Bắc Chu Lai  

* Khu công nghiệp ôtô Chu Lai Trường Hải  

* Khu công nghiệp Tam Thăng 

* Khu công nghiệp Tam Anh 

b. Khu thương mại tự do 

c. Các khu đô thị, dân cư  

1.2.7. Kết cấu hạ tầng giao thông trong Khu KTM Chu Lai 

Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ gồm hạ tầng 

giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và chất thải rắn đảm 

bảo phục vụ các dự án đầu tư; hạ tầng xã hội gồm trường học, bệnh 

viện, các khu du lịch sinh thái và khách sạn đạt chuẩn quốc tế, đáp 

ứng yêu cầu của nhà đầu tư. 

1.3. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG BỘ 

1.3.1. Khái niệm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

“Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bao gồm công trình 

đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe và hành lang an toàn đường bộ. 

Mạng lưới đường bộ gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, 

đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng. Đường bộ được 

đặt tên hoặc số hiệu và phân thành các cấp đường.” 

1.3.2. Mạng lưới giao thông đường bộ 

Mạng lưới đường bộ được chia thành sáu hệ thống, gồm 

quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và 

đường chuyên dùng. 



7 

1.3.3. Vai trò của giao thông đường bộ 

Thứ nhất, giao thông đường bộ là kết cấu hạ tầng quan trọng 

của xã hội, mang tính chất rộng lớn và sâu sắc.  

Thứ hai, thỏa mãn nhu cầu đi lại của hành khách và nhu cầu 

vận chuyển hàng hóa, chính vì vậy hệ thống này phối hợp với các hệ 

thống giao thông khác phải đi trước một bước tạo tiền đề phát triển 

kinh tế. 

Thứ ba, hệ thống giao thông đường bộ có qui mô đầu tư ban 

đầu lớn, trong quá trình khai thác, sử dụng phải thường xuyên bảo trì, 

sữa chữa theo định kỳ. 

Thứ tư, giao thông đường bộ là một trong những yếu tố góp 

phần cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển, mở rộng tạo cơ hội 

giao lưu kinh tế phát triển giữa các khu vực với nhau.  

1.3.4. Đặc điểm của giao thông đường bộ 

a. Tính hệ thống và đồng bộ 

b. Tính định hướng 

c. Mang tính chất vùng và địa phương 

d. Mang tính chất dịch vụ cộng đồng cao 

1.3.5. Ưu điểm của giao thông đường bộ 

Có tính cơ động, linh hoạt rất cao so với đường sắt và đường 

thủy.  

Không phụ thuộc vào đường xá như vận tải đường sắt, đường 

sông, do đó có thể vận chuyển cả trên những con đường xấu nhất đến 

tốt nhất. 

Tổ chức vận chuyển đường bộ rất phổ cập, có thể phục vụ tận 

nơi cần đến và điểm cần đi. 
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1.3.6. Một số hạn chế của giao thông đường bộ 

Giá thành còn cao, chi phí xây dựng lớn, chiếm khá nhiều diện 

tích đất sử dụng, quá trình vận tải còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố 

thời tiết. 

Khối lượng vận chuyển của mỗi phương tiện ít nhưng tiêu hao 

nhiều nhiên liệu, gây ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông. 

1.3.7. Đặc điểm của mạng lưới giao thông đường bộ 

Vận tải bằng đường bộ là hình thức vận tải phổ biến và thông 

dụng nhất trong các loại hình vận tải. 

Vận chuyển bằng đường bộ luôn chủ động về thời gian và đa 

dạng trong vận chuyển các loại hàng hoá.  

Về chi phí các doanh nghiệp vận tải bằng đường bộ có chi phí 

cố định thấp. 

1.3.8. Quản lý hệ thống giao thông đường bộ 

Quản lý hệ thống giao thông đường bộ là tổng thể các biện 

pháp, các chính sách, các công cụ mà chủ thể quản lý tác động vào hệ 

thống giao thông đường bộ nhằm đảm bảo cho hệ thống hoạt động có 

hiệu quả. 

1.4.  SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC 

MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG KHU KTM 

CHU LAI 

1.4.1. Các lợi ích chung 

Xây dựng các công trình cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

là một ngành sản xuất với mục đích làm tiền đề cho phát triển 

các ngành kinh tế xã hội khác.  

Một lợi ích khác mà thông qua phát triển kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ chúng ta có thể nhận được là việc cải thiện 
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chất lượng môi trường.  

1.4.2. Về kinh tế 

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là một 

trong những yếu tố tác động mạnh mẽ tới phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế xã hội trong vùng. 

Hạ tầng giao thông đường bộ phát triển sẽ góp phần nâng 

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.4.3. Về các vấn đề xã hội 

Giao thông đường bộ giải quyết việc làm cho nhiều lao 

động dư thừa, góp phần vào công nghiệp hóa, đô thị hóa. 

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn là giải 

pháp trực tiếp và gián tiếp tới những vấn đề xã hội cấp bách. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG KHAI THÁC CỦA MẠNG LƯỚI 

 GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG  

KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI 

 

2.1. HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

TRONG KHU KTM 

Mạng lưới giao thông đường bộ trong Khu KTM Chu Lai bao 

gồm các tuyến đường trục chính vào các khu; đường mạng lưới 

đường nội bộ; hệ thống đường bao của các khu; đường trong các nhà 

máy xí nghiệp; đường vào cảng, sân bay; đường trong khu đô thị và 

khu dân cư.  

2.2. CÁC KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

Các khu quy hoạch của Khu KTM thuộc địa phận huyện Núi 

Thành bao gồm các khu sau: KCN Bắc Chu Lai, KCN Tam Hiệp, 

Khu hậu cần Cảng Tam Hiệp, KDC ĐT617, KĐT Tam Hiệp, Khu 

phức hợp ô tô Trường Hải và Khu nhà ở công nhân. 

2.3. SƠ BỘ VỀ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ TRONG KHU KTM 

CHU LAI 

Tổng chiều dài các tuyến đường trong toàn bộ Khu KTM là 

25,79 km. Trong đó đường trục chính chiếm 17%, đường bao các khu 

chiếm 11%, đường nội bộ chiếm 48%, đường trong các khu dân cư 

chiếm 21%, còn lại 3% là các đường trong nội bộ các nhà máy xí 

nghiệp.  

2.4. QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

Cấp đường: Các tuyến đường trong Khu KTM chủ yếu thiết kế 

với cấp đường đường khu công nghiêp, đường gom, đường nội bộ. 

Vận tốc thiết kế: Do đặc điểm là các tuyến đường trong KCN, 

KDC nên đa số đều có tốc độ thiết kế V<=40km/h. 
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2.4.1. Kết cấu nền, mặt đường và vỉa hè 

a. Kết cấu nền, mặt đường 

Kết cấu mặt đường trong các KCN, KDC đa số là bê tông 

nhựa, sau một thời gian khai thác đến nay mặt đường đã bị mài mòn 

đi rất nhiều, chất lượng suy giảm.  

b. Kết cấu vỉa hè 

Vỉa hè của các tuyến đường trong khu vực nghiên cứu rộng trung 

bình từ 3-6m; kết cấu chủ yếu bằng gạch bê tông xi măng tự chèn.  

2.4.2. Mặt cắt ngang 

Các tuyến đường trong KCN được thiết kế với mặt cắt ngang 

thay đổi từ 19,5 – 45m. Trong các KDC mặt cắt đường thay đổi từ 

11,5 m - 22,5m.  

2.4.3. Hệ thống thoát nước 

Thiết kế mương dọc bê tông xi măng. Bố trí đan mương chịu lực 

bê tông cốt thép qua các vị trí nút giao giữa cá tuyến đường trong khu 

vực. Tại các điểm giao cắt giữa các tuyến đường có bố trí cống tròn 

chịu lực băng qua đường để dẫn nối các mương dọc  lại với nhau.  

2.4.4. Hệ thống tổ chức giao thông 

Trong tổ chức và điều khiển giao thông, hệ thống báo hiệu 

đường bộ là bao gồm tất cả các phương tiện dùng để báo hiệu, chỉ 

dẫn, báo lệnh hoặc điều khiển sự đi lại trên đường.  

2.4.5. Hạ tầng kỹ thuật khác 

Các hạ tầng kỹ thuật khác trên đường bao gồm bó vỉa, vỉa hè, 

hố trồng cây, điện chiếu sáng. Các công trình này góp phần quan 

trọng vào hiệu quả khai thác của toàn bộ hệ thống mạng lưới đường. 

2.5. THỰC TRẠNG KHAI THÁC 

2.5.1. Điều tra và đánh giá tình trạng mặt đường 

Để có cơ sở cho việc quyết định các biện pháp bảo dưỡng, sửa 

chữa, cải tạo thì việc điều tra, phân tích tình trạng mặt đường hiện có 
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là điều hết sức cần thiết. Để đánh giá tình trạng mặt đường của mạng 

lưới đường bộ nói chung và một số tuyến đường trong phạm vi khu 

vực nghiên cứu tác giả đưa ra 03 chỉ tiêu đánh giá, đó là: Năng lực 

chống trơn trượt, chất lượng xe chạy, khả năng chịu tải của kết cấu 

mặt đường. Với mỗi chỉ tiêu đánh như trên, tác giả sẽ đưa ra phương 

pháp và các thông số phù hợp. 

Nhận xét: Quan kết quả đo đạc 03 chỉ tiêu đánh giá tình trạng 

mặt đường nêu trên, tác giá nhận thấy tình trạng mặt đường của mạng 

lưới đường trong Khu KTM vẫn còn đảm bảo các chỉ tiêu, tuy nhiên 

chỉ ở mức trung bình. Hiện trạng các tuyến đường so với kết quả thí 

nghiệm cũng còn nhiều sai khác nhất định, nhất là việc lựa chọn các 

đoạn tuyến làm thí nghiệm. Các tuyến đường sau một thời gian khai 

thác thì sức chịu tải của kết cấu cũng suy giảm, điều này là một lẽ tất 

yếu. Để nâng cao hiệu quả khai thác thì cần phải đi sâu vào những hư 

hỏng mặt đường cụ thể thì mới đánh giá đúng và đầy đủ hiện trạng. 

2.5.2. Khảo sát và đánh giá các biến dạng và hư hỏng của đường 

Các tuyến đường trong khu vực sau một thời gian khai thác 

đến nay sau một thời gian khi thác đã xuất hiện rất nhiều hư hỏng. Đó 

là tình trạng bong tróc bề mặt, lún sụt mặt đường, mất nhựa, … làm 

ảnh hưởng rất lớn đến khả năng khai thác của tuyến đường nói riêng 

và của toàn bộ hệ thống nói chung. 

2.5.3. Hư hỏng hệ thống thoát nước 

Hiện nay tình trạng hư hỏng chung của hệ thống thoát nước 

trong khu vực là mất hầu hết các tấm gang chắn rác của cửa thu 

nước, một số ống dẫn nước bị bịt kín do đất và rác thải; tấm đan đậy 

mương dọc bị vỡ gãy; một số hố ga mất nắp đậy, … 

2.5.4. Một số kết cấu hạ tầng kỹ thuật khác 

Vỉa hè sau một thời gian khai thác đã bị lún sụt, một số nơi bị 

mất gạch, một số bị lấn chiếm làm nơi buôn bán, họp chợ, trồng cây, 
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tập kết vật liệu, …  

2.5.5. Tổ chức điều khiển giao thông 

a. Hành vi tham gia giao thông 

* Tham gia giao thông trên các tuyến đường và tại các nút 

giao lớn 

Do khu vực nghiên cứu bao gồm KCN xen lẩn KDC liền kề 

cộng với QL1A đi ngang qua nên thành phần tham gia giao thông rất 

đa dạng bao gồm xe máy, ô tô, người đi bộ, … Nhìn chung hành vi 

tham gia giao thông trong khu vực rất tuy tiện, không tuân thủ theo 

một trật tự nào cả.  

* Hiện trạng dừng và đổ xe trên các tuyến đường: Do là khu 

vực KCN có các nhà máy như Kính nổi Chu Lai, nhà máy Sô đa, nhà 

máy gạch men, … cung cấp hàng hóa lớn chủ yếu cho các tỉnh thành 

trong cả nước nên lượng xe ra vào tương đối lớn. Tuy nhiên do chưa 

có bãi đậu xe nên tình trạng xe dừng đổ thành hàng dài trên các tuyến 

đường trục chính thường xuyên xảy ra.  

b. Tổ chức điều khiển giao thông 

Các tuyến đường trong khu vực hầu hết không có hệ thống tổ 

chức giao thông như biển báo, vạch sơn. Trên các tuyến đường chỉ có 

cục bộ một vài vị trí có bố trí biển báo do các công ty, nhà máy, xí 

nghiệp tự lắp đặt.  

Trên các tuyến đường không có bố trí vạch sơn phân làn xe, 

một số KDC có bố trí vạch sơn nhưng đến nay đã bị mờ, không còn 

hiệu quả sử dụng. 

* Nhận xét: Vấn đề tổ chức điều khiển giao thông trong khu 

vực vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Có rất ít biển báo hiệu được 

bố trí trên đường, một số lại không đúng quy cách. Vạch sơn trên các 

tuyến đường quan trọng lại không có, trên các tuyến đường không 

quan trọng lại bị mờ không phát huy tác dụng cảnh báo. Tất cả các 
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vấn đề này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên đường. 

Ngoài ra ý thức chấp hành luật lệ giao thông còn rất kém. Mặt dù có 

một số biển báo nhưng việc chấp hành lại cần có sự cưỡng chế từ các 

cảnh sát giao thông. Từ những thực trạng nêu trên thì cần phải có sự 

quan tâm hơn nữa của cơ quan quản lý để khắc phục tình trạng này. 

2.5.6. Tai nạn giao thông 

Do chưa có báo hiệu giao thông đường bộ cho các tuyến 

đường trong khu vực cộng với lưu lượng tham gia giao thông đông 

nhưng ý thức kém nên làm cho giao thông rất lộn xộn.  

2.6. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

2.6.1. Bộ máy hành chính thực hiện chức năng quản lý hệ 

thống giao thông đường bộ trong Khu KTM 

Ban quản lý Khu KTM Chu Lai giao cho 02 cơ quan phối hợp 

thực hiện, đó là: 

- Ban quản lý dự án hạ tầng. 

- Phòng quản lý quy hoạch và xây dựng. 

2.6.2. Thực trạng công tác quản lý hệ thống giao thông 

đường bộ trong Khu KTM 

a. Công tác quản lý quy hoạch 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đến nay đã có nhiều lần 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số khu, thay đổi chức năng một số 

khu, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 

b. Công tác quản lý đầu tư phát triển 

Đầu tư phát triển là công tác cần thiết để phát triển hệ thống 

giao thông trong KKTM. Tính riêng giai đoạn 2010 – 2015, nhiều dự 

án tuyến đường đã được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng như 

đường trục chính xuống cảng Tam Hiệp, đường vào khu phức hợp ô 

tô Trường Hải. 
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c. Công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng và cải tạo 

Công tác duy tu, bảo dưỡng và cải tạo các tuyến đường được 

Ban quản lý Khu KTM thường xuyên đẩy mạnh. Tuy nhiên nguồn 

vốn duy tu còn hạn chế nên hầu như các công trình đường trong Khu 

KTM chưa được duy tu, bảo dưỡng nhiều dẫn đến tình trạng hư hỏng 

ngày càng trầm trọng.  

d. Công tác quản lý sử dụng 

Công tác quản lý sử dụng đường cũng như kết cấu hạ tầng có 

liên quan thực hiện chưa triệt để, chủ yếu là quản lý sự xâm hại tuyến 

đường.  

e. Công tác đầu tư xây dựng mạng lưới đường kết nối với 

mạng lưới đường hiện có 

Việc đầu tư xây dựng một số tuyến đường mới, quy mô mặt cắt 

ngang thay đổi, kết cấu thay đổi do lưu lượng ngày càng tăng, nhu cầu 

vận chuyển hàng hóa trong khu vực ngày càng nhiều. 

2.7. NHẬN XÉT 

2.7.1. Một số ưu điểm 

- Mạng lưới giao thông đường bộ trong Khu KTM Chu Lai đã 

được đầu tư nói chung cũng như KCN Bắc Chu Lai, KDC ĐT617 nói 

riêng bước đầu được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của giao thông đi lại 

trong khu vực, kết nối với các khu vực lân cận.  

- Khai thác tốt lợi thế về nguồn vật liệu địa phương (đất, đá) 

phục vụ xây dựng các tuyến đường qua đó tăng chất lượng và giảm 

giá thành công trình. 

2.7.2. Các tồn tại 

- Đường sắt đi qua tạo nên nhiều giao cắt với đường trong KCN 

gây ách tắc và tai nạn giao thông, hạn chế hướng phát triển của khu 

vực, gây ra tiếng ồn và ô nhiễm môi trường. 
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- Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh nhỏ lẻ 

còn diễn ra ở một vài tuyến đường trong KDC trong khi việc xử lý vi 

phạm thì chưa nghiêm minh dẫn đến hiện tượng chai lỳ. 

2.7.3. Nguyên nhân 

- Cơ chế, chính sách thiếu đồng bộ, việc phối hợp giữa các cơ 

quan trong chỉ đạo quản lý trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch có 

thời điểm chưa kịp thời, thống nhất. 

- Do ý thức của người dân lấn chiếm, kinh doanh, hội họp, buôn 

bán trái phép. Việc xử lý vi phạm chưa triệt để, chưa có cơ quan riêng 

quản lý và xử lý vi phạm trong Khu KTM. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC MẠNG 

LƯỚI GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG KHU KINH TẾ 

MỞ CHU LAI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 

3.1. CÁC KHÁI NIỆM 

3.1.1. Hiệu quả khai thác mạng lưới giao thông đường bộ 

Hiệu quả khai thác mạng lưới giao thông đường bộ là việc tổ 

chức quản lý và khai thác các tuyến đường, kết cấu hạ tầng giao 

thông đi kèm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để giao thông trên đường 

bộ thông suốt, an toàn; giảm các chỉ tiêu về thời gian hành trình, 

nhiên liệu và hao mòn phương tiện; giữ gìn, kéo dài tuổi thọ công 

trình, góp phần giảm chi phí đầu tư xây dựng, chi phí sửa chữa, bảo 

trì, đồng thời đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong 

mạng lưới bền vững và thân thiện với môi trường 

3.1.2. Phát triển bền vững 

“PTBV 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”. 

a. Tiêu chuẩn đánh giá sự PTBV 

b. Khái niệm về PTBV hệ thống GTVT 

c. Khái niệm về PTBV kết cấu hạ tầng giao thông  

d. Các tiêu chí, chỉ tiêu của kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ 
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3.2. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG BỘ TRONG PHẠM VI KHU KTM CHU LAI 

- Xây dựng và phát triển Khu KTM trên cơ sở khai thác và 

phát huy triệt để những tiềm năng, lợi thế sẵn có trong khu vực, đặc 

biệt là lợi thế về du lịch biển, sân bay, bến cảng … đồng thời nắm 

vững thời cơ và các vận hội phát triển mới của cả khu vực để phát 

triển nhanh, tạo sự đột phá và động lực mạnh thúc đẩy kinh tế - xã 

hội của tỉnh và khu vực miền Trung. 

- Phát triển Khu KTM phải trên quan điểm tổng hợp, kết hợp 

hài hòa giữa lợi ích của địa phương với lợi ích của các ngành và lợi 

ích quốc gia; đồng thời phải đảm bảo hiệu quả tổng hợp về kinh tế, 

chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường. 

3.3. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

TRONG PHẠM VI KHU KTM CHU LAI 

- Hình thành tuyến trục dọc Khu KTM Chu Lai (đường trục 

trung tâm nằm ở phía Đông Quốc lộ 1A) gắn với đường du lịch ven 

biển quốc gia và đường nối Khu kinh tế Dung Quất, dài 17 km.  

- Xây dựng các tuyến giao thông trong các khu đô thị, khu 

công nghiệp theo quy hoạch. 

3.4. CƠ SỞ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

3.4.1. Cơ sở lý thuyết 

Các tài liệu tham khảo bao gồm: Các cuốn sách, bài báo, bài 

giảng, ý kiến các chuyên gia, đề tài đã được nghiên cứu, các kiến 

thức của tác giả về thiết kế. 

3.4.2. Cơ sở thực tiễn 

Kết quả điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng khai thác của 
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mạng lưới đường bộ trong Khu KTM Chu Lai, đặc biệt là KCN Bắc 

Chu Lai và KDC ĐT617.  

3.5. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC 

MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG KKTM 

CHU LAI THEO HƯỚNG PTBV 

3.5.1. Nhóm giải pháp về quy hoạch 

- Quy hoạch và kế hoạch có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến 

chất lượng và hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển vào hạ tầng 

giao thông đường bộ.  

- Rà soát lại toàn bộ các quy hoạch đã phê duyệt, nghiên cứu và 

xem xét các quy hoạch phù hợp với thực tế hiện nay, các quy hoạch 

không còn phù hợp cần được điều chỉnh, thay thế và bổ sung kịp thời. 

Việc này cần mời các chuyên gia, các cơ quan chuyên ngành liên 

quan tham gia góp ý kiến tránh tình trạng quy hoạch tổng thể theo 

kiểu quy hoạch cho có đầy đủ các bộ phận. 

3.5.2. Nhóm giải pháp về kết cấu công trình 

a. Một số giải pháp về mặt kết cấu công trình nhằm để cải 

tạo, chỉnh trang mạng lưới đường hiện trạng 

* Đối với các tuyến đường bị hư hỏng nhẹ thì có thể sử dụng 

một số phương pháp phổ biến nhằm cải thiện tình trạng mặt đường 

qua đó tăng thêm hiệu quả khai thác. 

* Đối với các tuyến đường bị hư hỏng nặng, mặt đường bị lún 

thấp hơn so với cao độ bó vỉa, mặt đường lộ đá nhiều thì tiến hành 

thảm một lớp bê tông nhựa dày 4-5cm trên mặt đường cũ.  
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Ngoài ra, đối với các tuyến đường trục chính đến có thể sử 

dụng công nghệ tái sinh nguội mặt đường BTN TL-2000 để tái sử 

dụng kết cấu mặt đường.  

* Đối với một số kết cấu hạ tầng kỹ thuật khác đi kèm như bó 

vỉa, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước thì trước mặt cải tạo và 

chỉnh trang lại theo một số biện pháp cụ thể như sau: 

b. Một số giải pháp nhằm tăng hiệu quả về mặt kết cấu mới 

khi đầu tư xây dựng với một số tuyến đường nằm trong quy hoạch 

* Các biện pháp hạn chế mặt đường BTN bị trượt:  

* Biện pháp nâng cao tính ổn định nước của BTN:  

* Biện pháp hạn chế mặt đường BTN biến dạng, nứt nẻ:  

* Đề xuất một số kết cấu mặt đường, quy mô mặt cắt ngang 

phù hợp với chức năng, lưu lượng và vật liệu xây dựng công trình. 

Đối với nút giao thông từ các tuyến đường trục chính vào 

QL1A, cổng vào các công ty, nhà máy, xí nghiệp kiến nghị sử dụng kết 

cấu mặt đường bê tông xi măng, chiều dày trung bình từ 20-26cm. 

* Đề xuất một số dạng kết cấu hạ tầng giao thông trọng mạng 

lưới giao thông đường bộ của khu vực như bó vỉa, vỉa hè, cây xanh, … 

Qua thực trạng mạng lưới đường bộ trong Khu KTM nêu ở 

Chương 2 thì hiện nay các kết cấu hạ tầng giao thông như bó vỉa, vải 

hè, cây xanh chưa phù hợp, hiệu quả chưa cao. Đó là sử dụng hình 

dạng bó vỉa, vỉa hè chưa phù hợp với đường trong KCN, đường trong 

KDC. Ngoài ra việc sử dụng cây xanh không phù hợp với điều kiện 

khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương dẫn đến hiệu quả khai thác 

không như mong đợi. 
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3.5.3. Nhóm giải pháp tổ chức giao thông 

Do hầu hết các tuyến đường trong Khu KTM đều chưa có hệ 

thống tổ chức giao thông như biển báo, vạch  sơn, đèn tín hiệu nên 

giải pháp mà tác giả đưa ra là rà soát, thống kê lại toàn bộ các thông 

số về cấp hạng đường, tốc độ thiết kế, các vị trí nút giao cắt để có cơ 

sở bố trí các biển báo hiệu, vạch sơn. 

3.5.4. Nhóm giải pháp về tổ chức quản lý sử dụng 

a. Giải pháp về bộ máy quản lý chuyên nghiệp 

b. Giải pháp về quản lý khai thác 

- Hiện nay tình trạng ra vào dễ dàng Khu KTM Chu Lai dẫn 

đến tình trạng mất kiểm soát về phương tiện và an toàn giao thông. 

Do đó đề xuất cần hình thành mô hình các chốt bảo vệ theo các 

hướng di chuyển vào trung tâm Khu KTM Chu Lai. 

- Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên và bảo dưỡng 

theo giai đoạn: Bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa lớn, bảo trì theo kế 

hoạch, bảo trì không theo kế hoạch. Mặt đường yêu cầu bảo trì nhằm 

giải quyết những hư hỏng nhỏ trước khi chúng phát triển thành 

những hư hại lớn đòi hỏi sửa chữa tốn kém hơn.  

c. Các giải pháp về bảo vệ môi trường 

- Việc sử dụng các vật liệu xây dựng mới các tuyến đường 

cũng như cải tạo các tuyến đường hiện có cần được nghiên cứu cụ 

thể, khai thác và sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Tận 

dụng triệt để các vật liệu trong khu vực có chất lượng và trữ lượng tốt 

như đất đồi A35, đá, cát, … 
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- Nghiên cứu ứng dụng một số loại hình cây xanh phù hợp với 

điều kiện thổ nhưỡng của khu vực, có sức sống tốt. Khi đầu tư các 

KCN, KDC mới cần chú ý đảm bảo mật độ cây xanh. 

3.5.5. Nhóm giải pháp về đầu tư xây dựng 

* Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

- Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, cần làm rõ hơn nữa tầm 

quan trọng của tuyến đường có ý nghĩa to lớn đến sự phát triển kinh 

tế xã hội của khu vực đang nghiên cứu và các khu vực lân cận, khả 

năng phát triển mạng lưới giao thông trong tương lai.  

- Tận dụng vị trí thuận lợi trong Khu KTM có đầy đủ các loại 

hình giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt và hàng không, đẩy 

mạnh phát triển vận tải đa phương thức, giảm áp lực cho vận tải 

đường bộ. Có sự phối hợp đồng bộ trong quá trình vận tải, nâng cao 

năng lực khai thác của các loại hình vận tải khác.  

* Giai đoạn thực hiện đầu tư 

- Nâng cao tầm quan trọng của công tác khảo sát, thiết kế. Chất 

lượng của công tác này càng cao góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư 

thông qua việc sử dụng nguồn vốn hợp lý, tổng dự toán phù hợp. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Nội dung nghiên cứu của luận văn đã nêu ra những vấn đề tồn 

tại ảnh hưởng đến quá trình quản lý khai thác của một số tuyến 

đường trọng mạng lưới đường bộ thuộc Khu KTM Chu Lai, mà cụ 

thể ở đây là KCN Bắc Chu Lai, KDC ĐT617. Trên cơ sở đó tác giả 

đã đề xuất một số giải pháp để khắc phục tình trạng nêu trên nhằm 

nâng cao hiệu quả khai thác. Đối chiếu với nhiệm vụ và mục tiêu đặt 

ra, luận văn đã đạt được một số kết quả chính như sau: 

Thứ nhất, làm rõ khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, chức năng của 

các KKT nói chung và Khu KTM Chu Lai nói riêng. 

Thứ hai là đã đưa ra được vai trò, ý nghĩa quan trọng của mạng 

lưới giao thông đường bộ và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản 

lý khai thác   

Thứ ba là đã khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng mạng lưới 

đường theo các nhóm chỉ tiêu sau: Điều kiện đường, điều kiện giao 

thông, tổ chức giao thông, công tác quản lý bảo trì đường và an toàn 

giao thông.  

Thứ tư, đề xuất 05 nhóm giải pháp (giải pháp về quy hoạch, 

giải pháp về kết cấu công trình, giải pháp về tổ chức giao thông, giải 

pháp tổ chức quản lý khai thác, giải pháp đầu tư xây dựng) nhằm 

khắc phục tình trạng nêu trên và nâng cao hiệu quả khai thác. Tác giả 

đưa ra được một số giải pháp cụ thể để giải quyết như giải pháp sử 

dụng công nghệ tái sinh nguội, công nghệ nhựa TL-2000.  
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Từ những kết quả nghiên cứu đạt được của luận văn, tác giả đề 

xuất những kiến nghị như sau: 

Thứ nhất, nghiên cứu, tổng hợp các tồn tại trong việc quản lý 

khai thác mạng lưới đường trong các KKT, sớm thay đổi và đổi mới 

tư duy trong công tác đầu tư xây dựng các tuyến đường, quản lý vận 

hành nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của toàn bộ hệ thống. 

Thứ hai¸tác giả đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng của 

một số tuyến đường theo các tiêu chí nêu trên.  

Là một đề tài có khối lượng lớn, tuy nhiên lại chưa đi sâu 

nghiên cứu hết các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả khai thác, các yếu tố 

mới vì vậy luận văn chỉ dừng lại ở mức đánh giá hiện trạng theo các 

thông số cơ bản, các giải pháp đề xuất còn mang tính chung, chưa có 

giải pháp mới, khả năng áp dụng trong tương lai nhiều hạn chế. Giải 

quyết triệt để những nội dung hạn chế nêu trên cũng chính là hướng 

phát triển của đề tài sau này. 

 

  

 

 

 


