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Tóm tắt: 

Hàng năm, tai nạn giao thông đường bộ làm chết hơn 1,2 triệu người trên thế giới. Ở Việt Nam, có 
hơn 8000 ngàn người chết, trung bình gần một người chết trong một giờ liên quan các sự cố trên 
đường bộ. Các tuyến đường đèo dốc, do khó khăn về mặt địa hình và kinh phí xây dựng, các yếu tố 
hình học thường là không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và thường được xem là nhân tố quan 
trọng góp phần vào tai nạn. Bài báo trình bày một số kết quả phân tích sơ bộ ảnh hưởng của các 
yếu tố hình học đến tần suất xảy ra tai nạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đèo Lò Xo, với số 
liệu tai nạn thu thập được trong vòng 12 năm khai thác. Kết quả trình bày trong bài báo là thông tin 
tham khảo hữu ích đối với các đơn vị thiết kế, các đơn vị quản lí đường bộ.     

          Từ khóa: Tai nạn giao thông đường bộ; Yếu tố hình học đường; Đường đèo dốc; Tần suất 
tai nạn; Đường cong nằm; Độ dốc dọc.  
 

 
Abstract: 

Road traffic accidents kill more than 1.2 million people worldwide each year. There are more 
than 8,000 deaths per year, an average of nearly one death  related to road accidents per day in 
Vietnam. Due to terrain difficulties and limited construction costs, highway geometric factors 
do not meet the road safety standard and are always supposed to be the main factor 
contributing to crash on roads in  mountainous areas. This article presents some results of 
preliminary analysis on the effect of basic geometric factors on the crash rate on the Ho Chi 
Minh Highway, Lo Xo Pass segment, with crash data collected during 12 years of operation. 
The results presented in the article are useful reference for designers and road management 
department.      
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