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Tóm tắt: 
 

Hoạt động di chuyển tìm kiếm bãi đỗ xe liên quan trực tiếp đến rất nhiều vấn đề về an toàn, kinh 
tế, xã hội và môi trường. Khi tốc độ tăng trưởng phương tiện cá nhân vượt quá khả năng đáp ứng 
của hệ thống đỗ xe, việc tìm kiếm bãi đỗ xe phù hợp ngày càng trở nên khó khăn cho người sử 
dụng ô tô cá nhân, đặc biệt ở các thành phố lớn ở Việt Nam. Bài báo trình bày các vấn đề cơ bản 
của chính sách quản lý đỗ xe, các tiêu chí lựa chọn bãi đỗ xe. Tác giả đề xuất mô hình cung cấp 
thông tin bãi đỗ xe bao gồm: vị trí, số chỗ trống, đường dẫn đến và đi khỏi vị trí đỗ xe. Với sự hỗ 
trợ của hệ thống đặt chỗ, mô hình tìm kiếm bãi đỗ tối ưu trong đô thị với các mục tiêu cơ bản về 
chi phí, thời gian có xem xét khoảng cách đi bộ tối đa.    
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Abstract: 
 

Cruise for parking activities directly relates to many issues such as safety, economics, society 
and the environment. As the rate growth of personal cars has increased in recent years, the 
parking demand has exceeded the capacity of parking lots. As a result, finding a suitable 
parking lot is becoming more difficult for individual car users, particularly in some crowded 
cities in Vietnam. This paper presents basic issues of parking management policies, parking 
selection criteria. The author proposes a parking information model provides parking site 
location, number of vacant slot, paths to or from parking lot. The model with reservation 
system proposes the optimal parking site with three objectives, namely time, cost, and 
maximum walking distance. In this paper, the author describes a case study which considers 
various parking requirements.     
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