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   1. Khái quát liên quan đến đường GTNT 

 
• Đường GTNT bao gồm: Đường huyện (ĐH), đường xã (ĐX), đường trong thôn, xóm, 

khu vực sản xuất nông nghiệp tại các địa bàn nông thôn (gọi tắt là ĐTX). 

• Việc quản lý, bảo trì các loại đường là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng 
tới yêu cầu vận tải đường bộ và an toàn giao thông, góp phần hoàn thành mục tiêu xây 
dựng Nông thôn mới theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban CHTW Khóa X về nông 
nghiệp, nông dân và nông thôn. 

• Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng đường GTNT ở Việt Nam được phân loại: 

- ĐH và ĐX là đường được quy định trong Luật Giao thông đường bộ 2008 (Luật GTĐB). 
Trong đó ĐH do UBND huyện là người quản lý, sử dụng; ĐX do UBND xã quản lý, sử 
dụng. Các loại đường này được hạch toán về giá trị và được thống kê kế toán theo quy 
định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công 

- Đường ĐTX chưa được hạch toán, thống kê kế toán thành tài sản theo Luật Quản lý, 
sử dụng tài sản công. Đồng thời do yếu tố lịch sử và hạn chế về nguồn lực do đó các 
loại đường này có đặc điểm được hình thành từ quá trình xây dựng nông thôn, sự phát 
triển của các hộ gia đình. Và phần lớn ĐTX do cộng đồng dân cư nông thôn quản lý, sử 
dụng dưới sự quản lý chung và hỗ trợ của chính quyền. Đặc điểm này nói nên tính đa 
dạng về các nguồn vốn đầu tư xây dựng, bảo trì và các chủ thể liên quan đến ĐTX. 
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   Công việc chủ yếu bảo trì đường GTNT 

 
 

 

 

Các công việc bảo trì 

<-------------------------------- Quy định đầy đủ hiện nay ---------------------------> 

<------------- Quy định trước đây-----------> + Phần bổ sung 

Kiểm tra 
CT 

Kiểm 
định  

Quan 
trắc 

Bảo 
dưỡng 

Sửa 
chữa 

Bổ sung, thay 
thế bộ phận CT 

Khắc phục điểm 
đen 

Đánh giá ATCT  Xử lý CT mất AT, 
giải quyết sự cố 

• Trước đây thực hiện Nghị định số 46/2015/NĐ-CP công tác bảo trì CTXD chỉ bao gồm 5 
hoạt động kiểm tra, kiểm định, quan trắc, bảo dưỡng và sửa chữa (SC) công trình (trong 
đó SC gồm : SC định kỳ và SC đột xuất). Quy định này gây khó khăn khi tiến hành mở 
rộng mặt đường trong quá trình SC nhằm đáp ứng lưu lượng và các khó khăn khác.  

• Khắc phục các hạn chế này NĐ 06/2021/NĐ-CP cho phép bảo trì bao gồm cả việc bổ 
sung, thay thế bộ phận CT, thiết bị để việc khai thác bảo đảm AT; Tại TT41/2021/TT-
BGTVT cũng đã bổ sung việc khắc phục điểm đen và các hoạt động khác vào kế hoạch 
bảo trì hàng năm. 

• Noài các công việc kể trên quá trình khai thác và bảo trì công trình còn có các hoạt động 
đánh giá AT công trình, xử lý CT khi có dấu hiệu không bảo đảm AT, giải quyết sự cố CT. 
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Cơ quan, đơn vị quản lý, bảo trì đường GTNT 

 
• Theo quy định của Luật Xây dựng (Điều 126), chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng 

công trình có trách nhiệm bảo trì công trình; Điều 48, Luật GTĐB quy định UBND cấp 
tỉnh quy định việc quản lý, bảo trì đối với ĐH và ĐX. Như vậy, trừ các trường hợp đặc 
biệt, UBND huyện tổ chức quản lý, bảo trì ĐH, UBND xã tổ chức quản lý, bảo trì ĐX. 

• Đường ĐTX do UBND xã, hoặc chính quyền cơ sở thôn, ấp, hoặc đơn vị tương đương 
tổ chức quản lý, bảo trì; tuy nhiên, trong nhiều trường hợp ĐTX được cộng đồng nhân 
dân trên địa bàn tự tổ chức quản lý, bảo trì. 



4 

Nguồn vốn quản lý, bảo trì đường GTNT 

 • ĐH và ĐX được ngân sách cấp huyện, cấp xã và các nguồn vốn khác của huyện và xã 
để thực hiện quản lý, bảo trì. 

• Đường ĐTX thường sử dụng các nguồn vốn hỗn hợp để bảo trì, trong đó UBND xã 
thường hỗ trợ sửa chữa lớn; chính quyền thôn, ấp, và cộng đồng nhân dân tổ chức sửa 
chữa vừa, sửa chữa nhỏ; cộng đồng nhân dân tự tổ chức duy tu, sửa chữa và tham gia 
khắc phục phòng chống thiên tai để phục vụ nhu cầu đi lại của chính mình. 
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Trình tự thực hiện bảo trì đường GTNT 

 1. Các bước cơ bản thực hiện bảo trì đường bộ 

•  Lập và phê duyệt quy trình bảo trì  

• Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì 

• Thực hiện bảo trì và quản lý chất lượng công việc bảo trì. 

• Đánh giá an toàn công trình 

• Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình. 

2. Một số vấn đề thực hiện trình tự bảo trì đường GTNT: 

• Đối với ĐH có vai trò quan trọng nhất trong hệ thống đường GTNT của địa phương và được UBND 
huyện tổ chức thực hiện, có sự ưu tiên về nguồn vốn hơn các đường GTNT khác; có cấp kỹ thuật và 
lưu lượng vận tải cao hơn. Do đó, có thể đủ điều kiện và nguồn lực để thực hiện đầy đủ 5 bước nêu 
tại Điểm 1. 

• Đối với ĐX, tương tự như ĐH nhưng mức độ ưu tiên vốn, quy mô, lưu lượng nhỏ hơn ĐH cho nên có 
thể không thực hiện đầy đủ các nội dung về trình tự nêu trên. Tuy nhiên, ĐX là tài sản được hạch 
toán nên cần lựa chọn những công việc quan trọng để thực hiện:  

- Lập quy trình bảo trì: Có thể lập quy trình bảo trì chung cho các tuyến đường ĐX hoặc dựa vào 
tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì hoặc sử dụng quy trình bảo trì của công trình tương tự để thực hiện. 

- Lập kế hoạch bảo trì và dự toán bảo trì cùng với lập dự toán ngân sách hàng năm; bổ sung kế 
hoạch bảo trì khi bổ sung, điều chỉnh ngân sách cấp xã. 

- Thực hiện bảo trì tương tự như công tác xây dựng đối với sửa chữa và các công tác duy tu. 

- Việc đánh giá an toàn công trình ĐX chỉ thực hiện trong trường hợp thật cần thiết. (Ví dụ: nguy 
cơ sập đổ cầu, cống và các công trình liên quan tới an toàn, tính mạng). 
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    2. Lập quy trình bảo trì đường GTNT 

 
1. Cần căn cứ vào phân loại đường GTNT để xác định quy trình bảo trì phù hợp với quy 

mô và tính chất từng loại đường từ phức tạp (như ĐH) đến đơn giản (như ĐTX) dễ hiểu, 
dễ thực hiện và phù hợp với trình độ chuyên môn của từng cấp. 

2. Nội dung quy trình đầy đủ được xây dựng trên cơ sở Điều 31, Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP. 

3. Các lưu ý khi xác định nội dung quy trình bảo trì đường GTNT để làm cơ sở cho việc 
bảo trì các bộ phận, hạng mục công trình. 

a) Các thông số kỹ thuật chính đối với đường gồm: chiều dài, chiều rộng nền, mặt đường, 
lề đường, kết cấu áo đường, nền đắp hoặc đào, địa hình tuyến…; Các thông số kỹ thuật 
chính đối với cầu gồm: tải trọng cầu, loại cầu (BTCT, sắt…), chiều dài cầu, số nhịp, 
chiều rộng cầu, gối cầu… 

b) Đối tượng kiểm tra khi XD quy trình nên tập trung vào các phần mặt đường, hệ thống 
cống, rãnh thoát nước, các kết cấu cầu, cống, tình trạng sụt trượt, xói lở…; Phương 
pháp kiểm tra bằng thiết bị đo các thông số kỹ thuật (độ gồ ghề IRI, độ mở rộng vết nứt 
của kết cấu, chiều sâu ngập nước của các đường tràn…); Tần suất kiểm tra thường 
được quy định trước, trong và sau mùa mưa lũ; và kiểm tra đột xuất khi cần thiết. 
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c) Quy định nội dung và chỉ dẫn bảo dưỡng phù hợp từng bộ phận. Trong phần này có thể 
dựa vào Tiêu chuẩn TCCS 07: 2013/TCĐBVN – tiêu chuẩn cơ sở về bảo dưỡng thường 
xuyên đường bộ, đặc điểm và tình trạng kỹ thuật công trình và các tài liệu, quy trình khác 
để quy định. Trường hợp công trình có các bộ phận cấu tạo bằng kim loại thì cần lưu ý bảo 
dưỡng chống rỉ, ăn mòn môi trường; trường hợp bộ phận bằng cao su thì cần phòng chống 
tiếp xúc với xăng, dầu, hóa chất… 

d) Quy định về thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ thiết bị (TB) lắp vào CT. Phần này dựa 
vào quy định của nhà SX về thời hạn hoặc tần số sử dụng của thiết bị (Ví dụ thời hạn của 
đèn chiếu sáng, hoặc tần số tắt, bật của TB có liên quan), kết hợp với kiểm tra, đánh giá 
thực tế để đưa ra quyết định thay thế TB, hoặc tiếp tục sử dụng nếu bảo đảm an toàn và 
công năng sử dụng. Trong số trường hợp, nhà SX không quy định thời hạn sử dụng, để lập 
kế hoạch bảo trì thay thế có thể sử dụng quy định về thời gian sử dụng, chế độ khấu hao 
của TB hoặc tham khảo thời hạn của TB tương tự. 

đ) Chỉ dẫn phương pháp SC hư hỏng công trình thì cần thực hiện công tác khảo sát, thiết 
kế theo quy định của pháp luật XD. Đối với quy định chỉ dẫn xử lý trường hợp CT xuống 
cấp, ví dụ chỉ dẫn xử lý đối với hư hỏng mặt đường khi chưa có dự án SC (bảo đảm GT, 
hoặc hạn chế tốc độ); cảnh báo khi sạt lở, lũ ngập mặt đường… 

 

(Tiếp theo) 
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e) Quy định thời gian sử dụng của CT, các bộ phận, hạng mục CT, thiết bị lắp đặt vào CT: 
Đối với thời hạn sử dụng CT, bộ phận CT cần dựa vào TCKT và hồ sơ thiết kế. Ví dụ TK 
tính toán áo đường khai thác với 4 triệu lượt xe/làn, khi số xe tích lũy đã đi trên đường đạt 
đến số xe tính toán TK thì cần kiểm tra, đánh giá, nếu hư hỏng thì có kế hoạch bảo trì, SC.  

Đối với thời hạn sử dụng thiết bị thì thực hiện như Slide trước đã nêu.  

g) Quy định về nội dung, phương pháp và thời điểm đánh giá lần đầu, tần suất đánh giá đối 
với công trình phải đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của 
quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và quy định của pháp luật có liên quan. Nội dung 
này, khi XD dự thảo Thông tư về quản lý, bảo trì đường bộ, Tổng cục ĐBVN đã dự kiến: 

- Đánh giá lần đầu : Đối với mặt đường BTN là 5 năm, mặt đường láng nhựa là sau 3,5 
năm kể từ khi sử dụng. 

-  Đánh giá lần đầu đối với cầu cấp đặc biệt, cấp I không quá 7 năm, các cầu khác không 
quá 10 năm kể từ khi đưa vào khai thác sử dụng (trừ các hạng mục có yêu cầu thời hạn 
đánh giá AT ngắn hơn và các công trình cầu tại khu vực chịu ảnh hưởng của nước mặn). 

- Đối với các trường hợp khác sử dụng kinh nghiệm hoặc khi thấy cần thiết, khi xuất hiện 
các yếu tố mất an toàn thì cần đánh giá AT công trình. 

 

(Tiếp theo) 
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h) Xác định thời điểm, đối tượng và nội dung cần kiểm định định kỳ. Để thực hiện nội dung 
này, khi lập QT bảo trì có thể chia đối tượng kiểm tra định kỳ theo bộ phận kết cấu và cấp 
kiểm tra. Ví dụ sơn kẻ đường, mặt đường là các nơi chịu hư hỏng hao mòn nhanh thì thời 
điểm kiểm tra định kỳ các tính năng phản quang của sơn, chỉ số độ nhám, độ gồ ghề của 
mặt đường cần thực hiện sớm để đánh giá tình trạng hạng mục công trình để có kế hoạch 
sửa chữa, bảo trì. Đối với hệ thống cống thoát nước thì cần tổ chức kiểm tra trước mùa 
mưa để có biện pháp nạo vét, khơi thông dòng chảy. 

 

 

 

Hạng mục CQ thực hiện Thời gian 

Kiểm tra thông thường đối với  mặt 
đường 

Nhà thầu Hàng tháng 

Cơ quan quản lý Hàng quý 

Kiểm tra chỉ số IRI, độ nhám Chuyên gia/tư vấn 3-5 năm 

Kiểm tra cống thoát nước Nhà thầu Trước, trong mùa mưa 

Kiểm tra tình trạng dây văng Chuyên gia/ tư vấn Theo khuyến cáo của 
thiết kế hoặc khi cần 

Kiểm tra gối cầu (nhất là gối cao su) Nhà thầu, CQ 
đường bộ, chuyên 
gia 

Hàng năm. Khi xuất 
hiện xẹp gối thì Ktra 
hàng năm. 

(Tiếp theo) 
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(Tiếp theo)  

 
i) Quy định thời điểm, phương pháp, chu kỳ quan trắc đối với công trình có yêu cầu thực 
hiện quan trắc. Tương tự như Điểm h), phần này cũng nên chia thành bảng để xác định 
hạng mục kiểm tra, cấp thực hiện KT và thời điểm, tần suất kiểm tra cho phù hợp, đồng thời 
lưu ý đến điều chỉnh tần suất kiểm tra khi thấy xuất hiện các yếu tố bất thường sau khi quan 
trắc (Ví dụ độ lún, vết nứt bê tông phát triển nhanh). 

 

 

 

 

 k) Quy định về hồ sơ bảo trì CT xây dựng và việc cập nhật thông tin và hồ sơ bảo trì CTXD. 
Nội dung này thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 34 Nghị định 06/2021/NĐ-CP và 
Điều 13 Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT. 

l) Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì CTXD và quy định các điều kiện nhằm bảo đảm AT 
lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì CT xây dựng. 

Hạng mục CQ thực 
hiện 

Thời điểm, tần 
suất 

Điều chỉnh tần suất nếu cần  

… …. …. ….. 
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3. Kế hoạch bảo trì đường GTNT 

 1. Cơ quan lập kế hoạch bảo trì : 

   

 

 

 

 

 

 

 

2. Nội dung chính của kế hoạch bảo trì: Theo Khoản 2, Điều 32, Nghị định 06/2021/NĐ-CP 
và Khoản 11, Điều 1, Thông tư 41/2021/TT-BGTVT, và lưu ý ngoài các nội dung bảo dưỡng, 
SC, kiểm định, quan trắc, kiểm tra, cần có các nội dung như: Xử lý điểm đen, mua sắm vật 
tư dự phòng, chi phí quản lý vận hành, điện chiếu sáng, vận hành phà, một số công tác liên 
quan đến quản lý đường bộ và các nội dung khác (nếu có) 

3. Kế hoạch bảo trì được lập hàng năm và được điều chỉnh, bổ sung trong năm nếu thấy 
cần thiết. Ví dụ bổ sung công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bổ sung điều chỉnh khi thay 
đổi ngân sách giao vv…). 

 

Loại đường, hình thức quản 
lý 

Cơ quan lập KHBT Lưu ý 

Đường huyện UBND huyện  

Đường xã UBND xã UBND huyện hướng 
dẫn 

Đường thôn, xóm CQ được giao quản lý hoặc 
chính quyền thôn, xóm 

UBND xã hướng dẫn 

Đường do cộng đồng nhân 
dân tự quản 

Cộng đồng nhân dân UBND xã hướng dẫn 
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4. Giới thiệu về bảo trì theo chất lượng thực hiện 
 

4.1 – Khái quát 

 1. Bảo trì theo chất lượng thực hiện được hình thành từ các nước phát triển (Anh quốc, 
Australia, Phần Lan vv…), sau đó được WB mở rộng ra các nước có sử dụng ODA của WB.  

2. Ở Việt Nam đã áp dụng hình thức hợp đồng theo chất lượng đối với các dự án cải tạo 
nâng cấp QL1, QL10 (giai đoạn 2010-2012) tại dự án WB4; QL2, QL6 tại dự án VRAMP sử 
dụng ODA của WB. 

3. Sau các thành công trong việc áp dụng hình thức bảo trì theo chất lượng đối với công tác 
bảo dưỡng, Chính phủ đã quy định hình thức này tại Nghị định 10/2013/NĐ-CP và Bộ 
GTVT đã ban hành tiêu chí bảo dưỡng quốc lộ theo chất lượng tại QĐ 2193/QĐ-BGTVT 
ngày 29/7/2013. 

4. Tuy nhiên các quy định ở giai đoạn 2013 chưa chặt chẽ, chưa sát thực tế và nhiều nội 
dung chưa rõ hoặc chưa có. Đến 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy 
định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHT đường bộ, trong đó đã quy định : 

- Bảo trì theo chất lượng thực hiện là thực hiện hoạt động bảo trì theo các tiêu chuẩn 
chất lượng xác định, trong một khoảng thời gian với một số tiền nhất định được quy định tại 
hợp đồng kinh tế. Chi phí bảo trì trong trường hợp này được khoán (trọn gói) và được xác 
định theo định mức kinh tế kỹ thuật của hoạt động bảo trì hoặc phương pháp chi phí bình 
quân của hoạt động bảo trì 3 năm liền kề cộng yếu tố trượt giá (nếu có). 
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(Tiếp theo)  

 
- Bộ GTVT quy định tiêu chí giám sát nghiệm thu chất lượng bảo trì. 

- Bộ GTVT, UBND tỉnh quyết định lựa chọn hình thức bảo trì phù hợp đối với đường bộ 
thuộc phạm vi quản lý. 

 5. Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 48/2019/TT-BGTVT quy định tiêu chí giám sát, nghiệm 
thu kết quả bảo trì tài sản KCHTĐB quy định một số ND chính : 

- Bảo dưỡng đường bộ được áp dụng bảo trì theo chất lượng khi (i) Đường bộ được xây 
dựng mới hoặc đảm bảo chất lượng theo TK; (ii) Đảm bảo về kinh phí thực hiện theo 
ĐM. 

- Yêu cầu chất lượng về bảo dưỡng đường bộ khi thực hiện bảo trì theo CL thực hiện; 

- Quy định về GS, nghiệm thu, phương pháp đánh giá, giảm trừ chi phí khi áp dụng hình 
thức bảo trì theo chất lượng của công tác bảo dưỡng; 

- Các quy định khác có liên quan. 
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4.2- Xây dựng khung điểm đánh giá chất lượng  
thực hiện cho gói thầu bảo dưỡng đường bộ 

 Thông tư 48/2019/TT-Bộ GTVT quy định 2 phương phân bố điểm công tác bảo dưỡng 
CT đường bộ: (i) Phân bố điểm của hạng mục công trình được bảo dưỡng tỷ lệ thuận 
với giá dự toán của hạng mục trong tổng dự toán gói thầu. (ii) Phương pháp xác định 
điểm của hạng mục có xét đến mức độ ưu tiên của hạng mục. 

1- Xây dựng khung điểm của các hạng mục thuộc gói thầu bảo dưỡng theo 
phương pháp điểm số tỷ lệ thuận với giá trị dự toán. Phương pháp này cơ bản 
được thực hiện như sau : 

- Chọn khung điểm tối đa cho gói thầu là 100 điểm hoặc 1000 điểm; 

- Xác định giá dự toán của toàn bộ gói thầu (ký hiệu là Dg) ; 

- Xác định giá dự toán từng hạng mục bảo dưỡng của gói thầu di (i = 1 –n; n là số các 
hạng mục công việc trong gói thầu; 

- Xác định điểm của hạng mục thứ i (Ni) bằng công thức sau:  

         Ni = (di/Dt) x 100  

(trường hợp khung điểm tối đa là 1000 thì nhân với 1000) 
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(Tiếp theo ) 

 2. Xây dựng khung điểm của các hạng mục thuộc gói thầu bảo dưỡng theo 
phương pháp ưu tiên điểm số cho các hạng mục quan trọng. Phương pháp này 
cơ bản được thực hiện qua các bước như sau : 

- Chọn khung điểm tối đa cho gói thầu là 100 điểm hoặc 1000 điểm; 

- Lựa chọn: (1) hạng mục ưu tiên điểm cao nhất (hạng mục Ai) và lựa chọn hệ số ưu 
tiên cho các công việc (hệ số ưu tiên của Ai là Kai; Kai lớn nhất là 2,0); (2) Hạng mục 
ưu tiên mức hai (hạng mục Bi) và lựa chọn hệ số ưu tiên (hệ số ưu tiên của các Bi là 
Kbj; Kbj lớn nhất là 1,5); (3) Các hạng mục còn lại là Ck, hệ số Kck = 1,0; 

- Giá dự toán của toàn bộ gói thầu (ký hiệu là Dg); Giá dự toán từng hạng mục bảo 
dưỡng của gói thầu có mức ưu tiên cao nhất là Dai, mức ưu tiên thứ hai là Dbj, mức 
không ưu tiên là Dck; 

- Tính hệ số TL: 

TL = Kai(Da1+Da2 +…+ Dai) + Kbj(Db1 + Db2 + …+ Dbi) + Kck(Dc1 + Dc2 + … Dck) 

- Xác định điểm của hạng mục thứ Ai, Bj và Ck bằng công thức sau:  

Ai = (Kai x Dai) x TL : 100  

Bj = (Kbi x Dbi) x TL : 100 

Ck= (Kck x Dck) x TL :100 

(Trường hợp khung điểm tối đa là 1000 thì nhân với 1000) 
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Kết luận 

 • Công tác bảo trì đường GTNT nhằm kéo dài thời hạn SD và duy trì chất lượng phục vụ 
GT tại nông thôn; góp phần cho phát triển KTXH, nhu cầu đi lại; giảm chi phí đầu tư 
XDCT và các lợi ích khác. Công tác bảo trì ngày càng phát triển kể từ sau khi Ban CHTƯ 
Đảng, Khóa X ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về Nông nghiệp, nông thôn và nông 
dân (10/2018). 

• Chính sách pháp luật về bảo trì đường GTNT của Nhà nước hiện nay cơ bản đầy đủ và 
đồng bộ góp phần cho việc quản lý, bảo trì hiệu quả. 

• Việc triển khai thực hiện các quy định, giải pháp quản lý, bảo trì đường GTNT là rất 
cần thiết. Trong đó cần chú ý :  

+ Quy định trách nhiệm bảo trì đối với các loại đường GTNT (kể cả đường xóm, ấp);  

+ Xây dựng Quy trình bảo trì để có cơ sở thực hiện và xác định các công việc, khối 
lượng, tần suất thực hiện bảo trì;  

+ Tổ chức lập kế hoạch bảo trì hàng năm giúp xác định các nhiệm vụ công việc, khối 
lượng và chi phí bảo trì hàng năm;  

+ Cần phải tăng thêm nguồn vốn để bảo trì đường GTNT từ các nguồn NS địa phương, 
đóng góp của cộng đồng, hỗ trợ của Nhà nước;  

+ Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng để làm thước đo đánh giá, nghiệm thu, thanh 
toán việc bảo dưỡng CT. 

 

 



Giới thiệu vấn đề liên quan đến ATGT 
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 Để quản lý ATGT một cách hiệu quả, cần thực hiện chu trình quản lý PDCA. 
 Đồng thời cần xây dựng Kế hoạch tổng thể về ATGT định kỳ 5 năm để thực 

hiện các công việc theo Kế hoạch nhằm giảm số vụ TNGT . 
 Trên cơ sở phân tích dữ liệu về kết cấu hạ tầng và các nguyên nhân dẫn đến 

TNGT để có quyết định mục tiêu chính cho mỗi kỳ, mỗi năm của Kế hoạch. 
 Sau mỗi giai đoạn, các kết quả đạt được lại được đánh giá bằng việc phân tích 

dữ liệu. 
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Tầm quan trọng của chu trình quản lý ATGT 
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Hệ thống cơ sở dữ liệu về TNGT  

 Để phân tích dữ liệu, trước tiên, cần thu thập dữ liệu chính xác và lưu trữ vào hệ 
thống cơ sở dữ liệu.  

 Hiện tại và tương lai các cơ quan đường bộ và CSGT cần tăng cường sử dụng 
chung hệ thống cơ sở dữ liệu về ATGT và KCHT đường bộ. 

 Đối với cơ quan đường bộ, hệ thống gồm: Các trung tâm quản lý GT thông minh 
(ITS), các cơ sở dữ liệu về : cầu trên quốc lộ (VBMS), cầu trên đường địa phương 
(LBMS), mặt đường PMS, hạ tầng đường bộ, biển báo, GPLX, hành trình phương 
tiện GT, đăng kiểm… 

 Đối với CSGT là các dữ liệu về: Đăng ký xe, tai nạn, dữ liệu từ hệ thống camera 
giám sát giao thông … 

 Hệ thống này cần được đầu tư và bảo đảm kinh phí quản lý, vận hành khai thác, bảo 
trì và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu phát triển GT. 

 Hệ thống này cơ bản phải tạo điều kiện để được truy cập, khai thác trên mạng, để 
cơ quan đường bộ phục vụ các công việc bảo trì, khắc phục điểm đen, xử lý các 
nguyên nhân tai nạn, mở rộng đường …; CSGT thuận tiện chỉ huy điều hành GT; tổ 
chức GT tránh ùn tắc; Người đi đường thuận lợi và AT. 



Cấu trúc các biện pháp ATGT đường bộ 
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Bảo trì và quản lý 
hợp lý 

Mặt 
đường 

Làm sạch 

Thoát 
nước 

Trồng cây 

Cải tạo, n/cấp 
kết cấu đường 

Tuyến 

Tầm nhìn 

Hình dạng 
nút giao 

Chiều 
rộng làn 
đường 

Trang thiết 
bị ATGT 

Tín hiệu 

Biển báo 

Hàng rào 
bảo vệ 

Vạch sang 
đường 

Lan can 

Phản 
quang, 

dẫn hướng 

Chiếu 
sáng 

Vạch kẻ 
đường 

Mặt 
đường đặc 

biệt 

Do Chủ CT bố trí 

Qua phân tích từng tai nạn, lựa 
chọn các biện pháp phù hợp 

… 
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Rác thải hoặc 
đất trên 
đường 

Ổ gà/ lún 

Tai nạn giao thông 

Người điều khiển 
phương tiện và 
người đi bộ mất 

tập trung  

Phương tiện mất 
kiểm soát 

Tầm nhìn của 
người điều 

khiển phương 
tiện giảm 

Nước ngập/ 
nước đọng trên 

đường 

Hệ thống thoát 
nước kém 

Quá nhiều 
cây trồng 

Làm sạch 
Quản lý mặt 

đường 
Quản lý hệ thống 

thoát nước 
Trồng và cắt tỉa 

Quan hệ giữa TNGT và Bảo trì đường bộ 
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 Tình trạng mặt đường đóng vai trò rất quan trọng với ATGT đặc biệt 
trên các tuyến đường cấp cao. 

 Khi lái xe tốc độ cao, phương tiện dễ bị mất kiểm soát trên bề mặt 
đường ẩm ướt do bị trượt bánh. 

 Chúng ta cần chú ý tới các yếu tố như tình trạng mặt đường, đặc biệt 
hiện tượng hằn lún, đọng nước rất nguy hiểm đối với các phương tiện 
có tốc độ cao. 

 Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại mặt 
đường ướt cao gấp 5 lần so với điều kiện mặt đường khô ráo.  

Tầm quan trọng của công tác quản lý mặt đường 

Tỷ lệ tử vong của từng loại điều kiện bề mặt đường  

4 times 

0 0,5 1 1,5

Dry condition

Wet conditionĐiều kiện ẩm ướt 
 
Điều kiện khô ráo 
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Đưa ra biện pháp xử lý 

Triển khai biện pháp xử lý 

Xác định điểm đen 

[Kế hoạch] 

[Triển khai] 

Phân tích nguyên nhân 

Phân tích và đánh giá 
hiệu quả 

Ước tính hiệu quả 

Xem xét hoàn thiện     
kế hoạch 

[Hành động] 

[Kiểm tra] 

Chu trình PDCA về  xử lý điểm đen 
◆ Chu trình PDCA rất hiệu quả trong việc quản lý các điểm đen 
Điều quan trọng là phải áp dụng từng biện pháp xử lý thích hợp tùy theo 

tình trạng thực tế thông qua phân tích số liệu và kiểm tra tại hiện trường. 
 Phân tích và đánh giá hiệu quả của các biện pháp trên.  
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Luồng công việc để quản lý 

Sử dụng dữ liệu 

 Cơ quan quản lý cần phân tích tỷ lệ tai nạn theo phân khúc để phát hiện 
các điểm đen; phân tích các dữ liệu để phát hiện các điểm nguy hiểm. 

 Ngoài ra có thể thu thập lịch sử di chuyển của từng phương tiện và phát 
hiện các điểm mà phương tiện thường phanh gấp. 

Thông qua phân tích dữ liệu lớn, xác định vị trí thường phanh gấp 

Bằng cách kiểm tra tại chỗ, xác định nguyên nhân phanh xe t/xuyên 

Áp dụng các biện pháp thích hợp tùy theo nguyên nhân 



対策前 対策後 

Bằng cách cắt tỉa lại cây cảnh, tình 
trạng phanh gấp đã giảm. 
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Sau khi 
khắc phục 

Trước khi 
khắc phục 

Điểm thường 
phải phanh 

Cắt tỉa 

至
川 
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 Hiệu quả của biện pháp 
Số vụ phanh gấp Số các vụ giao thông dẫn đến thương vong 

対策前 対策後

190
146

20% down!

Before measures After measures
(a month later)

対策前 対策後

995

326

Before measures 

70% down!

After measures
(a month later)

Phát hiện cây cảnh tại dải phân 
cách đã cản tầm nhìn. 

Thông qua phân tích dữ liệu lớn, xác 
định các vị trí thường phanh gấp 

Bằng cách kiểm tra tại chỗ, xác 
định nguyên nhân phanh 

Áp dụng các biện pháp thích 
hợp tùy theo nguyên nhân 

 Ví dụ 1: Biện pháp dựa trên việc phân tích dữ liệu lớn 

Giảm 70%! 

Trước khi xử lý Sau khi xử lý 
(1 tháng sau) 

Giảm 20%! 

Trước khi xử lý Sau khi xử lý 
(1 tháng sau) 
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Nhận xét  

 
• Thông qua việc phân tích số liệu, cần đặt ra mục tiêu phù 

hợp. Để làm được điều đó, cần có được số liệu chính xác. 

• Lựa chọn biện pháp bảo trì phù hợp cho từng loại đường 
cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới 
an toàn giao thông. 

• Tai nạn thường xảy ra nhiều tại một vài Điểm đen. Vì vậy, 
cần thực hiện các biện pháp xử lý tích cực. 

• Chu trình PDCA cũng rất hiệu quả trong việc quản lý 
các Điểm đen. 

• Đặc biệt, các biện pháp xử lý phải được đưa ra dựa trên 
phân tích từng trường hợp tai nạn. 
 

 



Tổng cục Đường bộ Việt Nam 


