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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
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     BĐKH Biến đổi khí hậu 

BXD Bộ Xây dựng 
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TTLT Thông tư liên tịch 
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QL Quốc lộ 

QLMLĐ Quản lý mạng lưới đường 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long 

gồm thành phố Rạch Giá (tỉnh lỵ của tỉnh Kiên Giang) và thành phố Cà Mau 

(tỉnh lỵ của tỉnh Cà Mau). Đối với kết cấu hạ tầng giao thông của 2 đô thị hiện 

nay chủ yếu là đường bộ và đường thủy nội địa, các cảng, bến thủy nội địa có 

vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế, văn hóa chính trị của vùng.  

Các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam có vị trí đặc biệt quan trọng đối với 

vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, đang đối mặt với nhiều thách 

thức nghiêm trọng nhất là những tác động của biến đổi khí hậu dẫn tới nước 

biển dâng, xâm nhập mặn ngày càng tăng. Đối với các đô thị tỉnh lỵ ven biển 

Tây Nam đang gặp nhiều khó khăn trước sự thay đổi của BĐKH ngày càng 

phức tạp, cụ thể ở bảng I sau: [6] 

Tỉnh 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ ngập (% diện tích) ứng với mực nước biển 

dâng 

50cm 60cm 70cm 80cm 90cm 100cm 

Cà Mau 528870 8,74 13,7 21,9 30,3 40,9 57,7 

Kiên Giang 573690 7,77 19,8 36,3 50,8 65,9 76,9 
 

Đối với thành phố Cà Mau và Rạch Giá là 2 đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây 

Nam có nhiều địa điểm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn các khu vực khác 

của tỉnh  Kiên Giang và tỉnh Cà Mau, là 2 đô thị ven biển nằm cuối nguồn của 

sông Mê Kông, nơi đổ nước ra biển nhưng là đầu nguồn của triều biển Tây 

(Vịnh Thái Lan). Với đặc điểm tự nhiên phức tạp, Kiên Giang và Cà Mau 

chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hiện tượng nước 

biển dâng, lũ lụt hàng năm. Qua nghiên cứu của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cho thấy như bảng I, với địa hình của tỉnh Kiên Giang nếu xảy ra hiện 

tượng nước biển dâng cao 0,5m thì có hơn 7,77% diện tích chìm trong nước, 

còn nếu nước biển dâng cao hơn 1m thì sẽ có gần 76,9% diện tích bị chìm 

trong nước, và nếu mực nước biển dâng lên đến 1,5m thì có trên 95% diện 

tích bị chìm trong nước. [6] 
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Hiện nay mạng lưới đường đô thị của các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây 

Nam thành phố Cà Mau và Rạch Giá trong những năm vừa qua đã được nhà 

nước đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nên đã có nhiều thay đổi. Tuy 

nhiên công tác quản lý mạng lưới đường đô thị trong điều kiện thích ứng với 

biến đổi khí hậu cũng là vấn đề mà các đô thị hiện nay chưa chủ động, chưa 

có những giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ngày một gia tăng, đặc biệt 

Rạch Giá là thành phố có nhiều khu vực được xây dựng trên vùng đất lấn biển, 

còn thành phố Cà Mau là đô thị gần biển, điều này sẽ tác động rất lớn tới 

mạng lưới đường đô thị khi nước biển dâng cao kết hợp với mưa lớn. Vì vậy 

việc lựa chọn đề tài luận án “Quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh 

lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi 

khí hậu” là rất cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất các giải pháp quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với biến 

đổi khí hậu tại các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu 

Long trong điều kiện ảnh hưởng của BĐKH đang ngày càng khắc nghiệt.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu:  

Quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng 

bằng sông Cửu Long. Trong đó tập trung vào: 

- Mạng lưới đường bộ đô thị  

- Các chủ thể quản lý là các sở ngành tại địa phương, UBND thành phố 

và cộng đồng dân cư. 

 Phạm vi nghiên cứu:  

        - Tập trung vào quản lý MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH để khắc phục 

tình trạng úng ngập, sạt lở do nước biển dâng là vấn đề lớn của 2 đô thị tỉnh lỵ 

ven biển Tây Nam.  
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- Về thời gian: Phù hợp với định hướng phát triển các đô thị tỉnh lỵ ven 

biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn 

năm 2050 

- Về không gian: Các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng 

sông Cửu Long, cụ thể gồm 2 đô thị thành phố Cà Mau và Rạch Giá. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 - Phương pháp khảo sát điều tra 

  Để hiểu rõ được tình hình thực tế địa bàn nghiên cứu cần phải tiến hành 

khảo sát điều tra, vì đây là phương pháp được sử dụng của nhiều chuyên 

ngành. Với đề tài luận án nghiên cứu về quản lý mạng lưới đường đô thị thích 

ứng với BĐKH cho các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL nơi 

chịu nhiều ảnh hưởng của BĐKH thì công tác điều tra khảo sát về hiện trạng 

mạng lưới giao thông và thực trạng quản lý MLĐ của các đô thị và các cơ 

quan quản lý nhà nước đối với hệ thống MLĐ là rất quan trọng. 

- Phương pháp kế thừa  

Quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với BĐKH là vấn đề phức tạp, 

do ĐBSCL là khu vực bị tác động của BĐKH rất nghiêm trọng nên những 

năm qua đã có nhiều đề tài nghiên cứu ở các chuyên ngành khác nhau. Do đó 

đề tài sẽ kế thừa có chọn lọc các đề tài nghiên cứu trong nước từ đó giúp cho 

việc nghiên cứu tiếp cận các vấn đề mới nhanh chóng và tránh bị trùng lặp. 

 - Phương pháp chuyên gia  

  Được thực hiện thông qua các hội thảo để nhận ý kiến của chuyên gia, 

các nhà khoa học có kinh nghiệm trong quản lý thực tế đối với lĩnh vực quy 

hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông đô thị, môi trường đô thị, quản lý 

đô thị.  

- Phương pháp phân tích tổng hợp  

Thu thập tài liệu, thông tin về các vấn đề của việc quản lý MLĐ đô thị  

các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam cũng như các tài liệu của Việt Nam và 
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quốc tế. Từ các tài liệu và số liệu có được đề tài sẽ tiến hành tổng hợp và phân 

tích để có sự so sánh, tham khảo học tập. 

-  Phương pháp dự báo  

Phân tích các xu thế mới trong quản lý mạng lưới đường đô thị. Dựa trên 

cơ sở phát triển kinh tế xã hội để dự báo sự phát triển của giao thông đô thị và 

khả năng gia tăng của biến đổi khí hậu tác động tới mạng lưới đường đô thị. 

- Phương pháp tiếp cận hệ thống 

Do sự phát triển của đô thị nói chung và MLĐ đô thị nói riêng là dạng 

phát triển mang tính hệ thống và liên quan đến nhiều chuyên ngành, và đó 

cũng là một quá trình phát triển liên tục nên cần phải đặt các vấn đề quản lý 

nhà nước về xây dựng đô thị nói chung, quản lý MLĐ đô thị nói riêng trong 

bối cảnh phát triển một cách hệ thống theo thời gian và không gian. 

- Phương pháp thực chứng ứng dụng 

Luận án lựa chọn 2 đô thị có nhiều đặc điểm nổi bật và đại diện cho các 

đô thị tỉnh lỵ vùng đồng bằng sông Cửu Long để kiểm chứng các kết quả 

nghiên cứu đề xuất của luận án vào thực tiễn. Qua việc nghiên cứu áp dụng tại 

TP. Cà Mau và TP. Rạch Giá luận án sẽ đúc rút ra được các vấn đề về mặt lý 

thuyết cho việc nghiên cứu và chứng minh được tính khả thi của kết quả 

nghiên cứu. 

5. Ý nghĩa khoa học của đề tài 

* Ý nghĩa khoa học 

      - Luận án góp phần bổ sung và cụ thể hóa cơ sở lý luận về công tác quản 

lý mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ vùng đồng bằng sông Cửu Long 

thích ứng với biến đổi khí hậu.  

      - Cung cấp cơ bản về quản lý MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH để làm 

tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy chuyên ngành quản lý đô thị, quản 

lý giao thông đô thị, quản lý xây dựng và ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị.  

      - Góp phần bổ sung và hoàn thiện nội dung một số văn bản quản lý nhà 

nước về công tác quản lý mạng lưới đường đô thị trong điều kiện BĐKH. 
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*  Ý nghĩa thực tiễn: 

       - Đề xuất bổ sung nhiệm vụ cho cơ quan quản lý chuyên môn và quản lý 

nhà nước về quản lý MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH đối với các đô thị tỉnh 

lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

    - Đề xuất bổ sung thêm một số quy định cho công tác về quản lý mạng 

lưới đường đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.   

- Xác định cơ chế chính sách trong quản lý quy hoạch mạng lưới đường trên 

quan điểm thích ứng với biến đổi khí hậu.  

- Áp dụng đề xuất các giải pháp vào thành phố Cà Mau và thành phố Rạch 

Giá từ đó làm cơ sở tham khảo áp dụng đối với đô thị tỉnh lỵ trong cả nước. 

6. Đóng góp mới của luận án 

 1. Xác định các yếu tố tác động của BĐKH đến mạng lưới đường đô thị 

các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long.  

 2. Xây dựng các tiêu chí quản lý MLĐ đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển 

Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. 

 3. Đề xuất sơ đồ phân vùng theo khu vực đô thị để đưa ra các giải pháp 

quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng 

đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. 

 4. Đề xuất giải pháp tổ chức bộ máy quản lý mạng lưới đường đô thị các 

đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng 

với biến đổi khí hậu.   

 5. Đề xuất bổ sung quy định về cơ chế chính sách trong công tác quản lý 

mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng 

sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.   

7. Các khái niệm và thuật ngữ liên quan tới đề tài 

Nghiên cứu về mạng lưới đường đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu là 

một vấn đề mới ở nước ta nó liên quan đến nhiều nội dung. Để tiếp cận tốt 

quản lý MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH, luận án xin giới thiệu một số khái 

niệm và thuật ngữ sử dụng trong luận án: 
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Đô thị: 

Theo Nghị quyết 1210/2016 của UBTV Quốc Hội nước Cộng hòa Xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2016 về Phân loại đô thị. [46] 

1. Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

a) Vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia, cấp vùng 

hoặc cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, 

khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, 

có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng liên tỉnh hoặc 

cả nước; 

b) Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt các tiêu chuẩn quy 

định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

2. Quy mô dân số 

a) Đô thị là thành phố trực thuộc trung ương: quy mô dân số toàn đô thị 

đạt từ 1.000.000 người trở lên; khu vực nội thành đạt 500.000 người trở lên; 

b) Đô thị là thành phố thuộc tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương: 

quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 500.000 người trở lên; khu vực nội thành đạt 

từ 200.000 người trở lên. 

3. Mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 2.000 người/km2 trở lên; khu vực nội 

thành tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 10.000 người/km2 trở lên. 

4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 65% trở lên; khu 

vực nội thành đạt từ 85% trở lên. 

5. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 

các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Đô thị tỉnh lỵ, là trung tâm hành chính nhà nước của một tỉnh, tức là nơi 

các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh đóng trụ sở.  

Hệ thống giao thông đô thị, là tập hợp của MLĐ, các công trình phục vụ 

giao thông và các loại phương tiện giao thông được sử dụng trong đô thị. 

Mạng lưới đường gồm công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, cảng 

hàng không, cảng biển và hành lang an toàn đường bộ nằm trong đô thị.[15] 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C3%A2m_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh
http://www.thue-xe.com/
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Công trình đường bộ gồm đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, 

đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông, 

dải phân cách, cột cây số, tường, kè, hệ thống thoát nước, trạm kiểm tra tải 

trọng xe, trạm thu phí và các công trình, thiết bị phụ trợ đường bộ khác.[15] 

Đường đô thị (hay đường phố) là đường bộ nằm trong trong phạm vi nội 

thành, nội thị, được giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt [16]. 

Quy hoạch giao thông đô thị bao gồm việc xác định quỹ đất dành cho 

xây dựng và phát triển giao thông, vị trí, quy mô công trình đầu mối; tổ chức 

hệ thống giao thông đô thị trên mặt đất, trên cao và dưới mặt đất; xác định 

phạm vi bảo vệ và hành lang an toàn giao thông [16] 

Quản lý quy hoạch MLĐ đô thị, là việc tổ chức bộ máy và sử dụng các 

công cụ để quản lý trong các quá trình lập quy hoạch; tổ chức thực hiện quy 

hoạch; quản lý xây dựng theo quy hoạch; hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi 

phạm quy hoạch MLĐ đô thị. [16] 

Biến đổi khí hậu là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình 

và/hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường 

là vài thập kỷ hoặc dài hơn. BĐKH có thể là do các quá trình tự nhiên bên 

trong hoặc các tác động bên ngoài, hoặc do hoạt động của con người làm thay 

đổi thành phần của khí quyển hay trong khai thác sử dụng đất. [6] 

Ứng phó với biến đổi khí hậu, là các hoạt động của con người nhằm 

thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. [5] 

Thích ứng với biến đổi khí hậu là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc 

con người đối với hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm mục đích giảm 

khả năng bị tổn thương do dao động và biến đổi khí hậu hiện hữu hoặc tiềm 

tàng và tận dụng các cơ hội do nó mang lại.[5] 

Giảm nhẹ biến đổi khí hậu là các hoạt động nhằm giảm mức độ hoặc 

cường độ phát thải khí nhà kính. [5] 
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Nước biển dâng là sự dâng mực nước của đại dương trên toàn cầu, trong 

đó không bao gồm triều, nước dâng do bão… Nước biển dâng tại một vị trí 

nào đó có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với trung bình toàn cầu vì có sự khác 

nhau về nhiệt độ của đại dương và các yếu tố khác. [5] 

Kịch bản biến đổi khí hậu là giả định có cơ sở khoa học về sự tiến triển 

trong tương lai của các mối quan hệ giữa kinh tế - xã hội, phát thải khí nhà 

kính, BĐKH và mực nước biển dâng. Lưu ý rằng, kịch bản BĐKH khác với 

dự báo thời tiết và dự báo khí hậu là nó chỉ đưa ra quan điểm về mối ràng 

buộc giữa phát triển kinh tế - xã hội và hệ thống khí hậu. [6] 

8. Cấu trúc của luận án 
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NỘI DUNG 

 

Chương 1.TỔNG QUAN QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ĐÔ THỊ 

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

1.1.Tổng quan quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với biến đổi khí 

hậu một số đô thị trên thế giới và Việt Nam 

Thế giới đang phải đối mặt với những nguy cơ lớn do biến đổi khí hậu và 

sự nóng lên của trái đất. Điều đó làm thay đổi để hệ thống tự nhiên và gây 

những tác động lớn trở lại đến con người. Đây không còn là một vấn đề của 

riêng quốc gia nào bởi lẽ khí hậu là không giới hạn bởi địa giới lục địa hay 

đại dương, đặc biệt các đô thị khi bị tác động của BĐKH sẽ thiệt hại nặng nề 

hơn các khu vực khác. Đối với công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói 

chung và quản lý mạng lưới đường đô thị nói riêng để thích ứng với BĐKH sẽ 

khác nhau ở mỗi khu vực và mỗi quốc gia cũng như ở mỗi đô thị tùy thuộc 

vào tình hình thực tế của BĐKH, điều kiện kinh tế- xã hội và khoa học công 

nghệ trong đó có Việt Nam. 

1.1.1. Các đô thị ở các nước phát triển. 

Các nước phát triển như Hoa Kỳ ở châu Mỹ hay Hà Lan ở châu Âu là 

những nước cũng chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, song với điều kiện 

kinh tế và khoa học công nghệ nên các nước này có các giải pháp quản lý 

mạng lưới đường đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu theo xu hướng tiên tiến 

có thể lấy 2 thành phố: New York và Afsluitdijk để thấy rõ các xu hướng này. 

1.1.1.1. Thành phố New York – Hoa Kỳ  

Quá trình thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật nói chung và hệ thống đường đô thị nói riêng thông qua 7 bước dưới 

đây.[83]  
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1). Xác định các mối nguy hiểm khí hậu hiện tại và tương lai tác động 

lên mạng lưới đường đô thị. Đây là nhiệm vụ đầu tiên nhưng rất quan trọng vì 

trong thực tế các mối nguy hiểm do biến đổi khí hậu gây ra rất nhiều và sẽ 

khác nhau ở mỗi địa phương, vì vậy cần xác định đúng những mối nguy hiểm 

nào sẽ gây ra nguy hiểm nhất cho đô thị của mình.  

2). Tiến hành kiểm kê cơ sở hạ tầng và tài sản của mạng lưới đường đô 

thị để xác định các “ Lỗ hổng” hay sự bất cập của cơ sở hạ tầng đường. 

3). Trên cơ sở kiểm kê cơ sở hạ tầng đường tiến hành xây dựng các chiến 

lược để thích ứng với biến đổi khí hậu ví dụ khu vực nào mạng lưới đường là 

yếu nhất, khu vực nào tác động của biến đổi khí hậu là phức tạp nhất để có 

các chiến lược được ưu tiên.  

4). Chuẩn bị và thực hiện cũng như có kế hoạch hành động để phục hồi. 

5). Xác định cơ hội để phối hợp giữa các bên liên quan bởi vì để thích 

ứng với BĐKH không chỉ một đơn vị có thể thực hiện mà cần phải có sự hợp 

tác của nhiều bên trong đô thị từ chính quyền thành phố đến các cộng đồng 

dân cư, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp. 

Hình 1.1-Quy trình thích ứng với BĐKH của MLĐ ở thành phố New York (2008-2011)[83] 
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 6). Theo dõi và đánh giá, giảm thiểu mức độ thiệt hại về cơ sở vật chất, 

xã hội và kinh tế do tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời phải tận dụng 

các lợi thế và cơ hội mới từ BĐKH đó là những vấn đề mà các thành phố khác 

ở Mỹ cũng cần quan tâm.   

1.1.1.2. Thành phố Afsluitdijk - Hà Lan 

 Hà Lan là một quốc gia nằm dưới mực nước biển, được coi là “vùng 

trũng” của Châu Âu và là đất nước chịu ảnh hưởng mạnh của biến đổi khí hậu. 

Hà Lan được biết đến là quốc gia có nhiều công trình lấn biển nhất trên thế 

giới (thống kê có tổng cộng khoảng 3.500 công trình lấn biển, thành phố được 

xây dựng dọc các con kênh). Đáng chú ý những công trình này được các kỹ 

sư Hà Lan tính toán rất kỹ về vấn đề thích ứng, chống chọi với thủy triều và 

ngập lụt. Công trình Afsluitdijk là minh chứng rõ ràng nhất cho khát vọng 

chinh phục thiên nhiên của người Hà Lan. 

Năm 1916, một trận bão khiến nhiều tuyến đê của Hà Lan bị vỡ, 16 

người thiệt mạng, gây ngập lụt trên diện rộng (300km2), Chính phủ Hà Lan đã 

lên kế hoạch đóng kín cửa vịnh bằng một con đê mang tên Afsluitdijk.  

 Đê biển Afsluitdijk là một trong những minh chứng điển hình với tổng 

chiều dài hơn 32km, rộng 90m, và độ cao ban đầu 7,25m trên mực nước biển 

trung bình. Công trình này chạy dài từ mũi Den Oever thuộc tỉnh Noord 

Holland lên đến mũi Zurich thuộc tỉnh Friesland. Điều phi thường là giai đoạn 

thi công được tiến hành trong khoảng thời gian chỉ có sáu năm, từ 1927 đến 

1933.  Afsluitdijk ngoài việc là một đê bảo vệ Hà Lan khỏi lũ lụt, còn là một 

đường cao tốc được sử dụng bởi hàng ngàn người mỗi ngày. Bạn có thể lái xe 

ô tô, xe đạp hoặc đi bộ ven một bên đê và thưởng thức các cảnh quan tuyệt 

vời.[84] (xem hình 1.2) 
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Hình 1.2-Khởi công xây dựng tuyến đê biển và cũng là đường cao tốc hiện đại ở 

Afsluitdijk [84] 

 Tuy nhiên, tư duy của người Hà Lan đã hoàn toàn thay đổi sau khi lũ lụt, 

với hàng trăm ngàn người phải sơ tán trong những năm 1990. Thay vì chinh 

phục và đánh bại thiên nhiên, họ học được cách “sống chung với lũ”, tranh 

thủ nguy cơ từ biến đổi khí hậu để tạo cơ hội phát triển. Nguyên tắc chính 

được quốc gia này áp dụng đối với các địa phương là chuẩn bị thật tốt cho 

những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Các công trình như hệ thống đường 

sá, hầm để xe, cầu, cảng được xây dựng để phục vụ cuộc sống hằng ngày, 

nhưng cũng có thiết kế nhằm phòng khi nước từ biển tràn vào. 

 Bên cạnh đó Hà Lan cũng đã sử dụng các công nghệ mới để thích ứng 

với biến đổi khí hậu ví dụ như:   

 - Ứng dụng GPS để người dân luôn biết chính xác mực nước biển hiện tại.  

 - Tăng cường giao thông công cộng và sử dụng nhiên liệu sạch để giảm khí 

thải nhà kính. 

Hình 1.3-Bê tông hút nước giải quyết 

ngập úng sau mưa trên đường 
Hình 1.4- Sử dụng vật liệu tái chế làm đường 
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 - Trong vật liệu làm đường sử dụng bê tông hút nước hay còn gọi là “bê 

tông khát nước” để chống ngập úng đường phố cũng như nhiều giải pháp 

công nghệ mới trong tổ chức vận tải và xây dựng công trình giao thông nhằm 

giảm tiêu hao nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính 

(xem hình 1.3,và hình 1.4). Thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát khí 

thải, sử dụng năng lượng tái tạo, nhiên liệu ít phát thải khí nhà kính trong giao 

thông vận tải. 

1.1.2. Các đô thị ở các nước đang phát triển. 

 Các nước ven biển của châu Mỹ La Tinh và các nước trong khu vực 

Đông Nam Á chịu tác động mạnh của BĐKH phần lớn là các nước đang phát 

triển điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. 

1.1.2.1. Các đô thị ở các nước châu Mỹ La Tinh 

  Khu vực Mỹ Latinh và Caribbean đã trải qua những thay đổi đáng kể 

trong thập kỷ qua như tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa nhanh chóng và giảm 

nghèo và bất bình đẳng. Tuy nhiên các đô thị trong khu vực cũng phải đối mặt 

với tác động của BĐKH như nhiệt độ tăng, lượng mưa thường xuyên và 

cường độ mạnh hơn đã dẫn đến sự gia tăng lũ quét và lở đất. Các khu vực ven 

biển ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi mực nước biển, khi kết hợp với sự gia 

tăng cường độ của lốc xoáy, đã góp phần gây ra lũ lụt, thiệt hại cho cơ sở hạ 

tầng và tài nguyên nông nghiệp, và đe dọa đến sức khỏe con người. Trong số 

các hòn đảo nhỏ của vùng Caribbean, các rủi ro liên quan đến khí hậu hiện tại 

và tương lai bao gồm mực nước biển dâng, lốc xoáy, tăng nhiệt độ không khí 

và thay đổi cường độ mưa. [83] 

     Hiện nay 80% dân số của Mỹ Latinh và Caribbean sống ở các thành phố, 

điều này có ý nghĩa quan trọng đối với tính dễ bị tổn thương và khả năng 

thích ứng. Gia tăng dân số nhanh chóng làm trầm trọng thêm tổn thương của 

BĐKH và làm cho số lượng người dân gặp rủi ro khí hậu cao hơn. Số lượng  

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap27_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap29_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap29_FINAL.pdf
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và mức độ tập trung cao hơn của người dân sẽ yêu cầu cơ sở hạ tầng nhiều 

hơn. Trong thực tế do kinh tế chưa phát triển nên công tác ứng phó với 

BĐKH cũng gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua được sự tài trợ của của tổ 

chức phát triển quốc tế Hoa kỳ công tác ứng phó với BĐKH tập trung chủ yếu 

vào một số lĩnh vực: Nâng cao nhận thức cho người dân  trong thích ứng với 

BĐKH cũng như trong lĩnh vực nông nghiệp để giải quyết sinh kế. Riêng 

công tác quản lý mạng lưới đường chưa được quan tâm vì còn nhiều mối quan 

tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày. [83] (xem hình 1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2. Các đô thị ở các nước Đông Nam Á 

 a. Thành phố Yangon-Myanma 

     Đông Nam Á là  khu vực có đường bờ biển dài, mật độ dân số cao và có 

nhiều hoạt động kinh tế trong các khu vực ven biển, khu vực dễ bị tổn thương 

bởi những tác động của BĐKH như nước biển dâng cao, lũ lụt và hạn 

hán. Mọi người đều không thể quên những thảm họa thiên tai mà các nước 

thành viên ASEAN từng phải hứng chịu trong suốt thập kỷ qua như trận động 

đất lịch sử năm 2004 ở Ấn Độ Dương, cơn bão Nargis năm 2008, lũ lụt ở 

Thái Lan năm 2011, bão Washi ở Philippines, Siêu bão Haiyan năm 2013… 

 Các nước như Myanmar, Philipine, Indonexia, Thái Lan, đều chịu tác  

Hình 1.5- Biến đổi khí hậu tác động tới đô thị ở Nicaragua và Hondurat [83] 
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động mạnh mẽ của BĐKH. Qua các khảo sát và nghiên cứu của Myanmar 

cho thấy càng ngày BĐKH có những diễn biến phức tạp trên các khía cạnh 

khác nhau. [84] 

- Sự gia tăng tình trạng hạn hán. 

- Sự gia tăng cường độ và tần suất của lốc xoáy/gió mạnh. 

- Sự thay đổi lượng mưa bao gồm mưa lớn dữ dội và cường độ cao. 

- Sự gia tăng xảy ra lũ lụt,  triều cường và mực nước biển dâng cao. 

- Sự gia tăng nhiệt độ cực cao. 

 Điều đó đã tác động tới các lĩnh vực thuộc nhiều ngành nghề khác nhau 

như Nông nghiệp, chăn nuôi và an ninh lương thực, Môi trường, Tài nguyên 

và Đa dạng sinh học, Năng lượng, Công nghiệp và Giao thông vận tải, đất đai.  

 Cơ sở HTGT có thể bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy và lũ lụt, đường sá bị phá 

hủy. Tại các thành phố ven biển như Yangon tình trạng lũ lụt, ngập lụt, phá 

hủy nhà cửa, đường sá do bão nhiệt đới và lốc xoáy. (xem hình 1.6) 

  

 

 

 

 

 

   

Cũng như các nước thành viên ASEAN, Yangon đang buộc phải tìm các giải 

pháp hiệu quả để thích ứng với tác động biến đổi khí hậu. Trong công tác 

quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu những biện 

pháp trong quản lý gắn với các biện pháp chung đó là: 

- Tăng cường nhận thức của các nhà hoạch định chính sách và công 

chúng về BĐKH.  

Hình 1.6- Sự tàn phá của Lũ lụt đối với đường đô thị 
 

http://myanmarccalliance.org/en/climate-change-basics/impact-of-climate-change-and-the-case-of-myanmar/#link2
http://myanmarccalliance.org/en/climate-change-basics/impact-of-climate-change-and-the-case-of-myanmar/#link3
http://myanmarccalliance.org/en/climate-change-basics/impact-of-climate-change-and-the-case-of-myanmar/#link4
http://myanmarccalliance.org/en/climate-change-basics/impact-of-climate-change-and-the-case-of-myanmar/#link5
http://myanmarccalliance.org/en/climate-change-basics/impact-of-climate-change-and-the-case-of-myanmar/#link7
http://myanmarccalliance.org/en/climate-change-basics/impact-of-climate-change-and-the-case-of-myanmar/#link6
http://myanmarccalliance.org/en/climate-change-basics/impact-of-climate-change-and-the-case-of-myanmar/#link9
http://myanmarccalliance.org/en/climate-change-basics/impact-of-climate-change-and-the-case-of-myanmar/#link10
http://myanmarccalliance.org/en/climate-change-basics/impact-of-climate-change-and-the-case-of-myanmar/#link10
http://myanmarccalliance.org/en/climate-change-basics/impact-of-climate-change-and-the-case-of-myanmar/#link11
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- Hình thành Trung tâm thông tin liên quan đến biến đổi khí hậu, bởi vì 

chỉ khi có được các số liệu đầy đủ và tin cậy mới có thể đưa ra các định 

hướng và kế hoạch hành động chính xác. 

- Lồng ghép nội dung BĐKH vào trong công tác quy hoạch mạng lưới 

đường, trong quy hoạch sử dụng đất cũng như xem xét các tiêu chuẩn thiết kế 

đường để phù hợp với các tác động bất lợi của BĐKH. 

- Tổ chức các đơn vị chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các 

chiến lược thích ứng và sự hợp tác liên ngành của nhiều bên liên quan. 

b.Thành phố Olongapo -Philippines 

 Thành phố Olongapo có dân số 

227.270 người với 50.300 hộ gia đình 

và diện tích 185km2, cách thủ đô 

Manila 126km về phía bắc. Thành 

phố nằm bên cạnh vịnh Subic có vị trí 

khá đặc biệt luôn hứng chịu các cơn 

bão lớn cũng như bị ảnh hưởng của 

núi lửa phun trào, vì vậy thành phố 

Olongapo là 1 trong các thành phố 

 của Philipne chịu ảnh hưởng nặng nề về thảm họa thiên tai. (xem hình 1.7) 

Là thành phố có tỷ lệ đô thị hóa cao trên 70%, đã phát triển từ "thành 

phố tội lỗi" với nhiều tội phạm trong những năm 1960 và 1970 thành một 

"thành phố kiểu mẫu" trong những năm 1980-2000. Thành phố được biết đến 

với các phương pháp quản lý đô thị sáng tạo vào những năm 1980 khi giải 

quyết vấn đề tội phạm và vệ sinh, cũng là thành phố đi tiên phong trong hệ 

thống giao thông được mã hóa màu và các giải pháp về thích ứng với BĐKH. 

 Đứng trước những thách thức của BĐKH, chính quyền thành phố 

Olongapo luôn nhận thức sự thích ứng và giảm thiểu đối với BĐKH đó là 

Hình 1.7-Thành phố Olongpo bên bờ vinh Subic 
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“chuẩn bị, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục thảm hoạ". Cố gắng cao nhất 

của TP là không bị thương vong và tổn hại là thấp nhất khi xảy ra thảm họa. 

Trong các giải pháp quản lý đối với hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật nói chung 

để thích ứng với BĐKH thì mạng lưới đường là một lĩnh vực rất được quan 

tâm vì ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều lĩnh vực khác của thành phố. [103] 

• Chiến lược chung của thành phố Olongapo để ứng phó với BĐKH: 

- Thành lập Hội đồng điều phối Thiên tai của thành phố Olongapo 

(CDCC) với các nhiệm vụ cụ thể: 

 + Lập chính sách ở cấp cao nhất của thành phố, hình thành ban điều phối  

và giám sát quản lý thiên tai ở cấp địa phương; 

   + Cố vấn đối với Thị trưởng thành phố về tình hình phòng chống thiên 

tai của địa phương và kế hoạch quản lý; 

    + Khuyến cáo Thị trưởng thành phố về tuyên bố Calamity và phát hành 

Quỹ Calamity để hỗ trợ các hoạt động cấp bách và khẩn cấp.   

• Đối với quản lý mạng lưới đường thích ứng với BĐKH thành phố đã làm 

 Trong tình trạng khẩn cấp thì quản lý mạng lưới đường là vấn đề được 

ưu tiên bao gồm:  

- Xác định hệ thống đường sá chỗ nào nguy hiểm mà phương tiện GT và 

người dân không thể đi lại vì nguy hiểm như các khu vực bị sạt lở, ngập chìm.  

- Phân khu vực MLĐ với sự đánh giá những bất lợi của từng khu vực. 

- Kiểm tra xem có đủ các phương tiện vận chuyển người và thiết bị khi di 

dời đến các địa điểm an toàn hơn.  

 - Là một thành phố với nhiều dân tộc, tôn giáo khác nhau nên việc huy 

động sự tham gia của cộng đồng vào công tác ứng phó với BĐKH một cách 

hiệu quả là một trong các yêu cầu chính quyền thành phố hết sức quan tâm 

(xem hình 1.8). [103] 
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Hình 1.8- Cộng đồng khắc phục thiên tai ở thành phố Olongapo[103] 

1.1.3.Các đô thị ở Việt Nam 

1.1.3.1. Thành phố Tuy Hoà – tỉnh Phú Yên 

Thành phố Tuy Hòa là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Phú Yên, hiện là đô thị 

loại II có diện tích 107km² và dân số là 202.030 người [44]. Thành phố có vị 

trí nằm sát biển với địa hình chủ yếu là đồng bằng phù sa do hạ lưu Sông Ba 

bồi đắp. Tuy Hoà đang trong quá trình phát triển và mạng lưới đường với đầy 

đủ các hạ tầng thiết yếu như sân bay, nhà ga xe lửa, bến cảng lại nằm ngay 

trung tâm thành phố. Điều này sẽ tạo cho Tuy Hòa một lợi thế rất lớn để phát 

triển. Tuy nhiên do nằm sát biển nên thành phố cũng chịu tác động rất mạnh 

của BĐKH và ảnh hưởng rất lớn tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói chung và 

mạng lưới đường đô thị nói riêng. (xem hình 1.9) 

 

Hình 1.9- Đường ven biển thành phố Tuy Hòa. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4m%C3%A9t_vu%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%C3%A0_R%E1%BA%B1ng
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Hiện nay, các thành phố duyên hải như Tuy Hòa ngày càng bị ảnh hưởng 

nặng bởi biến đổi khí hậu với các hiện tượng thời tiết cực đoan và mực nước 

biển dâng. Thực tế thành phố chưa được chuẩn bị đầy đủ để đối phó với lũ do 

sông, biển và mưa. Một số tuyến đường thuộc các phường ven biển như 

phường Phú Đông, phường Phú Lâm là các khu vực bị xói lở mạnh. Triều 

cường xuất hiện ở khu vực trên với những cột sóng cao 3-4 mét, có những 

thời điểm sóng đánh sập gần 200 mét đường Đinh Tiên Hoàng và bị cát biển 

bồi lấp dày hơn 50cm. 

Những tuyến đường sát biển bị hư hỏng nặng, vì vậy cần phải làm kè 

chống là kè áp mái kết hợp với hệ thống mỏ hàn, đỉnh kè kết hợp làm đường 

giao thông, chân kè bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn kết hợp đổ đá. Đây được 

xem là giải pháp để ứng phó với tình trạng xâm thực bờ biển vốn diễn ra ở 

mức phức tạp từ nhiều năm qua tại đây. (xem hình 1.10) 

 
 

   

Ngày 06 tháng 3 năm 2013, UBND tỉnh Phú Yên đã có quyết định số 

05/2013/QĐ-UBND về “Quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên”. Trong quy định này đã đề cập tới Quản lý đường đô 

thị với các nội dung như: Thẩm quyền phân loại và quản lý đường đô thị, Yêu 

cầu đầu tư và phạm vi bảo vệ đường đô thị, khai thác, sử dụng tạm thời lòng 

đường vỉa hè. Công tác bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, đào và tái lập vỉa hè, mặt 

Hình 1.10- Kè chống xói lở bờ biển và các tuyến đường sát biển ở TP Tuy Hòa.  
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đường v.v.. Tuy nhiên nội dung quản lý mạng lưới đường chưa đề cập tới các 

vấn đề của BĐKH. Mặc dù TP đã khoanh vùng nguy cơ xói lở là 3 vùng với 

mức độ khác nhau để bố trí hợp lý cho từng khu vực nhưng việc quan tâm đầy 

đủ các giải pháp quy hoạch và quản lý cũng còn là một vấn đề lớn. Ví dụ theo 

dõi diễn biến xói lở bờ biển bằng hệ thống quan trắc, giám sát định kỳ, thông 

tin cảnh báo, dự báo kịp thời đến người dân; có giải pháp di dời dân ra khỏi 

khu vực nguy hiểm;  bảo vệ đê, rừng chắn sóng và thiết lập một vành đai chỉ 

giới cho quy hoạch dân cư, cũng như xác định ưu tiên xây dựng các công 

trình kết hợp với nhiều lợi ích giữa phòng chống xói lở với phát triển giao 

thông thủy, bến cảng, phân lũ, đẩy mặn, nhất là chú trọng kết hợp phòng 

chống xói lở bờ biển với bồi lấp cửa sông.  

    1.1.3.2. Thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh. 

TP.Hạ Long là đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Ninh thuộc vùng duyên hải 

Bắc bộ và là đô thị loại I 

trực thuộc tỉnh, có diện tích 

277, 54km2, dân số 249.225 

người (năm 2017) cùng với 

chiều dài bờ biển gần 

50km.[40] 

Hạ Long có mạng lưới 

GT đa dạng bao gồm mạng 

lưới giao thông đường  

bộ, đường thủy nội địa, đường biển và đường sắt. (xem hình 1.11). 

Do thành phố Hạ Long nằm sát biển lại bị chia cắt địa hình 2 khu vực 

riêng biệt đó là khu vực Hòn Gai và Bãi Cháy với điều kiện địa hình khác 

nhau nên sự tác động của BĐKH có khác nhau. 

Hình 1.11- Bản đồ mạng lưới đường thành phố Hạ Long 
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Khu vực Hòn Gai khi mưa lớn kết hợp với địa chất phức tạp nên gây ra 

sạt lở đất đá ở nhiều điểm làm phá hủy kết cấu đường giảm tuổi thọ các tuyến 

đường và gây ùn tắc giao thông như tại nút giao phường Đại Yên, TP.Hạ 

Long vào đến đoạn An Lạc Viên. (xem hình 1.12)  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.12- Điểm sạt lở trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, đoạn phường Đại Yên – TP Hạ Long 

  Việc sạt lở, ngập lụt trong khu vực đô thị theo lãnh đạo của tỉnh Quảng 

Ninh và TP Hạ Long cho rằng chính là mặt trái của tốc độ phát triển kinh tế-

xã hội nhanh chóng, do đó thành phố đã có biện pháp các phường xã trong 

thành phố rà soát các vị trí có nguy cơ cao về sạt lở để chủ động di dời dân ra 

khỏi khu vực này. Công tác quy hoạch khu dân cư, công tác đánh giá ảnh 

hưởng của các hình thái thiên tai đến quy hoạch cũng dần được đánh giá một 

cách đầy đủ, chính xác, phù hợp với thực tiễn, hạn chế tối đa tác động của con 

người vào thiên nhiên. Đồng thời bên cạnh trách nhiệm của chính quyền, 

thành phố cũng tăng cường nhận thức của, người dân đang sinh sống tại các 

khu vực này cũng chủ động nâng cao ý thức, phối hợp với lực lượng chức 

năng di dời khi cần thiết, hạn chế tối đa khả năng thiệt hại về tính mạng, tài 

sản do thiên tai, mưa bão gây ra. 

Qua 2 thành phố Tuy Hòa và Hạ Long cho thấy ở những điều kiện địa 

hình tự nhiên khác nhau nên tác động của biến đổi khí hậu cũng rất khác nhau 

đòi hỏi phải có các giải pháp thích ứng khác nhau. Công tác thích ứng với 
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BĐKH ở các địa phương vẫn còn là vấn đề mới, vì vậy quản lý mạng lưới 

đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển thích ứng với BĐKH cần tiếp tục 

nghiên cứu sâu hơn. 

1.2. Hiện trạng mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây 

Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long 

1.2.1. Giới thiệu chung về các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng 

bằng sông Cửu Long.       

Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng của 

biến đổi khí hậu gồm 13 tỉnh và thành phố. Hàng năm, 50% diện tích vùng 

ĐBSCL bị ngập lũ từ 3-4 tháng, 40% diện tích bị ảnh hưởng xâm nhập mặn 

[80]. Dân số vùng ĐBSCL là 18 triệu người, chiếm 20% dân số cả nước, 

trong đó có trên 80% dân số sống ở vùng nông thôn. ĐBSCL có địa hình thấp 

và bằng phẳng, phần lớn có cao độ trung bình từ 0,7-1,2m so với mực nước 

biển và là vùng bị ảnh 

hưởng nặng nề bởi BĐKH, 

chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi 

triều cường và xâm nhập 

mặn ĐBSCL có diện tích 

khoảng 40.000km², chiếm 

12.3% diện tích của cả nước. 

Những năm gần đây, trong 

điều kiện BĐKH, nước  

biển dâng, nhiều đô thị trong vùng đã bị ngập úng gây khó khăn cho sự đi lại 

của người dân và ảnh hướng tới quá trình phát triển  kinh tế của đô thị. Trong 

11 tỉnh ven biển có 2 tỉnh là Cà Mau và Kiên Giang nằm trong vùng ven biển 

Tây Nam. (xem hình 1.13) 

Hình 1.13- Vị trí TP.Cà Mau và Rạch giá ven biển Tây Nam 

ở TP Tuy Hòa.  
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  1.2.1.1. Thành phố Cà Mau 

     Thành phố Cà Mau là đô 

thị tỉnh lỵ nằm ven biển Tây 

Nam của Tổ Quốc, giáp biển 

đông và vịnh Thái lan, gồm 17 

đơn vị hành chính (10 phường 

và 7 xã); Diện tích tự nhiên 

24.922,80 ha; dân số 222.991 

người, tính đến năm 2017. 

[43](xem hình 1.14) 

 

 

 

Ngày 06/8/2010, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1373/QĐ-TTg 

công nhận TP.Cà Mau là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh, là trung tâm công nghiệp 

lớn thứ hai vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (năm 217), chủ yếu là sản xuất, 

chế biến nông- thuỷ sản- thực phẩm. Thu nhập bình quân đầu người của thành 

phố năm 2017 đạt hơn 77 triệu đồng. [43] 

Là đô thị tỉnh lỵ nằm ở phía Nam của tổ quốc, với đặc điểm địa hình giáp 

với biển, lại có rừng, có sông ngòi chằng chịt nên Cà Mau được xem ĐBSCL 

thu nhỏ. Khu vực sát biển với các rừng đước tạo nên đặc thù của TP. Cà Mau 

và các rừng này góp phần bảo vệ ven bờ của thành phố. (xem hình 1.15) 

 

 

 

 

 

Hình 1.15- Rừng đước ở ven biển Cà Mau 

Hình 1.14- Bản đồ hành chính TP.Cà Mau [71] 
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1.2.1.2. Thành phố Rạch Giá 

Thành phố Rạch Giá là đô thị 

tỉnh lỵ thuộc tỉnh Kiên Giang chạy 

dọc theo bờ biển Tây Nam, là trung 

tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa 

học kỹ thuật của tỉnh. Ngày 18/2/2014, 

Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 

268/QĐ-TTg công nhận thành phố 

Rạch Giá là đô thị loại 2 thuộc tỉnh 

Kiên Giang. Thành phố có 12 đơn vị 

hành chính (11 phường và 1 xã) với 

diện tích tự nhiên 105km² và dân số 

250.000 người, Đồng bào dân tộc 

sinh sống gồm 3 dân tộc: Kinh, Khmer, Hoa. [42] (xem hình 1.16)         

Vị trí địa lý tiếp giáp: Phía Đông-Nam tiếp giáp huyện Châu Thành; phía 

Đông-Bắc tiếp giáp với huyện Tân Hiệp; phía Tây-Nam giáp vịnh Thái Lan; 

phía Tây-Bắc giáp huyện Hòn Đất. 

Khí hậu do nằm ở vĩ độ thấp và giáp biển khí hậu nhiệt đới gió mùa, 

nóng ẩm quanh năm nhiệt độ trung bình hàng tháng từ 27–27,5oC, không chịu 

ảnh hưởng trực tiếp của bão nhưng lượng nước mưa do bão chiếm một tỷ 

trọng đáng kể, nhất là vào cuối mùa mưa.  

       Cơ cấu kinh tế là: Thương mại, Dịch vụ và Du lịch; Công nghiệp-Xây 

dựng; Nông nghiệp-Thủy sản. Cơ cấu kinh tế đã chuyển biến theo hướng tích 

cực. Kết quả năm 2016: Tỷ trọng Thương mại, Dịch vụ và Du lịch chiếm 

70,72%; Công nghiệp-Xây dựng chiếm 17,65%; Nông nghiệp và Thủy sản 

chiếm 12,64%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,19%; thu nhập 

bình quân đầu người đạt trên 41 triệu đồng. [42] 

Hình 1.16- Bản đồ hành chính TP. Rạch Giá 

[63] 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_h%E1%BA%ADu_nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi_gi%C3%B3_m%C3%B9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_m%C6%B0a
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1.2.2. Hiện trạng mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây 

Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

TP.Cà Mau và Rạch Giá đều là đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam và có 

quá trình phát triển lâu dài nên hiện trạng mạng lưới đường phát triển và thay 

đổi qua nhiều thời kỳ. Mạng lưới đường cả hai đô thị tuy đã được quy hoạch 

và đầu tư nhưng vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, nâng cấp, cải tạo. Một số 

đoạn đường hiện nay vẫn còn dùng phà vượt sông nên tốc độ và sự kết nối 

giao thông còn hạn chế. Tài chính cho công tác bảo trì đường bộ thiếu. Hiện 

nay, tốc độ đô thị hóa mạnh đã bắt đầu xuất hiện ùn tắc và mất trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn hai thành phố này.  

12.2.1. Hiện trạng mạng lưới đường TP.Cà Mau 

          TP.Cà Mau là đô thị gần biển và các tuyến đường chạy dọc theo các 

tuyến sông, rạch, đây là nét đặc trưng của đô thị sông nước miền tây, hệ thống 

MLĐ bộ đô thị và giao thông đường thuỷ kết nối đồng bộ bởi hệ thống bến, 

cảng tạo cho nên MLĐ thành phố Cà Mau đa dạng. (xem hình 1.17)  

 

Hình 1.17 –Hiện trạng mạng lưới đường thành phố Cà Mau 

[64] 
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a. Hiện trạng hệ thống đường giao thông đối ngoại  

MLĐ đối ngoại của TP. Cà Mau có chất lượng khá tốt.. Với việc đầu tư 

xây dựng thêm đường Quản Lộ-Phụng Hiệp nhằm phá thế độc đạo của QL1A, 

đồng thời rút ngắn khoảng cách đi Cà Mau-Cần Thơ-TP.Hồ Chí Minh, và xây 

dựng các tuyến đường tránh QL1A, QL63, đường vành đai 2, hệ thống giao 

thông đối ngoại ngày càng hoàn thiện, đã đáp ứng một phần nhu cầu vận 

chuyển giao thông đường bộ của tỉnh hiện nay xem mặt cắt điển hình, hình 

1.18 và hình 1.19. 

 

 

 

 

 

 

MAËT CAÉT 1-1: QL1A (ÑOAÏN NGOAØI ÑOÂ THÒ)

CHÆ GIÔÙI ÑÖÔØNG ÑOÛ

i = 2 %i = 2 % i =2,5 %

26.0

6.0

7.0

6.0

7.0

i =2,5 %

 
 

Sự kết nối của đường đối ngoại với đường nội thị hiện nay rất thuận lợi 

đường vành đai số 1, vành đai số 2, vành đai số 3 và đường hành lang ven 

biển phía nam kết nối với các đường nội thị trục chính hướng tâm liên kết 

bến xe, bên tàu thuỷ tạo nên một MLĐ liên hoàng, đa dạng. 

a. Hiện trạng mạng lưới đường giao thông nội đô  

Mạng lưới đường đô thị hiện nay phát triển theo đô thị hướng tâm và chủ 

yếu các tuyến đường chạy dọc theo hướng biển. Các tuyến đường chính trong 

trung tâm thành phố. (xem phụ lục 1) 

Hình 1.19 - Mặt cắt ngang đường vành đai 2 

Hình 1.18 - Mặt cắt ngang đường tuyến tránh quốc lộ 1A 
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Qua hình 1.17 và phụ lục 1 cho thấy bề rộng của các tuyến đường chính 

trong nội ô lớn hơn 20m và các tuyến còn lại lớn hơn 6,5m, kết cấu đường 

phù hợp với tiêu chuẩn đường đô thị. Trong tổng số đường của thành phố 

chiếm 90% loại đường nhựa, đường bê tông còn lại chiếm 10% là đường khác 

như cấp phối và đường đất. 

 Từ hiện trạng của MLĐ gắn với cấu trúc không gian đô thị có thể thấy 

rằng hình thành 3 khu vực có cấu trúc MLĐ khác nhau đó là: 

- Khu vực đô thị mới gần biển. 

- Khu vực trung tâm phố cũ. 

- Khu vực ngoại vi và giáp biên. 

* Khu vực đô thị mới gần biển  

 Trong những năm qua một số khu vực gần biển của TP.Cà Mau cũng đã 

tiến hành lấn biển xây dựng các khu đô thị những khu vực này hệ thống 

đường sá khang trang (xem hình 1.20). Những khu vực dân cư tự phát thì hệ 

thống đường nhỏ hẹp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Khu vực trung tâm phố cũ. 

  Khu vực xây dựng từ thời kỳ Pháp thuộc mạng đường ở đây tương đối 

dày đi lại thuận tiện và tương đối khang trang. (hình 1.21). 

Hình 1.20- Đường trong khu đô thị và khu vực đô thị lấn biển 

của TP Cà Mau 
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Hình 1.21- Quảng trường trung tâm và đường phố chính TP. Cà Mau 

 Cũng như nhiều thành phố cũ đã xây dựng tình trạng úng ngập cục bộ 

cũng là vấn đề đối với TP. Cà Mau và là nguyên nhân gây nên tắc đường. 

* Khu vực ngoại vi và giáp biên 

 Trong quá trình phát triển khu vực 3 là các xã ngoại thành cũng đã có 

những thay đổi hệ thống đường sá trong các xóm, ấp được cải tạo nâng cấp để 

đạt tiêu chí nông thôn mới. (xem hình 1. 21)  

     

 

 

 

 

 

 

Hình 1.22 - Đường bê tông nông thôn và sạt lở ở xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau 

 Tuy nhiên nếu nhìn trên bản đồ hiện trạng mạng lưới đường (hình 1.17) 

cho thấy mật độ đường còn rất thấp nên sự kết nối giữa các thôn xã cùng còn 

nhiều khó khăn. Là khu vực sát biên nhiều sông ngòi cũng có tác động khi 

nước lũ tràn về gây sạt lở. 

 Mạng lưới đường giao thông nội ô hiện nay phát triển chủ yếu trong khu 

trung tâm thành phố trên địa bàn phường 2 và phường 5. Các khu vực còn lại 
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mạng lưới đường còn rất thưa thớt, chưa đồng bộ, tình xâm nhập mặn…được 

thể qua bảng 1.1. 

 Bảng 1.1- Đánh giá hiện trạng mạng lưới đường của từng khu vực trong TP. Cà Mau 

Khu vực 
Mật độ mạng 
lưới đường 
(km/km2) 

Chất lượng đường 
Tình hình ngập 
úng, sạt lở, xâm 

nhập mặn. 

Khu vực gần biển 
(Khu vực các khu 
Đô thị mới) 

2,74 
Bê tông nhựa đạt yêu 
cầu theo TCVN 

Mức độ cao 

Trung tâm  thành 
phố (khu phố cũ) 

2,38 
Đường nhựa  chất lượng 
thấp, hẹp, xuống cấp  

Mức độ trung 
bình 

Khu vực ngoại vi 
và giáp biên 
 

0,96 
Đường bê tông nông 
thôn chiếm 80% và 20% 
đường nhựa 

Mức độ trung 
bình 

b. Hiện trạng hệ thống giao thông công cộng  

Hệ thống giao thông công cộng còn thưa thớt, có 6 tuyến xe buýt: Tuyến 

01 Xã Tắc Vân - Bến xe Năm Căn, Tuyến 02: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Thới 

Bình, 3. Tuyến 03: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Sông Đốc, 4. Tuyến 04: Bến xe 

Cà Mau - U Minh-Khánh Hội, 5. Tuyến 05: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Phước 

Long, 6. Tuyến 06: Bến xe Cà Mau-Thị Trấn Ngã Năm. 

12.2.2. Hiện trạng mạng lưới đường TP. Rạch Giá 

Hiện trạng MLĐ thành phố Rạch Giá gồm các trục giao thông chính 

chạy vuông góc với bờ biển kết hợp với hệ thông các đường xuyên suốt đô thị 

và song với bờ biển tạo thành hệ thống giao thông đô thị theo dạng ô bàn cờ. 

Trong đó giao thông kết hợp hài hoà với giao thông đối ngoại và hệ thống 

giao thông đường thuỷ tận dụng điều kiện tự nhiên của khu vực kết nối đồng 

bộ với giao thông đường bộ. (xem thống kê ở phụ lục 2 và hình 1.23) 

Mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn có 352 tuyến với 220,163 

km đường nội đô và 41,776km đường giao thông nông thôn. Trong đó gồm 

47 tuyến đường chính và 305 tuyến đường khu vực và nông thôn. Nhiều năm 

qua hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố được tập trung nâng cấp, 
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mở rộng, chỉnh trang; đến nay đường nội đô cơ bản được láng nhựa, thảm bê 

tông nhựa và bê tông xi măng. 

 
 

a. Hiện trạng hệ thống đường giao thông đối ngoại 

  Có vị trí địa lý thuận lợi trong quan hệ và phát triển kinh tế trong khu 

vực với đa dạng các loại hình giao thông. Các dự án đã và đang triển khai 

tuyến cao tốc: Lộ Tẻ-Rạch Giá, nâng cấp quốc lộ 80, QL63, QL61, đường 

Xuyên Á, đường tuyến tránh…kết nối trung tâm thành phố Rạch Giá đi từ 

nhiều hướng khác nhau.  

b. Hiện trạng hệ thống đường giao thông nội ô  

  Mạng lưới đường giao thông nội ô hiện nay phát triển nâng cấp mở rộng 

đáp ứng được nhu cầu phát triển của đô thị loại II. Hệ thống các công trình 

phục vụ (điểm đỗ xe nội ô, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống biển 

báo…) chưa hoàn chỉnh đồng bộ. 

Hình 1.23- Hiện trạng mạng lưới đường thành phố Rạch Giá  
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Cấu trúc mạng lưới đường đô thị gắn liền với cấu trúc không gian đô thị 

và được phân thành 3 khu vực có cấu trúc giao thông khác nhau: KV1-khu đô 

thị ven biển, KV2- khu đô thị trung tâm, KV3-khu đô thị ngoại vi và giáp biên.  

* Khu vực ven biển (KV1)  

Đây là khu vực được lấn biển có chiều dài trêm hơn 20 km dọc theo bờ 

biển Tây của thành phố chịu tác động mạnh bởi biến đổi khí hậu và tại khu 

vực này tốc độ đô thị hoá nhanh, MLĐ phát triển nhanh. 

Cấu trúc mạng đường ô cờ, các trục song song với trục đường chính song 

song với bờ biển, phát triển bám theo trục đường vành đai ven biển và tuyến 

tránh của thành phố, mặt cắt đường rộng, kết nối được với các khu vực phụ 

cận. (xem hình 1.24) 

 

Do là khu vực mới lấn biển nên MLĐ được tổ chức theo quy hoạch và có 

mật độ đáp ứng như cầu đi lại. Là khu vực mới phát triển nên hệ thống đường 

sá khang trang với một số quảng trường đẹp. (xem hình 1.25a và hình 1.25b) 

 

  

 

 

 

 

 Hình 1.24 - Mặt cắt đường trong khu đô thị mới lấn biển  

   Hình 1.25a -Quảng trường nhạc nước khu vực lấn biển TP. Rạch Giá 
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Đây là khu vực giáp với biển và cửa sông nên có các hệ thống cống ngăn 

triều và chịu tác động của nước biển dâng.           

* Khu vực đô thị trung tâm (KV2-đô thị cũ)  

Đường khu vực trung tâm TP có mạng lưới ô cờ mật độ cao. Trong khu 

phố cũ do cấu trúc giao thông trước đây sử dụng xe thô sơ là chủ yếu nên với 

tỷ lệ xe cơ giới như hiện nay (tỷ lệ sử dụng ô tô cá nhân của Rạch Giá rất cao) 

kết hợp với vỉa hè không được quản lý tốt nên cũng có khu vực bị ách tắc.  

Mặc dù ngay gần biển nhưng do hệ thống thoát nước được xây dựng đã 

lâu nay xuống cấp, nhiều khu vực hồ ao bị san lập, hệ thống thoát nước và cao 

độ mặt đường thấp hơn các khu đô thị mới gần 1 mét, bề rộng mặt đường nhỏ 

10 mét trên 60%, nên việc thoát nước không tốt dẫn đến tình trạng ngập úng 

cục bộ. (xem hình 1.26) 

 

 

 

 

 

 

Hình1.26-Ngập úng trước đài phát thanh truyền hình tỉnh Kiên Giang ở TP. Rạch Giá 

Hình 1.25b-Hiện trạng khu vực Lấn biển TP. Rạch Giá [nguồn Tác giả chụp 09-2019] 
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*  Khu đô thị ngoại vi và giáp biên (KV3-khu vực xa biển)  

       Là khu vực phát triển tự phát đa phần đường nhỏ hẹp nhỏ hơn 10m và 

không đáp ứng điều kiện mật độ dân cư ngày càng cao, nhiều khu vực khác 

còn nhỏ hơn, trong khu vực này có khu đô thị cũ và đô thị mới đan xen nhau 

nên MLĐ không kết nối đồng bộ với các tuyến trục chính đồng thời ảnh 

hưởng rất lớn trong công tác MLĐ của thành phố thích ứng với BĐKH.  

 MLĐ của khu vực này thưa thớt, chất lượng đường phần lớn là đường bê 

tông nông thôn và 1 số ít đường nhựa với nhiều cầu nhỏ bắc qua kênh rạch. 

(xem hình 1.27) 

 

 

 

 

 

      

  

 

Ứng với từng đặc thù riêng của mỗi khu vực và hiện trạng MLĐ được 

đánh giá qua bảng 1.2 

   Bảng 1.2- Đánh giá hiện trạng mạng lưới đường của các khu vực trong TP.Rạch Giá 

Khu vực 
Mật độ mạng 
lưới đường 
(km/km2) 

Chất lượng đường 
Tình hình ngập 
úng, sạt lở, xâm 

nhập mặn. 
Khu vực ven biển 

3,21 
Bê tông nhựa đạt yêu 
cầu theo TCVN 

Mức độ cao 

Khu vự trung tâm  
thành phố (khu 
đô thị cũ) 

2,89 
Đường nhựa  chất lượng 
thấp, hẹp, xuống cấp  

Mức độ trung bình 

Khu vực ngoại vi 
và giáp biên 

1,21 
Đường bê tông 80% và 

20% đường nhựa 

Mức độ thấp 

Hình 1.27-Cầu và đường nông thôn tại Tổ 8, ấp Tà Keo Vàm, xã Phi Thông, TP. Rạch Giá 
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c. Hiện trạng cầu đường bộ, bến bãi, cống ngăn mặn 

- Trong nội ô thành phố có 8 cây cầu chính, có cấu tạo BTCT gồm: cầu 

Rạch Sỏi, cầu An Hoà, Cầu 3-2, Cầu Sông Kiên, Cầu Kinh Nhánh, cầu Bưu 

Điện. Cầu Biện Viện, Cầu Lạc Hồng ngoài ra còn một số cây cầu phụ khác 

nối đường Ngô Quyền ra hướng ngoại ô thành phố. 

- Bến xe khách liên tỉnh: bến xe Rạch Giá và bến xe Rạch Sỏi 

      - Hiện tại khu vực 1 (ven biển) thành phố có 5 cửa sông giáp biển nhưng 

mới xây dựng được 2 cống ngăn mặn, còn lại 3 cửa sông hàng năm phải sử 

dụng phương án đắp đập ngăn mặn rất tốn kém và không đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật và mỹ quan đô thị. 

d. Hiện trạng hệ thống giao thông công cộng  

 Vận tải hành khách công cộng hiện tại chủ yếu là xe buýt có trên 100 

đầu xe buýt phụ vụ các tuyến đường tổng cộng 87km, tần xuất trung bình 9 

chuyến/ngày với thực tế vận chuyển 80%, cơ bản đáp ứng được một phần nhu 

cầu giao thông đi lại nội ô và ngoại ô thành phố xem sơ đồ tuyến hình 1.28 

 

 

 

 

 

1.2.2.3. Đánh giá chung về mạng lưới đường đô thị thành phố Cà Mau và 

Rạch Giá 

Mạng lưới đường đô thị của 2 thành phố Cà Mau và Rạch Giá nhìn 

chung là đảm bảo về mật độ, kích thước đường nhỏ, mặt cắt nhỏ, các nút giao 

cắt chưa hợp lý, cụ thể là tạo nhiều nút ngã ba, các tuyến không thông nhau 

Hình 1.28-Sơ đồ các tuyến xe buýt nội ô thành phố Rạch Giá 



27 

 

tạo nên một mạng lưới đường với bản sắc miền Tây. Hạn chế lớn của các khu 

vực trong đô thị là mạng giao thông không có chính phụ rõ ràng gây khó khăn 

trong tổ chức giao thông nếu muốn phát triển giao thông đô thị hiện đại. Một 

số nút giao thông nhỏ không đúng yêu cầu kỹ thuật. (xem bảng 1.3) 

Bảng 1.3- Một số chỉ tiêu về hệ thống giao thông TP.Cà Mau và TP.Rạch Giá 

Các chỉ số Cà Mau  Rạch Giá 

Mật độ đường khu vực nội thành (km/km2) 2,704 3,2 

Diện tích đường trên diện tích đất đô thị (%) 3,2%  4,7%  

Tỷ lệ diện tích bãi đỗ xe trên diện tích đất đô thị (%) 0,012% 0,077%  
Tỷ lệ phục vụ của VTHKCC (%) 11,5% 19% 

 Với số liệu nêu trên mạng lưới đường cho thấy chất lượng còn thấp so 

với tốc độ đô thị hóa đang ngày càng phát triển: 

- Diện tích đường trên diện tích đất đô thị là quá thấp (từ 3,2% đối với 

TP. Cà Mau và 4,7% đối với Rạch Giá) mà tối thiểu phải đảm bảo trên 10%; 

- Diện tích bãi đỗ xe của 2 thành phố chỉ chiếm khoảng 1% là thấp so 

với yêu cầu (4%); 

- Riêng tỷ lệ giao thông công cộng vận chuyển hành khách ở mức trung 

bình so với các đô thị khác; 

- Mặt cắt ngang đường nói chung là hẹp. Khả năng mở rộng đường nội 

thị rất khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng. Vỉa hè hầu hết bị chiếm 

dụng để xe hoặc buôn bán, không còn chỗ cho người đi bộ; 

- Nút giao thông: Hầu hết các nút giao thông quan trọng hiện tại đều là nút 

giao bằng, chưa có một số nút giao xây dựng trên cầu vượt. Các nút giao chính 

không đáp ứng được năng lực thông qua, gây ùn tắc; 

- Tại các khu đô thị mới, MLĐ thiết kế tốt nhưng chưa gắn kết chặt chẽ 

đồng bộ với đường chính đô thị đồng thời việc kết nối rất khó khan. 

- Khu vực nông thôn ngoại thành và các đường hẻm:  

     + Ưu điểm: Liên kết thuận lợi hệ thống các xã, khu phố, xóm, ấp 

     + Nhược điểm: Mặt cắt nhỏ, chất lượng giao thông kém. 
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1.2.3. Tình hình biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến mạng lưới đường đô thị 

 - Tác động do gia tăng nhiệt độ: Nhiệt độ tăng lên đã có tác động ảnh 

hưởng tiêu cực đến các hạng mục công trình đường ray cần trục, đường sắt 

trong cảng, kết cấu mặt đường bãi trong cảng sẽ dễ bị cong vênh, tăng mức độ 

hư hỏng và dẫn đến phải tăng chi phí duy tu, bảo dưỡng; kết cấu mặt đường 

dễ bị nứt, hằn lún vệt bánh xe, kéo giảm thời gian phục vụ và tăng chi phí duy 

tu, sửa chữa; tiêu thụ năng lượng gia tăng để đảm bảo duy trì nhiệt độ bảo 

quản hàng hoá trong các kho lạnh, container lạnh. Ví dụ như cảng tàu Rạch 

Giá (bến tàu Rạch Giá). 

 - Tác động ngập úng và gây xói lở bờ biển, bờ sông: Đối với đô thị nằm 

sát biển và gần biển đều chịu tác động lớn của triều cường gây sạt lỡ bờ kè 

các tuyến đường dọc theo ven biển gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh 

doanh, hạ tầng kỹ thuật và đời sống của nhân dân trong vùng. Nước biển xâm 

thực bờ biển gây xói lở và cuốn trôi nhiều đoạn đê, kè, đường. Gia tăng lượng 

mưa sẽ gây ngập lụt các tuyến đường ven biển và các khu vực nội thành đô 

thị; các khu vực có hoạt động giao thông bị tác động như đường băng sân bay 

Rạch Giá bị phá hủy xuống cấp. Bão gây tác động đến các cảng và cơ sở hạ 

tầng ven biển. 

 - Tác động khi tăng lượng mưa: Khi xuất hiện mưa lớn dài ngày, làm 

chậm tiêu thoát nước gây ngập lụt nhiều tuyến đường trong thành phố. Sự quá 

tải của hệ thống cống thoát nước ngang đường đã gây ra sự gia tăng mức 

nước đặc trưng. Có nhiều đoạn đường bộ yếu tố thiết kế có mối liên hệ với 

yếu tố thuỷ văn đã thay đổi nhiều theo thời gian nên lưu lượng đỉnh lũ, mức 

nước lũ tại các lưu vực có tuyến đường đó đi cắt qua sẽ tăng lên đáng kể; một 

số cầu hiện hữu đã không còn đáp ứng được yêu cầu lưu thông cho vận tải 

thuỷ nội địa. Những tuyến đường hay bị ngập lụt tại các khu vực đô thị cũ 
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(khu trung tâm) do hệ thống thoát nước cũ, cao độ thấp và khi bị mưa lâu 

ngày sẽ gây xói lở mặt và nền đường. 

 - Tác động của xâm nhập mặn: Hai thành phố Cà Mau và Rạch Giá nằm 

trong vùng bị xâm nhập mặn mạnh nhất vùng đồng bằng Sông Cửu Long nên 

đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới tính ổn định của nền đường, nền công trình làm 

phá hủy và bào mòn các công trình xây dựng bằng thép hay bê tông cốt thép.  

 Theo số liệu viện Khoa học thủy lợi miền Nam tháng 3-2017, độ mặn 4‰ 

đã xâm nhập các tỉnh ven biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long. đối với các 

vị trí cách cửa sông từ 25km đến 35km. Riêng vùng cách cửa sông từ 35km đến 

45km, mặn 4‰ xuất hiện lúc triều cường. Như vậy TP Rạch Giá và TP. Cà 

Mau có nhiều khu vực nằm sát biển và gần biển nên việc bị xâm nhập mặn là 

vấn đề rất nghiêm trọng cần được quan tâm. 

Mức độ tổn thương do BĐKH của hai đô thị này cũng giống và khác 

nhau được thống kê ở bảng 1.4 như sau: [14] 

Bảng 1.4. Đánh giá các hiện tượng BĐKH  tác động tới đô thị Vùng ĐBSCL  

 

STT 

 

Thành phố 
Các hiện tượng BĐKH 

Bão Lũ lụt 
Sạt lở bờ 

sông/biển 

NBD và 

triều cường 

Hạn 

hán 

Xâm 

nhập mặn 

1 TP. Cà Mau ++ + +++ +++ ++ +++ 

2 TP. Rạch Giá ++ + +++ +++ ++ ++ 

Ghi chú: +++ Tác động mạnh; ++Tác động trung bình; +Tác động nhẹ 

1.3. Thực trạng về quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven 

biển Tây Nam vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long thích 

ứng với biến đổi khí hậu 

  Nội dung quản lý MLĐ đô thị theo Thông tư Số: 04/2008/TT-BXD, 

ngày 20/02/2008 và Thông tư Số: 16/2009/TT-BXD, ngày 30/06/2009 của Bộ 

Xây dựng luận án đánh giá về quản lý MLĐ đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển 

Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long dựa trên các mặt chủ yếu sau: 

1.3.1. Ban hành và thực hiện văn bản về quản lý quy hoạch MLĐ đô thị    
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Căn cứ vào thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/2/2008 về hướng dẫn 

quản lý MLĐ của Bộ Xây Dựng, UBND tỉnh Cà Mau và tỉnh Kiên Giang, 

ban hành các quyết định phân cấp quản lý MLĐ cho các đô thị tỉnh lỵ cụ thể: 

- UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 15/2015/QĐ-

UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2015 về việc ban hành quy định phân cấp quản 

lý hạ tầng kỹ thuật trong đó có quản lý mạng lưới đường thành phố Rạch Giá.  

- UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND, 

ngày 02 tháng 02 năm 2018 về việc ban hành quy định phân công, phân cấp 

trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thẩm định 

dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

trong đó có quản lý mạng lưới đường thành phố Cà Mau. 

Quy hoạch chung MLĐ thành phố sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, 

thành phố Cà Mau và thành phố Rạch Giá đã tiến hành quy hoạch phân khu 

và quy hoạch chi tiết. Số đồ án QHCT được công bố công khai bằng các hình 

thức: Họp dân công khai đồ án quy hoạch, trưng bày bản vẽ tại các trụ sở 

UBND các cấp thuộc vùng quy hoạch. Tuy nhiên việc cung cấp thông tin về 

quy hoạch MLĐ chưa được rộng rãi và chưa mang tính đại chúng. 

Các tuyến đường xây dựng mới được quản lý chặt chẽ theo quy hoạch 

thông qua việc giới thiệu hướng tuyến, cấp chứng chỉ quy hoạch hoặc được 

thỏa thuận quy hoạch đối với những tuyến đường nằm trong khu vực chưa có 

quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như sau: 

-  Cung cấp thông tin về quy hoạch MLĐ chưa được rộng rãi, để mọi 

người dân đều biết. 

- Các tuyến đường cải tạo hoặc nâng cấp chưa phù hợp với quy hoạch, 

nhiều tuyến đường sau cải tạo chênh lệch cao độ nền, kích thước bề rộng mặt 

đường không giống nhau. 

- Trong quá trình quy hoạch xây dựng đã đảm bảo quỹ đất dành cho giao 
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thông 19,7% theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng là từ 16-26% đạt yêu cầu. 

1.3.2. Công tác thiết kế mạng lưới đường thích ứng với BĐKH 

Công tác thiết kế MLĐ của 2 đô thị ven biển Tây Nam với hình thức quy 

hoạch giao thông kết hợp với quy hoạch chung của đô thị tỷ lệ 1/1000 và quy 

hoạch chi tiết của từng phường tỷ lệ 1/500. 

Thực tế công tác thiết kế quy hoạch MLĐ chưa có thiết kế riêng phần 

quy hoạch giao thông, cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chưa 

tính tới các yếu tố tác động của BĐKH, chưa có lồng ghép thích ứng với 

BĐKH trong thiết kế MLĐ đô thị.   

1.3.3. Quản lý quỹ đất xây dựng MLĐ theo quy hoạch ngoài thực địa  

Theo thông tư 04/2008/TT-BXD quy định:  

 Khi lập đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, phải bố trí đủ diện tích mặt 

bằng cần thiết cho công trình đường đô thị và các công trình phụ trợ khác để 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị; phải xác định cụ thể chiều rộng mặt 

cắt ngang, từng bộ phận trên mặt cắt ngang, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường 

đỏ của đường đô thị và phải công khai trên thực địa để mọi người biết, thực 

hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý.  

Trong thực tế lập quy hoạch đã đảm bảo các quy định trên nhưng có thực 

hiện được đúng hay không thì việc Quản lý quỹ đất xây dựng MLĐ theo quy 

hoạch ngoài thực địa lại hết sức quan trọng. 

Hiện nay việc quản lý đất xây dựng MLĐ theo quy hoạch của các đô thị 

tịnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL chưa thực hiện với nhiều lý do:  

      - Việc giải phóng mặt bằng quỹ đất xây dựng MLĐ chỉ được thực hiện 

khi đã có dự án đầu tư được phê duyệt. 

- Hội đồng bồi thường của Thành phố thực hiện giải phóng mặt bằng sau 

đó bàn giao lại cho chủ đầu tư dự án. 

- Các chủ đầu tư triển khai thi công khép kín cũng khó cho việc quản lý 
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quỹ đất xây dựng MLĐ theo quy hoạch. 

1.3.4. Quản lý sự đồng bộ và khớp nối các công trình hạ tầng kỹ thuật  

 Theo nội dung quản lý MLĐ đô thị của Thông tư 04/2008/TT-BXD quy 

định: Phải bố trí đồng bộ các bộ phận của đường đô thị và các công trình hạ 

tầng kỹ thuật dọc tuyến đường. Hè phải bảo đảm đủ rộng để bố trí hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến. Đối với các đường phố mới và đường phố trong 

khu đô thị mới phải thiết kế hạ ngầm đường dây, đường ống. 

 Hiện nay quản lý đảm bảo đồng bộ, khớp nối các công trình HTKT chỉ 

thực hiện được tại các khu đô thị mới và ở đây có bố trí hệ thống đường dây, 

đường ống ngầm, còn lại khu vực đô thị cũ đường dây, đường ống còn lộn 

xộn, không đồng bộ, thiếu an toàn, làm xấu mỹ quan đô thị. 

1.3.5.Công tác lập kế hoạch xây dựng, bảo trì và khai thác MLĐ 

 Công tác lập kế hoạch xây dựng, bảo trì và khai thác MLĐ là công tác 

thường xuyên và liên tục của các đô thị bằng các công việc: 

- Khảo sát, lập kế hoạch xây dựng dài hạn, trung hạn, ngắn hạn trình 

trình UBND tỉnh phê duyệt có sự tham gia chỉ đạo và giám sát của các cơ 

quan chuyên môn, hội đồng nhân dân các cấp. 

- Do phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh gây áp lực lên MLĐ 

nên bị hư hỏng nhiều, mà công tác bảo trì sửa chữa chỉ mang tính chấp vá, 

hiệu quả chưa cao, do thiếu ngân sách thực hiện bảo trì MLĐ đồng bộ. 

- MLĐ của 2 đô thị tỉnh lỵ ven biển khai thác sử dụng hiệu quả và liên 

tục, toàn bộ MLĐ do nhà nước quản lý, thuận lợi cho việc kiểm tra giám sát. 

  Tuy nhiên do thiếu hụt kinh phí cho công tác bảo trì, vận hành MLĐ, 

nhân sự quản lý đa phần là kiêm nhiệm nên công tác quản lý MLĐ thích ứng 

với BĐKH vẫn còn bỏ ngỏ. 

1.3.6. Bộ máy tổ chức quản lý mạng lưới đường đô thị  

Trong công tác quản lý mạng lưới đường chịu sự chỉ đạo ở 2 sở đó là Sở  
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Giao thông vận tải và Sở Xây dựng. Đối với thành phố Rạch Giá và thành phố 

Cà Mau do phòng Quản lý đô thị là cơ quan tham mưu giúp uỷ ban nhân dân 

thành phố quản lý mạng lưới đường. 

Công tác quản lý mạng lưới đường TP.Rạch Giá và TP.Cà Mau áp dụng 

thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 về việc 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây 

dựng. Quy định về chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng, và Thông tư liên 

tịch số: 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 Hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao 

thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh. Quy định về chức năng nhiệm vụ của sở GTVT và 

Quy định tổ chức đối với phòng QLĐT các thành phố tỉnh lỵ.                     

1.3.6.1 .Đối với  Sở Xây Dựng thuộc 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang  

Sở Xây dựng 2 tỉnh đều có 8 đơn vị có tên gọi gần giống nhau. Cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng thuộc tỉnh Cà Mau và Kiên Giang theo thông tư 07 

liên bộ có 8 đơn vị trực thuộc và có tên gọi gần giống nhau như sơ đồ dưới 

đây (xem hình 1.29) 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.29- Sơ đồ tổ chức Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau   
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Theo sơ đồ có 2 phòng liên quan tới công tác quản lý mạng lưới đường 

đô thị gồm: Phòng Quy hoạch Kiến trúc; phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng 

kỹ thuật: 

- Phòng Quy hoạch- Kiến trúc: Có 12 nhiệm vụ trong đó 4 nhiệm vụ liên 

quan tới quy hoạch GTĐT: Quy hoạch xây dựng vùng, QHĐT, quy hoạch xây 

dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù. 

- Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật: Phòng có 23 nhiệm vụ 

trong đó có 4 nhiệm vụ liên quan tới mạng lưới đường đô thị. 

+ Tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển 

và nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các chỉ tiêu về lĩnh 

vực hạ tầng kỹ thuật trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương  

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, 

về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các 

loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (như: quy hoạch cấp 

nước, quy hoạch thoát nước, quy hoạch quản lý chất thải rắn…); 

+ Tổ chức lập, thẩm định các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng 

kỹ thuật thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh theo quy định của pháp 

luật; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt; 

+ Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông 

tin về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. 

Như vậy cả 2 phòng trong nhiệm vụ có liên quan công tác quy hoạch và 

HTKT đều không chỉ rõ nhiệm vụ đối với quản lý GTĐT của các đô thị tỉnh 

lỵ, đồng thời chưa đề cập đến quản lý MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH. 

1.3.6.2. Đối với sở Giao thông vận tải thuộc 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang 

Sở Giao thông vận tải 2 tỉnh đều có 7 đơn vị nhưng có 2 phòng quan hệ 

tới quản lý mạng lưới đường đó là: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; 
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Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, có nhiệm vụ liên quan trực 

tiếp tới quản lý giao thông đô thị gồm: 

a.  Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông  

+ Theo dõi và quản lý toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh, kể 

cả quy hoạch giao thông thủy bộ và ven biển; 

+ Trực tiếp kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công tác duy tu bảo dưỡng, 

sửa chữa thường xuyên mạng lưới giao thông;  

+ Theo dõi và hướng dẫn nghiệm thu Phòng Kinh tế-Hạ tầng các huyện 

và Phòng Quản lý đô thị Thành phố, kiểm tra thực hiện quản lý duy tu bảo 

dưỡng, sửa chữa thường xuyên mạng lưới giao thông được phân cấp, xây 

dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện phát triển giao thông nông thôn; 

+ Hướng dẫn việc thiết lập và quản lý hệ thống đảm bảo giao thông, an 

toàn giao thông; 

+ Cấp giấy phép thi công trên các tuyến đường bộ trong phạm vi quản lý 

hoặc trung ương ủy thác quản lý, cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải, quá 

khổ, xe bánh xích theo quy định của pháp luật. 

b. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái có nhiệm vụ 

+ Hướng dẫn và tham mưu tổ chức thực hiện các chính sách phát triển 

vận tải, các văn bản quy phạm pháp luật đối với các doanh nghiệp. Hợp tác xã, 

tổ chức vận tải theo quy định; Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động 

vận tải trên địa bàn đúng quy định; 

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và hoạt động của các bến xe, điểm 

đỗ, cảng thủy nội địa, bến khách sang sông trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch 

được phê duyệt; quản lý dịch vụ vận tải hành khách và các tuyến vận tải hành 

khách theo phân cấp, theo dõi chất lượng dịch vụ vận tải; 

+ Tổ chức việc đăng ký tuyến vận tải hành khách hoạt động trên đường 

thủy nội địa thuộc địa bàn tỉnh; 
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+ Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện thủy nội địa; theo dõi, 

quản lý số lượng, chất lượng phương tiện giao thông thủy, bộ của tỉnh. 

•  Nhận xét về nhiệm vụ của 2 phòng trong công tác quản lý MLĐ thích 

ứng với BĐKH. 

Với các nhiệm vụ nêu trên của 2 phòng ngoại trừ vấn đề kiểm soát 

phương tiện và quản lý bến, bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh, đều chưa có các 

nhiệm vụ liên quan tới vấn đề quản lý MLĐ trong điều kiện thích ứng với 

biến đổi khí hậu, và nội dung kiểm soát khí thải, tiếng ồn do nhà yến, rác bờ 

biển… cũng chưa được đề cập trong nhiệm vụ của phòng. 

1.3.6.3. Đối với sở Tài nguyên-Môi trường thuộc tỉnh Cà Mau và Kiên Giang 

Sở Tài nguyên-Môi trường 2 tỉnh đều có các đơn vị chuyên môn nhưng 

có 1 phòng liên quan tới biến đổi khí hậu đó là: Phòng Khí tượng Thủy văn và 

Biến đổi khí hậu: 

      +  Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 

của tỉnh và hướng dẫn, điều phối việc tổ chức thực hiện; 

     + Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi của Sở trong các chiến lược, 

chương trình, kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, các đề án, dự án, chương 

trình ứng phó với BĐKH; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong 

các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án BĐKH trên địa bàn quản lý; 

    + Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối 

với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

tỉnh đề xuất các biện pháp ứng phó; 

    + Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với 

các điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương; thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ 

các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; 

Cơ cấu tổ chức của 2 sở về tên gọi và chức năng gần giống nhau (xem 

bảng 1.5) 
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  Bảng 1.5-Cơ cấu tổ chức 2 sở tà Nguyên-Môi trường tỉnh Cà Mau và Kiên Giang 

Sở TNMT Cà Mau Sở TNMT Kiên Giang 

 Văn phòng; 

 Thanh tra; 

  Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

  Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn Thám; 

  Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến 

đổi khí hậu; 

  Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản 

 

 Văn phòng Sở 

 Thanh tra Sở 

 Phòng Kế hoạch - Tài chính 

 Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám 

 Phòng Khí tượng thủy văn và 

Biến đổi khí hậu 

 Phòng Khoáng sản 

 Phòng Tài nguyên Nước 

Đối với phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, trách nhiệm ứng 

phó với BĐKH khá rõ ràng, tuy nhiên đi sâu vào lĩnh vực quản lý MLĐ là 

nhiệm vụ chuyên sâu nên chưa có điều kiện để theo dõi, kiểm tra. 

1.3.6.4. Cơ cấu tổ chức của phòng quản lý đô thị của các đô thị tỉnh lỵ ven 

biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Qua công tác khảo sát, điều tra và thu thập số liệu của tác giả hiện nay 

phòng quản lý đô thị của 2 thành phố có cơ cấu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thành phố Cà Mau cơ cấu: 1 trưởng phòng, 3 phó trưởng phòng, biên 

chế 14 người; gồm 2 tổ chuyên môn và Đội trật tự đô thị (xem hình 1.30) 

+ Thành phố Rạch Giá cơ cấu: 1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng, biên 

chế 8 người; gồm 3 tổ chuyên môn (xem hình 1.31). 

Chuyên viên 1 

Tổ kế hoạch, tài chính và 

văn thư, ban ATGT 

Chuyên viên 2 Chuyên viên 3 Chuyên viên 4 

Tổ Quản lý hạ tầng kỹ thuật 

và  công ích 

Tổ quản lý Xây dựng, quy hoạch 

và cấp phép xây dựng 

TRƯỞNG PHÒNG 

PPPHÒNG 

PHÓ PHÒNG 2 PHÓ PHÒNG 1 

Hình 1.30- Sơ đồ  tổ chức phòng Quản lý đô thị TP. Cà Mau 
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Với cơ cấu tổ chức của phòng quản lý đô thị 2 thành phố như trên chưa 

phân định rõ các mảng chuyên môn của phòng và mối quan hệ giữa các chuyên 

viên trong phòng chưa được được gắn kết. 

-  Nhân sự và trình độ chuyên môn của phòng QLĐT thành phố Cà Mau và 

phòng QLĐT thành phố Rạch Giá (xem bảng 1.6). 

Bảng 1.6- Tổng hợp  nhân sự và trình độ chuyên môn của TP.Rạch Giá và TP.Cà Mau 

STT Thành phố 
Nhân 

sự 

Trình độ chuyên môn Chuyên ngành đào 

tạo Đai học Trên đại học 

1 TP. Cà Mau 14 11 3 Kiến trúc, xây dựng 

2 TP. Rạch Giá 8 4 4 Kiến trúc, xây dựng 
  

 Với cơ cấu về nhân sự, trình độ chuyên môn và sơ đồ tổ chức của 

phòng Quản lý đô thị TP. Cà Mau và TP. Rạch Giá cho thấy chưa có cán bộ 

chuyên trách để quản lý mạng lưới đường đô thị trong điều kiện thích ứng với 

BĐKH, đồng thời chưa được đào tạo chuyên môn về quản lý MLĐ thích ứng 

với BĐKH, còn nhân sự thì rất thiếu, với trình độ chuyên môn của phòng 

quản lý đô thị đa phần là được đào tạo ngành Xây dưng và Kiến trúc, không 

có nhân sự nào được đào tạo chuyên môn về BĐKH. 

• Nhận xét về nhiệm vụ của phòng QLĐT đối với công tác quản lý MLĐ 

thích ứng với BĐKH. 

Hình 1.31 - Sơ đồ  tổ chức phòng Quản lý đô thị TP.Rạch Giá 

Chuyên viên 1 

Tổ quản lý dự án 

Chuyên viên 2,3 Chuyên viên 4,5 Chuyên viên 6,7 

Đội trật tự đô thị và  Ban an 

toàn giao thông 

Tổ quản lý Xây dựng, Kiến 

trúc Quy hoạch  

TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ PHÒNG 2 PHÓ PHÒNG 3 PHÓ PHÒNG 1 
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Phòng QLĐT là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố về công tác 

quản lý đô thị là lĩnh vực đa dạng với trên 20 nội dung trong đó có nhiệm vụ 

về quản lý hệ thống giao thông. Theo thông tư 07 nhiệm vụ rất nhiều nhưng vai 

trò trách nhiệm của phòng đối với công tác quản lý giao thông mang tính chất giải 

quyết các nhiệm vụ cụ thể là chủ yếu. Nếu trên quan điểm quản lý MLĐ thích ứng 

với BĐKH thì  nhiệm vụ của phòng chưa được đề cập.  

1.3.7. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý mạng lưới đường đô thị   

Trong những năm gần đây, công tác quản lý đô thị đã được các cấp 

Đảng, chính quyền từ Tỉnh, Thành phố đến các phường, xã quan tâm, tập 

trung chỉ đạo. Việc tuyên truyền, phổ biến các luật định liên quan đến quy 

hoạch và xây dựng, công bố các đồ án quy hoạch được duyệt…cho nhân dân 

biết cũng đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 

Ngoài ra để xây dựng và quản lý các tuyến đường trong hẻm theo kế hoạch 

″về việc Cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp hẻm trên địa bàn thành phố Rạch Giá và 

thành phố Cà Mau″. Cả 2 thành phố kêu gọi sự hợp tác phát triển từ nhân dân với 

chính sách “đổi đất lấy hạ tầng”,“nhà nước và nhân dân cùng làm” nhà nước bỏ 

tiền dân hiến đất, hiến ngày công. Từ những việc làm nêu trên, công tác quản lý 

đô thị của 2 thành phố trong những năm gần đây đã có những bước chuyển biến 

mạnh mẽ, người dân đã có ý thức hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật 

về xây dựng và quản lý mạng lưới đường. Đặc biệt trong điều kiện BĐKH 

người dân đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm đối với công đồng, người dân tự 

trồng và chăm sóc cây xanh, tham gia tích cực ngày môi trường xanh... 

1.3.8. Đánh giá chung công tác quản lý mạng lưới đường các đô thị tỉnh lỵ 

ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH  

1.3.8.1. Kết quả đạt được trong công tác quản lý mạng lưới đường của 2 đô 

thị  
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Công tác quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây 

Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long được sự quan tâm chỉ đạo của cơ quan 

ban, ngành Trung ương, tỉnh và địa phương đã ban hành một số văn bản nhà 

nước để thực hiện trong công tác quản lý mạng lưới đường, mạnh dạn áp 

dụng khoa học và công nghệ trong công tác quản lý MLĐ, lập và điều chỉnh 

quy hoạch giao thông, tăng cường sự tham gia của cộng đồng cụ thể: 

- Lập, ban hành kế hoạch xây dựng, bảo trì và khai thác MLĐ; 

- Lập và triển khai kế hoạch lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố 

trong đó chú trọng nhiều tới công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè; 

- Ban hành và thực hiện văn bản về quản lý quy hoạch MLĐ đô thị theo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn và phù hợp với điều kiện phát triển của từng đô thị; 

- Rà soát, kiểm tra đề xuất thiết kế quy hoạch giao thông đô thị gắn với 

quy hoạch chung của đô thị; 

- Quản lý quỹ đất xây dựng MLĐ theo quy hoạch ngoài thực địa;  

- Được sự đồng thuận của cộng đồng trong công tác quản lý MLĐ đô thị. 

- Theo báo cáo của UBND thành phố Cà Mau cho thấy khi triển khai 

thực hiện dự án có sự đồng thuận trong dân rất cao, nhiều người không ngần 

ngại hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng lộ hẻm: tổng diện tích hiến đất là 

40.609 m2 với tổng giá trị là 47 tỷ 396 triệu đồng. Đối với vật kiến trúc bị ảnh 

hưởng như mái che, hàng rào... tổng giá trị người dân hiến trên 7,8 tỷ đồng. 

1.3.8.2.Những hạn chế tồn tại ảnh hưởng đến công tác quản lý mạng lưới 

đường đô thị 

* Về MLĐ của 2 đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam theo dạng đường 

hướng tâm và đường vành đai kết nối đường nội thị với mạng lưới đường 

ngoại thị, một số khu vực ổn định mạng giao thông bàn cờ nhưng còn thiếu 

các đường nối giữa các trục chính quan trọng và các tuyến đường song song 

với các tuyến trục chính để hỗ trợ.  
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- Nhiều tuyến đường rất quan trọng chưa được cải tạo, mở rộng để đảm 

bảo năng lực cần thiết. Các đường trục chính vốn là các đường quốc lộ cũ và 

làm chức năng đường phố chính trong khu vực đô thị. Đường phụ khác không 

đạt theo yêu cầu phát triển của đô thị. 

-Tỷ lệ sử dụng phương tiện cá nhân cao: xe ô tô con, xe máy, xe đạp 

chiếm hơn 80%, trong đó xe máy chiếm trên 70%. 

 - Chưa làm rõ các yếu tố tác động của BĐKH đến hiện trạng và quản lý 

MLĐ đối với các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu 

Long để có những định hướng và chiến lược trong phát triển và quản lý MLĐ.  

* Công tác quản lý mạng lưới đường   

- Sự phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý và xây dựng các công trình 

giao thông đô thị chưa tốt. Việc đường vừa làm xong lại đào còn khá phổ biến 

gây tốn kém, cản trở giao thông và ảnh hưởng tới chất lượng sử dụng. 

- Là 2 đô thị nằm trong khu vực chịu tác động nặng của BĐKH với 

những khu vực có đặc trưng khác nhau nhưng trong công tác quản lý MLĐ 

chưa tính tới những yếu tố tác động của BĐKH để có các giải pháp quản lý 

phù hợp. 

1.3.8.3. Nguyên nhân hạn chế 

a. Nguyên nhân chủ quan 

Quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng các tuyến đường chậm chạp, 

lãng phí, chồng chéo, chưa có lồng ghép biến thích ứng BĐKH; 

- Chưa thực hiện đầy đủ việc cắm mốc lộ giới và công khai ngoài thực 

địa trong đô thị, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, chưa được minh 

bạch về quy hoạch cũng như tài chính dẫn đến nhiều bức xúc cho nhân dân; 

- Công tác thanh kiểm tra chưa được chặt chẽ và chú ý đúng mức, công 

tác hậu kiểm còn chưa chặt chẽ và thiếu nghiêm túc; 
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- Sự phối hợp giữa các ban ngành trong quản lý MLĐ thích ứng với 

BĐKH chưa được quan tâm đúng mức; 

- Kết nối mạng lưới đường tại khu cũ và khu mới thiếu đồng bộ, hệ 

thống mạng lưới đường chưa được phân cấp rõ ràng dẫn tới khó khăn trong 

công tác quản lý cũng như xác định chiến lược ưu tiên đầu tư xây dựng; 

- Mật độ đường của các khu vực không đồng đều và phần lớn không đáp 

ứng nhu cầu đi lại của người dân; 

- Quá trình đô thị hoá tăng nhanh, sự gia tăng dân số thiếu kiểm soát làm 

quá tải hệ thống hạ tầng đô thị; 

- Nhiều tuyến đường chưa được mở rộng tương xứng với vai trò làm ảnh 

hưởng tới cả mạng lưới giao thông, gây ách tắc tại nhiều khu vực: các tuyến 

đường trục chính, đường vành đai, đường kết nối khu vực;  

- Hệ thống HTKT đô thị, mạng lưới đường đô thị chưa tạo được một bộ 

khung vững chắc liên thông ổn định làm cơ sở cho sự phát triển bền vững; 

- Chất lượng xây dựng đường chưa đảm bảo, nhiều tuyến đường đã 

xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa kịp thời. 

b. Nguyên nhân khách quan 

- Biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, tình hình ngập úng gia tăng, ảnh 

hưởng đến MLĐ đường, gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý; 

- Do thói quen tập quán của người dân khi tham gia giao thông chọn 

phượng tiện giao thông cá nhân là chính (sử dụng xe máy chiếm trên 70%) là 

nguyên nhân gây tắc nghẽn giao thông và gia tăng khí thải nhà kinh. 

1.4. Tổng quan các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài 

luận án 

1.4.1. Các đề tài và công trình nghiên cứu ở nước ngoài  

  Quản lý MLĐ đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu là một lĩnh vực rất 

mới được nghiên cứu trong những năm gần đây và ngày càng trở thành một 
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vấn đề quan trọng mang tính chất cấp thiết toàn cầu. Tuy nhiên nghiên cứu 

về giao thông phát triển bền vững được quan tâm nhiều hơn và cũng đề cập 

chưa nhiều vấn đề quản lý MLĐ thích ứng với biến đổi khí hậu. Một số các 

đề tài nghiên cứu và luận án đã công bố đa phần là quy hoạch đô thị và quản 

lý đô thị, mà quản lý MLĐ chỉ có liên quan một phần tới đề tài luận án này 

được giới thiệu dưới đây. 

• Tại Mỹ, John and Sarah (2013) trong “Các công cụ để lập quy hoạch 

thích ứng với BĐKH” cho rằng lập quy hoạch thích ứng nhằm giảm tiêu cực 

của BĐKH bằng cách thúc đẩy khả năng phục hồi của các hệ sinh thái, cộng 

đồng và cơ sở hạ tầng. Có nhiều phương pháp để lập quy hoạch thích ứng tại 

nhiều giai đoạn khác nhau, tác động về quy mô sử dụng đất khác nhau. Lập 

quy hoạch phải công khai các quy trình do quy hoạch thường sẽ liên quan đến 

các lợi ích nhiều bên: cư dân ven biển, du lịch, tài nguyên và dịch vụ. Quy 

hoạch có thể ảnh hưởng đến kinh tế, phúc lợi của cộng đồng, sức chịu đựng 

của hệ sinh thái, do các lợi ích mà hệ sinh thái mang lại cho người dân. [102] 

• Carter and Sherriff (2011) trong sách “Quy hoạch không gian thích ứng 

với BĐKH” khẳng định vai trò của quy hoạch không gian trong việc thích 

ứng với BĐKH, là một công cụ ưu điểm xét theo mọi khía cạnh, dần được 

thừa nhận trên một loạt các quốc gia khác nhau. Xác định các khả năng thích 

ứng của đô thị về cơ bản phụ thuộc vào hệ thống quản lý đất đô thị, lồng ghép 

thích ứng BĐKH vào phát triển đô thị hiện nay là chiến lược chính để đối phó 

với BĐKH. [88] 

• Giáo sư Edmund S, Tayao. (2015)-Philippines đã có công trình nghiên 

cứu và xuất bản thành sách với chủ đề “ Governing Climate Change”. Nghiên 

cứu của Tayao đã đi vào vấn đề quản trị của chính quyền các đô thị với sự 

biến đổi khí hậu. Ngày nay biến đổi khí hậu là vấn đề của toàn cầu và tất cả 

các quốc gia đang phải đối mặt. Đô thị là khu vực phát triển của mỗi quốc gia 
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nhưng cũng là nơi phát sinh ra nhiều khí thải CO2 làm cho khí hậu nóng lên. 

Bên cạnh các giải pháp về kỹ thuật khoa học công nghệ để làm giảm khí thải 

gây hiệu ứng nhà kính thì công tác quản trị đô thị với những chính sách hiệu 

quả cũng có tác động rất lớn tới sự ứng phó với biến đổi khí hậu. [95] 

• Abhas.K Jha - Robin Bloch – Jessica Lamond năm 2012 đã nghiên cứu 

với sự tài trợ của WB và GFDRR và đã xuất bản cuốn “Thành phố và tình 

trạng ngập lụt - Cẩm nang hướng dẫn Quản lý rủi ro Ngập lụt Đô thị Tổng hợp 

cho Thế kỷ 21. Cuốn cẩm nang giới thiệu các kỹ năng về quản lý rủi ro ngập 

lụt đô thị tổng hợp giúp cho các nhà ra quyết định và hoạch định chính sách, 

các chuyên gia kỹ thuật, các cán bộ nhà nước ở các cấp khác nhau và các bên 

liên quan, tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân tham khảo để ứng dụng 

trong lựa chọn các giải pháp thực hiện. [86] 

1.4.2. Các đề tài và công trình nghiên cứu ở trong nước  

1.4.2.1. Một số các ấn phẩm quan trọng đã được xuất bản về BĐKH đối với 

đô thị ở Việt Nam. 

Biến đổi khí hậu đang ngày càng ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt của đất 

nước trong đó có các đô thị ven biển, vì vậy một số công trình nghiên cứu đã 

được đúc kết thành các ấn phẩm. Luận án xin được giới thiệu 2 ấn phẩm quan 

trọng được xuất bản trong những năm gần đây: 

• Ấn phẩm “Ứng phó với Biến đổi khí hậu ở Việt Nam”- sách Chuyên 

khảo - Quốc Hội khóa XIV - Ủy ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - 

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 2018. [68] 

Cuốn sách gồm 14 Chương, khoảng 550 trang, đề cập đến vấn đề BĐKH 

đi từ những khái niệm cơ bản cho đến những nội dung phức tạp trong phân 

tích đánh giá hệ thống chính sách, pháp luật và các giải pháp ứng phó hiệu 

quả với BĐKH. Trong Chương 9 đã giới thiệu về Đô thị có khả năng thích 

ứng với BĐKH được tập trung vào 2 nội dung: 
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Quản lý nước thải đô thị thích ứng với BĐKH ở Việt Nam. 

Đô thị có khả năng thích ứng với BĐKH ở Việt Nam. Ở nội dung này ấn 

phẩm đã đưa ra một số khái niệm về khả năng thích ứng của đô thị như của 

GIZ, của Meerow. Qua các định nghĩa rút ra những đặc tính chủ yếu của khả 

năng thích ứng là: Sự bền bỉ- Khả năng thích nghi và khả năng chuyển đổi. 

Cuốn sách cũng giới thiệu Chương trình 100 thành phố có khả năng thích ứng 

với BĐKH trong đó có 4 lĩnh vực tiềm tàng để đầu tư là: Quản lý nước, Quản 

lý dữ liệu lớn, Tài chính sáng tạo, Áp dụng công nghệ để thu hút sự tham gia 

tích cực hơn của cộng đồng. 

Đây là ấn phẩm có giá trị mang tính định hướng chung mà không đi sâu 

về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tuy nhiên với nội dung phong phú về các 

vấn đề cơ bản thích ứng với BĐKH là một tài liệu tốt để những người nghiên 

cứu có thể tham khảo. 

• Ấn phẩm “Các thành phố có khả năng Thích ứng tại Việt Nam - Hướng 

dẫn Lập kế hoạch cho các Chương trình về Môi trường đô thị”-GIZ và 

Bộ Xây Dựng, năm 2017. [30] 

 Đây là một ấn phẩm tập trung vào BĐKH đối với nước thải đô thị là một 

vấn đề lớn và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với các đô thị. Sự thay đổi về 

chế độ dòng chảy có khả năng thay đổi đáng kể nhu cầu thoát nước mưa và 

xử lý nước thải và có tác động rõ ràng đối với khả năng tiếp nhận và pha 

loãng nước thải đô thị của hệ thống sông ngòi. Rủi ro ngập úng cũng là một 

thách thức đối với các công trình xử lý nước thải khi đặt ở những vị trí thấp. 

 Tuy không tập trung vào quản lý MLĐ đô thị nhưng khi đô thị bị ngập 

úng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đi lại của các phương tiện giao thông. 

1.4.2.2. Một số đề tài nghiên cứu của các Viện nghiên cứu và các Trường Đại 

học  
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• Đề tài  “Đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng và đề xuất các 

giải pháp quy hoạch hạ tầng kỹ thuật phòng ngừa, ứng phó cho các đô thị 

ven biển tỉnh Quảng Ninh”  

     Đề tài do trường đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện năm 2017-2018, do 

TS. Ngô Thị Kim Dung làm chủ nhiệm. Đề tài được tiến hành nghiên cứu 

công phu sau khi có kịch bản về BĐKH năm 2016 của Chính phủ ban hành. 

Vớ 9 mục tiêu của đề tài cho thấy đề tài tập trung nghiên cứu đánh giá tác 

động BĐKH đến hạ tầng kỹ thuật của 4 đô thị ở tỉnh Quảng Ninh và đưa ra 

một số giải pháp quy hoạch hệ thống HTKT để phòng ngừa ứng phó cho các 

đô thị ven biển của tỉnh Quảng Ninh và kế hoạch hành động ứng phó với 

BĐKH trong đó có tổ chức thực hiện. Đề tài chưa đề cập tới công tác quản lý 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tập trung nghiên cứu cho 4 đô thị trong tỉnh 

Quảng Ninh. 

• Đề tài "Điều tra, khảo sát và đánh giá mức độ của biến đổi khí hậu đến 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị”. [14] 

Đề tài do Viện Kiến trúc- Quy hoạch đô thị và Nông thôn thực hiện năm 

2013, chủ nhiệm đề tài: TS.KTS. Lưu Đức Cường. Mục tiêu của đề tài nhằm: 

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới hạ tầng kỹ thuật đô thị từ đó 

đề xuất giải pháp ứng phó làm cơ sở xây dựng kế hoạch hành động trong xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị.  

- Đề tài làm rõ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trong điều kiện thích 

ứng với được thể hiện ở các mặt: kinh tế, xã hội và môi trường. 

+ Về mặt kinh tế: Đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiệt hại về hư hỏng 

hạ tầng kỹ thuật. 

+ Về mặt xã hội: Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cộng đồng; 

cảnh báo hạn chế rủi ro do biến đổi khí hậu và thích ứng kịp thời; giảm ùn tắc 

giao thông. 
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+ Về mặt môi trường: chất lượng không khí; hạn chế ô nhiễm môi 

trường. 

- Đề tài đã nghiên cứu và đưa ra các nhóm giải pháp về kỹ thuật thiết kế 

xây dựng, quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho đô thị với các 

nhóm giải pháp về kinh tế, về xã hội và về môi trường. Đề tài đã sử dụng các 

nhóm giải pháp để đánh giá mức độ tác động của BĐKH cho hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật giao thông đô thi. Đây là các giải pháp quan trọng liên quan đến việc 

nghiên cứu MLĐ đô thị các vùng đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. 

Tuy nhiên, đề tài chỉ nghiên cứu cho các loại đô thị trung bình và nhỏ, chưa 

nghiên cứu cho các đô thị loại đặc biệt và đô thị tỉnh lỵ có nhiều đặc điểm 

mang tính đặc thù như đô thị vùng ĐBSCL. Ở một vài nội dung như xây dựng 

giải pháp của mạng lưới đường đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. 

• Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng mô hình đô thị ven biển có khả năng 

thích ứng với Biến đổi khí hậu (BĐKH.32)” Chương trình Khoa học Công 

nghệ-BĐKH /11-15 do Đại học Quốc gia thực hiện 

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu các tác động của BĐKH đến các đô 

thị ven biển của nước ta về các lĩnh vực Quy hoạch xây dựng đô thị, về kinh 

tế và xã hội của 10 đô thị đại diện cho các vùng chịu ảnh hưởng nặng của 

BĐKH trong đó có TP.Rạch Giá. Trên cơ sở đó xây dựng mô hình đô thị ven 

biển có khả năng thích ứng với Biến đổi khí hậu như khả năng chống lũ, khả 

năng chống xâm nhập mặn và chống mực nước biển dâng. [29] 

Đây là một Chương trình nghiên cứu lớn gồm nhiều nhà khoa học của 

Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung nghiên cứu về xây dựng mô hình đô thị 

ven biển có khả năng thích ứng với BĐKH nhưng không đề cập sâu đối với hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trong đó có mạng lưới đường và không nghiên 

cứu lồng ghép về vấn đề quản lý để thích ứng với BĐKH.   
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• Đề tài “Báo cáo kết quả điều tra khảo sát về BĐKH và Nước biển dâng 

tại 8 đô thị được chọn. Hợp phần Khảo sát, Đánh giá tác động của BĐKH 

và NBD đối với các đô thị Việt Nam” Tác giả. GS Lê Hồng Kế và các cộng 

sự, (2010);  Nội dung: gồm 09 chương mục trình bày kết quả nghiên cứu phát 

triển đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH và đánh giá tác động của BĐKH tại 

08 đô thị cả nước: Yên Bái, Hải Phòng, Đồng Hới, Quảng Nam, Tuy Hòa, 

Pleiku, Cần Thơ và Rạch Giá .  Báo cáo trên đã đánh giá được các tác động 

của BĐKH và NBD, kèm theo đó là đề xuất chương trình định hướng thông 

qua các dự án ưu tiên ứng phó với BĐKH và NBD. [34] 

  Tuy đề tài không nghiên cứu trực tiếp vào khả năng thích ứng với BĐKH 

của MLĐ nhưng nội dung cho thấy sự khác biệt giữa các đô thị ven biển ở 

những điều kiện địa hình khác nhau trong cả nước trước tác động của BĐKH. 

• Đề tài “Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải 

pháp thích ứng ở Đồng bằng sông Cửu Long - Phần A” (2011) do UBND 

tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với IMHEN thực hiện dưới 

sự tài trợ của ADB bao gồm 09 mục đã tập trung vào đánh giá tác động của 

BĐKH đối với môi trường tự nhiên vùng ĐBSCL, phân tích tính dễ bị tổn 

thương, và đề xuất các phương án thích ứng cho các lĩnh vực: nông nghiệp, 

công nghiệp, năng lượng và giao thông vận tải cùng với các phương án “phi 

công trình” thích ứng để giải quyết tính dễ bị tổn thương của các vấn đề xã 

hội và tự nhiên, ví dụ như tăng năng lực thể chế hoặc vai trò của hành động 

địa phương và vốn xã hội trong việc xây dựng khả năng phục hồi trong các 

khu định cư của con người, các hệ thống sinh kế và tự nhiên. [62] 

• Công trình “Đánh giá tác động của BĐKH và Xây dựng kế hoạch ứng 

phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” do UBND tỉnh Kiên Giang kết 

hợp với Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam thực hiện năm 2012 bao gồm 05 

chương mục. Đánh giá tác động và dự báo diễn biến của BĐKH để từ đó xây 
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dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai và BĐKH của tỉnh Kiên Giang thông qua 

các giải pháp: xây dựng khung chương trình hành động, xây dựng khung các 

chương trình dự án ưu tiên, khả năng lồng ghép vào kế hoạch phát triển, xây 

dựng kế hoạch khung cho từng ngành, các bước tiến hành lập kế hoạch thích 

ứng và tổ chức thực hiện. [57] 

• Nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch các vùng kinh tế 

trọng điểm tính đến các yếu tố biến đổi khỉ hậu” (VIUP, 2015). Bao gồm 04 

chương mục, nghiên cứu 04 vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước trong đó có 

vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL bao gồm: Cần Thơ, An Giang, Kiên 

Giang và Cà Mau. Theo đó, báo cáo đánh giá tác động của BĐKH đến quy 

hoạch vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL với đề xuất một số giải pháp ứng 

phó BĐKH và kế hoạch điều chỉnh quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm vùng 

ĐBSCL (trong đó có tỉnh Kiên Giang và Cà Mau là phạm vi nghiên cứu của 

luận án). Giải pháp chính là quy hoạch và phát triển hệ thống đô thị, hạ tầng 

kỹ thuật và một số giải pháp về cơ chế chính sách và tăng cường năng lực 

nhận thức. [77] 

Các công trình nghiên cứu trên được thực hiện từ các cơ quan chuyên 

ngành: xây dựng, môi trường và nông thôn chủ yếu tập trung vào khía cạnh 

đánh giá tác động BĐKH và NBD, và dự báo các tổn thương đến vùng kinh 

tế trọng điểm vùng ĐBSCL. Các giải pháp mang tính định hướng cho tổng 

thể các ngành mà chưa tập trung vào nội dung cụ thể của QLĐT để thích ứng 

với BĐKH đối với các đô thị. 

1.4.2.2. Một số đề tài luận án Tiến sĩ 

• Luận án TS. Phạm Thanh Huy về  “Quy hoạch đô thị ven biển Tây Nam 

bộ thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030”.[31]  

Mục tiêu của luận án tập trung nghiên cứu vào các vấn đề sau: 
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1). Nghiên cứu mô hình cấu trúc không gian đô thị ven biển Tây Nam bộ, 

định hướng phát triển không gian và sử dụng đất đô thị, giải pháp tổ chức 

không gian đô thị tại các khu đô thị đặc trưng. 

Lý luận về mối quan hệ giữa phát triển cấu trúc không gian đô thị với 

các mối quan hệ giữa các yếu tố cơ bản của quá trình phát triển đô thị ven 

biển Tây Nam bộ. 

Các đặc trưng mang tính quy luật về mối quan hệ của phát triển mạng 

lưới giao thông và quy hoạch sử dụng đất đô thị dựa trên quy luật này đánh 

giá về mối quan hệ phát triển mạng lưới giao thông và quy hoạch sử dụng đất 

đô thị tại các đô thị ven biển Tây Nam bộ. 

2). Khai thác mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất của đô thị, cấu trúc 

không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội, 

nhằm tìm ra các giải pháp quy hoạch đô thị có sự lồng ghép về vấn đề BĐKH 

trong mục tiêu vừa gia tăng hiệu quả quy hoạch sử dụng đất vừa tăng cường 

năng lực công tác quy hoạch đô thị tại các đô thị ven biển Tây trong điều kiện 

thích ứng với BĐKH. 

Như vậy, mục tiêu và nội dung nghiên cứu của luận án chỉ tập trung vào 

các giải pháp về quy hoạch sử dụng đất đô thị, cấu trúc không gian đô thị, hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội của các đô thị ven biển 

Tây, chưa nghiên cứu về công tác quản lý quy hoạch của MLĐ đô thị nói 

chung và quản lý MLĐ đô thị  ven biển Tây Nam bộ thích ứng với BĐKH. 

• Luận án TS. Đặng Trung Thành “Nghiên cứu phát triển bền vững cơ sở 

hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long” bảo vệ năm 2012 [54] 

Luận án đã đưa ra ba điều kiện để phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao 

thông vùng, trong đó có “Quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông vùng”; đưa ra 

giải pháp “Hoàn thiện cơ chế chính sách trong công tác đền bù giải phóng mặt 

bằng”; đưa ra giải pháp “Hoàn thiện công tác quy hoạch” và cho rằng để công 
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tác quy hoạch mang tính khả thi thì công tác quy hoạch cần mang tính “liên 

ngành”; đưa ra giải pháp “Thành lập quỹ đường bộ” trên cơ sở hình thành quỹ 

thông qua: thuế xăng dầu, qua săm lốp, qua tải trọng xe. 

Như vậy, mục tiêu và nội dung nghiên cứu của luận án chỉ tập trung vào 

các giải pháp phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao thông vùng đồng bằng 

sông Cửu Long, chưa nghiên cứu nhiều về công tác quản lý quy hoạch của 

MLĐ đô thị nói chung và quản lý MLĐ đô thị vùng đồng bằng sông Cửu 

Long thích ứng với biến đổi khí hậu và các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam bộ. 

• Luận án TS. Phạm Đức Thanh “Nghiên cứu quy hoạch giao thông vận 

tải đường bộ đô thị ở Việt Nam theo hướng giảm nhẹ biến đổi khí hậu” bảo 

vệ năm 2015. [55] 

Nội dung của luận án tập trung vào các mục tiêu:  

- Xây dựng khung chính sách, tiêu chí trong quy hoạch GTVT đường 

bộ đô thị theo hướng giảm nhẹ BĐKH. 

- Tối ưu phát thải khí nhà kính và tiêu thụ nhiên liệu thông qua việc xét 

thành phần và tỷ lệ các phương tiện giao thông ở Việt Nam. Thông qua tiêu 

chí GTVT có khả năng giảm nhẹ BĐKH góp phần củng cố, bổ sung lý 

thuyết về dạng đô thị phát triển bền vững.  

- Ứng dụng bài toán quy hoạch MLĐ lý thuyết và các thuật toán tìm 

đường đi trong mạng lưới đường, mở rộng vào MLĐ và tuyến đường bộ đô 

thị kết hợp với việc lựa chọn phương thức vận tải nhằm tối ưu phát thải khí 

nhà kính và tiêu thụ nhiên liệu. 

Kết quả của luận án góp phần nâng cao nhận thức tối ưu hóa trong quy 

hoạch GTVT đường bộ đô thị theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên 

liệu, giảm phát thải, giảm hành trình đi lại góp phần giảm nhẹ BĐKH. Đề tài 

góp phần cung cấp một số cơ sở lý thuyết mới cho việc bớt lượng phát thải 

và tiêu thụ nhiên liệu trong hệ thống GTVT đường bộ đô thị thông qua việc 

xây dựng bài toán về thiết lập MLĐ và tuyến tối ưu phát thải nhà kính và 
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tiêu thụ nhiên liệu. Nội dung nghiên cứu của đề tài Luận án tập trung giải 

quyết việc giảm nhẹ khí thải nhà kính và lựa chọn bài toán tối ưu hóa tuyến 

đường trong bố cục MLĐ cho các đô thị Việt Nam. Mặt khác phạm vi nghiên 

cứu của luận án không nghiên cứu về quản lý, cũng như chưa đề cập tới 

quản lý MLĐ trong điều kiện thích ứng với BĐKH mà cụ thể là các đô thị 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

1.5. Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu luận án 

Các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các nhà quản lý về  

quản lý MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH hầu hết tập trung nghiên cứu cho 

các thành phố khác nhau trên thế giới và trong nước mà chưa có đề tài nào 

nghiên cứu cho các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL. Đồng thời 

nghiên cứu chưa đề cập một cách đầy đủ có tính hệ thống trong công tác quản 

lý MLĐ đô thị từ quản lý kỹ thuật đến công tác tổ chức quản lý và cơ chế 

chính sách. Qua nghiên cứu 2 đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL 

cho thấy những vấn đề cần quan tâm làm cơ sở cho việc nghiên cứu đó là: 

Từ những hạn chế của hai thành phố trong công tác quản lý MLĐ, 

những đặc thù về điều kiện tự nhiên và tình hình BĐKH của mỗi thành phố,  

nhiệm vụ của luận án cần làm rõ một số nội dung quản lý MLĐ đô thị thích 

ứng với BĐKH cho các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL là: 

1. Xác định rõ các yếu tố tác động của biến đổi khí hậu đến mạng lưới 

đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu 

Long để có giải pháp phù hợp trong thích ứng với BĐKH. 

2. Xác định các tiêu chí quản lý MLĐ đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển 

Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Trên cơ sở các tiêu chí để chính quyền thành phố có những định hướng chiến 

lược trong quản lý và phát triển MLĐ. 

3. Căn cứ vào điều kiện thực tế của 2 đô thị để xác định cụ thể việc phân 

khu vực đô thị trong quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH. Điều này gắn với 
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công tác quy hoạch như: Vấn đề sử dụng đất trong quy hoạch đô thị và quy 

hoạch giao thông đô thị lồng ghép BĐKH. Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường 

đô thị để nâng cao mật độ km/km2 đáp ứng đúng tiêu chuẩn để quản lý mạng 

lưới đường đô thị thích ứng với BĐKH. 

4. Đề xuất một số giải pháp công trình và phi công trình phù hợp với 3 

khu vực của hai đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu 

Long trong quản lý MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH.  

5. Đề xuất cơ cấu tổ chức và cơ chế chính sách trong quản lý mạng lưới 

đường đô thị thích ứng với BĐKH cho 2 đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam bộ 

vùng đồng bằng sông Cửu Long.  

6. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý MLĐ đô thị thích 

ứng với BĐKH 
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Chương 2. CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ĐÔ 

THỊ CÁC ĐÔ THỊ TỈNH LỴ VEN BIỂN TÂY NAM VÙNG ĐỒNG 

BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

2.1. Cơ sở pháp lý quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven 

biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long 

2.1.1. Hệ thống Luật 

2.1.1.1. Luật Giao thông đường bộ 

Luật được Quốc hội khóa 12 ban hành số 23/2011/QH12 ngày 

13/11/2011 quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải 

đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. Luật có 87 điều trong 

đó Điều 36. Sử dụng đường phố và các hoạt động khác trên đường phố và 

Điều 37. Tổ chức giao thông và điều khiển giao thông là sát với giao thông 

đường bộ đô thị. Tuy nhiên không đề cập sâu và cũng chưa đề cập tới các lĩnh 

vực của quản lý MLĐ thích ứng với biến đổi khí hậu. [47] 

2.1.1.2. Luật Quy hoạch đô thị 

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 

17/6/2009 bao gồm 6 chương và 76 điều. Tại điều 37 về nội dung quy hoạch 

giao thông đô thị đã chỉ dẫn [51]: 

- Xác định quỹ đất dành cho xây dựng và phát triển giao thông, vị trí, 

quy mô công trình đầu mối;  

- Tổ chức hệ thống giao thông ĐT trên mặt đất, trên cao và dưới mặt đất;  

-  Xác định phạm vi bảo vệ và hành lang an toàn giao thông. 

2.1.1.3. Luật Bảo vệ Môi trường 

Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội ban hành 

ngày 23/6/2014 bao gồm 20 chương và 170 điều. Tại điều 9 về nội dung bảo 

vệ môi trường đã chỉ dẫn [49]: 
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- Đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo xu thế diễn biến môi trường và 

biến đổi khí hậu;  

- Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; hệ thống quan trắc môi trường; 

- Quản lý môi trường biển, hải đảo và lưu vực sông. 

2.1.1.4. Luật đất đai 

Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 29/11/2013 

với những quy định về nội dung quản lý nhà nước về đất đai, quyền và nghĩa 

vụ của người sử dụng đất, vấn đề thu hồi đất và trưng dụng đất. Vì vậy những 

quy định trong luật sẽ làm cơ sở giải quyết khi giải tỏa đền bù để làm đường.  

2.2.2.3. 2.1.1.5. Luật Xây dựng  

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 

18/6/2014 bao gồm 10 chương và 168 điều, với những quy định quản lý về 

các hoạt động xây dựng gồm: Quy hoạch Xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình, khảo sát và thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng...Từ những 

quy định trong luật sẽ làm cơ sở kiểm tra, thiết kế, khảo sát, giám sát và cấp 

phép xây dựng các công trình liên quan đến mạng lưới đường đô thị [48]. 

2.2.2.4. 2.1.1.6. Luật phòng chống thiên tai  

Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội ban hành 

ngày 19/6/2013 bao gồm 6 chương và 47 điều, với những quy định về hoạt 

động phòng, chống thiên tai, tại điều 42, khoản 7, mục b, mục c, lập quy 

hoạch và xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện phát triển giao thông phù hợp 

với kế hoạch và chiến lược phòng chống thiên tai.[50] 

2.1.2. Hệ thống các văn bản dưới Luật   

2.1.2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 

•  Ngày 2/12/2008 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 

158/2008/QĐ-TTg Phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

BĐKH” Tích hợp các vấn đề BĐKH vào các chiến lược, chương trình, kế 
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hoạch và quy hoạch; Điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, các khu dân cư 

đô thị theo các kịch bản BĐKH; Đề xuất các nội dung cần bổ sung trong các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật xây dựng để ứng phó với 

BĐKH. 

•  Ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 

70/2017/QĐ-TTg Phê duyệt “Chương trình, kế hoạch và tăng trưởng xanh 

giai đoạn 2016-2020”.  

- Xây dựng nâng cấp từ 06 đến 08 hệ thống kiểm soát ngăn mặn, giữ 

ngọt phù hợp với Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long; từ 02 đến 03 hệ thống 

kiểm soát ngăn mặn, giữ ngọt tại các khu vực ven biển.  

- Xây dựng 200km đê, kè sông, kè biển ở xung yếu ở những khu vực có 

ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến sản xuất, tính mạng và đời sống của trên 03 

triệu người dân ở những khu vực ven sông, ven biển. 

•  Ngày ngày 05/12/2011 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 

2139/QĐ-TTg, về việc Phê duyệt “Chiến lược quốc gia về BĐKH”, ứng phó 

tích cực với NBD phù hợp với các vùng dễ bị tổn thương: đồng bằng sông 

Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung; Xây dựng và triển 

khai các mô hình khu đô thị xanh, khu dân cư xanh; Lồng ghép vấn đề BĐKH 

trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển. Đến năm 2030, hoàn thiện và ổn 

định các khu kinh tế bền vững, chống chịu an toàn với BĐKH. [19] 

2.1.2.2. Kịch bản biến đổi khí hậu và văn bản pháp lý liên quan    

Việt Nam đã có những văn bản quan trọng liên quan đến BĐKH gồm: 

• Nghị định thư Kyoto (1999) về biến đổi khí hậu. 

• Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
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• Nghị quyết số 120-NQ/CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 

về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí 

hậu, với mục tiêu đến năm 2050 hệ thống giao thông đường độ được xây 

dựng hiện đại, kết nối đồng bộ và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

• UBND tỉnh Kiên Giang xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với 

biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013-2020 và tầm 

nhìn đến năm 2050, Trong đó: 

- Giải pháp kỹ thuật đầu tư công trình ven biển, công trình giao thông, 

công trình thuỷ lợi đảm bảo ứng phó hiệu quả với lũ lụt, hạn hán, nước biển 

dâng, xâm nhập mặn. 

- Đảm bảo đến cuối năm 2020 có trên 80% cộng đồng dân cư và 100% 

công chức, viên chức nhà nước có hiểu biết cơ bản về BĐKH và các tác động 

của nó. 

- Ưu tiên đầu tư các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, kè biển, cống 

ngăn mặn, thoát lũ, các tuyến đường ven biển, trồng rừng phòng hộ ven biển. 

• UBND tỉnh Cà Mau, Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành 

động của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 

bảy Ban chấp hành trung ương đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ban hành 

kèm theo Quyết định 1667/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Cà Mau, với nhiệm vụ về ứng phó với BĐKH liên quan đến mạng lưới 

đường cụ thể: 

- Ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, chỉnh trang 

đô thị, khu dân cư…;cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng hoàn thiện  hệ thống 

thuỷ lợi nhằm ngăn mặn. 

- Chủ động phòng chống sạt lở đất vùng cửa sông, xói lở bờ biển và xâm 

ngập mặn do nước biển dâng; tập trung đầu tư xây dựng đê biển Đông, đẩy 
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nhanh tiến độ xây dựng nâng cấp đê biển Tây và các đoạn đê vùng cửa sông 

xung yếu; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống, hạn chế tác động của triều 

cường, ngập úng trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngập 

mặn, các hệ sinh thái đất ngập nước; tăng cường các dự án, bảo tồn, khôi phục 

rừng ngập mặn, rừng ven biển nhằm chống xói lở bờ biển và xâm ngập mặn, 

quy hoạch khu dân cư, chủ động di dời bố trí, sắp xếp lại điểm dân cư sống 

ven đê, ven sông, ven biển, trồng rừng phòng hộ xung yếu, nhất là nơi có 

nguy cơ do sạt lở đất. 

- Đẩy mạnh giải pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức; Đẩy 

mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; Tăng cường năng lực 

quản lý cơ quan nhà nước; đổi mới hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách tài 

chính. 

• UBND tỉnh Cà Mau, Kế hoạch thực hiện thoả thuận Paris về biến đổi 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2030 với 

mục tiêu về ứng phó với BĐKH liên quan đến công tác quản lý đô thị trong 

đó có công tác quản lý mạng lưới đường. 

- Cập nhật, thiết lập mới các kế hoạch về thích ứng, giảm nhẹ và đề xuất, 

triển khai các dự án, nhiệm vụ ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Tăng cường năng lực về thích ứng, phòng chống thiên tai, giảm phát 

thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh đối với đội ngũ cán bộ các cấp, doanh 

nghiệp và cộng đồng dân cư. 

- Triển khai các chính sách về khuyến khích, ưu đãi trong sử dụng, phát 

triển theo hướng tăng trưởng xanh, giảm khí thải nhà kín, và bảo vệ môi 

trường trên các lĩnh vực. 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, kết hợp hài hoà 

giữa giải quyết các vấn đề quang trọng, cấp bách với vấn đề cơ bản, dài hạn; 



59 

 

ưu tiên mục tiêu trung hạn và dài hạn gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an 

sinh xã hội và bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững. 

2.1.3. Định hướng quy hoạch phát triển đô thị vùng đồng bằng sông Cửu 

Long 

2.1.3.1. Định hướng phát triển mạng lưới giao thông vùng đồng bằng sông 

Cửu Long 

Theo Quyết định số 548/QĐ-TTg, ngày 04/04/2013 của Thủ tướng chính 

phủ phê duyệt điều chỉnh phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết 

cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015, 

định hướng đến năm 2020  

Ưu tiên tập trung bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành các dự 

án quan trọng, cấp bách đang triển khai dở dang; Triển khai đầu tư một số dự 

án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng do Trung ương quản lý, gồm: 

a. Hệ thống đường bộ 

- Triển khai xây dựng một số dự án trọng điểm tạo động lực phát triển 

vùng: Cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, tuyến nối 2 cầu Cao Lãnh - Vàm Cống; 

tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; mở rộng quốc lộ 1A đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp; 

cầu Cổ Chiên, cầu Long Bình. 

- Triển khai xây dựng tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận - Cần Thơ; 

- Từng bước đầu tư hệ thống đường bộ ven biển đối với các đoạn thuộc 

trách nhiệm quản lý, đầu tư của Trung ương. 

b. Hệ thống đường biển 

  - Tiếp tục đầu tư dự án luồng Kênh Quan Chánh Bố, luồng qua sông Cửa 

Lớn vào cảng Năm Căn; 

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng biển có thể tiếp nhận các tàu có trọng 

tải 30.000 - 50.000 DWT cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 
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c. Đường thủy nội địa 

Tiếp tục triển khai dự án nâng cấp kênh, rạch cho toàn khu vực 

d. Đường hàng không 

Nâng cấp một số hạng mục các cảng hàng không Rạch Giá, Cà Mau. 

2.1.3.2. Quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ đồng bằng sông Cửu Long 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

Ngày 10/02/2012 thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 11/2012/QĐ-

TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ vùng ĐBSCL đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Phạm vi Vùng kinh tế trọng điểm 

gồm thành phố Cần Thơ, và 3 tỉnh xung quanh là An Giang, Kiên Giang Cà 

Mau với tổng diện tích toàn vùng 16.625,8 km2 .[24]  

 

 

Hình 2.1-Sơ đồ mạng lưới đường vùng đồng bằng sông Cửu Long [24] 

Trong quyết định đã nêu rõ thực trạng giao thông trong vùng và những 

định hướng phát triển, các quy hoạch  phát triển và các giải pháp, chính sách 

chủ yếu. 
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2.1.4. Kịch bản biến đổi khí hậu của khu vực ven biển Tây vùng đồng bằng 

sông Cửu Long  

Kịch bản biến đổi khí hậu chi tiết năm 2016 được xây dựng dựa trên cơ 

sở các số liệu khí tượng thủy văn và mực nước biển của Việt Nam cập nhật 

đến năm 2014; số liệu địa hình được cập nhật đến tháng 3 năm 2016; phương 

pháp mới nhất trong Báo cáo đánh giá khí hậu lần thứ 5 của Ban liên chính 

phủ về biến đổi khí hậu. Kịch bản biến đổi khí hậu được xây dựng đến các 

tỉnh và đối với các tỉnh ven biển Tây đó là tỉnh Cà Mau và tỉnh Kiên Giang 

gồm: mực nước biển dâng, vấn đề ngập úng, xâm nhập mặn, là tác động rất 

lớn. [6] 

2.1.4.1. Nguy cơ nước biển dâng đối với 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang 

Theo kịch bản năm 2016 mực nước biển dâng chỉ xét đến sự thay đổi 

mực nước biển trung bình do biến đổi khí hậu, mà không xét đến ảnh hưởng 

của các yếu tố khác gây nên sự dâng cao của mực nước biển như: nước dâng 

do bão, nước dâng do gió mùa, thủy triều, quá trình nâng/hạ địa chất và các 

quá trình khác. Khu vực ven biển từ Mũi Cà Mau-Kiên Giang có mực nước 

biển dâng cao nhất, theo RCP4.5 là 53 cm (32cm÷75cm), theo RCP8.5 là 75 

cm (52cm÷106cm). Mực nước biển dâng sẽ là 1 trong những nguyên nhân lớn 

để gây lên ngập úng của 2 tỉnh. 

2.1.4.2. Ngập úng đối với tỉnh Cà Mau và Kiên Giang 

a.  Đối với tỉnh Cà Mau 

Tỉnh Cà Mau có 3 mặt tiếp giáp với biển (Đông, Tây, Nam), nếu mực 

nước biển dâng 100cm, khoảng 57,70% diện tích của tỉnh Cà Mau có nguy cơ 

bị ngập, trong đó huyện Trần Văn Thời (90,02% diện tích), huyện Cái Nước 

(87,62% diện tích) có nguy cơ ngập cao nhất (thể hiện ở hình 2.2).[6] 
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Hình 2.2- Bản đồ nguy cơ ngập ứng với mực nước biển dâng 100cm, tỉnh Cà Mau  

b. Đối với tỉnh Kiên Giang   

  Hình 2.3-Bản đồ nguy cơ ngập ứng với mực nước biển dâng 100 cm, tỉnh Kiên Giang   
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Nếu mực nước biển dâng 100cm, khoảng 76,90% diện tích của tỉnh Kiên 

Giang có nguy cơ bị ngập, trong đó huyện An Biên (95,46% diện tích), huyện 

Giang Thành (98,93% diện tích) có nguy cơ ngập cao nhất (xem hình 2.3).[6] 

2.1.4.3. Nguy cơ bị xâm nhập mặn đối với 2 tỉnh Cà Màu và Kiên giang 

Hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang nằm ven biển tây nam với nhiều sông 

ngòi bị xâm nhập mặn, môi trường sinh cảnh chịu ảnh hưởng mạnh về xâm 

nhập mặn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân ven biển Tây 

Nam vùng ĐBSCL ( xem hình 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như vậy với kịch bản BĐKH năm 2016 thì 2 tỉnh Cà Mau và Kiên 

Giang sẽ bị xâm nhập mặn khá nặng 

Từ các kịch bản của Bộ Tài nguyên & Môi trường đối với 2 tỉnh cho 

thấy biến đổi khí hậu đối với 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang là rất nghiêm 

trọng và sẽ tác động mạnh đối với 2 đô thị TP.Cà mau và Rạch Giá trong đó 

có mạng lưới đường đô thị. 

2.2. Cơ sở lý luận về quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với biến 

đổi khí hậu 

2.2.1. Nội dung quản lý Nhà nước về quản lý mạng lưới đường đô thị  

Quản lý quy hoạch MLĐ đô thị là một bộ phận trong quản lý quy hoạch 

đô thị. Hiện nay việc quản lý quy hoạch MLĐ đô thị  thực hiện theo Thông tư 

Số: 04/2008/TT-BXD, ngày 20/02/2008 và Thông tư Số: 16/2009/TT-BXD, 

Hình 2.4-Xâm nhập mặn ảnh hưởng đên 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang 
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ngày 30/06/2009 của Bộ Xây dựng. Nội dung của công tác quản lý mạng lưới 

đường đô thị bao gồm: Công tác Quy hoạch, Công tác thiết kế xây dựng, công 

tác bảo trì đường bộ, công tác khai thác và sử dụng đường đô thị. Luận án xin 

đề cập tới một số nội dung chủ yếu của Thông tư có liên quan tới quản lý 

mạng lưới đường thích ứng với biến đổi khí hậu.  

2.2.1.1. Các nguyên tắc chung 

1). Đường đô thị là bộ phận của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị do Nhà 

nước thống nhất quản lý và có phân cấp quản lý. 

2). Bảo đảm hè dành cho người đi bộ, lòng đường thông suốt cho các 

loại phương tiện giao thông cơ giới và thô sơ. 

3). Khi sử dụng hoặc tạm thời sử dụng một phần đường đô thị vào mục 

đích khác phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng thời có 

giải pháp để bảo đảm không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, vệ sinh 

môi trường và mỹ quan đô thị. 

2.2.1.2. Công tác quy hoạch  

1). Các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị phải tuân thủ đầy đủ các quy 

định về quỹ đất dành cho giao thông đô thị theo quy chuẩn về quy hoạch xây 

dựng hiện hành. 

2). Quy hoạch xây dựng đô thị phải phối hợp với quy hoạch chuyên 

ngành giao thông vận tải để bảo đảm quy hoạch hệ thống đường đô thị theo 

đúng chức năng hoặc yêu cầu đặc thù; bảo đảm đồng bộ với quy hoạch các 

công trình ngầm và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 

3). Quy hoạch xây dựng đô thị phải tính toán và bố trí hệ thống bến, bãi 

đỗ xe bảo đảm phục vụ nhu cầu đỗ xe cho dân cư đô thị.  

4). Mạng lưới đường đô thị phải bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, liên 

hoàn và bền vững; phải có giải pháp bảo đảm khớp nối với các công trình hai 

bên đường đô thị. 
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5). Khi lập đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, phải bố trí đủ diện tích mặt 

bằng cần thiết cho công trình đường đô thị và các công trình phụ trợ khác để 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị; phải xác định cụ thể chiều rộng mặt 

cắt ngang, từng bộ phận trên mặt cắt ngang, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường 

đỏ của đường đô thị và phải công khai trên thực địa để mọi người biết, thực 

hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý. 

6). Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu nhà ở, khách sạn, trung tâm 

thương mại, trụ sở cơ quan, trường học, khu vui chơi giải trí... phải bố trí đủ 

đất xây dựng bãi đỗ xe phù hợp với nhu cầu của từng công trình, không được 

sử dụng phần đường xe chạy, hè phố làm nơi đỗ xe. 

7).Phải bố trí đồng bộ các bộ phận của đường đô thị và các công trình hạ 

tầng kỹ thuật dọc tuyến đường. Hè phải bảo đảm đủ rộng để bố trí hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật dọc tuyến. Đối với các đường phố mới và đường phố trong khu 

đô thị mới phải thiết kế hạ ngầm đường dây, đường ống. 

8). Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị phải xác định các vị trí xây 

dựng cầu vượt hoặc hầm dành cho người đi bộ. 

Với các nội dung trong thông tư số 04 nêu trên đã ban hành  từ năm 2008 

đến nay chưa có văn bản mới thay thế . Tuy nhiên những nội dung này là các 

quy định chung mang tính định hướng liên quan nhiều tới quy hoạch MLĐ đô 

thị và chưa đề cập tới quản lý mạng lưới đường thích ứng với biến đổi khí hậu 

vì vậy cần phải nghiên cứu để vận dụng cho cụ thể hơn. 

2.2.2. Một số tiêu chí của mạng lưới đường có khả năng thích ứng với biến 

đổi khí hậu 

2.2.2.1. Mối quan hệ giữa khả năng thích ứng và giảm nhẹ trong quản lý 

mạng lưới đường. 

Theo báo cáo của IPCC (1995), có 228 giải pháp thích ứng biến đổi khác 

nhau. Các giải pháp này được chia làm 8 nhóm: chấp nhận tổn thất, chia sẻ 
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tổn thất, giảm nguy hiểm, ngăn chặn các tác động, thay đổi cách sử dụng, thay 

đổi địa điểm, nghiên cứu, giáo dục, thông tin, khuyến khích thay đổi hành vi. 

Tổng kết kinh nghiệm của các nước trên thế giới để thích ứng với BĐKH 

cho MLĐ có 3 cách: bảo vệ (chống đỡ, đối mặt), thích nghi và rút lui về phía 

sau. 

- Bảo vệ bằng cách tôn cao các tuyến đê, ngăn ngừa xâm nhập mặn, tôn 

cao đất đai và các công trình ven biển như các cảng, đê, kè biển… 

- Biện pháp thích ứng (thích nghi) là cải tạo cơ sở hạ tầng có liên quan 

đến công trình giao thông. 

- Biện pháp né tránh (giảm nhẹ) là di dời cơ sở hạng tầng ra khỏi khu 

vực nguy hiểm vào sâu trong lục địa. 

Khả năng thích ứng không chỉ liên quan ở một cá nhân mà nó liên quan 

cả tập thể của một quốc gia, phải huy động tập trung để ứng phó có hiệu quả 

với tác động của BĐKH [87]. (xem hình 2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Hình thức quan trọng và hiệu quả nhất của thích ứng là giảm khí nhà kính để 

giảm sự nóng lên toàn cầu (giảm nhẹ).Vì thế, thích ứng và giảm nhẹ không 

phải là chiến lược thay thế mà là bổ sung cho nhau. Trong từng bối cảnh thì 

Hình 2.5-  Mô tả chỉ số thích ứng, giảm nhẹ [87] 
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thích ứng sẽ bao gồm lập kế hoạch điều chỉnh, lựa chọn phát triển để giảm 

nhẹ tác động của BĐKH trong tương lai và tận dụng cơ hội 

2.2.2.2.Tiêu chí của đô thị thích ứng với BĐKH. 

Nghiên cứu tiêu chí đô thị thích ứng với BĐKH hiện đang là vấn đề mới  

trên thế giới, vì vậy nghiên cứu tiêu chí MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH còn 

là vấn đề mới hơn và đòi hỏi chuyên sâu hơn. Trên cơ sở tham khảo các tiêu 

chí của đô thị thích ứng với BĐKH luận án sẽ đúc kết để xem xét đối với 

MLĐ đô thị. 

a. Tiêu chí đô thị thích ứng với BĐKH của tổ chức hợp tác và phát triển 

kinh tế OECD  

   Theo OECD các chỉ số thích ứng đối với đô thị được thể hiện như hình 

2.6. [45]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khả năng thích ứng về mặt xã hội: Đó là các yếu tố về con người, độ 

tuổi, trình độ học vấn, điều kiện gia đình . 

- Khả năng thích ứng về mặt kinh tế: Đó là kinh tế của các hộ gia đình, 

các vấn đề việc làm và quy mô doanh nghiệp. 

Hình 2.6- Mô tả chỉ số thích ứng của đô 

thị  đmột đô [50] 



68 

 

- Khả năng thích ứng về mặt thể chế (quản trị): Bao gồm các dịch vụ đô 

thị, kinh nghiệm đã có về phòng chống thiên tai sự kết nối xã hội và những 

yêu tố khác. 

- Khả năng thích ứng về hạ tầng: Bao gồm các yêu tố như hệ thống đường sá, 

hệ thống điện nước, hệ thống giao thông và các dịch vụ y tế v.v.,  

  - Khả năng thích ứng của cộng đồng: Bao gồm sự tham gia của cộng 

đồng xã hội, người dân và khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai 

b. Theo tổ chức ARUP (Hoa Kỳ)  

- Bộ chỉ số đô thị chống chịu với BĐKH (City Resilience Index-CRI) mà 

tổ chức ARUP (Hoa Kỳ) đã chỉ dẫn cho các nước, chỉ số CRI được ARUP 

phát triển với sự hỗ trợ từ Quỹ Rockefeller  

Bộ chỉ số này có 4 chiều cạnh đó là : Sức khỏe và hạnh phúc; Kinh tế và xã 

hội; Cơ sở hạ tầng và môi trường; Lãnh đạo và chiến lược nhưng tập trung 

nhiều vào cơ sở hạ tầng đô thị. Đối với cơ sở hạ tầng và môi trường có các chỉ 

số chính như: 

- Công tác đánh giá rủi ro thiên tai và tác động của BĐKH của thành phố 

- Việc thực thi các quy định về xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị để giảm 

thiểu rủi ro của thành phố. 

- Việc quản lý hệ thống hạ tầng có chức năng bảo vệ thành phố như 

đường sá, đê, đập và đường thoát hiểm. 

- Chương trình bảo trì cơ sở hạ tầng phòng hộ của thành phố có đủ kinh 

phí và nhân lực. Có cơ chế kiểm tra thường xuyên (ví dụ 1năm/1lần) và phân 

công trách nhiệm rõ ràng giữa các đơn vị. 

  Tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Quỹ Rockefeller 3 tổ chức: Quỹ châu Á 

(TAF), Cục Phát triển Đô thị (UDA)-Bộ Xây dựng kết hợp với Hội Quy 

hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) đã xây dựng bộ chỉ số đô thị 

chống chịu với BĐKH của Việt Nam. 
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2.2.2.3. Các Tiêu chí  MLĐ thích ứng với biến đổi khí hậu 

  Với các tiêu chí và chỉ tiêu đô thị thích ứng với BĐKH của OECD và 

của ARUP cho thấy hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị có vai trò quan trọng. Trên 

cơ sở các chỉ tiêu đô thị thích ứng luận án  đúc rút đối với mạng lưới đường 

như bảng 2.1 dưới đây: 

Bảng 2.1-Tổng hợp các tiêu chí mạng lưới đường đô thị thích ứng với BĐKH rút ra 

từ các tiêu chí đô thị thích ứng với BĐKH 
 

Thứ 

tự 
Tiêu chí MLĐ thích ứng với BĐKH OECD ARUP 

1 Cơ sở HTGT có khả năng thay đổi trong vận hành để 

thích nghi với BĐKH 
X X 

2 Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông được đánh giá rủi ro 

thiên tai và tác động của BĐKH để có khả năng thích 

ứng  

X X 

3 Thành phố phải có các quy định về xây dựng cơ sở hạ 

tầng giao thông để giảm thiểu rủi ro thiên tai 
X X 

4 Thành phố phải có những quy định cụ thể về  quản lý 

các công trình có  chức năng bảo vệ TP như đường sá, 

đê, đập và đường thoát hiểm. 

X X 

5 Thành phố có Chương trình bảo trì cơ sở hạ tầng giao 

thông, công trình phòng hộ của TP và có nguồn kinh phí 

và nhân lực đáp ứng  

X X 

6 Thành phố có cơ chế kiểm tra thường xuyên hàng năm  

và phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các đơn vị trong 

công tác thích ứng với BĐKH  

X X 

 

Từ bảng 2.1, cho thấy 6 tiêu chí về quản lý MLĐ đô thị thích ứng với 

BĐKH của 2 tổ chức là khá thống nhất. Để làm rõ hơn 6 tiêu chí này luận án 

xin được phân tích cụ thể 6 tiêu chí như dưới đây: 

• Cơ sở HTGT có khả năng thay đổi trong vận hành để thích nghi với BĐKH 

Hạ tầng giao thông bao gồm hệ thống đường sá, cầu cống, sân bay, cảng 

biển, hệ thống giao thông công cộng v.v. Vì vậy trong công tác quy hoạch, 

thiết kế công trình và tổ chức quản lý hạ tầng giao thông cần phải tính tới khả 

năng đáp ứng tốt nhất khi có tác động của biến đổi khí hậu như các cống ngăn 
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triều (ngăn mặn) của sông ven biển, và các cửa xả từ hệ thống thoát nước đô 

thị đổ ra biển theo 2 chiều tự động đóng mở theo triều cường.  

• Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông được đánh giá rủi ro thiên tai và tác 

động của BĐKH để có khả năng thích ứng 

Đây là một tiêu chí rất quan trọng để chính quyền đô thị có các giải pháp 

đánh giá các công trình giao thông để biết được nơi nào yếu cần được gia cố, 

nơi nào sẽ bị ngập lụt nặng, nơi nào sẽ thường xuyên bị sạt lở. 

• Thành phố phải có các quy định về xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông để 

giảm thiểu rủi ro thiên tai 

Ở các nước phát triển các quy chuẩn tiêu chuẩn trong quy hoạch và thiết 

kế MLĐ đều phải bổ sung phần tính toán khi chịu tác động của BĐKH ví dụ 

như nền xây dựng ở khu vực ven biển phải tính tới chiều cao nước biển dâng 

do BĐKH 

• Thành phố phải có những quy định cụ thể về quản lý các công trình có 

chức năng bảo vệ thành phố như đường sá, đê, đập, đường thoát hiểm và các 

công trình phòng hộ của thành phố 

Trong các đô thị ở các nước phát triển như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức v.v. 

các công trình có chức năng bảo vệ thành phố như đường thoát hiểm, đê, đập, 

chính quyền đô thị phải ra các quy định rất cụ thể về quản lý các công trình 

này quy định về thời gian kiểm tra đánh giá chất lượng công trình, quy định 

về phân cấp quản lý các công trình này và sự phối hợp giữa các cơ quan để 

đảm bảo an toàn 

• Thành phố có Chương trình bảo trì cơ sở hạ tầng giao thông, và có 

nguồn kinh phí và nhân lực đáp ứng 

Đây là vấn đề mà các nước đang phát triển như Việt Nam chưa quan tâm. 

Ở các nước có các quy định cụ thể về chế độ, thời gian duy trì bảo dưỡng 
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cũng như nguồn ngân sách để đảm bảo đủ cho duy tu bảo dưỡng hệ thống 

đường sá. Điều này giúp cho tuổi thọ công trình giao thông kéo dài hơn 

• Thành phố có cơ chế kiểm tra thường xuyên hàng năm và phân công trách 

nhiệm rõ ràng giữa các đơn vị trong công tác thích ứng với BĐKH 

Để ứng phó BĐKH là công việc đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

đơn vị và người dân trong thành phố. Để kết nối mọi tổ chức cá nhân đòi hỏi 

chính quyền đô thị ban hành các văn bản quy định về trách nhiệm cũng như 

cơ chế kiểm tra định kỳ. 

2.2.3. Các yếu tố tác động đến khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu 

 trong quản lý mạng lưới đường đô thị  

Quản lý MLĐ đô thị là lĩnh vực chịu nhiều tác động của nhiều yếu tố. 

Nếu xét tới BĐKH thì các yếu tố tác động lại nhiều hơn bao gồm: 

- Yếu tố điều kiện địa hình-tự nhiên. 

- Yếu tố kinh tế-xã hội và xây dựng 

- Yếu tố biến đổi khí hậu của vùng 

- Sự kết hợp giữa các bên liên quan 

2.2.3.1.Yếu tố điều kiện địa hình - tự nhiên. 

Vị trí địa lý và điều kiện địa hình tự nhiên của đô thị quyết định rất nhiều 

khả năng thích ứng BĐKH. Những đô thị ở vùng núi phía Bắc sẽ chịu ảnh 

hưởng của địa hình chia cắt và thường xuyên bị sạt lở. Những đô thị ở vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long bị úng ngập hay sạt lở bờ sông lại đang là vấn đề 

rất phức tạp. Vì vậy tùy thuộc vào điều kiện cụ thể để có các giải pháp thích 

ứng khác nhau. [66] (xem hình 2.7)  

Hình 2.7.- Sạt lở vùng núi Quảng Nam và Sạt lở ở TP Cần Thơ 
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2.2.3.2. Yếu tố biến đổi khí hậu của vùng  

Các yếu tố BĐKH của mỗi vùng như : nhiệt độ, nước biển dâng, triều 

cường, nước mưa, các thời tiết cực đoan  là khác nhau và sẽ tác động lên 

MLĐ cũng rất khác nhau [26] 

a. Tác động của nhiệt độ.  

Nhiệt lượng hấp thụ bởi bề mặt các công trình giao thông là rất lớn, diện 

tích đất giao thông trung bình tại các đô thị chiếm khoảng 20% diện tích đất 

xây dựng đô thị, đa phần diện tích đất giao thông là kết cấu mặt đường cứng, 

tối màu nên khả năng hấp thụ nhiệt rất cao, ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình. 

Điều này sẽ ảnh hưởng tới quy mô các công trình giao thông: mặt cắt đường, 

diện tích bến bãi Thay đổi phương tiện di chuyển trong đô thị. 

Nhiệt độ tăng - tăng hấp thụ nhiệt, giảm sức bền của kết cấu: Một trong 

những biểu hiện rõ rệt của BĐKH là nóng lên và xuất hiện nhiều trạng thái 

nhiệt độ cực đoan hơn. Những hiện tượng này tạo ra giãn nở nhiệt của kết 

cấu, đặc biệt là kết cấu thép của các công trình giao thông và hiện tượng mềm 

hóa (giảm cường độ) lớp bê tông nhựa trên mặt đường. Sự nóng lên của nhiệt 

độ không khí, biên độ dao động nhiệt ngày đêm cũng sẽ tăng lên làm trầm 

trọng hơn các nguy cơ nêu trên. 

b. Lượng mưa 

Mưa lớn bất thường với lưu lượng lớn gây ngập lụt trong các đô thị do 

hệ thống thoát nước không đáp ứng gây ảnh hưởng đến tuổi thọ kết cấu mặt 

đường, nền đường. Cản trở dòng chảy bởi mạng lưới đường bộ, đường sắt. 

Hành lang chứa đựng hệ thống HTKT thoát nước, xói lở, bồi lắng các tuyến 

đường thủy nội địa. 

c. Nước biển dâng và triều cường 

Các công trình giao thông ven biển hiện nay được thiết kế theo số liệu 

lịch sử sẽ chịu ảnh hưởng của BĐKH do NBD, sức gió vượt ngưỡng thiết kế. 
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Tác động của NBD còn dẫn đến sự xâm nhập mặn xảy ra trên diện rộng đối 

với các đô thị ven biển gây hủy hoại kết cấu công trình đường bộ (cầu), 

đường sắt. Vì vậy rất cần phải lưu ý tới cao độ thiết kế các công trình giao 

thông ven biển: cảng, đường ven biển và kết cấu công trình. 

Gia tăng áp lực và chiều cao sóng: sóng lớn hơn về cường độ và chiều 

cao khi NBD sẽ gây tác động trực tiếp tới các công trình ven biển. Đặc biệt 

đối với cảng, thậm chí khi không bị chìm bến bãi, nhưng nếu các công trình 

chắn sóng, chắn cát bị ngập sâu không hoạt động được có hiệu quả cũng sẽ 

ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận hành của cảng. Mực NBD và sóng thay 

đổi sẽ tác động đến chế độ dòng chảy ven bờ gây xói lở, bồi lắng bờ, ảnh 

hưởng trực tiếp tới luồng lạch vào cảng và tới vùng nước trước cảng. 

Thẩm thấu: mực nước biển tăng lên sẽ gia tăng áp lực thủy tĩnh gây 

biến động về chế độ nước ngầm. Thẩm thấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tính ổn 

định của kết cấu nền đường, nền công trình định vị trong phạm vi lân cận bờ 

biển, nhưng các biến động về chế độ nước ngầm sẽ gây các tác động tới nền 

công trình với phạm vi xa hơn. 

d. Xâm nhập mặn 

Tình trạng kết cấu bê tông và kết cấu thép bị ăn mòn diễn ra nhiều hơn 

do mặn xâm nhập sâu hơn và mặn hơn. Đối với khu vực thấp như ĐBSCL, 

khi NBD 1,0 m, triều cường trong mùa cạn từ biển Đông và biển Tây kết hợp 

có thể gây xâm nhập mặn rất sâu thậm chí vượt qua phạm vi các cầu Cao 

Lãnh và Vàm Cống, lên đến biên giới Campuchia. 

e. Tác động do sự thất thường và cực đoan của khí hậu 

Tại Việt Nam, hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều 

không những chỉ về quy mô, độ lớn mà còn cả về thời gian và chu kỳ xuất 

hiện. Sự thất thường và khó dự báo của các yếu tố khí hậu cũng sẽ gây tác 

động đáng kể đến lĩnh vực GTVT. Mức chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và 
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ban đêm ảnh hưởng rất lớn đến kết cấu và tuổi thọ công trình. Đối với công 

trình đường bộ, mức thay đổi nhiệt độ gây biến dạng bề mặt đường (đặc biệt 

là đường bê tông nhựa). 

2.2.3.3. Yếu tố kinh tế-xã hội  

 Điều kiện kinh tế-xã hội của đô thị đóng một vai trò quan trọng trong 

triển khai thích ứng. Đặc biệt là lối sống, phong tục tập quán của người dân 

như tập quán: cư trú, sản xuất, sinh hoạt văn hóa.  

 Đối với các thành phố lớn kinh tế phát triển người dân có điều kiện để 

mua ô tô hay xe máy làm phương tiện đi lại hàng ngày. Do số lượng phương 

tiện xe cơ giới cá nhân tăng nhanh dẫn đến tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng 

và sinh ra nhiều khí thải khói bụi gây nên hiệu ứng nhà kính (xem hình 2.8) 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8- Ùn tắc giao thông ở thủ đô Hà Nội - 7/2019 

2.2.3.4. Yếu tố của sự kết hợp giữa các bên liên quan vào quản lý mạng lưới 

đường đô thị trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu 

a. Sự kết nối giữa Nhà nước, tổ chức, cộng đồng và cá nhân. 

  Nhà nước đóng vai trò chủ đạo về quản lý đô thị trong đó đảm bảo sự 

thành công công tác quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH bằng những văn bản 

pháp lý, cơ chế chính sách về đầu tư và quản lý MLĐ, đảm bảo tính thống 

nhất trong chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Thành phần tham gia vào 
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hành động thích ứng phải có sự liên quan và kết hợp chặt chẽ từ cá nhân, cộng 

đồng, nhà đầu tư, và gồm cả hệ thống chính trị.  

Thích ứng với BĐKH thông qua tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận 

thức cho người dân về BĐKH. Công tác truyền thông có vai trò quan trọng 

trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng để ứng phó với BĐKH, đã tạo ra 

một buớc chuyển biến đáng kể trong nhận thức trước hết là những người dân 

nằm trong vùng có nguy cơ ảnh huởng của BĐKH và đặc biệt là sự thay đổi 

nhận thức của các cấp lãnh đạo. Thông tin đầy đủ về thách thức cũng nhu một 

số cơ hội mà BĐKH mang lại. 

Chính quyền mang lại những lợi ích cho đô thị trong họp tác thích ứng 

BĐKH với quốc tế, phát triển các nguồn tài trợ và các hình thức hỗ trợ thích 

ứng. Đồng thời các hộ gia đình và cộng đồng cũng phải thực hiện các biện 

pháp thích ứng BĐKH phù hợp đối với từng cá nhân và cộng đồng. 

b. Thích ứng dựa vào cộng đồng 

Sự tham gia của cộng đồng trong quá trình QLĐT, vai trò của cộng đồng 

được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ quá trình quy hoạch, triển khai quy 

hoạch, xây dựng và QLĐT, bao gồm các giai đoạn: Xây dựng chiến lược phát 

triển đô thị; Khảo sát, lập quy hoạch, đầu tư và xây dựng; Chuyển giao, sử 

dụng và duy tu bảo duỡng; Quản lý, kiểm soát quá trình phát triển đô thị. [61] 

Việc đề cao vai trò của cộng đồng và người  dân trong nhận thức và hành 

đồng để thích ứng với BĐKH, đặc biệt là sự đồng thuận trong đồ án quy 

hoạch (lấy ý kiến quy hoạch, công bố quy hoạch) có ý nghĩa quan trọng vì 

chính cộng đồng là những người trực tiếp thực hiện cụ thể các hoạt động đảm 

bảo thích ứng. Theo chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH của 

Bộ Tài nguyên Môi trường (năm 2008) là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho toàn xã hội về BĐKH. 
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2.2.4. Một số yêu cầu trong quản lý mạng lưới đường đô thị thính ứng với 

biến đổi khí hậu  

2.2.4.1. Yêu cầu lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu trong quy 

hoạch giao thông đô thị. 

a. Phân loại đường đô thị 

Phân loại đường phố có ý nghĩa to lớn trong việc tổ chức giao thông thành 

phố trên cơ sở đó có biện pháp mở rộng, cải tạo, nâng cấp từng tuyến đường 

cũng như từng khu vực (xem hình 2.9.) 

Trong điều kiện biến đổi khí hậu việc tổ chức mặt cắt đường cũng có ảnh 

hưởng và tác động tới khả năng thích ứng của đường ví dụ mở thêm giải cây 

xanh trên đường hay bố trí làn đường xe đạp trên mặt cắt ngang để kết nối giao 

thông... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam số 01/2008, mạng lưới đường được 

phân cấp như bảng 2.2 

Hình 2.9-Mặt cắt điển hình đường đô thị [70] 
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Bảng 2.2- Quy định về các loại đường trong đô thị [52] 

Cấp 

đường 
Loại đường 

Tốc độ 

thiết kế 

(km/h) 

Bề 

rộng 1 

làn xe 

(m) 

Bề rộng 

của 

đường 

(m) 

Khoảng 

cách hai 

đường 

(km) 

Mật độ 

đường 

km/km² 

Cấp 

đô thị 

1. Đường cao tốc đô 

thị 
   4.88.0 0,40,25 

- Cấp 100 100 3,75 27110 -  

- Cấp 80 80 3,75 2790 -  

2.  Đường trục 

chính đô thị 
80100 3,75 3080 (*) 2440 0,830,5 

3. Đường chính đô 

thị 
80100 3,75 3070 (**) 1220 1,51,0 

4. Đường liên khu 

vực 
6080 3,75 3050 0.610 3,32,0 

Cấp        

khu 

vực 

5. Đường chính khu 

vực 
5060 3,5 2235 0.30.5 6,54,0 

6. Đường khu vực 4050 3,5 1625 0.250.3 8,06,5 

Cấp 

nội bộ 

7. Đường phân khu 

vực 
40 3,5 1320 0.150.25 13,310 

8. Đường nhóm nhà 

ở, vào nhà  
2030    3,0 715 - - 

9. Đường đi xe đạp, 

đường đi bộ      
 

1,5 

0,75 

3,0 

1,5 
- - 

Ghi chú: 

(*) - Phụ thuộc quy mô, hình thức tổ chức hệ thống đường giao thông đô 

thị và nhu cầu giao thông. 

(**) - Bề rộng cần tăng lên theo tính toán cụ thể khi trên tuyến bố trí 

đường sắt đô thị và tuyến ôtô bus tốc hành. 

b. Chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng mạng lưới đường. [80] 

Trong quy hoạch mạng lưới đường đô thị có 3 chỉ tiêu quan trọng bao 

gồm: 

- Mật độ mạng lưới đường đô thị (δ) 

Mật độ lưới đường đô thị là tỷ số giữa tổng chiều dài các tuyến đường 

trong đô thị trên diện tích đô thị là:   (km/km2) 
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Trong đó: 

: Mật độ mạng lưới đường đô thị (km/km2); 

     : Tổng chiều dài các tuyến đường đô thị (km); 

     F: Diện tích đô thị (km2) do mạng đường phục vụ. 

     Khi δ càng lớn tức là đường càng dày, khoảng cách giữa các nút giao 

thông càng ngắn,  

- Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị ( )  

Để xem xét mối tương quan giữa diện tích giao thông và diện tích đô thị 

thì dùng chỉ tiêu mật độ diện tích đường. 

 (%) 

Trong đó: 

        : Mật độ diện tích đường đô thị (%); 

Fd: Diện tích trên mặt đất, trên cao, dưới ngầm dùng cho giao thông đô 

thị (km2); 

F: Diện tích đô thị do mạng đường phục vụ (km2). 

Giá trị  càng lớn tức là diện tích đường càng nhiều so với diện tích đô 

thị, giao thông càng thuận tiện, hiệu quả sử dụng đất càng thấp. 

- Diện tích đường theo người dân (λ)  

Đây là chỉ tiêu khá quan trọng vì phản ánh diện tích giao thông trung 

bình trên một người dân đô thị. 

Trong đó: 

: Diện tích đường trung bình cho 1 người dân đô thị. 

: Diện tích giao thông trên mặt đất, trên cao, dưới ngầm trên toàn bộ 

đô thị (m2). 

 (m2/người) 
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   N: Dân số đô thị sử dụng mạng lưới đường (người). 

Giá trị λ càng lớn chứng tỏ mỗi người dân được sử dụng càng nhiều diện 

tích đường, giao thông càng thuận tiện.  

Trong điều kiện BĐKH khi các chỉ tiêu trên đáp ứng sẽ là một yếu tốt để 

giảm bớt những tổn thất ví dụ khi đáp ứng mật độ mạng lưới đường sẽ tạo 

thuận lợi để người dân nhanh chóng di chuyển đến các khu vực an toàn. Nếu 

không có đường dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng khi có sự cố hiểm họa lúc đó 

tổn thất về người sẽ khó tránh khỏi. Chính vì vậy trong bộ chỉ số của ARUP 

đã nêu bên trên cũng đề cập tới thành phố có bao nhiêu tuyến đường kết nối 

từ trung tâm ra bên ngoài thành phố, hay thời gian nhanh nhất có thể ra khỏi 

thành phố khi có các hiểm họa thiên tai. Điều này đòi hỏi mạng lưới đường 

phải đồng bộ và hoàn chỉnh. 

2.2.4.2. Các bước lồng ghép trong quy hoạch mạng lưới đường đô thị thích 

ứng với BĐKH.  

Theo Tài liệu hướng dẫn ”Lồng ghép ứng phó tác động BĐKH trong 

QHĐT ở Việt Nam” thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước của Viện 

Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia đã đưa ra 6 bước lồng ghép đối với 

cơ sở hạ tầng giao thông. 

Bước 1: Thu thập số liệu, điều tra khảo sát hiện trạng 

- Nhận diện hiện trạng mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải 

trong đô thị, là cơ sở để đánh giá chất lượng mạng lưới, tính toán nhu cầu và 

khả năng đáp ứng của mạng lưới giao thông đô thị. 

- Nhận diện các tác nhân ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông từ BĐKH 

như: ngập lụt do thay đổi lượng mưa, sụt trượt nền. 

- Các đối tượng cần quan tâm: Hiện trạng vận tải, kết cấu hạ tầng giao 

thông, quản lý khai thác. 

Bước 2: Đánh giá hiện trạng 
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- Đánh giá xu thế phát triển phương tiện (tăng, giảm theo loại hình giao 

thông) trong khoảng thời gian gần nhất (5 năm). 

- Đánh giá chất lượng mạng lưới (mật độ mạng lưới, quy mô, chất lượng 

công trình…) để phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu giao thông. 

- Đánh giá, xác nhận các tiềm năng phát triển giao thông trong khu vực, 

nhận diện các động lực phát triển đô thị từ giao thông đối ngoại, các khu vực 

có khả năng phát triển đô thị. 

- Nhận diện các vấn đề do ảnh hưởng của BĐKH đến mạng lưới giao 

thông vùng, giao thông đô thị và khu vực phát triển đô thị. 

Bước 3: Tính toán, dự báo lưu lượng giao thông: 

Dự báo nhu cầu tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp từ BĐKH, tuy nhiên 

vẫn cần được xem xét thông qua sự ảnh hưởng từ các vấn đề khác như: các 

thay đổi để ứng phó với BĐKH ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại trong tương lai, 

sự thay đổi phương thức đi lại, quá trình liên kết toàn cầu nhờ công nghệ cao 

làm giảm nhu cầu đi lại… Đây là các vấn đề vĩ mô cần có các nghiên cứu, 

thực tiễn từ các ngành, lĩnh vực khác phối hợp. 

Bước 4: Xác định loại hình giao thông (Phân bổ nhu cầu giao thông theo các 

phương thức vận tải): 

* Các vấn đề cần lưu ý: 

- Loại hình giao thông là yếu tố quan trọng để hoạch định mạng lưới 

giao thông, nó là yếu tố quan trọng xác định phương thức đi lại, vận chuyển 

trong đô thị, là cơ sở để xác định nguồn phát thải trong lĩnh vực giao thông.  

- Tại các đô thị lớn, loại hình giao thông rất đa dạng, mỗi loại hình đảm 

nhận vai trò vận chuyển ở các cự ly khác nhau, phù hợp với năng lực và 

không gian chuyên chở.  

- Lựa chọn loại hình giao thông hợp lý đối với đô thị dựa trên các tiêu 

chí: phát triển bền vững, thân thiện môi trường, phù hợp với quy mô đô thị… 
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Bước 5: Quy hoạch mạng lưới giao thông:  

         - Nội dung cần bổ sung, lồng ghép trong quy trình bước quy hoạch 

mạng lưới giao thông được thể hiện cụ thể ở bảng 2.3 

Bảng 2.3-Các nội dung cần bổ sung, lồng ghép trong quy trình bước quy hoạch 

mạng lưới giao thông 
 

Nội dung cần 

thực hiện theo 

quy trình hiện 

hành 

Nội dung cần lồng ghép, bổ sung 

Công tác dự báo Trên cơ sở dự báo nhu cầu giao thông, phân bổ nhu cầu giao 

thông theo phương thức vận tải, từ đó phân bổ nhu cầu giao 

thông trên mạng lưới và thiết kế mạng lưới giao thông đô thị 

đáp ứng nhu cầu giao thông đã dự báo. 

Thiết kế mạng lưới 

giao thông đối 

ngoại 

- Thiết kế mạng lưới đường bộ đối ngoại hợp lý, tránh đi 

xuyên qua đô thị làm ảnh hưởng (cản trở) lẫn nhau với giao 

thông đô thị, gây ùn tắc, lãng phí nhiên liệu. 

- Đề xuất giải pháp hạn chế tối đa giao cắt với đường sắt 

xuyên qua đô thị 

- Đảm bảo khoảng cách ly giữa công trình giao thông đối 

ngoại đến khu dân cư 

Quy hoạch công 

trình đầu mối 

Xác định vị trí, quy mô các công trình đầu mối giao thông của 

đô thị như: nhà ga, bến xe, bến tàu,… đảm bảo trung chuyển 

hành khách, hàng hóa thuận lợi giữa các loại hình giao thông. 

- Công trình đầu mối giao thông là loại công trình quan trọng 

của đô thị, vì thế cần quy hoạch đảm bảo ứng phó được với 

các tác động tiêu cựu của BĐKH như: ngập úng, sụt trượt… 

Thiết kế mạng lưới 

giao thông đô thị 

-Mạng lưới đường bộ cần hạn chế tối đa giao cắt với các dòng 

chảy (sông, suối, kênh, rạc), điều này không chỉ tăng khả năng 

tiêu thoát nước mặt mà còn giảm chi phí xây dựng cầu cống. 

-Xem xét vị trí, quy mô các bãi đỗ xe tập trung trong đô thị, có 

giải pháp kết hợp với các công trình chức năng khác để đáp 

ứng nhu cầu và sử dụng đất hiệu quả. Coi vị trí các bãi đỗ xe 

trên mặt đất là không gian mở, xanh với khả năng thấm thoát 

nước tốt. 

- Xác định cao độ xây dựng theo kịch bản BĐKH đã xây dựng 

cho các tỉnh trong cả nước, từ đó định hướng cao độ san nền 

tại các khu đô thị, tránh ngập lụt cục bộ. 

- Tại các đô thị, mạng lưới đường bộ là mạng lưới chủ yếu và có sự phối 

hợp của các loại hình giao thông khác. Vì vậy xác định khung đường bộ là rất 

quan trọng trong thiết kế quy hoạch giao thông. 
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- Hạ tầng giao thông vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của BĐKH, vì vậy 

cần có giải pháp cả về ứng phó và giảm thiểu BĐKH.  

- Giải pháp quy hoạch công trình đầu mối giao thông đảm bảo tính bền 

vững, ứng phó với các tác động tiêu cực của BĐKH, đảm bảo độ tin cậy trong 

quá trình vận hành khai thác. 

Bước 6: Xác định quy mô công trình: Các vấn đề cần lưu ý: 

- Xác định quy mô công trình giao thông đảm bảo nhu cầu đã dự báo 

theo từng giai đoạn. 

- Đề xuất quy mô mặt cắt ngang đường đáp ứng nhu cầu giao thông, đặc 

biệt lưu ý đến quỹ đất dự phòng, hành lang dành cho hạ tầng, trồng cây xanh 

để giảm khí thải nhà kính. 

Với 6 bước lồng ghép nêu trên là khá đầy đủ để đưa vào quy hoạch mạng 

lưới đường giao thông thích ứng với BĐKH. 

2.2.4.3.Yêu cầu lồng ghép quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch giao thông 

Quy hoạch giao thông đô thị và quy hoạch sử dụng quỹ đất trong đô thị 

luôn có quan hệ tương tác, n trong quá trình quản lý, thực hiện quy hoạch xây 

dựng đô thị và quy hoạch giao thông. Các nghiên cứu về quy hoạch sử dụng 

đất và quy hoạch giao thông đô thị cho thấy hai quá trình này có sự liên quan 

hài hòa mật thiết. Tại những vị trí kết nối giao thông được tổ chức theo mô 

hình TOD là nơi tập trung mật độ cao về nơi làm việc, nhà ở, các dịch vụ, khu 

công nghiệp và công trình công cộng (bệnh viện, trường học..) phù hợp trong 

một khoảng cách đi bộ khoảng từ 400m÷1.000m đến các nút GTCC lớn là 

hợp lý, để kết nối tốt với nhà ga đường sắt đô thị và trạm đỗ của tuyến xe bus 

công suất lớn như BRT. 

2.2.4.4.Yêu cầu đối với năng lực tổ chức quản lý giao thông đô thị 

Quản lý MLĐ đô thị là một lĩnh vực liên quan tới nhiều chuyên ngành và 

cũng đòi hỏi sự tiếp cận với các vấn đề mới, hiện đại, vì vậy đòi hỏi các nhà 
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quản lý, các cán bộ chuyên môn nắm được kỹ thuật chuyên ngành quy hoạch, 

biến đổi khí hậu, địa chất thuỷ văn, đô thị xanh, khai thác tài nguyên bền 

vững, có năng lực trong công tác quản lý điều hành để làm tốt công tác phối 

hợp liên ngành từ lãnh đạo đại diện Nhà nước, đến tỉnh, thành phố, các doanh 

nghiệp, người dân và các tổ chức đoàn thể xã hội cũng như các chuyên gia 

trong các lĩnh vực. Trong quản lý điều hành mạng lưới giao thông thích ứng 

với biến đổi khí hậu phụ thuộc rất nhiều vào trình độ quản lý đô thị, quản lý 

dự án, trình độ số hóa, công nghệ thông tin, giao thông thông minh nhưng 

đồng thời cũng phải có kiến thức để quản trị đô thị tốt và hiệu quả bao gồm: 

Tính gắn kết, tính minh bạch, tính đồng thuận, tính giải trình và sự tham gia. 

2.3. Kinh nghiệm quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với biến đổi 

khí hậu của một số đô thị trên thế giới và Việt Nam 

2.3.1. Kinh nghiệm của một số đô thị ở nước ngoài 

Trong khu vực Đông Nam Á có một số nước cũng chịu ảnh hưởng mạnh 

mẽ của BĐKH như Philippines, Indonexia, Thái Lan. Đối với các đô thị trong 

khu vực cũng có những điều kiện tương đồng, vì vậy tìm hiểu thực tế quản lý 

của các nước trong công tác quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với 

biến đổi khí hậu cũng là những kinh nghiệm bài học đối với các đô thị ven 

biển Tây vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

2.3.1.1. Thành phố Cebu - Philippines 

Philipines  là quốc gia có số dân 99 triệu người đông dân thứ bảy tại 

châu Á và đứng thứ 12 trên thế giới với trên 7.107 hòn đảo và tổng diện tích, 

bao gồm cả vùng nước nội lục, là xấp xỉ 300.000 km2. Quốc gia có 36.289 km 

bờ biển, chiều dài bờ biển đứng thứ năm trên thế giới một quốc gia thường 

xuyên chịu tác động của các cơn bão và đợt lũ lụt nghiêm trọng, gây nhiều 

thiệt hại vật chất và con người. [93] (xem hình 2.10) 
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Trong những năm gần đây các trận lụt lớn ở Philippines đã làm ngập 

chìm Manila và các tỉnh lân cận, tình trạng ngập lụt đã khiến chính phủ nước 

này phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất là báo động đỏ.  

Là đất nước chịu ảnh hưởng năng nề của BĐKH nên công tác quản lý để   

thích ứng với BĐKH nói chung và quản lý mạng lưới đường thích ứng với 

BĐKH nói riêng là một sự nỗ lực lớn của các thành phố như thủ đô Manila, 

thành phố Cebu.  

Thành phố Cebu là thành phố lâu đời nhất và là thủ đô đầu tiên của 

Philippines  nằm ở Trung Visayas (Vùng VII) bao gồm một đảo chính  và 167 

hòn đảo nhỏ xung quanh. Thành phố có số dân 922.611 người, là trung tâm 

thương mại, giáo dục và công nghiệp chính ở Visayas. Trong một thập kỷ, nó 

đã biến thành một trung tâm toàn cầu để vận chuyển, sản xuất hàng nội thất, 

du lịch, dịch vụ, tài chính, kinh doanh và công nghiệp nặng. Thành phố cạnh 

biển chịu ảnh hưởng nặng nề của BĐKH . 

Trong công tác quản lý mạng lưới đường thích ứng với BĐKH thành phố 

Cebu đã có những định hướng chủ đạo sau:  

a. Lồng ghép giữa quy hoạch đô thị với quy hoạch mạng lưới đường  

Hình 2.10 - Khái quát về đất nước Philippines 

PPPPPhilipinnePhilippines 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_of_the_Philippines
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_of_the_Philippines
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_of_the_Philippines
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Visayas
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_islands_of_Cebu
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_islands_of_Cebu
https://en.wikipedia.org/wiki/Visayas
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Đây là khâu quan trọng nhất và chính quyền thành phố hết sức quan tâm. 

Điều này được thể hiện ở sự tích hợp, lồng ghép BĐKH vào chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển KCHT giao thông vận tải của 

thành phố. 

b. Phân khu vực để quản lý một cách hiệu quả 

Là thành phố luôn phải hứng chịu các đợt bão và nước biển dâng nên 

việc phân chia khu vực nhằm xác định các khu vực trọng yếu để có những 

giải pháp chuẩn bị và ứng phó thích hợp cho mỗi khu vực như : 

• Xác định cụ thể các khu vực dễ bị ngập úng khi mưa bão. 

Đây là một vấn đề lớn trong công tác thích ứng vì khi mưa bão các khu 

vực trung tâm thành phố có lưu lượng giao thông cao sẽ gặp nhiều khó khăn 

hơn các khu vực mật độ dân cư thấp (xem hình 2.11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 2.11-Những khó khăn của người dân ở Cebu sau cơn bão Haiyan [92] 

• Vấn đề quy hoạch đô thị được nghiên cứu khi mực nước biển dâng cao. 

Có các cuộc điều tra để xác định chi phí dự phòng cho các cơ sở công 

cộng, hệ thống hạ tầng giao thông cũng như các biện pháp cụ thể  

• Xem xét các khu vực để đầu tư đường sá một cách hiệu quả 
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Trong điều kiện nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế 

thành phố Cebu cũng như các thành phố khác ở Philipines phải xem xét cân 

đối nguồn lực để tránh đầu tư dàn trải và cân nhắc khi xây dựng ở những khu 

vực có nhiều khả năng bị tác động mạnh của BĐKH. 

c. Các tuyến đường ven biển chịu tác động mạnh của xói lở được gia cố 

tăng cường 

Xu hướng mực nước biển dâng tăng cao đã gây ra xâm nhập mặn và xói 

lở bờ biển. Đường khu vực ven biển, giải pháp thích ứng với BĐKH có các 

biện pháp như: xây dựng kè chắn sóng biển, các công trình kiểm soát lũ lụt, 

trồng và phát triển rừng ngập mặn.   

Thống kê, điều tra, dự báo, đánh giá mức độ gây ngập lụt, sạt lở, sụt 

trượt. Đặc biệt tại các tuyến đường vùng ven biển. 

d. Xác định, thúc đẩy phương pháp lấy con người làm trung tâm trong 

việc chuẩn bị và ứng phó 

Theo chính quyền thành phố Cebu việc thích ứng của thành phố với các 

rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu sẽ cho thấy tiềm năng mạnh mẽ của hành 

động chính trị và hành chính ở cấp chính quyền đô thị địa phương. Hành động 

ở cấp độ này tạo điều kiện cho các giải pháp thích ứng gắn liền với nhu cầu, 

mong muốn và năng lực cụ thể của các cộng đồng và nền kinh tế địa phương. 

Đồng thời, nhu cầu thích nghi với các tác động liên quan đến khí hậu và trong 

nhiều trường hợp, những thách thức chưa từng có đối với chính quyền địa 

phương, thường vượt quá khả năng hiện tại trong nhận thức về rủi ro, kiến 

thức chuyên môn, tiếp cận thông tin, tài chính hoặc trách nhiệm pháp lý. Vì 

vậy nâng cao nhận thức của cộng đồng để xác định trách nhiệm của mỗi cộng 

đồng mỗi người dân trong cộng đồng đối với công tác chuẩn bị và ứng phó 

với các thảm họa có thể xảy ra. 

e. Thiết lập một hệ thống quản lý thiên tai hiệu quả 
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Cũng giống như thành phố Olongpo, việc thành lập Văn phòng quản lý 

thiên tai (DMO) với các nhiệm vụ cụ thể: 

1). Phối hợp hoạt động  với cơ quan chính quyền địa phương, Hội đồng 

điều phối thảm họa các phường, xã (BDCCs), các cơ quan hỗ trợ và các tổ 

chức phi chính phủ khác; 

2). Phát triển, phối hợp các chương trình giáo dục, thông tin, đào tạo của 

dân chúng địa phương, các lao động tình nguyện và các bên liên quan khác; 

3). Xây dựng kế hoạch và chính sách đối với việc bảo vệ và bảo quản 

các phúc lợi của dân chúng địa phương trong thời gian của thiên tai và các 

trường hợp khẩn cấp khác; 

4). Thực thi pháp luật, kế hoạch, chương trình liên quan đến phòng 

chống thiên tai, chuẩn bị, ứng phó, giảm nhẹ và xây dựng phục hồi chức năng. 

Đối với MLĐ là cơ sở hạ tầng được phục hồi nhanh cùng với điện và nước. 

5). Cung cấp kinh tế, dịch vụ tốt và hiệu quả cho các nạn nhân và những 

người sẽ là nạn nhân của thiên tai trong và ngoài khu vực. 

6). Theo dõi và giám sát việc thực hiện các công việc  đã được phê duyệt 

hàng năm và kế hoạch tài chính một cách thông suốt. 

Cũng như một số thành phố khác ở Philipines, thành phố Cebu đã vượt 

qua những tác động của BĐKH để phát triển có thể đúc kết những bài học tạo 

nên thành công và những khó khăn và trở ngại tiếp tục phải vượt qua.  

2.3.1.2. Thành phố Băng Kok - Thái Lan 

Cùng với Việt Nam, Philippines thì Thái Lan cũng chịu ảnh hưởng nặng 

nề của BĐKH. Trong 10 năm trở lại đây, quốc gia năng động với nền kinh tế 

phát triển ở Đông Nam Á này đã thấy rõ những tác động của BĐKH. Rõ nhất 

là trận lũ lụt lịch sử năm 2011, được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng hơn 50 

năm qua. Trước tình hình ấy, các cơ quan chính phủ cùng nhiều đối tác phát 
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triển, trong đó có Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã tái khẳng định ưu 

tiên hàng đầu của Thái Lan là phải giảm thiểu tác động của tình trạng BĐKH. 

  Sau trận lũ lịch sử 2011, các cơ quan liên quan đã phối hợp với nhau 

để giúp giảm thiểu tác động từ lũ lụt và quản lý tài nguyên nước hiệu quả. 

Nhiều dự án với sự kết hợp công nghệ ra đời. Trước tiên là thống nhất nguyên 

tắc quản lý tài nguyên nước với sự tham gia của người dân địa phương từ khu 

vực thượng nguồn đến hạ lưu. Tăng cường sự tham gia của người dân sẽ hỗ 

trợ đắc lực trong việc thực hiện kế hoạch. 

Những định hướng trong vấn đề thích ứng với BĐKH trong quản lý đô 

thị nói chung và mạng lưới đường nói riêng được thể hiện như sau: 

a. Gắn kết giữa khu vực đô thị và nông thôn với việc xác định đặc điểm 

của mỗi khu vực 

Hiện nay Thái Lan đang tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn để xây dựng và ứng dụng Chiến lược và quy hoạch phát triển đô thị có 

tính đàn hồi, có khả năng phục hồi nhanh năng lực khi bị tác động để thích 

ứng với BĐKH, như là Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là 

hệ thống cấp thoát nước có 

tính đàn hồi; thích ứng với 

mực nước biển dâng lên, 

thích ứng với lũ lụt và các rủi 

ro BĐKH gây ra đối với đô 

thị. Trong đó hệ thống đường 

sá gắn với hệ thống thoát 

nước và các hồ chứa nước 

(xem hình 2.12) 

 
Hình 2.12-Hệ thống chứa nước tại ngoại ô Băng KoK kết hợp với hệ thống đường sá. 
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Quy hoạch đô thị liên kết với vùng nông thôn xung quanh sao cho thích 

ứng với trường hợp nếu vùng nông thôn xung quanh bị tác động của BĐKH 

tàn phá, dân cư nông thôn không thể sống được thì di chuyển vào đô thị, hoặc 

ngược lại thì đô thị sẽ dịch chuyển vào vùng nông thôn xung quanh, kể cả 

trường hợp lũ lụt bất thường. Vấn đề ở đây là các giải pháp và hành động như 

thế nào để cải thiện tính đàn hồi của hệ thống đô thị thích ứng với BĐKH, và 

lập kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH là có hiệu quả. Mặt khác cũng 

phải phù hợp với từng khu vực để có giải pháp tốt nhất. 

b. Xây dựng các vành đai xanh  

Kinh nghiệm từ Thái Lan cho thấy họ phát triển vành đai xanh bằng cách 

giữ lại một phần lớn đất chưa phát triển hoặc đất nông nghiệp xung quanh 

vùng lõi đô thị. Điều này vừa giúp kiểm soát được sự mở rộng tràn lan của đô 

thị, vừa tạo vùng đệm bảo vệ vùng đô thị trước những tác động tiêu cực của 

biến đổi khí hậu. Vành đai xanh tự nhiên cũng sẽ giúp cải thiện chất lượng 

không khí trong khu vực đô thị.giữ mảng xanh đô thị, đảm bảo tính cân bằng 

của môi trường tự nhiên với phát triển đô thị bền vững thông qua việc quy 

hoạch phát triển đô. [82]  

Khái niệm “vành đai xanh” là cách để người Thái giải quyết những sai 

lầm trước đây do tốc độ đô thị hóa quá nhanh. Kéo theo đó là hiện tượng khai 

thác nước ngầm, làn sóng di dân và xây dựng tràn lan đã dẫn đến mỗi năm 

khoảng 2,8 triệu m3 nước ngầm được rút lên. Hệ quả là trong 60 năm, 

Bangkok đã sụt lún 1,5-1,7 m. Do vậy, thủ đô của Thái Lan trở thành một 

lòng chảo khổng lồ trước những cơn lũ từ thượng nguồn đổ về. Còn hiện tại, 

trước tình trạng biến đổi khí hậu - nước biển dâng, dòng chảy thượng nguồn 

bị “bóp nghẹt” đã khiến cho thủ đô này là một trong những địa phương bị tác 

động nặng nề do xâm nhập mặn. 

Cơ sở hạ tầng giao thông được thiết kế theo các điều kiện môi trường 
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bình thường sẽ không đủ an toàn và khả năng đáp ứng trong hiện tại và tương 

lai. Nước biển dâng có thể nhấn chìm cơ sở hạ tầng giao thông ven biển từ 

đường bộ, đường sắt, cảng biển, sân bay...  

Hàng năm, mưa lớn gây ra lũ lụt, lở đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng 

cho các tuyến giao thông, làm tắc nghẽn và ảnh hưởng đến việc lưu thông của 

phương tiện, phá hủy hạ tầng giao thông và làm tăng khối lượng cũng như chi 

phí khổng lồ cho công tác bảo trì. 

c. Phát triển giao thông công cộng đa phương thức 

Phát triển GTCC nhằm hạn chế tắc nghẽn giao thông là giải pháp rất 

quan trọng để giảm khí nhà kính và ứng phó với BĐKH. Băng Kok đã áp 

dụng giao thông công cộng đa phương thức vừa có tàu điện trên cao, vừa sử 

dụng xe buýt, xe buýt nhanh và vừa cả xe ôm đã giúp cho người dân đi lại 

thuận tiện khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông như trước đây. Đồng 

thời người dân cũng tăng cường đi xe đạp với 1 hệ thống đường xe đạp bên 

sông. Để thúc đẩy vấn đề đi xe đạp, cơ quan Quản lý Hành chính đô thị 

Bangkok (BMA) có chính sách rõ ràng để cải thiện giao thông công cộng. 

Trong vòng 15 năm tới, cơ quan này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc đi xe đạp 

trong thành phố. Chính quyền thành phố sẽ mở rộng làn đường dành cho xe 

đạp trong khu vực nội thành và liên kết chúng với hệ thống GTCC.  [17]  

         

 

 

 

 

 

 

 
Hình 2.13- Tình hình giao thông ở thủ đô Băng Kok [17] 
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d. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý giao thông  

Tại Bangkok đã áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao thông, 

vì vậy hàng loạt các hệ thống camera gắn trên các trục giao thông, điểm cao, 

các góc khuất… trong hệ thống điều hành tổng thể của cảnh sát với các phần 

mềm hiện đại luôn được cập nhật như hệ thống quản lý giao thông thông 

minh (Intelligent Transport System hệ thống quản lý sự di chuyển của các 

phương tiện, quản lý ô tô như (Advanced Vehicle Control Systems – Avcs), 

hay hệ thống quan lý các vụ tai nạn, các sự cố khẩn cấp (Incident 

Management and  Emergency Response Systems–IMERS). Trong công tác 

thích ứng với BĐKH khi có các sự cố thiên tai xảy ra thì việc quản lý các sự 

cố khẩn cấp là một yêu cầu quan trọng của chính quyền thành phố. Vì vậy 

quản lý giao thông bằng công nghệ thông minh để thích ứng với BĐKH là 

một phương thức hiệu quả.  

2.3.2. Kinh nghiệm của các đô thị trong nước 

2.3.2.1. Kinh nghiệm thành phố Cần Thơ 

Thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm vùng 

đồng bằng sông Cửu Long với nét đặc trưng sông nước. Thành phố có diện 

tích tự nhiên hơn 1,438 km2 (chiếm khoảng 3,5% diện tích vùng ĐBSCL), 

dân số khoảng 1.262.566 người (chiếm 7,1 % so với vùng ĐBSCL), tỷ lệ đô 

thị hóa đạt 67%. [39]  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.14-Hiện trạng giao thông thành phố Cần Thơ 

. 
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Với vai trò là đô thị hạt nhân trung tâm động lực của vùng kinh tế trọng 

điểm Vùng ĐBSCL nên trong những năm vừa qua thành phố đã có những 

phát triển mạnh, đã chú trọng từ khâu quy hoạch cũng như tới xây dựng cơ sở 

hạ tầng để đảm bảo sự phát triển ổn định (xem hình 2.14) 

 Là thành phố mang đặc trưng sông nước nên trước sự thay đổi của biến 

đổi khí hậu thành phố Cần Thơ cũng chịu tác động nặng nề, tình trạng ngập 

úng khi triều cường khiến nhiều tuyến đường phố tại khu vực trung tâm bị 

ngập nặng. (xem hình 2.15).  

      

Hình 2.15- Nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ bị ngập nặng mỗi khi triều cường 

Tình trạng ngập nặng của thành phố đặc biệt trên các tuyến đường của 

khu vực trung tâm TP Cần Thơ là một khó khăn lớn cho sự phát triển, vì vậy 

thành phố được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã có nhiều nghiên cứu để 

tìm ra các giải pháp khắc phục.    

Với sự giúp đỡ của GIZ và ADB thành phố Cần Thơ đã xây dựng các 

định hướng chiến lược trong thích ứng và giảm nhẹ BĐKH trong các lĩnh vực 

nói chung và trong đó có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Những chiến 

lược được cụ thể hóa là: [91],[96]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1). Xây dựng các kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu theo Chương 

trình quốc gia của chính phủ phù hợp với điều kiện của thành phố Cần Thơ. 
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2). Các sở, ngành của thành phố cùng phối hợp để phân tích khả năng 

chống chịu biến đổi khí hậu cho thành phố. 

3). Xây dựng cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện truy cập các dữ liệu có liên 

quan tới BĐKH đối với các cơ quan của thành phố. 

4). Xây dựng bản đồ Thích ứng - Công cụ mới để lập quy hoạch đô thị 

ứng phó với các hiểm họa. Cũng dựa trên bản đồ thích ứng sẽ giúp chính 

quyền đô thị phân khu vực trong quản lý rủi ro thiên tai. 

5). Xây dựng các chỉ số thích ứng  nhằm giúp thành phố đưa ra được các 

quyết định theo thứ tự ưu tiên để giám sát khả năng phục hồi của thành phố. 

6). Tăng cường năng lực và sự tham gia của các cộng đồng dễ bị tổn 

thương trong việc lập kế hoạch và ra quyết định chống chịu với BĐKH;  

7). Tăng cường đối thoại  giữa các bên liên quan trong thành phố thông 

qua các cuộc trao đổi  học tập và chia sẻ.  

Trên cơ sở các chiến lược thành phố xây dựng các kế hoạch hành động 

và những giải pháp cho mỗi lĩnh vực. 

Đối với việc khắc phục ngập úng tình trạng ngập úng đường phố thì giải 

pháp được đưa ra đó là:   

- Thành phố xác định các dự án ưu tiên nâng cấp các đoạn đê biển, đê 

sông, nâng cao khả năng thoát lũ, kiểm soát lũ kết hợp các giải pháp công 

trình mềm ở những khu vực có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến sản xuất, tính 

mạng và đời sống nhân dân. 

- Nâng cấp và cải tạo các công trình năng lượng và giao thông vận tải 

trên các địa bàn xung yếu. Trồng cây chống sạt lở ven sông và ven biển. 

2.3.2.2. Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng 

Thành phố Đà Nẵng thuộc Duyên hải miền Trung giáp tỉnh Thừa Thiên 

Huế và tỉnh Quảng Nam, là trung điểm của 4 di sản thế giới: phố cổ Hội An, 

Thánh địa Mỹ Sơn, Cố đô Huế và Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. 
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Với vị trí địa lý thuận lợi, Đà Nẵng là trung tâm kết nối miền Bắc và 

miền Nam; là thành phố động lực; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã 

hội, khoa học công nghệ của miền Trung và Tây Nguyên. Ngoài ra Đà Nẵng 

còn đóng vai trò quan trọng trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng 

do Đà Nẵng là cửa ra biển phía Đông của Hành lang Kinh tế Đông–Tây nối từ 

Myanma, Đông Bắc Thái Lan qua Lào đến Việt Nam. Đây là điều kiện lý 

tưởng để Đà Nẵng trao đổi kinh tế đối nội, đối ngoại và tăng cường phát triển 

kinh tế xã hội. 

Thành phố Đà Nẵng có diện tích 1,256.26km2 gồm 6 quận nội thành và 2 

huyện ngoại thành. Thành phố luôn duy trì được nhịp độ phát triển kinh tế 

khá, các ngành sản xuất-dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao; thu nhập bình 

quân đầu người tăng nhanh và là một trong những địa phương có nguồn thu 

ngân sách lớn. Dân số trên 1 triệu người (2017) và mật độ dân số trung bình là 

721,5 người/km2 (khu vực nội thành gấp 20 lần so với khu vực nông thôn.[41] 

Cơ sở hạ tầng giao thông đô thị và các dịch vụ công cộng được xây dựng.  

Những khu dân cư được quy hoạch, những đường phố mới, công viên, siêu thị, 

trung tâm thương mại đã làm thay đổi cơ bản diện mạo của thành phố theo 

hướng thân thiện với môi trường.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Hình 2.16- Bản đồ thành phố Đà Nẵng  
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Hệ thống GT đường bộ Đà Nẵng có sự phát triển vượt bậc kể từ khi 

được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương (1997). Mạng lưới đường 

đô thị được liên hoàn nhờ các trục đường quan trọng: Điện Biên Phủ, trục 

đường ven biển, ven sông Hàn, với tỉ lệ bao phủ của đường bộ trung bình 

8,2% toàn thành phố, khu trung tâm thương mại 10,3%. Điển hình như tuyến 

đường ven biển Liên Chiểu-Thuận Phước và Sơn Trà- Điện Ngọc mở ra khả 

năng khai thác tiềm năng du lịch biển tạo thành “con đường 5 sao” với nhiều 

dự án du lịch cao cấp được “mọc lên” kết nối du lịch Huế-Đà Nẵng và Hội An. 

Ngoài ra hệ thống giao thông đối ngoại cũng được thành phố chú trọng 

đầu tư, như: tỉnh lộ 602 nối từ quốc lộ 1A đến khu du lịch Bà Nà; quốc lộ 14B 

bắt đầu từ cảng Tiên Sa cắt qua quốc lộ 1A và giao với đường mòn Hồ Chí 

Minh; tỉnh lộ 604 liên thông từ Đà Nẵng, Quảng Nam đi đường Hồ Chí Minh.  

Theo định hướng đến năm 2020, tiếp tục phát triển hệ thống đường bộ 

ven biển nối liền từ Hải Vân đến Điện Ngọc (Quảng Nam), đồng thời phát 

triển giao thông đối ngoại. Hoàn thành dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng 

Ngãi tạo ra tính liên kết phát triển kinh tế giữa Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - 

Quảng Ngãi. (xem hình 2.17) 

 

        Hình 2.17- Mạng lưới giao thông thành phố Đà Nẵng [Nguồn: Tác giả] 
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Sự gia tăng nhanh của các phương tiện giao thông cá nhân (xe máy, ô 

tô) dẫn đến cơ sở hạ tầng giao thông Đà Nẵng mặc dù tương đối đồng bộ, 

hiện đại nhưng không theo kịp với tốc độ phát triển của các loại phương tiện. 

Đà Nẵng hiện có khoảng 40.000 ô tô và 600.000 xe máy (chiếm 77% số 

phương tiện), chưa kể các loại xe của khách vãng lai; tỷ lệ tăng trưởng của 

phương tiện bình quân hàng năm đạt 15%. Ùn tắc giao thông tại khu vực 

trung tâm ngày càng phổ biến vào các giờ cao điểm; trong đó nghiêm trọng 

nhất là tại các ngã tư có giao cắt với các tuyến đường sắt đi vào ga Đà Nẵng. 

Bên cạnh đó là ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, tai nạn giao thông đang gây ra 

những tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Là thành phố ven biển, Đà Nẵng đang đối mặt tình trạng nước biển dâng 

ngày càng diễn biến phức tạp. Những năm gần đây, tình hình bờ biển bị xâm 

thực xảy ra nhiều hơn. Sự đe dọa của mực nước biển dâng lên các khu dân cư 

và cơ sở hạ tầng dọc bờ biển là thường xuyên hơn. Kéo theo đó, người dân 

sống dọc ven biển luôn rơi vào trạng thái lo lắng bởi nạn xâm thực của sóng 

biển. Mặt khác, với vị trí nằm ở hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn khiến Đà 

Nẵng trở thành một trong những thành phố dễ bị tổn thương nhất trước những 

tác động của ngập lụt, đặc biệt là trong bối cảnh BĐKH hiện nay. 

Tại Hội nghị về ứng phó với BĐKH của ISETT hỗ trợ, các chuyên gia 

về BĐKH đã chỉ rõ nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng đang ngày càng gia tăng, tình 

trạng xói mòn bờ biển và bão lũ sẽ ngày càng khốc liệt hơn, nhiều nguy cơ sạt 

lở đất phá vỡ hệ thống đường bộ. Năm 2009 khi tuyến đường Nguyễn Tất 

Thành vừa hoàn thành và đi vào hoạt động, đây là tuyến đường bờ kè du lịch 

ven biển được gọi là tuyến đường “5 sao” đã bị sóng biển đánh vỡ và một số 

đoạn kè bị sập. Theo các nhà quản lý và kỹ thuật cho rằng việc bị phá hỏng do 

hai yếu tố căn bản nhất là thiết kế và thi công. Việc thi công đảm bảo đúng 

thiết kế nhưng khâu thiết kế lại chưa đáp ứng chống chịu với bão lớn. Tuyến 
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kè này dài gần 6km nhằm bảo vệ bờ biển, đường Nguyễn Tất Thành và các 

khu dân cư bên trong. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 4. Việc 

thiết kế bờ kè đường Nguyễn Tất Thành căn cứ theo hiện trạng lúc đó để lựa 

chọn quy mô, có tính bổ sung yếu tố vượt tải. Tuy nhiên, điều không lường 

trước được là biến đổi khí hậu diễn ra quá nhanh chóng. Tần suất thiết kế 

công trình là 5% nhưng chỉ 3 năm qua đã xảy ra bão lớn dồn dập, tần suất rất 

cao và ngắn nên dẫn tới công trình không chịu đựng nổi, đơn vị thiết kế chưa 

lường hết tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu (xem hình 2.18). Đây là một  

bài học rút ra trong việc ứng phó với BĐKH. [53] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.18- Tuyến đường Nguyễn Tất Thành sau trận bão (năm 2007) 
 

 

Để xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố Đáng sống, chính quyền 

và nhân dân Đà Nẵng đã tìm nhiều giải pháp để có khả năng ứng phó, giảm 

nhẹ thiên tai có thể chuẩn bị tốt hơn, chống chịu và phục hồi một cách hiệu 

quả hơn khi đối mặt với những cú sốc, áp lực và những tổn thất về thiên nhiên 

khác. Đà Nẵng đã được quốc tế biết đến như là một đô thị có giao thông, dịch 

vụ phát triển nhanh, là trung tâm du lịch ở miền Trung Việt Nam; đồng thời 

nằm ở vị trí ven biển, chịu ảnh hưởng thường xuyên của biến đổi khí hậu do 

lũ lụt, bão và áp thấp. Và điều quan trọng là, qua thực tế, đã chứng mình khả 

năng phục hồi nhanh của thành phố, tạo ra tiếng vang tốt trong ứng phó với 
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các rủi ro khí hậu. Những kết quả của thành phố Đà Nẵng trong việc thích 

ứng với BĐKH được đúc kết qua một số điểm nổi bật sau: 

1). Xây dựng khả năng phục hồi nhanh đòi hỏi các bên từ các lĩnh vực, 

và hỗ trợ liên ngành, bao gồm các công cụ và nguồn lực xây dựng khả năng 

phục hồi nhanh và rất sẵn sàng  

2). Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu của thành phố từng bước được cải 

thiện để ứng phó tốt hơn với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng đặc 

biệt là hệ thống đường sá. Quá trình đó được lãnh đạo thành phố đưa vào 

những kế hoạch dài hơi mang tính chiến lược và có sự phối hợp của nhiều 

ngành nhiều cấp, sự hỗ trợ của trung ương và các tổ chức quốc tế.  

3). Thành phố quan tâm xây dựng, củng cố năng lực của các tổ chức 

chính quyền địa phương, của khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các nhà 

nghiên cứu để ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai. Bên cạnh đó, thành 

phố đã phát huy khá tốt vai trò của Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với biến 

đổi khí hậu và Nước biển dâng thành phố (CCCO), nâng cao kỹ năng và 

nguồn lực để nghiên cứu, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp lập kế hoạch 

can thiệp và thích nghi. Đồng thời chú trọng nâng cao nhận thức và xây dựng 

năng lực của các hộ dân và các nhóm cộng đồng thích ứng với khu vực ven 

biển và miền núi dễ bị tổn thương. 

4). Đà Nẵng cũng quan tâm xây dựng cơ chế tốt hơn để phối hợp và hỗ 

trợ khả năng phục hồi lồng ghép trong các lĩnh vực ưu tiên, thông qua CCCO. 

Điều này bao gồm việc lồng ghép khả năng phục hồi khí hậu vào chính sách 

quy hoạch và phát triển đô thị, sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, 

quản lý nước… Ngoài ra, thành phố cũng quan tâm xây dựng cơ chế để hỗ trợ 

giảm khí thải và bảo vệ hệ sinh thái và chia sẻ các bài học kinh nghiệm. 

Để có những kết quả cụ thể TP. Đà Nẵng đã đưa ra các chỉ tiêu như:Cá 

• Nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn lực 
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Đến 2020, các chỉ số vừa nêu sẽ tăng lần lượt: trên 80% đối với cộng 

đồng dân cư; 100% công chức/viên chức. 

• Tích hợp và lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu 

100% các ngành và địa phương hoàn thành đánh giá tác động. Đến năm 

2015, tích hợp 50% tại các ngành, địa phương đến năm 2020 đạt 100%. 

• Triển khai các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ 

Từ 3 đến 5 dự án/công trình liên quan đến biến đổi khí hậu/ngành và địa 

phương/5 năm 

• Tăng cường về Thể chế - Chính sách 

- Xây dựng, triển khai chỉ số đánh giá 

- Đảm bảo nguồn lực tổ chức 

• Tăng cường hợp tác quốc tế 

- Có 3 nhà tài trợ /dự án quốc tế/5 năm 

- Trong 10 ưu tiên trong ứng phó với BĐKH của thành phố Đà Nẵng có 

3 ưu tiên liên quan tới mạng lưới đường đó là: 

1). Quản lý tổng hợp: Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch thoát lũ thành phố. 

Vấn đề này nếu không giải quyết tốt sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới giao 

thông đô thị. 

2). Đánh giá tác động biến đổi khí hậu và xây dựng kịch bản quy hoạch 

hạ tầng giao thông thành phố ứng phó BĐKH. 

  3). Áp dụng giải pháp công trình nhằm tăng cường khả năng chống chịu 

với BĐKH khu vực sông Hàn. Vấn đề này liên quan tới các tuyến đường và 

cầu cảng ven sông Hàn. [53] 
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Chương 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI 

ĐƯỜNG ĐÔ THỊ CÁC ĐÔ THỊ TỈNH LỴ VEN BIỂN TÂY NAM 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU  

3.1. Quan điểm, nguyên tắc và tiêu chí quản lý mạng lưới đường đô thị 

thích ứng biến đổi khí hậu. 

Để có thể xác định các tiêu chí và đề xuất một số giải pháp trong quản lý 

MLĐ các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long 

thích ứng với BĐKH đạt được hiệu quả cần đảm bảo theo quan điểm và 

nguyên tắc sau. 

3.1.1. Quan điểm. 

Quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với BĐKH là một lĩnh vực 

còn rất mới đối với các đô thị ở nước ta, vì vậy để có cơ sở cho đề xuất một số 

nội dung trong công tác quản lý MLĐ đối với các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây 

Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long luận án đề xuất 7 quan điểm sau: 

1). Quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với BĐKH là một phương 

pháp tiếp cận mới cần phải đúc kết tiếp thu các bài học kinh nghiệm trong và 

ngoài nước, nhằm phát huy ưu điểm đồng thời khắc phục các khuyết điểm để 

xây dựng kế hoạch quản lý MLĐ phù hợp với chiến lược phát triển của các đô 

thị thích ứng với biến đổi khí hậu.  

2). Nghiên cứu và đề xuất mới về quản lý mạng lưới đường đô thị thích 

ứng với BĐKH cho các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông 

Cửu Long cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quản lý quy hoạch đô 

thị với quản lý quy hoạch mạng lưới đường đô thị và quy hoạch sử dụng đất 

với phát triển phương tiện giao thông.  

3). Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng kỹ thuật giải pháp giao thông thông 

minh và giao thông xanh trong quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với 
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BĐKH cho các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu 

Long cần bảo đảm tính hài hoà và đặt thù riêng của từng đô thị trong vùng. 

4). Công tác quản lý phải gắn với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội của các tỉnh trong vùng theo “Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng 

đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020” và “Định hướng quy hoạch xây 

dựng vùng KTTĐ đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2050”. 

5). Quản lý mạng lưới đường thích ứng với BĐKH cần ứng dụng khoa 

học và công nghệ tiên tiến trong quy hoạch xây dựng mạng lưới đường và lựa 

chọn phương tiện vận chuyển hành khách phù hợp với điều kiện Việt Nam và 

của mỗi đô thị. 

6). Quản lý mạng lưới đường thích ứng với BĐKH là trách nhiệm của 

các cấp chính quyền, doanh nghiệp và của mỗi người dân trên tinh thần cùng 

chia sẻ trách nhiệm hướng tới một môi trường giao thông thân thiện, hiện đại, 

hài hoà và thích ứng.  

7). Phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới, pháp luật Việt Nam 

và với điều kiện thực tiễn, đặc thù của mỗi đô thị. 

3.1.2. Các nguyên tắc quản lý mạng lưới đường thích ứng với BĐKH  

Để nâng cao hiệu quả quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ 

ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH tác 

giả đề xuất các nguyên tắc quản lý dựa trên một số căn cứ sau: 

- Các nguyên tắc trong quản lý mạng lưới đường đô thị ban hành theo 

theo Thông tư số: 04/2008/TT-BXD, ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng. 

- Các yêu cầu trong theo kịch bản 2016 ứng phó với BĐKH của Bộ Tài 

nguyên & Môi trường. 

- Điều kiện địa hình tự nhiên và ảnh hưởng của BĐKH tới các đô thị 

tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
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- Đặc thù về quy hoạch xây dựng đô thị của các đô thị tỉnh lỵ ven biển 

Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Với 4 căn cứ 7 quan điểm nêu trên, Luận án đề xuất 7 nguyên tắc chung 

trong quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với BĐKH của 2 thành phố 

Cà Mau và Rạch Giá như sau:  

1). Phù hợp với Quy hoạch chung của các đô thị trong vùng đến năm 

2030 tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với quy hoạch giao thông đô thị các 

thành phố vùng ĐBSCL đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê 

duyệt và phù hợp với những điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn các thành phố. 

2). Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ trong vùng, 

đảm bảo kết hợp vận chuyển đa phương thức. 

3). Xây dựng các mô hình quản lý phải linh hoạt và mở, không tuân thủ 

một cách máy móc để từ đó có nhiều cách tiếp cận trong vấn đề thực hiện 

quản lý MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH. 

4). Căn cứ vào tình hình cụ thể chịu tác động của BĐKH để phân vùng 

trong quản lý MLĐ đô thị trên cơ sở đó xác định phương thức quản lý MLĐ 

đối với từng khu vực. Gắn kết giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch 

mạng lưới đường, đặc biệt lưu ý tới các khu vực dễ chịu tác động của nước 

biển dâng và triều cường. 

5). Xây dựng hệ thống trung tâm điều hành, thông tin, quản lý giao thông 

phải được đồng bộ, thống nhất cho cả đô thị. Cần công bố thông tin về các 

tuyến đường phố bị ngập úng triều cường, cảnh báo nguy hiểm qua các tuyến 

đường có thời tiết xấu, thông tin khu vực dự kiến cải tạo, mở rộng hoặc xây 

mới các tuyến đường cho dân cư. Đồng thời đẩy mạnh sự tham gia của cộng 

đồng là yếu tố quan trọng trong quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH. 

6). Nhằm giảm phát thải nhà kính các đô thị cần đẩy mạnh phát triển hệ 

thống giao thông công cộng theo hướng giao thông xanh. Khai thác có hiệu 
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quả tuyến đường giao thông công cộng đô thị, các tuyến phố đi bộ, các tuyến 

đường trục chính thành phố và các tuyến đường tránh đô thị nhằm giảm phát 

thải khí nhà kính. 

7). Lấy nguyên tắc phát triển bền vững làm cơ sở cho mọi đề xuất trong 

hoạt động quản lý mạng lưới đường thích ứng với BĐKH. 

3.1.3. Các tiêu chí quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng BĐKH 

3.1.3.1. Cơ sở đề xuất các tiêu chí 

  Để đề xuất các tiêu chí quản lý MLĐ đô thị thích ứng biến đổi khí hậu 

đối với các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL tác giả dựa trên: 

  - Các tiêu chí của đô thị thích ứng với BĐKH mà các nước đã đưa ra và 

tác giả đã đúc kết ở chương II 

- Kinh nghiệm của một số đô thị nước ngoài và của nước ta đã được 

trình bày ở chương II. 

- Xem xét tới đặc điểm, các yếu tố tác động của BĐKH đến khả năng 

thích ứng trong quản lý MLĐ đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL 

thích ứng với BĐKH mà luận án đã phân tích ở chương II.  

- Năng lực quản lý của các bên liên quan và sự tham gia của cộng đồng 

địa phương trong quản lý MLĐ có tính đến khả năng thích ứng với BĐKH. 

3.1.3.2. Các tiêu chí quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH 

  Từ 4 căn cứ nêu trên NCS đề xuất hệ thống tiêu chí Quản lý mạng lưới 

đường đô thị thích ứng với BĐKH đối với các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây 

Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long với 5 tiêu chí sau: 

Tiêu chí 1. Có chiến lược quy hoạch giao thông trong dài hạn thích ứng 

với BĐKH 

Có chiến lược QHGT trong dài hạn một cách chính xác giúp các nhà 

quản lý lập kế hoạch thực hiện phù hợp với từng giai đoạn của đô thị đảm bảo 

tính khả thi đáp ứng nhu cầu trước mắt và là tiền đề phát triển trong tương lại. 
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Đối với các đô thị ven biển như TP.Cà Mau và TP.Rạch Giá yêu cầu quy 

hoạch MLĐ đòi hỏi có tính định hướng phát triển lâu dài hàng trăm năm trong 

khi BĐKH mỗi ngày gia tăng khốc liệt. Vì vậy chiến lược quy hoạch giao 

thông nói chung và MLĐ đô thị nói riêng đòi hỏi phải xem xét và lường trước 

các vấn đề mà kịch bản BĐKH đã đưa ra. Điều này gắn bó chặt chẽ giữa quy 

hoạch MLĐ với quy hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sát biển và gần biển. 

Tiêu chí 2. Phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên và đặc điểm biến đổi 

khí hậu của vùng 

Đối với điều kiện địa hình tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn trong thiết kế 

quy hoạch cũng như trong bảo trì và dưới tác động của BĐKH thì điều kiện tự 

nhiên cũng chịu ảnh hưởng như sạt lở, úng ngập. Trong phân loại đường ô tô 

nói chung và đường đô thị nói riêng, trong Quy chuẩn và Tiêu chuẩn dùng 

nhiều hệ thống phân loại khác nhau, mỗi hệ thống đáp ứng cho một yêu cầu 

riêng và phải phù hợp với điều kiện địa hình của 2 thành phố Cà Mau và Rạch 

Giá. Thành phố Cà Mau nằm trong vùng đất thấp, nhiều khu vực bị ngập 

nước, có 5 nhóm đất chính gồm đất phèn, đất than bùn, đất bãi bồi, đất mặn 

và đất kênh rạch. Ngay tại khu vực trung tâm thành phố cũng thấy rõ nét đặc 

trưng mang tính sông nước của thành phố gần biển này (hình 3.1 a). Đối với 

thành phố Rạch Giá là khu vực sát biển Tây với các khu lấn biển để xây dựng 

khu đô thị trên 10.000 ha (xem hình 3.1.b). Với các dự án lấn biển, có rất 

nhiều yếu tố cần phải xem xét kỹ lưỡng, chẳng hạn như tác động của sóng 

biển, thuỷ triều, bão lũ; vấn đề dòng chảy và xói lở; vấn đề môi trường sống, 

sinh sản của sinh vật biển; giải quyết chất thải đô thị. Do đặc thù về thiên 

nhiên và xây dựng lấn biển có tác động rất lớn tới mạng lưới đường đô thị. 

Điều này cũng có ảnh hưởng tới khía cạnh an toàn giao thông đường 

bộ, vì vậy trong công tác quản lý cũng cần phải hiểu và nắm sát điều kiện thực 

tế này để có sự lựa chọn giải pháp thích hợp. 
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  Hình 3.1a- Sông nước TP. Cà Mau         Hình 3.1b- Lấn biển của TP. Rạch Giá 

- Đối với biến đổi khí hậu, được thể hiện ở các yếu tố đặc trưng như: 

Nhiệt độ, nắng gió, mưa đặc biệt là bão lũ, nước biển dâng, xâm nhập ngập 

mặn.  

- Khi tăng lượng mưa, năng lực thoát nước mưa của nhiều đoạn tuyến 

đường bộ, không đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước nhanh. Sự quá tải của hệ 

thống cống thoát nước ngang đường; Một số cây cầu hiện hữu sẽ có nguy cơ 

không còn đáp ứng được tịnh không đứng yêu cầu cho vận tải thuỷ nội địa. 

- Mức nước biển dâng, đối với 2 thành phố Cà Mau và Rạch giá ven biển 

Tây có những yếu tố đặc thù chịu ảnh hưởng mạnh của BĐKH nên việc thích 

ứng với BĐKH  là một tiêu chí rất cần phải được nghiên cứu đánh giá để có 

những giải pháp thích hợp. 

Tiêu chí 3. Phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương. 

Kinh tế của đô thị có ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quản lý đô thị nói 

chung và quản lý mạng lưới đường trong điều kiện thích ứng với BĐKH. Khi 

điều kiện kinh tế cho phép sẽ đặt ra cho các nhà quản lý nhiều phương án lựa 

chọn. Ví dụ khi nguồn thu của thành phố tăng lên là cơ sở tốt để chính quyền 

đô thị có thể áp dụng các giải pháp kỹ thuật với công nghệ tiên tiến trong quy 

hoạch, trong xây dựng và trong quản lý mạng lưới đường đô thị. Ở TP. Cà 

Mau với đặc trưng vùng sông nước nên chợ nổi Cà Mau lan tỏa trong nhiều 
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khu vực. Đối với yếu tố xã hội ở mỗi vùng miền người dân có lối sống, tập 

quán khác nhau. Đây là khu vực cộng đồng từ xa xưa là những người mở bờ 

cõi và sống chết kiên cường với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Đặc điểm 

này cũng ảnh hưởng tới khả năng thích ứng của mỗi người dân trong khả 

năng chống chịu với điều kiện tự nhiên thay đổi thất thường cũng như sự huy 

động của chính quyền đô thị khi có những tình huống phức tạp gây ra bởi 

thiên tai. 

Tiêu chí 4. Phù hợp với đặc điểm và khả năng chống chịu của cơ sở hạ 

tầng đô thị 

Cơ sở hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất 

quyết định tới khả năng phát triển và mức độ đáp ứng nhu cầu đi lại của người 

và phương tiện giao thông đó là cơ sở để đảm bảo kinh tế của đô thị phát triển. 

BĐKH sẽ tác động tới tính tiện nghi, tính hữu dụng, sức chịu tải, độ bền, độ 

an toàn của các công trình giao thông được thiết kế. Những công trình giao 

thông của đô thị có khả năng chống chịu đến mức độ nào, vì vậy cần đánh giá 

tác động của BĐKH cho từng loại cơ sở hạ tầng mạng lưới đường của đô thị 

như hệ thống đường sá, cầu cống, cảng sông, cảng biển v.v. để có các giải 

pháp thích ứng phù hợp là điều rất quan trọng mà những nhà hoạch định 

chính sách, các nhà quản lý kỹ thuật rất cần quan tâm và hiểu biết để có kế 

hoạch, quy hoạch cho giai đoạn  trước mắt và lâu dài của TP cà Mau và TP 

Rạch Giá 

Tiêu chí 5. Phù hợp với  cơ chế và trách nhiệm của các bên liên quan. 

Trong công tác giảm nhẹ và thích ứng vai trò của chính quyền đô thị là 

cực kỳ quan trọng là cơ quan chỉ đạo và chủ động trong ứng phó với biến đổi 

khí hậu, tăng cường quản lý trên cơ sở phương thức quản lý tổng hợp và 

thống nhất, liên ngành, liên vùng. Vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo 

đảm lợi ích lâu dài, trong đó lợi ích lâu dài là cơ bản. Nâng cao năng lực dự 
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báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu của các cơ quan chuyên 

môn. Hình thành cho mỗi thành viên trong xã hội ý thức chủ động phòng, 

tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Giảm dần thiệt hại về người, tài 

sản do thiên tai gây ra. Vừa bảo đảm toàn diện, vừa phải có trọng tâm, trọng 

điểm; có bước đi phù hợp trong từng giai đoạn; dựa vào nội lực là chính, huy 

động nguồn lực và kinh nghiệm từ cộng đồng.  

3.2. Đề xuất một số giải pháp quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị 

tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với 

biến đổi khí hậu. 

Trên cơ sở các nguyên tắc quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với 

BĐKH luận án đề xuất một số giải pháp bao gồm: 

- Nhóm giải pháp phân vùng quy hoạch. 

- Nhóm giải pháp hoàn thiện về cơ cấu tổ chức. 

  - Đề xuất bổ quy định về cơ chế chính sách. 

  - Huy động sự tham gia của cộng đồng. 

3.2.1. Nhóm giải pháp phân vùng quy hoạch 

3.2.1.1.Phân vùng đô thị theo khu vực để quản lý mạng lưới đường đô thị 

thích ứng với biến đổi khí hậu 

a. Cơ sở phân vùng  

Các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL đều là thành phố loại 

II, có quá trình lịch sử đô thị phát triển lâu dài nên hiện trạng mạng lưới 

đường cũng đa dạng, phát triển và thay đổi qua các thời kỳ, với địa chất, địa 

hình và tình hình biến đổi khí hậu khác nhau.  

- Mỗi đô thị điều có nét đặt thù riêng: TP.Rạch Giá và TP.Cà Mau nằm 

trong chuỗi 15 đô thị ven biển Tây Nam Bộ, Rạch Giá là đô thị sát biển và 

TP.Cà Mau là đô thị gần biển, có địa hình tương đối bằng phẳng cao độ trung 

bình khoảng 1 mét so với mực nước biển. Tuy nhiên 2 thành phố có một điểm 
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chung đều chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, thường xuyên chịu ảnh 

hưởng trực tiếp do triều cường và xâm ngập mặn. 

 - Mật độ đường bộ các thành phố tương đương nhau đạt khoảng 

3,7km/km2 và 2,45km/1000 dân. Mật độ này khá cao so với các tỉnh ĐBSCL, 

nhưng chất lượng và khả năng thông xe thấp. Mạng lưới đường đô thị tại các 

khu vực mới của các thành phố còn rất thiếu, vẫn đang trong quá trình điều 

chỉnh quy hoạch và xây dựng.  

- Căn cứ vào hiện trạng mạng lưới đường và đặc trưng mạng lưới đường 

của mỗi khu vực trong thành phố đã được phân tích đầy đủ ở chương I    

     - Với điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng ảnh hưởng lớn đến 

đời sống dân cư đô thị, và điều kiện địa hình đô thị có độ dốc hướng ra biển 

Tây. Cả hai đô thị đều ven biển và có các khu vực lấn biển, do vậy khu vực 

nào gần và sát biển thì dễ bị tổn thương bởi BĐKH. Đây là một cơ sở rất quan  

trọng để xem xét việc phân khu vực. 

b. Đề xuất phân vùng theo khu vực cho 2 thành phố  

 Từ cơ sở phân vùng nêu trên và từ điều kiện tự nhiên, hiện trạng MLĐ, 

tác động của BĐKH lên 2 đô thị, tác giả đề xuất giải pháp phân vùng thành 3 

khu vực để có những giải pháp quản lý MLĐ thích ứng BĐKH. 

  -Khu vực 1: Khu vực gần biển và khu vực sát biển 

  -Khu vực 2: Khu vực trung tâm đô thị 

  -Khu vực 3: Khu vực ngoại vi và giáp biên (khu vực xa biển) 

• Phân vùng theo khu vực đối với thành phố Cà Mau 

 Thành phố Cà Mau  đã quản lý đô thị theo quy hoạch chung xây dựng đô 

thị, trong đó có quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông được phê duyệt năm 

2008. Cũng giống như các đô thị khác trong vùng ĐBSCL, thành phố Cà Mau 

là đô thị sông nước miền tây nên MLĐ được hình thành và phát triển ven các 

tuyến sông, rạch cùng với đặc trưng riêng là đô thị gần biển. 
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Để công tác quản lý MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH luận án đề xuất 

chia TP. Cà Mau làm 3 khu vực. (xem hình 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Màu đỏ khu vực 1 (Khu vực gần biển )  

- Màu vàng khu vực 2 (Khu vực đô thị trung tâm) 

- Màu xanh khu vực 3 (Khu vực ngoại vi thành phố và giáp biên)  

+ Khu vực 1: Bao gồm 4 đơn vị: phường 8 và 3 xã: Hoà Tân, Hoà Thành 

và xã Lý Văn Lâm, với tổng diện tích 98,174km2, chiếm 39,2% diện tích đất 

thành phố Cà Mau. Đây là khu vực gần biển với nhiều khu đô thị lớn và đáng 

chú ý đây là khu công nghiệp khí điện đạm Cà Mau lớn nhất ĐBSCL.  

+ Khu vực 2: Bao gồm diện tích của 9 đơn vị: Phường 1, Phường 2, 

Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9 và Phường 

Tân Xuyên, với tổng diện tích 51,022km2 và chiếm 20% đất thành phố. Đây 

là khu vực nằm ở trung tâm thành phố với mạng lưới đường ở nhiều khu vực 

khá dày nhưng lại chịu ảnh hưởng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật xuống cấp 

đặc biệt là hệ thống thoát nước. 

Hình 3.2-Sơ đồ phân khu vực thành phố Cà Mau thích ứng với BĐKH 
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+ Khu vực 3: Mật độ dân số thấp nhất 338 người/km2, diện tích khu vực 

3 lớn nhất với tổng diện tích 100,023km2  và chiếm 40,8% đất thành phố, gồm 

các xã: An Xuyên, Tân Thành, Định Bình và xã Tắc Vân. Là khu vực ngoại vi 

của thành phố nhưng cũng có đặc điểm sự kết nối giữa các điểm dân cư khá 

xa và mạng lưới đường tương đối thưa thớt đa phần là đường nông thôn. 

• Phân vùng theo khu vực đối với thành phố Rạch Giá 

  Thành phố Rạch Giá với tốc độ đô thị hóa rất nhanh và trải qua nhiều  

giai đoạn phát triển khác nhau tạo nên đô thị có nhiều khu vực khác nhau như 

khu vực lấn biển, khu vực sát vùng ven, khu đô thị cũ...Mỗi khu vực có những 

đặc điểm khác nhau vì vậy để quản lý mạng lưới đường đạt kết quả tốt tác giả 

luận án đề xuất phân vùng thành phố Rạch Giá làm 3 khu vực (xem hình 3.3)   

 

 

- Màu đỏ khu vực 1 (Khu vực sát  biển-Giáp biển) 

  - Màu vàng khu vực 2 (Khu vực đô thị trung tâm) 

- Màu xanh khu vực 3 (Khu vực ngoại vi thành phố và giáp biên) 

Hình 3.3. Sơ đồ phân khu vực đối với TP Rạch Giá 

 



111 

 

+ Khu vực 1:  Khu vực này chủ yếu là lấn biển 4,2km2. Bao gồm diện 

tích một phần của các phường: An Hoà, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc, Vĩnh 

Bảo, Vĩnh Quang. Đặc biệt đường giáp biên của khu vực 1 và khu vực 2 là 

đường phân thuỷ kênh Ông Hiển nhánh của sông Cái Lớn, trực tiếp đổ ra biển, 

thuận lợi cho phân tách khu vực kiểm soát và cho giải pháp khi có triều cường 

và nước biển dâng. Với tổng diện tích 15,858km2, chiếm 10,6% diện tích đất 

TP. Rạch Giá. Đây là khu vực sát biển với nhiều khu đô thị lấn biển và đang 

trong quá trình phát triển với các công trình công cộng lớn của thành phố như 

công trình nhạc nước, quảng trường lớn, trung tâm sinh hoạt cộng đồng. 

+ Khu vực 2: Bao gồm 4 phường: Rạch Sỏi, Vĩnh Lợi, An Bình, An Hoà, 

Vĩnh Lạc, và 50% diện tích phường Vĩnh Hiệp và 50% diện tích phường Vĩnh 

Quang, với tổng diện tích 23,132km2 và chiếm 22% diên tích đất thành phố. 

Đây là khu vực nằm ở trung tâm thành phố (khu cũ) với mạng lưới đường ở 

nhiều khu vực khá dày nhưng lại chịu ảnh hưởng của hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật xuống cấp đặc biệt là hệ thống thoát nước, và khu vực được chia cắt bởi 

đường phân thuỷ kênh ông Hiển theo hướng Tây-Bắc và kênh đường thuỷ 

Phía Nam theo hướng Đông Nam và trực tiếp đổ ra biển, thuận lợi cho phân 

tách khu vực kiểm soát và cho giải pháp khi có triều cường và nước biển dâng. 

+ Khu vực 3: gồm phường Vĩnh Thông, phường Vĩnh Hiệp và xã Phi 

Thông. Mật độ dân số thấp nhất 336 người/km2, diện tích khu vực 3 lớn nhất 

toàn thành phố với diện tích là 70.030 km2, diện tích chủ yếu là canh tác nông 

nghiệp chiếm 90%. Mạng lưới đô thị là đường nông thôn gồm đường nhựa, bê 

tông và đường đất. Là khu vực ở xa biển và có đặc điểm sự kết nối giữa các 

điểm dân cư khá xa và MLĐ tương đối thưa thớt đa phần là đường nông thôn. 

Qua xem xét 3 khu vực của 2 thành phố nêu trên cho thấy giữa thành phố 

Cà Mau và thành phố Rạch Giá cũng có một số đặc điểm khác nhau. Đòi hỏi 
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giải pháp cho mỗi khu vực của 2 thành phố cần có sự nghiên cứu khác nhau 

đối với quá trình thích ứng của từng khu vực. 

3.2.1.2.Các giải pháp quản lý MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH đối với mỗi 

khu vực của thành phố Cà Mau và Rạch Giá  

  a. Giải pháp quản lý theo 3 khu vực của thành phố Cà Mau 

•  Khu vực 1- khu vực gần biển 

Khu vực 1 là khu vực đô thị mới gần biển, khu vực đô thị mới ven trung  

tâm của thành phố. Được sự đầu tư từ các nguồn lực khác nhau, trong những 

năm gần đây thành phố Cà Mau có tốc độ phát triển rất nhanh, một số người 

dân từ các huyện và các tỉnh thành khác nhập cư vào thành phố rất nhiều, kéo 

theo nhà ở cũng tăng lên và một số khu đô thị mới được hình thành tuân thủ 

theo quy hoạch chung và định hướng phát triển đô thị. Tuy nhiên Cà Mau 

chưa chú trọng nhiều đến biến đổi khí hậu, đặc biệt là chưa có lồng ghép 

BĐKH trong quy hoạch và xây dựng đô thị, đối với khu vực gần biển, chịu 

ảnh hưởng tác động lớn của BĐKH so với các khu vực còn lại trong đô thị 

của vùng. Vì vậy đối với khu vực 1 này luận án đề xuất các giải pháp: 

i) Giải pháp tổ chức giao thông và hoàn thiện mạng lưới đường  

Tổ chức giao thông và hoàn thiện mạng lưới đường là một yêu cầu quan 

trọng trong quản lý giao thông đô thị. Trên cơ sở đặc điểm MLĐ của TP.Cà 

Mau và tình hình biến đổi khí hậu của khu vực 1, luận án đề xuất: 

- Kết nối đồng bộ hạ tầng khu cũ và khu mới để tránh các khu đô thị cũ 

có cao độ thấp hơn sẽ bị ngập úng khi có triều cường và mưa lớn. 

- Xây dựng các tuyến cống ngang đường đô thị do mở rộng các kênh 

thoát nước và xây dưng hệ thống thoát nước kiểm soát lũ, xây dựng các tuyến 

kè sông/biển thích ứng biến đổi khí hậu. 

- Xây dựng cầu cạn hoặc hầm chui tại các tuyến chính, tuyến đường có 

lưu thông nhiều. 
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-  Lập kế hoạch bảo vệ các tuyến đường giao thông dọc sông/biển thông 

qua việc quy hoạch và xây dựng các tuyến kè sông, đê biển nhằm ứng phó với 

triều cường và nước biển dâng. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng mạng lưới đường theo đúng QCXD 

Việt Nam, đặc biệt là công tác xây dựng và quản lý vỉa hè để tạo diều kiện 

thông thoáng cho người đi bộ. 

ii).Giảỉ pháp phát triển rừng phòng hộ để chống sói lở bờ 

Do là khu vực sát biển nên việc tác động của triều cường, nước biển 

dâng sẽ gây sói lở bờ và tác động trực tiếp tới các tuyến đường ven biển. Vì 

vậy việc trồng rừng phòng hộ là một yêu cầu cấp thiết của khu vực này 

Hệ thống rừng phòng hộ ven biển (các cây sú, đước, vẹt, bần…) hiện 

đang bị thu hẹp dần. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, tránh tình trạng xâm 

thực bờ biển, nước mặn xâm nhập ảnh hưởng đến MLĐ, Đề xuất Cà Mau cần 

phát triển rừng phòng hộ dọc theo bờ biển cụ thể như sau: (xem hình 3.4) 

Hình 3.4-Đề xuất giải pháp rừng phòng hộ ven biển 

- Triển khai kế hoạch bảo vệ sinh thái rừng phòng hộ (rừng ngập mặn) 

dựa trên các quy hoạch có tính pháp lý và khoa học. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phục hồi, trồng mới rừng phòng hộ 

theo kế hoạch mỗi đợt 5 năm để có đánh giá, điều chỉnh phù hợp cho những 

đợt tiếp theo nhằm đóng góp cho thích ứng với BĐKH. 

- Xử lý nghiêm các hoạt động phá rừng phòng hộ để nuôi trồng thuỷ sản 

hoặc sử dụng vào mục đích khác. 
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- Tăng cường tuyên truyền nâng cao hơn nữa ý thức người dân sống ven 

rừng phòng hộ hiểu được tầm quan trọng của rừng với cuộc sống của họ. 

•   Khu vực 2-khu vực trung tâm 

  Là khu vực tập trung nhiều cơ quan hành chính của thành phố và tỉnh đã 

xây dựng từ thời pháp, có mật độ dân số cao, đường sá nhỏ hẹp, cao độ mặt 

đường thấp, hệ thống thoát nước mưa và nước thoát thải chung, hệ thống 

thoát nước cũ thường bị ngập úng cục bộ, nhiều tuyến phố có vỉa hè rất hẹp 

nhưng không thể cải tạo theo phương án xây dựng mới, mà theo định hướng 

quy hoạch là phương án bảo tồn các khu phố cũ, mặt khác chi phí bồi thường 

cho các tuyến phố rất lớn không khả thi.  

Thành phố Cà Mau quy hoạch và xây dựng đường đô thị không có 

đường dành riêng cho phương tiện giao thông công cộng và đường dành riêng 

cho xe đạp, vỉa hè bán hàng tràn lan không thể sử dụng cho người đi bộ. Hệ 

thống thoát nước quá yếu kém nên hay gây ngập úng cục bộ. Trong điều kiện 

như vậy luận án đề xuất giải pháp quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH cho khu 

vực trung tâm (khu vực 2) là: 

i). Giải pháp kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

- Các trục đường chính bố trí sắp xếp lại mạng lưới đường như cải tạo 

mở rộng mặt đường, nâng cao độ mặt đường và điều chỉnh các nút giao thông 

thường xảy ra xung đột, tổ chức GTCC có các tuyến buýt đi qua. 

- Cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước mưa cũ và quy hoạch xây 

dựng thêm hệ thống thoát nước thải riêng nhằm kiểm soát được lượng nước 

thải ra môi trường để có phương án xử lý hiệu quả hơn trong điều kiện biến 

đổi khí hậu gây ngập úng cục bộ phá dỡ đến kết cấu đường. 
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Hình 3.5-Mô hình máy bơm chìm chống ngập úng 

- Bố trí một số trạm bơm thoát nước cho khu vực thường xảy ra tình 

trạng ngập úng, thiết lập sơ đồ phân thuỷ để có hướng xử lý ngập úng cục bộ 

lên mạng lưới đường. 

ii)Tổ chức giao thông gắn kết giữa GTCC và giao thông phi cơ giới 

  TP.Cà Mau tuy có số dân chưa đến 300.000 người nhưng khu vực trung 

tâm lại có mật độ dân cư cao vì vậy cần thiết phải tổ chức tốt GTCC: 

- Tổ chức GTCC để giảm phương tiện giao thông cá nhân. 

- Tổ chức tốt mạng lưới đường xe đạp để gắn kết với giao thông công 

cộng như: Tổ chức các tuyến dành riêng cho xe đạp đi dưới lòng đường sát bó 

vỉa và xe đạp đi trên hè sát bó vỉa đối với những tuyến đường có vỉa hè từ 

4,5m trở lên, làn xe đạp có sơn màu phân biệt nhằm giảm khí thải nhà kính.  

(xem hình 3.6) 

 

 

 

 

 

Hình 3.6-Gắn kết đi bộ, xe đạp và giao thông công cộng 
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- Mở rộng và phát triển thêm làn đường cho người đi bộ và xe đạp, hoặc 

xây dựng cầu cạn mới bắt qua đường rộng và đông đúc. 

- Khuyến khích người tham gia giao thông lựa chọn phương tiện thân 

thiện môi trường và xe đạp; Cải tạo điều kiện đi bộ và đi xe đạp có tính gắn 

kết, đồng bộ.  

  Giải pháp này sẽ góp phần giảm khí thải nhà kính và cũng là giải pháp 

thích ứng với BĐKH   

iii) Lập lại trật tự của các tuyến đường đô thị đảm bảo vỉa hè cho người đi bộ  

Để đảm bảo yêu cầu này đòi hỏi công tác tổ chức đỗ xe trong khu vực 

trung tâm có những bãi đỗ xe đáp ứng đủ nhu cầu cho từng khu vực mà hiện 

nay đang rất thiếu. 

•  Khu vực 3 - Khu vực ngoại vi thành phố và giáp biên  

Trong quy hoạch chung đây là khu vực gắn kết giữa đô thị và nông 

nghiệp sinh thái và du lịch miệt vườn. Phần lớn chủ yếu là canh tác nông 

nghiệp, mở rộng khu Công nghiệp. Mạng lưới đô thị+đường nông thôn gồm 

đường nhựa, bê tông và đường đất. 

Trong định hướng quy hoạch kinh tế xã hội và quy hoạch xây dựng vùng 

kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025 và tầm nhìn năm 

2030, khu vực ngoại thành được tổ chức xây dựng theo tiêu chuẩn nông thôn 

mới, khu vực sinh thái, nông nghiệp đô thị kết hợp với làng nghề thủ công và 

các khu công nghiệp đưa ra ngoại thành trung tâm. Do đó luận án đề xuất tổ 

chức quản lý MLĐ của khu vực 3, khu vực ngoại thành như sau: 

- Kết nối mạng lưới giao thông đường bộ với giao thông đường thuỷ do 

đặc thù vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long 

- Kết nối trạm xe buýt với các bến đò ngang, đò dọc đường thuỷ. 

- Xây dựng các tuyến kè sông/rạch nhằm bảo vệ các tuyến đường vì hầu 

hết các tuyến đường đi song song tuyến kênh, rạch. 
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- Tổ chức các tuyến buýt đến trung tâm xã/phường ngoại thành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Huy động người dân trồng cây, dọc theo các tuyến đường nhằm giảm 

sạt lở, giảm nhiệt độ tiếp xúc trực tiếp đến mặt đường  ( hình bên phải của 

hình 3.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Giải pháp quản lý 3 khu vực của thành phố Rạch Giá. 

Trong dự án Xây dựng Quy hoạch đô thị Xanh của Bộ Xây dựng hợp tác 

với KOIKA (Hàn Quốc) năm 2018, TP. Rạch giá sẽ hướng tới thành phố 

Xanh. Để gắn kết giữa ý tưởng thành phố xanh với quản lý MLĐ thích ứng 

với BĐKH trong luận án xin đề xuất một số giải pháp cho 3 khu vực   

• Khu vực 1-khu vực sát biển 

Là khu vực có nhiều khu đô thị mới phần lớn là lấn biển, nằm ở phía Tây 

của thành phố (sát biển), khu vực chịu tác động BĐKH lớn nhất của thành 

phố do nằm dọc theo bờ biển và 2 cửa sông lớn, nước thoát thẳng ra biển. 

Hình 3.7a -Đường kết hợp bến đò ngang         Hình 3.7b- Bê tông hoá đường nông thôn 

Hình 3.8- Đề xuất trồng cây theo các tuyến giao thông nông thôn mới và trồng cây giảm sạt lở 
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Hiện tại các khu đô thị mới đã xây dựng dọc theo bờ biển nhìn chung MLĐ 

đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông trong nội bộ khu, tuy nhiên cần phải 

quan tâm tới sự kết nối hạ tầng giao thông giữa các khu đô thị mới với đô thị 

cũ do cao độ chênh lệch nhau trung bình trên 50cm. Mặc dù là khu đô thị mới 

nhưng MLĐ chưa chú trọng nhiều đến yếu tố BĐKH. Vì vậy luận án đề xuất: 

i). Giải pháp quy hoạch và hoàn thiện mạng lưới đường 

- Tổ chức tốt sự kết nối MLĐ giao thông, đặc biệt là cao độ nền đường, 

cao độ thoát nước giữa các khu đô thị mới với các khu đô thị hiện hữu bằng 

một hệ thống MLĐ đô thị thuận lợi, đồng bộ lồng ghép thích ứng với BĐKH.  

- Bổ sung thêm một số tuyến đường như khu vực 1 để tăng tính kết nối.  

Đồng thời xây dựng hệ thống đường đi bộ và  các tuyến đường dành riêng cho  

xe đạp để gắn kết với GTCC như xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (xem hình 

3.9) 

 

   

 

 

 
 

            

              Hình 3.9-Xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch 

- Quy hoạch trồng mới và chăm sóc cây xanh dọc các trục đường nhằm 

kết nối với trung tâm đô thị, trục cây xanh khu sản xuất, trục cây xanh ven 

biển (đường Lạc Hồng, Trần Quang Khải, Phan Thị Ràng, 3/2, Tôn Đức 

Thắng) và tạo vỉa hè rộng để tổ chức lối đi bộ trên các tuyến đường và xe đạp 

(xem hình 3.10) 
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     Hình 3.10-Đề xuất thiết kế mạng lưới đường theo hướng tích hợp 

ii). Giải pháp đê chắn sóng dọc theo bờ biển Tây thành phố Rạch Giá 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 

   Do thành phố nằm sát biển lại có nhiều khu đô thị lấn biển nên chịu tác 

động của nước biển dâng, vì vậy giải pháp cần thực hiện là:  

- Xây dựng các tuyến đê dọc theo bờ biển đáp ứng các yêu cầu về cảnh 

quan kết hợp với phòng chống sạt lở, kết hợp với kiểm soát nước biển dâng. 

(xem hình 3.11) 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11- Đề xuất hệ thống kè và đê chắn sóng ven biển thành phố Rạch Giá 

- Lập kế hoạch bảo vệ các đường giao thông dọc các tuyến sông/rạch 

thông qua việc xây dựng các tuyến kè ven Biển Tây, ven sông Hậu, sông Cái 

lớn và sông Cái bé. 

- Xây dựng “đê mềm” bằng cách trồng rừng ngập mặn ở tất cả những nơi 

có thể trồng được các loại cây; mắm, đước, sú vẹt, dừa nước… với chiều rộng 

≥300 mét, phía bên trong là đê kết hợp với đường giao thông. 
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- Kết hợp công nghệ cứng và vật liệu mềm bằng hình thức hỗ trợ cho các 

công trình cứng bằng cách tạo ra một thảm thực vật ở ngay phía sau hoặc phía 

chân kè cứng, vừa tăng ổn định chân kè vừa tạo cảnh quan. 

iii). Xây dựng thêm các cống ngăn mặn  

Xây dựng thêm các cống ngăn mặn còn lại (3 cống) ven thành phố tại 

các cửa sông đổ trực tiếp ra biển (xem hình 3.12) 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2 -Khu vực đô thị cũ của thành phố 

Khu nằm về phía đông của thành phố, hệ thống thoát nước mưa và thoát 

nước thải chung, đổ trực tiếp ra các mương nhỏ, ra sông, rạch, sau đó đổ ra 

sông Rạch Giá, sông Rạch Sỏi và tiếp tục đỗ ra biển. Đây là khu vực có MLĐ 

khá dày và mật độ dân cư cao, hệ thống đường sá nhỏ hẹp, là khu vực có 

nhiều cơ quan hành chính Tỉnh và Thành phố, và di tích đình Nguyễn Trung 

Trực, trung tâm thương mại, nên thường xuyên ùn tắc giao thông khu vực này 

vào các mùa lễ hội. Đường và hệ thống thoát nước đang xuống hư hỏng nhiều. 

Thực trạng các khu vực xây dựng đa phần tự phát trong thời gian khá lâu 

dài với tốc độ khá nhanh và tồn tại ở một số địa điểm trong khu vực, xây 

dựng thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng đến quy hoạch chung xây dựng đô thị, 

nhưng trong định hướng phát triển chung của đô thị sẽ dần được cải tạo nâng 

cấp mạng lưới đường nhằm tạo môi trường sống tốt hơn cho dân cư đô thị. 

Hình 3.12- Đề xuất xây dựng cống ngăn mặn cho cửa sông đổ ra biển Tây TP.Rạch Giá 
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Theo hiệp định 5083-VN của dự án nâng cấp đô thị đồng bằng sông Cửu 

Long, ngày 15/5/2018. Các khu dân cư xây dựng cũ, tự phát, các khu nhà ở ổ 

chuột tại khu vực này rất ẩm thấp dễ bị tổn thương do thiên tai, nên các đô thị 

đã tiến hành nâng cấp đô thị, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên 

chỉ giải quyết được một phần trong khu vực. Tại khu vực này luận án đề xuất:  

i) Quy hoạch và cải tạo các tuyến đường 

- Đối với các mặt cắt ngang chưa đáp ứng, cần đảm bảo mở rộng chức 

năng, an toàn trong khai thác. Cải tạo sửa chữa mở rộng các tuyến đường từ 

2m đến 3m như các tuyến đường: Ngô Quyền, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, Đông Hồ…. 

-  Mở rộng, cải tạo vỉa hè ưu tiên vỉa hè dùng cho người đi bộ và xe đạp. 

(xem hình 3.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.13-Đề xuất nâng cấp cải tạo các tuyến đường khu vực trung tâm  

- Tổ chức các trạm xe buýt để kết nối tại các điểm ra vào trục đường của  

khu vực 2. Do là khu vực có nhiều tuyến phố nhỏ vì vậy nên tổ chức xe điện 

chạy trong các  tuyến phố đó. (xem hình 3.14) 
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Hình 3.14-Xe điện kết nối khu vực với các tuyến buýt  

- Thành phố Rạch giá sẽ lên đô thị loại I trong tương lai gần, tỉnh lỵ của 

tỉnh Kiên Giang khu vực phát triển của vùng Tây Nam, vì vậy trong quản lý 

giao thông khu vực trung tâm cũng cần phải quy hoạch, lắp đặt hệ thống giao 

thông thông minh, tích hợp với hệ thống quản lý đô thị toàn thành phố để giải 

quyết các vấn đề về ách tắc giao thông, kiểm soát luồng giao thông ở các 

tuyến đường có lưu lượng lớn như tuyến đường 3 tháng 2, Phan Thị Ràng, 

Nguyễn Trực, các ngả giao nhau hay xảy ra ách tắc như nút đường Nguyễn 

Hùng Sơn-đường Lê Lợi, nút Cầu bệnh viện. Lắp đặt cảnh báo thiên tai…như 

học tập từ thành phố Đà Nẵng trong lắp đặt Hệ thống camera của Trung tâm 

điều khiển đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng.  (xem hình 3.15) 

 

Hình 3.15-Trung tâm điều khiển giao thông thành phố Đà Nẵng 
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ii) Trồng mới cây xanh, cải tạo hệ thống thoát nước và lập lại trật tự giao 

thông đô thị. 

- Thay thế cây xanh bởi vì một số cây không phù hợp với quy hoạch (cây 

hoa sữa đường Trần Phú, cây Viết đường Nguyễn Trung Trực...) bằng loại 

cây phù hợp với điều kiện của khu vực như cây Sao, Dầu, Bằng lăng… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 3.16-Đề xuất mô hình trồng cây phủ xanh thành phố 

- Tại các khu vực có tuyến đường dọc theo các tuyến kè sông, bờ biển thì 

cần kiểm tra thay thế và trồng mới loại cây xanh rễ ăn sâu, thân dẻo có khả 

năng thích ứng với biến đổi khí hậu khi có mưa bão và triều cường… 

- Nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đồng thời xây dựng thêm hệ thống 

hệ thống thoát nước bền vững, thoát nước thải riêng nhằm tách biệt giữa thoát 

nước thải và thoát nước mưa. 

- Tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị trong đó đẩy mạnh công tác 

lập lại trật tự giao thông đô thị, lấn chiếm lòng, lề, vỉa hè.  

• Khu vực 3 -khu vực ngoại vi thành phố (xa biển) 

Trong quy hoạch chung đây là khu vực gắn kết giữa đô thị và nông 

nghiệp sinh thái và du lịch sân vườn. Khu vực này khi triều cường lên nước 

tràn vào các kênh rạch, gây nhiễm mặn cho đồng ruộng. Mạng lưới đường 

chủ yếu là đường nông thôn gồm đường bê tông và đường đất nên khi triều 

cường lên sẽ phá hoại kết cấu đường. Đối với khu vực 3 luận án đề xuất: 
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-  Quy hoạch mạng điều chỉnh MLĐ trong khu vực phải đảm bảo thích 

ứng với biến đổi khí hậu gắn kết với hệ thống MLĐ chạy theo các kênh, rạch. 

- Xây dưng hệ thống mạng lưới đường nông thôn theo tiêu chuẩn nông 

thôn mới và sử dụng công nghệ vật liệu mới để đường có khả năng thích ứng 

khi có triều cường và lũ. 

- Có giải pháp kết nối phương giao thông tiện cá nhân khi tham gia giao 

thông với mạng lưới xe buýt với các tuyến đò ngang và đò dọc thuộc giao 

thông đường thuỷ tại kênh đường thuỷ phía Nam và đường vành đai. 

 

     Hình 3.17- Đề xuất kết nối đường bộ và đường sông ở TP. Rạch Giá 

       Đây cũng chính là lợi thế của thành phố Rạch Giá cần phải phát huy và 

tận dụng, mở rộng thành phố về phía KV3 ngoại vi thành phố (xa biển) để 

tăng thêm quỹ đất dự trữ, tạo nhiều mảng xanh và tuyến dân cư dân cư vượt 

lũ, cụm dân cư vượt lũ, đô thị sinh thái vườn... nhằm chủ động hơn trong việc 

di dời chủ động thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

3.2.1.3. Quy hoạch mạng lưới đường đô thị gắn với quy hoạch sử dụng đất 

lồng ghép thích ứng với BĐKH 

 Trước những thay đổi nhanh chóng về đô thị hoá, và những biến đổi về 

khí hậu ngày càng phức tạp tạo nên áp lực ngày càng lớn lên đô thị như tắc 

nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường làm cho công tác quản lý mạng lưới 
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đường đứng trước những tác động lớn, vì vậy luận án đề xuất quy hoạch 

MLĐ gắn với quy hoạch sử dụng đất thích ứng với BĐKH cụ thể như sau: 

   - Quy hoạch sử dụng đất các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng 

bằng sông Cửu Long chịu áp lực rất lớn bởi hệ thống sông, rạch chằng chịt và 

ven biển, do đó cần phải kết hợp các giá trị sinh thái từ thiên nhiên trong quy 

hoạch sử dụng đất đô thị, chống lại các dấu hiệu suy thoái môi trường với 

phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.  

  - Xác định sự gắn kết giữa quy hoạch mạng lưới giao thông với quy 

hoạch sử dụng đất trong vùng với sử dụng đất dọc theo sông rạch và sử dụng 

đất ven biển. Đánh giá các tác động của chúng đến công tác quản lý, quy 

hoạch mạng lưới đường nhằm tìm ra khả năng kết hợp các các yếu tố tự nhiên, 

văn hoá  trong công tác lập quy hoạch giao thông đô thị. 

  - Quy hoạch giao thông gắn với quy hoạch sử dụng đất liên quan đến quá 

trình kiểm soát mật độ sử dụng đất đô thị, giảm mật độ sử dụng đất giao thông 

dọc theo các tuyến kênh, rạch, ven biển các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập 

mặn, thuỷ triều thay đổi để tạo ra các mảng xanh, các vùng đệm ven sông rạch, 

ven biển. Việc lựa chọn sử dụng đất thiết kế cho quy hoạch mạng lưới đường 

đô thị liên quan chặt chẽ với yếu tố kinh tế và nét đặt thù riêng của từng đô thị 

bị tác động của biến đổi khí hậu để có các phương án so sánh ưu điểm trong 

phương án quy hoạch giao thông đô thị. 

  - Rà soát lại các quy hoạch đô thị ven biển, điều chỉnh lại các dự án 

nhằm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đồng thời tích hợp lồng ghép của 

biến đổi khí hậu trong quy hoạch giao thông. 

3.2.1.4. Xem xét các tiêu chuẩn kỹ thuật về quy hoạch và kỹ thuật trong thiết 

kế đường có xét tới các yếu tố đặc thù biến đổi khí hậu của khu vực 

Theo Bộ GTVT, cơ sở hạ tầng giao thông được thiết kế theo các điều 

kiện môi trường bình thường sẽ không đủ an toàn và khả năng đáp ứng trong 
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tương lai khi BĐKH ngày càng gia tăng. Nước biển dâng có thể nhấn chìm cơ 

sở hạ tầng giao thông ven biển từ đường bộ, đường sắt, cảng biển, sân bay... 

Đối với 2 TP.Cà Mau và Rạch Giá nằm sát biển và gần biển do đó cần phải 

thực hiện những vấn đề quan trọng sau: 

- Thống kê, điều tra, dự báo, đánh giá mức độ gây ngập lụt, sạt lở, sụt  

trượt (đặc biệt tại các khu vực ven biển) để đề xuất việc điều chỉnh phù hợp 

và có biện pháp thích hợp phòng tránh hoặc thích ứng. 

- Cập nhật thường xuyên thông số, số liệu đầu vào về mực nước, chiều 

cao sóng, vận tốc gió bão, lượng mưa tương ứng với các kịch bản BĐKH và 

nước biển dâng nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa, khắc phục 

và giảm thiểu rủi ro cho hệ thống các công trình giao thông. Căn cứ tuổi thọ 

của các công trình như cầu, bến cảng để dự phòng chiều cao thiết kế công 

trình theo dự báo BĐKH và nước biển dâng để tránh tình trạng rủi ro về an 

toàn công trình, suy giảm về công năng và thiệt hại về kinh tế. 

- Lựa chọn ưu tiên các dự án trong công tác quy hoạch và thiết kế kỹ 

thuật thích ứng với biến đổi khí hậu trong lập kế hoạch phát triển. 

- Xác định giải pháp thích ứng với BĐKH phù hợp cho các công trình 

giao thông nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại, góp phần đảm bảo giao thông 

thông suốt, an toàn. 

3.2.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện về cơ cấu tổ chức 

  Là hai thành phố trực thuộc tỉnh ven biển Tây Nam đều thực hiện theo 

sự phân cấp của nhà nước. Cho đến nay TP.Cà mau và TP.Rạch Giá đã hoàn 

thành công tác quy hoạch chung và quy hoạch mạng lưới đường là một nội 

dung trong quy hoạch chung thành phố. Quản lý MLĐ đô thị được thể hiện 

như sơ đồ: 
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       - Thực tế còn nhiều hạn chế: Công tác bảo trì, nguồn vốn đầu tư cho 

mạng lưới đường, chưa lồng ghép quy hoạch MLĐ thích ứng với BĐKH, 

nhân sự quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH chỉ kiêm nhiệm chưa được đạo 

tạo chuyên sâu về quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH. 

  - Phòng Quản lý đô thị là đơn vị tham mưu cho UBND thành phố về 

quản lý MLĐ đô thị tuy nhiên nhiệm vụ và quyền hạn rất hạn chế hầu hết tùy 

thuộc vào sở giao thông vận tải trong phân bổ quỹ bảo trì đường bộ và kế 

hoạch hành động thích ứng với BĐKH ảnh hưởng tới MLĐ đô thị. 

3.2.2.1. Giải pháp phân cấp quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ 

ven biển Tây Nam thích ứng với biến đổi khí hậu 

Theo Thông tư số: 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 về Quản lý mạng 

lưới đường đô thị do Bộ Xây dựng ban hành đã quy định: 

•  Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:   

Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống đường đô thị 

thuộc địa phương mình quản lý. Để giúp việc cho UBND cấp tỉnh có 2 sở là 

sở Xây Dựng và sở Giao thông vận tải thực hiện công tác quản lý nhà nước hệ 

thống đường đô thị trên địa bàn. 

Hình 3.18 -Sơ đồ tổ chức cơ quan quản lý MLĐ đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam 
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•  Uỷ ban nhân dân cấp huyện/thành phố thuộc tỉnh: 

+ Thực hiện công tác quản lý đường đô thị theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Chịu trách nhiệm quản lý hành chính trong việc sử dụng hè phố, lòng 

đường, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, có biện pháp chống lấn 

chiếm hè phố, lòng đường bảo đảm an toàn giao thông, trật tự, vệ sinh môi 

trường, mỹ quan đô thị. 

+ Chỉ đạo các phòng, ban và Uỷ ban nhân dân cấp dưới thực hiện chức 

năng quản lý theo thẩm quyền và tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm theo 

thẩm quyền và quy định của pháp luật... 

Trong các văn bản chỉ nêu Ủy ban nhân dân cấp huyện/thành phố thuộc 

tỉnh thực hiện công tác quản lý đường đô thị theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh mà không phân định rõ 

đường trong đô thị và ngoài đô thị. Trong thực tế có những tuyến đường quy 

định của cấp tỉnh là do sở Giao thông quản lý nhưng lại nằm trong nội thành 

mà các đường trong đô thị có những đặc thù yêu cầu riêng, ví dụ như theo 

Thông tư số 04/2008/TT-BXD cũng đã quy định tại điểm 4. Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh phân công Sở Xây dựng và Sở Giao thông-Vân tải trực tiếp quản lý 

đường đô thị.Tuy nhiên khi các tuyến đường nằm trong đô thị mà do sở 

GTVT quản lý thường không quan tâm tới các yêu cầu của đường đô thị về 

môi trường, về cảnh quan, về cây xanh cũng như về hạ tầng kỹ thuật, về đều 

kiện BĐKH ảnh hưởng tới MLĐ đô thị điều này dẫn đến sự trồng chéo trong 

quản lý đối với 1 tuyến đường. Vì vậy để khắc phục tình trạng nêu trên luận 

án đề xuất: Những tuyến đường nằm trong phạm vi thành phố giao cho 

UBND thành phố quản lý sẽ làm cho trách nhiệm quản lý của các đơn vị 

trong TP cao hơn, đồng thời đề xuất phương án phân cấp quản lý theo cơ cấu 

tổ chức như sau: 
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Cơ cấu quản lý: UBND tỉnh xem xét việc thành lập ngay cơ quan quản lý 

phụ trách riêng về quy hoạch, quản lý MLĐ giao thông thích ứng biến đổi khí 

hậu với cơ cấu tổ chức và chức năng quyền hạn trách nhiệm cụ thể đảm bảo 

đủ năng lực quyền hạn trong việc quản lý điều hành và kiểm soát việc thực 

hiện quản lý MLĐ theo quy hoạch.  

Căn cứ tính chất đặc biệt, chức năng đặc thù của các thành phố tỉnh lỵ 

ven biển Tây Nam trực thuộc tỉnh vùng ĐBSCL, đề xuất mô hình quản lý hợp 

nhất, theo đó toàn bộ quá trình lập quy hoạch chuyên ngành, quản lý thực 

hiện quy hoạch, quản lý dự án đầu tư xây dựng, khai thác mạng lưới đường đô 

thị sẽ do một đơn vị làm đầu mối thống nhất quản lý và chịu trách nhiệm 

trước UBND tỉnh là UBND thành phố thuộc tỉnh vùng ĐBSCL. Luân án - Đề 

xuất UBND tỉnh thành lập một cơ quan quản lý do UBND thành phố điều 

hành quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với BĐKH (xem hình 3.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Trách nhiệm của UBND thành  phố thuộc tỉnh 

- Phối hợp với sở Xây dựng, sở Giao thông của tỉnh và các cơ quan khác 

để quản lý quy hoạch mạng lưới đường đô thị của Thành phố; các tuyến 

đường cao tốc, quốc lộ, liên tỉnh và mạng lưới đường bộ theo định hướng của 

Quy hoạch chung xây dựng của vùng, và Quy hạch chung của cả nước. 

       Hình 3.19-Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ theo mô hình quản lý hợp nhất 

UBND  

PHƯỜNG (XÃ) 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DƯNG 

PHÒNG  

TÀI CHÍNH-KẾ 

HOẠCH 

UBND THÀNH PHỐ 

TRỰC THUỘC TỈNH 

PHÒNG  

QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

 

ĐỘI THANH TRA  

GIAO THÔNG   

Tổ quản lý Xây 

dựng, Kiến trúc, 

Quy hoạch 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Đội trật tự Đô thị 

Tổ quản lý công ích Tổ Kế hoạch, Tài 

chính văn thư, Ban 

an toàn giao thông 

Trung tâm tin học 

điều hành, quản lý 

Đô thị   
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- Quản lý toàn diện và tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới đường đô 

thị trên địa bàn Thành phố theo định hướng của Quy hoạch chung xây dựng 

của các thành phố. 

b. Trách nhiệm phòng Quản lý đô thị thành phố 

* Công tác tham mưu 

- Tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức và thực hiện quản lý MLĐ 

theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật:  

- Tham mưu công tác lập quy hoạch chung xây dựng các thành phố đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thực hiện quản lý quy hoạch.  

- Tham mưu lập quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải theo đồ án 

quy hoạch chung xây dựng của các thành phố để trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Tham mưu và triển khai thực hiện kế hoạch: lập lại trật tư đô thị, chỉnh 

trang đô thị thành phố, chương trình định hướng phát triển thành phố, hoạt 

động công ích..nhằm quản lý MLĐ trong điều kiện thích ứng với BĐKH. 

* Công tác phối hợp 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của sở Giao thông, sở Xây dựng, 

Đội thanh tra giao thông thực hiện tốt các công tác chuyên môn quản lý MLĐ 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Phối UBND các Phường (xã) và các phòng ban trực thuộc thành phố có 

liên quan khác thực hiện tốt công tác quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH. 

* Trực tiếp thực hiện 

- Trực tiếp chỉ đạo Trung tâm thông tin và điều hành mạng lưới đường; 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch vận hành và hoạt động trung tâm quản lý 

MLĐ thích ứng với BĐKH. 

- Trực tiếp chỉ đạo đội trật tự đô thị thực hiện các kế hoạch lập lại trật tự 

đô thị, kiểm tra xây dựng theo quy hoạch, kiểm tra các tuyến đường được cấp 

phép đào đường.  
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- Thực hiện các hoạt động kiểm tra dịch vụ công ích do UBND thành 

phố phân cấp: quản lý thu gom gác, quản lý cây xanh, quản lý chiếu sáng… 

c. Trách nhiệm đội thanh tra giao thông thành phố trực thuộc sở Giao 

thông-Vận tải 

  - Tham mưu cho sở Giao thông-Vận tải và Uỷ ban nhân dân thành phố 

các công tác liên quan đến quản lý MLĐ đô thị. 

  - Trực tiếp thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp 

liên quan đến MLĐ đô thị. 

  - Phối hợp với đội trật tự đô thị của thành phố thực hiện các kế hoạch lập 

lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.  

d. Trách nhiệm của phòng Tài chính-kế hoạch và ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 

- Tham mưu xây dựng các kế hoạch tài chính để UBND thành phố thực 

hiện các kế hoạch liên quan tới quản lý MLĐ: lập lại trật tư đô thị, chỉnh trang 

đô thị thành phố, chương trình định hướng phát triển thành phố, hoạt động 

công ích. 

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn theo sơ đồ đề xuất để thực 

hiện các công việc được phân cấp. 

d. UBND phường (xã) 

Thực hiện công tác quản lý MLĐ theo kế hoạch của UBND thành phố và 

tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và quy định pháp luật. 

3.2.2.2. Giải pháp hoàn thiện chức năng của Phòng Quản lý đô thị các đô thị 

tỉnh lỵ ven biển Tây Nam thích ứng với biến đổi khí hậu  

a. Những đề xuất chung đối với các phòng Quản lý đô thị 

 Phòng quản lý đô thị của thành phố Cà Mau và Rạch Giá có cơ cấu 

giống nhau lãnh đạo có từ 3÷4 người và số lượng từ 8÷12 chuyên viên. Tuy 

nhiên các tổ chuyên môn được hình thành nhưng chưa có sự phân công rõ 
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ràng về chuyên môn, sự chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo phòng đến các chuyên 

viên, các chuyên viên cùng một lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, 

không chuyên nên hiệu quả công việc chưa cao. 

 Để có sự phân công chuyên môn hoá và gắn với trách nhiệm cụ thể của 

mỗi chuyên viên rõ ràng hơn. Luận án đề xuất chung cho phòng quản lý đô thị 

của 2 thành phố Cà Mau và Rạch Giá hình thành các tổ chuyên môn phù hợp 

với chức năng nhiệm vụ của phòng trên cơ sở phối hợp của các chuyên viên 

theo tổ đội và tăng cường đào tạo chuyên môn cán bộ quản lý liên quan đến 

quản lý MLĐ thích ứng BĐKH. 

b. Giải pháp cụ thể đối với mỗi phòng 

• Đổi mới tổ chức phòng QLĐT thành phố Cà Mau để tăng cường trách 

nhiệm quản lý MLĐ đường thích ứng với biến đổi khí hậu 

Phòng quản lý đô thị thành phố Cà Mau biên chế 14, trong đó cơ cấu 1 

trưởng phòng, 3 phó trưởng phòng và dưới là 10 chuyên viên. Trong đó đội 

trật tự đô thị trực thuộc phòng Cơ cấu phòng như vậy được tổ chức theo mô 

hình tập trung, phân công nhiệm vụ trực tiếp từ Trưởng phòng hoặc Phó 

trường phòng xuống các chuyên viên. Chưa hình thành các tổ chuyên môn rõ 

ràng, với cơ cấu tổ chức như trên chưa phân định rõ các mảng chuyên môn 

của phòng và mối quan hệ giữa các chuyên viên trong phòng chưa được được 

gắn kết như đã đề cập ở mục 1.3.3.4. (hình 1.30) 

• Đổi mới tổ chức phòng QLĐT thành phố Rạch Giá để tăng cường trách 

nhiệm quản lý MLĐ đường thích ứng với biến đổi khí hậu 

Phòng quản lý đô thị thành phố Rạch Giá biên chế 8, trong đó cơ cấu 1 

trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng và dưới là 5 chuyên viên. Đội trật tự đô thị 

không trực thuộc phòng. Cơ cấu phòng như vậy được tổ chức theo mô hình 

tập trung, phân công nhiệm vụ trực tiếp từ Trưởng phòng hoặc Phó phòng 

xuống các chuyên viên. Tuy nhiên hầu hết không hình thành các tổ chuyên 
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môn, với cơ cấu tổ chức như trên chưa phân định rõ các mảng chuyên môn 

của phòng và mối quan hệ giữa các chuyên viên trong phòng chưa được được 

gắn kết như đã đề cập ở mục 1.3.3.4. (hình 1.31) 

Từ mục 1.3.3.3 và sơ đồ tổ chức hình 1.30, hình 1.31 về chức năng hoạt 

động cơ bản của phòng quản lý đô thị của 2 thành phố giống nhau. Tuy nhiên 

tên gọi của các tổ khác nhau và đội trật tự đô thị thành phố Rạch giá không 

trực thuộc phòng quản lý đô thị (xem bảng 3.1)  

Bảng 3.1- Cơ cấu tổ chức và nhân sự hiện tại phòng Quản lý đô thị 2 thành phố 

STT Tổ chuyên môn Đội TTĐT Biên chế Ghi chú 

TP.Cà Mau 2 1 14  

TP. Rạch Giá 3 0 8 

Do hai thành phố có nét tương đồng về tự nhiên, quy hoạch, thể chế về 

chính sách, cơ cấu tổ chức có khác nhau, nên để có sự phân công chuyên môn 

hóa hơn và trách nhiệm của mỗi chuyên viên rõ ràng hơn và chịu tác động rất 

lớn do biến đội khí hậu. Luận án đề xuất sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ 

của phòng Quản lý đô thị 2 thành phố gồm 15 biên chế với cơ cấu tổ chức:   

 

Hình 3.20 –Sơ đồ tổ chức đề xuất Phòng Quản lý đô thị TP. Rạch Giá và Cà Mau 
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+  Lãnh đạo gồm: 1 trưởng phòng, 3 phó trưởng phòng 

+ Bộ phận chuyên môn gồm: 3 tổ chuyên môn, 1 Trung tâm tin học, 1 

Đội trật tự đô thị (thuộc phòng quản lý đô thị để kiểm tra, giám sát) 

Với cơ cấu tổ chức như trên phù hợp với chức năng nhiệm vụ của phòng 

và trên cơ sở đó có sự phối hợp giữa các chuyên viên trong tổ, đội, trung tâm 

để thực hiện. Đây là một cơ cấu tốt cho 2 đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam mà 

các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL cần tham khảo áp dụng (xem hình 3.20) 

  Trách nhiệm phân công của phòng cũng không có gì khác so với thực tế, 

chỉ sắp xếp công việc, nhân sự và các tổ chuyên môn lại cho phù chuyên môn 

đào tạo và kinh nghiệm của từng chuyên viên.  

  Đối với Rạch Giá luận án đề xuất tổ chức thêm Trung tâm tin học giúp 

trong điều hành, quản lý đô thị, và nhập đội trật tự đô thị thuộc phòng Quản lý 

đô thị để hiệu quả hơn trong công tác kiểm tra, giám sát lập lại trật tự đô thị 

của thành phố.  

• Nhiệm vụ của Trung tâm tin học:   

 Do điều kiện cả 2 thành phố đều  đang hoàn chỉnh quy hoạch đô thị xanh 

và đang thực hiện quy hoạch chống ngập úng và đang xây dựng đề án phát 

triển đô thị thông minh do đó việc thành lập trung tâm tin học là rất cần thiết. 

Trung tâm này có nhiệm vụ cụ thể: 

      - Trực tiếp thực hiện công việc quản lý đô thị qua hệ thống giám sát công 

nghệ thông tin, cảnh báo ùn tắc giao thông, quan trắc triều cường, cảnh báo 

nhiệt độ, theo giỏi, quản lý cây xanh, quản lý việc thu gom rác thải trên. 

 - Phân công cán bộ chuyên môn phụ trách công việc liên quan đến biến 

đổi khí hậu nhằm tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch phòng 

chống rủi ro thiện tai đối với đô thị trong đó có công tác quản lý MLĐ thích 

ứng với BĐKH. 
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 Khi Trung tâm tin học đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm bớt nhân lực 

của phòng. 

c. Tăng cường năng lực cho cán bộ của sở Xây dựng, sở GTVT, sở Tài 

nguyên Môi trường và phòng QLĐT của 2 thành phố về quản lý MLĐ 

thích ứng với biến đổi khí hậu 

Cho đến nay hầu hết các cán bộ quản lý và chuyên viên phụ trách chuyên 

môn của các sở Xây dựng, sở GTVT, sở Tài nguyên Môi trường và phòng 

Quản lý đô thị của 2 thành phố Cà Mau và Rạch Giá đều có trình độ đại học 

và một số có trình độ trên đại học. Những cán bộ, chuyên viên phụ trách lĩnh 

vực giao thông đều có kiến thức cơ bản về quản lý giao thông, tuy nhiên quản 

lý MLĐ thích ứng với BĐKH là một lĩnh vực khá mới mẻ ở nước ta. Đối với 

2 thành phố Cà Mau và Rạch Giá đều chịu tác động mạnh của BĐKH, vì vậy 

luận án đề xuất:  

- Trong chương trình đào tạo, đào tạo bồi dưỡng dành cho cán bộ lãnh 

đạo và chuyên viên thuộc sở Giao thông, sở Xây dựng, sở Tài nguyên Môi 

trường, phòng quản lý đô thị thành phố được trang bị những kiến thức về 

quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Trên cơ sở được trang bị các kiến thức về BĐKH về mặt chuyên môn 

các đơn vị sẽ có trách nhiệm trong công tác quản lý về quy hoạch nói chung 

và MLĐ nói riêng thích ứng với BĐKH  

3.2.3. Đề xuất bổ sung các quy định về cơ chế và chính sách 

3.2.3.1. Đề xuất bổ sung các quy định về cơ chế  

Để nâng cao hiệu quả quản lý cần có cơ chế thống nhất và mềm dẻo 

trong hoạt động quản lý mạng lưới đường đô thị. Đặc biệt với những đặc thù 

của 2 thành phố Cà Mau và Rạch Giá trong mối liên quan tới mạng lưới 

đường của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Luận án đề xuất cần thiết có 

những thay đổi, bổ sung trong cơ chế quản lý: 
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a. Sự phối hợp giữa các bên nhưng có một đầu mối chịu trách nhiệm 

chính 

Trong quá trình thực hiện thi công, mở rộng đường, nâng cấp hẻm, triển 

khai các dự án chống ngập, nâng cấp đô thị của các tiểu dự án đồng bằng sông 

Cửu Long yếu kém nhất là sự phối hợp giữa các bên liên quan. Khi triển khai 

các dự án liên quan đến MLĐ đô thị đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

chính quyền địa phương với các sở ban ngành của tỉnh như sở Xây dựng, Sở 

GTVT, Sở TN& MT, Sở Nông nghiệp. Vì vậy luận án đề xuất UBND Tỉnh và 

chính quyền các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu 

Long cần phải xây dựng các quy chế phối hợp cụ thể trong mỗi chủ trương và 

mỗi hành động cụ thể. 

 Quy về đầu mối nhằm Quản lý tổng thể về phát triển bền vững giao 

thông đô thị thích ứng với BĐKH, coi đây là mục tiêu để các nhà quản lý 

hoạch định và xây dựng đồ án quy hoạch GTVT của các thành phố trong 

vùng đồng bằng sông Cửu Long, để xây dựng và lập kế hoạch thực hiện. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, dành quỹ đất hợp lý và quản lý chặt 

chẽ quỹ đất giao thông theo quy hoạch để phát triển kết cấu hạ tầng giao 

thông bao gồm cả hành lang an toàn giao thông và quỹ đất để đầu tư phát 

triển hệ thống giao thông tỉnh, các quỹ đất phục vụ cho công tác đền bù giải 

phóng mặt bằng, quỹ đất dự trữ phát triển giao thông công cộng  

- Cho phép doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận và đáp ứng sự phát triển 

những nhu cầu cơ bản về giao thông một cách có định hướng và có kế hoạch 

theo lộ trình phù hợp với sự phát triển của hệ thống giao thông đô thị. 

- Hiện đại hóa trong quản lý và điều hành hệ thống giao thông đô thị 

theo hướng thông minh, giao thông xanh thích ứng với BĐKH, lập kế hoạch, 

lộ trình đầu tư xây dựng trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị. 



137 

 

- Xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể di chuyển bệnh viện, các công ty, 

nhà xưởng sản xuất gây ô nhiễm môi trường, một số cơ quan hành chính, một 

số trường học ra khỏi các khu trung tâm thành phố và có cơ chế chính sách rõ 

ràng về mặt bằng, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, phương tiện đi lại đảm bảo cho 

việc di chuyển thuận lợi nhất cho đối tượng cần di chuyển. 

b. Tăng cường giám sát đánh giá môi trường giao thông trong các đô thị 

Đây là một giải pháp quan trọng trong quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH 

của các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long, Vì 

luận án đề xuất giải pháp: 

- Chính quyền cần có chế tài mạnh và có những cuộc vận động trong các 

cơ quan và người dân.  

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch sử dụng công nghệ trong quản lý 

đánh giá môi trường giao thông. 

- Mỗi đô thị trong vùng cần có giải pháp riêng cụ thể theo đặc thù riêng 

trong từng gia đoạn. Thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt. 

3.2.3.2. Đề xuất bổ sung quy định về chính sách 

Chính sách quản lý là khâu cốt lõi và quan trọng, nó quyết định hiệu quả 

Quản lý của đô thị, ảnh hưởng đến cả khu vực. Vì vậy luận án đề xuất cụ thể 

xây dựng các chính sách để thực hiện các công việc có liên quan: 

- Đầu tư hệ thống quản lý điều hành giao thông chung của Thành phố 

với lộ trình phù hợp với phương thức quản lý; 

i). Chính sách ưu tiên phát triển hệ thống GTCC 

- Phát triển mạnh mẽ vận tải công cộng và xây dựng cơ chế chính sách 

thu hút đầu tư cho vận tải công cộng cũng như thu hút được nhiều người sử 

dụng các phương tiện giao thông công cộng; 
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- Chính sách và lộ trình giảm lưu lượng giao thông xe máy; điều tiết và 

hạn chế lưu lượng xe ô tô cá nhân; khuyến khích sử dụng phương tiện nhiên 

liệu xanh, sạch; 

- Chính sách trợ cấp cho những người sử dụng phương tiện giao thông 

công cộng như là một giải pháp khuyến khích;  

- Thiết lập hệ thống giao thông công cộng là chủ đạo trong việc đáp ứng 

nhu cầu đi lại của người dân, từng bước giải quyết vấn đề ùn tắc, tai nạn và ô 

nhiễm môi trường, đảm bảo phát triển giao thông đô thị thích ứng với BĐKH; 

- Xây dựng kết cấu hạ tầng hạ tầng giao thông các thành phố phải phục 

vụ thuận tiện dễ tiếp cận cho những đối tượng tham gia giao thông như: người 

khuyết tật, người già, trẻ em; 

- Xây dựng hệ thống giao thông đô thị gắn với phát triển xanh, đô thị 

thải khí CO2 thấp, khuyến khích sử dụng nhiên liệu xanh. 

ii) Chính sách thu hút vốn đầu tư. 

- Tranh thủ nguồn vốn từ nhà nước và thu hút vốn đầu tư từ doanh 

nghiệp để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị .v.v... 

- Xây dựng lộ trình thực hiện các quy hoạch liên quan để đảm bảo việc 

thực hiện các quy hoạch giao thông vận tải đã được duyệt; 

- Lập chương trình, kế hoạch cụ thể đối với các dự án kết cầu hạ tầng 

giao thông trong giai đoạn 2020-2025, kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

tham gia đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đô thị tại các thành phố bằng 

các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, và bằng nhiều hình thức khác nhau; 

- Ưu tiên các dự án huy động sự tham gia người dân trong cải tạo nâng 

cấp các tuyến đường, hẻm đang hư hỏng, xuống cấp, đồng thời đầu tư xây 

dựng mới các tuyến đường gom trên địa bàn thành phố; 

- Khuyến khích các tổ chức cá nhân nghiên cứu, áp dụng các giải pháp 

quản lý khoa học, khai thác và sử dụng hiệu quả tối đa MLĐ đô thị. 
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 Một số chính sách nhằm thực hiện các nhiệm vụ trước mắt công tác quản lý 

mạng lưới đường trên địa bàn các thành phố thuộc tỉnh như sau: 

- Theo phân cấp thì đường tỉnh do sở GTVT quản lý, đường cấp Huyện 

do Huyện quản lý và như vậy đường trong thành phố là do thành phố quản lý. 

Trong thực tế có những tuyến đường quy định của cấp tỉnh là do sở Giao 

thông quản lý nhưng lại nằm trong nội thành của thành phố, mà các đường 

trong đô thị có những đặc thù yêu cầu riêng. Theo Thông tư số 04/2008/TT-

BXD ngày 20/02/2008 cũng đã quy định tại phần 2, mục IV về Quản lý khai 

thác và sử dụng đường đô thị: Quản lý khai thác sử dụng đường đô thị tuân 

theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý đường đô thị.  

- Tuy nhiên khi các tuyến đường nằm trong đô thị mà do sở GTVT quản 

lý thường không quan tâm tới các yêu cầu của đường đô thị về cảnh quan, về 

cây xanh cũng như về hạ tầng kỹ thuật, điều này dẫn đến sự chồng chéo trong 

quản lý đối với 1 tuyến đường, chưa chú trọng nhiều đến công tác quản lý 

MLĐ thích ứng với BĐKH. Vì vậy để khắc phục tình trạng trên luận án đề 

xuất: Những tuyến đường nằm trong phạm vi của thành phố giao cho UBND 

thành phố quản lý như vậy sẽ làm tăng thêm trách nhiệm quản lý của các đơn 

vị trong thành phố và cũng là phù hợp với sự tăng cường phân cấp cho cơ sở  

của nhà nước ta hiện nay. 

- Đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đã 

được phê duyệt như dự án đường của vùng  kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL 

như tuyến Lộ Tẻ-Rạch Giá, tuyến cao tốc Cần Thơ-Vị Thanh… 

- Tổ chức giải tỏa các điểm chợ nằm trên các trục đường tỉnh lộ, quốc lộ, 

chợ tạm trên các tuyến đường phố nhằm giảm ùn tắc giao thông. Trong công 

tác quy hoạch cần bố trí khu vực chợ để phục vụ nhu cầu dân sinh, làm giảm 

tình trạng các chợ tạm, các quán bán hàng rong lần chiếm lòng đường, vỉa hè 

để kinh doanh, buôn bán gây cản trở giao thông. 
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3.2.4. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý mạng lưới đường 

đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu 

Trong những năm vừa qua, công tác quản lý đô thị đã được các cấp 

chính quyền từ Tỉnh, thành phố đến các phường, xã quan tâm, tập trung chỉ 

đạo. Việc tuyên truyền, phổ biến các luật định liên quan đến giao thông, kiến 

trúc, quy hoạch và xây dựng, công bố các đồ án quy hoạch được duyệt...cho 

nhân dân biết cũng đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 

Tuy nhiên, để xây dựng và quản lý MLĐ đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven 

biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 

thì sự tham gia của cộng đồng rất quan trọng. Vì vậy, luận án đề xuất:  

3.2.4.1. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và người dân 

Sự hợp tác phát triển từ nhân dân với chính sách “đổi đất lấy hạ tầng” 

nhà nước bỏ tiền dân hiến đất, “nhà nước và nhân dân cùng làm” để làm các 

tuyến giao thông nông thôn ở các xã vùng ven của thành phố và nâng cấp các 

tuyến đường hẻm trong nội ô thành phố là một thành công lớn của 2 thành 

phố. Đối với các tuyến đường trong toàn thành phố luận án đề xuất các giải 

pháp huy động người dân như sau: 

- Chính quyền thông qua các đoàn thể, quần chúng và hoạt động cộng 

đồng, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giáo dục cộng 

đồng về vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường và công tác quản lý MLĐ thích 

ứng biến đổi khí hậu 

- Phát động quần chúng thực hiện công tác quản lý MLĐ thích ứng với 

biến đổi khí hậu bằng cách thành lập tổ chức tự quản để giám sát ứng phó ban 

đầu tác động có hại của biến đổi khí hậu đến MLĐ đô thị, đặc biệt là thiên tai 

bất thường. 

- Các công trình đầu tư xây dựng MLĐ có sự giám sát và đánh giá của 

cộng đồng đảm bảo thực đúng tiến độ, chất lượng thi công trình đạt yêu cầu,  
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đúng kỹ thuật và chi phí đầu tư xây dựng giảm. 

- Cộng đồng tham gia công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân 

dân tham gia xây dựng, giám sát, bảo trì, quản lý MLĐ…, đồng thời cộng 

đồng cũng là địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực hiện có tại địa phương phục vụ 

cho công tác xây dựng và quản lý các công trình MLĐ. 

        - Huy động người dân tham gia chương trình phủ xanh thành phố bằng 

các việc cụ thể; trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên các tuyến đường 

trước nhà của họ. Vấn đề này cần phải quyết tâm của chính quyền đô thị và sự 

đồng thuận cao của cộng đồng dân cư. 

3.2.4.2. Tăng cường nhận thức của cộng đồng dân cư trong việc chấp hành 

luật lệ giao thông và thích ứng với BĐKH 

- Phương tiện giao thông cá nhân hiện chiếm trên 70% điều này cho thấy 

vai trò của người dân ảnh hưởng rất lớn đến MLĐ trong việc tham gia giao 

thông như thực thi luật lệ giao thông, tham gia sử dụng các phương tiện 

GTCC để giảm bớt phương tiện giao thông cá nhân. Đồng thời người dân còn 

có trách nhiệm trong việc mở rộng đường để đảm bảo nhu cầu giao thông 

(hiến đất làm đường, giám sát công trình…), trồng cây xanh 2 bên đường phố. 

Biện pháp này đòi hỏi phải có sự quyết tâm của chính quyền đô thị và sự đồng 

thuận của người dân. Chính quyền các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng 

đồng bằng sông Cửu Long cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền và tăng 

cường nhận thức đối với người dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận 

động thi đua, biểu dương khen thưởng, tao ra các cuộc thi đưa vào các cấp 

học từ mẫu giáo, tiểu học...nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư 

trong thực thi pháp luật. Phát động các phong trào có sự tham gia hưởng ứng 

của các tổ chức cơ quan đoàn thể. 

-  Có các chính sách hỗ trợ một ngày trong tuần không dùng phương tiện 

cá nhân mà sử dụng phương tiện GTCC. 
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- Phối kết hợp giữa các cơ quan quản lý đặc biệt, các lĩnh vực chuyên 

ngành; nâng cao trình độ đạo đức các cán bộ quản lý tránh lợi ích nhóm. 

3.3. Bàn luận kết quả nghiên cứu 

Quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với BĐKH là một lĩnh vực 

còn rất mới đối với nước ta, vì vậy trong quá trình nghiên cứu tác giả luận án 

đã tìm hiểu các bài học và kinh nghiệm của các đô thị quốc tế để áp dụng cho 

các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây nam bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Nhằm đảm bảo việc vận dụng phù hợp với các điều kiện kinh tế, xã hội và tự 

nhiên của các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu 

Long, tác giả xin bàn luận một số các kết quả nghiên cứu của Luận án:   

1. Bàn luận về các tiêu chí quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng 

biến đổi khí hậu.   

2. Bàn luận về Quy hoạch mạng lưới đường đô thị gắn với quy hoạch sử 

dụng đất thích ứng biến đổi khí hậu đối với các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây 

Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. 

3. Bàn luận về phân vùng đô thị theo khu vực để quản lý mạng lưới 

đường đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.  

4. Bàn luận về tổ chức bộ máy quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị 

tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

5. Bàn luận về cải tiến tổ chức phòng quản lý đô thị của 2 thành phố Cà 

Mau và Rạch Giá. 

3.3.1. Bàn luận về các tiêu chí quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng 

biến đổi khí hậu   

Biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động nghiêm trọng tới các đô thị 

vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và các đô thị ven biển Tây Nam 

nói riêng. Công tác quản lý mạng lưới đường đô thị tiến hành tốt sẽ có ảnh 
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hưởng tới khả năng thích ứng và giảm nhẹ BĐKH. Luận án đã đề xuất 5 tiêu 

chí quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng biến đổi khí hậu bao gồm:  

 Tiêu chí 1. Có chiến lược quy hoạch giao thông trong dài hạn thích ứng 

với BĐKH. 

Tiêu chí 2. Phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên và đặc điểm biến đổi 

khí hậu của vùng. 

  Tiêu chí 3. Phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương. 

Tiêu chí 4. Phù hợp với  đặc điểm và khả năng chống chịu của cơ sở hạ 

tầng đô thị. 

Tiêu chí 5. Phù hợp với cơ chế và trách nhiệm của các bên liên quan.  

- Theo tác giả 5 tiêu chí đề xuất trong luận án đã đề cập tới các vấn đề 

quan trọng mang tính cơ bản để quản lý mạng lưới đường có khả năng thích 

ứng với BĐKH. Nếu thiếu 1 trong 5 yếu tố đó sẽ khó quản lý tốt. 5 tiêu chí 

này đã đề cập đến các chủ thể, các nội dung và các yêu cầu kỹ thuật mang 

tính toàn diện và có tính khả thi. Đồng thời các tiêu chí phù hợp với các yêu 

cầu của mạng lưới đường trong điều kiện trước mắt và phát triển trong tương 

lai góp phần phát triển đô thị bền vững thích ứng với BĐKH. 

3.3.2. Bàn luận về Quy hoạch mạng lưới đường đô thị gắn với quy hoạch 

sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu đối với các đô thị tỉnh lỵ ven 

biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long  

  Thành phố Cà Mau và Rạch Giá với địa hình bằng phẳng MLĐ chịu chi 

phối bởi hệ thống sông ngòi chằng chịt và ven biển, tốc độ đô thị hoá nhanh, 

ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường ngày nặng, bởi vậy công tác quy hoạch 

MLĐ cần phải gắn với quy hoạch sử dụng đất chống lại các dấu hiệu suy 

thoái môi trường đảm bảo tính bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy 

nhiên trong quá trình triển khai thực hiện cần rà soát lại các quy hoạch đô thị 
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ven biển với nét đặt thù riêng của từng đô thị để gắn với quy hoạch giao thông 

với quy hoạch sử dụng đất tích hợp lồng ghép BĐKH cho từng đô thị.  

  Luận án đã nghiên cứu, đề xuất quy hoạch giao thông gắn với quy hoạch 

sử dụng đất kết hợp các giá trị từ thiên nhiên chống lại các tác động của môi 

trường cho MLĐ đô thị. 

  - Trong công tác lập quy hoạch, xác định sự gắn kết giữa quy hoạch 

mạng lưới giao thông với quy hoạch sử dụng đất trong vùng với sử dụng đất 

dọc theo sông rạch và sử dụng đất ven biển, đánh giá các tác động của chúng 

đến công tác quản lý, quy hoạch MLĐ nhằm tìm ra khả năng kết hợp các các 

yếu tố tự nhiên, văn hoá và các yếu tố khác liên quan. 

- Sử dụng đất thiết kế cho quy hoạch MLĐ giao thông liên quan chặt chẽ 

với yếu tố kinh tế và nét đặt thù riêng của từng đô thị trong vùng bị tác động 

của BĐKH để có các phương án phương án quy hoạch, điều chỉnh MLĐ giao 

thông đô thị thích ứng với BĐKH. 

 - Phải kiểm lại các quy hoạch 2 thành phố Cà Mau và Rạch Giá, điều 

chỉnh lại các dự án nhằm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đồng thời tích 

hợp lồng ghép BĐKH trong quy hoạch giao thông. 

3.3.3. Bàn luận về phân khu vực đô thị theo quy hoạch để quản lý mạng 

lưới đường đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu  

Các đô thị ở Việt Nam, đặc biệt các đô thi tỉnh lỵ ven biển Tây Nam bộ 

ĐBSCL có lịch sử lâu đời, đồng thời xu thế phát triển và tốc độ đô thị hóa 

cùng với tình hình BĐKH ngày càng nghiêm trọng tác động mạnh tới các đô 

thị đồng thời tạo ra các khu vực có những nét đặc thù rất khác nhau. 

Căn cứ vào định hướng phát triển của các đô thị tỉnh lỵ thuộc tỉnh vùng 

ĐBSCL và các yếu tố tác động của biến đổi khí hậu tới mạng lưới đường, 

luận án đã đúc rút ra 2 đặc tính  quan trọng làm cơ sở cho đề xuất đó là: 

- Đặc trưng kiến trúc không gian của các khu vực trong đô thị (3 khu vực) 
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- Đặc trưng mạng lưới đường đô thị (3 đặc điểm của mạng lưới đường) 

 Do đó luận án đã đề xuất:  

- Khu vực ven biển (gần biển và sát biển) 

- Khu vực trung tâm thành phố  

- Khu vực ngoại vi thành phố và giáp biên (khu vực xa biển)  

*Khu vực 1- Khu vực ven biển 

 Các khu đô thị mới phát triển theo quy hoạch dọc ven biển. Được sự đầu 

tư từ các nguồn lực khác nhau, cơ sở hạ tầng trong khu đô thị mới đã được 

xây dựng đồng bộ hơn so với các khu vực phát triển tự phát, tuy nhiên mạng 

lưới đường trong các khu đô thị mới chưa xây dựng các tuyến đường xe đạp, 

đi bộ và giao thông công cộng, thiếu bãi đổ xe, khu đô thị mới kết nối được 

với các trục đường chính của thành phố.  

* Khu vực 2-Khu vực trung tâm thành phố   

Đây là khu vực đông dân cư, nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính của 

thành phố/tỉnh đã xây dựng từ thời Pháp, có mật độ dân số cao, đường sá nhỏ 

hẹp, cao độ mặt đường thấp, hệ thống thoát nước mưa và nước thoát thải 

chung, hệ thống thoát nước cũ thường bị ngập úng cục bộ, nhiều tuyến phố có 

vỉa hè rất hẹp nhưng không thể cải tạo theo phương án xây dựng mới, mà theo 

định hướng quy hoạch là phương án bảo tồn các khu phố cũ, với lại chi phí 

bồi thường cho các tuyến phố rất lớn không khả thi.  

Ngoài các tuyến phố cũ xây dựng theo quy hoạch còn rất nhiều tuyến 

phố xây dựng tự phát tự phát do công tác quản lý đô thị buông lỏng trong thời 

gian khá lâu dài với tốc độ khá nhanh và tồn tại ở một số địa điểm trong khu 

vực, xây dựng thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng đến quy hoạch chung xây dựng 

đô thị, phát triển thiếu tính bền vững. 

* Khu vực 3-Khu vực ngoại vi thành phố (khu vực xa biển) 
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Là khu vực chiếm diện tích lớn so với các khu khác của thành phố, đồng 

thời theo định hướng phát triển của các đô thị các khu vực ngoại vi thành phố 

được tổ chức xây dựng theo tiêu chuẩn nông thôn mới, khu vực sinh thái, 

nông nghiệp đô thị, kết hợp với làng nghề thủ công và các khu công nghiệp 

đưa ra khu ngoại vi thành phố, kết hợp giao thông đường bộ với giao thông 

đường thuỷ nội địa. 

Các giải pháp tổ chức mạng lưới đường thích ứng với biến đổi khí hậu 

của 3 khu vực mà luận án đề xuất là hợp lý. Tuy nhiên đi vào nghiên cứu cho 

từng đô thị cần phải xác định rõ phạm vi và nét đặt thù riêng của mỗi khu vực 

thì mới có giải pháp chi tiết, phù hợp và hiệu quả. 

3.3.4. Bàn luận về tổ chức bộ máy quản lý mạng lưới đường đô thị các đô 

thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

Với tốc độ đô thị phát triển nhanh và BĐKH ngày càng phức tạp, để làm 

tốt công tác quản lý MLĐ thì phải nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý cần có 

cơ chế thống nhất và mềm dẻo trong hoạt động quản lý mạng lưới đường đô 

thị. Đặc biệt với những đặc thù của các thành phố trong mối liên quan tới 

mạng lưới đường của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tác giả luận án 

đã đề xuất giải pháp: giải pháp cơ chế, giải pháp chính sách, tăng cường sự 

phối hợp giữa các bên liên quan trong tổ chức quản lý giao thông, tăng cường 

năng lực cho cán bộ thuộc sở Xây dựng, sở Giao thông và phòng quản lý đô 

thị thành phố về quản lý đô thị thích ứng với BĐKH. 

 Chính sách quản lý là khâu cốt lõi và quan trọng, nó quyết định hiệu 

quả quản lý của đô thị, ảnh hưởng đến cả khu vực. Tác giả luận án đã đề xuất 

cụ thể xây dựng các chính sách để thực hiện các công việc có liên quan: chính 

sách lộ trình giảm phương tiện giao thông cá nhân, phát triển mạnh mẽ vận tải 

công cộng và xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư cho Vận tải công 
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cộng cũng như thu hút được nhiều người sử dụng các phương tiện giao thông 

công cộng; Tổ chức giải tỏa các điểm chợ nằm trên các trục đường tỉnh lộ, 

quốc lộ, chợ tạm trên các tuyến đường phố nhằm giảm ùn tắc giao thông; Đầu 

tư hệ thống quản lý điều hành giao thông chung của Thành phố với lộ trình 

phù hợp với phương thức quản lý; tăng cường giám sát đánh giá môi trường 

giao thông trong đô thị. 

Đây chỉ là những đề xuất chung đối với các đô thị,  tùy theo điều kiện cụ 

thể của mỗi đô thị có thể tham khảo để đưa ra một cơ cấu tổ chức bộ máy 

quản lý phù hợp và cần thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt. 

3.3.5. Bàn luận về cải tiến cơ cấu tổ chức phòng quản lý đô thị của 2 thành 

phố Cà Mau và Rạch Giá 

Phòng quản lý đô thị thành phố Cà Mau và Rạch giá thuộc UBND các 

thành phố đều sắp xếp tổ chức theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-

BXD-BNV. Tuy nhiên bố trí trong nội bộ của phòng vẫn có sự khác nhau. Cơ 

cấu chung là lãnh đạo phòng chỉ đạo trực tiếp xuống các chuyên viên mà 

không hình thành các tổ chuyên môn, sự chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo phòng 

đến chuyên viên và sự phân công nhiệm vụ đối với các chuyên viên chưa rõ 

ràng, và đồng thời thiếu chức năng quản lý MLĐ đô thích ứng với BĐKH. 

Luận án đã đề xuất phòng QLĐT nên tổ chức theo nhiệm vụ của phòng với 5 

mảng chủ yếu thành 3 tổ chuyên môn+ 1 trung tâm+ 1 đội trật tự đô thị:  

Với cách thức tổ chức như vậy sẽ có sự phối hợp chặt chẽ trong mỗi tổ 

và có sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các tổ, đội, trung tâm, nhất là khi biên chế 

ngày càng tinh giản. 

Đây chỉ là những đề xuất chung, đối với các đô thị tùy theo điều kiện cụ 

thể của từng đô thị tỉnh lỵ vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể tham khảo 

để đưa ra một cơ cấu tổ chức phù hợp . 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Vùng đồng bằng sông Cửu Long có vị trí rất quan trọng trong việc phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật 

tự xã hội với nhiều thành phố lớn đã đóng góp quan trọng vào nền kinh tế 

quốc dân, tuy nhiên cũng là vùng có dân số đông và tốc độ đô thị hóa tăng 

nhanh tạo nên những áp lực về cơ sở hạ tầng trong đó có giao thông đô thị. 

Việc nghiên cứu đề tài “Quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven 

biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí 

hậu” nhằm góp phần vào thực hiện "Chương trình phát triển đô thị quốc gia 

và Thích ứng với biến đổi khí hậu". Kết quả của luận án đã đạt được với các 

nội dung cơ bản sau: 

 1. Xác định một cách hệ thống các đặc điểm của các đô thị tỉnh lỵ Ven 

biển Tây nam vùng đồng bằng sông Cửu Long đó là các yếu tố tác động tới 

quản lý MLĐ đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.  

2. Đã hệ thống hóa về mặt lý luận trong quản lý mạng lưới đường đô thị 

thích ứng với BĐKH như các xu thế mới trong phát triển giao thông đô thị, 

mối quan hệ giữa khả năng thích ứng và giảm nhẹ trong quản lý mạng lưới 

đường đô thị, những yêu cầu trong quản lý và những kinh nghiệm của các 

nước trên thế giới đã thực hiện. Từ kinh nghiệm của đô thị để xác định các 

nguyên tắc cơ bản trong quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

3. Với đều kiện quản lý MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH, luận án đã đề 

xuất 5 tiêu chí phù hợp với hướng phát triển đô thị bền vững và thích ứng với 

BĐKH. 

4. Trên cơ sở những yếu tố ảnh hưởng của BĐKH tác động trực tiếp lên 

MLĐ đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu 
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Long và học tập kinh nghiệm của các nước, luận án đã đề xuất quy hoạch 

mạng lưới giao thông gắn với quy hoạch sử dụng đất thích ứng với BĐKH. 

5. Căn cứ vào đặc điểm đặt thù của của các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây 

Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long, luận án đã đề xuất phân thành 3 khu 

vực để có các giải pháp quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với BĐKH. 

6. Luận án cũng đã nghiên cứu đề xuất về việc phân cấp nhiều hơn cho 

các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL trong công tác quản lý 

mạng lưới đường đó là: Những tuyến đường nằm trong đô thị thì do chính 

quyền đô thị quản lý nhằm khắc phục trên một tuyến đường có quá nhiều cơ 

quan khác nhau quản lý dẫn đến chồng chéo và không làm rõ trách nhiệm. 

7. Luận án đã nghiên cứu, đề xuất về cơ cấu tổ chức và cơ chế chính 

sách trong quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với BĐKH cho 2 đô thị 

tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long là thành phố Cà 

Mau và Rạch Giá. 

8. Với phát triển nhanh của đô thị thì nhận thức của người có trách 

nhiệm hơn đối với đô thị đang sinh sống. Do vậy tác giả cũng đã nghiên cứu, 

đề xuất sự tham gia của cộng đồng trong quản lý MLĐ đô thị thích ứng với 

BĐKH cho 2 đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu 

Long là thành phố Cà Mau và Rạch Giá. 
 

KIẾN NGHỊ 

 Thích ứng với BĐKH là một lĩnh vực còn khá mới đối với nước ta, vì 

vậy những kết quả đạt được của đề tài luận án “Quản lý mạng lưới đường đô 

thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long”, là 

những kết quả bước đầu. Với mong muốn những kết quả đạt được của luận án 

có thể áp dụng vào trong thực tiễn tác giả xin có một số kiến nghị như sau: 

1. Đề xuất đối với Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải 
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Trong quá trình lập quy hoạch mạng lưới đường hiện nay chưa quan tâm 

nhiều tới  biến đổi khí hậu, vì vậy Quy hoạch MLĐ đô thị cần được đưa vào 

trong công tác nghiên cứu quy hoạch mạng lưới đường nói riêng và quy 

hoạch đô thị nói chung. Do đó cần được xem xét trong các định hướng chiến 

lược của Bộ Xây dựng khi gắn giữa công tác quy hoạch giao thông gắn với 

quy hoạch sử dụng đất lồng ghép với biến đổi khí hậu. Đặc biệt cần được đưa 

vào trong các tiêu chuẩn và quy chuẩn để thực hiện và quản lý. 

- Cần có kế hoạch trong đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và 

chuyên viên phụ trách lĩnh vực giao thông những kiến thức mới về quản lý 

MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH. Tăng cường cơ sở vật chất, trang bị và cập 

nhật các thiết bị hiện đại có thể để phục vụ tốt cho hệ thống quản lý mạng 

lưới đường đô thị các cấp thích ứng với biến đổi khí hậu. 

       2. Đối với chính quyền các đô thị tỉnh lỵ vùng đồng bằng sông Cửu Long 

- Cần nghiên cứu tổ chức phòng Quản lý đô thị thuộc ủy ban nhân dân 

thành phố với việc phân tổ chuyên môn theo nhiệm vụ chức năng mà phòng 

quản lý. Phải phân bổ biên chế chuyên trách điều này giúp cho công tác điều 

hành rõ ràng và trách nhiệm của mỗi chuyên viên cụ thể hơn. Đặc biệt trong 

chức năng nhiệm vụ của phòng cần phải quan tâm tới công tác BĐKH.  

- Trong nhiều giải pháp để thích ứng với BĐKH đối với các thành phố 

ven biển như Cà Mau và Rạch Giá nội dung phát triển rừng phòng hộ ven 

biển và chương trình phủ xanh thành phố thích ứng với BĐKH, có thể huy 

động người dân tham gia trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, trồng mới cây xanh 

đường phố là một giải pháp phi công trình nhưng rất hiệu quả. Làm tốt điều 

này sẽ làm cho thành phố xanh hơn, đẹp hơn và cũng là giải pháp ứng phó với 

BĐKH. Trồng nhiều cây xanh và phát triển rừng phòng hộ ven biển với sự 

tham gia của cộng đồng không phải là giải pháp tốn kém chỉ cần sự quyết tâm 

của cả hệ thống chính trị và đồng thuận ủng hộ người dân. 
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PHỤ LỤC 1 

Tổng hợp các tuyến đường chính điển hình trên địa bàn thành phố Cà Mau 

 

STT Tên đường 
Chiều 

dài (m) 

Bề rộng 

mặt 

đường (m) 

Bề rộng lề 

đường, vỉa hè 

(m) 

1 Nguyễn Tất Thành 3.532 11x2 4x2 

2 Phan Ngọc Hiển 7.000 7,5 3x2 

3 Hùng Vương 1.327 5,5 3x2 

4 Quản lộ Phụng Hiệp 7.780 11,5x2 7,5x2 

5 Lý Thường Kiệt 2.155 9 2x2 

6 Tràn Hưng Đạo 9.500 7 2x2 

7 Bùi Thị Trường 5.170 7,5 2x3 

8 Phan Ngọc Hiển 7.239 3 2x2 

9 Nguyễn Đình Chiểu 6.630 10,5 3x2 

10 Ngô Quyền 1.086 7,5 2x3 

11 Cao Thắng 4.969 7,5 2x3 

12 Vành Đai 1 6.372 21 10x2 

13 Vành Đai 2 6.900 18 8-5 

14 Vành Đai 3 1.050 18 2x3 

15 Các tuyến phố chính 3400 10,5 2x4,5 

16 Các tuyến đường nhánh 1.333 7,5 2x3 

17 Trương Phùng Xuân 3.384 21 5x2 

18 Nguyễn Trãi 1.700 11 2,5x2 

19 Lê Hồng Phong 1.860 9 3x2 

20 Hành lan ven biển  1.167 26 2x3 

     

 



 

 

 

PHỤ LỤC 2 

 Tổng hợp các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Rạch Giá 

STT Tên đường 
Chiều 

dài (m) 

Bề rộng 

mặt đường 

(m) 

Bề rộng  lề 

đường, vỉa hè 

(m) 

1 Phan Đăng Lưu 1.940 6 1x2 

2 Trần Khánh Dư 2.600 6 1x2 

3 Trần Quang Khải 1.780 7,5-18 5x5 

4 Lê Hồng Phong 1.745 10,5 3x2 

5 Phan Thị Ràng 1.437 24 10x2 

6 Ngô Văn Sở 6.000 6 2x2 

7 Phạm Hùng 3.532 7,5 3x2 

8 Nguyễn Văn Tố 700 7,5 3x2 

9 Trần Huy Liệu 1.327 5,5 3x2 

10 Lê Văn Hưu 778 7,5 3x2 

11 Nguyễn Chí Thanh 2.155 9 2x2 

12 Đinh Công Tráng 950 7 2x2 

13 Cô Bắc 517 6-7,5 5-3 

14 Nguyễn Thị Định 7.239 3 2x2 

15 Lâm Quang Ky 6.630 10,5 3x2 

16 Chi Lăng 1.086 7-8 2x2 

17 Ngô Quyền 4.969 5-7,5 2&0,5 

18 Tôn Đức Thắng 6.372 7x2 10x2 

19 Nguyễn Trung Trực 6.900 15 8-5 

20 Hai Bà Trưng 1.050 7 2x3 

21 Hàm Nghi 3.400 5,5 2x2 

22 Đống Đa 1.333 5-7,5 2x2 

23 Lạc Hồng 3.384 21 5x2 

24 Mai Thị Hồng Hạnh 1.700 11 2,5x2 

25 Cách Mạng Tháng Tám 1.860 9 3x2 

26 Nguyễn An Ninh 1.167 7 2x2 



 

 

 

STT Tên đường 
Chiều 

dài (m) 

Bề rộng 

mặt đường 

(m) 

Bề rộng  lề 

đường, vỉa hè 

(m) 

27 Nguyễn Thái Bình 2.500 6 2x2 

28 Lô Liên Hương 1.400 7 2x2 

29 Huỳnh Thúc Kháng 881 10,5 5x2 

30 Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.940 9-7 3x2 

31 Hoàng Văn Thụ 657 7,5 5x2 

34 Trần Hưng Đạo 1.503 6-7,5 2x2 

35 Ngô Thời Nhiệm 1000 6 3x2 

36 Ba Tháng Hai 6.990 7,5x2 5x10x2 

37 Nguyễn Thiện Thuật 1.040 6 2x2 

33 Lý Thường Kiệt 700 7 3x2 

39 Trần Phú 960 22 7-5 

40 Nguyễn Hùng Sơn 1.110 15-7 5&2x2 

41 Mạc Cữu 3.660 7 1x2 

42 Võ Trường Toản 3.450 7 1x2 

43 Quang Trung 3.200 5,5-6 1x2 

44 Nguyễn Công Trứ 730 7 3x2 

45 Huỳnh Tấn Phát 3.700 4 2x2 

46 Cô Giang 517 6 2x2 

 

 

 

 


