,
Japan

Vai trò của Xe máy trong hiện tại
và tương lai ở Việt Nam
TS. Vũ Anh Tuấn
Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt Đức
Trường Đại học Việt Đức

Hà Nội, 27.09.2018
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Tranh luận về vấn đề Xe máy
• Các quan điểm, cách tiếp cận khác trong giải quyết các vấn đề
của Xe máy
 Đài Loan chấp nhận XM, cải thiện an toàn và hiệu quả hoạt
động GTXM
 Trung Quốc cấm XM (và e-bike) nhằm giảm thiểu ùn tắc, ô
nhiễm, nâng cao ATGT
 Anh quốc khuyến khích sử dụng XM nhằm giảm thiểu ùn tắc
và thiếu bãi đỗ xe
• Việt Nam (và một số nước Châu Á) đang đứng trước câu hỏi
quan trọng …
 Đâu là Vai trò tương lai của Xe máy và Ứng xử như thế nào
với GTXM?

Mục tiêu Nghiên cứu
 Nhận thức về vai trò hiện tại và dự báo vai trò tương lai của Xe
máy trong tổng thể hệ thống giao thông đô thị và nông thôn
 Đề xuất các giải pháp cải thiện ATGT cho người sử dụng XM

Đối tượng Nghiên cứu

(tương lai)

Khung Nghiên cứu
Các khuynh hướng
phát triển KTXH-GT

Kịch bản 2030
(Xu hướng, Quy hoạch)

Hành vi đi lại và
Sở hữu phương tiện

4,300 phiếu / 6 tỉnh thành
(độ tin cậy của mẫu 99%)

Mô hình lựa chọn
phương thức

Sự lựa chọn giữa XM và
phương thức khác ở 2030

Ưu nhược điểm
của GTXM

Kinh nghiệm thế giới
trong nâng cao
ATGT Xe máy

Kết luận & Đề xuất
cho Việt nam

Khu vực khảo sát
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Quá trình phát triển sở hữu Xe máy, Ô tô
 Số lượng Xe máy tăng 13 lần trong GĐ 1995-2016
 Số lượng Ô tô (các loại) tăng 7 lần trong cùng GĐ

Tỷ lệ sở hữu XM, Ô tô và Sản lượng HK GTCC
từng tỉnh/thành, 2016
 Tỷ lệ sở hữu XM = 565 (tương đương Đài Loan)

 Hà Nội, TP. HCM: Buýt 8-10%

 Tỷ lệ sở hữu Ô tô = 35 (~ 1/10-1/20 các nc phát triển)

 Nơi khác: Buýt < 1%

* Sản lượng HK GTCC tính bằng triệu HK/năm - (Nguồn: Viện Chiến lược phát triển, 2016)

So sánh khuynh hướng phát triển giao thông

Khuynh hướng về thị phần các phương thức
(% tổng chuyến đi bằng phg tiện cơ giới)

Hanoi
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Kết luận từ Rà soát khuynh hướng
• Bức tranh giao thông ở các tỉnh thành Việt nam: CSHT
đường xá còn kém phát triển, dịch vụ GTCC hầu như là con số
không  Xe máy phát triển rất nhanh nhằm đáp ứng nhu cầu đi
lại ngày càng gia tăng của người dân
• Đ/v các thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM): Hiện nay, có mức
cung cấp CSHT đường, GTCC thấp hơn nhiều lần so với các
thành phố Châu Á khác. Với tốc độ xây dựng mở rộng như hiện
nay thì trong 15-20 năm tới các mức cung cấp này khả năng cao
sẽ vẫn rất thấp, nhu cầu đi lại khả năng cao sẽ vẫn phụ thuộc
chủ yếu vào phương tiện xe máy
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Đặc điểm sở hữu phương tiện hộ gia đình
Số lượng phương tiện TB theo Địa phương

Số lượng phương tiện TB theo Thu nhập

Đặc điểm đi lại và Lựa chọn phương tiện của cá nhân

 TB 4.3 chuyến/ngày, tổng cự ly 20.7 km
 Tổng cự ly di chuyển/ngày tăng theo Thu nhập
 Tỷ lệ ph thức: XM 74%, Ô tô 11%, Buýt 8%
 Nhóm thu nhập cao nhất: XM 41%, Ô tô 52%
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Các yêu cầu trong đi lại & Khả năng đáp ứng
của các phương thức (N=1203)

 9 yêu cầu được xem là quan trọng, trừ yêu cầu ”thể hiện đẳng cấp xã hội”
 70%-80% người phỏng vấn chọn XM bởi vì đáp ứng Rẻ, Nhanh, Linh động

Kết luận từ Khảo sát phỏng vấn
• Khi thu nhập cá nhân tăng lên thì người dân sẽ tiếp tục mua và
sử dụng xe máy đáp ứng đa phần nhu cầu đi lại hàng ngày
• Xe máy được đánh giá là đáp ứng được 3 yêu cầu “Rẻ”,
“Nhanh”, “Linh động” – đây là các yêu cầu quan trọng trong điều
kiện mức thu nhập còn khá thấp, cơ sở hạ tầng giao thông còn
thiếu, tốc độ nâng cấp mở rộng chậm và ùn tắc giao thông ngày
càng gia tăng
• Trong hộ gia đình, tuy số lượng ô tô con tăng theo mức thu nhập
của hộ GĐ nhưng sự gia tăng này không làm giảm số lượng xe
máy
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Kịch bản 2030 đối với thành phố lớn
(Hà Nội, TP. HCM)
Xu hướng

Quy hoạch

11,500 (HN)
17,500 (HCM)

17,000 (HN)
21,000 (HCM)

Mật độ đường (km/km2)

2.55 (HN)
2.20 (HCM)

4.0-6.5

Mức cung cấp xe buýt (xe/triệu dân)

340 (HN)
460 (HCM)

500-600

Mật độ mạng lưới ĐSĐT
(km/triệu dân)

9.8 (HN)
7.2 (HCM)

35 (HN)
20 (HCM)

Tỷ lệ sở hữu Ô tô con (xe/1000 dân)

150 (HN)
150 (HCM)

--

Tỷ lệ sở hữu Xe máy (mc/1000 dân)

850 (HN)
880 (HCM)

--

Phí đỗ Xe máy

Tăng 1.5 lần

Tăng 3 lần

Phí đỗ Ô tô con

Tăng 1.5 lần

Tăng 3 lần

GDP đầu người (USD/người)

Dự báo lựa chọn phương thức đ/v TP lớn 2030



Đến 2030, thị phần XM sẽ vẫn duy trì ở mức khoảng 70% cho dù các TP lớn có thực hiện
được hoàn toàn Quy hoạch phát triển CSHT, GTCC đã vạch ra

Kịch bản 2030 đ/v thành phố trung bình
(Thanh Hóa, Hội An, TDM, Long Xuyên)
Xu hướng

Quy hoạch

5,000

--

Mật độ đường (km/km2)

3.0

--

Mức cung cấp xe buýt (xe/triệu dân)

100

--

Mật độ mạng lưới ĐSĐT
(km/triệu dân)

--

--

Tỷ lệ sở hữu Ô tô con (xe/1000 dân)

60

--

Tỷ lệ sở hữu Xe máy (mc/1000 dân)

850

--

Phí đỗ Xe máy

Tăng 1.5 lần

--

Phí đỗ Ô tô con

Tăng 2 lần

--

GDP đầu người (USD/người)
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Dự báo lựa chọn phg thức đ/v TP Trung bình 2030



Đến 2030, thị phần Xe máy sẽ vẫn duy trì ở mức 90% nếu CSHT đường bộ và GTCC vẫn được
nâng cấp mở rộng theo xu hướng hiện nay

Ý kiến người dân về Chính sách cấm XM vào 2030 (N=1203)

36%

39%

33%

29%

46%

46%

24%

26%

72%

16%

31%

32%

30%

28%

HÀ NỘI

TP TRUNG
BÌNH/NHỎ

KHU VỰC NÔNG
THÔN

CHUNG

12%
TP HỒ CHÍ MINH

Sẽ xảy ra





Không rõ

Không bao giờ

Trung bình chỉ có khoảng 28% tin rằng ”lệnh cấm sẽ xẩy ra”
Hà Nội: 31% tin lệnh cấm sẽ xẩy ra (Khảo sát TDSI 2017: 90% ủng hộ)
TP HCM: 12% tin lệnh cấm sẽ xẩy ra

Chính sách cấm XM ở Quảng Châu (TQ)
•

•
•
•

Mục tiêu: giảm UTGT, Ô nhiễm
không khí, Tử vong do TNGT

•

Thời điểm ban hành chính sách
 Bắt đầu cấm đăng ký khi hệ thống
buýt đã khá tốt
 1998: Bus 34%, XM 15% (150
XM/1000 dân)
 Cấm toàn bộ nội thành khi các hệ
thống GTCC đã được cải thiện lớn
 2007: GTCC ~ 46% với 5 tuyến
MRT, 480 tuyến Buýt (8,300 xe)

1991-98 Cấm đăng ký
2004-06 Cấm lưu thông trên một số tuyến
đường chính (thấp điểm)
2006-07 Cấm toàn bộ trong vùng nội đô
(bao gồm cả e-bike)

•

Mặt trái của chính sách cấm XM
 Sở hữu & sử dụng ô tô con tăng đột
biến  mức UTGT tăng khoảng 7% /
năm (Ibid, 2016)
 Quảng Châu lọt vào tốp 10 TP tắc
nghẽn giao thông nhất Châu Á
 Cùng với 15 TP khác của TQ lọt vào
tốp 20 TP ô nhiễm nhất Thế giới
(Frost & Sullivan, 2014)

Nguồn: Sách thống kê TP Quảng Châu

Kết luận về Vai trò tương lai của XM
• Phân tích xu thế phát triển CSHT giao thông, khảo sát hành vi đi
lại và lựa chọn phương thức, kinh nghiệm quốc tế cho thấy Xe
máy sẽ vẫn đóng vai trò là phương tiện đi lại chủ đạo, có thị phần
lớn trong tương lai (đến 2030 và nhiều năm sau đó)
• Do vậy, điều quan trọng là phải tập trung cải thiện các bất cập,
thách thức đối với GTXM, đặc biệt là vấn đề ATGT cho người đi
xe máy một cách toàn diện và hiệu quả
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So sánh đặc điểm của XM và phg thức khác

Diện tích đỗ
xe (m2)
Năng lực
VTHK (HK/h)
Tiêu hao
năng lượng
(KWh/100 HKkm)
Tỷ lệ phát
thải CO2
(g/HK-km)
Tỷ lệ HK tử
vong (ng/tỷ
HK-km)
Chi phí ng sử
dụng (Đ/HKkm)

Xe đạp

e-bike

Xe máy

Ô tô con

Buýt

Buýt nhanh

Tàu điện

n.a

n.a

2.5-3.0

25

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

7,920

2,500

4,125

9,000

38,500

3

1.9
(1.8-2.1)

23.2
(20-26.4)

63.1
(52.9-73.2)

16.6
(13.5-19.7)

n.a

5.4
(3.3-7.5)

21.6
(15.8-27.3)

46.7
(33.4-59.9)

157.6
(144.2-170.9)

44.0
(36.9-51.0)

n.a

26.4
(24.2-28.6)

43.5
(36-51)

n.a

17.7
(14-21.3)

4.8
(2.7-7)

1.7
(0.3-3.1)

n.a

1.4
(0.4-2.4)

574
(518-630)

742
(630-855)

1,564
(1,440-1,688)

7,268
(6,525-8,010)

664
(495-832)

n.a

1,215
(968-1,462)

n.a

(tổng hợp từ các nghiên cứu)




Năng lực VTHK: XM = 3 Ô tô con, 2 Buýt (sấp xỉ BRT)  có thể góp phần giảm UTGT
Năng lượng & phát thải: e-bike > Buýt, & tương đương Tàu điện  chuyển sang e-bike
Tỷ lệ tử vong: XM = 4 Ô tô con , 10 Buýt, 13 Tàu điện  nâng cao ATGT cho người đi XM

Tỷ lệ HK tử vong do TNGT theo phương thức
(người chết / tỷ HK-km)
•






Tỷ lệ tử vong ở
VN tính dựa vào
số liệu TNGT
thu thập ở TP
HCM và Bình
Dương trong
2012-2015

Người sử dụng XM là đối tượng chịu rủi ro cao nhất
Úc, Anh, Mỹ: XM > 500cc, tốc độ cao/đường cao tốc  tỷ lệ tử vong rất cao
Đài Loan: XM = 100-125cc, tốc độ thấp/đường phố  tỷ lệ tử vong thấp hơn
Tỷ lệ ng đi XM tử vong: Việt Nam = 1.5 Đài Loan  các cơ hội nâng cao ATGT

Phân tích 5573 vụ TNGT ở TP HCM (2010-2015)

Phỏng vấn chuyên sâu đ/v người lái XM (N=100)





14 % không có giấy phép LX  tăng cường kiểm
tra xử phạt nặng
Hổng kiến thức về Luật GT và lái xe an toàn (2328% trả lời đúng trên 50% số câu hỏi đặt ra) 
giáo dục, đào tạo lái xe an toàn theo cả đời người

Cần có các giải pháp tổ chức, quản lý khai thác hạ tầng an toàn
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Chiến lược 4 thành phần đảm bảo ATGT XM
Xây dựng môi trường với các điều kiện thuận lợi
cho việc di chuyển bằng xe máy an toàn …
1. Chính sách, pháp luật Đưa XM vào các chính sách,
các quy định luật pháp về
ATGT

 Chính sách ATGT phải bao gồm mô tô, xe máy

2. Cơ sở hạ tầng – Cam kết
cung cấp CSHT an toàn hơn

 Phối hợp các giải pháp đảm bảo ATGT XM

 Nhận thức về sự đóng góp của GTXM đ/v phát triển
KT-XH
 Các chính sách thích ứng với điều kiện địa phương

 Ưu tiên công tác bảo dưỡng, duy tu, tổ chức khai
thác CSHT giao thông
 Nâng cao nhận thức ATGT cho mọi đối tượng

3. Giáo dục, đào tạo ATGT
cho mọi đối tượng đi
đường

4. Tiến bộ kỹ thuật – CN

(Nguồn: IMMA, 2014)

 Đào tạo kỹ năng lái lái xe máy theo cả đời người
 Ngăn ngừa các hành vi lái xe nguy hiểm
 Mặc bộ đồ bảo hộ an toàn
 Bảo dưỡng định kỳ phương tiện
 Cam kết cung cấp sản phẩm/phương tiện an toàn
 Công nghệ an toàn (ngăn chặn / cơ bản, thứ cấp)

Kinh nghiệm tốt – Chính sách, pháp luật
Chính sách, pháp luật

Nước

Các chương trình ATXM

Malaysia, Philippines

Chương trình nghị sự ATGT
quốc gia (2011-2021)

Thailand

Hạn chế về tốc độ tối đa
(công suất động cơ)

Japan, EU

Bật đèn pha khi di chuyển
(kể cả ban ngày)

Singapore, Taiwan, Malaysia,
Thailand

Tiêu chuẩn khí thải phương
tiện

Thailand, Indonesia

Bảo dưỡng duy tu phương
tiện định kỳ

Taiwan, Thailand
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Kinh nghiệm tốt – Cơ sở hạ tầng
Giải pháp hạ tầng

Nước

Làn riêng cho xe máy

Malaysia, Philippines

Làn ưu tiên cho xe máy

Taiwan

Vạch dừng ưu tiên

Indonesia

Ô cho xe máy chờ rẽ trái (2
pha)

Taiwan

Hệ thống điều khiển tín hiệu
cho dòng xe hỗn hợp (có
nhiều xe máy)

Taiwan, Malaysia

Sổ tay thiết kế đường an toàn
cho xe máy

Europe *

34

Kinh nghiệm tốt – Giáo dục, đào tạo
Chương trình

Nước

Thi viết về luật GT đ/v xe dưới 50cc,
e-bike

Taiwan

Thi kỹ năng lái xe đường trường với xe
máy 51-250cc

Taiwan

Khóa học miễn phí về kỹ năng lái xe an
toàn cho người mới lái

Taiwan

Các khóa học đi xe đạp, e-bike an toàn ở
các trường học

Japan, Indonesia

Đào tạo lái xe an toàn cho phụ nữ

India

Hội thảo ATĐB rộng rãi ở các cộng đồng
dân cư

Philippines

Đào tạo lái xe an toàn cho nhân viên công
sở, nhà máy, xí nghiệp

Malaysia

Chiến dịch đội MBH đúng quy cách

Japan

Chiến dịch kiểm tra an toàn và chăm sóc
XM miễn phí

Thailand
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Kinh nghiệm tốt – Công nghệ an toàn
Công nghệ

Nhà SX, nước

Tự động bật đèn pha liên tục
(AHO)

Japan, Malaysia,
Thailand

Phanh chống bó (ABS), Phanh
phối hợp (CBS)

Bosch

Hệ thống kiểm soát cân bằng xe
máy (MSC)

Bosch

Hệ thống thông tin liên lạc xe
máy - ô tô (V2M)

Honda/Taiwan
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Khảo sát ý kiến người dân về một số giải pháp
nâng cao An toàn giao thông xe máy




Tỷ lệ ủng hộ các giải pháp cao và rất cao  cần triển khai thực hiện sớm
Giải pháp AHO tuy tỷ lệ ủng hộ thấp, nhưng có hiệu quả  nên thực hiện

7. Kết luận & Đề xuất
 Nghiên cứu này khẳng định Xe máy sẽ tiếp tục giữ vai trò là
phương tiện đi lại chủ đạo trong tương lai là một thực tế khách
quan. Do vậy, các nỗ lực và nguồn lực cần được huy động để
nâng cao an toàn cho người sử dụng xe máy

 Đây là thời điểm tốt để xây dựng cụ thể Chiến lược ATGT Xe
máy cho Việt Nam với lộ trình thực hiện rõ ràng và sự tham gia
của các nhà sản xuất xe máy và các tổ chức liên quan
 Trong những năm tới, cần ưu tiên triển khai một số các giải
pháp nâng cao ATGTXM mà có tiềm năng lớn trong nâng cao
ATGT XM và nhận được sự ủng hộ của người dân

“Các vấn đề mà chúng ta đang đối mặt ngày nay
không thể giải quyết bằng chính lối tư duy đã tạo
ra chúng”
Albert Einstein

Câu hỏi thảo luận

Q&A

