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1. KHÁI NIỆM VỀ ĐƯỜNG 

CAO TỐC 

1.1. Định nghiã về đường bộ 

cao tốc của nước ta 

- Trong Luật Giao thông đường 

bộ Việt Nam, định nghiã 

“Đường cao tốc là đường chỉ 

dành cho xe cơ giới chạy với 

tốc độ cao, có giải phân cách 

chia đường cho xa chạy theo 

hai chiều ngược nhau riêng 

biệt và không giao cắt cùng 

mức với các đường khác”. 

- Trong Tiêu chuẩn thiết kế 

đuờng ôtô cao tốc TCVN 

5729:2012, định nghiã “Đường 

ôtô cao tốc là đường dành cho 

xe cơ giới, có dải phân cách 

chia đường cho xe chạy hai 

chiều riêng biệt; không giao 

nhau cùng mức với một hoặc 

các đường khác; được bố trí 

đầy đủ trang thiết bị phục vụ, 

bảo đảm giao thông liên tục, 

an toàn, rút ngắn thời gian 

hành trình và chỉ cho xe ra vào 

ở những điểm nhất định”. 

Cũng theo tiêu chuẩn này thì 

đường cao tốc được chia 

thành 04 cấp: cấp 60 có tốc độ 

tính toán là 60km/h; cấp 80 có 

tốc độ tính toán là 80km/h; cấp 

100 có tốc độ tính toán là 

100km/h; cấp 120 có tốc độ 

tính toán là 120km/h. Trong đó, 

cấp 60 và 80 áp dụng ở địa 

hình khó khăn vùng núi, đồi 

cao và ở những vùng có hạn 

chế khác; cấp 100 và 120 cho 

vùng đồng bằng.  

Cả hai định nghiã về đường 

ôtô cao tốc của Luật giao 

thông đường bộ và của TCVN 

5729:2012 đều mới chỉ chú 

trọng về yêu cầu kỹ thuật 

(trong Luật giao thông đường 

bộ thì chú trọng đến tốc độ cao 

còn trong TCVN 5729:2012 thì 

lại đề cao tiêu chí tách riêng 2 

làn xe chạy, đảm bảo giao 

thông liên tục và chỉ cho xe ra 

vào ở những điểm nhất định) 

mà chưa làm rõ chức năng 

phục vụ vận tải của hệ thống 

đường ôtô cao tốc. Quan niệm 

của một số nước về đường ôtô 

cao tốc cũng có sự khác biệt 

nhau chút ít nhưng đều có 

chung một mục tiêu là làm 

đường ôtô cao tốc là để 

phục vụ vận tải đường dài 

bằng ôtô sao cho thời gian 

chạy xe được rút ngắn và an 

toàn so với chạy xe trên 

đường ôtô thông thường. 

1.2. Công năng, chức năng 

và các yêu cầu về tính năng 

đối với đường ôtô cao tốc 

a Công năng, chức năng của 

đường ôtô cao tốc     

Công năng, chức năng của 

đường ôtô cao tốc là đáp ứng 

yêu cầu vận tải đường dài 

bằng ôtô sao cho thời gian 

chạy xe được rút ngắn tối đa 

so với chạy xe trên đường ôtô 

thông thường. Yêu cầu này 

phải được coi là yêu cầu cơ 

bản của loại hình vận tải và 

loại hình công trình giao thông 

đường bộ đặc biệt này. Tiêu 

chí tốc độ cao không phải là 

tiêu chí cơ bản, lại không phải 

là tiêu chí quan trọng nhất mà 

chỉ là một trong nhiều tiêu chí 

của các yêu cầu về tính năng 

cần đạt được nhằm đáp ứng 

yêu cầu về công năng, chức 

năng của đường cao tốc.     

b Các yêu cầu về tính năng 

của đường cao tốc 

- Yêu cầu về tốc độ thiết kế: 

mặc dù tiêu chí tốc độ cao 

không phải là tiêu chí cơ bản 

nhưng cũng là một tiêu chí rất 

quan trọng. Tốc độ thiết kế là 

yếu tố đầu vào để lựa chọn 

các thông số hình học, độ 

nhám và độ bằng phẳng của 

mặt đường ... Tốc độ thiết kế 

được lựa chọn càng cao thì giá 

thành xây dựng càng cao, nhất 

là trong điều kiện địa hình, địa 

chất phức tạp và khó khăn của 

vùng đồi núi hoặc tốn kém 

trong việc đền bù GPMB. Do 

vậy, việc nghiên cứu để đưa ra 

tốc độ thiết kế đường ôtô cao 

tốc sao cho phù hợp với các 

điều kiện tự nhiên, kinh tế xã 

hội của Việt Nam cần được 

cân nhắc để tránh gây nên tốn 

kém trong đầu tư xây dựng, 

nhất là điều kiện khó khăn và 

phức tạp của nước ta. 

- Các thông số hình học của 

mặt cắt ngang điển hình: các 

thông số này bao gồm số 

lượng làn xe, bề rộng của các 

làn xe và làn đỗ khẩn cấp, bề 

rộng của dải phân cách giữa 

và dải an toàn. Qua xem xét 
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thực tế và quy định của một số 

nước như Đức, Canađa, Trung 

Quốc, Nhật Bản v.v... thì số làn 

xe trên các tuyến cao tốc chủ 

yếu gồm 4 -6 làn xe, các đoạn 

tuyến có trên 6 làn xe chỉ là 

các đoạn cục bộ để bố trí tách 

nhập làn. Các quy định về bề 

rộng làn xe, bề rộng làn đỗ 

khẩn cấp, bề rộng dải phân 

cách giữa, dải an toàn ... tại 

các nước cũng khác nhau. 

Mặc dù tiêu chuẩn TCVN 

5729:2012 ra đời đã có một số 

điều chỉnh so với TCVN 

5729:1997. Tuy nhiên,  các 

quy định về các yếu tố trên mặt 

cắt ngang theo TCVN 

5729:2012 của nước ta cũng 

cần được nghiên cứu và quy 

định lại cho phù hợp với điều 

kiện kinh tế xã hội và điều kiện 

của nước ta nhằm giảm giá 

thành xây dựng. 

- Bố trí các điểm kết nối ra vào 

đường cao tốc và các nút giao 

liên thông: thực tế triển khai 

một số tuyến đường ôtô cao 

tốc ở nước ta thời gian qua 

thấy rằng các nút giao liên 

thông với quy mô lớn được bố 

trí đôi khi là quá nhiều và quá 

gần nhau, điều này dẫn đến 

một hệ lụy là phải xây dựng 

thêm các đường nối, đường 

gom và suất đầu tư tính cho 1 

km xây dựng đường bộ cao tốc 

trở nên khá cao. Do vậy, cần 

tách bạch và chuẩn xác lại hai 

khái niệm chỗ ra, vào và nút 

giao liên thông trên đường. Các 

chỗ ra vào đường cao tốc được 

xây dựng là để thực hiện chức 

năng kết nối hệ thống đường bộ 

thông thường với hệ thống 

đường ôtô cao tốc. Các chỗ ra 

vào này không nhất thiết phải là 

nút giao liên thông hay phải bố 

trí tại nút giao liên thông. 

- Bố trí chiếu sáng, tuỳ điều 

kiện và kết quả nghiên cứu của 

từng quốc gia mà quy định về 

chiếu sáng trên đường ôtô cao 

tốc của từng nước rất khác 

nhau. Tuy nhiên với xu thế tiết 

kiệm năng lượng, giảm thiểu 

chi phí bảo trì và giảm thiểu 

hiệu ứng ánh sáng nhân tạo 

làm ô nhiễm môi trường tự 

nhiên, hiện nay các nước có 

xu thế bắt đầu giảm bớt hệ 

thống chiếu sáng trên đường 

cao tốc. 

2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN 

HỆ THỐNG MẠNG ĐƯỜNG 

BỘ CAO TỐC VIỆT NAM 

Do tính cấp bách về giao thông, 

hiện tại ở nước ta một số đoạn 

tuyến cao tốc đã được xây dựng 

bằng nguồn vốn vay của các 

ngân hàng và tổ chức tài chính 

nước ngoài như đoạn Bắc Ninh 

– Hà Nội và Pháp Vân – Cầu 

Giẽ có tiêu chuẩn tương đương 

với đường cao tốc.  

Một số tuyến cao tốc đã hoàn 

thành bằng nguồn vốn trong 

nước như tuyến cao tốc Cầu 

Giẽ – Ninh Bình ( dài 50km), 

Láng - Hoà Lạc ( dài 30km), 

một đoạn của tuyến cáo tốc 

Thành phố Hồ Chí Minh – 

Trung Lương (dài 40km), một 

đoạn của tuyến cao tốc Hà Nội 

– Thái Nguyên. 

Một số tuyến cao tốc đang 

triển khai thi công như tuyến 

cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên 

(dài 62km), Nội Bài – Lào Cai 

(dài 265km), Hà Nội – Hải 

Phòng (dài 105km). 

Những tuyến cao tốc đang 

triển khai lập Báo cáo đầu tư 

và Lập dự án đầu tư như Lạng 

Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh 

(130km), Ninh Bình – Vinh (dài 

235km), Nội Bài – Hạ Long – 

Móng Cái (dài 295km), Nội Bài 

– Mai Dịch, Mai Dịch – Linh 

Đàm (giai đoạn 2), Hoà Lạc – 

Hoà Bình (dài 56km), Quảng 

Trị – Đà Nẵng (dài 178km), Đà 

Nẵng – Quảng Ngãi (dài 

131km), Phan Thiết – Dầu 

Giây (dài 99km), Trung Lương 

– Mỹ Thuận – Cần Thơ (dài 

92km), Dầu Giây - Đà Lạt (dài 

209km), Biên Hoà - Vũng Tàu 

(dài 76km), TP. Hồ Chí Minh – 

Long Thành – Dầu Giây (dài 

55km), đường cao tốc liên 

vùng phía Nam.  

Như vậy có thể thấy rằng về 

cơ bản các tuyến cao tốc quan 

trọng trong mạng đường bộ 

cao tốc Việt Nam đều đã được 

xây dựng hoặc được nghiên 

cứu lập dự án. Tuy nhiên, do 

nguồn vốn xây dựng các dự án 

đường bộ cao tốc rất lớn và 

chưa được xác định rõ nên kết 

quả xây dựng hệ thống đường 

bộ cao tốc ở Việt Nam hiện 

nay còn hạn chế. 

3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN 

MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ 

CAO TỐC Ở MỘT SỐ NƯỚC 

Các nước kinh tế phát triển ở 

châu Âu như Anh, Đức, Phần 

Lan đã xây dựng đường bộ 

cao tốc từ đầu thế kỷ 20 và nó 

đã thực sự góp phần đáng kể 

vào sự phát triển của nền kinh 

tế các các quốc gia này. Hiện 

nay ở nước Đức có khoảng 

11.700km, nước Anh có 

khoảng 3.700km và một nước 

nhỏ bé như Phần Lan cũng có 

khoảng 600km đường bộ cao 

tốc.  

Tại châu Á đường bộ cao tốc 

bắt đầu xuất hiện từ nửa cuối 

thế kỷ 20 tại các nước có nền 

kinh tế phát triển như Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc 

và được phát triển nhanh 

chóng khi bước sang đầu thế 

kỷ 21. Các nước trong khu vực 

như Malaysia, Thái Lan... đều 

đã có hệ thống đường cao tốc 
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và đều hoạch định chiến lược 

phát triển hệ thống đường cao 

tốc của mình trong tương lai. 

Hàn Quốc, tính đến năm 2006 

có khoảng 3.050km đường cao 

tốc(trong đó đường 8 làn xe 

338km, đường 6 làn xe 397km, 

đường 4 làn xe 1984km, 

đường 2 làn xe 155km). Dự 

kiến đến hết năm 2007 Hàn 

Quốc sẽ có khoảng 3149km đ-

ường cao tốc và đến năm 

2010 là 4000km, đến năm 

2020 là 6160km (7 trục dọc và 

9 trục ngang). 

Trung Quốc bắt đầu phát triển 

mạnh việc xây dựng đường 

ôtô cao tốc từ năm 1988. Tới 

năm 1998 đã xây dựng được 

trên 16.000km. Riêng giai đoạn 

2000 – 2005 đã xây dựng đ-

ược 24.700km. Do đó, tới năm 

2005 mạng cao tốc của Trung 

Quốc đã đạt 41.000km, xếp 

thứ 2 thế giới sau Hoa Kỳ. Tuy 

vậy cũng mới chỉ hoàn thành 

khoảng 1/2 quy hoạch. Ngày 

17/10/2004, sau khi quy hoạch 

cũ được điều chỉnh, Quốc vụ 

viện Nước cộng hòa nhân dân 

Trung Hoa đã thông qua Quy 

hoạch mạng cao tốc quốc gia 

mới. Theo quy hoạch, tổng 

cộng Trung Quốc sẽ có 

85.000km đường cao tốc được 

hình thành trong thời hạn 30 

năm. Dự kiến đến năm 2010 

sẽ hình thành bộ khung chính 

của mạng cao tốc với 

65.000km. Tuy nhiên, với mức 

tăng hàng năm trong việc xây 

dựng đường cao tốc từ 15-

20% thì Trung Quốc sẽ không 

cần tới 30 năm để hoàn thành 

quy hoạch này. Theo Quy 

hoạch mới thì mạng đường ôtô 

cao tốc của Trung Quốc (Quy 

hoạch 7918) được hình thành 

từ 3 nhóm tuyến:  

 7 tuyến hướng tâm từ Bắc 

Kinh đi các thành phố Th-

ượng Hải, Đài Bắc, Hồng 

Kông – Ma Cao, Côn Minh, 

Urumxi, Cáp Nhĩ Tân 

 9 tuyến Bắc Nam 

 18 tuyến Đông Tây 

Tỷ lệ đường bộ cao tốc so với 

tổng chiều dài mạng đường bộ 

ở các nước trong khu vực như: 

Singapore chiếm 4,44%; 

Malaysia chiếm 0,61% 

(1.492km tại năm 2005); Thái 

Lan 0,18% (300km tại năm 

2005) ... và có thể thấy xu thế 

chung là nước nào càng phát 

triển thì mạng lưới đường ôtô 

cao tốc càng hoàn chỉnh.  

Việt Nam đến năm 2007 gần 

như chưa có đường bộ cao tốc 

được đưa vào sử dụng (chỉ có 

60km của hai đoạn Bắc Ninh – 

Sài Đồng và Pháp Vân – Cầu 

Giẽ có thể coi cơ bản đạt tiêu 

chuẩn đường cao tốc). Để đạt 

được tỷ lệ đường bộ cao tốc 

tương đương với các nước 

trong khu vực thì Việt Nam cần 

phấn đấu xây dựng khoảng 

6.000km và đây là một tiền đề 

tất yếu để thực hiện CNH – 

HĐH đất nước. Đặc biệt khi 

Việt Nam đã trở thành thành 

viên của WTO, giao lưu với 

các nước được mở rộng. 

4. QUY HOẠCH VÀ MỘT SỐ 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 

MẠNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC 

VIỆT NAM  

4.1 Đáp ứng nhu cầu phát triển 

của đất nước, việc xây dựng 

hệ thống đường cao tốc đã 

được Chính phủ và Bộ Giao 

thông vận tải đặc biệt quan 

tâm. Thủ tướng Chính phủ đã 

có Quyết định số 1734/QĐ-TTg 

ngày 01/12/2008 về việc phê 

duyệt Quy hoạch phát triển 

mạng đường bộ cao tốc Việt 

Nam đến năm 2020 và tầm 

nhìn sau năm 2020, Quyết 

định số 140/QĐ-TTg ngày 

21/01/2010 về việc phê duyệt 

Quy hoạch chi tiết đường bộ 

cao tốc Bắc Nam phía Đông và 

Quyết định số 194/QĐ-TTg 

ngày 15/02/2012 về việc phê 

duyệt Quy  hoạch chi tiết 

đường Hồ Chí Minh. Theo các 

Quyết định này, Quy hoạch 

mạng đường bộ cao tốc Việt 

Nam gồm 22 tuyến với tổng 

chiều dài 6.053 km gồm: 

a. Tuyến cao tốc Bắc - Nam: 

Gồm có 02 tuyến với tổng 

chiều dài khoảng 3.442 km. 

- Tuyến cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông, chiều dài khoảng 
1.811 km. 
- Tuyến cao tốc Bắc - Nam 
phía Tây, chiều dài khoảng 
1.631 km. 

b. Hệ thống đường cao tốc khu 

vực phía Bắc: Gồm 07 tuyến 

hướng tâm kết nối với Thủ đô 

Hà Nội với tổng chiều dài 

1.099 km, cụ thể các tuyến 

như sau: 

+ Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc 
Ninh, dài 130 km. 

+ Hà Nội - Hải Phòng, dài 105 
km. 

+ Hà Nội - Việt Trì - Lào Cai, 
dài 264 km. 

+ Nội Bài - Hạ Long - Móng 
Cái, dài 294 km. 

+ Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ 
Mới (Bắc Kạn), dài 90 km. 

+ Láng - Hòa Lạc - Hòa Bình, 
dài 56 km. 

+ Ninh Bình - Hải Phòng - 
Quảng Ninh, dài 160 km. 

c. Hệ thống đường cao tốc khu 

vực miền Trung và Tây 

Nguyên: Gồm 03 tuyến với 

tổng chiều dài 264 km, cụ thể 

các tuyến như sau: 

+ Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) - Hương 
Sơn (Hà Tĩnh), dài 34 km. 

+ Cam Lộ (Quảng Trị) - Lao 
Bảo (Quảng Trị), dài 70 km. 

+ Quy Nhơn (Bình Định) - 
Pleiku (Gia Lai), dài 160 km. 
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d. Hệ thống đường cao tốc khu 

vực phía Nam: Gồm 07 tuyến 

với tổng chiều dài 984 km, cụ 

thể như sau: 

+ Biên Hòa (Đồng Nai) - Vũng 
Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), dài 
76 km. 
+ Dầu Giây (Đồng Nai) - Đà 
Lạt (Lâm Đồng), dài 209 km. 
+ Thành phố Hồ Chí Minh - 
Thủ Dầu Một (Bình Dương) - 
Chơn Thành (Bình Phước), dài 
69 km. 
+ Thành phố Hồ Chí Minh - 
Mộc Bài (Tây Ninh), dài 55 km. 
+ Châu Đốc (An Giang) - Cần 
Thơ - Sóc Trăng, dài 200 km. 
+ Hà Tiên - Rạch Giá (Kiên 
Giang) - Bạc Liêu, dài 225 km. 
+ Cần Thơ - Cà Mau, dài 150 
km. 
đ. Hệ thống đường vành đai 
cao tốc tại thành phố Hà Nội 
và thành phố Hồ Chí Minh 
- Thành phố Hà Nội: Vành đai 
3, dài 56 km; Vành đai 4, dài 
125 km. 
- Thành phố Hồ Chí Minh: 
Vành đai 3, dài 83 km. 
(Đường vành đai 5 thành phố 
Hà Nội, vành đai 4 thành phố 
Hồ Chí Minh với chức năng nối 
các đô thị vệ tinh của 2 thành 
phố trong tương lai sẽ được 
xem xét, điều chỉnh trong quá 
trình thực hiện). 

Theo Quy hoạch thì từ nay đến 

năm 2020, nước ta xây dựng 

khoảng 2.639km đường ôtô 

cao tốc với tổng số vốn dự 

kiến là 394.730 tỷ đồng; sau 

năm 2020 xây dựng tổng cộng 

khoảng 3.114 km đường ôtô 

cao tốc với tổng số vốn dự 

kiến là 371.490 tỷ đồng (chi tiết 

xin xem phần phụ lục).  

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện 

tại Chiến lược phát triển ngành 

giao thông vận tải và Quy 

hoạch phát triển giao thông 

đường bộ Việt Nam đã được 

điều chỉnh (tại các Quyết định 

số 355/QĐ-TTg ngày 

25/2/2013 và 356/QĐ-TTg 

ngày 25/02/2013). Mặt khác, 

do tình trạng khủng hoảng kinh 

tế thế giới dẫn đến nguồn vốn 

đầu tư của các tổ chức quốc tế 

cũng như tư nhân trong lĩnh 

vực giao thông mà đặc biệt là 

đường cao tốc có nhiều thay 

đổi so với dự kiến ban đầu. Vì 

vậy, hiện tại Bộ Giao thông vận 

tải đang chỉ đạo Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam thực hiện 

điều chỉnh Quy hoạch phát 

triển mạng đường bộ cao tốc 

Việt Nam. 

4.2. Hướng huy động vốn đầu 

tư xây dựng đường cao tốc 

a. Hiện trạng việc huy động 

vốn xây dựng đường cao tốc ở 

nước ta  

Theo Quy hoạch đề ra, nhu 

cầu vốn đầu tư cho việc phát 

triển mạng lưới đường bộ cao 

tốc của nước ta là rất lớn. Tuy 

nhiên, thực tế trong những 

năm qua việc huy động vốn 

ngoài ngân sách vào đầu tư hạ 

tầng giao tông nói chung và 

xây đựng đường cao tốc nói 

riêng chưa thực hiện nhiều, 

một số hình thức đang còn ở 

giai đoạn thí điểm. Nguồn lực 

chủ yếu vẫn là Nhà nước, vai 

trò của tư nhân chưa được 

khẳng định. Nguyên nhân  chủ 

yếu của tình trạng trên là: 

- Các dự án trong lĩnh vực 

đầu tư hạ tầng GTVT nói 

chung và đường cao tốc 

nói riêng chưa hấp dẫn các 

Nhà đầu tư bởi các dự án 

đòi hỏi quy mô vốn lớn, 

thời gian thu hồi vốn dài, 

rủi ro cao. Trong khi thị 

trường của nền kinh tế 

nước ta hiện nay còn nhiều 

cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn 

với độ rủi ro thấp hơn do 

đó các Nhà đầu tư chưa 

thấy được lợi ích của việc 

bỏ vốn vào đầu tư hạ tầng 

giao thông so với các lĩnh 

vực giao kinh doanh khác. 

- Quy hoạch mạng đường bộ 

cao tốc đang được lập và 

hiện tại chưa được Chính 

phủ phê duyệt. Mặc dù đã 

có một số tuyến cao tốc đã 

được xác lập trong quy 

hoạch phát triển đường bộ 

Việt Nam song về cơ sở 

pháp lý cho toàn mạng vẫn 

cần được hoàn thiện. Do 

vậy phần nào có thể đã tạo 

ra những lo ngại cho các 

nhà đầu tư. 

- Cơ chế chính sách trong 

việc huy động vốn ngoài 

ngân sách đầu tư phát triển 

hệ thống hạ tầng GTVT 

thời gian vừa qua chưa 

đồng bộ, còn bất cập khó 

khăn trong tiếp cận của các 

nhà đầu tư và hiện tại đang 

được nghiên cứu điều 

chỉnh, bổ sung.   

Hiện tại Thủ tướng Chính phủ 

đã đồng ý cho một số doanh 

nghiệp đầu tư xây dựng đường 

cao tốc như Ngân hàng Đầu tư 

phát triển và một số Nhà đầu 

tư khác. 

b. Một số định hướng về các 

nguồn vốn có thể thu hút để 

xây dựng đường cao tốc  

(b1) Ngân sách Nhà nước và 

nguồn vốn ODA 

- Ngân sách Nhà nước, theo 

chiến lược phát triển Giao 

thông vận tải đến năm 2020, 

tầm nhìn 2030 được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt thì 

mức đầu tư cho hệ thống hạ 

tầng giao thông vận tải đạt 

3,5%-4,5% GDP hàng năm và 

phấn đấu thu hút các nguồn 

vốn khác đầu tư cho phát triển 

kết cấu hạ tầng giao thông. 

Tuy nhiên, với khả năng cân 

đối ngân sách hiện tại, hàng 

năm khó có thể tạo sự đột phá 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=165965
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và tập trung vốn đầu tư cho hệ 

thống đường bộ cao tốc.  

Để tăng nguồn vốn đầu tư 

dành cho phát triển hệ thống 

đường bộ cao tốc Nhà nước 

phải có các chính sách tăng 

các nguồn thu ngân sách (điều 

chỉnh chính sách thuế xăng 

dầu, tăng phí thu cầu đường 

đặc biệt đối với các đường cao 

tốc, đánh thuế đối với người 

sử dụng phương tiện giao 

thông, huy động vốn từ khai 

thác quỹ đất ...) và dành tỷ 

trọng thích đáng cho đầu tư hệ 

thống hạ tầng này. Khuyến 

khích tham gia của các thành 

phần kinh tế là cần thiết và là 

định hướng lâu dài, song phải 

xác định trong vòng 5 năm -10 

năm tới phần đầu tư từ ngân 

sách nhà nước chắc chắn sẽ 

phải chiếm tỷ trọng lớn. Ngoài 

ngân sách Trung ương, ngân 

sách của các địa phương cũng 

phải tham gia đầu tư vào quá 

trình xây dựng đường cao tốc. 

- Nguồn vốn ODA, có khó khăn 

nhất định trong việc huy động 

nguồn vốn ODA để đầu tư xây 

dựng đường cao tốc vì mục 

tiêu của vốn ODA là chủ yếu 

để hỗ trợ khôi phục, cải tạo kết 

cấu hạ tầng đối với các nước 

kém phát triển. Thực tế một số 

tuyến cao tốc quan trọng của 

ta hiện nay cũng đã được các 

nhà tài trợ cho vay như ngân 

hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản 

(JBIC) đối với tuyến Hà Nội – 

Thái Nguyên (giai đoạn 1); vay 

ODA kết hợp với vay thông 

thường (OCR) có lãi suất đối 

với tuyến Nội Bài – Lào Cai 

của Ngân hàng phát triển châu 

Á (ADB); Ngân hàng hợp tác 

quốc tế của Nhật Bản cũng đã 

đồng ý cho vay ODA xây dựng 

tuyến Sài Gòn – Long Thành – 

Dầu Giây ... Như vậy, trong 

giai đoạn trước mắt cần tập 

trung vận động ODA cho một 

số tuyến cao tốc trọng điểm. 

(b2) Huy động các nguồn vốn 

đầu tư ngoài Ngân sách 

Qua những đánh giá về thực 

trạng, thu hút và kinh nghiệm 

của một số quốc gia trên thế 

giới cũng như xem xét tới định 

hướng đổi mới, mở cửa hội 

nhập quốc tế của Việt Nam có 

thể đưa ra các khả năng huy 

động vốn như sau:  

- Nguồn vốn thương mại quốc 

tế:  Để có thể vay vốn từ 

các nguồn này, trước hết phải 

lựa chọn các dự án có khả 

năng thu hồi được vốn trong 

thời gian chấp nhận được 

nhằm sử dụng các nguồn vốn 

với yếu tố ưu đãi ít hơn ODA 

nhưng lợi hơn các khoản vay 

thương mại thông thường. 

Theo hướng này, thì nguồn 

vốn có thể tiếp cận tốt nhất là 

OCR của ADB. Ngoài ra theo 

kinh nghiệm của một số nước 

cũng có thể vay mức lãi suất 

tương tự của Ngân hàng Tái 

thiết và Phát triển (IBRD- Ngân 

hàng Thế giới). 

- Nguồn vốn thương mại trong 

nước: Nguồn vốn từ hệ thống 

Ngân hàng phát triển Việt Nam 

có ưu thế là đại diện cho các 

hình thức đầu tư tập thể, Ngân 

hàng phát triển đang hình 

thành nhanh chóng với quy mô 

ngày càng lớn. Không dừng lại 

chỉ ở kênh huy động vốn trong 

nước, hệ thống ngân hàng này 

còn là cầu nối với các nguồn 

vốn và nhà đầu tư nước ngoài. 

Nguồn vốn vay của các ngân 

hàng thương mại có lãi suất 

cao nên ít khả thi đối với các 

dự án xây dựng đường cao tốc 

có quy mô lớn. 

- Hợp tác Nhà nước – Tư nhân 

đầu tư xây dựng đường cao 

tốc: Do đặc điểm của các dự 

án kinh doanh đường cao tốc 

đòi hỏi nhu cầu vốn đầu tư ban 

đầu lớn, thời gian thu hồi vốn 

dài nên nếu chỉ đơn thuần 

trông chờ vào nguồn thu từ phí 

sử dụng hạ tầng của đối tượng 

sử dụng đường thì không thật 

hấp dẫn nhà đầu tư tham gia 

vào dự án. Do vậy cần cho 

phép nhà đầu tư được quyền 

khai thác nhất định các loại 

hình kinh doanh khác mang 

tính kết nối, phục vụ trực tiếp 

cho dự án như khai thác kinh 

doanh dọc hành lang các 

tuyến; tạo điều kiện ưu tiên 

vào các dự án phát triển đô thị 

khu công nghiệp trên tuyến 

giao thông được mở mới hoặc 

nâng cấp bằng nguồn công – 

tư kết hợp. Các phương thức 

hợp tác Nhà nước – Tư nhân 

gồm: Xây dựng – kinh doanh – 

chuyển giao (BOT), Xây dựng 

– sở hữu – kinh doanh – 

chuyển giao (BOOT), Xây 

dựng – sở hữu – kinh doanh 

(BOO). Hiện tại, nhiều dự án 

đường cao tốc đang được định 

hướng theo hình thức đầu tư 

PPP.  

- Chuyển nhượng (bán) quyền 

thu phí: Nhà nước thực hiện 

đầu tư xây dựng công trình, 

kết thúc xây dựng sẽ chuyển 

nhượng quyền thu phí cho các 

nhà đầu tư tổ chức khai thác 

kinh doanh theo thời hạn nhất 

định nhằm quay vòng vốn đầu 

tư tiếp các dự án hạ tầng khác. 

- Phát hành trái phiếu: Phát 

hành trái phiếu bao gồm phát 

hành trái phiếu Chính phủ, trái 

phiếu công trình và trái phiếu 

do doanh nghiệp tự phát hành 

Tóm lại: Huy động vốn đầu 

tư phát triển hệ thống đường 

bộ cao tốc giai đoạn trước 

mắt phải kết hợp từ nhiều 
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nguồn. Trong đó vốn ngân 

sách phải đóng vai trò chủ 

đạo và chiếm tỷ trọng lớn. 

Bên cạnh đó nhà nước phải 

đẩy mạnh phương thức hợp 

tác Nhà nước – Tư nhân để 

giảm bớt gánh nặng vốn 

ngân sách.   

4.3. Một số giải pháp trong 

đầu tư phát triển hệ thống 

đường bộ cao tốc 

- Xác định các dự án trọng 

điểm và ưu tiên, do đặc điểm 

của các dự án đường cao tốc 

là nhu cầu vốn rất lớn. Vì vậy 

cần phải xem xét cụ thể tầm 

quan trọng của các tuyến cao 

tốc đối với sự phát triển KTXH 

của từng vùng để có sự ưu 

tiên tập trung vào các dự án 

trọng điểm.    

- Hoàn thiện khung pháp lý 

điều chỉnh và bổ sung thể chế 

chính sách 

Để có thể chủ động về vốn đầu 

tư phát triển hệ thống đường 

cao tốc, cần nghiên cứu hình 

thành “Quỹ đầu tư đường cao 

tốc”. Quỹ này thông qua thu 

thuế xăng dầu, thuế đánh trên 

đầu phương tiện giao thông, 

phí đường bộ ... và nguồn vốn 

Nhà nước huy động khác. Như 

vậy có thể phải nghiên cứu 

điều chỉnh, bổ sung một số nội 

dung của luật ngân sách. 

Luật đầu tư, Nghị định hướng 

dẫn đã được ban hành gần 

đây sẽ tạo thuận lợi hơn trong 

thu hút đầu tư. Tuy nhiên, một 

số hình thức đầu tư chưa 

được đưa trong luật này như 

hình thức Xây dựng – Sở hữu 

– Kinh doanh - Chuyển giao 

(BOOT), xây dựng – sở hữu – 

kinh doanh (BOO). 

Ngoài ra Chính phủ cũng cần 

xây dựng một hành lang pháp 

lý nhằm hạn chế và và chia sẻ 

rủi ro, đảm bảo lợi nhuận cho 

nhà đầu tư.      

Một trong những loại thuế cần 

được xem xét điều chỉnh là 

thuế áp dụng với xăng dầu. 

Tính toán mức thuế phù hợp 

và trích phần thuế nhất định 

thu được tạo thành quỹ đầu tư 

xây dựng hạ tầng giao thông 

đường bộ và đường cao tốc. 

Nếu áp dụng Nhà nước phải 

giữ vai trò điều tiết phân bổ 

giữa các bộ ngành. Nguồn thu 

thuế khác liên quan đến lĩnh 

vực GTVT như thuế tiêu thụ 

đặc biệt; thuế chước bạ; thuế 

đăng ký ôtô, xe máy cũng cần 

được điều chỉnh để dành ra và 

tạo nguồn xây dựng đường bộ. 

Nghiên cứu điều chỉnh mức 

thu phí đường bộ. Đối với các 

dự án đường cao tốc có kinh 

phí đầu tư lớn mà sử dụng 

khung thu phí đường theo 

Thông tư số 90/2004-TT-BTC 

ngày 7/9/2004 thì rất khó thu 

hồi vốn. Do đó cần xem xét 

điều chỉnh theo hướng áp 

dụng mức thu phí linh hoạt 

hơn, mức trần khống chế phải 

tăng lên so với hiện tại. 

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

141/2003/NĐ-CP về quy định 

phát hành trái phiếu. Theo quy 

định hiện tại, Nhà đầu tư 

không được không được phát 

hành trái phiếu để quay vòng 

trả nợ trái phiếu đã đến hạn. 

- Hỗ trợ của Nhà nước trong 

đầu tư 

Nhà nước phải hỗ trợ vào các 

dự án nhằm khẳng định sự 

cam kết của nhà nước, sự 

cùng chia sẻ rủi ro, tạo niềm tin 

thu hút các nhà đầu tư và 

nhằm đủ nguồn vốn để thực 

hiện các dự án có quy mô lớn 

này. Mức tham gia của nhà 

nước phải tuỳ từng dự án cụ 

thể, tuy nhiên tỷ lệ này phải 

nên khoảng từ 30-50% kinh 

phí đầu tư của dự án. Nguồn 

kinh phí này sẽ không tính toán 

và thu hồi vốn bằng nguồn thu 

trực tiếp từ công trình khi đưa 

vào khai thác. 

Nhà nước thực hiện công tác 

GPMB tạo thuận lợi, đẩy 

nhanh tiến độ các dự án cũng 

như khuyến khích các nhà đầu 

tư, Nhà nước phải có chính 

sách đầu tư hoặc hỗ trợ tối đa 

trong công tác GPMB, tái định 

cư đối với các dự án đầu tư 

đường cao tốc; giao cho các 

địa phương thực hiện trước 

một bước dự án thành phần về 

GPMB. 

Bảo lãnh của Nhà nước đối với 

các khoản vay thương mại của 

các doanh nghiệp từ các tổ 

chức tiền tệ quốc tế. Trong 

trường hợp các tổ chức hoặc 

doanh nghiệp phát hành trái 

phiếu công trình, trái phiếu 

doanh nghiệp đầu tư xây dựng 

các công trình đường cao tốc, 

Nhà nước phải thực hiện bảo 

lãnh cho việc phát hành này. 

Nhà nước cần xem xét ban 

hành quy định và công bố cơ 

chế chính sách đặc thù ưu đãi 

cho nhà đầu tư được kinh 

doanh các dịch vụ liên quan tới 

tuyến đường cao tốc bao gồm 

kinh doanh xăng dầu, dịch vụ 

nghỉ ngơi, quảng cáo; đầu tư 

phát triển các khu đô thị theo 

quy hoạch, đầu tư hạ tầng, 

kinh doanh các khu công 

nghiệp dọc khu vực tuyến đi 

qua, cũng như các ưu đãi về 

các khoản nộp thuế trong việc 

đầu tư xây dựng đường bộ cao 

tốc, bao gồm chính sách kéo 

dài thời gian nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp, giảm mức thuế 

lợi tức. 
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5. TỔ CHỨC TƯ VẤN VỚI SỰ 

PHÁT TRIỂN MẠNG ĐƯỜNG 

BỘ CAO TỐC  

Để xây dựng và phát triển một 

mạng lưới đường bộ cao tốc 

đáp ứng được yêu cầu phát 

triển lâu dài của đất nước, để 

nước ta trở thành nước công 

nghiệp thì cần phải có sự nỗ 

lực của toàn xã hội, trong đó 

Tổ chức Tư vấn thiết kế có vai 

trò rất quan trọng trong việc qui 

hoạch và phát triển mạng 

đường bộ cao tốc từ công tác 

chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu 

tư đến công tác quản lý khai 

thác từng dự án cụ thể. 

5.1. Công tác lập quy hoạch 

mạng đường bộ cao tốc 

Khâu qua trọng nhất trong quá 

trình lập Quy hoạch là phải có 

các quan điểm, nguyên tắc lập 

quy hoạch phù hợp với các 

điều kiện thực tế về vận tải và 

các quy hoạch khác liên quan.  

Nguyên tắc chung để hoạch 

định các các tuyến cao tốc đó 

là phải kết nối được các vùng 

kinh tế trọng điểm, các khu 

công nghiệp, khu đô thị lớn, 

các đầu mối giao thông quan 

trọng, sân bay, bến cảng ... có 

nhu cầu vận tải lớn và đòi hỏi 

tốc độ vận chuyển cao. Bên 

cạnh đó việc liên kết các tuyến 

cao tốc với mạng lưới giao 

thông hiện tại và liên kết các 

tuyến cao tốc với nhau thành 

một mạng cao tốc hoàn chỉnh, 

liên hoàn cũng là một yếu tố 

rất quan trọng trong việc hình 

thành một mạng lưới cao tốc 

hợp lý. Tất cả các nguyên tắc 

nêu trên đều được Tổ chức Tư 

vấn lập Quy hoạch xem xét, 

đánh giá, dự báo và thể hiện 

bằng kết quả dự báo lưu lượng 

giao thông của các tuyến và 

toàn mạng cao tốc. Điều đó có 

nghiã là việc hoạch định mạng 

đường bộ cao tốc sẽ phụ thuộc 

rất lớn vào kết quả dự báo lưu 

lượng giao thông trên các trục 

giao thông do Tổ chức Tư vấn 

thực hiện. 

Ngoài việc dự báo lưu lượng 

giao thông trên các trục cao 

tốc, việc xem xét đến các yếu 

tố về môi trường gồm có điều 

kiện tự nhiên, điều kiện xã hội, 

tình hình đất đai, dân cư... 

cũng được tổ chức Tư vấn 

xem xét, cân nhắc trong việc 

lựa chọn hướng tuyến, quy mô 

và công trình trên các tuyến 

cao tốc cụ thể để đảm bảo xây 

dựng các tuyến cao tốc bền 

vững và thân thiện với môi 

trường. 

5.2. Công tác chuẩn bị đầu 

tư các tuyến cao tốc 

Đây là khâu hết sức quan 

trọng quyết định sự thành bại 

của từng dự án xây dựng các 

tuyến cao tốc cụ thể. Các giải 

pháp kỹ thuật do Tổ chức Tư 

vấn đề xuất có ảnh hưởng rất 

lớn đến giá thành xây dựng 

của dự án và điều này trực tiếp 

ảnh hưởng tới tính khả thi và 

hiệu quả đầu tư của nhà đầu 

tư. Những giải pháp chính về 

kỹ thuật trong giai đoạn này 

cần được Tổ chức Tư vấn xem 

xét gồm: quan điểm lựa chọn 

hướng tuyến, thiết kế trắc dọc 

tuyến; các giải pháp xử lý nền 

đất yếu hoặc gia cố mái ta luy; 

hoạch định các nút giao các 

điểm ra, vào đường cao tốc ...                  

Do đặc điểm các tuyến cao tốc 

có tiêu chuẩn kỹ thuật cao nên 

thường chọn tuyến đi vào các 

khu vực địa hình thuận lợi. Tuy 

nhiên, với đặc điểm nước ta có 

tới 3/4 diện tích là đồi núi và để 

hạn chế việc sử dụng đất nông 

nghiệp thì nhiều đoạn tuyến sẽ 

đi qua vùng đồi núi. Vì vậy, 

ngoài các biện pháp công trình 

(cầu, hầm) thì công tác thiết kế 

kiên cố hóa cũng là một khâu 

quan trọng để đảm bảo sự bền 

vững của tuyến đường.  

Về quan điểm thiết kế trắc dọc, 

ngoài việc khống chế do tần 

xuất thiết kế, trắc dọc thiết kế 

của đường cao tốc còn phụ 

thuộc vào rất nhiều yếu tố như 

khống chế của các công trình 

cầu trên tuyến, các phương án 

xử lý nền đất yếu và các giao 

cắt dân sinh với đường cao 

tốc. Điều quan trọng đối với Tổ 

chức Tư vấn là phải kết hợp 

một cách hợp lý các yếu tố 

trên để thiết kế trắc dọc đường 

cao tốc êm thuận, ổn định, và 

kinh tế nhất. Qua thực tế lập 

dự án một số tuyến cao tốc, 

Tổng công ty Tư vấn thiết kế 

Giao thông vận tải thấy rằng 

các tuyến cao tốc thường đi 

qua các khu vực có điều kiện 

nền đất yếu và có rất nhiều các 

đường ngang dân sinh cắt 

qua, vì vậy việc sử dụng nhiều 

cống chui dân sinh tại các vị trí 

giao cắt với các đường ngang 

dân sinh là chưa hợp lý vì nó 

làm cho trắc dọc của tuyến cao 

tốc không êm thuận và cao độ 

đắp lớn sẽ gây tốn kém cho 

việc sử lý nền đất yếu.  

Về quan điểm thiết kế xử lý 

nền đất yếu, qua thực tế thiết 

kế một số dự án đường bộ cao 

tốc như Láng – Hoà Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh – 

Trung Lương, Cầu Giẽ – Ninh 

Bình, Hà Nội – Hải Phòng ... 

cho thấy điều kiện địa chất mà 

các tuyến cao tốc đi qua 

thường có địa tầng với sự 

phân bố của các lớp đất yếu, 

đặc biệt một số đoạn có chiều 

dầy rất lớn từ 30-50m. Các giải 

pháp mà Tư vấn lựa chọn tại 

các dự án này là giếng cát và 

bấc thấm đây là các giải pháp 

có tính khả thi, kinh tế và đảm 

bảo ổn định lâu dài cho nền 

đường trong quá trình khai 

thác đồng thời đáp ứng được 

thời gian thi công mà các dự án 

yêu cầu. Tuy nhiên, do năng 

lực hiện tại của các thiết bị thi 

công giếng cát ở Việt Nam tại 

thời điểm này còn hạn chế (các 

máy thi công giếng cát bấc 
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thấm mới chỉ thi công đạt đến 

độ sâu tối đa 25m-30m) nên tại 

các đoạn có chiều dầy lớp đất 

yếu lớn thì lượng lún dư sẽ 

vượt quá quy trình  cho phép. 

Với kết quả tính toán thì độ lún 

dư của các đoạn này rất chậm 

và kéo dài trong nhiều năm. Để 

xử lý nền đường triệt để tại các 

đoạn này thì sẽ phải xem xét 

đến các giải pháp khác như cọc 

xi măng đất, sàn giảm tải, kéo 

dài cầu dẫn ... Tuy nhiên, các 

phương án này sẽ làm tăng rất 

nhiều Tổng mức đầu tư của dự 

án. Để đạt được các yêu cầu kỹ 

thuật cơ bản theo quy trình, nền 

đường ổn định và đảm bảo 

hiệu quả kinh tế đầu tư xây 

dựng, Tổng công ty đã kiến 

nghị biện pháp xử lý nền đất 

yếu trên quan điểm thời hạn sử 

dụng kết cấu mặt đường là 15 

năm, độ lún dư cho phép sau 

thi công được xem xét chỉ trong 

niên hạn đại tu.            

Về quan điểm hoạch định các 

nút giao, nút giao khác mức 

liên thông nhằm tạo liên kết 

giữa các tuyến cao tốc với 

nhau và giữa các tuyến cao tốc 

với mạng đường bộ hiện tại 

được quan tâm đặc biệt. Tuy 

nhiên, việc hoạch định số 

lượng nút giao trên các tuyến 

cao tốc cũng cần được xem 

xét, cân nhắc trên nguyên tắc 

đảm bảo số lượng nút giao và 

khoảng cách kết nối hợp lý, tận 

dụng tối đa mạng lưới đường 

địa phương để tạo được các 

điểm ra, vào đường cao tốc 

thay thế cho các nút giao khác 

mức. Các hình thức nút giao 

khác mức lựa chọn cũng cần 

phải được Tư  vấn thiết kế 

xem xét với quan điểm thuận 

tiện cho người sử dụng và kinh 

tế trong việc tổ chức thu phí.               

Bên cạnh các giải pháp về mặt 

kỹ thuật  thì công tác phân tích 

hiệu quả kinh tế - tài chính của 

các dự án xây dựng đường 

cao tốc cũng có vai trò vô cùng 

quan trọng. Bởi lẽ các kết quả 

phân tích hiệu quả kinh tế - tài 

chính mà Tư vấn đưa ra sẽ là 

những cơ sở để Nhà đầu tư 

quyết định có đầu tư hay 

không và nên đầu tư vào thời 

điểm nào. 

5.3. Công tác thực hiện đầu 

tư các tuyến cao tốc  

Để việc thực hiện đầu tư các 

dự án đường cao tốc đạt hiệu 

quả và yêu cầu đặt ra thì Tổ 

chức Tư vấn đóng vai trò vô 

cùng quan trọng. Đầu tiên là 

thiết kế chi tiết, Tư vấn thực 

hiện công tác thiết kế chi tiết 

phải đảm bảo đáp ứng được 

các yêu cầu kỹ thuật mà dự án 

đề ra. Các giải pháp phải chi 

tiết, chính xác đảm bảo tính 

phù hợp với các điều kiện cụ 

thể của từng dự án và khả thi 

trong thi công đồng thời phải 

đảm bảo kinh phí xây dựng 

không vượt Tổng mức đầu tư. 

Việc xây dựng các quy định kỹ 

thuật thi công đối với các hạng 

mục của dự án là khâu hết sức 

quan trọng trong quá trình thực 

hiện đầu tư các tuyến cao tốc. 

Các quy định kỹ thuật do Tổ 

chức Tư vấn lập ra phải chi 

tiết, cụ thể đảm bảo phục vụ 

cho công tác thi công, giám 

sát, nghiệm thu các hạng mục 

của tuyến đường. Công tác 

giám sát tác giả và giám sát thi 

công cũng là một khâu rất 

quan trọng mà ở đó vai trò và 

trách nhiệm của Tổ chức tư 

vấn được đặt lên hàng đầu. 

5.4. Công tác quản lý dự án  

Hiện nay Chính phủ đang 

khuyến khích việc xã hội hoá 

các loại hình đầu tư trong lĩnh 

vực xây dựng cơ bản, đặc biệt 

là đối với việc xây dựng mạng 

đường bộ cao tốc. Đi cùng với 

rất nhiều hình thức đầu tư mới 

thì công tác quản lý dự án 

cũng có sự thay đổi rõ rệt. Việc 

sử dụng các Tư vấn quản lý 

dự án chuyên nghiệp để thực 

hiện việc quản lý dự án đặc 

biệt là các dự án xây dựng các 

tuyến cao tốc đang là xu thế 

của các Nhà đầu tư. Để thực 

hiện được chức năng này, các 

Tổ chức Tư vấn cần nâng cao 

trình độ chuyên môn trong lĩnh 

vực quản lý dự án để đảm bảo 

tính chuyên nghiệp của Tổ 

chức Tư vấn và đáp ứng được 

các yêu cầu mới của công tác 

quản lý dự án. 

5.5. Công tác quản lý khai 

thác, duy tu đường cao tốc 

Do hiện tại mạng lưới đường 

bộ cao tốc ở nước ta chưa 

được hình thành nên công tác 

quản lý khai thác và duy tu 

đường cao tốc chưa được quy 

định thống nhất. Với thực tế 

triển khai xây dựng mạng 

đường bộ cao tốc thành từng 

dự án cụ thể với sự góp mặt 

cuả các nhiều nhà đầu tư, 

thêm vào đó quy định về công 

tác quản lý khai thác, duy tu 

đường cao tốc chưa hình 

thành nên vai trò của Tổ chức 

tư vấn trong lĩnh vực này là vô 

cùng quan trọng. Để đảm bảo 

tính thống nhất của công tác 

quản lý khai thác, duy tu 

đường cao tốc các Tổ chức tư 

vấn cần có sự trao đổi, thống 

nhất để lựa chọn phù hợp với 

điều kiện của nước ta và đưa 

vào các dự án xây dựng 

đường cao tốc cụ thể. Tuy 

nhiên để có sự thống nhất 

trong công tác quản lý khai 

thác, duy tu đường cao tốc thì 

các cơ quan quản lý cần phải 

hoạch định ngay từ bây giờ 

các quy định thống nhất trong 

lĩnh vực này. 

 


