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1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Nút Ô Chợ Dừa là giao cắt 
giữa đường Vành đai 1 (Trần 
Khát Trân – Đại Cồ Việt – Ô 
Chợ Dừa – Cầu Giấy) với 
đường hướng tâm Nguyễn Trãi 
- Tây Sơn – Nguyễn Lương 
Bằng – Tôn Đức Thắng và các 
đường Khâm Thiên, Đê La 
Thành. Đây là nút giao rất 
quan trọng trong hệ thống giao 
thông nội đô. Theo định hướng 
trong quy hoạch chung cũng 
như quy hoạch giao thông vận 
tải Thủ đô Hà Nội nút giao 
được xây dựng khác mức. 
Hiện tại, lưu lượng giao thông 
qua nút giao khá lớn, việc tổ 
chức giao thông qua nút sử 
dụng hệ thống đèn tín hiệu kết 
hợp với phân luồng quay đầu 
với hành trình dài để hạn chế 
ùn tắc giao thông. Tuy nhiên 
giải pháp này chỉ mang tính 
tạm thời và cần phải sớm đầu 
tư xây dựng nút giao khác mức 
theo quy hoạch để cải thiện 
điều kiện đi lại, đặc biệt là hiện 
nay tuyến đường Vành đai 1 
đang được đầu tư đoạn tiếp 
theo tới Hoàng Cầu. 

Nút giao Ô Chợ Dừa hiện nay 
có dạng nút ngã 6 và tương lai 
gần là ngã 7 (khi hoàn thành 
việc kéo dài đường VĐ1 tới 
Hoàng Cầu) rất phức tạp. Các 
đường vào nút không đồng quy 
mà có dạng tạo thành 2 nút 
giao gồm nút giao cắt chính 
giữa đường VĐ1 với đường 
Tôn Đức Thắng – Nguyễn 
Lương Bằng (nút số 1) và nút 
giao cắt của các đường Khâm 

Thiên, Đê La Thành với đường 
Tôn Đức Thắng – Nguyễn 
Lương Bằng (nút số 2). Trừ 
đường Vành đai 1 có quy mô 
B=50m, các đường còn lại vào 
nút đều có quy mô nhỏ. Ngoài 
ra, nằm trên đường Vành đai 1 
thuộc khu vực nút có Đàn Xã 
Tắc đã được xếp hạng di tích 
cấp Quốc gia. Việc nghiên cứu 
phương án xây dựng nút giao 
cần đảm bảo các yếu tố về 
giao thông cũng như bảo tồn 
các giá trị văn hóa lịch sử. Ban 
QLDA Trọng điểm là Chủ đầu 
tư dự án nút giao, đơn vị tư 
vấn là Công ty Cổ phần tư vấn 
và đầu tư xây dựng CCIC. 
Việc nghiên cứu nút đã triển 
khai trong nhiều năm nhưng 
chưa hoàn thành do vẫn còn 
các ý kiến phản biện liên quan 
tới vấn đề bảo tồn di tích lịch 
sử và phát triển.  

Trên cơ sở đề nghị của Lãnh 
đạo UBND Thành phố, Tổng 
công ty Tư vấn thiết kế GTVT 

đã phối hợp để có thêm các 
nghiên cứu và phân tích về 
phương án xây dựng nút giao 
giúp cho các Cơ quan quản lý 
có thêm các căn cứ lựa chọn 
giải pháp nút cho phù hợp.  

2. HIỆN TRẠNG VÀ QUY 

HOẠCH NÚT GIAO 

2.1 Nút giao hiện tại như 
hình dưới 1 đây: 

2.2 Quy hoạch nút giao 
Nút giao Ô Chợ Dừa được 
quy hoạch là nút giao khác 
mức được thể hiện trong các 
đồ án Quy hoạch như: Quy 
hoạch chi tiết Quận Đống Đa, 
Quy hoạch GTVT Thủ đô Hà 
Nội đến năm 2020, Quy hoạch 
chung xây dựng Thủ đô Hà 
Nội tới năm 2030, tầm nhìn 
2050 và  Quy hoạch GTVT 
Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, 
tầm nhìn 2050 (Quy hoạch 
này đã được HĐND Thành 
phố thông qua và hiện đang 
trình Bộ Xây Dựng thẩm định). 
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Hình 1: Hiện trạng khu vực nút giao 
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Hình 2: Nút giao trong các đồ án quy hoạch 

2.3 Quy mô các trục đường 
ra vào nút hiện tại và theo 
quy hoạch 

- Đường Vành đai 1: Theo 
quy hoạch đường có bề rộng 
50m. Hiện tại hướng Ô Chợ 
Dừa – Kim Liên đã xây dựng 
theo quy hoạch; hướng Ô 
Chợ Dừa – Cầu Giấy đang 

tiến hành GPMB để xây 
dựng đoạn tới Hào Nam. 

- Đường Nguyễn Lương 
Bằng: Mặt cắt hiện tại 
B~20m, quy hoạch B=39-:-
41m. 

- Đường Tôn Đức Thắng: Mặt 
cắt hiện tại B=22-:-24m, quy 
hoạch B=28.5m.  

- Đường Khâm Thiên: Mặt 
cắt hiện tại B~19-20m. 

- Đường Đê La Thành 
(hướng đi Cầu Giấy): Mặt 
cắt hiện tại B~13.5m. 

- Đường Xã Đàn (hướng đi 
Kim Liên): Mặt cắt hiện tại 
B=50m, quy hoạch B=50m. 
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Từ điều kiện hiện trạng cũng 
như tương lai các trục đường 
nêu trên cho thấy hướng thuận 
tiện nhất để bố trí công trình là 
hướng theo đường Vành đai 1 
có quy mô mặt cắt ngang lớn. 
Hướng này hiện một phía đã 
xây dựng theo quy hoạch, phía 
còn lại đang GPMB để xây 
dựng đường sẽ có điều kiện 
thuận lợi để xây dựng nút giao 
ngay trong giai đoạn hiện nay.  

2.4 Các hướng giao thông 
quan trọng qua nút 

Qua xem xét hiện tại cũng như 
tương lai tới năm 2030, các 
hướng giao thông quan trọng 
qua nút cần xem xét là: (1) 
Hướng trên đường Vành đai 1 
với lưu lượng lớn nhất lên tới 
khoảng 80.000 tới 85.000 
PCU/ngày đêm; (2) Hướng trên 
đường Nguyễn Lương Bằng – 
Tôn Đức Thắng là hướng có 
nhu cầu lớn thứ hai với lưu 
lượng khoảng 58.000 tới 
63.000 PCU/ngày đêm; (3) 
hướng kết nối giữa đường 
Khâm Thiên với các đường 
Vành đai 1 (hướng đi Cầu 
Giấy) và đường Nguyễn Lương 
Bằng cũng đặc biệt quan trọng 
trong nút giao. 
Về nguyên tắc khi bố trí công 
trình trong nút để tận dụng tối 
đa hiệu quả khai thác của công 
trình thì hướng ưu tiên nêu 
chọn theo hướng có lưu lượng 
giao thông lớn. Theo đó với nút 
Ô Chợ Dừa, hướng bố trí công 
trình hiệu quả nhất là hướng 
theo đường Vành đai 1, tiếp 
theo là hướng Nguyễn Lương 
Bằng – Tôn Đức Thắng. Ngoài 
ra cần xem xét bố trí công trình 
tạo điều kiện thuận tiện cho 
giao thông trên hướng đường 
Khâm Thiên để hạn chế các 
giao cắt trên mặt bằng.   

3. ĐÀN XÃ TẮC – DI TÍCH 

CẤP QUỐC GIA 

Đàn Xã Tắc được phát hiện 
năm 2007 khi thi công đường 
Kim Liên – Ô Chợ Dừa. Sau 
khi tiến hành thám sát các khu 

vực phát lộ, Bộ Văn hóa - Thể 
thao & Du lịch đã có Quyết 
định số 15/2007/QĐ-BVHTTDL 
xếp hạng di tích quốc gia đối 
với di tích khảo cổ: Địa điểm 
Đàn Xã Tắc. Khu vực bảo tồn 
có diện tích 1.571,8m2 gồm 
phần đảo giao thông hiện nay 
và phần mở rộng về phía Bắc.  
Năm 2010, nhân dịp Đại lễ kỷ 
niệm 1000 năm Thăng Long – 
Hà Nội, Thành phố đã thực 
hiện cải tạo chỉnh trang khu 
vực quảng trường Đàn Xã 
Tắc, đặt tảng đá dấu tích Đàn 
Xã Tắc để tạo điểm nhấn cho 
không gian kiến trúc và cảnh 
quan khu vực. 

4. CÁC QUAN ĐIỂM GIẢI 

QUYẾT VẤN ĐỀ NÚT GIAO  

4.1 Quan điểm về quy hoạch 
và phát triển GTVT 

- Nút giao được xác định 
trong quy hoạch là giao cắt 
khác mức dựa trên các tính 
toán về nhu cầu vận tải. 

- Trong điều kiện lưu lượng 
giao thông qua nút rất lớn 
như hiện nay, nút giao đã 
phải tổ chức giao thông 
bằng đèn tín hiệu kết hợp 
với hành trình đi lại bị kéo 
dài gây bất tiện nhưng cũng 
thường xuyên bị ùn nên việc 
đầu tư xây dựng nút giao 
khác mức hiện nay cùng với 
tiến trình đầu tư đoạn tuyến 
Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu 
theo quy hoạch là rất cần 
thiết. 

- Hướng xây dựng công trình 
nêu ưu tiên theo hướng có 
lưu lượng giao thông lớn để 
nâng cao hiệu quả khai thác 
của công trình trong việc 
giải quyết giao thông qua 
nút. 

4.2 Quan điểm về bảo tồn di 
tích lịch sử Đàn Xã Tắc 

Đàn Xã Tắc được xếp hạng di 
tích Quốc gia nên cần được 
bảo vệ theo Luật di sản.  
Hai quan điểm giải quyết trên 
đã thể hiện rõ vấn đề phát 
triển và bảo tồn. Thực chất 
đây là hai mặt của một vấn đề. 
Do vậy khi giải quyết nút giao 
cần thỏa mãn được cả hai yếu 
tố đó. 

5. CÁC TIÊU CHÍ NGHIÊN 

CỨU NÚT  

Từ các thực tế như đã nêu, 
nút giao Ô Chợ Dừa cần được 
nghiên cứu thiết kế trên các 
tiêu chí đã được UBND Thành 
phố thống nhất như sau: 
- Phù hợp với Quy hoạch và 

chỉ giới đường đỏ đã được 
phê duyệt; 

- Bảo tồn một cách tốt nhất di 
tích Đàn Xã Tắc; 

- Bảo đảm phát triển giao 
thông đô thị khu vực; 

- Hạn chế ảnh hưởng đến 
điều kiện sống của dân cư 
trong khu vực; 

- Cải thiện không gian kiến 
trúc và cảnh quan đô thị. 

6. CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT 

KẾ NÚT  

 

Hình 3: Hình ảnh khu vực bảo tồn Đàn Xã Tắc đã được xếp hạng 
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Nút giao Ô Chợ Dừa được 
nghiên cứu đầy đủ các phương 
án thiết kế cả về mặt kết cấu 
cũng như hướng bố trí cầu 
vượt:    
- Về kết cấu: Nghiên cứu các 

phương án sử dụng cầu 
hoặc hầm chui. 

- Về bố trí cầu vượt: Bố trí cầu 
vượt được nghiên cứu theo 
cả 2 hướng chính gồm: (1) 
hướng đường Vành đai 1, 
(2) hướng đường Nguyễn 
Lương Bằng – Tôn Đức 
Thắng. Ngoài ra, căn cứ 
theo nhu cầu vận tải, có 
nghiên cứu bố trí cầu nhánh 
kết nối cầu chính với đường 
Khâm Thiên để giải quyết tốt 
cho giao thông nút giao và 
khu vực.  

Việc nghiên cứu đã có nhiều 
đơn vị tư vấn tham gia, trong 
đó tư vấn CCIC được giao 
nhiệm vụ nghiên cứu chính. Có 
thể tóm tắt các phương án do 
các tư vấn đưa ra như sau: 
- Nghiên cứu của CCIC: 

Nghiên cứu phương án nút 
giao sử dụng cầu hoặc hầm 
trực thông theo các hướng 
đường chính. Chỉ quan tâm 
giải quyết nút giao cắt chính 
giữa đường VĐ1 với đường 
Tôn Đức Thắng – Nguyễn 
Lương Bằng (nút số 1) mà 
chưa quan tâm đầy đủ tới 
nút giao cắt của các đường 
Khâm Thiên, Đê La Thành 
với đường Tôn Đức Thắng – 
Nguyễn Lương Bằng (nút số 
2). Phương án cầu sử dụng 
cầu dầm hộp thép. 
Nghiên cứu của CCIC cơ 
bản phù hợp với không gian 
khu vực, phù hợp với chỉ 
giới quy hoạch nút, có thể 
hạn chế được ảnh hưởng 
tới di tích Đàn Xã Tắc. Tuy 
nhiên về mặt tổ chức giao 
thông thì phương án nút 
chưa đạt được hiệu quả cao 
do chưa quan tâm đầy đủ 
tới nút số 2 và chưa tạo 
điều kiện phân bổ thật tốt 
cho giao thông khu vực.  

- Nghiên cứu của Tư vấn 
Hàn Quốc: Phương án nút 
nghiên cứu xây cầu vượt 
trực thông theo hướng 
đường VĐ1 tại nút số 1 và 
đảo tròn cho nút số 2. Đề 
xuất nhiều kiểu kết cấu cầu 
nhịp lớn như cầu vòm, cầu 
extradosed. 
Nghiên cứu này với đề xuất 
mở rộng không gian nút để 
bố trí công trình sẽ ảnh 
hưởng nhiều tới dân cư 
trong khu vực và không phù 
hợp với chỉ giới quy hoạch. 
Việc xây dựng kiến trúc cầu 
cao, chiếm dụng không gian 
cũng không thực sự hợp lý 
trong khu vực đô thị lõi lịch 
sử của Thủ đô. 

- Nghiên cứu của Công ty 
cổ phần TVTK Cầu lớn – 
hầm (BRITEC): Phương án 
nút nghiên cứu xây cầu 
vượt trực thông theo cả 2 
hướng đường VĐ1 và 
đường đường Tôn Đức 
Thắng – Nguyễn Lương 
Bằng (nút giao 3 tầng). Kết 
cấu cầu đề xuất cầu treo 
dây văng với trụ tháp ở giữa 
và văng dây theo cả 2 
hướng. 
Nghiên cứu này thiên về 
giải quyết tốt cho bài toán tổ 
chức giao thông. Tuy nhiên 
cũng gặp phải các vấn đề 
giống nghiên cứu của Tư 
vấn Hàn Quốc như phải mở 
rộng chỉ giới nút và chiếm 
dụng không gian kiến trúc 
của khu vực nút vốn đã rất 
chật hẹp.  

- Nghiên cứu của Tổng 
công ty Tư vấn thiết kế 
GTVT (TEDI): Sau khi được 
yêu cầu tham gia nghiên 
cứu, ngoài các phương án 
do các tư vấn đã đề xuất, 
TEDI đã tập trung nghiên 
cứu và kiến nghị phương án 
xây dựng nút giao theo dạng 
nút có cầu vượt hình chữ Y. 
Theo đó, cầu theo nhánh 
chính của nút tổ chức giao 
thông 2 chiều đi theo đường 
Vành đai 1 vòng về phía 

Nam đảo giao thông hiện tại 
để tránh hoàn toàn khu vực 
di tích Đàn Xã Tắc đã xếp 
hạng; cầu theo nhánh thứ 
hai tổ chức giao thông một 
chiều đi theo hướng từ 
đường Khâm Thiên đi về 
phía Hoàng Cầu. Kết cấu 
cầu sử dụng dầm hộp thép 
cong.   
Nghiên cứu đã bám theo 
đúng chỉ giới quy hoạch 
của nút. Các hạn chế về 
mặt tổ chức giao thông qua 
nút theo nghiên cứu của 
CCIC đã được cải thiện 
trong phương án này bằng 
việc bổ sung cầu nhánh kết 
nối với đường Khâm Thiên 
qua nút số 2. Đây là hướng 
giao thông có lưu lượng 
lớn do kết nối ngắn tới khu 
vực trung tâm. Cầu nhánh 
làm giảm giao cắt tại nút số 
2, tạo ra hướng giao thông 
ưu tiên thu hút xe từ trung 
tâm Thành phố theo đường 
Khâm Thiên đi về hướng 
Tây, đồng thời tạo hiệu quả 
phân bổ lưu lượng xe sang 
đường Hoàng Cầu mới, 
giảm tải cho đường 
Nguyễn Lương Bằng hiện 
có lưu lượng rất lớn và khó 
có khả năng mở rộng. Kết 
cấu cầu sử dụng cầu dầm 
hộp thép cong tạo thẩm mỹ 
kiến trúc và không chiếm 
dụng nhiều không gian nút.    

Sau khi xem xét các phương 
án đề xuất, trên cở sở tham 
khảo ý kiến từ các cơ quan 
chuyên môn, các Sở ngành, 
UBND Thành phố đã chỉ đạo 
lựa chọn 6 phương án nút 
dưới đây để nghiên cứu sâu 
hơn và tổ chức báo cáo rộng 
rãi. 
6.1 Phương án 1: Cầu trực 

thông 2 nhánh theo 
hướng đường VĐ1 

Cầu vượt trực thông theo 
hướng đường vành đai 1, chia 
làm 2 nhánh khi đi qua đảo 
giao thông, chiều dài cầu 
khoảng 750m (bao gồm cả 
đường dẫn). 
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Đây là phương án được nêu 
trong nhiệm vụ chuẩn bị đầu 
tư. Phương án này phù hợp 
với quy hoạch, đảm bảo yêu 
cầu về tổ chức giao thông, góp 
phần cải tạo không gian kiến 
trúc và cảnh quan đô thị, không 
ảnh hưởng đến dân cư trong 
khu vực. Tuy nhiên, có một 
phần cầu ảnh hưởng đến 
không gian khu vực khoanh 
vùng di tích.  

 
Hình 4: Nút giao phương án 1 

6.2 Phương án 2: Cầu trực 
thông đi phía Bắc đảo 
giao thông theo hướng 
đường VĐ1 

Cầu vượt trực thông hướng 
đường vành đai 1, đi lệch về 
phía Bắc (phía đường Tôn Đức 
Thắng). Mép cầu chờm lên nơi 
lưu dấu Đàn Xã Tắc khoảng 
1,5m. 
Phương án 2 phù hợp với quy 
hoạch, đảm bảo yêu cầu về tổ 
chức giao thông, có không gian 
kiến trúc và cảnh quan đô thị 
đẹp. Tuy nhiên vẫn có ảnh 
hưởng đến một phần không 
gian phía trên di tích và khoảng 
cách với nhà dân quá gần. 

 

 
Hình 5: Nút giao phương án 2 

6.3 Phương án 3: Cầu trực 
thông đi phía Nam đảo 
giao thông theo hướng 
đường VĐ1 

Cầu vượt trực thông theo 
hướng đường vành đai 1, đi 
lệch về phía Nam (phía đường 
Nguyễn Lương Bằng). 
Phương án 3 phù hợp với quy 
hoạch, cầu đi lệch về phía Nam 

nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu 
lưu thông trên đường Vành đai 
1; khoảng cách tới nhà dân nằm 
trong giới hạn tối thiểu. Tuy 
nhiên phương án này giải quyết 
được yêu cầu về ưu tiên bảo 
tồn di tích Đàn Xã Tắc. 

 
Hình 6: Nút giao phương án 3 

6.4 Phương án 4: Cầu dạng 
chữ Y với nhánh chính đi 
phía Nam đảo giao thông 
theo hướng đường VĐ1 
và nhánh kết nối với 
đường Khâm Thiên 

Cầu vượt trực thông theo 
hướng đường vành đai 1, đi 
lệch về phía Nam (phía đường 
Nguyễn Lương Bằng) có thiết 
kế bổ sung cầu nhánh đi 1 
chiều từ Khâm Thiên đi qua 
nút Ô Chợ Dừa, nhập vào cầu 
chính trên đường Vành đai 1. 
Phương án 4 kế thừa các ưu 
điểm của phương án 3, đồng 
thời khắc phục được hạn chế 
về giao thông của phương án 
3: Không ảnh hưởng đến 
phạm vi khoanh vùng bảo vệ di 
tích Đàn Xã Tắc, cải thiện 
được không gian kiến trúc và 
cảnh quan đô thị. Với cầu bố 
trí dạng hình chữ Y tạo sự cân 
đối cần thiết cho khu vực nút 
vốn có cấu tạo theo dạng 2 nút 
giao liền nhau.  

6.5 Phương án 5: Hầm trực 
thông theo hướng 
đường VĐ1  

 
Hình 8: Nút giao phương án 5 

Xây dựng hầm chui trực thông 
theo hướng đường vành đai 
1, đi ngầm bên dưới khu vực 
bảo tồn Đàn Xã Tắc. Do chiều 
sâu khảo cổ khoảng 6m và hệ 
thống thoát nước dọc đường 
Tôn Đức Thắng – Nguyễn 

Lương Bằng ở độ sâu  4m 
nên độ sâu của hầm >11m 
(Chưa kể móng hầm). 
Phương án 5 phù hợp với quy 
hoạch, không phá vỡ không 
gian, cảnh quan hiện trạng 
nhưng có khả năng ảnh 
hưởng cao đến khu vực 
không gian bên dưới các hố 
khai quật dấu tích Đàn Xã 
Tắc; ảnh hưởng lớn đến hệ 
thống thoát nước, hào kỹ 
thuật hiện trạng; đáy hầm chui 
phải đặt khá sâu ở cao độ - 
3,5m tạo sự chênh cao lớn so 
với cao độ quy hoạch nút. 
Ngoài ra, để thực hiện 
phương án này cần phải tổ 
chức thám sát một cách kỹ 
lưỡng toàn bộ khu vực dọc 
theo đường tim hầm với một 
khối lượng lớn. 

 
Hình 7: Nút giao phương án 4 
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6.6 Phương án 6: Cầu trực 
thông theo hướng đường 
Tôn Đức Thắng – Nguyễn 
Lương Bằng 

Xây dựng cầu vượt trực thông 

theo hướng Tôn Đức Thắng – 

Nguyễn Lương Bằng.  

Hình 9: Nút giao phương án 6 

Phương án 6 cần phải mở rộng 

ngay đường Tôn Đức Thắng 

và đường Nguyễn Lương Bằng 

theo chỉ giới được phê duyệt. 

Việc triển khai sẽ mất nhiều 

thời gian và kinh phí do phải 

giải phóng mặt bằng với khối 

lượng lớn. Phương án không 

ảnh hưởng đến vùng bảo vệ di 

tích Đàn Xã Tắc. Về mặt giao 

thông, tuy không phải là hướng 

giao thông lớn nhất nhưng 

phương án đã hạn chế được 

xung đột do hướng đường 

Nguyễn Lương Bằng – Tôn 

Đức Thắng giao cắt với các 

đường khác. Để hạn chế ùn 

tắc giao thông trên đường 

hướng tâm cần cải tạo đồng bộ 

hệ thống các nút tiếp theo. 

Kết quả nghiên cứu so sánh 

các phương án trên, phương 

án cầu chữ Y do TEDI đề xuất 

đã nhận được nhiều đồng 

thuận từ các cơ quan chuyên 

môn và các Sở ngành của 

Thành phố. Tuy nhiên do nút 

giao Ô Chợ Dừa là nút giao 

phức tạp và có ảnh hưởng tới 

nhiều ngành, nhiều lĩnh vực 

nên để đạt được sự đồng 

thuận cao, UBND Thành phố 

đã tổ chức hội nghị rộng rãi để 

lấy ý kiến trước khi có quyết 

định chính thức phương án 

thiết kế nút. 

7. HỘI NGHỊ LỰA CHỌN CÁC 

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ NÚT 

Ngày 5/6/2013, UBND Thành 

phố Hà Nội đã tổ chức “Hội 

nghị tham gia ý kiến phương 

án thiết kế nút giao thông Ô 

Chợ Dừa”. Hội nghị có sự 

tham dự của  đại diện lãnh đạo 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du 

lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Giao 

thông Vận tải cùng đông đảo 

các nhà nghiên cứu lịch sử, 

quy hoạch, kiến trúc đến từ 

các Hội nghề nghiệp như Hội 

Khoa học Lịch sử Việt Nam, 

Hội Di sản Văn hóa, Hội Kiến 

trúc sư, Hội Quy hoạch Đô thị, 

Hiệp hội Vận tải…Kết quả là 

phương án cầu chữ Y do TEDI 

đề xuất đã được đánh giá cao 

từ các Bộ như Bộ GTVT, Bộ 

VHTT&DL và nhiều nhà khoa 

học tham dự hội nghị. Phương 

án đã đáp ứng được cả vấn đề 

bảo tồn và phát triển. Tuy 

nhiên do có một số ý kiến còn 

băn khoăn về nhánh Khâm 

Thiên liệu có phạm vào di tích 

lịch sử chưa được phát hiện 

hay không nên hội nghị đã 

thống nhất lựa chọn thêm cả 

phương án 3 để tiếp tục 

nghiên cứu.  

Theo thông tin từ Ban QLDA 

Trọng điểm, để hoàn thiện dự 

án đầu tư, Ban sẽ tiến hành 

các công tác thám sát đối với 

một số vị trí trụ cầu chính và 

trụ cầu nhánh theo hướng nối 

Khâm Thiên. Như vậy có thể 

thấy nếu kết quả thám sát 

khẳng định nhánh Khâm Thiên 

không gặp phải các dấu tích 

lịch sử, phương án 4 sẽ được 

kiến nghị đầu tư.    

8. KẾT LUẬN 

Nút giao Ô Chợ Dừa được 

xem là một trong các nút giao 

thông quan trọng và phức tạp 

nhất tại Thủ đô Hà Nội. Tính 

quan trọng của nút bởi đây là 

giao cắt giữa các trục phố 

chính đô thị trong khu vực nội 

đô với lưu lượng giao thông 

rất lớn trên mỗi trục. Tính 

phức tạp của nút được thể 

hiện không chỉ bởi tại đây có 

giao cắt tới 7 hướng (nút giao 

ngã 7) mà còn có sự tồn tại 

của Đàn Xã Tắc đã được Bộ 

VHTT&DL xếp hạng Di tích 

lịch sử cấp quốc gia. 

Nút giao đã được nghiên cứu 

kỹ, xem xét tới mọi mặt để 

đáp ứng được các tiêu chí đề 

ra. Quá trình nghiên cứu nút 

diễn ra lâu dài, đã có những 

lúc gặp phải các phản biện xã 

hội tưởng chừng khó đạt 

được tiếng nói chung. Tuy 

nhiên với thái độ làm việc 

nghiêm túc, tinh thần cầu thị 

cao, phương án nút cuối cùng 

đã cơ bản được xác định. Vẫn 

biết mỗi nút đều có các điều 

kiện khác nhau, nhưng quá 

trình nghiên cứu nút Ô Chợ 

Dừa cũng là những bài học 

kinh nghiệm cho việc nghiên 

cứu thiết kế các nút giao phức 

tạp trong đô thị. Đồng thời, 

đây cũng là bài học về sự kết 

hợp hài hòa giữa bảo tồn và 

phát triển trong khi đầu tư xây 

dựng các công trình giao 

thông vận tải./. 

  


