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TÓM TẮT LUẬN VĂN 

Với 10 triệu dân và tỉ lệ tăng trưởng dân số trên 3%, thành phố 

Hồ Chí Minh là một trong những thành phố có tốc độ đô thị hóa 

nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và đang có tham vọng vươn lên 

ngang hàng với các thành phố kinh tế lớn khác trong khu vực. Đô thị 

hóa đã làm thay đổi diện mạo của thành phố, góp phần đẩy mạnh 

kinh tế - xã hội và nâng cao mức sống của nhân dân. Tuy nhiên, bên 

cạnh những điểm tích cực thì đô thị hóa phát sinh một số vấn đề cấp 

bách cho đô thị như: ô nhiễm môi trường và giao thông đô thị quá tải.  

Về vấn đề ách tắc giao thông, thời gian qua nhiều khu vực trên 

địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên xảy ra ùn ứ. Sở giao 

thông vận tải đã thống kê vận tốc trung bình trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh tại các thời điểm trong ngày cho thấy vận tốc lưu thông 

rất thấp 

Theo các số liệu thống kê và nhận định của các chuyên gia thì 

xe máy chính là nguyên nhân gây quá tải giao thông thành phố hiện 

nay. Vì vậy cần khuyến khích người dân sử dụng các HTGTCC để di 

chuyển, nhưng với thực trạng hệ thống xe buýt đường bộ không thu 

hút được người dân, hệ thống xe buýt đường thủy vẫn chưa thể sử 

dụng và tiến độ xây dựng metro chậm trễ do thiếu vốn. Vậy nên 

nhằm đáp ứng yêu cầu về vận tải hành khách trong khu vực trung 

tầm thành phố thì cần bổ sung thêm HTGTCC phù hợp điển hình là 

hệ thống chia sẻ xe đạp (Bike-sharing). 



4 

 

Về vấn đề ô nhiễm môi trường, quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội của các quốc gia trên thế giới dẫn đã đến những tác động to lớn 

đến môi trường, làm cho môi trường sống của loài người bị biến đổi 

và có xu hướng ngày càng trở nên xuống cấp trầm trọng. Đó là sự 

biến đổi của khí hậu - nóng lên toàn cầu, sự suy giảm tầng ôzôn và 

mưa axít… đặc biệt là ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông 

vận tải gây ra tại các thành phố lớn.  

Trong tình hình như vậy, thành phố cần giảm thiểu lượng xe cơ 

giới và thay thế bằng các hệ thống giao thông thân thiện môi trường 

mới nhằm nỗ lực giải thiểu ô nhiễm đô thị, kiến tạo môi trường sống 

chất lượng hơn điển hình là hệ thống chia sẻ xe đạp (Bike-sharing). 

Bên cạnh đó, HTCSXĐ sẽ nâng cao ý thức của người dân đặc 

biệt là giới trẻ trong việc nâng cao thể chất và bảo vệ sức khỏe. Đi xe 

đạp sẽ giúp người sử dụng giải tỏa căng thẳng, giúp tinh thần phấn 

chấn và một đầu óc minh mẫn. Hệ thống chia se xe đạp (Bike-

sharing) hứa hẹn sẽ kiến tạo một lối sống văn minh - tích cực trong 

tương lai cho toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh. 

Luận văn với đề tài "Áp dụng hệ thống chia sẻ xe đạp Bike-

sharing trong khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh" khẳng 

định ưu thế vượt trội của hệ thống giao thông xe đạp công cộng đem 

lại. Dựa vào bối cảnh của khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, 

các cơ sở khoa học, phân tích số liệu và các bài học thực tiễn từ các 

nước phát triển thì luận văn sẽ chỉ ra các ưu - nhược điểm, cơ hội, 
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thách thức của hệ thống và đề ra phương thức cũng như khả năng áp 

dụng vào trong khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: hệ thông giao thông công cộng 

trong khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 

 Phạm vi nghiên cứu: Khu vực nghiên cứu có vị trí ngay 

trung tâm thành phốCác phường trong khu vực quy hoạch 

QUẬN PHƯỜNG 

Quận 1 Các phường Nguyễn Thái Bình, Bến Thành, Bến 

Nghé, Phạm Ngũ Lão, một phần phường cầu 

Ông Lãnh, một phần phường Đa Kao 

Quận 3 Phường 6, một phần phường 7 

Quận 4 Các phường 9, 12, 13, 18 

Quận Bình Thạnh Phường 22 và một phần phường 19 

Nội dung và cấu trúc luận văn 

 Luận văn gồm: Phần mở đầu (07 trang), phần nội dung (60 

trang), phần kết luận- kiến nghị (2 trang)  

 Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương 

pháp thu thập tư liệu, hệ thống và xử lý thông tin, phương pháp phân 

tích – tổng hợp, phương pháp mô hình hóa, phương pháp chuyên gia 

 Trong đó, phương pháp phân tích và tổng hợp là phương pháp 

xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu luận văn. 

 Ý nghĩa khoa học 
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 Nghiên cứu áp dụng HTCSXĐ mang ý nghĩa lớn lao đối 

với sự phát triển GTCC các đô thị trên thế giới từ trước đến nay. 

Hiện nay,  HTCSXĐ là giải pháp cho việc thúc đẩy phát triển GTCC, 

giải quyết vấn đề ách tách và ô nhiễm môi trường do giao thông gây 

ra. 

 Đây là hệ thống phát triển mạnh mẽ vài năm trở đây trên 

tất cả thành phố lớn trên thế giới và là hình ảnh cho việc phát triển 

giao thông công cộng của toàn cầu. HTCSXĐ đem lại cho thành phố 

sự hiện đại, sạch đẹp và văn minh.  

 HTCSXĐ là động lực thúc đẩy  phát triển VTHKCC cũng 

như công tác nghiên cứu quy hoạch hệ thống giao thông. Do đó, nó 

có ý nghĩa khoa học lớn trong lĩnh vực quy hoạch đô thị. 

 Ý nghĩa thực tiễn 

 Luận văn cung cấp tài liệu khoa học đáng tin cậy về quy 

trình các cách thức áp dụng HTCSXĐ vào Tp. Hồ Chí Minh cũng 

như các thành phố khác trong tương lai.  

 Đối với khu trung tâm Tp. Hồ Chí Minh, HTCSXĐ sẽ 

phối hợp với các loại VTHKCC khác từ đó hạn chế hoạt động của 

các phương tiện giao thông cá nhân, tạo ra một hệ thống giao thông 

bền vững cho thành phố. 

 Góp phần cho các nhà QH đô thị (đại diện là cấp chính 

quyền) đề xuất các giải pháp QH hợp lý theo từng giai đoạn, đề ra 

được chính sách và cơ chế phát triển thích hợp trong quá trình QH 

phát triển thành phố. 
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PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG I  TỔNG QUAN VỀ GIAO THÔNG TRONG KHU 

TRUNG TÂM TP. HỒ CHÍ MINH 

1.1. Tổng quan về giao thông đường bộ Tp. Hồ Chí Minh 

1.1.1. Cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ : 

Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 13,42% chỉ bằng khoảng 55-

60% so với tiêu chuẩn là 22 – 24% và phân bố không đồng đều trên 

toàn địa bàn thành phố. Các quận thuộc khu vực trung tâm có diện 

tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất đô thị đạt khoảng 17,4 

– 21% song cũng chỉ đạt 0,31km/1000 dân. Tỷ lệ đất giao thông này 

không quá thấp trong khi mật độ dân số quá cao và ngày càng tăng 

lên. 

Như vậy khả năng đáp ứng diện tích đất giao thông hiện cho 

người dân toàn thành phố đang còn chưa đủ trong khi dân số ngày 

càng tăng nhanh khiến cho việc lưu thông của các phương tiện còn 

khó khăn. Điều này khiến cho việc nâng diện tích đất giao thông và 

nâng cấp mặt đường là cấp thiết nhằm đảm bảo khả năng lưu thông. 

1.1.2. Nhu cầu giao thông, cơ cấu phương tiện giao thông : 

Thành phố hiện có 4.781.916 xe gắn máy hai bánh và 472.674 

xe hơi đăng ký lưu thông, trong đó xe gắn máy hai bánh giữ hơn 80% 

nhu cầu đi lại trong toàn thành phố .VTHKCC đáp ứng được khoảng 

7,8% nhu cầu giao thông của thành phố, trong đó GTCC xe buýt với 

khoảng 3131 xe, đáp ứng 3,5% nhu cầu đi lại. Mặt khác, các thành 
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phố trong khu vực Châu Á GTCC  đáp ứng 30-50%, con số này là 

lớn hơn rất nhiều so với Tp. Hồ Chí Minh. 

Tỷ lệ tăng số lượng giao thông của năm 2013 và khoảng 12,7%  

trong đó cở cấu phương tiện hiện nay ở Tp. Hồ Chí Minh như sau : 

phương tiện công cộng khoảng 5,3% và 94,7% còn lại là các phương 

tiện giao thông cá nhân  trong đó chủ yếu là xe 2 bánh. 

Ngoài ra, mỗi ngày có khoảng gần 1 triệu xe mô tô, xe máy hai 

bánh mang biểm kiểm soát của các tỉnh. Thành phố khác lưu thông 

trong thành phố, đây là khối lượng xe của những người lao động, học 

sinh sinh viên từ các tỉnh, thành khác đến Tp. Hồ Chí Minh để học 

tập, làm việc. 

Do đó, việc thay đổi cơ cấu phương tiện giao thông nhằm giải 

quyết vấn đề quả tải phương tiện là vô cùng cấp thiết. Cụ thể hơn, 

Tp. Hồ Chí Minh sẽ phải kiểm soát lượng phương tiện giao thông cá 

nhân, thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. 

Điều này có thể làm được bằng cách phối hợp các loại hình 

VTHKCC với nhau và áp dụng thêm các VTKHCC tiên tiến trên thế 

giới. 

1.1.3. Ảnh hưởng môi trường từ giao thông : 

Ô nhiễm không khí không những ảnh hưởng tới sức khỏe, đời 

sống sinh hoạt hằng ngày của người dân mà còn góp phần tác động 

vào quá trình biến đổi khí hậu, để lại những hậu quả lâu dài về sau. 

Do đó những tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường tại Tp. Hồ Chí 
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Minh hiện nay đang là một thách thức lớn cho sự phát triển bền vững 

trong tương lai. 

1.2. Tổng quan về khu vực trung tâm Tp.  Hồ Chí Minh. 

1.2.1. Hiện trạng công trình 

Không gian kiến trúc cảnh quan khu vực trung tâm Thành phố 

hiện nay với chủ yếu là các công trình cao tầng ở khu vực lõi trung 

tâm quận 1, tượng đài. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan khu vực này 

còn có công viên 30-4, công viên 23-9, … là các không gian xanh có 

giá trị. 

Bên cạnh đó là sự tồn tại của các công trình di sản văn hóa lịch 

sử cần được bảo tồn và tôn tạo như trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành 

phố, Nhà thờ Đức bà, Chợ Bến Thành, Bệnh viện nhi đồng… đều tập 

trung trong khu vực này. 

1.2.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

 Hiện trạng giao thông 

 Hiện trạng thoát nước mưa và thoát nước bẩn 

 Hiện trạng cấp nước 

- Hiện trạng quản lý chất thải rắn 

 Hiện trạng cấp điện 

1.2.3. Mô tả và đánh giá hiện trạng môi trường 

Khảo sát môi trường cho khu vực quy hoạch được tiến hành 

trong cả mùa mưa và mùa khô của năm 2010 cho thấy: Kết quả khảo 

sát chỉ tiêu bụi, NOx và Benzen trong mùa khô đang ở mức báo 

động. 
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1.3. Định hướng quy hoạch HTGTCC khu trung tâm Tp. Hồ Chí 

Minh 

Quy hoạch lưu thông của toàn bộ khu vực 930ha về cơ bản 

được dựa theo Quyết định số 6982/QĐ-UB-QLĐT ngày 30/09/1995 

(Quy hoạch 1995) và Quyết định số 4963/QĐ-UBQLĐT ngày 

30/08/1999 (Quy hoạch 1999). Theo đó, mạng lưới và lộ giới đường 

sẽ được tổ chức theo các quy hoạch này, vai trò của từng tuyến 

đường đã được đánh giá và xác định trên quan điểm định hướng quy 

hoạch giao thông cho khu trung tâm hiện hữu TP. HCM. Công tác 

đánh giá tập trung vào các nội dung sau:  

(1) Giảm lượng giao thông xuyên khu đi qua khu trung tâm và  

(2) Đảm bảo không gian an toàn và thoải mái cho người đi bộ. 

Kết quả cho thấy các tuyến đường đã được định vị theo một thứ tự 

nhất định, trong đó có tổ chức phố đi bộ, đi xe đạp và các lối đi có 

phủ xanh.  

Vậy nên, việc áp dụng HTCSXĐ trong khu vực trung tâm Tp. 

Hồ Chí Minh là hoàn toàn đi theo quan điểm quy hoạch giao thông. 

Hơn thế HTCSXĐ sẽ còn hỗ trợ cho việc phát triển các tuyến GTCC, 

không gian ngầm và đảm bảo sự an toàn cho người đi bộ trong tương 

lai. 

1.4. Quy hoạch tuyến URMT và hệ thống giao thông công cộng. 

 

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 – 

khu trung tâm hiện hữu Tp. Hồ Chí Minh đã được phê duyệt theo 
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quyết định số 6708/QĐ-UBND, khu trung tâm Tp. Hồ Chí Minh gồm 

có năm phân khu và có một số tuyến đường sắt đô thị sẽ được xây 

dựng trong mỗi phân khu, cụ thể là :Phân khu 1 (khu lõi trung tâm 

thương mại – tài chính), Phân khu 2 (Khu trung tâm văn hóa – lịch 

sử), Phân khu 3 (Khu bờ tây sông Sài Gòn), Phân khu 4 (khu thấp 

tầng), Phân khu 5 (Khu lân cận lõi trung tâm) 

Có thể thấy trong tương lai thành phố sẽ có nhiều HTGTCC 

với đa dạng về thể loại và nhiều trạm dừng. Thế nhưng khoảng cách 

giữa các trạm dừng của các hệ thống là từ 1km đến 2km, đây là 

khoảng cách khá xa nếu người dân phải đi bộ để chuyển đổi loại 

phương tiện công cộng. Để các HTGTCC này hoạt động hiệu quả cần 

có sự kết nối giữa các trạm nhằm đảm bảo sự tiện lợi và linh hoạt 

nhằm thu hút người dân sử dụng. 

1.5. Định hướng quy hoạch không gian ngầm 

Với hệ thống các bãi đậu xe,  trung tâm mua sắm trong không 

gian ngầm sẽ được phát triển, khu vực trung tâm thành phố sẽ giảm 

thiểu được lượng phương tiện cá nhân lưu thông vào khu trung tâm 

thành phố. Theo đó, khu trung tâm cần đầu tư các loại phương tiện 

công cộng phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân trên mặt đất. 

Như vậy, các HTGTCC sẽ được ưu tiên sử dụng khi người dân tham 

gia giao thông trên mặt đất trong khu trung tâm thành phố. Trên lẽ 

đó, HTCSXĐ sẽ là một giải pháp tối ưu dành cho các chuyến đi ngắn 

hoặc mang vai trò trung gian giữa các trạm của nhiều loại hình 

GTCC khác. 



12 

 

1.6. Nhu cầu giao thông vận tải đô thị tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Kết quả dự báo nhu cầu đi lại của người dân Tp. cho thấy: 

Tổng số lượt người đi lại trong ngày năm 2010 là 24,3 triệu lượt 

người/ngày; năm 2015 là 29,4 triệu lượt người/ngày (tăng 1,21 lần); 

năm 2020 là 36 triệu lượt người/ngày (tăng 1,22 lần). Với mức gia 

tăng như vậy, khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông độ thị hiện tại 

sẽ không theo kịp, phương thức vận tải hành khách công cộng phải 

chuyển sang sử dụng phương tiện vận chuyển khối lượng lớn như: 

Tàu điện ngầm, xe điện mặt đất, monorail, các tuyến đường vành đai, 

trục hướng tâm, cao tốc liên vùng, đường bộ trên cao, các trục chính 

đô thị, hệ thống giao thông tĩnh phải được đầu tư thực hiện sẽ giải tỏa 

áp lực giao thông cho Tp. Hồ Chí Minh. 

Đề xuất 

Trong thời gian tới, Tp. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các địa 

phương trong vùng cùng các Bộ, ngành liên quan vận dụng các cơ 

chế, chính sách và các hình thức huy động nguồn vốn dưới mọi hình 

thức như: Nguồn vốn của địa phương, xây dựng – khai thác – chuyển 

giao (BOT), hợp tác công tư (PPP), chuyển nhượng quyền kinh 

doanh khai thác, khai thác quỹ đất và các dịch vụ liên quan, ngân 

sách Nhà nước (bao gồm cả ODA), phát hành trái phiếu Chính phủ 

để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. 

– Tăng cường sự phối hợp giữa Tp. Hồ Chí Minh và các địa 

phương liên quan, tạo bước đột phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao 

thông đến năm 2020, tạo nên sự liên kết Tp. Hồ Chí Minh và các địa 
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phương cũng như giữa các phương thức vận tải, giảm ách tắc giao 

thông đô thị. 

Ưu tiên dành quỹ đất hợp lý cho phát triển kết cấu hạ tầng giao 

thông vận tải giai đoạn năm 2013 – 2020 cũng như giai đoạn sau năm 

2020, đặc biệt chú trọng quỹ đất dành cho giao thông tĩnh, kết hợp 

triển khai chi tiết các quy hoạch về giao thông. 

– Đào tạo, nghiên cứu và áp dụng công nghệ vào công tác vận 

hành, khai thác hệ thống giao thông đô thị nhằm mục tiêu điều tiết 

được giao thông, đánh giá được hiệu quả, điều chỉnh đúng và kịp 

thời, đồng thời tổ chức những chương trình đào tạo nguồn nhân lực 

cụ thể mang tính ứng dụng cao, hỗ trợ trực tiếp những người làm 

công tác quản lý giao thông đô thị đang công tác thực tế để đảm bảo 

tính đồng bộ trong công tác quản lý quy hoạch giao thông đô thị Tp. 

Hồ Chí Minh. 

1.7. Nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật. 

Hiện nay, số lượng người dân tại các đô thị lớn sử dụng 

phương tiện giao thông công cộng chiếm tỷ lệ rất thấp, khoảng 15% 

tổng số người tham gia giao thông, phần lớn người tham gia giao 

thông đều sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Ùn tắc giao 

thông, ô nhiễm môi trường từ các phương tiện tham gia giao thông đã 

trở thành vấn đề nan giải tại các đô thị lớn. 

Trong khi đó, đi bộ và đi xe đạp là hình thức giao thông tốt cho 

sức khỏe, thân thiện với môi trường. Ở các nước phát triển, khi phải 
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đối mặt với nguy cơ về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường thì họ 

quay lại với vấn đề đảm bảo an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp. 

PGS. TS Lưu Đức Hải cho biết, nếu quy hoạch được hệ thống 

đường dành cho người đi bộ và đi xe đạp kết nối với các phương tiện 

giao thông công cộng thì sẽ giảm tải được rất nhiều những áp lực lên 

hạ tầng giao thông, tại các đô thị lớn của Việt Nam; cùng với đó sẽ 

giải quyết rất tốt vấn đề ô nhiễm môi trường. 

1.8. Kết luận chương 1. 

Qua những đánh giá và phân tích nêu trên cho thấy khu vực 

trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu rất nhiều công trình cao 

tầng, công trình lịch sử, trung tâm thương mại và hành chính. Do đó, 

nơi đây tập trung rất nhiều người có nhu cầu di chuyển với mục đích 

làm việc, vui chơi, mua sắm và du lịch. Ngoài ra, nơi đây còn có 

nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch và là tuyến cảnh quan của 

cả thành phố. 

Ngược lại với sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng thì hiện trạng 

môi trường của khu vực trung tâm Tp. Hồ Chí Minh đang xuống cấp 

một cách trầm trọng.  Đây là một vấn đề cấp bách của toàn thành phố 

nói chung và khu trung tâm nói riêng. 

Do đó việc nghiên áp dụng một hệ thống VTHKCC mới là  

một việc cần thiết cho việc quy hoạch khu trung tâm hiện tại và trong 

tương lai. Qua đó HTCSXĐ sẽ giải quyết được nhu cầu đi lại quãng 

ngắn trong khu vực trung tâm thành phố, hệ thống sẽ kết nối các công 

trình , các trạm bễn đỗ, không gian ngầm và hệ thống GTCC tạo ra  
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một hệ thống giao thông đường bộ hoàn thiện cho khu trung tâm 

trong tương lai. 

CHƯƠNG II  CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA HỆ THỐNG CHIA SẼ 

XE ĐẠP (BIKE-SHARING) 

2.1. Đặc điểm tự nhiên 

2.1.1. Địa hình 

2.1.2. Địa chất thủy văn 

2.1.3. Khí hậu 

2.1.4. Cảnh quan tự nhiên 

2.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội và điều kiện hạ tầng. 

2.2.1. Dân số và lao động 

Hiện trạng dân số của khu vực trung tâm Tp. Hồ Chí Minh 

(dựa trên các thống kê tính đến năm 2010) là 202.630 người. 

Mật độ dân số : 217 người /ha 

Lao động trong khu vực là lao đông phi nông nghiệp. 

2.2.2. Sử dụng đất 

Tỉ lệ diện tích đất giao thông và mặt nước chiếm 30% toàn bộ 

diện tích. Trong khi đó, diện tích đất nhà ở và thương mại chiếm gần 

một phần ba diện tích toàn khu; diện tích đất hành chính, văn hóa, thể 

thao và giáo dục chiếm khoảng một nửa. Còn lại là diện tích đất hạ 

tầng, công nghiệp và quốc phòng có tỉ lệ tương đương với diện tích 

đất văn hóa, thể thao và giáo dục. 
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2.3. Các cơ sở khoa học liên quan 

2.3.1. Lý thuyết thành phố không động cơ (Car-free) 

Di chuyển không động cơ (car-free movement)   

Đề xuất của di chuyển không động cơ đó chính là tập trung vào 

cả giao thông bền vững và thiết kế đô thị, phân vùng, chính sách bố 

trí trường học, phát triển viễn thông, phát triển nhà ở nhằm giảm 

khoảng cách đi lại thiết yếu hằng ngày. 

2.3.2. Mô hình TOD 

TOD Transit Oriented Development là lấy định hướng phát 

triển giao thông làm cơ sở cho phát triển, quy hoạch đô thị, lấy đầu 

mối giao thông làm điểm tập trung dân cư để từ đó hình thành tiếp hệ 

thống giao thông phân tán. Hay nói cách khác, sự phát triển đô thị 

theo thuyết TOD là dựa trên định hướng phát triển của hệ thống  giao 

thông công cộng. 

2.4. Khái niệm hệ thống chia sẻ xe đạp (Bike-Sharing) 

Một hệ thống chia sẻ xe đạp, hệ thống xe đạp công cộng hoặc 

quy hoạch chia sẻ xe đạp, là một dịch vụ mà xe đạp được cung cấp 

cho các cá nhân sử dụng chung trong khoảng thời gian ngắn cố định 

với mức giá phải chăng. HTCSXĐ cho phép người dùng mượn xe tại 

điểm A và trao trả tại điểm B. Mỗi chiếc xe trong HTCSXĐ có thể 

phục vụ nhiều người dùng trong vòng một ngày. Một số HTCSXĐ 

cung cấp gói cước khuyến mãi trong đó với 30-40 phút sử dụng đầu 

tiên sẽ giảm giá hoặc miễn phí cho người dùng, điều này khuyến 

khích người dân sử dụng xe đạp như phương tiện giao thông chính. 
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Ngoài ra, phần mềm bản đồ cho điện thoại thông minh giúp định vị 

xe đạp khả dụng và trạm đỗ xe cũng được ứng dụng trong HTCSXĐ. 

2.5. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống chia sẻ xe đạp. 

HTCSXĐ được giới thiệu vào năm 1965 tại Châu Âu và dần 

trở thành thực tiễn vào những năm đầu của thế kỷ 21 nhờ vào sự tiến 

bộ của công nghệ thông tin. Vào tháng 6 năm 2014, HTCSXĐ đã có 

mặt tại 50 quốc gia trải đều trên 5 lục địa, bao gồm 712 thành phố, 

vận hành xấp xỉ 806,200 chiếc xe cùng 37,500 trạm đỗ xe. 

2.6. Đánh giá SWOT(Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Thách 

thức)   

2.7. Những lợi ích của hệ thống giao thông xe đạp đối với sức 

khỏe. môi trường và giao thông đô thị 

 Giảm thiểu ùn tắc giao thông và nâng cao chất lượng không 

khí 

 Tăng sự linh hoạt và khả năng tiếp cận các loại hình giao 

thông công cộng 

 Nâng cao hình ảnh của thành phố và quảng bá thương hiệu 

 Nâng cao sức khỏe cho người dân 

2.8. Các mô hình tổ chức hệ thống chia sẻ xe đạp 

Một số mô hình tổ chức HTCSXĐ trên thế giới là: Đơn vị sự 

nghiệp, các đơn vị vận tải hành khách công cộng, trường đại 

học, tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp quảng cáo, doanh 

nghiệp tư nhân. 
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Nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Tp. Hồ Chí 

Minh, luận văn kiến nghị sử dụng mô hình tổ chức do các cơ quan 

nhà nước và đơn vị vận tải hành khách công cộng phối hợp để tổ 

chức. 

2.9. Các yếu tố cấu thành hệ thống chia sẻ xe đạp 

2.9.1. Xe đạp chia sẻ 

HTCSXĐ hiện đại thường thiết kế xe đạp theo tiêu chuẩn hóa. 

Đặc biệt, các yêu tố được thiết kế dành riêng cho việc xây dựng hệ 

thống để tăng độ bền và bảo mật giúp các bộ phận không bị đánh cắp 

và bán lại. Ngoại hình của chiếc xe đạp là yếu tố quyết định hình ảnh 

thương hiệu của một HTCSXĐ Do đó, chiếc xe đạp nên có kiểu dáng 

đẹp và hình ảnh hiện đại. Thiết kế phải đặc trưng giúp phân biệt xe 

đạp chia sẻ với xe đạp thông thường trong thành phố thông qua các 

màu sắc nổi bật, kiểu khung, vành, và đồ họa trên xe. Xe đạp phải 

chắc chắn bởi vì chúng sẽ được sử dụng thường xuyên hơn so với xe 

đạp thông thường. Vậy nên, xe đạp chia sẻ xe đạp có tuổi thọ trung 

bình từ ba đến năm năm.  

Các nhà quy hoạch hệ thống cần phải xác định rằng xe đạp là 

nhất phần quan trọng nhất của thương hiệu. Sau đây là một số đặc 

điểm cần chú ý trong thiết kế xe đạp chia sẻ như: vừa vặn với mọi đối 

tượng, chắc chắn, phí duy tu thấp, an ninh, an toàn, vật chứa đồ 

2.9.2. Hệ thống công nghệ thông tin và thanh toán 

Công nghệ thông tin là hệ thống hoạt động chính cho 

HTCSXĐ. Cụ thể hơn nó kết nối trạm đỗ, người sử dụng và trung 
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tâm điều hành qua phần mềm và các phương thức truyền dữ liệu số. 

Các hoạt động được đưa qua hệ thống công nghệ thông tin trong 

HTCSXĐ bao gồm đăng ký tài khoản sử dụng, cách thanh toán chi 

phí, cách lấy xe và trả xe và truyền tải thông tin giữa người dùng và 

trung tâm điều hành. 

2.9.3. Thu phí sử dụng 

Có hai loại phí cho người dùng trong hầu hết các hệ thống xe 

đạp: phí thành viên và phí sử dụng. Đầu tiên, HTCSXĐ yêu cầu 

khách hàng đăng ký thông tin và cho phép họ sử dụng miễn phí trong 

một khoảng thời gian nhất định – một ngày, một tuần hoặc một 

tháng. Sau đó, phí sử dụng được tính theo thời gian sử dụng xe đạp 

chia sẻ. Hầu hết các HTCSXĐ trên thế giới miễn phí cho hành khách 

trong một khoảng thời gian đầu tiên sử dụng xe, thường thì sẽ là 30 

đến 40 phút đầu tiên sử dụng. Điều này khuyến khích người dung sử 

dụng HTCSXĐ hằng ngày từ đó tạo thói quen cho họ.  Tiếp theo đó, 

phí sẽ được tính theo cấp số nhân nhằm giữ khoảng cách di chuyển 

của xe ngắn và xe được người dùng thay phiên sử dụng liên tục. 

2.10. Kinh nghiệm thế giới về ứng dụng giao thông xe đạp trong 

quy hoạch mạng lưới giao thông 

Một số kinh nghiệm trong việc áp dụng HTCSXĐ của một số 

thành phố như:Hàng Châu, Paris Vũ Hán, Changwon, Lyon, 

Barcelona, Montreal, Tel Aviv, Brussels, Warsaw. 
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2.11. Kết luận chương 2 

Hiện nay, xu hướng quy hoạch đô thị trên thế giới là hệ thống 

giao thông không động cơ và mô hình TOD. Trong đó, người đi bộ, 

người đi xe đạp và người sử dụng VTHKCC sẽ được ưu tiên phát 

triển và phương tiện giao thông cá nhân sẽ bị hạn chế. Để quy hoạch 

một hệ thống giao thông công cộng bền vững cần phải nghiên cứu 

trước các hệ thống giao thông đi theo xu hướng này. HTCSXĐ chính 

là một thành tố trong xu hướng phát triển giao thông này của Tp. Hồ 

Chí Minh cũng như toàn thế giới. 

Một hệ thống chia sẻ xe đạp, hệ thống xe đạp công cộng hoặc 

quy hoạch chia sẻ xe đạp, là một dịch vụ mà xe đạp được cung cấp 

cho các cá nhân sử dụng chung trong khoảng thời gian ngắn cố định 

với mức giá phải chăng. HTCSXĐ cho phép người dùng mượn xe tại 

điểm A và trao trả tại điểm B. Các thành tố cấu thành HTCSXĐ bao 

gồm xe đạp, trạm chờ, hệ thống công nghệ thông tin và cách thu phí 

hiện đại. 

HTCSXĐ tại Tp. Hồ Chí Minh nên sử dụng hệ thống công 

nghệ thông tin để áp dụng vào việc thuê xe. 

Nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Tp. Hồ Chí 

Minh, luận văn kiến nghị sử dụng mô hình tổ chức do các cơ quan 

nhà nước và đơn vị vận tải hành khách công cộng phối hợp để tổ 

chức. 
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CHƯƠNG III  ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG HỆ THỐNG 

CHIA SẺ XE ĐẠP (BIKE-SHARING) TRONG KHU 

VỰC TRUNG TÂM TP. HỒ CHÍ MINH 

3.1. Quy trình áp dụng HTCSXĐ 

Luận văn đề xuất chia quy trình áp dụng HTCSXĐ trong khu 

vực trung tâm Tp. Hồ Chí Minh ra 18 tháng với tám giai đoạn từ kêu 

gọi đầu tư cho đến khai trương hệ thống. 

3.2. Tâm lý của người sử dụng 

 Vấn đề tâm lý hành khách “Kilomet đầu tiên/cuối cùng”. 

 Trách nhiệm sở hữu phương tiện cá nhân 

3.3. Đề xuất vị trí các trạm đỗ xe đạp chia sẻ 

Một số yêu cầu trong việc quy hoạch mạng lưới trạm đỗ như 

sau: 

(1) Đảm bảo được mật độ trạm đỗ. 

(2) Trạm đỗ nên được đăt tại các trạm trung chuyển giao thông 

công cộng có lưu lượng người sử dụng lớn 

(3) Vị trí đặt trạm đỗ tốt nhất là tại các nút giao  

(4) Trạm đỗ cần được bố trí giữa nhiều khu  

(5)  Gần các địa điểm thu hút khách du  

(6) Trên các công viên và vườn hoa cấp đô thị 

3.4.  Đề xuất nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ xe 

đạp. 

Hiện tại ở Tp. Hồ Chí Minh  xe máy thường lưu thông cả trên 

làn xe cơ giới và phần lề gia cố hoặc đường bên dành cho xe đạp và 
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xe thô sơ. Với số lượng xe máy là 7.339.522 xe, chiếm 85% tổng số 

xe) thì tình trạng lưu thông hỗn hợp khi xe máy chiếm phần lớn diện 

tích mặt đường là một trong những nguyên nhân chính gây mất an 

toàn giao thông, hạn chế tốc độ lưu thông. Việc tách riêng làn xe máy 

đối với một số đoạn đường có lưu lượng xe máy lớn là thực sự cần 

thiết. Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam chưa có tiêu chuẩn quy định để 

xác định bề rộng của làn xe máy và chưa có quy định về làn hỗn hợp 

sử dụng chung cho cả xe máy và xe đạp. Các đề xuất dưới đây tập 

trung vào việc phân tích và đề xuất về bề rộng tối thiểu của làn xe 

đạp và bề rộng tối thiểu của làn xe đạp đối với đường đô thị. 

3.5. Các chính sách  và giải pháp hỗ trợ thực hiện 

3.5.1. Lấy vận tải hành khách công cộng làm nền tảng trong quy 

hoạch giao thông vận tải. 

Về bản chất, nguyên tắc này đưa GTVT nói chung và 

VTHKCC nói riêng trở về đúng vị trí, vai trò là mạng lưới cơ sở hạ 

tầng và dòng cơ bản trong đô thị (dòng người và hàng hóa), không 

đơn thuần là dòng vật chất, thông tin hoặc năng lượng như các mạng 

lưới hạ tầng tiện ích trong đô thị (cấp nước, thoát nước, điện, thông 

tin, khí ga.  

Ưu tiên về quyền cho các phương tiện GTCC và người đi bộ 

trong quá trình khai thác các cơ sở hạ tầng hiện hữu. Trong công tác 

lập kế hoạch khai thác các cơ sở hạ tầng đường bộ hiện hữu cần thực 

hiện tổ chức điều khiển giao thông theo nguyên tắc thứ tự được đánh 
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giá bằng sự ưu tiên về số lượng và chi phí trên khoảng cách di 

chuyển:  

Người đi bộ > Xe đạp và phương tiện thô sơ > Phương tiện vận 

tải công cộng > Phương tiện vận tải hang hóa > Phương tiện vận tải 

dịch vụ > Phương tiện cá nhân. 

3.5.2. Ưu tiên phát triển đoàn phương tiện thân thiện môi trường  

 Ưu tiên tham gia thị trường VTHCC đối với các phương tiện 

sạch  

 Xây dựng quy chế trợ giá theo mức phát thải ô nhiễm môi 

trường. 

 Xây dựng quy chế bán quyền phát thải khí gây hiệu ứng nhà 

kính 

3.5.3. Lập quỹ bảo trì và phát triển VTHKCC  

Để thay đổi hình ảnh của vận tải hành khách công cộng, vừa 

đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân, vừa giảm được phụ 

thuộc vào nguồn vốn ngân sách của nhà nước, luận văn kiến nghị nên 

thành lập một quỹ bảo trì và phát triển vận tải hành khách công cộng. 

Quỹ này có nhiệm vụ cải thiện chất lượng xe và chất lượng trạm để 

phục vụ hành khách được tốt hơn. Các chiến lược hỗ trợ khác 

3.5.4. Các chiến lược hỗ trợ khác 

3.5.4.1. Trợ giá theo đối tượng  

 Khẳng định chính sách trợ giá các đối tượng có thu nhập thấp 

(sinh viên, người nghèo) và các đối tượng sử dụng VTHCC để đi lại 

thường xuyên. Nền tảng của giải pháp này là việc tính toán vé hòa 
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vốn làm cơ sở để xác định chính xác nhu cầu trợ giá chung và mức 

trợ giá cho từng nhóm đối tượng hành khách.  

3.5.4.2. Cải thiện các điều kiện dành cho người đi bộ và xe đạp  

 Lối đi và vỉa hè phải được trang bị đầy đủ và tạo sự an toàn, 

thoải mái cho người đi bộ. Các lối qua đường cho khách bộ hành phải 

được sơn sáng và có đèn chỉ dẫn.   

 Xác định các khu vực hay xảy ra tai nạn để ưu tiên cải tạo cơ 

sở hạ tầng cho người đi xe đạp.  

3.5.4.3. Chính sách quản lý xe ô tô cá nhân  

 Áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt, tiếp tục xem xét việc sở hữu 

xe ô tô cá nhân là một loại hình dịch vụ đặc biệt, không khuyến 

khích.   

3.5.4.4. Quản lý taxi, xe ôm và Grab 

 Để đảm bảo có thể quản lý chất lượng dịch vụ taxi, xe ôm và 

Grab, thành phố cần có đề án quy hoạch riêng các loại phương tiện 

này trong đó cần xác định được vai trò và trách nhiệm của các loai 

hình này. 

3.5.4.5. Xử lý phương tiện quá niên hạn sử dụng  

3.6. Kết luận chương 3 

Sau khi nghiên cứu các nguyên tắc áp dụng của HTCSXĐ luận 

văn đưa ra các đề xuất cho việc quy hoạch. Các đề xuất này bao gồm:  

Đề xuất các công trình lịch sử, những điểm đến thu hút nhiều 

lượt di chuyển, trục giao thông chính nhằm bố trí các trạm đỗ. Tối đa 



25 

 

lượng thuê xe của HTCSXĐ và đảm bảo sự thuận tiện cho người 

dung trong khu vực trung tâm Tp. Hồ Chí Minh. 

Đề  xuất chia quy trình áp dụng HTCSXĐ trong khu vực trung 

tâm Tp. Hồ Chí Minh ra 18 tháng với tám giai đoạn từ kêu gọi đầu tư 

cho đến khai trương hệ thống. 

Một mạng lưới trạm đỗ tốt cần phải đảm bảo được hệ thống sẽ 

được lượng lượt lấy và trả xe cao nhất. Các trạm sẽ được bố trí tại 

những khu đông người, tiện lợi và thu hút người sử dụng trong suốt 

các khoảng thời gian trong ngày. 

Để hỗ trợ HTCSXĐ cũng như các loại VTHKCC phát triển tốt 

cần có một số chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển như chính sách trợ 

phí sử dụng, chính sách quản lý các loại hình giao thông, chính sách 

ưu tiên phát triển phương tiện thân thiện môi trường. 

Cuối cùng cần nằm bắt tâm lý của người sử dụng từ đó quy 

hoạch bố trí các trạm đỗ và điều chỉnh hệ thống sao cho phù hợp nhất 

với người dân từ đó khiến HTCSXĐ trở thành loại hình di chuyển 

hằng ngày của người dân, đặc biết trong khu vực trung tâm Tp. Hồ 

Chí Minh. 

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Nhìn chung các ưu điểm mà HTCSXĐ đem lại cho thành phố 

như sau: 
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 HTCSXĐ có khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại trong khu vực 

trung tâm thành phố với khả năng phục vụ nhiều hành khách trong 

một ngày.  

 HTCSXĐ góp phần vào việc tìm ra những giải pháp quy 

hoạch đô thị đa dạng, hợp lý và đồng bộ. 

 HTCSXĐ là một loại hình giao thông tiết kiệm chi phí nhiên 

liệu, chi phí bảo dưỡng cho cả xã hội. 

Tp. Hồ Chí Minh với lượng dân số lớn nhất cả nước và là trung 

tâm với nhiều chức năng của khu vực miền Nam. Với sự gia tang dân 

số và các loại hình phương tiện lưu thông trên đường phố một cách 

nhanh chóng, hiện nay Tp đang phải đối đầu với những tình trạng 

khó khăn về mạng lưới giao thông vận tải. Giải pháp phát triển 

HTCSXĐ là một giải pháp toàn diện để phát triển mạng lưới giao 

thông thành phố hiện nay. Điều này được kiểm chứng qua nhiều 

nước phát triển và các HT như Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Tây Ban Nha, 

Hà Lan. 

Qua các dự báo có thể thấy việc hạn chế phương tiện giao 

thông cá nhân sẽ dần hiện thực hóa trong tương lại, đặc biêt là trong 

khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, HTCSXĐ sẽ là 

một loại hình di chuyển vô cùng linh hoạt cho người dân trong khu 

vực trung tâm thành phố. Hơn nữa HTCSXĐ cũng sẽ là phương tiện 

gắn kết các loại hình VTHKCC khác như xe buýt, metro, taxi và 

Grab. Điều này kích thích việc phát triển toàn hộ  hệ thống GTCC 

của thành phố. 
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Cuối cùng, luận văn xin đề xuất các giai đoạn áp dụng 

HTCSXĐ trong khu vực trung tâm Tp. Hồ Chí Minh. Hơn nữa, các 

tiêu chí trong việc quy hoạch mạng lưới HTCSXĐ sẽ góp phần đưa 

ra một bản quy hoạch cụ thể các trạm đỗ nhằm tối đa hiệu quả của hệ 

thống. Thêm vào đó là các chính sách ưu tiên và các chiến lược hỗ 

trợ một HTCSXĐ thành công. 

2. Kiến nghị 

Để áp dụng HTCSXĐ trong khu trung tâm thành phố một cách 

thành công luận văn có một số kiến nghị với UBND thành phố Hồ 

Chí Minh, sở GTVT và các cơ quan ban ngành có liên quan một số 

vấn đề sau:  

Thành phố cần phải duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ với VTHKCC, 

các chính sách ưu tiên cần phải được duy trì liên tục nhằm đạt được 

mục tiêu định hướng phát triển theo VTHKCC. 

Thành phố sớm ra chủ trương định hướng quy hoạch chung 

toàn thành phố dựa trên phát triển GTCC trong đó HTCSXĐ sẽ là 

một yêu tố kết nối tất cả loại hình VTHKCC lại với nhau. 

Thành phố cần sớm ban hành luật, chính sách và quy định về 

ưu tiên quyền lưu thông và sử dụng hạ tầng cho người đi bộ và đi xe 

đạp. 

Thành phố cần đưa ra đề án quản lý các phương tiện taxi, xe 

ôm và các loại hình VTHKCC có sức chưa nhỏ trên địa bàn thành 

phố. 
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Thành phố cần lên kế hoạch giảm thiểu sự lưu thông của 

phương tiện giao thông cá nhân trong khu vực trung tâm cũng như 

trên địa bàn toàn thành phố.



 

 


