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DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

- CGĐĐ: Chỉ giới đường đỏ. 

- CGXD: Chỉ giới xây dựng. 

- DA: Dự án đầu tư. 

- HLAT: Hành lang an toàn. 

- HLBV: Hành lang bảo vệ. 

- HTKT: Hạ tầng kỹ thuật. 

- UBND: Ủy ban nhân dân. 

- TKBVTC: Thiết kế bản vẽ thi công. 

- Tp: Thành phố. 

- KĐT: Khu đô thị. 

- KHL CN-DV-ĐT Bình Dương: Khu Liên hợp Công 

nghiệp Dịch vụ đô thị Bình Dương. 

- QH: Quy hoạch. 

- QLNN: Quản lý Nhà nước. 
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PHẦN A: PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Thành phố Thủ Dầu Một là đô thị trung tâm của tỉnh 

Bình Dương, với diện tích tự nhiên là 11.891ha, gồm 14 

phường [31]; trong những năm qua tốc độ đô thị hóa tại Thủ 

Dầu Một khá cao dẫn đến các bất cập về khả năng cung cấp hệ 

thống HTKT đô thị chưa theo kịp với tốc độ phát triển của đô 

thị, đặc biệt là tại các khu vực đô thị hiện hữu phát triển từ lâu 

đời; hệ thống HTKT hiện hữu còn hạn chế; công tác quản lý 

HTKT chưa được chính quyền đô thị chú trọng, chưa đầu tư 

đồng bộ xứng tầm với tiêu chí của đô thị loại I; công tác quản lý 

xây dựng các công trình HTKT đô thị chưa phù hợp theo các 

Quy chuẩn, tiêu chuẩn và theo QH xây dựng đô thị được phê 

duyệt; ý thức của các tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ HTKT 

đô thị chưa chú trọng tuân thủ các quy định của nhà nước; 

Nhiều văn bản cấp Trung ương cũng đã được ban hành 

trong lĩnh vực quản lý HTKT đô thị trong đó có quản lý HTKT 

sử dụng chung, quản lý cấp phép xây dựng các hạng mục 

HTKT đô thị; tại địa phương cũng có các văn bản liên quan đến 

công tác quản lý công trình HTKT sử dụng chung, các chương 

trình và đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực này được các ngành 

đưa ra. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập tại địa phương trong 

thời gian qua, việc triển khai các dự án theo tỷ lệ bố trí vốn cho 

từng dự án. Công tác quản lý được phân cấp cho nhiều ngành, 

nhiều đơn vị được giao lập QH, đầu tư, quản lý, vận hành khai 

thác; điều này đòi hỏi công tác đầu tư, quản lý, vận hành công 

trình HTKT sử dụng chung tại các đô thị là vấn đề cần tập 

trung, quan tâm nghiên cứu đề xuất giải pháp hữu hiệu. 
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Việc tổ chức ngầm hóa công trình HTKT sử dụng 

chung nhằm mục đích nâng cao năng lực QLNN về hệ thống 

HTKT đô thị; nâng cao khả năng vận hành, duy tu bảo dưỡng, 

thuận tiện cho việc nâng cấp hệ thống cáp ngầm cung cấp 

HTKT đô thị; đảm bảo về mặt kiến trúc cảnh quan dọc theo hai 

bên các trục đường trong đô thị. Tp Thủ Dầu Một đã được công 

nhận là đô thị loại I, đô thị đã và đang phát triển về nhiều mặt 

kinh tế - xã hội; trong đó việc đầu tư, quản lý, vận hành hệ 

thống HTKT đô thị đặc biệt là tại các khu vực hiện hữu cần 

được chú trọng nhằm nâng cao mỹ quan đô thị, xứng tầm đối 

với đô thị loại I. Vì vậy đề tài “Giải pháp quản lý hạ tầng kỹ 

thuật sử dụng chung khu vực đô thị hiện hữu thành phố 

Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương” thật sự mang tính thời sự 

và cấp thiết. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu quả công tác QLNN đối 

với công trình HTKT sử dụng chung;  

Mục tiêu cụ thể: Đề xuất giải pháp hiệu quả về trách 

nhiệm QLNN về HTKT sử dụng chung; giải pháp hiệu quả 

trong đầu tư xây dựng,quản lý, vận hành; đưa ra các phương án 

mặt cắt điển hình bố trí công trình HTKT đô thị sử dụng chung 

cho khu vực hiện hữu tại Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Lĩnh vực QLNN về công trình HTKT sử dụng chung; 

các hệ thống HTKT khác có liên quan như: Hệ thống thoát nước 

mưa, hệ thống thoát nước thải; cấp nước; cấp điện sinh hoạt, 

điện chiếu sáng; viễn thông; cây xanh đô thị. 

4. Nội dung nghiên cứu 
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Tổng hợp, đánh giá hiện trạng hệ thống giao thông, hệ 

thống HTKT đô thị dọc theo các tuyến đường tại các khu vực 

hiện hữu trên địa bàn Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; 

Nghiên cứu, vận dụng các cơ sở pháp lý, cơ sở khoa 

học, cơ sở thực tiễn, đề xuất giải pháp tối ưu hơn trong công tác 

đầu tư, quản lý vận hành công trình HTKT sử dụng chung. 

5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 

5.1. Giới hạn nghiên cứu 

Hệ thống cống cáp; hào và tuy nen kỹ thuật; cống 

ngầm; tuy nen ngầm; hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát 

nước thải; hệ thống cấp nước; đường dây cấp điện sinh hoạt, hệ 

thống cấp điện chiếu sáng, hệ thống viễn thông dọc theo hai bên 

một số trục đường trục chính đô thị và đường chính khu vực. 

Không nghiên cứu các loại công trình như: Cột ăng ten; hầm 

đường bộ; hầm đường sắt; cầu đường bộ và cầu đường sắt. 

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

Trên địa bàn Tp Thủ Dầu Một với diện tích tự nhiên là 

11.891ha, ngoài các khu vực đã được các nhà đầu tư về khu đô 

thị, khu dịch vụ, khu nhà ở đã đầu tư hệ thống HTKT theo dự 

án; còn lại diện tích khoảng 6.604ha tại các khu vực hiện hữu 

có rất nhiều đường trục chính đô thị cần nghiên cứu đầu tư công 

trình HTKT sử dụng chung, các tuyến đường với quy mô và 

mặt cắt, bề rộng vỉa hè khác nhau. Đề tài đề xuất lựa chọn một 

số các tuyến đường trục chính đô thị, tuyến đường chính khu 

vực, đại diện cho các tuyến đường qua đô thị Thủ Dầu Một để 

nghiên cứu, trên cơ sở đánh giá hiện trạng và QH mặt cắt các 

tuyến đường, đề tài phânloại ra làm 03 loại đường có các điểm 

chung nhau để tiến hành nghiên cứu (xem Bảng biểu 1.1), bao 
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gồm: Đường Mỹ Phước – Tân Vạn; Nguyễn Văn Thành; Đại lộ 

Bình Dương; Phú Lợi; Yesin; Cách mạng Tháng Tám. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính: Phương 

pháp thu thập, thống kê; khảo sát; phương án phân tích SWOT; 

phương pháp so sánh; phân tích, viện dẫn, tổng hợp. 

7. Sơ đồ cấu trúc nội dung nghiên cứu 

8. Giải thích từ ngữ, khái niệm 

PHẦN B: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG CÔNG 

TÁC QUẢN LÝ HTKT HƯỚNG TỚI HỆ THỐNG HTKT 

SỬ DỤNG CHUNG KHU VỰC ĐÔ THỊ HIỆN HỮU TẠI 

TP THỦ ĐẦU MỘT 

1.1. Vị trí, mối liên hệ vùng 

Đô thị Thủ Dầu Một là đô thị trung tâm của tỉnh Bình 

Dương gồm 9 huyện - thị - thành phố, nằm trong vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam, có vai trò là đô thị trung tâm tổng hợp 

cấp vùng, hỗ trợ tương tác qua lại với đô thị hạt nhân vùng là 

Tp Hồ Chí Minh và có mối liên hệ trong tam giác tăng trưởng 

Tp Hồ Chí Minh – Tp Thủ Dầu Một  - Tp Vũng Tàu. 

1.2. Hiện trạng về địa hình, địa chất thủy văn 

1.3. Thực trạng hệ thống đồ án QH trong công tác 

quản lý, phát triển hệ thống HTKT đô thị 

1.3.1. Đánh giá chung về HTKT theo QH đô thị 

Thực tế trên địa bàn Tp Thủ Dầu Một có QH chung đô 

thị Thủ Dầu Một và các QH phân khu, các chủ đầu tư có nguồn 

vốn tư nhân lập các QH chi tiết; trong đó hệ thống giao thông 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_kinh_t%E1%BA%BF_tr%E1%BB%8Dng_%C4%91i%E1%BB%83m_ph%C3%ADa_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_kinh_t%E1%BA%BF_tr%E1%BB%8Dng_%C4%91i%E1%BB%83m_ph%C3%ADa_Nam
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đô thị là bộ khung của đô thị được bố trí đi kèm theo hệ thống 

HTKT đô thị được bố trí trên phạm vi vỉa hè. 

Trên thực tế các QH chung đô thị, QH phân khu cần thể 

hiện theo quy định, nhưng đôi khi vẫn chưa đủ các thông tin, 

chưa chú trọng việc bố trí công trình HTKT sử dụng chung; các 

tổ chức, nhà mạng cung cấp dịch vụ HTKT đô thị đầu tư theo 

ngành dọc và tự ý thi công, kéo dây khi có nhu cầu đầu tư và 

khi có yêu cầu của các tổ chức và cá nhân.  

1.3.2. Những QH khác tác động đến QH đô thị 

Bên cạnh QH của ngành xây dựng, địa phương cũng 

còn các QH của ngành khác cùng tồn tại song song trên cơ sở 

theo QH đô thị được duyệt: QH tổng thể giao thông vận tải tỉnh 

Bình Dương [26]; QH phát triển điện lực tỉnh Bình Dương [22], 

[29]; QH HTKT viễn thông thụ động tỉnh Bình Dương [28]. 

1.4. Thực trạng quản lý, đầu tư xây dựng hệ thống 

HTKT đô thị 

1.4.1. Đánh giá thực trạng chung về mạng lưới giao 

thông đô thị 

Theo hiện trạng các tuyến đường trên địa bàn Tp Thủ 

Dầu Một đã được UBND Tp Thủ Dầu Một đầu tư và một số 

tuyến đường khác được kêu gọi đầu tư bằng hình thức BOT; cơ 

quan QLNN về đường đô thị là Sở Xây dựng có vai trò trong 

công tác quản lý đầu tư xây dựng. UBND Tp Thủ Dầu Một là 

đơn vị chủ quản địa bàn quản lý về cấp phép đào đường đô thị, 

các HTKT khác thì các nhà đầu tư tự thực hiện.  

Trên địa bàn mỗi tuyến đường có mặt cắt lộ giới khác 

nhau, bề rộng vỉa hè khác nhau. Các tuyến đường chính đô thị 

trên địa bàn Tp có lộ giới ≥ 13,0m đảm bảo quy định về tuyến 
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đường chính đô thị, chính khu vực và phân khu vực để nghiên 

cứu;còn lại là các tuyến đường trong các Khu nhà ở do doanh 

nghiệp đầu tư và quản lý. Đề tài chỉ nghiên cứu các tuyến 

đường tại các khu vực hiện hữu trên địa bàn Tp Thủ Dầu Một 

với tổng số tuyến là 84 tuyến, tổng chiều dài là 151.416,5m; vỉa 

hè các tuyến đường này giao động trung bình từ 3,0m đến 7,0m. 

 Hệ thống giao thông đô thị tại các khu đô thị cũ đã 

được Tp Thủ Dầu Một đầu từ lâu đời; kết cấu vỉa hè đa phần bị 

bong trốc, hư hại; các dự án giao thông mới cũng đã được đầu 

tư, chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng; đa phần các hạng mục 

HTKT đô thị được bố trí đi trên vỉa hè.Đề tài nghiên cứu dựa 

trên phạm vi bề rộng vỉa hè của từng tuyến đường và phân loại 

ra với chung một đặc điểm để nghiên cứu, đề xuất giải pháp 

trên cơ sở thực tiễn. 

1.4.2. Đánh giá thực trạng quản lý, đầu tư các hệ 

thống HTKT dọc hai bên các đường giao thông 

Việc ban hành văn bản và QLNN của từng ngành, đơn 

vị trên địa bàn tùy vào các ngành và chức năng khác nhau: 

Ngành Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; 

Công an và Quân đội. Việc triển khai đầu tư hệ thống HTKT đô 

thị như: Thoát nước mưa, cấp điện chiếu sáng, cây xanh, được 

đầu tư cùng lúc với việc đầu tư các tuyến đường; đối với các hệ 

thống HTKT đô thị khác đều do các đơn vị được giao tổ chức 

thực hiện theo từng dự án. Đánh giá cụ thể về thực trạng hệ 

thống giao thông, cấp điện sinh hoạt; điện chiếu sáng; cáp 

quang an ninh – quốc phòng; dịch vụ viễn thông khác; cấp nước 

sinh hoạt; thoát thoải sinh hoạt; cây xanh; nguồn vốn đầu tư. 
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1.5. Nhu cầu phát triển công trình HTKT sử dụng 

chung tại khu vực đô thị hiện hữu tại Tp Thủ Dầu Một 

Việc phát triển công trình HTKT sử dụng chung trên cơ 

sở, căn cứ vào QH chung đô thị Thủ Dầu Một và các QH phân 

khu đã được phê duyệt là hoàn toàn có thể thực hiện được, 

nhằm từng bước ngầm hóa hệ thống HTKT đi nổi để có thể đầu 

tư công trình HTKT sử dụng chung cho các loại hình cung cấp 

dịch vụ HTKT đô thị, đảm bảo tốt công tác quản lý, đồng thời 

tạo thuận lợi cho việc nâng cấp, đầu tư xây dựng, quản lý vận 

hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống HTKT đô thị sau này. 

1.6. Kết luận Chương 1 

Qua đánh giá hiện trạng hệ thống HTKT đô thị trên địa 

bàn cho thấy công tác QLNN theo phân cấp từng ngành, đơn vị 

tại địa phương đã phát sinh nhiều bất cập và chồng chéo, công 

tác tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các QH của các ngành 

chưa được đồng bộ dẫn đến công tác triển khai đầu tư xây dựng 

hệ thống HTKT đô thị chưa phù hợp; đối với các hệ thống giao 

thông, hệ thống HTKT đô thị khác như: Thoát nước mưa, cây 

xanh, chiếu sáng ven đường được đầu tư theo dự án đường do 

UBNDTp Thủ Dầu Một đầu tư; hệ thống cấp nước và hệ thống 

thu gom và xử lý thoát nước thải sinh hoạt, hệ thống cung cấp 

điện sinh hoạt; hệ thống viễn thông do các đơn vị cung cấp hệ 

thống HTKT đô thị đầu tư, quản lý, vận hành; từ đó dẫn đến sự 

thiếu đồng bộ trong QLNN, đầu tư, quản lý vận hành. 

Đô thị Thủ Dầu Một cần được quan tâm từ các cấp 

chính quyền và các ngành có liên quan trong việc đầu tư xây 

dựng, quản lý vận hành, đảm bảo mỹ quan đô thị; hoàn toàn có 

khả năng từng bước tích hợp các QH để tiến tới một công trình 
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HTKT sử dụng chung trong tương lai. Việc xác định phạm vi và 

giới hạn nghiên cứu của đề tài để minh họa hiện trạng đại diện 

các tuyến đường với hệ thống HTKT toàn đô thị là có cơ sở 

nhằm đề xuất giải pháp tối ưu hơn trong việc cải tạo và chỉnh 

trang đô thị, ngầm hóa công trình HTKT sử dụng chung.  

CHƯƠNG 2: CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ – CỞ SỞ KHOA 

HỌC VÀ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ HTKT SỬ 

DỤNG CHUNG 

2.1. Cơ sở pháp lý 

2.1.1. Hệ thống các đồ án QH và QH ngành 

 Trên địa bàn Tp Thủ Dầu Một đã có QH chung xây 

dựng đô thị Thủ Dầu Một [25] và các QH phân khu các 

phường; các quy hoạch ngành khác có liên quan: QH tổng thể 

giao thông vận tải [26]; Quy hoạch phát triển điện lực [22] và 

[29]; Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; QH của 

các nhà mạng như Viettel, VPNT. Đủ cơ sở để nghiên cứu, đề 

xuất các giải pháp cho công trình HTKT sử dụng chung. 

2.1.2. Hệ thống các quy định liên quan đến QLNN 

về công trình HTKT sử dụng chung 

2.1.2.1. Quy định về thẩm quyền và chức năng của các 

Sở ngành, địa phương trong việc quản lý công trình HTKT sử 

dụng chung: Thẩm quyền của các đơn vị được phân rõ nhưng 

cũng còn chồng chéo, chưa phối hợp tốt: Sở Công Thương; Sở 

Thông tin & Truyền thông; Sở Xây dựng; UBND Tp Thủ Dầu 

Một; các đơn vị quản lý vận hànhnhư: Điện lực Bình Dương, 

các nhà mạng cung cấp viễn thông, cấp nước. 

2.1.2.2. Quy định về thẩm quyền và chức năng của các 

đơn vị có liên quan trong quản lý công trình HTKT sử dụng 
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chung: Đối với các tuyến cáp do cơ quan Công an, Quân đội 

đầu tư quản lý được đầu tư và quản lý theo quy định bảo mật 

của ngành, đảm bảo về an ninh – quốc phòng; các đơn vị cung 

cấp dịch vụ và trực tiếp quản lý vận hành được quy định [23, 

Điều 24] như: Chủ đầu tư, chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành 

và tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng chung công trình HTKT. 

2.1.3. Hệ thống các quy định liên quan đến QH đô 

thị, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, xử lý vi phạm đối 

với công trình HTKT sử dụng chung 

Luật QH đô thị số 30/2009/QH12; Nghị định số 

37/2010/NĐ-CP; Thông tư số 12/2016/TT-BXD; Quy chuẩn 

QCXDVN 01:2008/BXD; Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND; 

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP; trong đó quy định cụ thể 

như: Quy định về QH đô thị; đối với các đồ án QH phân khu, 

QH chi tiết; giải pháp kỹ thuật; trách nhiệm đầu tư xây dựng, sở 

hữu công trình, lựa chọn đơn vị quản lý vận hành và giá thuê 

công trình HTKT sử dụng chung; việc sử dụng chung cống cáp, 

hào và tuy nen kỹ thuật; về sử dụng đất; cơ sở dữ liệu công 

trình ngầm đô thị và kể cả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. 

2.1.4. Cơ sở pháp lý tại địa phương 

 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của 

UBND tỉnh Bình Dương Quy định về quản lý và sử dụng chung 

công trình HTKTđô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm cụ 

thể hóa quy định về quản lý và sử dụng chung công trình 

HTKTtrong đô thị trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Cơ sở khoa học 

2.2.1. Vai trò và những đặc tính riêng HTKTđô thị 
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Trong phạm vi vỉa hè có các chức năng nó phải đảm 

nhiệm cơ bản như: Không gian cho người đi bộ; đặc biệt là 

không gian phía trên hoặc không gian ngầm phía dưới dành cho 

các hệ thống HTKT đô thị; không gian cho cây xanh cảnh quan; 

ngoài ra còn một số không gian phụ khác. Đô thị càng phát triển 

thì hệ thống HTKT ở đô thị càng có ý nghĩa quan trọng đặc biệt 

là bố trí, sử dụng hiệu quả vỉa hè, đảm bảo phục vụ đô thị.  

2.2.2. Các loại, hình thức bố trí các đường dây, 

đường ống kỹ thuật 

2.2.2.1. Thực trạng quản lý phát triển không gian ngầm 

đô thị: Trên thế giới, việc phát triển không gian ngầm đô thị đã 

có từ rất lâu [37, Tr 11]. Thế kỹ XXI không gian ngầm đô thị 

cũng đã phát triển mạnh mẽ, không chỉ giải quyết các vấn đề 

giao thông đô thị, HTKT đô thị, nâng cao kiến trúc cảnh quan 

đô thị, đến cả việc phát triển các dạng đô thị khác nhau. 

2.2.2.2. Các hình thức bố trí HTKT ngầm: Bố trí riêng 

lẽ đường dây, đường ống ngầm; bố trí đường dây trong cống, bể 

cáp kỹ thuật; bố trí đường dây, đường ống kỹ thuật trong một 

hào; trong một tuynen ngầm [39, Tr.34]. 

2.2.2.3. Minh họa các loại tuy nen kỹ thuật: Theo PGS. 

TS. Nguyễn Hồng Tiến đã đưa ra các loại tuynen kỹ thuật [39, 

Tr.43] theo các định hướng bố trí như sau: Theo phương diện 

bố trí; theo tiết diện. 

2.2.2.4. Cơ sở định hướng bố trí tuyến HTKT ngầm: 

Tùy theo chiều rộng lộ giới của từng tuyến đường, công trình 

đường dây đường ống ngầm có thể bố trí một bên hoặc hai bên 

đường hoặc ở giữa đường. 

2.2.3. Các nghiên cứu về HTKT sử dụng chung 
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2.2.3.1. Quá trình nghiên cứu sâu về HTKT sử dụng 

chung cũng đã có nhiều nhà nghiên cứu viết sách trong thời 

gian qua. Tuy nhiên, rất ít các đề tài nghiên cứu sâu về HTKT 

sử dụng chung cho cho các đô thị hiện hữu. 

2.2.3.2. Việc đầu tư công trình HTKT sử dụng chung là 

tối ưu về khả năng quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng; Đối với 

Việt Nam, việc triển khai theo phương thức này gần như ở góc 

độ chủ trương, đường lối hoặc gần hơn hết là công tác lập QH. 

2.3. Cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm nghiên cứu các mô 

hình trên thế giới 

HTKT đô thị có vai trò rất to lớn trong sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị; thực tiển trên thế giới đã 

cho thấy giải pháp ngầm hóa hệ thống HTKT đã được đầu tư và 

đưa vào hoạt động từ lâu; việc đi ngầm đường điện giúp cải 

thiện về cảnh quan đô thị khi tạo ra các dãy phố gọn gàng sạch 

đẹp, góp phần giải phóng không gian đô thị. 

2.3.1. Tại Nhật Bản 

Bài học rút ra là các công trình HTKT đô thị đều được 

nghiên cứu từ bước QH ban đầu, không gian ngầm đang được 

sử dụng và nối kết đồng bộ kết hợp thương mại và dịch vụ dưới 

lòng đất; đường ống đường dây được chôn ngầm khắp mọi nơi 

và mạng lưới tàu điện ngầm phân bố rộng khắp lòng đô thị. 

2.3.2. Tại Hồng Kông 

Xây dựng hệ thống “tuy nen công tác” rộng khắp, phân 

nhiều tầng lắp đặt và cũng kết hợp nhiều hạng mục HTKT đô 

thị, giao thông với không gian thương mại dịch vụ đô thị ngầm. 

2.3.3. Tại Tp Hồ Chí Minh 
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 Chưa được lập QH về công trình HTKT sử dụng chung, 

chủ yếu sử dụng theo QH chung xây dựng đô thị và các QH 

chuyên ngành, QH phân khu nên công tác triển khai thực hiện 

theo định hướng QH HTKT sử dụng chung là khó có thể triển 

khai một cách đồng bộ, kịp thời và thống nhất giữa các QH. 

2.3.4. Tại KĐTM - KLH CN-DV-ĐT Bình Dương 

 Khu liên hợp CN – DV – ĐT Bình Dương do Tổng 

Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex đầu tư, với 

tổng diện tích 4196ha; trong đó Khu đô thị mới khoảng 1100ha 

đã được đầu tư tương đối đồng bộ hệ thống HTKT đô thị theo 

hướng đi ngầm là cơ sở để nghiên cứu, so sánh về hiệu quả.  

2.4. Những kinh nghiệm thực tế về đầu tư xây dựng 

công trình HTKT sử dụng chung 

2.4.1. Chi phí đầu tư công trình HTKT sử dụng 

chung 

Một số địa phương cũng đã ban hành các quy định cụ 

thể nhằm triển khai quy định về quản lý, sử dụng chung công 

trình HTKT đô thị như: Tp Hà Nội [5] trong đó có giá cho thuê 

công trình ngầm HTKT đô thị sử dụng chung. Việc đầu tư xây 

dựng hệ thống ống, bể, hào, tuy nen kỹ thuật và cho thuê lại có 

khả năng mang lại hiệu quả kinh tế về đầu tư công trình HTKT 

sử dụng chung cho các nhà đầu tư trong các giai đoạn tiếp 

theo.Đề tài nghiên cứu, khái toán về chi phí đầu tư xây dựng 

công trình HTKT sử dụng chung giả định 01 Km đường dây. 

2.4.2. Các hình thức đầu tư, lựa chọn và thu hút 

nguồn vốn đầu tư về công trình HTKT sử dụng chung 
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2.4.2.1. Đánh giá chung các hình thức đầu tư: Việc thu 

hút nguồn vốn đầu tư có thể thông qua nhiều hình thức đầu tư 

có thể áp dụng như: PPP, BOT, BTO, BT, vv… 

2.4.2.2. Những kinh nghiệm nguồn vốn đầu tư: Việc áp 

dụng PPP vào các dự án bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, các 

khu vực tư nhân sẽ có trách nhiệm bảo trì trong suốt vòng đời 

của dự án; các nhà đầu tư với nguồn vốn tư nhân buộc phải đưa 

ra các giải pháp về công nghệ, quản lý, nguồn lực để giảm thiểu 

chi phí cũng như nâng cao chất lượng công trình.  

2.4.3. Các hình thức tổ chức thi công 

So sánh và đưa ra các phương án tổ chức thi công hiệu 

quả, đảm bảo hệ thống cung cấp dịch vụ được xuyên suốt, tránh 

tắc nghẽn; đảm bảo an toàn cho người và các trang thiết bị sử 

dụng, tránh thất thoát về mặt kinh tế; nghiên cứu các giải pháp 

thi công như: Đào hở; giải pháp thi công theo công nghệ mới là 

khoan kích ngầm; giải pháp kéo cáp theo nguồn. 

2.5. Kết luận Chương 2 

 Quá trình xây dựng và phát triển đô thị trên thế giới đều 

liên quan đến sử dụng không gian ngầm để xây dựng công 

trình, và đối với Việt Nam chúng ta, đô thị Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương cũng cần phải từng bước nghiên cứu, định hướng 

đảm bảo theo Nghị quyết của Chính phủ. Việc QH, xây dựng 

công trình ngầm là yêu cầu bắt buộc, xây dựng công trình ngầm 

đang trở nên cấp bách trong một đô thị hiện đại cần được các 

ngành, các cấp tiếp tục quan tâm nghiên cứu giải pháp hữu hiệu. 

Việc nghiên cứu các quy định tại văn bản pháp luật 

hiện hành của Trung ương và địa phương về trách nhiệm quyền 

hạn giữa các bên có liên quan; xác định rõ các yêu cầu về công 
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tác tổ chức lập và triển khai các QH; trách nhiệm của các nhà 

đầu tư; quyền sở hữu, quyền quản lý vận hành; các hình thức 

đầu tư, thu hút đầu tư, kể cả đất đai sử dụng cho mục đích bố trí 

công trình HTKT sử dụng chung là tiền đề để định hướng, kết 

hợp với nghiên cứu thực tiễn từ các mô hình của các đô thịđể đề 

xuất ra các phương án bố trí công trình HTKT hiệu quả hơn. 

Thực tiễn trên thế giới và tại các đô thị đã và đang triển 

khai hệ thống HTKT ngầm, điều kiện hiện trạng các QH xây 

dựng đô thị, QH chuyên ngành có thể từng bước tích hợp lại và 

các cơ sở pháp lý của địa phương đã phân cấp quản lý, tổ chức 

QH, triển khai đầu tư xây dựng, quản lý vận hành nhằm làm cơ 

sở cho việc nghiên cứu, đề xuất phương án hiệu quả tại địa 

phương trong công tác QH, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành 

công trình HTKT sử dụng chung trong giai đoạn hiện nay. 

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤTCÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ 

HTKT SỬ DỤNG CHUNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ 

HIỆN HỮU TẠI TP THỦ DẦU MỘT 

3.1. Quan điểm và mục tiêu cần hướng tới trong 

việc xây dựng công trình HTKT sử dụng chung 

3.1.1. Xác định nhất quán về mặt quan điểm từ cấp 

chính quyền đô thị, sự phối kết hợp một cách đồng bộ giữa các 

ngành chủ quản, đơn vị triển khai, đơn vị quản lý vận hành. 

3.1.2. Công tác xây dựng văn bản pháp luật về QH cần 

tích hợp tất cả các QH ngành đảm bảo sự thống nhất. 

3.1.3. Loại hình công trình HTKT ngầm được đề xuất 

lựa chọn sử dụng trong hệ thống HTKT ngầm tại Thủ Dầu Một.  

3.1.4. Định hướng phương án đầu tư mới. 
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3.1.5. Định hướng phương án cải tạo và tận dụng và 

điều chỉnh lại vị trí các đường ống hiện hữu là định hướng 

mang tính khả thi nhất cho đô thị hiện hữu trên địa bàn. 

3.2. Các giải pháp chính trong công tác phát triển 

công trình HTKT sử dụng chung 

3.2.1. Giải pháp quản lý Nhà nước 

3.2.1.1. Sự phối, kết hợp các cơ quan đơn vị: Các đơn vị 

QLNN; đơn vị tham gia đầu tư các lĩnh vực HTKT đô thị kể cả 

về HTKT phục vụ an ninh - quốc phòng, có kế hoạch đầu tư 

nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong đầu tư và quản lý 

vận hành, duy tu bảo dưỡng. Xem xét phân bổ lại chức năng 

của các đơn vị quản lý ngành, đơn vị đầu tư hệ thống HTKT đô 

thị, đơn vị quản lý vận hành phù hợp với địa phương. Từ mô 

hình hiện trạng QLNN (Xem hình 1.16), đề xuất mô hình 

QLNN về HTKT sử dụng chung (Xem hình 3.1). 

3.2.1.2. Giải pháp về quản lýđấu nối, lựa chọn đơn vị 

quản lý vận hành: Đề tài đưa ra các giải pháp xây dựng Quy chế 

đấu nối và được cơ quan Nhà nước thẩm định về phương án 

kinh doanh; xây dựng Quy chế quản lý vận hành, phân công 

trách nhiệm rõ ràng của từng đơn vị đảm bảo hoạt động tuân thủ 

theo Quy chế được duyệt cho mọi nguồn vốn. 

3.2.1.3. Xử lý vi phạm các trường hợp vi phạm: Cần 

được thực hiện nghiêm minh và công bằng đối với các tổ chức 

cung cấp dịch vụ HTKT đô thị; xử phạt về kinh tế kết hợp biện 

pháp khắc phục hậu quả, kể cả giải pháp cưỡng chế, cấm hoạt 

động nếu các đơn vị cung cấp dịch vụ HTKT đô thị không tuân 

thủ theo quy định [9]. Xem xét xử lý theo quy định pháp luật 
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tranh chấp về kinh tế giữa các bên trong trường hợp các bên vi 

phạm hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng quản lý vận hành. 

3.2.2. Các giải pháp định hướng về QH 

3.2.2.1. Nâng cao chất lượng của các QH: Trong công 

tác lập, thẩm định và phê duyệt các QH;Chú trọng tính khả thi 

của công tác định hướng QH đô thị, đảm bảo QH được duyệt có 

thể triển khai được ra thực địa thuận lợi nhất; đảm bảo sự phối 

kế hợp giữa các QH và tích hợp vào một QH. 

3.2.2.2. Nâng cao trách nhiệm các đơn vị thực thi theo 

QH: Đưa ra cách bố trí các công trình này một cách khoa học, 

có trách nhiệm với đô thị là điều mà các nhà cung cấp hệ thống 

HTKT đô thị cần quan tâm và chú trọng; giải pháp đầu tư nâng 

cấp hệ thống HTKT đô thị theo QH hoặc theo Giấy phép xây 

dựng được cấp sẽ góp phần không nhỏ vào việc cải tạo, chỉnh 

trang đô thị được mỹ quan, khoa học. 

3.2.3. Giải pháp đầu tư xây dựng, quản lý vận hành 

3.2.3.1. Xây dựng lộ trình, kế hoạch đầu tư xây dựng 

theo QH được duyệt: Chú trọng công tác tổ chức lập và phê 

duyệt các QHđảm bảo cơ sở pháp lý chuẩn bị cho công tác triển 

khai đầu tư, bố trí quỹ đất, đảm bảo lộ trình ngầm hóa hệ thống 

HTKT đô thị trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển 

khai theo các QH được duyệt; tuân thủ QH và các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn áp dụng; chuẩn bị quỹ đất ngay từ giai đoạn đầu để 

bố trí công trình HTKT sử dụng chung (xem Hình 3.3 ÷ 3.6). 

3.2.3.2. Đảm bảo nguồn vốn đầu tư: Nhà nước chỉ có 

thể hỗ trợ một phần nhằm thúc đẩy khuyến khích các doanh 

nghiệp đầu tư HTKT sử dụng chung, đảm bảo cung cấp hệ 
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thống HTKT theo lộ trình, kế hoạch đầu tư;cần huy động nguồn 

vốn xã hội hóađảm bảo bền vững. 

3.2.3.3. Hình thức đầu tư công trình HTKT sử dụng 

chung:Đánh giá về các hình thức đầu tư cho thấy hình thức đầu 

tư theo dạng Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao 

(BOT) mang tính khả thi cao. 

3.2.3.4. Công tác quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng: 

Có hai phương án đối với trường hợp nhà nước đầu tư hệ thống 

HTKT sử dụng chung. Và đối với trường hợp nhà đầu tư tiến 

hành đầu tư hệ thống HTKT sử dụng chung theo các hình thức 

đầu tư, trong đó có hình thức đầu tư BOT. 

3.2.3.5. Ứng dụng công nghệ thông tin: Tiếp tục hoàn 

thiện các ứng dụng công nghệ quản lý cơ sở dữ liệu hiện đại 

như hệ thống thông tin địa lý GIS. 

3.3. Giải pháp cụ thể phương án bố trí công trình 

HTKT sử dụng chung 

3.3.1. Đề xuất các phương án 

Đề tài nghiên cứu đưa ra các phương án so sánh như 

phương án 1 là thay thế toàn bộ hệ thống HTKT đô thị hiện hữu 

đã đầu tư hoặc phương án 3 là thay thế một phần hay bó gọn 

cáp viễn thông; và lựa chọn ra phương án hiệu quả nhất. 

3.3.2. So sánh và lựa chọn phương án 

3.3.2.1. Đánh giá việc lựa chọn các phương án:Đề tài đề 

xuất phương pháp SWOT để thực hiện (xem Phụ lục 2.4). 

3.3.2.2. Đề xuất phương án:  Đề tài đề xuất phương án 2 

là phương án tối ưu nhất: Thay thế một phần của hệ thống 

HTKT đô thị hiện hữu đã đầu tư (xem Hình 3.3÷3.6).  
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3.3.2.3. Đề xuất mặt cắt điển hình cơ bản của tuyến tuy 

nen, hào kỹ thuật:  Cho các tuyến đường có bề rộng vỉa hè ≥ 5m 

(Loại đường đề xuất nghiên cứu là Loại 1& 3): Giải pháp 01 

(Bố trí trong tuy nen). Bề rộng vỉa hè < 5m (Loại đường đề xuất 

nghiên cứu là Loại 2): Giải pháp 02 (Bố trí trong Hào kỹ 

thuật).Đề tài lựa chọn ra các phương ánbố trí trên mặt cắt điển 

hình các trục đường giao thông (xem Hình 3.3÷3.6). 

3.3.3. Đề xuất các phương án thi công 

3.3.3.1. Giải pháp về hình thức tổ chức thi công: Đề 

xuất phương án phương án thi công truyền thống là đào hở.  

3.3.3.2. Đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng: Giải 

quyết ngập nước đô thị vào mùa mưa nhằm đảm bảo hệ thống 

HTKT đô thị hoạt động hiệu quả.  

3.4. Kết luận Chương 3 

 Từ những quan điểm và mục tiêu của đô thị Thủ Dầu 

Một hiện đang là đô thị loại I, hướng tới công trình HTKT sử 

dụng chung là đúng theo quan điểm của Đảng về xây dựng hệ 

thống HTKT đồng bộ. Chính quyền đô thị cần tính toán, cân 

nhắc dựa trên các điều kiện về kinh tế - xã hội một cách khoa 

học của từng phương án bố trí công trình ngầm nhằm mang lại 

hiệu quả đầu tư trước mắt và lâu dài. Đưa ra các giải pháp về 

QLNN như: Sự phối kết hợp giữa các sở, ngành, đơn vị có liên 

quan, các đơn vị đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, vv…; các 

biện pháp chế tài nếu vi phạm. Giải pháp đầu tư xây dựng, lộ 

trình và kế hoạch đầu tư, nguồn vốn, hình thức đầu tư; giải pháp 

khảo sát, thi công; phương án quản lý vận hành, duy tu bảo 

dưỡng kể cả ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận 
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hành; đưa ra các phương án tối ưu phù hợp với thực trạng trên 

địa bàn Tp Thủ Dầu Một. 

PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Để đảm bảo mục tiêu theo Nghị quyết của Trung 

ương về phát triển HTKT đồng bộ, cần phải xây dựng các công 

trình ngầm đô thị, trong đó công trình HTKT sử dụng chung 

theo phương án ngầm hóa là tối ưu nhất. Tuy nhiên, để giải 

quyết vấn đề này cần nhất quán trong quan điểm trong bộ máy 

QLNN, sự phối hợp các ngành và đơn vị có liên quan; chú trọng 

chủ trương đầu tư, QH, kế hoạch, tiến tới dự án đầu tư hiệu quả; 

vấn đề này tùy thuộc rất nhiều vào nguồn vốn sự quan tâm của 

các tổ chức kinh doanh dịch vụ HTKT đô thị góp phần từng 

bước hoàn thiện công trình HTKT sử dụng chung; chú trọng 

công tác quản lý vận hành đảm bảo công trình HTKT sử dụng 

chung được khả thi, hoạt động hiệu quả, chất lượng phục vụ 

cộng đồng dân cư trên địa bàn. 

1.2. Việc triển khai, đầu tư xây dựng hiệu quả hệ thống 

HTKT ngầm để lắp đặt các công trình đường dây, đường ống 

HTKT đô thị và hạ ngầm các công trình đường dây đi nổi nhằm 

bảo đảm cảnh quan đô thị, phát triển hài hòa giữa không gian 

mặt đất với không gian ngầm, an toàn trong quá trình khai thác 

sử dụng, hiệu quả tài chính, hạn chế việc đào lên, lấp xuống, 

đầu tư dàn trải; tăng hiệu quả kinh tế lẫn chính trị, an ninh – 

quốc phòng, an sinh xã hội trong đầu tư, góp phần hình thành 

và định hướng phát triển đô thị thông minh, bền vững trong 

tương lai, tạo tiền đề lan rộng ra toàn tỉnh; đảm bảo mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, về lâu dài có 
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thể định hướng phát triển hệ thống HTKT ngầm đô thị theo kịp 

các nước tiến tiến trên thế giới (xem Hình 3.7& 3.8). 

2. Kiến nghị 

2.1. Định hướng lâu dài, cần nghiên cứu và triển khai 

QH không gian xây dựng ngầm đô thị, tổ chức không gian xây 

dựng dưới mặt đất để xây dựng công trình ngầm, chuẩn bị kế 

hoạch, góp phần từng bước phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại. 

2.2. Về giải pháp thiết kế đồng bộ công trình HTKT sử 

dụng chung: Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ Xây dựng chủ trì 

phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị có liên quanxây dựng thiết 

kế mẫu, điển hình cho các phương án bố trí công trình HTKT 

sử dụng chung tối thiểu cho từng loại mặt cắt đường, bề rộng 

vỉa hè đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong cả nước. 

2.3. Về định hướng đầu tư các hạng mục HTKT đô thị: 

Cần tập trung chỉ đạo các đơn vị ngành dọc khi triển khai đầu tư 

xây dựng mới bắt buộc hoàn toàn tuân thủ theo QH đô thị, QH 

ngành được duyệt; có kế hoạch về thời gian bố trí vốn, cải tạo, 

chỉnh trang theo hướng ngầm hoá hệ thống HTKT đô thị. 

2.4. Ứng dụng khoa học và công nghệ: Công nghệ vô 

tuyến băng rộng, công nghệ truyền dẫn cáp quang (thay thế cáp 

đồng), cáp ngầm, vv…, công nghệ thông tin trong QLNN. 

2.5. Định hướng phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chuyên 

trách trong lĩnh vực quản lý HTKT sử dụng chung. 

2.6. An toàn, an ninh thông tin: Phối hợp giữa các cấp, 

các ngành trong QH, xây dựng và bảo vệ HTKT sử dụng chung; 

phân công trách nhiệm trong quản lý, khai thác, đảm bảo an 

ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội./. 


