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Tổng quan về thành phố Hà Nội

• Dân số: 8 triệu

• Diện tích: 3.329 km2

• Mật độ dân cư: 42,000 người/km2

• Tỷ lệ đô thị hóa: 49,2%

• Mạng lưới giao thông: 1,147 đường với
2,052 km. 

1. Tổng quan



Hiện trạng hoạt động giao thông tại Hà Nội



Đường bộ

23.272,86 km

6 tuyến đường 
vành đai, 7 tuyến 

hướng tâm 

Cầu

458 cầu nhỏ và 
cầu trung

07 cầu lớn, 07 cầu 
vượt nhẹ 

Hầm, cầu vượt bộ hành

8 hầm cơ giới; 37 
hầm đi bộ; 68 

hầm chui dân sinh

33 cầu vượt bộ 
hành

Hiện trạng hoạt động giao thông tại Hà Nội

Cơ sở hạ tầng



Hiện trạng hoạt động giao thông tại Hà Nội

Phương tiện

Đăng ký mới 239.045 
phương tiện

60.926 ô tô

171.797 mô tô 6.322 xe máy điện

Tổng số phương 
tiện đang quản lý:

7.531.839



Nơi tập trung đông
dân cư

Mạng lưới xe 
buýt tiếp cận 

Số lượng tuyến: 154

132 tuyến xe buýt có
trợ giá, 08 tuyến
không trợ giá, 12 
tuyến kế cận, 02 
tuyến City Tour

30/30 quận, 
huyện, thị xã

đạt 100%; 

65/75 bệnh viên đạt
87%

192/286 các trường
ĐH, CĐ, THPT đạt 67%

510/579 số xã, 
phường thị trấn

đạt 88,1%

27/27 các KCN lớn đạt
100%; 31/37 các khu

đô thị đạt 83,8

Hiện trạng hoạt động giao thông tại Hà Nội

Xe Bus
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Hiện trạng hoạt động giao thông tại Hà Nội

Sản lượng vận chuyển hành khách công cộng 2018 - 2022



Tàu điện: Tuyến số 2A (Cát Linh – Hà Đông)

Xe buýt điện: 09 tuyến từ E01 đến E09

Hiện trạng hoạt động giao thông tại Hà Nội

Phương tiện công cộng: E – bus, metro



Trạm sạc ô tô điện của Vinfast:

Tính đến ngày 14/10/2022, VinFast
đã lắp đặt 493 trạm sạc tại 26 tỉnh
thành trong khu vực miền Bắc.

Ngày 14/11/2022, VinFast chính
thức công bố chương trình hợp tác
và khai trương trạm sạc ô tô điện
VinFast tại Trường Đại học Công
nghệ Giao thông Vận tải

E-mobility in Hanoi

Hiện trạng hoạt động giao thông tại Hà Nội

Cơ sở hạ tầng cho ô tô điện







2. Thí điểm mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải
hành khách công cộng: tuyến BRT Văn Khê – Aeon Mall Hà Đông
Trình tự thực hiện dự án

Đề xuất dự án
Solution tài trợ cho

Hà Nội

Lựa chọn loại

hình kết nối

Thử nghiệm

Đánh giá hiệu

quả Dự án

Đề xuất nhân rộng

Lựa chọn địa

điểm thử nghiệm

Xây dựng app và IOT

Thu thập số liệu thử

nghiệm và báo cáo

Lựa chọn loại phương tiện

thử nghiệm

Xin cấp phép chạy thử

nghiệm và các thủ tục khácGiám sát thử nghiệm

Lựa chọn tiêu chí KPI 

và Hội thảo



2. Thí điểm mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải
hành khách công cộng: tuyến BRT Văn Khê – Aeon Mall Hà Đông
Lựa chọn vị trí thử nghiệm

Bus/BRT/Metro terminals
Residential areas/shopping malls/ 

student dormitories



2. Thí điểm mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải
hành khách công cộng: tuyến BRT Văn Khê – Aeon Mall Hà Đông
Lựa chọn phương tiện thử nghiệm

Xe đạp điện trợ lực của QiQ

(dự kiến 10 xe)

Xe máy điện Vinfast Ludo

(50 chiếc)

Xe máy điện của hãng Tailg

(Dự kiến 20 chiếc)



2. Thí điểm mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải
hành khách công cộng: tuyến BRT Văn Khê – Aeon Mall Hà Đông
Hoàn thiện một số thủ tục pháp lý

Nhà trường làm việc cùng với các cơ quan, ban 

ngành nhằm xin cấp phép thử nghiệm

Tp. Hà Nội cho phép thực

hiện dự án thí điểm



2. Thí điểm mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải
hành khách công cộng: tuyến BRT Văn Khê – Aeon Mall Hà Đông
Hoàn thiện thủ tục đăng ký xe và cấp phép sử dụng vỉa hè

Hoàn thiện thủ tục xin cấp biển số xe Hoàn thiện thủ tục xin cấp

phép sử dụng vỉa hè



2. Thí điểm mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải
hành khách công cộng: tuyến BRT Văn Khê – Aeon Mall Hà Đông
Xây dựng và lựa chọn các vị trí điểm đỗ xe

Vị trí đặt xe trên đường Tố Hữu Vị trí đặt xe tại Aeon Mall



2. Thí điểm mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải
hành khách công cộng: tuyến BRT Văn Khê – Aeon Mall Hà Đông
Xây dựng app và hệ thống Iot

Hình ảnh thực tế sử dụng app và quá trính lắp bộ

IoT lên xe



2. Thí điểm mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải
hành khách công cộng: tuyến BRT Văn Khê – Aeon Mall Hà Đông
Một số biện pháp an ninh khi vận hành

Xác thực thông tin 

người dùng

Giới hạn vùng được

phép hoạt động

Gửi cảnh báo đến

người dùng

Giám sát vị trí và lộ

trình xe 24/7

Lắp camera 

giám sát



2. Thí điểm mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải
hành khách công cộng: tuyến BRT Văn Khê – Aeon Mall Hà Đông
Bảo hiểm cho người và phương tiện

Mũ bảo hiểm dành cho người

điều khiển và người ngồi trên xe
Bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe Bảo hiểm tai nạn cho 

người ngồi trên xe



2. Thí điểm mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải
hành khách công cộng: tuyến BRT Văn Khê – Aeon Mall Hà Đông
Vận hành thử nghiệm hệ thống

Quá trình vận hành hệ thống trước khi đưa vào thử nghiệm



2. Thí điểm mô hình xe điện hai bánh kết nối phương tiện vận tải
hành khách công cộng: tuyến BRT Văn Khê – Aeon Mall Hà Đông
Bài học rút ra trong quá trình chuẩn bị dự án



Những thuận lợi khi triển khai dự án thử nghiệm

Chính phủ cam kết mạnh mẽ về việc giảm phát thải KNK tại
COP26, thúc đẩy giao thông điện tại VN

Sự hỗ trợ tích cực và có trách nhiệm của các tổ chức quốc tế

Các chính sách cấp thành phố và cấp TW đều đã và đang đề cập
đến khuyến khích giao thông điện, giao thông công cộng. 

Nguồn cung nhiên liệu hóa thạch bất ổn tác động người dân có
xu hướng muốn đi xe điện và phương tiện công cộng



Công nghệ ngày càng phát triển 

Nhận thức của các tầng lớp nhân dân ngày
càng tăng về ứng phó BĐKH; tham gia giao

thông bằng PTCC văn minh hơn

Nạn tắc đường, kẹt xe thường xuyên dẫn
đến xu hướng người dân sẽ lựa chọn PT 

GTCC nhiều hơn

Những thuận lợi khi triển khai dự án thử nghiệm (2)



Rào cản

Người
tham gia

giao thông

Phương
tiện

Phần mềm
quản lý, 

điều hành

Tuyến
đường, 

biển báo

Hạ tầng
trạm sạc, 

bãi đỗ

Những rào cản và giải pháp cụ thể khi thực hiện dự án

Quy hoạch
lưới điện

Thời tiết và
khí hậu

Quy hoạch
kết cấu hạ

tầng GT

Cơ chế hỗ
trợ doanh

nghiệp



Giải pháp và khuyến nghị

• Trạm sạc cho các dự án xe kết nối cần được thiết
kế ở hai điểm đầu – cuối kết nối. Nếu không bố trí

được như thế thì việc sạc cho xe không thuận lợi
và có thể phát sinh thêm chi phí nhân công

chuyển xe / hoặc pin từ điểm đỗ xe tới trạm sạc
ngoài khu vực

• Khi thiết kế và lắp đặt trạm sạc cần được cấp
phép bởi các cơ quan quản lý hạ tầng/ điện lực/

PCCC. Sạc cùng một lúc với số lượng lớn cần
tính đến khả năng của lưới điện

• Khi dự án kết nối sử dụng nhiều loại phương tiện,
cần chú ý tiêu chuẩn sạc pin cho từng loại.

• Sử dụng dịch vụ đổi pin tại các dự án kết nối là

giải pháp tốt, đáng lựa chọn

Trạm sạc

Rào cản

- Chưa có thiết kế và
quy hoạch cụ thể về
trạm sạc cho xe kết nối

- Tiêu chuẩn danh cho
trạm sạc chưa thực sự

đầy đủ và thống nhất

Những rào cản và giải pháp cụ thể khi thực hiện dự án



Giải pháp và khuyến nghị

- Với loại hình xe kết nối thì nên chọn loại xe nào: xe đạp/ xe đạp điện/ xe máy điện

+ Xe đạp không yêu cầu người dung có bằng lái nhưng có hạn chế là thời tiết VN nên vào mùa
hè, mùa mưa sẽ ít người dung. Không có nguồn điện nuôi IOT nên việc kiểm soát khó khan hơn

+ Xe đạp điện sẽ khắc phục được các hạn chế trên, tuy nhiên sức chở không lớn,chủ yếu đi một
người với một túi hành lý nhỏ. Chất lượng và độ bền loại xe này đa phần cũng hạn chế nên công
tác bảo dưỡng/ sửa chữa cần quan tâm

+ Xe máy điện có yêu cầu người dung phải có bằng lái xe nên không phải ai cũng dung được.
Một số xe máy điện có hệ thống pin và hệ thống điện được kiểm soát chặt chẽ nên việc lắp các
thiết bị IOT rất dễ gây xung đột

Ngoài ra việc lựa chọn phương tiện cũng căn cứ vào đặc điểm tuyến đường

- Khuyến nghị:

+ Xe cần được nhận diện (thông qua hình thức và màu sơn) để thu hút người dung và góp
phần chống trộm

+ Xe cần được thiết kế đảm bảo độ bền và tuổi thọ. Đặc biệt những thiết bị đắt tiền trên xe
cần được khoá/ chốt hợp lý để chống trộm. Chống phá hoại

Những rào cản và giải pháp cụ thể khi thực hiện dự án

Phương tiện

Rào cản

- Chưa biết loại
xe nào phù hợp:
xe đạp, xe máy
điện, xe đạp
điện, xe 3 bánh
và 4 bánh chạy
điện.

- Cần có biện
pháp đảm bảo

an ninh, an toàn
cho phương tiện



App và IOT Giải pháp và khuyến nghị

Giải pháp: Tốt nhất là App và IOT phải được thiết kế và chế tạo bởi các nhà sản xuất chuyên
nghiệp thì đưa vào sử dụng mới đảm bảo thực hiện hết các chức năng và an toàn, ổn định.

Khuyến nghị:

- Giao diện của App và IOT cần được tích hợp chung trên một màn hình để việc quản lý điều
hành phương tiện và người dung mới hiệu quả

- Trường hợp dự án thí điểm BRT Văn Khê – Aeonmall thì App và IOT đang là hai bộ phận tách rời
nhau: App quản lý người dung (đăng ký tài khoản, quét mã QR để xác nhận mượng/ trả; theo dõi
hành trình người dùng). IOT quản lý phương tiện (theo dõi hành trình phương tiện/ thông báo
sự cố/ tắt mở máy phương tiện). Với phương thức quản lý này, việc theo dõi mượn / trả xe khó
khan hơn và phát sinh them nhân công để xác nhận lệnh, phát sinh them nhân công trực, theo
dõi thực tế người dung…

- Việc lắp đặt IOT lên xe cần được khâor sát kỹ lưỡng về hệ thống điện của xe, vị trí lắp để đảm
bảo thu nhận/ phát tín hiệu tốt nhất. Đặc biệt phải làm việc với nhà sản xuất phương tiện về việc
tích hợp thiết bị IOT lên xe

- Cần thiết kế chế tạo hoặc lựa chọn loại IOT tiêu thụ ít năng lượng, có khả năng duy trì hoạt
động khi xe tắt máy (ít nhất 12 giờ)/ nhỏ gọn và dễ lắp đặt

- Giao diện App cần thể hiện khu vực hạn chế phương tiên kết nối. Tốt nhất là vẽ rõ tuyến đường
và vị trí/ hướng đi của người dung trên giao diện App. Cần có hình thức cảnh báo bằng âm thanh

qua App điện thoại hoặc chuông báo trên xe

Rào cản: chưa có nhà sản

xuất chuyên biệt: 

Những rào cản và giải pháp cụ thể khi thực hiện dự án



Giải pháp và khuyến nghị

- Việc lựa chọn tuyến đường để triển khai dự án kết nối cần được khảo
sát, đưa ra bài toán dự báo số lượng khách tiềm năng/ khả năng và
tầng suất luân chuyển phương tiện trong ngày để hạn chế lượng xe dồn
ứ se xuất hiện hiện tượng nơi thì thừa, nới thì thiếu xe. Điều nay dẫn
đến hoạt động của hệ thống không hiệu quả và phát sinh nhân công
luân chuyển phương tiện.

- Nghiên cứu mô hình kết nối kiểu “đa giác”

- Khoảng cách giữa hai điểm kết nối không quá xa, cũng không quá
gần…(xem các nghiên cứu)

- Cần lựa chọn tuyến đường giữa hai điểm kết nối không quá khác nhau
để tạo thuận lợi cho người dùng

- Giao thông đô thị HN hiện nay hầu hết là mix transport, bởi vậy cần có
đường dành riêng hoặc phân làn cho xe hai bánh để đảm bảo an toàn
cho người dùng (đường Nguyễn Trãi)

- Chú ý lựa chọn tuyến đường có đông cư dân lân cận và hạn chế giao
tiếp với đường có nhều phương tiện cơ giới cỡ lớn

- Trên tuyến đường kết nối cần đảm bảo ánh sáng để người dùng thuận
tiện đi lại và đảm bảo an toàn

Những rào cản và giải pháp cụ thể khi thực hiện dự án

Tuyến đường

Rào cản:

- Chưa có quy hoạch

một cách đồng bộ

- Chưa có nhiều dự án

thí điểm đa kết nối



Giải pháp và khuyến nghị

- Cần có biển chỉ dẫn và thông tin trong hệ
thống và mạng lưới GTCC để người tham gia

giao thông biết để có thể đưa vào kế hoạch
hành trình của mình

- Trên các khúc “cua” của tuyến đường kết nối

cần có biển chỉ dẫn dễ nhận diện (thông qua
màu sơn hay kích thươc/ hình ảnh của biển
báo)

- Trên các phương tiện GTCC cần phát các

thông báo bằng hình ảnh hoặc giọng nói để giới
thiều các tuyến đường kết nối

- Biển hạn chế tốc độ: tất cả các phương tiện
xe điện hai bánh không vượt quá 50 km/h

Biển báo và tín hiệu

Những rào cản và giải pháp cụ thể khi thực hiện dự án

Rào cản:

- Chưa có biển báo chỉ

dẫn thông tin về điểm

kết nối

- Cần quy định tốc độ tối

đa của xe điện hai bánh

kết nối



Giải pháp và khuyến nghị

- Cần được bố trí thuận lợi để người dùng tiếp cận an toàn (không cắt ngang qua
đường. Chiều vào và ra trạm hạn chế xung đột…)

- Nên bố trí nơi để xe có mái che để bảo vệ tuổi thọ thiết bị, phương tiện. Nới
để xe có mái che cũng sẽ thuận tiện cho quá trình kiểm soát xe thông qua
camera

- Nơi để xe cần được thiết kế đẹp mắt và sạch sẽ gây thiện cảm cho người dùng

- Nơi để xe cần được bố trí gần nhất tới các điểm đỗ phương tiện công cộngđể
kết nối với khu mua sắm/ khu dân cư/ điểm vui chơi, tham qua, hệ thống tập
trung nhiều cơ quan trường hoc/ dễ tiếp cận nguồn điện…

- Nếu nơi để xe trên vỉa hè cần được xây dựng quy cách để đảm bảo có chỗ cho
người đi bộ

- Kích thước nơi để xe phải đảm bảo cùng một lúc chứa đủ toàn bộ số lượng xe

dùng trong tuyến đường kết nôi

- Nơi để xe phải đảm bảo ánh sáng, có khả năng tiếp cận nguồn điện để sạc pin
xe

- Cần trang bị thiết bị phòng cháy

- Trong trường hợp không được phép dựng mái che thì chỉ nên dùng cho các
trạm kết nối bằng xe đạp

Nơi để xe

Rào cản: 

Chưa có quy

hoạch đồng

bộ

Những rào cản và giải pháp cụ thể khi thực hiện dự án



Giải pháp và khuyến nghị

- Sẽ là tăng chi phí cho doanh nghiệp vận hành dự án
kết nối nếu tự thiết lập việc sửa chữa bảo dưỡng nếu
quy mô của doanh nghiệp nhỏ. Cần có các đội sửa chữa
dịch vụ chuyên nghiệp để chuyên đi sửa chữa cho các
DN kết nối này

- Về bảo trì, bảo dưỡng phải được coi là bắt buộc định
kỳ và thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo an toàn cho
ngươi tham gia giao thông

Trạm sửa chữa

Rào cản: Chưa có quy

định về bảo dưỡng sửa

chữa cho xe điện 2 bánh

kết nối

Những rào cản và giải pháp cụ thể khi thực hiện dự án



3. Một số khuyến nghị về chính sách

- Tương ứng với những rào cản, thách thức ở trên cần có những chính sách/ quy

định tạm thời để tạo thuận lợi cho đơn vị thí điểm thực hiện

- Cần có nhiều dự án thí điểm với những hình thức chia sẻ kết nối khác nhau để

đánh giá và có những lựa chọn tối ưu. Có thể hoạch định thử nghiệm trên một

vùng, một khu vực đủ lớn nhằm tạo mạng lưới đa liên kết giữa các dự án

- Có chính sách hỗ trợ hoặc kêu gọi vốn, hợp tác PPP hoặc khuyến khích doanh

nghiệp/ trợ giá

- Đối với các Dự án thí điểm cần có các chính sách tạo thuận lợi do chưa có

những quy định tương ứng

- Đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn để quản lý vận hành



3. Một số khuyến nghị về chính sách

- Tuyên truyền ý thức người dân

- Có chính sách hỗ trợ an ninh

- Ngay từ đầu tiên phải xây dựng được chính sách quản lý sản phẩm thải bỏ, đặc

biệt là PIN

- Có chính sách tăng cường đầu tư nhiều tuyến đường sử dụng PTCC, đầu tư

nhiều phương tiện để đáp ứng nhu cầu của người dân sử dụng PTCC thì loại

hình kết nối sẽ phát triển

- Căn cứ vào kết quả của các dự án đã và đang thử nghiệm để đề xuất những

chính sách tiếp theo



Liên hệ:

Nhóm nghiên cứu Ứng phó về biến đổi khí hậu
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Nguyễn Thị Thu Hiền
Email: hienntt@utt.edu.vn


