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Tóm tắt 

Ngân hàng Thế giới (NHTG) hỗ trợ Chính phủ Việt Nam (CPVN), thông qua Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia (UBATGTQG), cải thiện hệ thống dữ liệu tai nạn giao thông (TNGT) 

đường bộ, thiết lập một Trung tâm Thông tin an toàn giao thông đường bộ Quốc gia (NRSO), 

cập nhật Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ và Kế 

hoạch hành động để thực hiện chiến lược.  

Tài liệu phục vụ chiến lược được cập nhật cho thấy rằng khung kết quả tổng thể chưa được 

quan tâm đầy đủ (không chỉ đơn giản là số người chết và thương tích nghiêm trọng) tới mức 

cần thiết để đạt được mức giảm thiểu đáng kể và bền vững đối với chấn thương nghiêm trọng 

do TNGT đường bộ. Điều này phản ánh nhu cầu tăng cường quản lý nhà nước, sắp xếp các 

hoạt động lãnh đạo về ATGT đường bộ và hệ thống dữ liệu ATGT đường bộ (bao gồm cả hệ 

thống dữ liệu TNGT đường bộ), đó chính là trọng tâm của báo cáo này.  

Thành lập Trung tâm Thông tin An toàn Giao thông Đường bộ Quốc 

gia 

Việc phân tích thể chế đã được thực hiện nhằm giúp chuẩn bị thành lập NRSO. UBATGTQG 

với vai trò thiết yếu trong công tác quản lý và chủ trì trong lĩnh vực ATGT đường bộ ở Việt 

Nam cần được hỗ trợ để tăng cường năng lực cho một cơ quan chủ trì về an toàn đường bộ 

trong nội bộ văn phòng UBATGTQG. Sự ủy quyền và nguồn lực cho cơ quan chủ trì ATGT 

đường bộ quốc gia là một yếu tố quan trọng trong tiến trình cải thiện ATGT đường bộ của một 

quốc gia.  

UBATGTQG tập trung vào tất cả khía cạnh trong lĩnh vực ATGT, không chỉ ATGT đường bộ. 

Điều này có nghĩa là mặc dù có hàng ngàn trường hợp tử vong do TNGT đường bộ ở Việt Nam 

mỗi năm, ATGT đường bộ phải “cạnh tranh” để được quan tâm trong danh mục ATGT tổng 

thể. Không giống như các phương thức vận tải khác, Chính phủ Việt Nam chưa có một cơ quan 

cụ thể nào chuyên trách quản lý về ATGT đường bộ ở Việt Nam. 

Hoạt động của UBATGTQG thể hiện hỗ trợ chính trị mạnh mẽ trong lĩnh vực ATGT đường 

bộ, với trách nhiệm được phân công rõ ràng thuộc về Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng 

Bộ GTVT và các lãnh đạo cấp cao khác. Hỗ trợ chính trị này cần phải được hậu thuẫn bởi một 

hệ thống quản trị vững mạnh hơn và hoạt động quản lý ATGT đường bộ được cải thiện ngay 

trong Văn phòng UBATGTQG. Chức năng “Ủy ban” liên ngành của UBATGTQG cần phải 

được hỗ trợ bởi chức năng “Điều hành” liên ngành, với các cuộc họp thường xuyên giữa lãnh 

đạo các cơ quan để hỗ trợ đưa ra các quyết định chung giữa các bộ trưởng, giúp việc bởi một 

Ban Thư ký chuyên trách trong lĩnh vực ATGT đường bộ, được thành lập trong Văn phòng 

UBATGTQG. Một Diễn đàn ATGT đường bộ Quốc gia cũng được đề xuất tổ chức thường 

xuyên nhằm đưa ra thảo luận các vấn đề về ATGT đường bộ với các đối tác nằm ngoài Chính 

phủ. Những cải cách này sẽ cải thiện sự phối hợp theo chiều ngang trong các vấn đề ATGT 

đường bộ, tăng cường năng lực quản lý an toàn đường bộ và cho phép các Bộ trưởng dù rất 

bận rộn vẫn có thể đạt được nhiều kết quả tích cực hơn trong các cuộc họp hàng quý của 

UBATGTQG. 

Sự thành lập của NRSO trực thuộc UBATGTQG mang lại thuận lợi quan trọng nhằm tăng cường 

chức năng cơ bản của cơ quan chủ trì trong lĩnh vực ATGT đường bộ cho Việt Nam. Đồng thời, 

để tăng cường năng lực quản lý ATGT đường bộ, sự thành lập NRSO sẽ cải thiện giám sát hoạt 

động quản lý nhà nước liên ngành đối với các hệ thống CSDL ATGT đường bộ. Vai trò quản lý 

nhà nước này hỗ trợ cho những trách nhiệm hiện hành như quản lý hệ thống CSDL về TNGT 

của Bộ Công an (BCA), và cải thiện khả năng tích hợp và chia sẻ một số dữ liệu ATGT đường 

bộ phù hợp giữ các cơ quan, tổ chức trực thuộc thuộc chính phủ và phi chính phủ.  
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Đề xuất 

Các đề xuất như sau: 

1. Chức năng và quyền hạn của UBATGTQG được tăng cường để hỗ trợ đạt được những 

mục tiêu ATGT đường bộ của CPVN; 

2. NRSO được thành lập với một Ban Thư kí chuyên trách có thể thông qua việc mở rộng 

chức năng và quyền hạn của UBATGTQG hoặc thành lập một cơ quan liên ngành trực 

thuộc UBATGTQG; 

3. NRSO bao gồm tối thiểu năm và tối đa bảy thành viên, được bổ nhiệm bởi UBATGTQG 

từ các cấp lãnh đạo cao cấp của ba Bộ nòng cốt – Bộ Giao thông Vận tải (BGTVT), Bộ 

Công an (BCA), và Bộ Y tế (BYT) – và các bên liên quan chính trong lĩnh vực này trên 

phạm vi toàn quốc; 

4. Chủ tịch UBATGTQG bổ nhiệm một trong ba Phó Chủ tịch kiêm nhiệm chức vụ người 

đứng đầu của NRSO; 

5. Trách nhiệm của NRSO, trực thuộc UBATGTQG, bao gồm: 

a. Chủ trì xây dựng, thực hiện và đánh giá các chiến lược, kế hoạch ATGT đường 

bộ quốc gia; 

b. Chia sẻ và phân tích dữ liệu ATGT đường bộ, bao gồm việc thiết lập và duy trì 

Cổng điện tử An toàn giao thông đường bộ Quốc gia (NRSP), trên cơ sở phối hợp 

với các bộ có trách nhiệm thu thập và quản lý CSDL theo chức năng của mình; 

6. Người đứng đầu NRSO triệu tập các cuộc họp thường xuyên của Diễn đàn ATGT 

đường bộ Quốc gia, bao gồm các bên liên quan trực thuộc Chính phủ và phi chính phủ 

cùng cam kết đạt được mục tiêu quốc gia về ATGT đường bộ tại Việt Nam; 

7. Phó Chủ tịch chuyên trách thành lập một Ban Thư lý NRSO và bổ nhiệm người đứng 

đầu Ban Thư ký đó; 

8. Các công cụ pháp lý và hành chính được sửa đổi cho phù hợp với bất kỳ đề xuất được 

nào được thông qua. 

Tăng cường cho Hệ thống CSDL về ATGT đường bộ 

Dữ liệu ATGT đường bộ toàn diện đóng vai trò quan trọng để đạt được những mục tiêu về 

ATGT đường bộ của Việt Nam. Sự ra đời của Hệ thống CSDL về TNGT của Bộ Công an là 

một bước tiến vượt bậc. Một nghiên cứu đánh giá đã được thực hiện với sự hỗ trợ từ BCA và 

BYT để nắm bắt các bước tiếp theo trong quản lý CSDL về TNGT cho Việt Nam, được bổ 

sung từ sự tư vấn với nhiều đối tác. 

Dữ liệu chính thức về tỷ lệ tử vong giảm dần trong những năm gần đây từ mức cao lên đến 

12.800 trường hợp trong năm 2007 xuống chỉ còn 8,200 trường hợp trong năm 2018, tuy nhiên 

dữ liệu này được đánh giá là chưa báo cáo đầy đủ. Báo cáo tình trạng toàn cầu năm 2018 về an 

toàn đường bộ do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xuất bản ước tính tỷ lệ tử vong trên đường 

thực sự cao gấp ba lần so với con số chính thức. Trong suốt thập kỷ qua, một số quốc gia thành 

viên ASEAN dường như đã thu hẹp khoảng cách giữa các hệ thống báo cáo quốc gia của họ 

và các ước tính của WHO, nhưng khoảng cách này lại đang gia tăng ở Việt Nam. Hệ thống 

CSDL về TNGT đường bộ của quốc gia đến nay cần được cải thiện về tính chính xác, đầy đủ 

và khả năng tiếp cận. 

Dữ liệu về ATGT đường bộ cần phải được tiếp tục cải thiện: dữ liện tin cậy hơn cần phải được 

thu thập, việc tiếp cận và chia sẻ dẽ liệu phải được mở rộng cho tất cả các bên liên quan trong 

lĩnh vực ATGT đường bộ; dữ liệu phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc định danh, phát triển, 

thực hiện và đánh giá các sáng kiến về ATGT đường bộ. Điều này bao gồm dữ liệu TNGT, chỉ 



 

8 

số đánh giá hiệu quả an toàn, dữ liệu mở rộng, và các loại dữ liệu khác liên quán đến ATGT 

đưuòng bộ. 

Cải thiện thu thập dữ liệu ATGT đường bộ là cần thiết đối với từng cơ quan chính chịu trách 

nhiệm thu thập nhiều loại dữ liệu khác nhau (BCA, BYT và BGTVT). Các khuyến nghị cho 

việc cải thiện việc quản lý dữ liệu an toàn đường bộ ở Việt Nam dựa trên các nguyên tắc sau: 

• Dữ liệu phải được sử dụng để phát triển các chương trình an toàn đường bộ toàn diện 

và dựa trên bằng chứng xác thực. 

• Những cải tiến cần phải tập trung cho công nghệ và sắp xếp thể chế, và được thực hiện 

một cách bền vững. 

• Dữ liệu phải được được tích hợp, chia sẻ và truy cập một cách dễ dàng giữa các bên 

liên quan. 

• Quá trình thu thập và phân tích dữ liệu phải dễ thực hiện, toàn diện và chính xác. 

Trong khi trách nhiệm hiện tại của các cơ quan thuộc Chính phủ liên quan đến CSDL không 

cần thiết phải thay đổi, sự thành lập NRSO trực thuộc UBATGTQG, mang lại một cơ hội quan 

trọng nhằm nâng cao hệ thống quản lý tổng thể CSDL về ATGT đường bộ của Việt Nam. Cụ 

thể, NRSP được đề xuất thành lập bởi NRSO như một đầu mối chia sẻ dữ liệu ATGT đường 

bộ tại Việt Nam, đặc biệt đối với các bộ thuộc Chính phủ có trách nhiệm trong lĩnh vực ATGT 

đường bộ. 

Một bản kế hoạch công tác đã được chuẩn bị trong khuôn khổ nghiên cứ này để thành lập 

NRSO, bao gồm các dự án để cải thiện hơn nữa hệ thống CSDL về ATGT đường bộ như một 

khuôn mẫu phù hợp lý liên kết việc phân phối đầu ra với các kết quả an toàn trung gian, chế 

độ báo cáo, khảo sát đánh giá và chương trình nghiên cứu ATGT đường bộ. 

Khuyến nghị 

Các khuyến nghị bao gồm (thông tin chi tiết hơn sẽ được trình bày trong báo cáo): 

1. Cổng điện tử Quốc gia về ATGT đường bộ cho Việt Nam cần được phát triển trong 

NRSO: 

a. Tích hợp CSDL về TNGT của BCA với dữ liệu đường bộ của BGTVT, dữ liệu 

xử lý vi phạm, chỉ số an toàn, đánh giá sao theo Chương trình Đánh giá đường 

bộ Quốc tế (iRAP) và dữ liệu từ các chuyên gia nghiên cứu; 

b. Chia sẻ những dữ liệu trên đến tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực ATGT 

đường bộ bao gồm các chuyên gia nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, giới học 

thuật, phương tiện truyền thông và quan trọng nhất là các bộ thuộc Chính phủ; 

c. Cung cấp công cụ phân tích để biến đổi những dữ liệu trên thành quyết định có 

ý nghĩa trong lĩnh vực ATGT đường bộ; 

2. Một loạt sự cải thiện trong việc thu thập CSDL, nguồn lực và các chỉ số đánh giá cần 

được tiến hành với CSDL về TNGT CSDL về TNGT của BCA; 

3. Một dự án cải thiện hoạt động thu thập dữ liệu cần được triển khai, bao gồm sự chuẩn 

bị cho một biểu mẫu TNGT duy nhất và đơn giản hóa mà trong điều kiện khả thi nhất, 

loại bỏ các lỗi ghi chép và xử lý thông tin; 

4. Cảnh sát giao thông cần được trang bị thiết bị GPS để ghi lại chính xác vị trí xảy ra 

TNGT; 

5. Các cấp phân loại TNGT (Tử vong, chấn thương nghiên trọng, chấn thương ít nghiêm 

trọng, thiệt hại tài sản) cần được định nghĩa lại và một trường hợp tử vong được định 

nghĩa trong vòng 30 ngày kể từ khi xảy ra tai nạn; 

6. Tất cả trụ sở của CSGT cần được trang bị máy tính/máy tính xách tay, internet và hệ 

thống CSDL về TNGT có thể truy cập được; 
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7. BYT cần xây dựng hệ thống CSDL quốc gia về thương tích và y tế, được kết nối với 

hệ thống CSDL về TNGT của BCA trong tương lai. Các thành phần về dữ liệu TNGT, 

khái niệm và phương thức thu thập cũng phải được tiêu chuẩn hóa và đồng thuận giữa 

các bộ thông qua tham vấn và các hội thảo; 

8. BCA cần đối chiếu thường xuyên và thủ công giữa dữ liệu của BYT với dữ liệu của 

CSDL về TNGT đến khi CSDL Quốc gia về thương tích hoạt động; 

9. BYT cần tiến hành các chương trình cải thiện CSDL trong việc phân loại nguyên nhân 

tử vong; 

10. Các công cụ pháp lý và hành chính khác cần được thay đổi theo các khuyến nghị đã 

được thông qua. 

Thực hiện 

Báo cáo này bao gồm những ý kiến tư vấn mở rộng về yêu cầu pháp lý, chức năng và quyền 

hạn được để xuất cho UBATGTQG, yêu cầu về nhân sự và đào tạo để thành lập NRSO cùng 

Ban Thư ký, một Sổ tay hướng dẫn triển khai cải cách, cũng như nâng cao năng lực và dự trù 

ngân sách. Các nguồn dữ liệu ATGT đường bộ quan trọng cũng đã được chuẩn bị để hỗ trợ 

triển khai những khuyến nghị, bao gồm các điều khoản tham chiếu cho một dự án về công nghệ 

thông tin (ICT) và truyền thông để thành lập NRSP. 

Một bản kế hoạch công tác đã được xây dựng để thực hiện những khuyến nghị cho việc thành 

lập NRSO và NRSP nối tiếp nhau trong bốn giai đoạn. 

• Giai đoạn 1: Phê duyệt (Năm thứ 1) 

• Giai đoạn 2: Triển khai (Năm thứ 1 & 2) 

• Giai đoạn 3: Chứng minh vai trò (Năm thứ 3 trở đi) 

• Giai đoạn 4: Tăng cường (Năm thứ 4 trở đi) 

Một bản dự trù ngân sách cũng đã được chuẩn bị (Đô-la Mỹ). 

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 Tổng cộng 

$310,000 $375,000 $545,000 $755,000 $1,985,000 

Giai đoạn 1-3 đề cập đến trường hợp sử dụng bên thứ ba để hỗ trợ cho cán bộ hiện tại của 

UBATGTQG trong việc triển khai các nhiệm vụ và hoạt động thành lập, và bắt đầu triển khai 

các nhiệm vụ và hoạt động thường xuyên. Lý do của việc này là khó khăn ở thời điểm hiện tại 

trong việc bổ sung nhân sự mới, trong khi cần thúc đẩy quá trình thành lập NRSO,và tăng 

cường cho hệ thống quản lý CSDL về ATGT đường bộ. Điều quan trọng là Giai đoạn 4 cần 

phải được ưu tiên để chuyển đổi những vị trí có vai trò tư vấn thành vai trò mang tính chuyên 

trách nhằm nâng cao năng lực của NRSO bền vững theo thời gian. Nội dung trên được phản 

ánh trong đề xuất nâng cao năng lực, khi phương pháp tập huấn cho giảng viên được khuyến 

nghị cho chương trình tập huấn nâng cao năng lực trong tương lai. 

Hoạt động triển khai trong lĩnh vực ATGT đường bộ trên toàn thế giới là một vấn đề lớn  ở tất 

cả các quốc gia có thu nhập thấp, trung bình hay cao. Vì các quyết định được đưa ra là dựa trên 

chương trình cải cách này, hoạt động triển khai cần phải được xem là trọng tâm trong các hoạt 

động ATGT đường bộ của UBATGTQG. 
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1. Giới thiệu chung 

Theo Báo cáo tình hình an toàn đường bộ toàn cầu năm 2018 của WHO1, TNGT là nguyên 

nhân dẫn đến tử vong của hơn 1,35 triệu người mỗi năm, phần lớn ở các quốc gia có thu nhập 

thấp và trung bình, gây thiệt hại xấp xỉ 3% GDP hàng năm của các quốc gia đó. TNGT có thể 

dự báo trước và phòng ngừa, nhưng những nỗ lực nhằm giảm thiểu TNGT có hệ thống có thể 

bị tác động do sự thiếu chính xác và thiếu tin cậy của dữ liệu ATGT đường bộ, những dữ liệu 

này vốn được sử dụng để đưa ra các biện pháp can thiệp dựa trên minh chứng và có mục tiêu 

cụ thể - do đó chất lượng của dữ liệu (theo khu vực, quốc gia và toàn cầu) là yếu tố không thể 

thiếu trong công tác phòng ngừa thương tích do TNGT đường bộ. Dữ liệu cho phép các chính 

phủ xác định những vấn đề và rủi ro trong ATGT đường bộ, ưu tiên tập trung ngân sách hiệu 

quả, quản lý đầu tư và tăng cường sự phối hợp, năng lực giữa các cơ quan. 

Nhu cầu về dữ liệu không bị giới hạn ở số liệu về tử vong và chấn thương do TNGT đường bộ, 

và mở rộng đến dữ liệu về chỉ số đánh giá an toàn, các biện pháp can thiệp và chức năng quản 

lý thể chế. Cơ sở An toàn đường bộ Toàn cầu (GRSF) đã phát triển một hướng dẫn trong quản 

lý ATGT đường bộ, trong đó cung cấp một bộ khung thể hiện các khía cạnh khác nhau trong 

lĩnh vực ATGT đường bộ có sự liên quan với nhau. Ở mỗi cấp độ của bộ khung quản lý ATGT 

đường bộ, dữ liệu có thể được thu thập, quản lý và sự dụng để triển khai hiệu quả định hướng 

hệ thống an toàn trong lĩnh vực ATGT đường bộ. 

Hình 1: Khung quản lý ATGT đường bộ2 

 

 
1 WHO. 2018. Báo cáo Tình hình ATGT Toàn cầu 2018. Geneva: Tổ chức Y tế Thế giới 
2 Bliss, Tony và Breen, Jeanne. (2013). Thực hiện các khuyến nghị của Báo cáo thế giới: Đánh giá năng lực 

quản lý an toàn đường bộ và hướng dẫn dự án Hệ thống an toàn (tiếng Anh). Washington, DC: Nhóm Ngân 

hàng Thế giới. 
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Trong bối cảnh này, NHTG hỗ trợ CPVN, thông qua UBATGTQG, cải thiện hệ thống dữ liệu 

TNGT đường bộ, thiết lập Trung tâm Thông tin ATGT đường bộ Quốc gia, cập nhật Chiến 

lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thôngtrật tự, an toàn giao thông đường bộ và Kế 

hoạch hành động để thực hiện chiến lược cho Việt Nam. Nghiên cứu này do Chính phủ Úc tài 

trợ trong Chương trình Quan hệ Đối tác chiến lược Úc - Ngân hàng Thế giới (ABP2), với chủ 

đề là “Đảm bảo tính bền vững về môi trường và xã hội trong phát triển giao thông - Tăng cường 

ATGT đường bộ thông qua tăng cường hiệu quả thực thi và cơ sở dữ liệu thông minh”.  

Với sự hỗ trợ tài chính của NHTG trong giai đoạn 2005-2012, Hệ thống CSDL TNGT đường 

bộ quốc gia (NRADS) đã được xây dựng, bao gồm tất cả 63 tỉnh và thành phố, do Cục Cảnh 

sát giao thông quản lý. 

Nghiên cứu này bổ sung vào hỗ trợ trước đây nhằm đáp ứng đề nghị của của CPVN về hỗ trợ 

tư vấn gồm 6 nhiệm vụ sau: 

1. Hỗ trợ cập nhật Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thôngATGTtrật tự, 

ATGT đường bộ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch hành động. 

2. Đánh giá năng lực thể chế. 

3. Rà soát quy trình thu thập dữ liệu hiện nay. 

4. Lập kế hoạch nâng cao năng lực. 

5. Tham vấn các bên liên quan.  

6. Xây dựng kế hoạch công tác của NRSO. 

Phụ lục 1 dưới đây nêu ra thời gian biểu cho từng sản phẩm đầu ra của dự án được mô tả chi 

tiết và khung thời gian rõ ràng. 

Đoàn công tác khởi động nghiên cứu được tiến hành từ 14 - 23 tháng 10 năm 2019 bao gồm 

gặp gỡ các tổ chức chính về ATGT đường bộ ở Việt Nam và giới thiệu về 3 hoạt động đầu tiên 

của dự án: 

1. Đánh giá Chiến lược và Kế hoạch hành động ATGT đường bộ hiện tại và tư vấn về 

việc chuẩn bị chiến lược và kế hoạch trong tương lai; 

2. Đánh giá thể chế về các yêu cầu và lựa chọn để thiết lập NRSO; 

3. Xác nhận các bộ dữ liệu và nguồn dữ liệu có sẵn cũng như chất lượng của chúng. 

Báo cáo khởi động đã được chuẩn bị và một nghiên cứu trực quan được bắt đầu triển khai để 

hỗ trợ Hoạt động 3. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các dữ liệu thực tế ở các Đội Cảnh 

sát giao thông và trạm y tế cấp xã. 

Kết quả tham vấn và các hoạt động thu thập dữ liệu đã được xem xét đưa vào cấu trúc của báo 

cáo này, như sau: 

• An toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam: Mục 2 bao gồm giới thiệu bối cảnh cấp  

độ cao về môi trường an toàn đường bộ hiện nay ở Việt Nam. 

• Trung tâm Thông tin an toàn giao thông Quốc gia: Các yêu cầu về thể chế đối với 

Trung tâm Thông tin ATGT đường bộ Quốc gia Việt Nam được xác định trong Mục 3 

cùng với các vai trò tương ứng; đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu của các cơ quan đối 

tác tiềm năng và các bên liên quan; một mô hình thực tiễn tốt để thành lập NRSO được 

đưa ra; các lựa chọn tổ chức được xác định và phân tích. 

• Quản lý CSDL về TNGT đường bộ: Dữ liệu được xác định trong Mục 4 để đáp ứng 

việc phân tích đầy đủ về ATGT đường bộ; xem xét đánh giá quy trình hiện tại về thu 

thập dữ liệu và các bộ dữ liệu hiện có; đưa ra khuyến nghị để cải thiện việc thu thập và 

quản lý dữ liệu. Các nguồn dữ liệu đã được đề xuất (Phụ lục 3). 

• Thực hiện: việc thực hiện cải cách về thể chế và dữ liệu được đề cập trong Mục 5. 

Nguồn lực triển khai đã được đề xuất (Phụ lục 4). 
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• Chiến lược An toàn giao thông đường bộ Quốc gia: đánh giá Chiến lược ATGT 

đường bộ Quốc gia hiện hành và Kế hoạch Hành động; một số kiến nghị cho chiến lược 

tương lai (Phụ lục 2). 

Báo cáo này đã được soạn thảo nhằm cung cấp thông tin và phân tích rõ ràng dựa trên bằng 

chứng hỗ trợ quá trình ra quyết định của Chính phủ Việt Nam về các cải cách thể chế và dữ 

liệu quan trọng về  ATGT đường bộ.  
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2. An toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam  

Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trên thế giới. Dân số Việt Nam 

năm 2018 là 97 triệu người và đang tăng trưởng với tốc độ 1,04%, tăng 50% so với 30 năm 

trước. Việt Nam đã có sự tăng trưởng kinh tế một cách bền vững trong 20 năm qua (trung bình 

hơn 5% mỗi năm), và nhiều người dân đã thoát khỏi đói nghèo. Kết quả giáo dục và y tế tiếp 

tục được cải thiện với tỷ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm đáng kể, và tăng khả năng 

tiếp cận với nước sạch ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Việt Nam hiện là một nước có thu 

nhập trung bình thấp3. 

Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố, trong đó có năm thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, 

Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ). Những thành phố này bao gồm hàng chục quận nội 

thành, và nhiều huyện nông thôn khác. Cấp chính quyền địa phương thấp nhất cũng đã bao 

gồm gần 10.000 xã. 

Hình 2: Bản đồ Việt Nam 

 

 

 

 

 
3 Ngân hàng thế giới. (2020). Tổng quan về đất nước Việt Nam. [trực tuyến] Có sẵn tại: 

https://www.wworldbank.org/vi/country/vietnam/overview [Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2020]. 
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2.1. Số liệu tổng quan về giao thông vận tải đường bộ 

Đã có một chương trình xây dựng mạng lưới giao thông đường bộ có quy mô lớn ở Việt Nam được 

triển khai, mở rộng mạng lưới từ 251.818 km vào năm 2006 lên 468.147 km trong năm 2015 – 

tăng 86% chỉ trong vòng mười năm. Phần lớn sự gia tăng này đến từ các đường xã (có chiều dài 

hơn gấp đôi) và các tuyến đường đô thị có mức độ thấp hơn (tăng gấp ba lần chiều dài). 

Bảng 1: Chiều dài mạng lưới đường bộ năm 2015 

Phân loại đường Chiều dài (km), 2006 Chiều dài (km), 2015 

Đường Quốc lộ 17,295 21.109 

Đường Tỉnh lộ 23,138 28.911 

Đường Huyện 54,962 58.437 

Đường Xã 141,442 325.858 

Đường Đô thị 8,567 26.921 

Đường chuyên dùng 6,414 6.911 

 

Giao thông đường bộ cũng đang phát triển với tốc độ chóng mặt, được thúc đẩy bởi sự gia tăng 

nhanh chóng của xe cơ giới: 

• Số lượng xe cơ giới tăng gấp sáu lần từ năm 2000 đến 2015. 

• Quyền sở hữu phương tiện cá nhân là 600 xe trên 1000 người, chủ yếu là xe máy 

• Hiện nay có khoảng 300.000 xe ô tô và 3.000.000 xe máy mới được đăng ký mỗi năm. 

• Khoảng 3,9 triệu xe hơi, 58 triệu xe máy và 1 triệu xe đạp điện đã được đăng ký vào 

năm 20184. 

 

2.2. Số liệu về tai nạn giao thông đường bộ 

Số vụ TNGT đường bộ tại Việt Nam đang gia tăng một cách đáng kể trong suốt 20 năm trở lại 

đây. Những vụ tại nạn gây chấn thương có mức độ nghiêm trọng thường xảy ra nhiều hơn đối 

với người sử dụng xe gắn máy, là phương tiện giao thông có mức độ rủi ro gây tai nạn cao nhất 

trên đường, chiếm khoảng 95% tổng lưu lượng xe cơ giới tại Việt Nam và đang tăng với tốc 

độ cao hơn ô tô. 

UBATGTQG báo cáo cho thấy có 18.700 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trong cả nước vào 

năm 2018, làm 8.200 người chết và 14.800 người bị thương – ít nhất 22 người tử vong trên 

đường và 41 người bị thương mỗi ngày. (Hình 3) 

Dữ liệu chính thức về tỷ lệ tử vong giảm dần trong những năm gần đây từ mức cao lên đến 

12.800 trong năm 2007 là chưa báo cáo đầy đủ. Báo cáo tình trạng toàn cầu năm 2018 về an 

toàn đường bộ do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra ước tính tỷ lệ tử vong trên đường thực 

sự cao gấp ba lần so với con số chính thức. 

 
4 Dr. Khuat Viet Hung, I. (2019). Để có một Trung tâm thông tin an toàn giao thông đường bộ Quốc gia hiệu 

quả. Thuyết trình tại Hội thảo Trung tâm thông tin an toàn giao thông đường bộ Châu á. Bangkok.. 
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Các ước tính của WHO về số lượng tử vong do giao thông đường bộ này giúp so sánh mức độ 

đảm bảo ATGT giữa các quốc gia với các hệ thống báo cáo TNGT đường bộ khác nhau. Các 

ước tính của WHO cho thấy mức đảm bảo ATGTATGT của Việt Nam kém hơn so với các 

quốc gia thành viên khác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) như minh họa 

trong Hình 4 dưới đây, cũng như so với các quốc giá khác trên thế giới (Bảng 2). 

Hình 3: Báo cáo về các trường hợp tử vong và thương tích ở Việt Nam 

 

Hình 4: Ước tính tỷ lệ tử vong trên 100.000 dân (ASEAN) của WHO 
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Bảng 1: So sánh số lượng tử vong do TNGT theo ước tính của WHO giữa Việt Nam và các 

quốc gia ngoài ASEAN 

Quốc gia Số lượng tử vong ước tính 

năm 2016 

Tỉ lệ tử vong ước tính trên 

dân số 100,000 người 

Việt Nam 24,970 26.4 

Nam Phi 14,507 25.9 

Ấn Độ 299,091 22.6 

Brazil 41,007 19.7 

Trung Quốc 256,180 18.2 

Liên Bang Nga 25,969 18.0 

Hoa Kỳ 39,888 12.4 

Australia 1351 5.6 

Thụy Điển 278 2.8 

 

Bằng cách so sánh số lượng tử vong do TNGT ước tính của WHO với số lượng tử vong được 

báo cáo ở cấp quốc gia, có thể đánh giá các lỗ hổng tiềm tàng về chất lượng của các hệ thống 

báo cáo TNGT đường bộ. Từ năm 2010 đến 2016, một số nước thành viên của ASEAN đã thu 

hẹp được khoảng cách giữa hệ thống báo cáo tai nạn giao thông quốc gia của họ và số liệu ước 

tính của WHO, đạt được tỷ lệ gần như 1:1 (Hình 5). Dữ liệu TNGT đường bộ ở Việt Nam sẽ 

được đề cập chi tiết trong Mục 4 của báo cáo này. 

Hình 5: Tỷ lệ giữa số lượng tử vong ước tính của WHO so với số lượng báo cáo thực tế 
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Một công cụ theo dõi số lượng TNGT quan trọng khác là tổ chức Gánh nặng toàn cầu về Bệnh 

dịch (GBD), cũng giống như dữ liệu của WHO, nó sẽ ước tính mức độ nghiêm trọng của các 

chấn thương giao thông đường bộ. Bảng 3 dưới đây cho thấy TNGT đường bộ là nguyên nhân 

đứng thứ hai gây tử vong cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi tại Việt Nam, nhóm dân số dễ bị tổn 

thương nhất và là nguyên nhân lớn nhất gây tử vong và khuyết tật cho nhóm người có độ tuổi 

từ 15 đến 49 tuổi tại Việt Nam, nhóm dân số có hiệu suất làm việc cao nhất. 

Bảng 2: Gánh nặng ATGT đường bộ tại Việt Nam năm 20175 

  Tai nạn giao thông 

đường bộ gây tử vong 

Tai nạn giao thông 

đường bộ gây khuyết tật 

5-14 tuổi Thứ hai Thứ sáu 

15-49 tuổi Thứ nhất Thứ nhất 

Toàn bộ dân số Thứ tám Thứ ba 

 

Tai nạn giao thông đường bộ có ảnh hưởng nghiêm trọng đối với người dân Việt Nam, và một 

số phương pháp đã được sử dụng để xác định mức độ thiệt hại kinh tế do TNGT đường bộ ở 

Việt Nam gây ra. Chỉ tính riêng các trường hợp tử vong và thương tích được báo cáo, con số 

có thể khác so với thực tế, cho thấy mức thiệt hại kinh tế do tai nạn giao thông là 45 tỷ đồng 

mỗi năm (1,99 tỷ USD). Một con số khác gần với mức thiệt hại kinh tế do TNGT đường bộ ở 

Việt Nam là 18,02 tỷ USD đã được NHTG công bố gần đây trong một đánh giá toàn cầu về 

ATGT đường bộ ở các nước có thu nhập thấp và trung bình6. Báo cáo của NHTG sử dụng 

phương pháp ước tính được thiết lập tốt7, áp dụng các giả định nhất quán đối với tất cả các 

nước có thu nhập thấp và trung bình, bao gồm cả việc sử dụng số liệu ước tính tử vong của 

WHO và áp dụng hệ số thương tật của 15 thương tích cho mọi trường hợp tử vong dựa trên 

kinh nghiệm của các quốc gia có bộ dữ liệu tốt. Những ước tính chính xác nhất về thiệt hại 

thương tích do TNGT đường bộ ở một quốc gia được rút ra từ các cuộc điều tra kinh tế rộng 

rãi và được thiết lập cẩn thận về dân số, cũng như các hoạt động liên quan đến TNGT. Đến 

nay, ước tính của NHTG rất quan trọng để làm nổi bật quy mô toàn diện của gánh nặng kinh 

tế gây ra do TNGT đường bộ ở Việt Nam. 

Những điều được đề cập ở trên cho thấy rằng có nhiều cơ hội để cải thiện hệ thống dữ liệu ATGT 

đường bộ của Việt Nam và để đạt được mức độ an toàn tốt hơn cho người dân Việt Nam. 

2.3. Chiến lược An toàn giao thông đường bộ Quốc gia của Việt Nam 

Một Chiến lược An toàn giao thông đường bộ Quốc gia hiệu quả là một chiến lược thực sự có 

triển vọng và giải quyết các vấn đề ưu tiên quan trọng. Nó được tích hợp với một loạt sự đồng 

thuận trong quản lý giữa các cơ quan và được hỗ trợ bởi một kế hoạch hành động riêng trong đó 

 
5 Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe. (2016). Hình ảnh hóa dữ liệu so sánh GBD. Seatle, bang Washington: 

IHME, Đại học Washington. Có sẵn tại: http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. [Truy cập vào tháng 10 năm 

2019].. 
6 Ngân hàng thế giới. (2019). Hướng dẫn về các cơ hội và thách thức về an toàn đường bộ: Hồ sơ quốc gia có 

thu nhập thấp và trung bình. Washington DC, Hoa Kỳ: Ngân hàng Thế giới. 
7 McMahon, K and S Dahdah. 2016. Thiệt hại thực sự do Tai nạn giao thông đường bộ gây ra, tạo giá trị cuộc 

sống và thiệt hại của thương tích nghiêm trọng. London: iRAP. 
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chỉ rõ các hoạt động ưu tiên và các cơ quan có trách nhiệm cụ thể. Việc đề ra chiến lược an toàn 

đường bộ quốc gia đầu tiên vào năm 2012 là một bước ngoặt cho an toàn đường bộ ở Việt Nam. 

Bản đánh giá chi tiết Chiến lược An toàn giao thông Đường bộ Quốc gia đến năm 2020 được 

cung cấp trong phần Phụ lục 2. Sau khi tiến hành đánh giá, một chiến lược mới đã được đề ra. 

Theo Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Ban Chấp hành 

Trung Ương Đảng (2012) và Nghị quyết số 12/NQ-CP năm 2019 về tăng cường bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021, Thủ tướng Chính phủ đã 

phê duyệt Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021 – 2030, với 

tầm nhìn đến năm 2045 vào ngày 12/12/2020 (Quyết định số 2060/QĐ-TTg). 

Chiến lược mới chưa được đánh giá trong bản báo cáo này. Tuy nhiên, lưu ý quan trọng là chiến 

lược mới đặt ra mục tiêu tổng thể để giảm thiểu tử vong và chấn thương hàng năm do TNGT, 

cùng một số nội dung được mở rộng đáng kể bao gồm: 

• Chỉ số đánh giá an toàn kết cấu hạ tầng – 100% đối với quốc lộ, tỉnh lộ mới được xây 

dựng (từ cấp III trở lên) và 75% chiều dài mạng lưới quốc lộ đang khai thác được xếp 

hạng an toàn giao thông từ 3 sao trở lên. 

• Công nghệ an toàn phương tiện – lộ trình tham gia các quy định về an toàn phương tiện 

của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế được xây dựng và thực hiện đến năm 2030, 

bao gồm các quy định về an toàn chủ động và thụ động 

• Sắp xếp về thể chế – Điều 2 Tổ chức thực hiện được tăng cường đáng kể, chi tiết hóa vai 

trò và trách nhiệm của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các Bộ khác nhau được 

yêu cầu để thực hiện chiến lược. 

Những nội dung được mở rộng trên mang lại những cải thiện cho định hướng ATGT đường bộ 

tại Việt Nam phù hợp với Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và trực tiếp liên quan 

đến trọng tâm của bản báo cáo này – về việc thành lập NRSO và tăng cường cho hệ thống CSDL 

về ATGT đường bộ. 

  

2.4. Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc 

Mục tiêu phát triển bền vững số 3: Sức khỏe tốt và Đời sống an lạc có 

mục tiêu trung gian là giảm một nửa số ca tử vong do TNGT đường bộ 

vào năm 2020, đó là mục tiêu ban đầu của chương trình Thập kỷ hành 

động vì an toàn đường bộ của Liên hợp quốc 2011-2020. Dự kiến trong 

năm 2020, Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ đặt mục tiêu mới với mức độ 

tham vọng tương đương cho năm 2030. Mục tiêu phát triển bền vững số 

11: Thành phố và cộng đồng bền vững có mục tiêu làm cho các thành 

phố và khu dân cư an toàn và bền vững vào năm 2030. 

Sau đó, dưới sự lãnh đạo của WHO, các quốc gia thành viên Liên hợp 

quốc đã nhất trí về một loạt các mục tiêu tự nguyện thực hiện ATGT 

đường bộ. Những mục tiêu này sẽ xem là thành công dựa trên một tập 

hợp các chỉ số giảm thiểu TNGT ở mức độ quốc gia. Tuyên bố Stockholm 

vào tháng 2 năm 2020 tại Hội nghị Bộ trưởng toàn cầu lần thứ 3 về ATGT 

đường bộ công nhận  sự tiến bộ quan trọng trong thập kỷ qua, các vấn đề 

cần được giải quyết, cũng như các bước quan trọng trong thập kỷ tới8. 

 
8 https://www.roadsafetysweden.com/contentassets/b37f0951c837443eb9661668d5be439e/stockholm-

declaration-english.pdf, Accessed: December 2020 

https://www.roadsafetysweden.com/contentassets/b37f0951c837443eb9661668d5be439e/stockholm-declaration-english.pdf
https://www.roadsafetysweden.com/contentassets/b37f0951c837443eb9661668d5be439e/stockholm-declaration-english.pdf
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Bảng 5 dưới đây tóm tắt các chỉ số và mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông tại Việt Nam hiện 

nay và minh họa khoảng cách đáng kể giữa các chương trình giám sát và đánh giá. Khi Việt Nam 

sửa đổi Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thôngATGTtrật tự, ATGT đường bộ 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, chúng ta sẽ xem xét các chỉ số hiệu suất nào đang 

được giám sát, và các chỉ số hiệu suất nào cần được đưa vào khung quản lý mục tiêu quốc gia 

trong thập kỷ tới. 

Một trong những chỉ số đánh giá kết quả công việc được đề cập trong Báo cáo mới nhất của 

WHO về Tình trạng Toàn cầu về sử dụng rượu, bia. Báo cáo này ước tính rằng lượng tiêu thụ 

rượu, bia trên đầu người ở Việt Nam đã tăng từ 4,7 lít cồn nguyên chất cho người từ 15 tuổi 

trở lên trong năm 2010 lên 8,3 lít vào năm 2016. Điều này thể hiện sự gia tăng đáng kể khả 

năng xảy TNGT do rủi ro đã biết trước. Báo cáo này cũng ước tính rằng đã có 6.750 trường 

hợp tử vong do rượu gây ra trong năm 2016. 32,4% TNGT đường bộ đối với nam giới là do 

rượu và 19,6% tTNGT đường bộ ở nữ giới. 

Dữ liệu về hiệu quả quản lý tạo điều kiện cho những phân tích phức tạp làm cơ sở cho dữ liệu 

về số trường hợp tử vong và chấn thương. Sự thiếu sót dữ liệu này ở Việt Nam cần được xem 

xét trong nhu cầu mở rộng của NRSO, cũng như trong nhu cầu cải thiện hệ thống CSDL về 

TNGT. 
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Bảng 3: Mục tiêu thực hiện ATGT đường bộ tự nguyện của Liên hợp quốc và tình trạng của chúng tại Việt Nam 

Chỉ số ATGT 
Mục tiêu 

2030 
Tình trạng tại Việt Nam 

 

Xe vượt quá tốc độ giới 

hạn 
- 50% 

Đây là một biện pháp tuân thủ quan trọng với giới hạn tốc độ hiện có. Thông tin này hiện nay 

chưa được thu thập tại Việt Nam. Quá trình thu thập thông tin và đánh giá hiệu suất chỉ số là 

khá đơn giản để thực hiện nếu được đầu tư. 

 

Người điều hành phương 

tiện giao thông có nồng 

độ cồn cao hơn mức độ 

pháp luật cho phép  

- 50% 

Đây là một biện pháp tuân thủ quan trọng với giới hạn tốc độ hiện có. Thông tin này hiện nay 

chưa được thu thập tại Việt Nam. Việc đánh giá tình trạng hiện tại ở Việt Nam là khá phức tạp 

để thực hiện, và một biện pháp thay thế đơn giản hơn là việc xác nhận người tham gia giao 

thông có uống rượu hay không khi có tai nạn xảy ra 

 

Người trưởng thành ngồi 

trên xe cơ giới phải thắt 

dây an toàn  
100% 

Đây là một biên pháp tuân thủ quan trọng đi kèm với luật về thiết bị ATGT cho xe cơ giới. 

Thông tin này hiện nay chưa được thu thập tại Việt Nam. Quá trình thu thập thông tin và đánh 

giá hiệu suất chỉ số là khá đơn gian để thực hiện nếu được đầu tư. 

 

Người sử dụng xe máy 

đội mũ bảo hiểm 
100% 

Đây là một biện pháp quan trọng tuân thủ luật pháp liên quan đến một thiết bị an toàn quan 

trọng. Thông tin này hiện nay chưa được thu thập tại Việt Nam. Quá trình thu thập thông tin và 

đánh giá hiệu suất chỉ số là khá đơn gian để thực hiện nếu được đầu tư. Một phép đo quan trọng 

khác đối với Việt Nam là chất lượng mũ bảo hiểm so với các tiêu chuẩn quốc tế được chấp 

nhận. 

 

Xếp hạng sao an toàn của 

Chương trình đánh giá 

đường bộ quốc tế (iRAP) 

cho mạng đường cao tốc 

Ít nhất là 

3 sao 

Đây là một mục tiêu quan trọng và được đo lường tốt về sự an toàn của cơ sở hạ tầng đường 

bộ. Một số thông tin có sẵn ở Việt Nam, nhưng chỉ dành cho các phần giới hạn của mạng lưới 

đường bộ. Một chương trình có hệ thống hơn là khá đơn giản nếu được đầu tư. 

 

Di chuyển trên những con 

đường chính đáp ứng xếp 

hạng an toàn 3 sao hoặc 

tốt hơn  

> 75% 

Đây là một mục tiêu quan trọng và được đo lường tốt về sự an toàn của cơ sở hạ tầng đường 

bộ. Một số thông tin có sẵn ở Việt Nam, nhưng chỉ dành cho các phần giới hạn của mạng lưới 

đường bộ. Một chương trình có hệ thống hơn có thể được đầu tư với một chế độ quản lý hiện 

đại 
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Quốc gia quy định ít nhất 

7 trong 8 tiêu chuẩn ưu 

tiên của LHQ về an toàn 

cho phương tiện giao 

thông  

100% 
Việt Nam không áp dụng các tiêu chuẩn này đối với các phương tiện mới hoặc đã qua sử dụng 

và thông tin cần thiết này không có ở Việt Nam. Một chương trình có hệ thống hơn có thể được 

đầu tư với một chế độ quản lý hiện đại 

 

Thời gian giữa tai nạn và 

thời điểm được cấp cứu  

số liệu sẽ 

được 

phát triển 

Đây là thông tin vô cùng quan trọng nhưng không có sẵn. Một quy trình đánh giá đầy đủ có thể 

làm thay đổi hệ thống ngành y tế, nhưng có thể có một cơ chế khảo sát tạm thời hạn chế hơn 

trong thời điểm hiện tại.  
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3. Thành lập Trung tâm thông tin an toàn giao thông đường 

bộ Quốc gia 

Bản báo cáo phân tích thể chế các thỏa thuận quản lý ATGT đường bộ ở Việt Nam, cụ thể về 

việc thành lập Trung tâm Thông tin ATGT đường bộ Quốc gia. Mở đầu là tổng quan cơ sở của 

các chức năng của cơ quan quản lý ATGT, làm rõ cơ chế liên ngành và chức năng của cơ quan 

chủ quản, sau đó là chú trọng vào điều kiện cụ thể của Việt nam.  

Trong phạm vi nghiên cứu, và trong bối cảnh của nhiệm vụ thành  lập Trung tâm Thông tin an 

toàn giao thông đường bộ Quốc gia, bản báo cáo này tập trung đến các vấn đề: 

• Xác định vai trò của các đối tác tiềm năng và các bên liên quan; 

• Phác thảo các phương án cho thể chế các mô hình Trung tâm Thông tin; 

• Đề xuất mô hình thực nghiệm, và kế hoạch ban đầu để hỗ trợ thành lập Trung tâm 

Thông tin ATGT đường bộ Quốc gia. 

3.1 Thể chế quản lý an toàn giao thông đường bộ 

Quản lý ATGT đường bộ được ghi nhận là một cơ chế đóng vai trò quan trọng sẽ góp phần cải 

thiện hiệu quả và bền vững ATGT đường bộ. Quản lý ATGT đường bộ ban đầu đã được hệ 

thống hóa và cập nhật trong bản hướng dẫn của GRSF, được xây dựng dựa trên cơ sở thực tiễn, 

có minh chứng xác thực và các phân tích9. Như đã được đề cập trong phần giới thiệu (Hình 1), 

những hướng dẫn đó bao gồm mô hình quản lý ATGT đường bộ nhấn mạnh ATGT đường bộ 

như một quá trình sản xuất với ba yếu tố liên quan đến nhau: chức năng quản lý thể chế tạo 

nên các biện pháp can thiệp đồng thời sinh ra kết quả là an toàn đường bộ. 

3.1.1 Mô hình phân tích của GRSF 

Đặc trưng chính của mô hình phân tích này (Hình 1 được đề cập ở trên) là sự định rõ kết quả 

ATGT đường bộ mong muốn, bao gồm kết quả cuối cùng (như là số các trường hợp tử vong 

hay chấn thương nghiêm trọng) và còn là kết quả trung gian (như là tốc độ tham gia giao thông). 

Kết quả trung gian gắn liền với số liệu đầu ra (như là số lượng biên bản xử phạt vi phạm quy 

định về tốc độ) từ các biện pháp can thiệp dựa trên minh chứng (như là việc tuân thủ tốc độ 

điều khiển phương tiện thông qua việc được tuyên truyền). 

Một đặc trưng khác của mô hình này chính là bảy chức năng quản lý thể chế nhằm thúc đẩy 

các biện pháp can thiệp hiệu quả và cho kết quả tốt hơn. Khi có đủ hiệu lực, các chức năng này 

sẽ cung cấp hướng dẫn để xác định, ưu tiên, giới hạn, xây dựng ngân sách, mục tiêu nhằm đưa 

ra các giải pháp can thiệp hiệu quả về chi phí. Chúng cũng góp phần hỗ trợ để cải thiện ATGT 

đường bộ bền vững và xây dựng năng lực con người, tài chính và thể chế cần thiết để duy trì 

sự hỗ trợ đó, biến nó thành kết quả an toàn được cải thiện trong cả cộng đồng. 

Mô hình trên đã được ứng dụng để hỗ trợ cho chiến lược ATGT đường bộ và phát triển tại 

nhiều quốc gia có thu nhập trung bình trên toàn thế giới, và CPVN có thể xem xét tiếp thu mô 

hình này như một phương án phù hợp nhất cho NRSO. 

3.1.2 Quản trị 

Hiệu quả ATGT đường bộ tốt đòi hỏi quản trị, quản lý và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan 

của Chính phủ. Về mặt thể chế, cần có hai cơ quan liên quan đến nhau: 

 
9 Bliss, Tony và Breen, Jeanne. (2013). Thực hiện các khuyến nghị của Báo cáo thế giới: Đánh giá năng lực 

quản lý an toàn đường bộ và hướng dẫn dự án Hệ thống an toàn (tiếng Anh). Washington, DC: Nhóm Ngân 

hàng Thế giới. 
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• Một cơ quan quản lý cấp cao, tập hợp những người đứng đầu các cơ quan nhà nước 

nắm trách nhiệm về ATGT đường bộ, và tư vấn trực tiếp cho Chính phủ; 

• Một cơ quan trong Chính phủ, được chỉ định làm cơ quan chủ trì, hỗ trợ bộ máy nhà 

nước, và chủ trì các hoạt động cấp quốc gia để đạt được các mục tiêu ATGT đường bộ. 

Không có quy tắc hay hình thái tổ chức nào được đặt ra cho các thực thể Chính phủ này vì mỗi 

thực thể cần được thiết lập tương ứng với chuẩn mực của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, sự hiểu biết 

và nhận thức quốc tế về cách các Chính phủ hoạt động để đạt đến mục tiêu ATGT đường bộ 

quốc gia ngày càng  gia tăng. 

ATGT đường bộ kết nối nhiều cơ quan Chính phủ, làm hệ thống quản trị liên ngành trở nên 

thiết yếu. ATGT đường bộ đòi hỏi sự chú ý trên nhiều lĩnh vực xã hội và trong các cơ quan 

nhà nước. Ba nhóm ATGT đường bộ trong Chính phủ - Y tế, Giao thông vận tải và Công an – 

đều tập trung vào mục tiêu cao hơn, và ATGT đường bộ là mục tiêu thiết yếu trong mỗi nhóm, 

được minh họa như hình dưới đây. 

Hình 6: Mối liên quan của mục tiêu ATGT đường bộ giữa các ngành 

 

 

Cần xác định rõ vai trò và chức năng ATGT đường bộ cho từng cơ quan chủ chốt. Mỗi cơ quan 

phải chịu trách nhiệm theo chiều dọc với Bộ trưởng của mình để phục vụ người dân. Họ cũng 

phải chịu trách nhiệm “cho toàn Chính phủ” về kết quả ATGT đường bộ và phối hợp theo 

chiều ngang về kế hoạch và hoạt động ATGT đường bộ. 

Kết quả ATGT đường bộ thường phụ thuộc vào các bên liên quan, các cơ quan này cần thực 

hiện đồng thời một số hành động, tạo ra sự phối hợp theo chiều ngang giữa các cơ quan là cần 

thiết. Chẳng hạn, nỗ lực quốc gia để giải quyết vấn đề lái xe sau khi sử dụng rượu bia, có thể 

được BGTVT đưa ra thành điều luật, được củng cố bằng các chương trình tuần tra kiểm soát 

và xử lý vi phạm do Cảnh sát giao thông thực thi, và củng cố bằng nỗ lực thường xuyên của xã 

hội và cộng đồng để liên tục tuyên truyền về hành vi mong muốn hướng tới. Giải quyết vấn đề 

an toàn kết cấu hạ tầng đường bộ đòi hỏi một chiến lược tập trung an toàn rõ ràng do BGTVT 

xây dựng và được thực hiện bởi TCĐB, và các cơ quan cấp tỉnh tương ứng. Cả hai sáng kiến 

đều cần được Bộ Tài chính (BTC) hỗ trợ. 

Điều này đòi hỏi sự quan tâm liên tục đến loại và chất lượng của các hệ thống quản trị liên 

ngành, hệ thống này cần kết nối các cơ quan Chính phủ với nhau để cùng theo đuổi các mục 

tiêu ATGT đường bộ của Chính phủ. Hình 7 dưới đây đưa ra một cấu trúc tổng thể về quản trị 

ATGT đường bộ quốc gia, đơn giản là một phương tiện để minh họa các yếu tố khác nhau. 
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Hình 7: Cấu trúc tổng thể về quản trị ATGT đường bộ Quốc gia10 

 

 

Chức năng của “Hội đồng” có thể áp dụng hữu ích cách tiếp cận quản trị cổ điển để đảm bảo 

các Bộ trưởng có thể tin tưởng rằng các nhánh của bộ máy Nhà nước đang hợp tác hiệu quả để 

đạt được các mục tiêu ATGT đường bộ Việt Nam. Trong ATGT đường bộ, các nhiệm vụ quản 

trị có thể được mô tả như sau:  

• Thống nhất các phương pháp tiếp cận ATGT đường bộ và các biện pháp can thiệp quan 

trọng đề ra (Chiến lược); 

• Thống nhất từng nhiệm vụ và giai đoạn thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan (Lập kế 

hoạch); 

• Giám sát việc thực hiện cam kết của mỗi cơ quan (Thực hiện); 

• Đánh giá các chương trình, xem xét tiến độ và cải thiện các nỗ lực (Đánh giá). 

Các thành viên trong Hội đồng cần đại diện cho mỗi ngành của Chính phủ, có tầm ảnh hưởng 

trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông – đó là các cơ quan chịu trách nhiệm cho: 

• Quy hoạch, thiết kế và vận hành mạng lưới đường bộ; 

• Kiểm soát đầu vào và đầu ra an toàn của phương tiện, người điều khiển phương tiện, 

các bên khai thác vận tải thương mại, trên mạng lưới đường bộ; 

• Phản ứng y tế khẩn cấp cho các nạn nhân va chạm giao thông trên đường. 

Hội đồng cần được chủ trì bởi bởi lãnh đạo cấp cao thuộc Chính phủ. Có thể là người đứng đầu 

điều hành Ban giao thông của Chính phủ, hoặc người đứng đầu Bộ máy chính trị hoặc Bộ 

trưởng. Từ đó Hội đồng trở thành một khối lãnh đạo thống nhất và tư vấn cho Chính phủ các 

phương án giải quyết các vấn đề về ATGT đường bộ. 

Chức năng của “Ban Quản lý” là cần thiết vì Hội đồng không thể đủ khả năng giám sát chi tiết 

các khía cạnh an toàn quan trọng trong hệ thống giao thông đường bộ. Ban Quản lý bao gồm 

 
10 Small M, and Runji J. (2014). Quản lý an toàn đường bộ ở châu Phi: Khuôn khổ cho các cơ quan lãnh đạo 

quốc gia, Tài liệu hoạt động SSATP 101. 
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những người phải xử lý nhiều khía cạnh của các danh mục đầu tư. Ví dụ, người đúng đầu cơ 

quan cảnh sát quốc gia phải thực thi mạnh mẽ và hiệu quả Luật Giao thông đường bộ, nhưng 

cũng có khả năng phải đối mặt với các vấn đề luật pháp và trật tự khác. 

Chức năng quản lý được bắt nguồn từ các chức năng thể chế về ATGT đường bộ được nêu ở 

trên. Nhóm các quan chức Chính phủ cấp cao được họp hàng tháng, để đánh giá kết quả ATGT 

đường bộ hiện thời, điều phối các hợp tác thỏa thuận, và chuẩn bị tư vấn về kỹ thuật và hoạt 

động cho “Hội đồng”. 

Đây là nhóm cần giám sát việc thực hiện thông qua quan hệ đối tác ATGT đường bộ của bảy 

chức năng quản lý thể chế:  

• Duy trì sự tập trung không ngừng vào kết quả an toàn, và các chiến lược để được kết 

quả đó; 

• Kết hợp các đóng góp của Chính phủ và Tổ chức phi Chính phủ; 

• Xem xét và thúc đẩy những thay đổi hiệu quả về luật pháp, tiêu chuẩn và quy tắc; 

• Phát triển hệ thống phản ứng an toàn với các vấn đề khủng hoảng ATGT đường bộ 

• Gây dựng quỹ an toàn và phân bổ hiệu quả; 

• Theo dõi kết quả và đánh giá dự án; 

• Rút ra bài học từ thực hiện nghiên cứu, phát triển và chuyển giao kiến thức. 

Nhiệm vụ thiết yếu của “Ban Quản lý” sử dụng các chức năng này như khung để đưa ra tư vấn 

cho Hội đồng và định hướng cho nhân tố thiết yếu thứ ba trong cấu trúc thực hành quản trị 

ATGT đường bộ - Cơ quan chủ quản. 

ATGT đường bộ là một vấn đề liên ngành, vì vậy một cơ quan duy nhất sẽ không thể mang lại 

môi trường ATGT đường bộ. Không có cơ quan nào có thể tự mình đạt được mục tiêu ATGT 

đường bộ vì đây là điều cần đến sự phối hợp giữa các cơ quan với nhau. Có một sự đồng thuận 

rộng rãi rằng thực hiện tốt ATGT đường bộ ở một quốc gia cần phải có một cơ quan trong 

Chính phủ được ủy quyền và cung cấp nguồn lực để dẫn dắt nỗ lực ATGT đường bộ quốc gia. 

Đây chính là kiến nghị tiên quyết của Tổ chức Y tế thế giới trong ấn phẩm mang tính bước 

ngoặt của “Báo cáo toàn cầu về Phòng chống tai nạn giao thông đường bộ”11, trong đó đã đưa 

ra lời khuyên cho các nước thu nhập thấp và trung bình đang tìm cách khắc phục tình trạng leo 

thang nhanh chóng của các ca tai nạn giao thông đường bộ. 

Cần phải thành lập một Cơ quan chủ chốt trong Chính phủ, hoặc đề cử một số Cơ quan chủ trì 

trong lĩnh vực ATGT đường bộ. Thông thường, trong trường hợp thành lập hoặc được đề cử, 

cơ quan lãnh đạo cần phải được tăng cường, điển hình về nhiệm vụ chính trị từ Chính phủ, 

hoặc các nguồn lực, hoặc cả hai. 

Cuối cùng, cần phải lưu ý tới tầm quan trọng của việc xác định chức năng chính thức của “Các 

bên liên quan” khác trong tổng thể hệ thống quản trị. Các bên liên quan này thường không nắm 

giữ quyền lực pháp lý liên quan đến đường bộ, phương tiện, hay người sử dụng phương tiện, 

nhưng tuân thủ các thủ tục pháp luật. Một nhóm Các bên liên quan tốt cần được thành lập từ các 

trường đại học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, ngành vận tải, nhóm doanh nghiệp, Tổ chức phi 

Chính phủ và các nhóm lợi ích cộng đồng khác. Đặc điểm nổi bật của những người này là họ rất 

quan tâm đến kết quả ATGT đường bộ, và điều này cần được kiểm soát bởi hai lí do chính. Họ 

có thể thực hiện một cách hợp pháp các hành động an toàn đường bộ mà được coi là có tác động 

tiêu cực trong cộng đồng. Họ cũng có thể đưa ra phương án để cải thiện ATGT đường bộ, thông 

qua sự hiểu biết và cam kết hơn với sự an toàn của các hoạt động vận hành của họ. 

 
11 Peden M, Scurfield R, Sleet D, BYTan D, Hyder A, Jarawan E, Mathers C, eds. (2004). Báo cáo thế giới về 

phòng chống thương tích giao thông đường bộ. Geneva: Tổ chức Y tế Thế giới. 
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3.2 Bố cục thể chế ở Việt Nam 

Có các yếu tố khác nhau đại diện cho kinh nghiệm thực tiễn tốt, nhưng không phải là khuôn 

mẫu cứng nhắc. Cấu trúc thực tế cần phải phù hợp với bối cảnh quốc gia. Đặc điểm của bố cục 

ở Việt Nam là sự chủ trì của UBATGTQG, được quản lý bởi BGTVT. 

UBATGTQG chịu trách nhiệm điều phối ATGT, bao gồm giao thông hàng hải, đường thủy, 

hàng không, đường sắt và đường bộ. Phó Thủ tướng là Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải là Phó Chủ tịch thường trực. Phó Chủ tịch chuyên trách được bổ nhiệm bởi Thủ tướng và 

là người đứng đầu Văn phòng UBATGTQG. Thứ trưởng Bộ Công an là Phó Chủ tịch và Thứ 

trưởng các Bộ Giao thông vận tải, Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông đều là các thành 

viên thường trực của UBATGTQG. Lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Tư 

pháp, Xây dựng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam 

là thành viên. Cơ quan thường trực là BGTVT. 

Vì vậy, việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến cả cấu trúc bộ máy và quản lý của 

UBATGTQG đóng vai trò vô cùng thiết yếu. 

3.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia 

Sơ đồ bộ máy tổ chức của UBATGTQG được mô tả trong Hình 8 dưới đây.  

Điểm nổi bật của mô hình này là sự hỗ trợ chính trị vững chắc cho ATGT mà nó thể hiện, được 

coi là mang ý nghĩa tích cực. Trách nhiệm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng BGTVT và các quan 

chức chính trị cấp cao, bao gồm Chủ  tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh được thể hiện rõ ràng. Một 

số Bộ và tổ chức hỗ trợ bên ngoài Chính phủ được xác định là thành viên, và Văn phòng thường 

thường trực hoặc Ban thư ký cũng được làm rõ. Sự trao đổi qua lại giữa Ban thư ký và các Bộ 

thành viên cũng được làm rõ trong sơ đồ. 

Sơ đồ bộ máy tổ chức của UBATGTQG tập trung vào mọi khía cạnh của ATGT, không chỉ 

mỗi ATGT đường bộ. Điều này có nghĩa là mặc dù có hàng ngàn trường hợp tử vong và thương 

tật do TNGT đường bộ mỗi năm ở Việt Nam, ATGT đường bộ vẫn phải đấu tranh để có được 

sự quan tâm sâu  sắc hơn trong tổng thể về ATGT, bên cạnh với: 

• An toàn đường sắt, do Cục Đường sắt chịu trách nhiệm 

• An toàn hàng hải, do Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm 

• An toàn hàng không, do Cơ quan Hàng không dân dụng Việt Nam chịu trách nhiệm 

Điều này không có nghĩa là không tồn tại những thách thức về ATGT trong các phương thức 

khác, mà trong một số trường hợp còn bao gồm sự gia tăng lưu lượng giao thông cực lớn. Tuy 

nhiên, Nghiên cứu Toàn cầu về Bệnh tật và Gánh nặng tính toán rằng 95% thương vong do 

TNGT xảy ra ở Việt nam là trên đường bộ12 việc kiểm soát hiệu quả ATGT đường bộ khá khác 

biệt so với kiểm soát hiệu quả sự an toàn của các phương thức vận tải khác. Điều này được 

minh họa theo nhiều cách: 

• Hệ thống giao thông đường bộ thường mở với hàng triệu người tham gia giao thông để 

quản lý mỗi ngày, trong khi đường sắt, hàng hải và hàng không thường đóng và hạn 

chế số lượng người tham gia để kiểm soát; 

• Đặc biệt trong hàng hải và hàng không, các công ước và giao thức quốc tế nghiêm ngặt 

được áp dụng cho mục đích an toàn, nếu không tuân thủ sẽ dẫn đến việc bị chấm dứt 

ngay các hoạt động thương mại tại cảng biển hoặc sân bay; 

 
12 Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). 2016. GBD Compare Data Visualization. Online. 

Available from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare.  Accessed: October 2019. 
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• Mặc dù BGTVT có trách nhiệm ban hành các chính sách đối với tất cả các phương thức 

vận tải, nhưng phần lớn các phương thức được ủy quyền cho một cơ quan, trái lại, có 

đến bốn cơ quan trong lĩnh vực giao thông đường bộ và một số Bộ liên quan đóng vai 

trò quan trọng; 

Hình 8: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia13 

 

 

Hiện nay không có một Cơ quan hành chính nào của Chính phủ Việt Nam chịu trách nhiệm 

riêng cho ATGT đường bộ ở Việt Nam. UBATGTQG được đề cử là cơ quan chủ quản về vấn 

đề ATGT đường bộ, nhưng trong Văn phòng của UBATGTQG, cơ quan chuyên trách hỗ trợ 

hoạt động của Ủy ban chỉ gồm 15 cán bộ và chịu trách nhiệm theo dõi ATGT trên tất cả các 

lĩnh vực giao thông tại Việt Nam. 

3.2.2 Quản lý 

Một vấn đề khác là cấu trúc quản lý phần lớn là cấu trúc phân cấp. Như đã đề cập trước đây, 

cơ chế quản trị ATGT đường bộ cần phải phù hợp với cấu trúc và hệ thống thể chế mà Chính 

phủ xây dựng. Tuy nhiên, các chức năng quản trị và quản lý thiết yếu đang bị lẫn lộn với nhau. 

Chức năng “Hội đồng” được xác định rõ, ở đây chính là UBATGTQG, nhưng nó không có sự 

khác biệt so với chức năng “Quản lý”. Đồng thời cũng không làm rõ khía cạnh nào của ATGT 

đường bộ cần Chính phủ đưa ra quyết định chính thức, và khía cạnh nào yêu cầu thảo luận và 

thống nhất bên ngoài Chính phủ, với “Các bên liên quan”. 

UBATGTQG là một tổ chức điều phối liên cơ quan chịu trách nhiệm giúp việc cho Thủ tướng 

Chính phủ trong việc chỉ đạo các bộ, sở và cơ quan thực hiện các chiến lược quốc gia, dự án 

 
13 Dr. Khuat Viet Hung, I. (2019). Để có một Trung tâm thông tin an toàn giao thông đường bộ Quốc gia hiệu 

quả. Thuyết trình tại Hội thảo Trung tâm thông tin an toàn giao thông đường bộ Châu á. Bangkok.  

Sustainable Mobility for All. 2018. 2017-2018 Annual Report. Online. Available at: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/276911552323454082/Sustainable-Mobility-for-All-2017-2018-

Annual-Report.pdf, Accessed 2021 March. 

The image part with relationship ID rId15 was not found in the file.
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và các biện pháp liên ngành để đảm bảo trật tự, an toàn giao thôngTTATGT. UBATGTQG 

được thành lập thông qua Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của UBATGTQG và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

Nhiệm vụ về ATGT đường bộ của UBATGTQG bao gồm: 

• Nghiên cứu và đề xuất các phương án ATGT đường bộ và phối hợp thực hiện với các 

cơ quan; 

• Hỗ trợ giải quyết các vấn đề khẩn cấp và phức tạp trong ATGT đường bộ; 

• Hỗ trợ giám sát và đánh giá việc thực hiện các Nghị định và Nghị quyết của Chính phủ 

liên quan đến ATGT đường bộ; 

• Hướng dẫn Ban ATGT các tỉnh thành trong việc thực hiện các kế hoạch và giải pháp 

ATGT đường bộ và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; 

• Tổng hợp các báo cáo về ATGT đường bộ cho Thủ tướng và Quốc hội, theo yêu cầu; 

• Chỉ đạo việc xây dựng và phát triển các phương án tốt trong đảm bảo trật tự và ATGT 

đường bộ; 

• Tham gia các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đảm bảo trật tự và ATGT đường bộ; 

• Huy động các nguồn lực xã hội trong công tác hỗ trợ nạn nhân của các vụ TNGT. 

Các quy định về hoạt động đặt ra cách thức UBATGTQG thực hiện các nhiệm vụ này, và trong 

hợp tác với các tổ chức Chính phủ liên quan. Những nhiệm vụ này bao gồm một số, nhưng 

không phải tất cả các chức năng quản lý ATGT đường bộ như đã đề ra trước đây. Ví dụ, không 

có kết quả trọng tâm được tập trung thể hiện rõ ràng, điều này có nghĩa là tất cả các chức năng 

khác được kết hợp cùng nhau để giảm thiểu lâu dài các tai nạn đường bộ nghiêm trọng. Hơn 

nữa, như đã được đề cập trong phân tích chiến lược ATGT đường bộ hiện nay, có bằng chứng 

rõ ràng rằng các mục tiêu ATGT đường bộ đang bị lẫn lộn với các vấn đề không thuộc lĩnh 

vực ATGT như ùn tắc hay xung đột giao thông. Điều này có thể làm lệch lạc sự chú ý và nguồn 

lực đến vấn đề ATGT. 

Các chức năng quản lý thể chế ATGT đường bộ khác, rõ ràng không được đề cấp đến trong 

những nhiệm vụ này, như việc thúc đẩy, phân bổ ngân sách và nguồn lực. Như đã đề cập ở trên 

liên quan đến phân tích chiến lược, thảo luận này đề cập đến các phiên bản tiếng Anh, có thể 

dẫn đến một số giải thích sai. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp để xem xét mức độ mà các nhiệm 

vụ và hoạt động hiện hành của UBATGTQG đạt hiệu quả trong việc cải thiện đáng kể kết quả 

ATGT đường bộ. 

Các cuộc họp của UBATGTQG diễn ra hàng quý, và thường xuyên triệu tập họp trực tuyến 

với các Ban ATGT cấp tỉnh. Văn phòng chuyên trách của UBATGTQG thực hiện chức năng 

Ban thư ký thiết yếu. Trong các cuộc họp của Ủy ban, các nhiệm vụ được giao trực tiếp cho 

các Bộ. Ví dụ như BGTVT được giao nhiệm vụ chuẩn bị Chiến lược và Kế hoạch thực hiện 

ATGT đường bộ mới. UBATGTQG hoạt động theo mô hình quản lý mạnh mẽ theo trục dọc, 

với các cơ quan riêng lẻ được giao từng nhiệm vụ cụ thể. 

Dường như không có sự phối hợp theo chiều ngang về vấn đề ATGT đường bộ giữa các cơ 

quan, điều này chỉ đạt được trong quá trình họp hàng quý của các Ủy viên thành viên, vốn dĩ 

vô cùng bận rộn. Các cuộc họp giữa lãnh đạo các cơ quan để hỗ trợ quá trình ra quyết định của 

Bộ, hoặc một diễn đàn để thảo luận các vấn đề về ATGT đường bộ với các bên liên quan bên 

ngoài Chính phủ cũng không được diễn ra thường xuyên. 

Mục đích của Bản Báo cáo này không phải để xem xét đến cơ cấu tổ chức, cơ cấu quản lý, 

hay cải cách tiềm năng của UBATGTQG. Tuy nhiên, những vẫn đề này có liên quan đến việc 

thành lập NRSO. Hiện tại, một dự luật hiện đang được đề xuất bởi BCA, nhấn mạnh trách 

nhiệm thể chế trong lĩnh vực ATGT đường bộ tại Việt Nam. Cần thiết có một tổ chức điều 
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phối liên cơ quan như UBATGTQG mà chưa cần bàn tới trách nhiệm thể chế. Báo cáo này 

cân nhắc về môi trường thể chế hiện tại và nhận ra rằng trách nhiệm hiện tại của UBATGTQG 

cần được sửa đổi. 

Dữ liệu về TNGT đường bộ cần được quản lý và chia sẻ trong môi trường hợp tác, vấn đề này 

sẽ được thảo luận sâu hơn trong phần tiếp theo. NRSO cần phải tương thích với hệ thống quản 

trị hiện có của UBATGTQG. Ngoài ra, NRSO còn cần được thiết lập với cơ chế quản trị riêng 

để hỗ trợ sự phối hợp theo trục ngang của hệ thống dữ liệu và hoạt động. 

3.2.3 Trách nhiệm thể chế 

Xác định các trách nhiệm thể chế hiện hành đối với ATGT đường bộ trong Chính phủ Việt 

Nam là một điều vô cùng quan trọng, ít nhất là với ba bộ chính14: BGTVT, BCA, và Bộ Y tế 

(BYT)15. 

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm xây dựng các chiến lược và chính sách ATGT đường 

bộ, và thông qua các cơ quan tương ứng của họ để đảm bảo rằng các hoạt động, chức năng và 

nhiệm vụ chỉ định được thực hiện. Ngoài Văn phòng UBATGTQG, có một số phòng ban và 

cơ quan liên quan: 

• Vụ An toàn giao thông: Vụ An toàn giao thông là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng 

thực hiện quản lý nhà nước về ATGT thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ và tổ chức 

thực hiện các quy định về ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, 

hàng không dân dụng theo quy định của pháp luật. 

• Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB): thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giao 

thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về 

giao thông vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật. 

• Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) chịu trách nhiệm đăng kiểm nhà nước về các hoạt 

động vận tải trên toàn quốc, và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn và kiểm tra an toàn 

phương tiện. 

• Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam: là một doanh nghiệp thuộc 

quyền sở hữu của Nhà nước, được cấp vốn từ nguồn thu của các đường cao tốc có thu 

phí, và chịu trách nhiệm về mạng lưới đường cao tốc Quốc gia. 

Lưu ý rẳng trách nhiệm về đường bộ và hoạt động vận tải an toàn ở các tỉnh và thành phố thuộc 

về Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự và an toàn xã hội. Điều này bao gồm 

các nhiệm vụ về ATGT đường bộ: 

• Thực thi luật giao thông đường bộ 

• Phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về luật giao thông đường bộ 

• Điều khiển giao thông và dẫn đoàn 

• Đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông 

• Đăng ký phương tiện và cấp biển kiểm soát phương tiện 

• Điều tra, xử lý TNGT 

• Thống kê, phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, chế độ báo cáo, 

phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về tình hình trật tự, an toàn giao thông của các Bộ, 

 
14 Ngân hàng Phát triển châu Á. (2012). Việt Nam: Đánh giá, Chiến lược và Lộ trình Giao thông vận tải. [trực 

tuyến]. Có sẵn tại: https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33360/files/vie-transport-

assessment.pdf. 
15 Định nghĩa này được vạch ra trong báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu á, ghi nhận một số thay đổi chi tiết 

đã được thực hiện đối với quy định pháp lý của mỗi cơ quan. 
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ngành, địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu ATGT (Quyết định số 345/QĐ-

UBATGTQG ngày 07/9/2017 về việc ban hành quy chế hoạt động của UBATGTQG). 

• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBATGTQG phân công 

Trách nhiệm với các nhiệm vụ này trong Bộ Công an do Cục Cảnh sát giao thông nắm giữ, 

và được thực hiện bởi Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công an quận, huyện 

và Công an xã, phường, thị trấn. (BCA, 2017) 

Bộ Y tế đã có Ban Chỉ đạo và phòng chống tai nạn, thương tích, chịu trách nhiệm điều trị 

khẩn cấp cho người bị thương trong các vụ TNGT. (Liên hợp quốc, 2018) Ngành Y tế thu thập 

dữ liệu về TNGT như một phần của Hệ thống giám sát thương tích Quốc gia, nhưng không 

được báo cáo chính thức (Duc, 2011). Một số bệnh viện lớn cung cấp thông tin liên quan trên 

trang website riêng của họ, chủ yếu là số lượng bệnh nhân, độ đuổi và mức độ thương 

tật/thương vong y tế. (Duc, 2011) 

Một số Bộ cũng là thành viên của UBATGTQG như Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệm 

giáo dục và phổ biến các quy định về ATGT trong các nhà trường và đại học. (Liên hợp quốc, 

2018). Tuy nhiên, trọng tâm của phân tích này là ba cơ quan chịu trách nhiệm về các yếu tố 

thiết yếu của hệ thống dữ liệu về tai nạn và thương tích giao thông đường bộ Việt Nam. 

3.3 Điều kiện thành lập Trung tâm Thông tin an toàn giao thông 

đường bộ  

Chính phủ Việt nam đã bày tỏ quan điểm về sự cần thiết phải thiết lập một NRSO tại Việt Nam. 

Đây được coi là một bước đi quan trọng đối với ATGT đường bộ của đất nước. Các trung tâm 

thông tin ATGT đường bộ đã trở thành một công cụ quan trọng để tập hợp các nhóm dữ liệu 

và hệ thống dữ liệu khác nhau có vai trò quan trọng đối với ATGT đường bộ. Thành lập trung 

tâm thông tin đã được thực hiện ở cấp độ lục địa ở cả Châu Mỹ Latin và Châu Phi, nơi đây các 

quốc gia đã cùng nhau thiết lập một bộ các chỉ số dữ liệu liên quan đến ATGT đường bộ. Trung 

tâm Thông tin ATGT đường bộ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APRSO) hiện đang được 

thành lập và được chính thức ra mắt tại Stockholm trong Hội nghị cấp cao về ATGT đường bộ. 

APRSO hiện đang được chủ trì bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đóng vai trò Ban Thư 

ký, được sự hỗ trợ của NHTG và một số tổ chức quốc tế khác. Tầm nhìn hướng đến APRSO 

sẽ trở thành diễn đàn khu vực về dữ liệu, chính sách và thực hành ATGT đường bộ để đảm bảo 

bảo vệ mạng sống của con người trong khu vực. Đáng chú ý là phạm vi hoạt động của APRSO 

này vượt ra ngoài việc chỉ đơn giản là thu thập hoặc phối hợp dữ liệu. Các mục tiêu đã được 

thống nhất: 

a) Thu thập, quản lý và phân tích cơ sở dữ liệu về trong khu vực Châu Á – Thái Bình 

Dương về các vụ TNGT cho các quốc gia thành viên, tạo điều kiện cho các nghiên 

cứu ứng dụng và can thiệp dựa trên dữ liệu đang diễn ra. 

b) Cung cấp hỗ trợ nghiên cứu và kỹ thuật cho các quốc gia thành viên về hệ thống, tiêu 

chuẩn và định mức thu thập dữ liệu về TNGT đường bộ. 

c) Chia sẻ nghiên cứu, bằng chứng và tài kiệu kỹ thuật, phần mềm và các công cụ cần 

thiết để thu thập và phân tích dữ liệu TNGT đường bộ. 

d) Chia sẻ bằng chứng và thúc đẩy đối thoại về ATGT đường bộ khu vực Châu Á – Thái 

Bình Dương 

e) Hồ trợ thành lập bộ máy Nhà nước và một cơ quan chủ quản ở mỗi quốc gia thành 

viên, đồng thời củng cố các cơ quan hiện có. 

f) Nâng cao năng lực về các vấn đề kỹ thuật và hướng dẫn dựa trên bằng chứng liên 
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quan đến ATGT đường bộ. 

g) Thiết lập các thỏa thuận hợp tác để thực hiện và đánh giá các kế hoạch hoạt động 

ATGT đường bộ. 

h) Theo dõi tiến trình về ATGT đường bộ của mỗi quốc gia thành viên. 

i) Thúc đẩy thực hiện tốt các chính sách và chiến lược về ATGT đường bộ Quốc gia và 

Khu vực. 

j) Được báo cáo bởi các nghiên cứu và số liệu giúp đánh giá cách thức giảm thiểu các 

yếu tố dẫn đến TNGT đường bộ ở các quốc gia thành viên. 

Quản trị và hợp tác là các bộ phận quan trọng trong việc tạo dựng bộ máy của các cơ quan khu 

vực đa quốc gia này. Điều này cũng vô cùng quan trọng trong việc thành lập NRSO tại Việt Nam. 

Nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang hướng đến thành lập các trung 

tâm thông tin quốc gia như một biện pháp hỗ trợ cơ quan lãnh đạo trong lĩnh vực ATGT đường 

bộ quốc gia nhằm triển khai hoạt động theo sự ủy quyền. Các trung tâm thông tin cần phải phù 

hợp với bối cảnh của thể chế cho ATGT đường bộ ở mỗi quốc gia. Một khi có một cơ quan lãnh 

đạo vững mạnh trong lĩnh vực ATGT đường bộ, ví dụ như một trung tâm thông tin có thể tiếp 

nhận vai trò thiên về kỹ thuật và tư vấn hơn, hỗ trợ thực tiễn quản lý dữ liệu hiệu quả, xử lý và 

đảm bảo các minh chứng nghiên cứu có thể được tiếp cận. Trong môi trường khác như tại Việt 

Nam, thời cơ có thể được nắm bắt để thiết lập một chức năng lãnh đạo mạnh mẽ và toàn diện 

trong lĩnh vực ATGT đường bộ, nằm trong trung tâm thông tin, có thể tiếp nhận vai trò là cơ 

quan lãnh đạo chung cũng như vai trò giám sát, báo cáo và nghiên cứu dữ liệu. 

Trọng tâm của nghiên cứu này là Trung tâm thông tin quốc gia và hệ thống CSDL quốc gia bởi 

lợi ích lớn nhất của ATGT đường bộ có thể đạt được thông qua đầu tư công và quá trình đưa ra 

quyết định. Tuy nhiên, ATGT đường bộ cũng đồng thời là một vấn đề lớn tại địa phương. NRSO 

cần được thành lập và hệ thống CSDL quốc gia cần được cải thiện, nhưng kết nối giữa các cấp 

trung ương và địa phương vẫn còn nhiều tồn tại ở Việt Nam. UBATGTQG và NRSO sẽ cần phải 

đảm bảo rằng theo thời gian chính quyền cấp tỉnh và địa phương sẽ được hỗ trợ để tiếp nhận các 

chương trình nâng cao năng lực có hệ thống, điều phối liên cơ quan tốt hơn và cải thiện công tác 

thu thập và phân tích dữ liệu. Đây là một lĩnh vực quan trọng để tiến hành thảo luận trong các 

buổi làm việc thường xuyên của UBATGTQG hiện nay với các cơ quan trực thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Yêu cầu thành lập NRSO tại Việt Nam hiện được cân nhắc theo ba hướng: hệ thống, chức năng 

và quản trị. Tại Việt Nam, hệ thống, chức năng và quản trị của NRSO đang được đề xuất liên 

quan đến chức năng và nhiệm vụ của UBATGTQG (hay một tổ chức điều phối liên ngành kế 

nhiệm) mà sẽ có trách nhiệm quản trị liên cơ quan cho NRSO. Cần lưu ý rằng thảo luận sau được 

dựa trên giả thuyết: 

• Mọi trách nhiệm chính thức sẽ do UBATGTQG nắm giữ 

• UBATGTQG sẽ bổ nhiệm thành viên của NRSO và gắn trách nhiệm kèm theo 

• NRSO sẽ được hỗ trợ bởi một Ban Thư ký chuyên trách. 

3.3.1 Hệ thống 

UBATGTQG cần chủ trì các cơ quan Chính phủ liên quan trong ba nhiệm vụ chính: 

• Quản lý dữ liệu – chất lượng và số lượng dữ liệu ATGT đường bộ được thu thập 

• Báo cáo dữ liệu – giám sát, báo cáo, công bố và tiếp cận dữ liệu ATGT đường bộ 

• Phân tích dữ liệu – phân tích dữ liệu ATGT đường bộ và sử dụng phân tích đó để giảm 

thiểu TNGT đường bộ 
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Để làm được điều này, quan trọng là UBATGTQG phải là “chủ sở hữu” của quy trình dữ liệu 

tích hợp, cho phép sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn. Điều này sẽ được đề cập trong Mục 4 dưới 

đây. UBATGTQG được đề xuất chủ trì việc phát triển và sử dụng Cổng điện tử ATGT đường 

bộ Quốc gia cho Việt Nam. Cổng điện tử này sẽ liên kết các hệ thống cơ sở dữ liệu từ BCA, 

BYT và dữ liệu trong lĩnh vực GTVT từ BGTVT. 

Cổng điện tử giúp cho các Bộ có thể dễ dàng tiếp cận dữ liệu, cũng như dễ dàng cho các nhà 

nghiên cứu và công chúng. Việc chia sẻ thông tin sẽ được thực hiện theo các giao thức được 

ban hành bằng văn bản, nhằm hạn chế việc chia sẻ dữ liệu có thể nhận dạng các cá nhân và 

phương tiện. 

3.3.2 Chức năng 

Chức năng quản lý ATGT đường bộ của UBATGTQG cần phải được tăng cường và phù hợp 

với một cơ quan chủ trì cụ thể và ủy quyền pháp lý để hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ, chức năng 

của UBATGTQG có thể được mô tả như sau: 

• Xây dựng và giám sát việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch ATGT đường bộ Quốc 

gia, các hành động cần thiết để thực hiện kế hoạch đó, và đầu tư để đạt được các mục 

tiêu đề ra trong kế hoạch, và bảo đảm dữ liệu được chia sẻ giữa các Bộ nhằm theo đuổi 

mục tiêu ATGT đường bộ của CPVN; 
• Điều phối hoạt của các Bộ, sở, cơ quan và các bên liên quan để hỗ trợ thực hiện các 

chiến lược và kế hoạch ATGT đường bộ Quốc gia thông qua các cuộc họp định kỳ của 

các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, và các cuộc họp có sự tham gia của các bên liên 

quan ngoài Chính phủ; 
• Hướng dẫn Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc xây dựng 

và triển khai các chiến lược và kế hoạch ATGT đường bộ; 
• Thường xuyên xem xét, phát triển và duy trì chương trình trong các dự án luật tập trung 

vào các tiêu chuẩn an toàn áp dụng cho đường bộ, phương tiện và người tham gia giao 

thông, quản lý ATGT đường bộ, và ứng phó sau va chạm; 
• Thúc đấy phản ứng của Hệ thống an toàn với các vấn đề ATGT đường bộ ở Việt Nam 

từ những cá nhân và tổ chức trong Chính phủ, trong các lĩnh vực kinh doanh và cộng 

đồng, những người có thể cải thiện đáng kể sự an toàn cho người tham gia giao thông; 
• Đảm bảo các kế hoạch đầu tư trung và dài hạn cho ATGT đường bộ được phát triển, 

phù hợp với mục tiêu của Chính phủ về ATGT đường bộ và đưa ra kiến nghị cho Bộ 

Tài chính về các yêu cầu về nguồn lực để đạt được các mục tiêu này; 
• Xây dựng và theo dõi việc thực hiện khung giám sát và đánh giá, tập trung vào các yếu 

tố an toàn chất lượng đã được thống nhất trong chiến lược ATGT đường bộ quốc gia 

và các kết quả thỏa thuận trong các kế hoạch hành động vì ATGT đường bộ quốc gia; 
• Thúc đẩy đầu tư dài hạn vào nghiên cứu và phát triển ATGT đường bộ; chỉ đạo các bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các dự án 

thí điểm cải thiện ATGT đường bộ; chỉ đạo nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ 

hiện đại trong lĩnh vực ATGT đường bộ; và hỗ trợ các chương trình xây dựng năng lực 

ATGT đường bộ trong các cơ quan Chính phủ và trong các ngành nghề cụ thể.. 

Năng lực của UBATGTQG để thực hiện những chức năng trên cần phải được tăng cường thông 

qua việc thành lập NRSO, gắn chức năng của mình với NRSO và thành lập một Ban Thư ký 

chuyên trách. Điều này giúp giải quyết hai vấn đề đã được nêu ra: 

• Việc thiếu phối hợp theo chiều ngang trong ATGT đường bộ nhằm hỗ trợ quá trình ra 

quyết định của UBATGTQG 

• Việc thiếu một tổ chức chuyên trách trong CPVN chỉ tập trung giải quyết các vấn đề 

ATGT đường bộ. 
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Chức năng cụ thể trong quản lý CSDL về ATGT đường bộ của UBATGTQG cũng đồng thời 

cần được tăng cường và gắn với NRSO. Các chức năng đó có thể bao gồm: 

• Phát triển và quản lý Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia với mục đích cung cấp 

quyền truy cập từ bên ngoài vào hệ thống dữ liệu ATGT đường bộ do BCA, BYT và 

BGTVT nắm giữ, và đảm bảo dữ liệu được chia sẻ giữa các Bộ nhằm theo đuổi các 

mục tiêu an toàn đường bộ của Chính phủ Việt Nam; 

• Chủ trì giám sát của Cổng điện tử giữa ba Bộ đóng góp và các điều kiện liên quan đến 

truy cập mở vào dữ liệu được kết nối trong Cổng điện tử; 

• Thiết lập một bộ quy trình, thủ tục để thiết lập, giám sát thường xuyên các chỉ số về 

ATGT đường bộ, và báo cáo công khai các chỉ số chính đó; 

• Xây dựng kế hoạch và chương trình để nâng cao chất lượng và số lượng dữ liệu ATGT 

đường bộ có sẵn thông qua Cổng điện tử, bao gồm cả việc thiết lập dữ liệu đánh giá 

hiệu quả ATGT đường bộ; 

• Phân tích tất cả các bộ dữ liệu sẵn có và các nghiên cứu khác có liên quan để nâng cao 

sự hiểu biết giữa các bên liên quan về các vấn đề ATGT đường bộ quan trọng ở Việt 

Nam và các phản ứng dựa trên minh chứng chứng. 

3.3.3 Quản trị 

Không có thay đổi nào được đề xuất cho hệ thống quản trị tổng thể của UBATGTQG. NRSO 

có thể được thành lập trong hệ thống này, hoạt động dưới quyền hạn được giao và báo cáo trực 

tiếp UBATGTQG. Điều này sẽ kết hợp chức năng quản lý ATGT đường bộ và quản lý CSDL 

ATGT đường bộ trong cùng một báo cáo cho UBATGTQG. 

NRSO sẽ có không dưới năm và không quá bảy thành viên và bao gồm các lãnh đạo quản lý 

cấp cao trong ba Bộ – BGTVT, BCA, và BYT - và các bên liên quan chủ chốt khác được xác 

định. UBATGTQG sẽ chỉ định từng thành viên của NRSO, Người đứng đầu của Trung tâm 

này là thành viên từ một trong ba Bộ trên, và các Bộ có thể luân phiên. 

Các cuộc họp sẽ diễn ra ít nhất tám lần một năm. Mục đích của NRSO là giám sát phát triển, 

triển khai và cải tiến liên tục Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia, và xây dựng, thực hiện, 

đánh giá chiến lược ATGT đường bộ Quốc gia. NRSO sẽ được hỗ trợ bởi một Ban Thư ký 

chuyên trách được thành lập nhằm tham mưu và giúp việc cho NRSO để thực hiện chức năng 

đã được thống nhất. 

Chủ tịch của NRSO sẽ triệu tập cuộc họp thường kỳ của các bên liên quan trong và ngoài Chính 

phủ tại Diễn đàn ATGT đường bộ Quốc gia ít nhất hai lần một năm. Tư cách thành viên của 

Diễn đàn này sẽ dành cho tất cả các tổ chức cam kết thực hiện mục tiêu của Chiến lược ATGT 

đường bộ Quốc gia. Mục đích của Diễn đàn là đảm bảo các bên liên quan được thẩm định các 

sáng kiến và chương trình ATGT đượng bộ, có cơ hội cung cấp đầu vào cho các sáng kiến và 

chương trình ATGT đường bộ Quốc gia trong tương lai. Các điều khoản tham chiếu sẽ được 

chuẩn bị cho NRSO và Diễn đàn ATGT đường bộ Quốc gia để áp dụng vào cơ cấu pháp lý/hành 

chính của Chính phủ. 

Hình 9 mô tả mô hình quản trị được đơn giản hóa. 
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Hình 9. Mô hình quản trị được đơn giản hóa 

 

3.4 Các phương án thể chế cho Trung tâm Thông tin an toàn giao 

thông đường bộ 

ATGT đường bộ là một vấn đề nóng ở Việt Nam và cần những nỗ lực đáng kể để cải cách 

trong các ngành, bao gồm các quy trình và thực hiện báo cáo về ATGT đường bộ, sự phối hợp 

theo chiều ngang của nhiều cơ quan Chính phủ. Trong bối cảnh này, với các nhiệm vụ ATGT 

được giao rõ ràng đối với các phương thức vận tải khác ở Việt Nam, việc thành lập một cơ 

quan độc lập mới, với nhiệm vụ mạnh mẽ và nguồn lực phù hợp với quy mô lớn của ATGT 

đường bộ ở Việt Nam sẽ là một trường hợp điển hình. Tuy nhiên, trong bối cảnh tại Việt Nam, 

phương án này yêu cầu NRSO phải tự chủ về ngân sách và do vậy trở nên khó khả thi. 

NRSO và lực lượng chuyên trách của mình trong lĩnh vực ATGT đường bộ cần phải được 

thành lập nằm trong một cơ quan trực thuộc CPVN. BYT, BGTVT, BCA và UBATGTQG đã 

được cân nhắc để trở thành “mái nhà” cho NRSO. Những thuận lợi và khó khăn cho việc thành 

lập NRSO đối với mỗi cơ quan được trình bày dưới đây. 

3.4.1 Bộ Y tế 

Tai nạn giao thông đường bộ là một bệnh không truyền nhiễm nhưng tăng nhanh, làm ảnh 

hưởng sâu sắc đến người trẻ và người nghèo. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn và 

cần được xử lý theo các cách tương tự như các chương trình đã xây dựng thành công để loại 

trừ bệnh sốt rét hay HIV-AIDS. Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính trong hệ thống phòng chống 

TNGT và ứng phó khẩn cấp cho nạn nhân các vụ TNGT đường bộ. Dự kiến các khoản đầu tư 

bền vững vào hệ thống giám sát TNGT quốc gia sẽ đóng vai trò chính trong việc đạt đến sự 

thay đổi trong quản lý dữ liệu ATGT đường bộ được các bên liên quan tìm kiếm. 

Tuy nhiên, cần phải định hướng lại phương án quản lý ATGT đường bộ ở Việt Nam. Việc 

thành lập NRSO trong Bộ Y tế sẽ tuyên bố rõ ràng về chỉ dẫn cần thiết. Thành lập NRSO trong 

một cơ quan sẵn có sẽ cần ít hơn đáng kể các chi phí liên quan, nhưng NRSO cần phải được 

ưu tiên riêng như một cơ quan lớn thuộc Chính phủ để có thể thành công. Người đứng đầu 

NRSO cần phải là một cán bộ cấp cao báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo hành chính của các chức 

năng của Bộ. 

3.4.2 Bộ Giao thông vận tải 

Chịu trách nhiệm đối với tất cả các 

loại hình GTVT, báo cáo TTg, chỉ 

định thành viên và người đứng đầu 

NRSO 

Trung tâm thông tin 

ATGT đường bộ quốc gia 

Ban Thư ký 

Diễn đàn ATGT 

đường bộ Quốc gia 

Chỉ tập trung và lĩnh vực ATGT 

đường bộ, dưới sự ủy thác của 

UBATGTQG 

Nhóm công tác chuyên trách trong 

lĩnh vực ATGT đường bộ nằm trong 

VP UBATGTQG 

Triệu tập bởi người đứng đầu NRSO, với các 

thành viên thuộc Chính phủ và ngoài Chính phủ 

UBATGTQG 
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ATGT đường bộ đảm bảo việc đi lại, vận chuyển của người và hàng hóa trong một hệ thống 

giao thông đường bộ mà ở đó đường sá, phương tiện và người tham gia giao thông được điều 

tiết một cách hiệu quả, việc di chuyển được kiểm soát để không gây tử vong hay thương tật 

thông qua việc sử dụng các dịch vụ cơ sở hạ tầng công cộng thiết yếu. Đây chủ yếu là trách 

nhiệm của BGTVT, biến Bộ trở thành Bộ chủ quản tiềm năng cho NRSO. 

BGTVT đã kết nối nhiều cơ sở dữ liệu liên quan đến ATGT đường bộ với BCA, nhằm hỗ trợ 

phát triển Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia trong thời gian ngắn. Đồng thời, cũng có 

kết nối thể chế mạnh mẽ với UBATGTQG. 

Tuy nhiên, NRSO cần được thành lập như một bộ phận riêng biệt của Vụ ATGT, có người 

đứng đầu Trung tâm Thông tin sẽ báo cáo trực tiếp cho Vụ trưởng của Vụ ATGT. Để hỗ trợ 

chức năng này, Vụ trưởng Vụ ATGT phải đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong lãnh đạo của 

các phòng ban trong Bộ, với các đơn vị liên quan đến ATGT đường bộ khác trong BYT và 

BCA cũng như các cơ quan trong Chính phủ khác. 

3.4.3 Bộ Công an 

BCA hiện đang chịu trách nhiệm quản lý mọi mặt về dữ liệu TNGT đường bộ ở Việt Nam, như 

đã được phân công trong pháp luật. Nhiệm vụ này bao gồm thu thập thông tin, đối chiếu và 

báo cáo, cùng với hệ thống công nghệ thông tin cần có để duy trì quy trình thu thập dữ liệu. 

Cần lưu ý rằng những trách nhiệm này sẽ không bị thay đổi khi có sự thành lập của Cổng điện 

tử ATGT Quốc gia, đây đơn giản là một phương tiện truyền dữ liệu và phân tích các dữ liệu 

liên quan đến ATGT đường bộ vào một ứng dụng hướng ngoại và dễ tiếp cận. 

Các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến việc thiết lập Cổng điện tử cần được cung cấp từ một nền 

tảng mạnh, quen thuộc với hệ thống dữ liệu về TNGT hiện có của Bộ Công an. NRSO cần 

được thành lập để báo cáo trưc tiếp cho Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Việc thiết lập 

Cổng điện tử này sẽ tạo ra một liên kết mạnh mẽ theo chiều dọc giữa NRSO với các quá trình 

quản lý dữ liệu TNGT, và có thể đưa trách nhiệm về dữ liệu TNGT thuộc sự quản lý của NRSO. 

Tương tự như BGTVT, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông sẽ tham gia đầy đủ vào quá trình 

lãnh đạo phối hợp theo trục ngang của các chức năng của NRSO với các cơ quan trong Chính 

phủ. 

Tách biệt hoàn toàn Cổng điện tử khỏi việc cung cấp bất kì cơ sở dữ liệu cấu thành nên nó cũng 

là một phương án tốt. Mục 5 sẽ xác định sự cần thiết đối với cơ quan hiện hành chịu trách 

nhiệm về dữ liệu ATGT đường bộ để cái thiện đáng kể hệ thống dữ liệu đó. Cổng điện tử là 

một dự án phát triển quan trọng theo đúng nghĩa và các cơ quan dữ liệu hiện tại cần cung cấp 

sự giám sát cho cho dự án này theo cách để hỗ trợ sự thay đổi trong truy cập và sử dụng dữ 

liệu ATGT đường bộ ở Việt Nam. 

3.4.4 Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 

NRSO được đề xuất thành lập trực thuộc UBATGTQG. Điều này nhằm giải quyết một số vấn 

đề liên quan đến việc thành lập Trung tâm trong các đơn vị khác, cụ thể: 

• UBATGTQG vốn đã có chức năng phối hợp liên quan đến ATGT, vượt qua ranh giới 

của tổ chức; 

• UBATGTQG hiện không mang trách nhiệm đối với bất kì cơ sở dữ liệu chính nào mà 

cần được sử dụng trên Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia – điều này có nghĩa là: 

o Ba cơ quan dữ liệu cốt lõi có thể tiếp tục tập trung vào chất lượng hoạt động của 

hệ thống đó; 

o UBATGTQG có thể dễ dàng hoạt động như một bên trung gian đáng tin cậy 

giữa ba cơ quan dữ liệu cốt lõi trong việc xây dựng Cổng điện tử; 
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• Trách nhiệm chức năng trực tiếp này đối với dữ liệu của UBATGTQG sẽ tạo cơ sở 

vững chắc để phát triển tốt hơn chức năng của cơ quan hàng đầu ATGT đường bộ của 

Văn phòng UBATGTQG. 

Theo thời gian có khả năng là một nhóm công tác có thể được hình thành trong UBATGTQG 

với năng lực chuyên môn cao về ATGT đường bộ, với dữ liệu ATGT đường bộ và nhiệm vụ 

quản lý ATGT đường bộ hiệu quả, với nguồn nội lực dồi dào và tác động lên được nguồn lực 

bên ngoài cho ATGT. Đây sẽ là cơ sở để từ đó cơ quan lãnh đạo trong lĩnh vực ATGT đường 

bộ Quốc gia có thể được thành lập. 

Một số phương án về mặt hành chính có thể được cân nhắc bao gồm: 

1. NRSO, Diễn đàn và Ban Thư ký được hợp nhất trong cơ cấu tổ chức hiện tại của 

UBATGTQG thông qua mở rộng chức năng và quyền hạn của UBATGTQG. Điều 

này phù hợp với luật pháp và yêu cầu một đề án được trình lên Thủ tướng hoặc Phó 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2. NRSO được thành lập như một cơ quan liên ngành, giống như UBATGTQG. Điều 

này yêu cầu một đề án thành lập chi tiết, kèm theo đánh giá của Bộ Nội vụ và trình 

lên Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng thông qua Văn phòng Chính phủ. 

3. NRSO được thành lập như một cơ quan mới trong cơ cấu tổ chức hành chính nhà 

nước của UBATGTQG. Đây sẽ là một tổ chức hành chính nhà nước, được thành lập 

theo quy trình nhiều bước theo Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, 

tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. 

Phương án 1 được đánh giá là hướng đơn giản nhất, mặc dù yêu cầu về nhân lực và ngân sách 

có thể vấp phải nhiều thách thức. Có nhiều lý do để theo đuổi phương án này ở thời điểm hiện 

tại, nhằm đảm bảo thành lập NRSO và Cổng điện tử theo quy định của pháp luật. Phương án 2 

sẽ mang lại hiệu quả năng lực thể chế, nhưng việc cân nhắc phương án này có thể sẽ làm đình 

trệ quá trình thành lập của Trung tâm tâm thông tin và Cổng điện tử. Phương án 3 được đánh 

giá không phù hợp ở thời điểm hiện tại.  

3.5 Mô hình khả thi của NRSO 

Trong trường hợp NRSO được thành lập trực thuộc trực tiếp UBATGTQG, các thỏa thuận sau 

có thể áp dụng: 

• UBATGTQG sẽ chỉ định các thành viên của NRSO,  

• NRSO do 01 Phó Chủ tịch UBATGTQG được Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBATGTQG 

chỉ định phụ trách; 

• NRSO sẽ chịu trách nhiệm: 

o Chủ trì việc phát triển và thực hiện đánh giá các chiến lược và kế hoạch ATGT 

đường bộ Quốc gia; 

o Dữ liệu ATGT đường bộ, bao gồm thiết lập và bảo trì Cổng điện tử ATGT đường 

bộ Quốc gia, không bao gồm các trách nhiệm dữ liệu hiện đã được phân công; 

• Phó Chủ tịch chuyên trách của UBATGTQG sẽ thành lập Ban Thư ký NRSO và bổ 

nhiệm người đứng đầu ban thư ký đó; 

• Phó Chủ tịch chuyên trách sẽ báo cáo với UBATGTQG về các vấn đề liên quan đến 

NRSO và triệu tập cuộc họp thường kỳ của Diễn đàn ATGT đường bộ Quốc gia. 

Nguồn nhân lực và tài chính cần thiết để thành lập Ban Thư ký NRSO rất quan trọng. Các 

nguồn lực này được bồi đắp qua thời gian. Về nguyên tắc, nguồn nhân lực và tài chính của 

NRSO để thành lập cần: 

• Tương xứng với quy mô của các vấn đề thương tích giao thông đường bộ tại Việt Nam; 
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• Ghi nhận sự phát triển của Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia là một dự án phát 

triển lớn theo đúng nghĩa và đòi hỏi các nguồn lực liên tục để duy trì; 

• Tăng cường các chức năng lãnh đạo trong UBATGTQG để dẫn dắt sự phát triển và 

thực hiện các chiến lược và kế hoạch ATGT đường bộ; 

• Xác định các trách nhiệm của Ban Thư ký liên quan đến việc điều phối quản lý dữ liệu 

ATGT đường bộ và chức năng quản lý ATGT đường bộ giữa các Bộ của Chính phủ và 

các Bên liên quan. 

Dự kiến một số nguồn lực trong Văn phòng UBATGTQG sẽ cần phải được phân bổ lại để hình 

thành cụ thể Ban Thư ký NRSO. Dựa trên yêu cầu bổ sung các chức năng và hoạt động, cần 

một lượng lớn nguồn lực bổ sung được đảm bảo. 

Có nhiều phương án để thiết lập cơ cấu tổ chức trong UBATGTQG nhằm cung cấp các chức 

năng hỗ trợ cho NRSO. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức đề xuất được thông qua kết hợp ba nhóm 

chức năng phù hợp nhất: 

• Chức năng về dữ liệu ATGT đường bộ - nhiệm vụ quan trọng ở đây là tiến hành đàm 

phán chi tiết với ba Bộ chính liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu và giám sát thông số kỹ 

thuật, vấn đề đầu tư và triển khai Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia. Các chức 

thường xuyên ra sẽ là: 

o Tính quản lý liên tục của Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia; 

o Phân tích, giám sát, báo cáo và công bố dữ liệu; 

o Giám sát và đánh giá, nghiên cứu và phát triển; 

o Tư vấn dữ liệu ATGT đường bộ cho NRSO. 

• Chức năng về Quản lý ATGT đường bộ - nhiệm vụ quan trọng ở đây là dẫn dắt việc 

phát triển, và giám sát việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch ATGT đường bộ quốc 

gia của Việt Nam. Các chức năng thường xuyên sẽ là: 

o Xây dựng chiến lược và điều phối; 

o Luật pháp và tiêu chuẩn; 

o Phân bổ ngân sách và nguồn lực; 

o Tư vấn về quản lý ATGT đường bộ cho NRSO. 

• Chức năng về quan hệ đối tác ATGT đường bộ - sẽ hỗ trợ Ban Thư ký liên quan đến 

ATGT đường bộ cho các cuộc họp thường quý của UBATGTQG, cho các cuộc họp 

thường kỳ của NRSO, cho Diễn đàn ATGT đường bộ Quốc gia, và quản lý các bên liên 

quan cũng như tham gia các hoạt động cộng đồng. 

Tất nhiên có nhiều cách khác nhau để thành lập NRSO. Mô hình khả thi cho NRSO được nêu 

ở trên phù hợp với nhu cầu thiết lập Trung tâm Thông tin cho mục đích cung cấp thông tin, 

vừa đem lại lợi ích ATGT đường bộ bằng cách củng cố các chức năng lãnh đạo ATGT đường 

bộ Quốc gia trong UBATGTQG. 
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4. Tăng cường cho hệ thống dữ liệu an toàn giao thông 

đường bộ 

Mục này xem xét lại các tài liệu về quản lý dữ liệu TNGT đường bộ, nhằm đưa ra một số 

nguyên tắc thực hiện cho chủ đề này, báo cáo dựa trên phân tích của các bên liên quan và 

nghiên cứu trực quan tại Việt Nam, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị để cải thiện việc quản 

lý dữ liệu TNGT đường bộ tại Việt Nam. 

4.1 Bối cảnh 

Tính chính xác, đầy đủ và khả năng truy cập dữ liệu ATGT đường bộ tại Việt Nam có thể được 

cải thiện là một quan điểm được chấp nhận rộng rãi16. Để hỗ trợ quan điểm này, có hai bằng 

chứng như sau: 

Đầu tiên là sự không nhất quán về mặt số liệu về số người tử vong trên đường bộ được báo cáo 

bởi UBATGTQG và WHO. Sự không nhất quán này, đang có chiều hướng gia tăng, đã được 

ghi nhận trước đó trong báo cáo này. 

Bằng chứng thứ hai là một nghiên cứu được xuất bản vào năm 2012, phân tích số lượng những 

thương tích gây tử vong và thương tích không gây tử vong trong báo cáo của cả BYT và 

UBATGTQG cho năm 2011 ( xem bảng 5 dưới đây) chỉ ra rằng BYT đã ghi nhận nhiều hơn 

56% số lượng thương tích gây tử vong và nhiều hơn gần mười lần số lượng thương tích không 

gây tử vong so với dữ liệu của BCA. 

Bảng 4: So sánh số người tử vong và thương tích khi lưu thông trên đường bộ theo dữ liệu 

của BCA và BYT17 

 BCA BYT 

Số người chết khi lưu thông (2011) 10,950 17,150 

Số người bị thương khi lưu thông (2011) 48,356 463,212 

Tỷ lệ tử vong 12.5/100K 19.5/100K 

 

Dữ liệu TNGT đường bộ được BCA thu thập dựa trên Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và 

được củng cố bởi Quyết định số 43/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 

02/6/2010. Các bộ khác như BYT thông qua Hệ thống CSDL về thương tích cũng duy trì việc 

ghi nhận dữ liệu về số người tử vong và thương tích khi lưu thông trên đường bộ, nhưng không 

công bố chính thức những số liệu này. Ngoài ra, Bộ Tư pháp (BTP) cũng thu thập dữ liệu về 

số người tử vong cho Hệ thống đăng ký và Thống kê hộ tịch (CRVS) từ Ủy ban nhân dân cấp 

xã, phường. Những hệ thống CSDL của BYT và BTP có sự chênh lệch về dữ liệu và chi tiết, 

và cũng không được trình bày theo cách có thể sử dụng được cho các biện pháp can thiệp và 

 
16 Duc, N., Hoa, D., Huong, N. và Bao, N. (2011). Nghiên cứu về chất lượng dữ liệu tai nạn giao thông hiện có 

tại Việt Nam. Quy trình của Hiệp hội nghiên cứu giao thông Đông Á, [trực tuyến] 8. Có sẵn tại: 

https://www.academia.edu/4140898/Study_on_Quality_of_Ex hiện_Traffic_Accident_Data_in_Vietnam [Truy 

cập ngày 10 tháng 1 năm 2020].. 
17 Anh D Ngo, A., Rao, C., Phuong Hoa, N., Hoy, D., Thi Quynh Trang, K. và Hill, P. (2012). Tỷ lệ tử vong liên 

quan đến giao thông đường bộ ở Việt Nam: Bằng chứng cho chính sách từ hệ thống giám sát tử vong mẫu quốc 

gia. BMC Y tế công cộng, [trực tuyến] 12 (1). Có sẵn tại: 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-561#citeas [Truy cập ngày 10 tháng 

1 năm 2020]. 
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chính sách về an toàn đường bộ. Các dữ liệu quan trọng với an toàn đường bộ, được thu thập 

từ các cơ quan khác như TCĐB hiện có CSDL về cấp giấy phép lái xe, Cục đăng kiểm Việt 

Nam có CSDL về đăng kiểm phương tiện giao thông. 

Những dữ liệu đáng tin cậy là cần thiết để hỗ trợ cho các biện pháp can thiệp dựa trên bằng 

chứng, đồng thời đảm bảo quan tâm chặt chẽ cũng như cải tiến liên tục của hệ thống quản lý 

dữ liệu ATGT đường bộ tại Việt Nam. Phần này sẽ làm rõ cách thu thập và sử dụng dữ liệu an 

toàn đường bộ, dựa trên các câu hỏi sau: 

• Một hệ thống quản lý dữ liệu “tốt” bao gồm những yêu cầu gì về chức năng và cách tổ 

chức sắp xếp? 

• Ai là bên liên quan chính trong việc thu thập và phân tích dữ liệu TNGT đường bộ tại 

Việt Nam, và nhiệm vụ của họ là gì? 

• Những vấn đề về tổ chức, thủ tục, nguồn lực và thẩm quyền nào mà các bộ ngành phải 

đối mặt trong việc thu thập và phân tích dữ liệu ATGT đường bộ? 

• Làm thế nào để cải thiện dữ liệu TNGT đường bộ tại Việt Nam? 

Phân tích này bao gồm những cuộc tham vấn đầy đủ các bên liên quan chính như: BCA, BYT, 

BGTVT, UBATGTQG, Ban ATGT thành phố Hà Nội, và các bên khác như WHO, trường Đại 

học Y tế Công cộng Hà Nội. Một nghiên cứu trực quan sau đó đã được thực hiện tại các Đội 

Cảnh sát giao thông và trạm y tế xã, phường tại ba địa phương khác nhau. Nghiên cứu này cho 

phép điều tra sâu hơn về việc thu thập và phân tích dữ liệu, đặc biệt về quy trình, tài nguyên và 

chất lượng của việc thu thập dữ liệu. Đồng thời, một văn bản đánh giá các mô hình quản lý dữ 

liệu TNGT đường bộ trên thế giới cũng đã được thực hiện. 

4.2 Đánh giá các phương pháp triển khai hiệu quả 

Phần này đề cập đến các khía cạnh khác nhau của hệ thống quản lý dữ liệu ATGT đường bộ, 

để xây dựng một góc nhìn bao quát về các phương pháp triển khai tốt có khả năng áp dụng tại 

Việt Nam. Tuy nhiên, nó không khẳng định rằng những gì thành công ở nơi này có thể hoặc 

chỉ đơn giản là được nhân rộng ở nơi khác, mà thay vào đó, cần có kinh nghiệm và các hướng 

dẫn sử dụng tương ứng của các quốc gia khác để xem xét nhiều lựa chọn phù hợp. Tài liệu 

đánh giá chi tiết nằm trong mục Phụ lục 3A. 

4.2.1 Mô hình 

Có một câu nói như sau “những gì không đo lường được là không xác định được và những gì 

không xác định được thì không thể quản lý được” Điều này được áp dụng trực tiếp với ATGT 

đường bộ. Chất lượng của các quyết định về ATGT đường bộ phản ánh chất lượng của dữ liệu 

ATGT đường bộ của một quốc gia18. Có ý kiến cho rằng những quốc gia có tỷ lệ tử vong do 

TNGT thấp nhất thường là những nước triển khai cách tiếp cận dựa trên dữ liệu về ATGT 

đường bộ19. Không có dữ liệu, mọi người sẽ khó nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn 

đề ATGT đường bộ và sẽ khó để ưu tiên vấn đề này hơn các vấn đề khác của một quốc gia20. 

 
18 Montella, A., Andreassen, D., Tarko, A., Turner, S., Mauriello, F., Imbriani, L., Romero, M. và Singh, R. 

(2012). Đánh giá quan trọng về cơ sở dữ liệu sự cố quốc tế và các đề xuất cải thiện cơ sở dữ liệu quốc gia Ý. 

Thủ tục - Khoa học xã hội và hành vi, [trực tuyến] 53, tr. 49-61. Có sẵn tại: 

https://www.scTHERirect.com/science/article/pii/S1877042812043212 [Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2020]. 
19 Johnston, I. (2010). Ngoài thực tiễn tốt nhất, tư duy an toàn đường bộ và quản lý hệ thống - Một trường hợp 

nghiên cứu thay đổi văn hóa. Khoa học an toàn, [trực tuyến] 48 (9), tr.1175-1181. Có sẵn tại: 

https://www.researchgate.net/publication/245130786_Beyond_best_practice_road_squil_thinking_and_systems

_man Quản lý_-_A_case_for_cocate_change_research [Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2020]. 
20 Barffour, M., Gupta, S., Gururaj, G. và Hyder, A. (2012). Thực hành an toàn đường bộ dựa trên bằng chứng ở 

Ấn Độ: Đánh giá mức độ đầy đủ của dữ liệu có sẵn trong các yêu cầu đáp ứng cho các hệ thống dữ liệu an toàn 

đường bộ toàn diện. Phòng chống tai nạn giao thông, 13 (sup1), tr.17-23. 
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Dữ liệu ATGT đường bộ là thiết yếu để nhận diện và xác định bản chất của những vấn đề hiện 

có để đưa ra được các chiến lược và hành động tương ứng. Nó cho phép Chính phủ và các bên 

liên quan đầu tư nguồn lực, xây dựng các chương trình một cách hiệu quả về chi phí, và giám 

sát việc thực hiện ATGT đường bộ21. Đồng thời nó cũng tăng cường trách nhiệm của những 

nhà cung cấp hệ thống đường bộ và hoạt động GTVT, lực lượng thực thi pháp luật giao thông 

đường bộ, và những nhà hoạt động chính sách22. 

Sau cùng, dữ liệu là cần thiết để triển khai hiệu quả phương pháp hệ thống an toàn trong lĩnh 

vực ATGT đường bộ23. Dữ liệu ATGT đường bộ có thể giải thích cho các trường hợp tử vong 

và thương tích nghiêm trọng. Chính phủ cần đảm bảo những con số này chính xác và đáng tin 

cậy, cũng như những thông tin về những con số này (ví dụ, tình huống dẫn đến tử vong và 

thương tích) luôn có sẵn. 

Hệ thống dữ liệu sẽ bao gồm thông tin về đường bộ, phương tiện giao thông và người tham gia 

giao thông, cũng như các bên liên quan khác, những người sẽ cần dữ liệu để thực hiện hiệu quả 

trách nhiệm trong lĩnh vực ATGT đường bộ. Ví dụ như: 

• Nhà cung cấp kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sẽ cần thông tin để xác định kết cấu 

hạ tầng có tính rủi ro cao, thiết kế đường với tốc độ phù hợp và loại bỏ những nguy cơ 

gây tai nạn trên đường. 

• Những cơ quan thực thi pháp luật giao thông đường bộ sẽ cần thông tin để đưa ra những 

chiến dịch tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm ATGT đường bộ hiệu quả. 

• Bộ GTVT sẽ cần dữ liệu để đưa ra các quy định bắt buộc về thiết bị an toàn trên các 

phương tiện giao thông. 

• Các nhà nghiên cứu sẽ cần dữ liệu để đổi mới và tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu 

về ATGT đường bộ. 

Dữ liệu không chỉ bao gồm riêng dữ liệu về TNGT mà cũng gồm những dữ liệu khác bổ trợ, 

hỗ trợ và bối cảnh hóa phân tích ATGT đường bộ. Các loại dữ liệu khác như Chỉ số Đánh giá 

An toàn (SPIs), chỉ số quy trình và triển khai cho phép và tạo điều kiện để hiểu rõ hơn về những 

yếu tố rủi ro dấn đến tử vong và chấn thương do TNGT. 

4.2.2 Phương pháp tiếp cận quản lý dữ liệu 

Hiện có nhiều mô hình khác nhau về trách nhiệm thể chế đối với hệ thống quản lý dữ liệu 

TNGT đường bộ, tách biệt với các trách nhiệm khác cho những dữ liệu không liên quan đến 

TNGT như xây dựng ngân sách hoặc đào tạo. Hiện có những trường hợp như lực lượng cảnh 

sát có hệ thống quản lý dữ liệu riêng như ở Ghana, những trường hợp mà dữ liệu chính về 

TNGT đường bộ nằm ngoài quản lý của lực lượng cảnh sát như ở New Zealand và Hàn Quốc, 

những trường hợp mà cảnh sát chia sẻ dữ liệu với các cơ quan Chính phủ khác như ở Thụy 

Điển, và những trường hợp như ở bang Indiana, Hoa Kỳ, việc quản lý dữ liệu được thuê ngoài, 

thực hiện bởi khu vực tư nhân. Những trường hợp trên được thảo luận chi tiết hơn và trình bày 

trong Phụ Lục 3A: Tổng quan Dữ liệu tai nạn giao thông . 

 

 

 

 
21 Ibid. 
22 Henrik Gudmundsson, Hall, R.P., Marsden, G. và Josias Zietsman (2016). Các chỉ số, khung và quản lý hiệu 

suất vận chuyển bền vững. Berlin, Heidelberg Springer. 
23 Báo cáo tình trạng toàn cầu của WHO về an toàn đường bộ 2018. (2018). Geneva: Tổ chức Y tế Thế giới. 
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Bảng 5: Những ví dụ về quản lý dữ liệu 

Quốc gia Tổ chức quản lý dữ 

liệu 

Tích hợp với các hệ 

thống CSDL khác 

Tình trạng sẵn có và 

cách truy cập dữ liệu 

Úc24 

 

Tại Úc, dữ liệu TNGT 

đường bộ chủ yếu là 

trách nhiệm của các 

chính quyền tiểu bang. 

Ví dụ, ở bang New 

South Wales, Trung 

tâm ATGT đường bộ 

quản lý hệ thống CSDL 

về TNGT đường bộ. 

Tại bang Victoria, 

VicRoads và Ủy ban 

TNGT quản lý CSDL. 

Không phải tất cả các 

tiểu bang đã thiết lập liên 

kết dữ liệu với hệ thống 

CSDL giao thông đường 

bộ. Bang New South 

Wales tích hợp dữ liệu 

TNGT đường bộ với 

CSDL lái xe chỉ phục vụ 

mục đích nghiên cứu. 

Mặc dù dữ liệu TNGT và 

bệnh viện được cũng như 

dữ liệu hạ tầng đường bộ 

được liên kết với nhau. 

Bang Victoria liên kết dữ 

liệu TNGT đường bộ với 

CSDL đường bộ. 

Tiếp túc, điều này tùy 

thuộc vào từng tiểu bang. 

Đối với CSDL Quốc gia, 

hiện có thể truy cập mở 

trên web. Tại bang New 

South Wales, CSDL 

không được công khai 

mặc dù các báo cáo thống 

kê được công khai. Tại 

bang Victoria, có thể truy 

cập qua web toàn bộ hệ 

thống cũng như các báo 

cáo thống kê thường 

xuyên. 

Cam-pu-

chia25 

Ủy ban ATGT đường 

bộ Quốc gia đóng vai 

trò giám sát hệ thống 

CSDL quốc gia, Hệ 

thống Thông tin nạn 

nhân và TNGT đường 

bộ (RCVIS) được phát 

triển dựa trên sự giúp 

đỡ của ba bộ: Bộ Công 

chính và Giao thông 

vận tải, Bộ Nội vụ, và 

Bộ Y tế. 

RCVIS kết hợp dữ liệu 

từ cảnh sát và bệnh viện. 

Hiện có các biểu mẫu thu 

thập dữ liệu tiêu chuẩn 

cho lực lượng cảnh sát 

và các bệnh viện. Tuy 

nhiên, dữ liệu từ các cơ 

sở y tế là không thường 

xuyên và sẽ cần đến sự 

kết hợp của tất cả các cơ 

sở y tế. 

 

Báo cáo thường xuyên ở 

cả bản mềm và bản cứng 

được cung cấp cho tất cả 

các bên liên quan, bao 

gồm cả các tổ chức phi 

Chính phủ. 

Thụy 

Điển26 

Cơ quan Giao thông 

vận tải Thụy Điển chịu 

trách nhiệm về CSDL 

TNGT quốc gia, Cơ 

quan Thu thập dữ liệu 

TNGT Thụy Điển 

(STRADA). 

Cảnh sát và bệnh viện 

đều nhập dữ liệu trong 

cùng một CSDL. Họ sử 

dụng phương pháp so 

khớp bằng cách sử dụng 

số căn cước công dân để 

thiết lập số lượng tử 

vong và thương tích 

chính xác và đáng tin cậy 

hơn. 

Báo cáo hàng năm có sẵn, 

được công khai, trong khi 

hệ thống trên web là mở 

cho các bên liên quan. Để 

truy cập vào hệ thống, cần 

thực hiện quy trình đăng 

ký, cũng như tham gia 

khóa đào tạo một ngày về 

cách sử dụng STRADA. 

 
24 Job, S., Czapski, R., Giemza, J. và Żukowska, J. (2015). Báo cáo về phát triển hệ thống thông tin an toàn 

đường bộ cho Ba Lan. Cơ sở an toàn đường bộ toàn cầu. 
25 roadsafety.piarc.org. (n.d.). Hướng dẫn an toàn đường bộ - Hiệp hội đường bộ thế giới (PIARC). [trực tuyến] 

Có sẵn tại: https://roadsquil.piarc.org/vi [Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020]. 
26 Ibid. 
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Hà Lan27 Bộ Giao thông vận tải 

và Môi trường – Trung 

tâm Giao thông vận tải 

và Hàng hải sử dụng 

Hệ thống Đăng ký 

TNGT đường bộ Quốc 

gia. 

Vị trí va chạm được liên 

kết với Hệ thống Đăng 

ký TNGT đường bộ 

Quốc gia. Thông tin về 

phương tiện giao thông 

được thêm vào bằng 

cách sử dụng đăng ký 

phương tiện giao thông 

làm cơ sở. Dữ liệu 

TNGT cũng được bổ 

sung với dữ liệu đến từ 

Hệ thống Đăng ký Y tế 

Quốc Gia. 

Truy cập mở qua Web. 

New 

Zealand28 

Hệ thống phân tích 

TNGT đường bộ New 

Zealand (CAS) được 

duy trì bởi Cơ quan 

Giao thông vận tải New 

Zealand. 

 

CAS không được liên kết 

với hệ thống CSDL bệnh 

viện. Các dữ liệu về 

thuộc tính đường bộ, vận 

hành giao thông, và 

người điều khiển phương 

tiện giao thông có sẵn từ 

các CSDL khác. 

Công chúng được quyền 

truy cập vào danh sách 

TNGT được mã hóa, báo 

cáo nhóm TNGT, và báo 

cáo TNGT chi tiết của 

cảnh sát thông qua ứng 

dụng và quy trình cấp 

giấy phép. 

Malaysia29 Cảnh sát có hệ thống 

CSDL riêng của họ, 

được gọi là Hệ thống 

Báo cáo Cảnh Sát 

(PRS). Viện Nghiên cứu 

ATGT đường bộ 

(MIROS) thường xuyên 

thu thập các báo cáo 

điện tử từ cảnh sát, sau 

đó tải chúng lên CSDL 

riêng của họ, được gọi 

là Hệ thống CSDL và 

phân tích tai nạn đường 

bộ (M-ROADS). Hệ 

thống CSDL và phân 

tích tai nạn đường cao 

tốc Malaysia 

(MHROADS) hiện 

đang được sử dụng bởi 

cơ quan Tuần tra đường 

cao tốc. Cơ quan đăng 

ký chấn thương quốc 

Hiện tại, PRS không 

được liên kết với M-

ROADS. Nhân viên 

MIROS tải các báo cáo 

điện tử từ PRS lên M-

ROADS một cách thủ 

công.  

Dữ liệu được chia sẻ theo 

yêu cầu. 

 
27 Job, S., Czapski, R., Giemza, J. và Żukowska, J. (2015). Báo cáo về phát triển hệ thống thông tin an toàn 

đường bộ cho Ba Lan. Cơ sở an toàn đường bộ toàn cầu. 
28 Montella, A., Andreassen, D., Tarko, A., Turner, S., Mauriello, F., Imbriani, L., Romero, M. và Singh, R. 

(2012). Đánh giá quan trọng về cơ sở dữ liệu sự cố quốc tế và các đề xuất cải thiện cơ sở dữ liệu quốc gia Ý. 

Thủ tục - Khoa học xã hội và hành vi, [trực tuyến] 53, tr. 49-61. Có sẵn tại: 

https://www.scTHERirect.com/science/article/pii/S1877042812043212 [Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2020]. 
29 MIROS. 2019. Thuyết trình tại Hội nghị Trung tâm thông tin ATGT đường bộ Châu á – Thái Bình Dương tổ 

chức tại Singapore. 
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gia từ Bộ Y tế là nguồn 

dữ liệu thứ cấp. 

Hàn Quốc30 Dữ liệu chính thức đến 

từ cảnh sát, có hệ thống 

CSDL riêng của họ, 

được gọi là Hệ thống 

Quản lý Thông tin 

Traffic Cop. Dữ liệu từ 

cảnh sát sau đó được 

gửi đến Hệ thống Phân 

tích TNGT của Cơ 

quan Giao thông đường 

bộ và Hệ thống Quản lý 

Thông tin ATGT của 

Cơ quan ATGT Hàn 

Quốc. 

 

Cơ quan Giao thông 

đường bộ và Cơ quan 

ATGT Hàn Quốc tích 

hợp dữ liệu về TNGT từ 

cảnh sát với các dữ liệu 

ATGT khác. 

Hai cơ quan này sau đó 

chia sẻ dữ liệu đến các 

bên liên quan và công 

chúng. 

Philippines 

 

Bộ Giao thông Vận tải 

là quản trị viên chính 

của hệ thống TNGT 

Phillippines, Dữ liệu về 

Báo cáo và Đánh giá 

Trực quan Tai nạn 

Đường bộ (DRIVER) 

và cảnh sát là những 

người thu thập dữ liệu 

chính. Thông tin thêm 

về DRIVER được đề 

cập trong Phụ lục 2. 

Chính phủ đang trong 

quá trình tích hợp 

DRIVER với Hệ thống 

Giám sát Chấn thương 

Quốc gia. Liên kết sẽ 

được thực hiện thông 

qua việc so khớp với các 

người định danh thứ cấp. 

Công chúng được quyền 

truy cập vào toàn bộ nền 

tảng. Chỉ nhân viên Chính 

phủ đã đăng ký mới có 

quyền truy cập quản trị và 

phân tích những dữ liệu 

tối mật. 

Bang 

Indiana, 

Hoa Kỳ31 

Cảnh sát bang Indiana 

là người thu thập dữ 

liệu chính, dữ liệu được 

quản lý bởi CSDL về 

TNGT đường bộ bởi 

một tổ chức tư nhân. 

Các bộ dữ liệu đường bộ 

được liên kết với CSDL 

tại nạn giao thông và 

quản lý bởi Sở Giao 

thông Vận tải bang 

Indiana. 

Truy cập qua nền Web. 

 

Bộ phận quản lý cơ sở dữ liệu, nơi sẽ bảo đảm việc tích hợp các loại dữ liệu khác nhau và triển 

khai chính sách truy cập cũng như liên kết, có vị trí thiết yếu. Thông thường, cơ quan ATGT 

vận tải đường bộ giữ vị trí này. Điều quan trọng nhất là bộ phận quản lý CSDL phải có các 

nhiệm vụ pháp lý rõ ràng, và nền tảng công nghệ phù hợp để triển khai liên kết với các CSDL 

khác (như về người điều khiển phương tiện giao thông và phương tiện giao thông) cũng như 

chia sẻ dữ liệu với các cơ quan khác. 

 
30 Chương trình chia sẻ kiến thức và Tư vấn chung của Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (2019). Hệ thống thông tin 

và công cụ điều tra an toàn đường bộ, Ecuador. 
31 Montella, A., Andreassen, D., Tarko, A., Turner, S., Mauriello, F., Imbriani, L., Romero, M. và Singh, R. 

(2012). Đánh giá quan trọng về cơ sở dữ liệu sự cố quốc tế và các đề xuất cải thiện cơ sở dữ liệu quốc gia Ý. 

Thủ tục - Khoa học xã hội và hành vi, [trực tuyến] 53, tr. 49-61. Có sẵn tại: 

https://www.scTHERirect.com/science/article/pii/S1877042812043212 [Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2020]. 
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4.2.3 Tóm lược về phương pháp triển khai tốt nhất 

Tóm tắt về các nhận định từ bản đánh giá trong Phụ lục 3A được trình bày sau đây: 

1. Một trong những nguyên tắc cơ bản cho việc quản lý ATGT đường bộ hiệu quả là liên 

tục cải thiện chất lượng của hệ thống dữ liệu ATGT đường bộ, đảm bảo dễ dàng truy 

cập và sử dụng bởi nhiều bên liên quan nhất có thể, trong khi cũng đảm bảo bảo vệ 

được dữ liệu nhận dạng về từng cá nhân hoặc phương tiện giao thông. 

2. Dữ liệu về TNGT được thu thập chính bởi cảnh sát, và nên được kết hợp hoặc liên kết 

với dữ liệu ATGT đường bộ quan trọng từ các nguồn khác, chẳng hạn như dữ liệu 

thương tích từ ngành y tế, cũng như dữ liệu về đường bộ, phương tiện giao thông và 

người dùng từ ngành giao thông vận tải. 

3. Hệ thống CSDL TNGT quốc gia được quản lý một cách lý tưởng bởi cơ quan chủ trì 

về ATGT đường bộ quốc gia, hoặc ít nhất được cơ quan chủ trì này giám sát. Cơ quan 

chủ trì, trong số các cơ quan khác nhau, phải chịu trách nhiệm cho việc duy trì các loại 

dữ liệu khác, tạo điều kiện cho việc liên kết CSDL. Ngoài ra, thực thể này cần có sự ủy 

nhiệm pháp lý mạnh mẽ và rõ ràng, cũng như khả năng công nghệ và nguồn lực để có 

thể đối chiếu các bộ dữ liệu khác nhau từ các cơ quan khác nhau, và quản lý CSDL. 

4. Dữ liệu nằm ngoài dữ liệu về TNGT như dữ liệu về cơ sở hạ tầng, phương tiện giao 

thông, hành vi người tham gia giao thông, đánh giá đường bộ, và những dữ liệu ngữ 

cảnh như dân số, số km phương tiện được điểu khiển bởi những bộ phận người tham 

gia giao thông khác nhau, là thiết yếu để hiểu được bản chất của các vấn đề ATGT 

đường bộ cũng như thiết kế các chương trình hiệu quả.  

5. Hệ thống công nghệ Thông tin và truyền thông cần được tận dụng để hợp lý hóa và 

giúp xác thực mọi phần của quy trình thu thập dữ liệu (như việc thu thập dữ liệu tại 

hiện trường TNGT bằng điện thoại di động, hợp nhất và chia sẻ dữ liệu giữa các bên 

liên quan, tự động hoàn thành các phạm vi dữ liệu được chọn). Tuy nhiên có những 

trường hợp, các biểu mẫu giấy vẫn có thể có hiệu lực miễn là các biểu mẫu đó được 

thiết kế và quản lý để chuẩn hóa việc báo cáo. 

6. Việc sắp xếp tổ chức trong và giữa các cơ quan là rất quan trọng để hỗ trợ việc điều 

phối quản lý dữ liệu ATGT đường bộ, chuẩn hóa các biểu mẫu và định nghĩa, tài trợ 

bền vững, và các nhiệm vụ liên quan khác như đào tạo thường xuyên về nhập dữ liệu, 

điều tra TNGT cũng như đánh giá thương tích.  

7. Cần thiết lập các hướng dẫn rõ ràng cho tất cả các khía cạnh của việc thu thập, báo cáo 

và phân tích dữ liệu, bao gồm các mốc thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau, 

hướng dẫn và đường dây nóng để hỗ trợ truy vấn cũng như xử lý sự cố 

8. Hệ thống quản lý dữ liệu cần phải đủ linh hoạt để hỗ trợ việc cải thiện liên tục, như tạo 

điều kiện liên kết và tích hợp dữ liệu, điều chỉnh các chỉ số, hoặc tinh chỉnh các công 

cụ phân tích. 

9. Tử vong được xác định là chấn thương gây tử vong xảy ra trong vòng 30 ngày từ sau 

khi gặp tai nạn. Chấn thương nghiêm trọng được xác định là đã nhập viện ít nhất 24 giờ 

hoặc đã được bác sĩ chuyên khoa điều trị về chấn động, vết rách nghiêm trọng và gãy 

xương. Các định nghĩa này nên được đưa vào quy trình công việc và truyền đạt tới tất 

cả các mã hóa viên và điều tra viên.  

10. Việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương nên được thực hiện bởi các chuyên 

gia y tế thay vì cán bộ công an tại hiện trường vụ tai nạn. 

11. Cần có các công cụ phân tích mặc định để dễ dàng báo cáo bằng bảng và biểu đồ, báo 

hiệu các điểm đen, và quan trọng nhất là áp dụng các hệ thống thông tin địa lý. Mục 

tiêu là để cho phép phân tích toàn diện theo hướng dẫn của Phương pháp tiếp cận hệ 

thống ATGT. 
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12. Quản lý và giám sát hệ thống phải liên tục và bền vững – ví dụ như tập trung vào việc 

đào tạo liên tục cho người thu thập dữ liệu, cũng như đảm bảo chất lượng dữ liệu và 

khả năng bền bỉ của công nghệ thông tin và truyền thông. 

 

4.3 Thu thập và sử dụng dữ liệu về an toàn giao thông đường bộ tại 

Việt Nam 

Mục tiêu của báo cáo này là để thu thập, đối chiếu và sử dụng dữ liệu về TNGT tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, NRSO cần bao hàm tổng thể về dữ liệu ATGT đường bộ bao gồm dữ liệu được 

công bố (số lượng phương tiện hay số lượng giấy phép lái xe, lưu lượng tham gia giao thông, 

v.v…) và các dữ liệu đánh giá hiệu quả. 

Dữ liệu về ATGT đường bộ rất quan trọng bởi chúng: 

• Cung cấp phương hướng xây dựng các biện pháp can thiệp hiệu quả về mặt chi phí 

• Cho phép việc triển khai đối với kết cấu hạ tầng quan trọng, phương tiện và các chương 

trình thay đổi hành vi được giám sát 

• Cho phép đặt ra những mục tiêu quan trọng trong một khoảng thời gian dài. 

Khi NRSO được thành lập cùng với một chiến lược dài hạn cho ATGT đường bộ tại Việt Nam, 

việc đưa ra các chỉ số đánh giá an toàn là rất cần thiết. Một vài chỉ số đánh giá về an toàn được 

đưa ra dưới đây dựa trên những mục tiêu tự nguyện về thực hiện ATGT của Liên hợp quốc 

được đưa ra ở Mục 2 trên. Mỗi chỉ số sẽ được đánh giá dựa trên các câu hỏi: Tại sao dữ liệu 

này quan trọng? Dữ liệu này được thu thập như thế nào? Ai là người thu thập dữ liệu này? Dữ 

liệu này được sử dụng như thế nào? Các dữ liệu liên quan khác là gì? Làm thế nào để thực hiện 

tại Việt Nam? 

Danh sách này không mang tính toàn diện nhưng nó sẽ giúp chỉ ra một vài trường hợp tiêu biểu 

cũng như những cơ hội để NRSO có thể đối chiếu và sử dụng những thông tin về ATGT này32. 

 

Tốc độ Tình hình ở Việt Nam 

 

Phương tiện vượt quá tốc độ 

cho phép 

Dữ liệu ATGT đường bộ này hiện chưa có sẵn tại 

Việt Nam 

1. Tại sao dữ liệu này quan trọng? Tốc độ là một trong những yếu tố gây nguy hiểm nghiêm trọng 

trong các vụ tai nạn giao thông, làm tăng nguy cơ và hậu quả các va chạm. Việc giảm 5% tốc độ 

trung bình sẽ giúp giảm 20% số vụ tai nạn giao thông gây chết người vì nguyên nhân này. 

2. Dữ liệu này được thu thập như thế nào? Dữ liệu về tốc độ có thể được thu thập thông qua các 

thiết bị kiểm soát trên đường, các thiết bị kiểm soát tốc độ tự động hoặc các ứng dụng kiểm soát 

của phương tiện. Việc nắm được tốc độ giới hạn cho phép, loại phương tiện (phương tiện thô sơ 

– xe gắn máy, xe phân khối nhỏ, xe phân khối lớn), thời gian và tốc độ thực tế của mỗi loại 

 
32 Những trường hợp điển hình trên được báo cáo bởi: Ngân hàng thế giới. (2019). Hướng dẫn về các cơ hội và 

thách thức về an toàn đường bộ: Hồ sơ quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Washington DC, Hoa Kỳ: Ngân 

hàng Thế giới và Van den Berghe, W., Fleiter, J.J. & Cliff, D. (2020) Hướng tới 12 mục tiêu tự nguyện toàn cầu 

về an toàn giao thông đường bộ. Hướng dẫn cho các quốc gia về các hoạt động và biện pháp để đạt được các 

mục tiêu tự nguyện về an toàn giao thông đường bộ toàn cầu. Brussels: viện Vias và Genève: Đối tác an toàn 

giao thông đường bộ toàn cầu. 
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phương tiện (trong điều kiện không có trở ngại) là rất hữu ích. Tốc độ thực tế được dùng để xác 

định số lượng các phương tiện đang vượt quá tốc độ cho phép.  

3. Ai thu thập dữ liệu này? Dữ liệu này do một tổ chức thu thập (tốt nhất là một trung tâm nghiên 

cứu đáng tin cậy) chứ không phải các cơ quan kiểm tra và giám sát tốc độ để tránh các trường 

hợp điều chỉnh số liệu.   

4. Dữ liệu này được sử dụng như thế nào? Dữ liệu này có thể được dùng để theo dõi quá trình 

hạn chế số lượng phương tiện vượt quá tốc độ cho phép thông qua chương trình kiểm soát tốc độ 

bắt buộc đưa ra bởi BCA. Dữ liệu này cũng có thể được sử dụng để thiết kế các chương trình 

truyền thông về hành vi góp phần củng cố chương trình kiểm soát này.  

5. Những dữ liệu liên quan khác?  Tốc độ thực tế trung bình cũng có thể được thu thập để theo 

dõi tốc độ trung bình trên toàn mạng lưới giao thông và có thể được điều chỉnh giảm bằng việc 

thay đổi tốc độ giới hạn và cơ sở hạ tầng đường xá, BGTVT. 

6. Quá trình thực hiện ở Việt Nam như thế nào? Một tổ chức nghiên cứu có thể được giao phó 

việc thiết kế và giám sát cuộc điều tra về tốc độ, bắt đầu với một vài dự án đi đầu trên một vài 

loại đường giao thông ở cả khu vực nông thôn và thành phố. Mục tiêu cuối cùng là thiết kế một 

cuộc điều tra duy nhất thực hiện hằng năm trên quy mô toàn quốc để đo lường các giá trị thu 

được ở trên toàn quốc và ở cả các địa phương.  

 

Vi phạm quy định về nồng độ cồn Tình hình ở Việt Nam 

 

Kết quả kiểm tra của tài xế 

vượt quá nồng độ cồn cho 

phép khi lái xe 

Dữ liệu ATGT đường bộ này hiện chưa có sẵn tại 

Việt Nam 

1. Tại sao dữ liệu này quan trọng? Một người lái xe với nồng độ cồn trong máu trên 0.05, mức 

nồng độ cồn cho phép trước đây tại Việt Nam, có thể làm gia tăng gấp đôi nguy cơ tai nạn giao 

thông có thương tích và làm gia tăng nhiều lần với nguy cơ tai nạn giao thông gây chết người. 

Những người trẻ và các tài xế xe máy thường gặp nguy cơ cao hơn. 

2. Dữ liệu này được thu thập như thế nào? Dữ liệu về mức độ cồn trong máu có thể được thu 

thập tại các điểm kiểm tra nồng độ cồn bắt buộc, với những kiểm soát hợp lý về mặt thông tin và 

sử dụng các thiết bị kiểm tra bắt buộc. Các thông tin về loại phương tiện (phương tiện thô sơ – 

xe máy, xe phân khối nhỏ, xe phân khối lớn), thông tin về thời gian, giới tính và độ tuổi của lái 

xe là rất hữu ích. Khảo sát này khá phức tạp vì nó yêu cầu dữ liệu về cơ thể người vì vậy rất cần 

sự hợp tác giữa các viện nghiên cứu và lực lượng cảnh sát.  

3. Ai thu thập dữ liệu này?  Dữ liệu này nên được thu thập bởi một tổ chức (tốt nhất là một trung 

tâm nghiên cứu đáng tin cậy) chứ không phải các cơ quan kiểm tra và giám sát để tránh các trường 

hợp điều chỉnh số liệu và để dữ liệu có thể đáp ứng được yêu cầu của khảo sát. 

4. Dữ liệu này được sử dụng như thế nào?  Dữ liệu này có thể được sử dụng để theo dõi quá trình 

làm giảm các trường hợp sử dụng rượu bia khi lái xe thông qua chương trình kiểm soát bắt buộc 

đưa ra bởi BCA. Dữ liệu này cũng có thể được sử dụng để thiết kế các chương trình truyền thông 

về hành vi góp phần củng cố chương trình kiểm soát này. 

5. Những dữ liệu liên quan khác?  Một vài quốc gia sử dụng nồng độ cồn trong máu của các tài 

xế qua đời trong các tai nạn giao thông để nghiên cứu và kết luận. Các dữ liệu về nồng độ cồn đo 

được trong các trạm kiểm soát của cảnh sát được sử dụng để đo lường mức độ hiệu quả của 

chương trình ngăn chặn bắt buộc dựa trên những kiểm tra trên quy mô lớn nhằm nâng cao nhận 

thức về rủi ro của các tài xế.  

6. Quá trình thực hiện ở Việt Nam như thế nào? Một tổ chức nghiên cứu có thể được giao phó 

và hợp tác cùng với BCA để thiết kế và giám sát cuộc điều tra về sử dụng rượu bia khi lái xe bắt 

đầu với một dự án cả ở khu vực nông thôn và thành phố. Mục tiêu cuối cùng là thiết kế một cuộc 

điều tra duy nhất thực hiện hằng năm trên quy mô toàn quốc để đo lường các giá trị thu được ở 

trên toàn quốc và ở cả các địa phương.  
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Dây đai an toàn Tình hình ở Việt Nam 

 

Những người ngồi trên 

phương tiện giao thông sử 

dụng đúng dây đai an toàn 

Dữ liệu ATGT đường bộ này hiện chưa có sẵn ở 

Việt Nam 

1. Tại sao dữ liệu này quan trọng? Mức độ rủi ro chết người và các tổn thương nghiêm trọng khác 

được giảm tới 45-50% với những người ngồi ghế trước có thắt dây an toàn và con số này với 

những người ngồi ghế sau có thắt dây an toàn là 25%. Những người ngồi trên phương tiện tham 

gia giao thông không thắt dây an toàn có tỉ lệ bị văng ra khỏi phương tiện trong tai nạn nhiều hơn 

30 lần. 

2. Dữ liệu này được thu thập như thế nào?  Dữ liệu về việc thắt dây an toàn có thể được dễ dàng 

thu thập thông qua quan sát trực tiếp trên đường được thực hiện bởi những quan sát viên đã được 

đào tạo và các ứng dụng camera tự động khác. Dữ liệu về việc thắt dây an toàn ở cả hàng ghế 

trước và sau, thời gian và giới tính đều rất hữu ích. 

3. Ai thu thập dữ liệu này?  Dữ liệu này nên được thu thập bởi một tổ chức (tốt nhất là một trung 

tâm nghiên cứu đáng tin cậy) chứ không phải các cơ quan kiểm tra và giám sát về việc cài dây an 

toàn để tránh các trường hợp điều chỉnh số liệu.   

4. Dữ liệu này được sử dụng như thế nào?  Dữ liệu này có thể được sử dụng để theo dõi quá trình 

nâng cao số lượng người sử dụng dây an toàn đúng cách thông qua chương trình kiểm soát bắt 

buộc đưa ra bởi BCA. Dữ liệu này cũng có thể được sử dụng để thiết kế các chương trình truyền 

thông về hành vi góp phần củng cố chương trình kiểm soát này. 

5. Những dữ liệu liên quan khác?  Phương pháp này có thể được sử dụng để thu thập thông tin về 

việc sử dụng các biện pháp thận trọng bắt buộc đối với trẻ em. Điều này nên được quan tâm hơn 

bằng các khảo sát riêng biệt về mức độ phù hợp của các biện pháp thận trọng này và kiến thức 

của người lớn trong việc sử dụng chúng một cách hiệu quả.  

6. Quá trình thực hiện ở Việt Nam như thế nào? Một tổ chức nghiên cứu có thể được giao phó 

để thiết kế và giám sát cuộc điều tra về sử dụng dây an toàn bắt đầu với một dự án cả ở khu vực 

nông thôn và thành phố. Mục tiêu cuối cùng là thiết kế một cuộc điều tra duy nhất thực hiện hằng 

năm trên quy mô toàn quốc để đo lường các giá trị thu được ở trên toàn quốc và ở cả các địa 

phương. 

 

Mũ bảo hiểm Tình hình ở Việt Nam 

 

Người đi xe máy đội mũ 

bảo hiểm đúng cách 

Dữ liệu ATGT đường bộ này hiện chưa có sẵn ở 

Việt Nam 

1. Tại sao dữ liệu này quan trọng? Việc sử dụng đúng cách mũ bảo hiểm đạt chuẩn là rất quan 

trọng khi các chấc thương về đầu gây nên hơn 50% trong số các ca tử vong của những người đi 

xe máy. Những người đi xe máy có đội mũ bảo hiểm có thể giảm 28-73% tỷ lệ tử vong và 46-

85% tỷ lệ chấn thương nghiêm trọng khác. 

2. Dữ liệu này được thu thập như thế nào? Dữ liệu về việc đội mũ bảo hiểm có thể được dễ dàng 

thu thập thông qua quan sát trực tiếp trên đường được thực hiện bởi những quan sát viên đã được 

đào tạo và các ứng dụng camera tự động khác. Dữ liệu về việc sử dụng mũ của tất cả các tài xế 

xe máy, thời gian, giới tính và độ tuổi đều rất hữu ích đặc biệt là việc đánh giá liệu mũ bảo hiểm 

có đang được đội đúng cách.  
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3. Ai thu thập dữ liệu này?  Dữ liệu này nên được thu thập bởi một tổ chức (tốt nhất là một trung 

tâm nghiên cứu đáng tin cậy) chứ không phải các cơ quan kiểm tra và giám sát về việc đội mũ 

bảo hiểm để tránh các trường hợp điều chỉnh số liệu.   

4. Dữ liệu này được sử dụng như thế nào?  Dữ liệu này có thể được sử dụng để theo dõi quá trình 

nâng cao số lượng người sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách thông qua chương trình kiểm soát bắt 

buộc đưa ra bởi BCA. Dữ liệu này cũng có thể được sử dụng để thiết kế các chương trình truyền 

thông về hành vi góp phần củng cố chương trình kiểm soát này. 

5. Những dữ liệu liên quan khác?  Một vấn đề rất quan trọng ở Việt Nam đó là chất lượng của mũ 

bảo hiểm. Vì vậy một cuộc điều tra riêng biệt về những nhà cung cấp mũ bảo hiểm, chứ không 

chỉ người sử dụng, nên được thực hiện để đánh giá chất lượng mũ bảo hiểm nhằm nâng cao việc 

bảo vệ người dùng.  

6. Quá trình thực hiện ở Việt Nam như thế nào? Một tổ chức nghiên cứu có thể được giao phó 

để thiết kế và giám sát cuộc điều tra về tình hình sử dụng mũ bảo hiểm bắt đầu với một dự án cả 

ở khu vực nông thôn và thành phố. Mục tiêu cuối cùng là thiết kế một cuộc điều tra duy nhất thực 

hiện hằng năm trên quy mô toàn quốc để đo lường các giá trị thu được ở trên toàn quốc và ở cả 

các địa phương. 

 

 

Đường bộ Tình hình ở Việt Nam 

 

Đạt được đánh giá an toàn 

của Chương trình Đánh giá 

Đường xá Quốc tế (iRAP) 

Một phân tích của iRAP cho thấy khoảng 3.8 triệu 

đô la Mỹ đầu tư vào cơ sở hạ tầng và việc kiểm soát 

tốc độ ở Việt Nam có thể làm giảm gần 1.97 triệu 

ca tử vong và các thương tật nghiêm trọng khác 

trong vòng 20 năm với tỉ lệ lợi ích: chi phí là 19:1. 

1. Tại sao dữ liệu này quan trọng?  Việc đánh giá hạng sao an toàn của iRAP là một trong những 

phương pháp được phổ biến rộng rãi trên toàn Châu Á cũng như trên thế giới. Nó cung cấp một 

đánh giá khách quan về mức độ an toàn của đường xá đối với nhiều nhóm người tham gia giao 

thông khác nhau. Mỗi hạng sao trong hệ thống đánh giá năm sao cho thấy một con đường có mức 

độ an toàn cao gấp hai lần so với hạng sao thấp hơn và một con đường ba sao được cho rằng có 

mức độ an toàn tối thiểu có thể chấp nhận được. 

2. Dữ liệu này được thu thập như thế nào? Có rất nhiều thông tin được cung cấp trên hệ thống 

đánh giá của iRAP (www.irap.org).  Nhìn chung, các video được ghi lại trên các tuyến đường 

cũng như hai bên đường sẽ được mã hóa thành dữ liệu đi kèm với số lượng các tai nạn trên tuyến 

đường đó và các dữ liệu khác. Hệ thống của iRAP hay được gọi là VIDA sẽ đánh giá hạng sao 

an toàn trên từng 100 mét đường.  

3. Ai thu thập dữ liệu này?  Có một vài tổ chức trên thế giới được iRAP ủy quyền việc thực hiện 

ghi lại các video, phân tích dữ liệu và đưa ra đánh giá sao dựa trên dữ liệu về người ngồi trên 

phương tiện, người đi xe máy, xe đạp và người đi bộ.  

4. Dữ liệu này được sử dụng như thế nào?  Dữ liệu này có thể được sử dụng theo rất nhiều cách 

khác nhau. Các phân tích có thể được dùng để phát triển các dự án đầu tư về an toàn bằng việc 

ước lượng số tiền đầu tư cần thiết và hiệu quả nhất để làm giảm tỷ lệ tử vong và thương tích. Điều 

này khiến nó trở thành một công cụ rất hữu ích trong việc đặt ra và theo dõi việc thực hiện các 

chiến lược. Kết quả của các phân tích là nền tảng để phát triển và theo dõi các chương trình cải 

thiện hạ tầng đường xá.  

5. Các dữ liệu liên quan khác?  Tất cả dữ liệu về đường xá, số vụ tai nạn và thương vong, lượng 

phương tiện tham gia giao thông cũng như dữ liệu về tốc độ tham gia giao thông đều rất quan 

trọng trong việc đánh giá. Đặc biệt, hệ thống iRAP vẫn có tính hiệu quả cao khi có những lỗ hổng 

trong các dữ liệu này.  

6. Quá trình thực hiện ở Việt Nam như thế nào? Một vài nghiên cứu của iRAP đã được thực hiện 

tại Việt Nam mô tả việc sử dụng chúng tại địa phương. Một nghiên cứu của iRAP có thể khiến 

http://www.irap.org/
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việc đấu thầu hệ thống đường cao tốc quốc gia trở nên hiệu quả hơn 5-10%. Điều này cũng rất có 

giá trị nếu một sự đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng được thực hiện để ứng dụng các kết quả của iRAP 

như một công cụ quản trị chiến lược về an toàn cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. 

 

4.4 Phân tích các bên liên quan và nghiên cứu trực quan 

Nhóm tư vấn đã tìm hiểu bộ ngành và các bên liên quan về quan điểm của họ đối với dữ liệu 

ATGT đường bộ, để nắm bắt những vấn đề thực tiễn trong việc thu thập cũng như báo cáo dữ 

liệu TNGT đường bộ. Nghiên cứu trực quan sau đó đã được tiến hành bao gồm việc thực tế tại 

04 Đội Cảnh sát giao thông và tiến hành đánh giá chi tiết về nguồn lực, quy trình thu thập dữ 

liệu cũng như chất lượng dữ liệu. Bốn Đội Cảnh sát giao thông gồm Bắc Từ Liêm, Dĩ An – 

Bình Dương, Mỹ Tho – Tiền Giang, và Châu Thành – Tiền Giang. Đánh giá tương tự cũng 

được thực hiện với bốn trạm y tế cấp xã là Trạm y tế Phường Phúc Diễn, phường Dĩ An, xã 

Tân Hương và Mỹ Phong. Bản tóm tắt của nghiên cứu này nằm trong mục Phụ lục 3C. Kết quả 

nghiên cứu từ hoạt động thu thập số liệu đã được đúc kết thành những kiến nghị trong phần 

sau của báo cáo này. 

4.4.1 Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ 

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký “Nghị quyết về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021”, trong đó đề ra các mục tiêu, 

nhiệm vụ của từng Bộ về ATGT đường bộ. Nghị quyết này là điểm khởi đầu quan trọng trong 

việc xây dựng các khuyến nghị nhằm cải thiện dữ liệu TNGT đường bộ ở Việt Nam. Các điểm 

thích hợp trong nghị quyết là: 

• BGTVT xây dựng và thiết lập CSDL giao thông vận tải, hệ thống điều khiển giao thông 

và chia sẻ CSDL này cho Công an cũng như UBND các tỉnh, thành phố; 

• BGTVT chia sẻ dữ liệu về giấy phép lái xe với BCA; 

• BCA thiết lập các quy định về việc chia sẻ thống kê và dữ liệu cho các cơ quan liên quan; 

• BCA xây dựng CSDL quốc gia về TNGT và vi phạm trật tự, an toàn giao thông; và 

• BYT thiết lập thu thập dữ liệu về các vụ TNGT trong các cơ sở y tế, chia sẻ dữ liệu này 

cho UBATGTQG và Ban ATGT. 

Nghị quyết phản ánh sự quyết tâm của CPVN trong việc thiết lập các hệ thống và chính sách 

cho phép, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp nhất và chia sẻ dữ liệu TNGT đường bộ giữa 

các Bộ. Điều này cũng phản ánh rằng các mối liên hệ này hiện chưa xuất hiện, nhưng vẫn đang 

tiếp tục được theo đuổi và phát triển. 

4.4.2 Vai trò của Bộ Công an trong thu thập dữ liệu 

Cục Cảnh sát Giao thông trực thuộc BCA có nhiệm vụ pháp lý rõ ràng về thu thập dữ liệu 

TNGT tại Việt Nam. BCA có nhiều cấp như: Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 

Công an các huyện, quận và các thành phố trực thuộc tỉnh; và Công an tại các xã, phường và 

thị trấn. 

CSDL của BCA, được gọi là CSDL TNGT là nền tảng lưu trữ dữ liệu TNGT chính thức của 

Việt Nam. Tại Việt Nam, việc thu thập dữ liệu ATGT đường bộ có các điểm tích cực giống 

các quốc gia khác như sau: 

• BCA có nhiệm vụ pháp lý rõ ràng và chắc chắn trong việc thu thập CSDL TNGT chính 

thức. Các trình tự và công cụ pháp lý được đưa ra để làm rõ các trách nhiệm như người 

thu thập dữ liệu, chuẩn hóa cách thức thu thập dữ liệu, và thiết lập quy trình thu thập 

dữ liệu. Nhiệm vụ pháp lý của BCA được phản ánh trong Luật Giao thông đường bộ 
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năm 2008, và được củng cố bởi Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ ngày 02 tháng 06 năm 2010 (hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) và hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia áp dụng theo quy định tại Luật Thống kê 2015. Cảnh sát giao thông 

cũng đã thiết lập các giao thức trong việc thu thập dữ liệu, có thể được tra cứu trong 

Thông tư số 58/2008/TT-BCA ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an. 

Công việc thống kê được thực hiện bởi một đơn vị cảnh sát giao thông phụ trách tại địa 

phương, vì vậy tránh được việc trùng lặp hồ sơ. 

• Thông tư 58 của BCA và các sửa đổi tương ứng đưa ra các quy định về thu thập và 

quản lý dữ liệu TNGT của BCA. Tài liệu chính sách này quy định trách nhiệm của từng 

sở cảnh sát, xác định mức độ nghiêm trọng của vụ TNGT, liệt kê các tiêu chuẩn ghi và 

báo cáo, đồng thời đặt ra sự phát triển của CSDL TNGT. 

• Hệ thống CSDL TNGT hiện vẫn tồn tại và đang tiếp tục phát triển. Hệ thống có sẵn 

hoàn toàn có thể được sử dụng trên toàn quốc. BCA đã ghi nhận các khía cạnh cần cải 

tiến như điều chỉnh định nghĩa về tử vong và tầm quan trọng của việc liên kết các bộ 

dữ liệu và hệ thống CSDL. BCA đồng thời cũng đang trong quá trình nâng cấp hệ thống 

Công nghệ thông tin và còn phát triển ứng dụng di động để nhập dữ liệu TNGT dễ dàng 

hơn. Hiện đã có các nhân viên nhập liệu được đào tạo trong mỗi Đội Cảnh sát giao 

thông sử dụng hệ thống CSDL TNGT. Các cán bộ nhập dữ liệu có đủ kỹ năng tin học 

và đã được đào tạo để sử dụng hệ thống. 

• Thiết bị đã có sẵn. Đội Cảnh sát giao thông tại các quận, huyện, thành phố và thị  xã 

đều được trang bị máy tính. Các máy tính được cài đặt phần mềm CSDL và có kết nối 

Internet tốc độ cao để nhập dữ liệu vào và xuất dữ liệu sang CSDL TNGT, được quản 

lý bởi Cục Cảnh sát giao thông . Các đồn này cũng có máy đo hơi thở, một số có camera 

giao thông. 

CSDL TNGT được dựa trên Gói Phân tích Tai Nạn trên Máy vi tính (MAAP 5), được phát 

triển theo dự án của Ngân hàng Thế giới. Thông số kỹ thuật CSDL được tóm tắt trong Bảng 7. 

Bảng 6: Thông số kỹ thuật CSDL của MAAP 

Thông số kỹ thuật Miêu tả 

Truy cập mạng nội bộ Có 

Truy cập Internet Có, nhưng  chỉ người được cấp quyền truy cập. 

Tính khả dụng của Hệ thống 

định vị toàn cầu (GPS), và Hệ 

thống thông tin địa lý (GIS) 

Tham chiếu địa lý, nhưng bộ dữ liệu GIS bị giới hạn do cảnh 

sát không thu thập tọa độ GPS. 

 

Phần mềm liên kết Phần mềm độc lập. Dữ liệu có thể được tải xuống và chia 

sẻ 

Giao diện người dùng Thân thiện, nhanh, dễ sử dụng. 

Ngôn ngữ địa phương Có 

Phân tích sản phẩm Có 

Định dạng dữ liệu và phân tích Giới hạn ở các báo cáo dạng bảng trong Excel và Word 
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Khả năng truy cập Hạn chế chỉ cho Cảnh sát giao thông. 

 

Một số cơ hội cải thiện cũng đã được xác định trong các cuộc tham vấn và nghiên cứu thực tế. 

Bên cạnh các trách nhiệm mở rộng về dữ liệu do BCA nắm giữ, dữ liệu ATGT đường bộ có 

vai trò rất quan trọng đối với hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hiệu quả. Dữ liệu 

TNGT có chất lượng tốt cho phép các chỉ huy lực lượng Cảnh sát giao thông phân bổ nguồn 

lực của họ đến những địa điểm và thời gian có khả năng xảy ra TNGT cao, và từ đó ngăn chặn 

TNGT xảy ra. Một ví dụ xuất sắc là việc hướng đến xử phạt hành vi lái xe khi uống rượu bia 

vào các giờ buổi tối và các ngày trong tuần khi mức tiêu thụ rượu bia cao nhất. Chất lượng hiệu 

quả dữ liệu tốt cho phép các chỉ huy lực lượng Cảnh sát giao thông giám sát hoạt động của 

nhiều đơn vị cảnh sát giao thông, để tìm cách nâng cao hiệu quả của hoạt động đảm bảo trật 

tự, an toàn giao thôngcũng như quản lý hiệu quả các đơn vị Cảnh sát giao thông đó. 

Quy trình thu thập dữ liệu 

Cảnh sát giao thông tuân theo một trình tự quy định khi TNGT xảy ra. Vụ tai nạn có thể được 

người dân, tổ chức hoặc phương tiện truyền thông báo với lực lượng cảnh sát. Cảnh sát giao 

thông sẽ được triển khai đến hiện trường vụ tai nạn, và sẽ thông báo cho các phòng ban liên 

quan sau khi điều tra sơ bộ hiện trường. Một số cơ quan được gọi bao gồm: Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường hoặc xã; Ban ATGT địa phương, dịch vụ y 

tế, đơn vị cứu hộ. Thông tin được cảnh sát ghi lại thủ công tại hiện trường theo Mẫu 01 và 02, 

được quy định trong Thông tư 58 của BCA. 

Những dữ liệu yêu cầu trong Mẫu 01 bao gồm: 

• Số Báo cáo 

• Thời gian xảy ra tai nạn 

• Địa điểm 

• Số người tử vong và thương tích 

• Số lượng phương tiện bị hư hỏng 

• Tóm tắt ngắn gọn về nguyên nhân gây tai nạn 

Những dữ liệu yêu cầu trong Mẫu 02 bao gồm: 

• Thời gian xảy ra tai nạn 

• Địa điểm 

• Tử vong 

• Chấn thương 

• Số lượng phương tiện hư hỏng 

• Thiệt hại về tiền 

• Mức độ nghiêm trọng của tai nạn 

• Điều kiện thời tiết 

• Gây tai nạn rồi bỏ chạy 

• Loại va chạm 

• Mức độ vi phạm 

• Có sử dụng điện thoại di động 

• Điều kiện đường xá 

• Loại thiết bị an toàn 

• Biện pháp giải quyết dự kiến 

• Bản đồ 
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• Các phương tiện liên quan 

• Chi tiết về người điều khiển phương tiện và người đi bộ 

• Chi tiết về nạn nhân trên các phương tiện liên quan 

Tất cả các chỉ số trên cần được xác định. Các biểu mẫu thường được hoàn thành tại hiện trường 

vụ tai nạn và phải được đệ trình trong vòng 24 giờ. Ước tính rằng cảnh sát dành 20 phút để 

hoàn thành Mẫu 01 và thêm từ 20 đến 40 phút để hoàn thành Mẫu 02. Ảnh chụp của Mẫu 01 

và Mẫu 02 được trình bày trong các hình sau đây. 

Hình 10: Biểu mẫu 01 

 

Sau khi hoàn thành các biểu mẫu thủ công, cán bộ công an sẽ cung cấp cho cán bộ nhập dữ 

liệu, cũng là người sẽ nhập hai biểu mẫu này vào hệ thống CSDL TNGT. Mỗi Đội Cảnh sát 

giao thông đều có người nhập liệu chuyên biệt và thiết bị nhập liệu chuyên biệt. 

Hình 11: Biểu mẫu 02 
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Minh họa về quá trình thu thập dữ liệu tại BCA được diễn tả trong Hình 12 sau đây 

Hình 12: Quá trình thu thập dữ liệu của BCA 

 

Quá trình thu thập dữ liệu này tồn tại một số vấn đề như sau: 

• Các biểu mẫu thủ công gây ra những cách hiểu khác nhau và xảy ra sai sót. Một số 

đầu mục không được gán giá trị, ví dụ như sơ đồ phác họa va chạm. Điều này khiến 

cho biểu mẫu rất dễ gây ra sai sót, đặc biệt là khi hai người khác nhau (một sĩ quan tại 

hiện trường tai nạn và một nhập liệu viên với máy tính) sẽ sử dụng và đọc biểu mẫu. 

Việc nhập dữ liệu không được chuẩn hóa, chữ viết tay có thể không đọc được, và biểu 

mẫu rất dễ bị mất hoặc hư hỏng. Khi dữ liệu được tải lên hệ thống, nó có thể chứa thông 

tin không chính xác. Có thể thiết kế lại biểu mẫu thủ công để giảm thiểu sai sót gây ra. 

• Thiếu thiết bị GPS. Mặc dù biểu mẫu thủ công bao gồm cả đầu mục về tọa độ GPS, 

nhưng nó hiếm khi được cảnh sát hoàn thành vì thiếu các thiết bị GPS. 

• Toàn bộ quá trình rất tốn thời gian. Hoàn thành cả hai biểu mẫu có thể mất đến một 

giờ, nhập chúng vào CSDL TNGT mất tới 40 phút. Hai biểu mẫu có nhiều trùng lặp, 

như việc chúng có thể chứa cùng một thông tin, và tạo cơ hội cho những sai sót bởi yếu 

tố con người. 

• Thiếu máy tính làm việc và thiếu truy cập internet. Không phải tất cả Đội Cảnh sát giao 

thông đều có máy tính, và với những đồn có máy tính, không phải tất cả đều có kết nối 

internet. Nếu không có máy tính, các biểu mẫu được gửi đến trụ sở chính hoặc đến Đội 

Cảnh sát giao thông gần đó để nhập liệu. Không phải  tất cả các biểu mẫu đều được 

nhập liệu. Thời gian truy vấn và xử lý sự cố còn thiếu sót và ảnh hưởng nghiêm trọng 

việc sử dụng hệ thống. 

Nguồn nhân lực 

Những người phản hồi từ nghiên cứu thực tế đều nhất trí rằng họ cần được đào tạo thêm về 

nghiệp vụ điều tra TNGT. Nếu không được đào tạo, sẽ rất khó cho cảnh sát để tiến hành điều 

tra một cách hợp lý, từ đó sẽ dẫn đến dữ liệu bị bóp méo. 

Mặt khác, cán bộ nhập số liệu có đầy đủ các kỹ năng tin học như Microsoft Word, Excel, và 

sử dụng internet. Có những cán bộ được chỉ định cho việc nhập dữ liệu, nhưng họ cũng vừa 

phải đảm nhận các nhiệm vụ khác như điều tra và tuần tra. Có những người nhập liệu sẵn sàng 

vào cuối tuần, thời gian ban đêm cũng như ngày lễ. Nếu không có người nhập liệu chuyên biệt, 

thì người cảnh sát thực hiện vụ án sẽ là người nhập dữ liệu vào hệ thống. Người nhập dữ liệu 

thường không được đào tạo thường xuyên, nhưng họ đã được đào tạo khi phần mềm được cài 

Hiện trường tai nạn 

Điền Mẫu 01 trong 

khoảng 20 phút 

 

Điền Mẫu 02 

mất từ 20 đến 40 phút 

 

Nhập dữ liệu 

vào CSDL BCA 

mất khoảng 40 

phút 
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đặt tại Đội Cảnh sát giao thông. Ngoài ra còn có sẵn hướng dẫn sử dụng của hệ thống. Cục 

Cảnh sát Giao thông phải chịu trách nhiệm khắc phục sự cố cho hệ thống. Đường dây nóng có 

sẵn nhưng không thường được sử dụng. Đồng thời, không có thông tin về việc cán bộ công an 

có khả năng sử dụng các công cụ phân tích trong hệ thống CSDL về TNGT. 

Yêu cầu về dữ liệu 

Các biểu mẫu và yêu cầu về dữ liệu phải đơn giản nhất có thể và nên đáp ứng được nhu cầu 

của người  dùng. Hiện nay, các biểu mẫu TNGT đường bộ được sử dụng bởi cảnh sát thường 

được thiết kế cho việc truy tố, và cũng rất khó để hoàn thành các biểu mẫu TNGT đường bộ 

tại hiện trường vụ tai nạn. Điều này cho thấy các biểu mẫu cần được thiết kế lại và thời gian 

phân bổ cho nhiệm vụ này cần được xem xét. Nếu các nguồn dữ liệu khác có sẵn và đáng tin 

cậy, thì một số đầu mục (như loại đường và kích cỡ xe) có thể được hoàn thành thông qua hệ 

thống, và biểu mẫu có thể được đơn giản hóa hơn nữa. 

Sự cải tiến của các biểu mẫu cho phép các cán bộ công an tập trung vào các đầu mục chỉ có thể 

thu thập tại hiện trường vụ tai nạn. Các tọa độ GPS chính xác rất quan trọng, đặc biệt là đối với 

các phương pháp xử lý đường bộ, nhưng hiếm khi được hoàn thành ở dạng thủ công, và các 

thiết bị GPS cũng không có sẵn tại các Đội Cảnh sát giao thông. 

Kết quả nghiên cứu trực quan chỉ ra các đầu mục thường không được hoàn thành: 

• Ước tính chi phí thiệt hại về vật chất (chỉ hữu ích cho việc truy tố, không nhằm mục 

đích an toàn) 

• Sử dụng điện thoại di động (có/không) 

• Sử dụng mũ bảo hiểm và dây an toàn (có/không) 

• Mức độ nghiêm trọng 

• Sơ đồ vụ tai nạn. 

Một ví dụ về cách biểu mẫu có thể được tiêu chuẩn hóa là có sơ đồ va chạm tiêu chuẩn mà 

cảnh sát tại hiện trường có thể chọn. Hiện tại, các sơ đồ va chạm được suy ra từ bản sơ đồ vụ 

tai nạn hoặc từ biểu mẫu tai nạn, nhưng chúng không đủ để nắm bắt các loại va chạm. 

Mức độ nghiêm trọng của TNGT có thể được cải thiện. Hiện tại, có năm cấp độ được quy định 

tại Thông tư 58: 

• Va chạm giao thông;  

• Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả ít nghiêm trọng;  

• Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng;  

• Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng;  

• Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Vấn đề chính với phân loại mức độ tai nạn đó là thương tích phải được đánh giá chủ quan sử 

dụng tỉ lệ phần trăm. Ví dụ, theo quy định của Thông tư 58, một vụ tai nạn ít nghiêm trọng 

được xác định khi một người bị thương với tỉ lệ từ 11% đến 31%.  Phương pháp đánh giá không 

được tiêu chuẩn hóa và có thê gây ra nhầm lẫn và thiếu sót. Các mức độ này dễ gây ra sai sót, 

đặc biệt là nếu chấn thương dẫn đến tử vong trong vòng 30 ngày. Rất khó để cập nhật hồ sơ 

nếu có nhiều mức độ nghiêm trọng phức tạp. 

Cuối cùng, có khả năng nguyên nhân của các vụ TNGT được xác định do lỗi của người điều 

khiển phương tiện hoặc sai sót do con người. Nếu không có những điều tra đúng đắn và chi tiết 

về các tình huống dẫn đến TNGT, sẽ rất khó để đưa ra phán quyết như vậy ngay tại chỗ. Tuy 

nhiên, có khả năng là nếu không có sự đánh giá đúng đắn về phương pháp Hệ thống an toàn và 

không có sự đào tạo hợp lý trong công tác điều tra, các điều tra viên sẽ chỉ đơn giản đổ lỗi cho 

người điều khiển phương tiện về vụ tai nạn. Mẫu 02 được thiết kế rõ ràng cho các mục đích tại 
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tòa án, nhưng không phục vụ mục đích điều tra TNGT. Nó có thể được cải thiện bằng cách loại 

bỏ các đầu mục mở để giải thích và gán các giá trị đã đặt trước. 

5.4.3 Bộ Y tế  

Cục Y tế Dự phòng trực thuộc BYT thu thập dữ liệu về ATGT đường bộ (Duc, 2011), nhưng 

không công bố dữ liệu này ngoại trừ một vài bệnh viện lớn sử dụng trang web riêng của họ. 

Dữ liệu được ghi lại chủ yếu là số lượng bệnh nhân, độ tuổi của họ và mức độ thương tật/thương 

vong y tế. 33BYT đã ban hành một mẫu chính thức (“Mẫu Tai nạn-Chấn thương”) vào năm 

2006 và giao trách nhiệm về việc này cho Cục Y tế dự phòng. Tất cả các cơ quan Y tế cấp 

trung ương, cấp tỉnh, huyện, phường/thôn có trách nhiệm hoàn thành mẫu này. Bộ trưởng BYT 

sau đó đã ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BYT (ngày 14 tháng 08 năm 2014) hướng dẫn về 

thống kê y tế và cung cấp các biểu mẫu áp dụng cho các cơ sở y tế tỉnh, huyện và xã. Hiện tại, 

11 trong số 63 tỉnh thành đang sử dụng hệ thống CSDL được vi tính hóa, xuống tận cấp 

phường/xã. 

Quá trình thu thập dữ liệu trong BYT được minh họa như sau: 

Hình 13: Quá trình thu thập dữ liệu trong BYT 

 

 

So sánh giữa dữ liệu từ Cục Y tế Dự phòng với dữ liệu từ Cục Cảnh sát giao thông được công 

bố năm 2012 được tóm tắt trong bảng 8 dưới đây. Một phát hiện quan trọng là các bệnh viện 

tuân theo định nghĩa quốc tế về 30 ngày cho các trường hợp tử vong trên đường bộ, trái ngược 

với định nghĩa 24 giờ của BCA. 

Bảng 7: Một số lựa chọn về so sánh CSDL của bệnh viện và cảnh sát theo nghiên cứu của 34 

Mục CSDL của BYT CSDL của BCA 

Định nghĩa 

TNGT 

Giống nhau 

 
33 Duc, N., Hoa, D., Huong, N. và Bao, N. (2011). Nghiên cứu về chất lượng dữ liệu tai nạn giao thông hiện có 

tại Việt Nam. Quy trình của Hiệp hội nghiên cứu giao thông Đông Á, [trực tuyến] 8. Có sẵn tại: 

https://www.academia.edu/4140898/Study_on_Quality_of_Ex hiện_Traffic_Accident_Data_in_Vietnam [Truy 

cập ngày 10 tháng 1 năm 2020] 
34 Ibid. 

Các trưởng trạm y tế ký trong các 

trường hợp sau đây: 
 

1 – Báo cáo hàng tháng và quý về 
chấn thương do tai nạn, sử dụng 

mẫu A1/YTCS theo QĐ số 25. 
 

2 – Báo cáo hàng tháng và quý về 

nguyên nhân tử vong dùng mẫu 

A6/YTCS dựa theo Thông tư số 

27 
 

Các báo cáo được nộp cho Trung 

tâm Y tế Quận, Sở Y tế các tỉnh, 

thành phố, Vụ Tài chính và Tổ 

chức của BYT, và BYT 

Thu thập dữ liệu 
 

Lưu trữ dữ liệu 
 

Báo cáo dữ liệu 
 

Trung tâm y tế phường tiếp nhận 

và xử lý thông tin 

Bệnh nhân đến Trung tâm sơ cứu 

Y tế trước và báo cáo chấn thương 

Nhân viên y tế tại địa phương báo 

cáo cho Trung tâm Y tế 

(biểu mẫu chấn thương do tai nạn – 

Phụ lục 1 theo QĐ số 26.) 

Thảo luận với cán bộ tư pháp và 

cán bộ hộ tịch cấp xã/phường để có 

thống kê về nguyên nhân gây tử 

vong trong khu vực. 
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Đối tượng ghi 

nhận 

Mỗi bản ghi nhận cho một 

bệnh nhân 

Mỗi bản ghi nhận cho một vụ tai nạn 

Thông tin đầu 

vào chính 

Liên quan đến chấn thương y tế 

và tổn thương sức khỏe của 

bệnh nhân 

Liên quan đến nguyên nhân, tình 

huống, và hậu quả của tai nạn; cho 

mục đích truy tố 

Các cơ quan ghi 

thông tin ban đầu 

Tất cả các cơ sở y tế từ cấp nhỏ 

nhất đến trung ương 

Tất cả các đội CSGT 

Định nghĩa tử 

vong 

Chết tại chỗ hoặc trong vòng 

30 ngày sau khi gặp tai nạn 

Chết tại chỗ hoặc trong vòng 24 giờ 

(đôi khi là 7 ngày) 

Dữ liệu về chấn 

thương 

Chi tiết và rõ ràng Không đầy đủ 

Hệ thống CSDL Vẫn đang được thiết lập Đang làm việc 

Khả năng truy 

cập 

Khó Khó 

Như đã lưu ý trước đó, có sự khác biệt đáng kể giữa CSDL của BYT và BCA, đặc biệt đối với 

dữ liệu không gây tử vong, tương tự ở nhiều quốc gia có thu nhập trung bình thấp và cao – 

ngành y tế có nhiều khả năng ghi nhận trực tiếp các dữ liệu về thương tích không gây tử vong 

hơn ngành công an. Tuy nhiên, các vấn đề của BYT trong việc thu thập dữ liệu của các cơ sở 

y tế cấp phường, xã cũng được xác định trong nghiên cứu như sau: 

• Hệ thống CSDL vẫn đang trong quá trình thiết lập. Dữ liệu về thương tích do TNGT ở 

dạng dữ liệu tổng hợp. Các báo cáo cụ thể phải được trích xuất từ hệ thống (từ các địa 

phương với hồ sơ điện tử) hoặc phải được tra cứu thủ công từ sổ khám bệnh và điều trị. 

• Độ tin cậy về nguyên nhân chấn thương phần lớn phụ thuộc vào lời khai của bệnh nhân. 

Độ tin cậy trong việc xác định nguyên nhân chấn thương do TNGT còn nhiều nghi vấn, 

vì chúng dựa trên lời khai của các thành viên gia đình bệnh nhân mà không có xác minh 

từ các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả lực lượng cảnh sát. 

• Giấy chứng tử không có thông tin lâm sàng đáng tin cậy. Xác nhận tử vong do TNGT 

phụ thuộc vào việc hoàn thành các mẫu khai tử của các thành viên trong gia đình nạn 

nhân. 

• Dữ liệu y tế bị trùng lặp. Mặc dù hồ sơ không được sao chép trong các phòng khám y tế 

tư nhân, sự trùng lặp có thể xảy ra khi bệnh nhân thuyên chuyển giữa các bệnh viện hoặc 

nhiều bệnh nhân đến bệnh viện, và khi các trường hợp tử vong được báo cáo ở cả 

phường/xã và Cơ sở y tế. Điều này xảy ra phần lớn do dự thiếu các hệ thống kết nối. 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc BYT lấy dữ liệu thương tích từ báo cáo của các bệnh viện 

cấp tỉnh. Mỗi bệnh viện đưa ra một báo cáo dựa trên mẫu từ BYT. Giám đốc bệnh viện chịu 

trách nhiệm về dữ liệu mà họ cung cấp. Chỉ có một người từ BYT chịu trách nhiệm tổng hợp 

dữ liệu cho cả nước. Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, một trong những điểm yếu chính 

của dữ liệu của họ là việc thiếu báo cáo các trường hợp tử vong. Lý do chính là bởi ở Việt 

Nam, có văn hóa đưa người bị thương về nhà trước khi mất trong bệnh viện. Vì vậy, một số dữ 

liệu tử vong không được nắm bắt. 

Một nghiên cứu năm 2018 về ghi nhận tử vong của BYT đã kết luận rằng tỷ lệ tử vong được 

ghi nhận tại các trạm y tế xã, phường là tương đối cao và điều này có thể được cải thiện bằng 
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cách phân tích dữ liệu với CRVS và các nguồn khác từ địa phương (Hong và đồng sự, 2018). 

Trong trường hợp đó, nghiên cứu đã xác định các vấn đề về nguyên nhân tử vong và cần giải 

quyết.35 Điều này ngụ ý rằng, vấn đề báo cáo thiếu các trường hợp tử vong do TNGT đường 

bộ trong BTY là có. 

Đăng ký khai tử và tổng hợp dữ liệu chủ yếu được BYT thực hiện cho từng tỉnh tại Việt Nam thông 

qua CRVS.36 Cơ quan đăng ký hộ tịch có thể cung cấp dữ liệu tử vong một cách chính xác và đáng 

tin cậy nhất, nhưng một hệ thống đăng ký hộ tịch hoàn chỉnh chưa được triển khai tại Việt Nam. 

Dữ liệu tử vong được thu thập dựa trên các cuộc phỏng vấn với các thành viên trong gia đình vì 

nhiều trường hợp tử vong xảy ra tại nhà thay vì bệnh viện, đào tạo người thu thập dữ liệu không 

nhất quán, và dữ liệu chủ yếu phụ thuộc vào những người thiếu đào tạo về y tế.37 

Bên cạnh các trách nhiệm mở rộng về dữ liệu do BYT nắm giữ, dữ liệu ATGT đường bộ rất 

quan trọng đối với trách nhiệm y tế cộng đồng của Bộ. TNGT đường bộ là một bệnh không lây 

nhiễm và là nguyên nhân chính gây tử vong và tàn tật; do đó, dữ liệu về TNGT và thương tích 

chất lượng cao cho phép theo dõi việc trên theo thời gian. Dữ liệu thực hiện ATGT đường bộ 

là rất quan trọng đối với việc thiết kế các chương trình thay đổi hành vi cộng đồng hiệu quả. 

Dữ liệu thương tích cũng rất quan trọng để sử dụng các nguồn lực ứng phó chấn thương sau va 

chạm – từ những người chứng kiến bên đường đến nạn nhân TNGT, thông qua việc vận chuyển 

đến cơ sở y tế hoặc chuyên khoa chấn thương phù hợp, việc đào tạo và triển khai đội ngũ cán 

bộ chuyên môn, và phục hồi chức năng cho nạn nhân TNGT. 

4.4.4 Bộ Giao thông vận tải 

Hiện đang có hai CSDL chính trong Bộ Giao thông vận tải 

Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) thực hiện việc đăng kiểm nhà nước đối với tất cả các loại 

phương tiện có động cơ trên toàn quốc.38 Cơ quan này chịu trách nhiệm kiểm định ô tô, xe 

buýt, xe tải, và thu phí kiểm định cũng như phí sử dụng đường bộ cho mỗi lần kiểm định. 

CSDL của BCA và CSDL của ĐKVN không được tích hợp với nhau, ví dụ như thông tin về 

đăng ký phương tiện từ BCA. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức 

năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước và tổ chức thực thi 

pháp luật về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước.Tổng cục Đường bộ có một 

hệ thống CSDL giấy phép lái xe, cũng như dữ liệu về cầu đường bộ và CSDL biển báo đường 

bộ. Tổng cục Đường bộ hiện đã cung cấp cho BCA quyền truy cập vào CSDL về GPLX, để 

BCA cập nhật CSDL vi phạm của họ. Bất kỳ sự thu hồi giấy phép lái xe nào đều được BCA 

cập nhật lên CSDL của Tổng cục đường bộ. 

4.4.5 Các CSDL khác 

Các hệ thống dữ liệu liên quan khác đã được triển khai ở cấp địa phương là TRAHUD tại Hà 

Nội (liên kết với Dự án Phát triển Nguồn nhân lực ATGT Nhật Bản – Việt Nam tại Hà Nội 

 
35 Hong, T., Hoa, N., Walker, S., Hill, P., and Rao, C. (2018). Tính đầy đủ và độ tin cậy của dữ liệu tử vong tại 

Việt Nam: Hàm ý đối với Hệ thống thông tin quản lý sức khỏe thường nhật quốc gia. PLOS ONE, [trực tuyến] 

[online]. Có tại: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0190755. [Truy cập ngày 20 

tháng 7 năm 2020]. 
36 Rao, C., Osterberger, B., Dam Anh, T., MacDonald, M., Thi Kim Chuc, N. and Hill, P. (2010). Tổng hợp số 

liệu thống kê tỷ lệ tử vong từ các hệ thống đăng ký dân sự tại Việt Nam: con đường dài phía trước. Bản tin của 

Tổ chức Y tế Thế giới, 88 (1), tr.58 Từ 65. 
37 Walton, M., Harrison, R., Chevalier, A., Esguerra, E., Chinh, N.D., Haian, H., Duong, D.V. và Giang, H. 

(2017). Cải thiện chứng nhận tử vong tại bệnh viện tại Việt Nam: kết quả của một nghiên cứu thí điểm về các 

trường hợp tử vong liên quan đến chấn thương. Phòng chống thương tích, 24 (5), tr.324. 
38 Liên Hiệp Quốc. Đánh giá hiệu quả an toàn đường bộ Việt Nam. 2018. 
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2006-2009) và Hệ thống Handicap International được thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2010.39 Gần đây, hệ thống DRIVER của Ngân hàng Thế giới cũng được giới thiệu. 

Một đầu mối thu thập và cung cấp dữ liệu quan trọng khác đó là Trung tâm Dữ liệu điện tử của 

Chính phủ (GIDC), được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-TTĐT ngày 28/3/2013. GIDC 

là một cơ quan trực thuộc Cổng điện tử của Văn phòng Chính phủ. GIDC thu thập báo cáo tổng 

hợp và tóm tắt từ các Bộ bao gồm cả báo cáo tóm tắt vụ TNGT từ BCA sau đó được xử lý đến 

cho tất cả các Bộ. Bên cạnh báo cáo tóm tắt TNGT, cơ quan trên cũng đồng thời thu thập tất 

cả các báo cáo của mọi lĩnh vực và các Bộ bao gồm báo cáo dân số, giáo dục, thương mại… 

Báo cáo Toàn cầu về Tình trạng ATGT Đường bộ được công bố bởi Tổ chức Y tế Thế giới, 

như một công cụ để theo dõi hiệu suất và tiến bộ của các quốc gia trong lĩnh vực ATGT đường 

bộ. Một mục cụ thể mà WHO theo dõi chính là dữ liệu tử vong bởi TNGT đường bộ giữa các 

quốc gia. Báo cáo lần thứ tư và cũng là gần đây nhất về năm 2016, được công bố vào tháng 12 

năm 2018. 

Báo cáo của WHO làm rõ phương pháp ước tính tử vong của quốc gia, trước hết dựa trên dữ 

liệu đăng ký và thống kê hộ tịch nhận được từ các quốc gia. Dựa trên tính khả dụng của những 

dữ liệu này, WHO đã phân nhóm các quốc gia. Việt Nam được đưa vào nhóm 2 cùng với Ấn 

Độ và Thái Lan, nhóm mà dữ liệu về nguyên nhân tử vong chỉ có sẵn cho một năm đơn lẻ hoặc 

một vài năm, trong đó các nguồn dữ liệu tử vong thay thế được sử dụng, hoặc độ phủ của việc 

đăng ký hộ tịch nhỏ hơn 80%. Trong nhóm 2, WHO sử dụng các nguồn khác để ước tính con 

số tử vong, cụ thể là trong trường hợp của Việt Nam năm 2004 sử dụng báo cáo của Nghiên 

cứu Toàn cầu về Bệnh tật. Mô hình nguyên nhân tử vong đã được sử dụng dựa trên mức độ tử 

vong do mọi nguyên nhân (không bao gồm HIV, chiến tranh và thiên tai), tổng thu nhập quốc 

dân trên đầu người và khu vực. Để ước tính sự phân phối của nguyên nhân tử vong tại Việt 

Nam, các mẫu dữ liệu từ Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan đã được sử dụng. Điều này được bổ 

sung bởi nghiên cứu về tỷ lệ tử vong tại Việt Nam. 

Những ước tính này cho thấy xu hướng gia tăng về số lượng người thiệt mạng và nhấn mạnh 

sự cải thiện việc thu thập dữ liệu của Chính phủ là rất cần thiết. 

Bên cạnh trách nhiệm mở rộng về dữ liệu do BGTVT nắm giữ, dữ liệu ATGT đường bộ đóng 

vai trò rất quan trọng đối với việc quản lý hiệu quả hệ thống giao thông đường bộ. Ví dụ, dữ 

liệu TNGT chất lượng cao cho phép Bộ định hướng mục tiêu ngân sách bảo trì và cải thiện kết 

cấu hạ tầng cho những đoạn đường mang lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội. Trách nhiệm của Bộ 

trong việc thu thập các bộ dữ liệu liên quan như lưu lượng giao thông, phương tiện cơ giới, lái 

xe không chỉ hỗ trợ các khía cạnh của hệ thống giao thông đường bộ. Nguồn dữ liệu chất lượng 

về phương tiện và người điều khiển phương tiện là thành phần chính để củng cố quản lý theo 

quy định trong lĩnh vực này, và đưa ra các quyết định an toàn hơn về các yêu cầu cho người 

điều khiển và phương tiện tham gia hệ thống giao thông đường bộ. 

4.4.6 Chia sẻ, phân tích và cải thiện dữ liệu 

Các bên liên quan đồng ý rằng cần có sự chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, đặc biệt là dữ liệu trong 

CSDL TNGT của BCA. Dường như hệ thống của BCA chỉ được sử dụng cho mục đích xử lý 

vi phạm, chứ không phải để phân tích các vấn đề ATGT đường bộ và xây dựng các chương 

trình ATGT đường bộ hiệu quả. Phân tích CSDL TNGT bị giới hạn bởi các bảng và biểu đồ 

tổng hợp trong các báo cáo định kỳ của BCA. Không có dấu hiệu nào cho thấy hệ thống trên 

cho phép lọc dữ liệu, tích hợp các bộ dữ liệu khác (ví dụ: đánh giá iRAP, dữ liệu sức khỏe), 

 
39 Duc, N., Hoa, D., Huong, N. và Bao, N. (2011). Nghiên cứu về chất lượng dữ liệu tai nạn giao thông hiện có 

tại Việt Nam. Thủ tục tố tụng của Hiệp hội nghiên cứu giao thông Đông Á, [trực tuyến] 8. Có sẵn tại: 

https://www.academia.edu/4140898/Study_on_Quality_of_Ex hiện_Traffic_Accident_Data_in_Vietnam [Truy 

cập ngày 10 tháng 1 năm 2020]. 
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cũng như chia sẻ dữ liệu cho các Bộ khác thuộc Chính phủ và công chúng. Ngoài ra, dựa trên 

các báo cáo do công an cung cấp, các công cụ phân tích trong CSDL về TNGT không được sử 

dụng 

Hệ thống CSDL cần được cải thiện với các công cụ phân tích để trao quyền cho các Bộ khác 

thuộc Chính phủ, các nhà nghiên cứu và phân tích ATGT đường bộ thực hiện các nghiên cứu 

sâu về ATGT đường bộ như phân tích điểm đen. CSDL này cần được liên kết với các bộ dữ 

liệu khác như dữ liệu về cơ sở hạ tầng đường bộ, an toàn phương tiện giao thông và cấp giấy 

phép lái xe. Đồng thời, lực lượng CSGT sẽ cần phải được tập huấn để tận dụng hiệu quả các 

công cụ được tìm ra từ CSDL về TNGT. 

Bên cạnh sự cải thiện cho CSDL về TNGT, cổng dữ liệu dành riêng cho ATGT đường bộ là cần 

thiết, có thể truy cập công khai, có thể tích hợp các hệ thống CSDL khác (nếu có thể), và có thể 

được sử dụng bởi nhiều bên liên quan khác nhau để đưa ra những quyết định dựa trên minh chứng 

cụ thể. Cơ quan phụ trách Cổng điện tử về ATGT đường bộ quốc gia phải có khả năng cả về 

công nghệ lẫn nhân sự. Cơ quan này không chỉ tiến hành các phân tích ATGT đường bộ thường 

xuyên, mà còn có khả năng chuyển đổi những phân tích này thành các chương trình và tổ chức 

các cuộc thảo luận với các bên liên quan. Các nhà nghiên cứu và phân tích ATGT đường bộ cần 

đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng và ứng dụng thành các chương trình, chính sách hiệu quả. 

Liên kết giữa các hệ thống CSDL là cần thiết để có cái nhìn và phân tích toàn diện về ATGT 

đường bộ. Mối liên kết giữa BCA và BYT hiện không khả thi vì CSDL y tế quốc gia vẫn đang 

trong quá trình thiết lập. Thêm vào đó, BCA thiếu sự khuyến khích thiết lập mối liên kết với 

các CSDL khác ví dụ như CSDL cầu đường bộ hoặc với iRAP vì họ không cần những thông 

tin này cho việc truy tố, vốn là trọng tâm hiện tại của CSDL TNGT. Việc thiết lập những mối 

liên kết này cần phải có sự tham gia của UBATGTQG, vốn là cơ quan chính về ATGT đường 

bộ, và được xác định là địa điểm tổ chức tốt nhất cho NRSO. 

Hiện tại, không có hệ thống CSDL nào thu thập và đo lường một cách có hệ thống dữ liệu về 

hiệu suất ATGT đường bộ như tốc độ điều khiển phương tiện và sử dụng mũ bảo hiểm xe máy, 

vốn nên được ưu tiên tại Việt nam. Những loại dữ liệu này cần được thu thập thường xuyên và 

việc nghiên cứu chuyên sâu về các chỉ số hiệu suất cần được tiến hành. Thông thường, cơ quan 

chủ trì trong lĩnh vực ATGT đường bộ sẽ lãnh đạo các hoạt động như vậy.  

4.4.7 Khuyến nghị về quản lý dữ liệu ATGT đường bộ tại Việt Nam 

Những khuyến nghị về việc cải thiện hệ thống quản lý dữ liệu ATGT đường bộ tại Việt Nam 

được đưa ra dựa theo các nguyên tắc sau: 

• Dữ liệu phải được sử dụng để phát triển các chương trình ATGT đường bộ toàn diện 

và dựa trên minh chứng; 

• Những cải tiến về công nghệ và thỏa thuận thể chế cần được chỉ ra, và phải bền vững; 

• Dữ liệu phải được chia sẻ và dễ dàng truy cập bởi các bên liên quan; 

• Quá trình thu thập và phân tích dữ liệu phải dễ thực hiện. 

Khuyến nghị nên phát triển Cổng điện tử ATGT đường bộ quốc gia tại Việt Nam. Cổng điện 

tử độc lập này sẽ được quản lý bởi UBATGTQG, cơ quan đứng đầu về ATGT đường bộ trong 

nước. UBATGTQG ở vị trí tốt nhất để thiết lập các mối quan hệ với các hệ thống CSDL khác 

nhau. Họ sẽ có khả năng sử dụng dữ liệu để phân tích và phối hợp với các bên liên quan đến 

kế hoạch và giám sát các chương trình cũng như tạo báo cáo cho các bên liên quan. 

Khuyến nghị những hệ thống CSDL sau đây nên được liên kết với Cổng điện tử ATGT đường 

bộ Quốc gia: 
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Hình 14: Mô hình đề xuất cho Cổng ATGT đường bộ Quốc gia 

 

 

Mô hình dữ liệu trên bao gồm hai bộ phận: 

1. Một hệ thống CSDL nội bộ thu thập và hợp nhất dữ liệu TNGT từ các nguồn khác nhau; 

2. Một nền tảng công khai tích hợp dữ liệu TNGT với dữ liệu ATGT đường bộ khác và 

chia sẻ cho tất cả các bên liên quan. 

Hệ thống CSDL nội bộ về TNGT của BCA - TAD 

Hệ thống CSDL nội bộ về TNGT hiện là cơ sở dữ liệu về TNGT được đặt tại, quản lý và sử 

dụng bởi BCA. Trong mô hình này, BCA vẫn là người thu thập dữ liệu TNGT chính, phù hợp 

với chính sách và các quy định của pháp luật. Được xây dựng bởi cảnh sát, CSDL nội bộ về 

TNGT là kho lưu trữ dữ liệu TNGT chính và sẽ được liên kết với các hệ thống CSDL khác do 

các Bộ khác quản lý như CSDL y tế, đăng ký hộ tịch, cũng như dữ liệu cấp GPLX và đăng ký 

phương tiện. BCA đang hướng đến cải thiện tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu TNGT 

thông qua triển khai tích hợp các dữ liệu trên. Đây sẽ là nền tảng cho sự cải thiện tính chính 

xác và độ tin cậy của dữ liệu TNGT tại Việt Nam. Ngoài ra, giao diện lập trình ứng dụng40 

(API) có thể được sử dụng để chia sẻ dữ liệu TNGT với Cổng điện tử mà không làm lộ dữ liệu 

cá nhân.  

Việc triển khai các bước thu thập dữ liệu sau được khuyến khích: 

• BCA thu thập dữ liệu TNGT tại hiện trường và nhập vào CSDL về TNGT; 

• Tổng Cục Đường bộ và BYT quản lý hệ thống CSDL của mình bao gồm GPLX và dữ 

liệu Y tế; 

• CSDL về TNGT được kết nối với các hệ thống CSDL sau: dữ liệu y tế của BYT, dữ 

liệu GPLX của TCĐB, dữ liệu đăng ký phương tiện của BCA, dữ liệu về hộ tịch và dữ 

liệu về bảo hiểm để cập nhật và hiệu lực hóa thống kê trong CSDL về TNGT; 

• Tích hợp dữ liệu được thực hiện thông qua API; 

• Dữ liệu về tử vong và thương tích được cập nhật thông qua kết nối này; 

 
40 Giao diện lập trình ứng dụng (API) là một tập hợp các quy tắc cho phép các chương trình tương tác với nhau. 

Trong trường hợp này đề cập đến Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông BCA và Cổng thông tin quốc gia về an 

toàn đường bộ. 
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• Dữ liệu không yêu cầu bảo mật trong CSDL về TNGT được chia sẻ công khai trên 

Cổng điện tử. 

Tương tự như CSDL về TNGT của BCA, BYT cũng cần thiết lập CSDL quốc gia của riêng 

mình về thương tích và y tế, được kết nối với CSDL về TNGT trong tương lai. Các thành phần 

của dữ liệu TNGT được đề xuất sẽ được báo cáo tới BYT, chi tiết tại Phụ lục 3D. BCA sau đó 

sẽ cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp dữ liệu TNGT và dữ liệu y tế từ BYT 

thông qua biện pháp đối chiếu. Số liệu định dạng thứ cấp được khuyến khích sử dụng (ngày 

sinh, tuổi, giới tính, thời gian, ngày tháng và vị trí xảy ra sự cố) để tích hợp hai hệ thống cơ sở 

dữ liệu. 

BCA đã thể hiện ủng hộ của mình đối với việc sử dụng chỉ số chính như thông tin chi tiết cá 

nhân cho phương pháp đối chiếu, điều này là lý tưởng nhưng có thể cần những thay đổi về quy 

định của luật pháp đối với quyền riêng tư và bảo mật. BCA cần thường xuyên và thủ công kiểm 

tra dữ liệu của BYT với dữ liệu trong CSDL về NTGT cho đến khi CSDL quốc gia về thương 

tích đi vào hoạt động. Bên cạnh việc phát triển CSDL về thương tích và y tế, BYT cũng phải 

triển khai các chương trình cải thiện đối với phân loại nguyên nhân tử vong. Áp dụng verbal 

autopsy (khám nghiệm tử thi thông qua việc thu thập thông tin về triệu chứng và hoàn cảnh tử 

vong) được đề xuất như một biện pháp để phân loại nguyên nhân tử vong nhằm cải thiện chất 

lượng dữ liệu.41 Hơn nữa, khuyến nghị CSDL y tế sẽ được liên kết với CRVS để cải thiện việc 

thu thập dữ liệu tử vong trong bệnh viện. 

Chi tiết về công tác thường nhật liên quan đến thu thập và tích hợp dữ liệu được trình bày trong 

Phụ lục 4C. 

Nền tảng công khai – Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia 

Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia (NRSP) là trách nhiệm của UBATGTQG và là nền 

tảng chính trong lĩnh vực ATGT đường bộ với dữ liệu TNGT được tích hợp với các dữ liệu 

ATGT đường bộ khác và được chia sẻ đến các Bộ và công chúng. NRSP cần phải được ủy 

quyền và chứng nhận là cổng dữ liệu về ATGT đường bộ chính thức của nhà nước. Sự tích hợp 

bao gồm: 

• BCA thông qua nền tảng API sẽ tự động và điện tử hóa dữ liệu, chia sẻ và đẩy từng 

thống kê TNGT từ CSDL về TNGT đến NRSP. Những thống kê TNGT này không bao 

gồm các thông tin mật nhưng sẽ chỉ bao gồm dữ liệu được liệt kê trong Phụ lục 3D; 

• TCĐB sẽ cung cấp bản đồ và trường dữ liệu cầu đường trong hồ sơ CSV có thể được 

nhập vào NRSP. Bản đồ này cho phép tích hợp dữ liệu kết cấu hạ tầng với dữ liệu 

TNGT; 

• BGTVT cũng cần cung cấp CSDL thông qua nền tảng API hoặc nhập hồ sơ CVS. Hồ 

sơ này bao gồm đánh giá iRAP, bản đồ tốc độ và thông tin khác; 

• NRSO cần tận dụng và sử dụng bất kỳ trường dữ liệu khác như chỉ số hiệu quả, dữ liệu 

mở rộng và các nghiên cứu có thể được nhập vào NRSP. 

NRSP sẽ mã hóa những dữ liệu trên (vd. Dữ liệu không thể được sử dụng để định danh một cá 

nhân hay phương tiện) có thể dễ dàng tiếp cận bởi công chúng, phương tiện truyền thông, các 

nhà nghiên cứu và đặc biệt là các Bộ có liên quan trong lĩnh vực ATGT đường bộ. Thỏa thuận 

chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ cần phải được dự thảo và thực thi để hỗ trợ cho vấn đề này. Một 

 
41 Hong, T., Hoa, N., Walker, S., Hill, P., and Rao, C. (2018). Tính đầy đủ và độ tin cậy của dữ liệu tử vong tại 

Việt Nam: Hàm ý đối với Hệ thống thông tin quản lý sức khỏe thường nhật quốc gia. PLOS ONE, [trực tuyến] 

[online]. Có tại: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0190755. [Truy cập ngày 20 

tháng 7 năm 2020]. 
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danh sách các thành phần của số liệu TNGT được kiến nghị chia sẻ từ mỗi Bộ cho NRSP được 

liệt kê, định nghĩa và mô tả trong Phụ lục 3D. 

Kiến nghị bổ sung cho BCA 

BCA tiếp tục thu thập các dữ liệu TNGT tại hiện trường tai nạn và tiếp tục sử dụng cũng như 

nâng cấp CSDL tai nạn của họ. Tuy nhiên, cần cải thiện về mặt thu thập dữ liệu, tài nguyên 

và các chỉ số. 

1. Kiến nghị bắt đầu dự án cải thiện việc thu thập dữ liệu, và chuẩn bị một biểu mẫu ghi 

dữ liệu TNGT duy nhất. Dữ liệu nên được thu thập thông qua một ứng dụng di động 

hoặc máy tính xách tay tại hiện trường, nhưng nếu không thể, có thể sử dụng các biểu 

mẫu thủ công. Các đầu mục dữ liệu phải có các giá trị gắn kèm để lựa chọn ở khoảng 

lớn nhất có thể, và cũng để loại bỏ những lỗi trong việc ghi và nhập dữ liệu. Nên sử 

dụng sơ đồ va chạm khuyến nghị (hình dưới). 

Hình 15: Ví dụ về sơ đồ va chạm khuyến nghị 42 

 

2. Kiến nghị CSGT được trang bị thiết bị GPS, có thể là ứng dụng được cài đặt trong điện 

thoại của họ. Ghi lại vị trí chính xác là một trong những thông tin quan trọng nhất, và 

biểu mẫu sẽ không được chấp thuận nếu đầu mục về tọa độ GPS chưa được hoàn thành. 

3. Kiến nghị biểu mẫu TNGT duy nhất nên được đơn giản hóa, và dữ liệu có thể được xác 

minh dễ dàng từ các hệ thống CSDL khác như dữ liệu về cầu đường bộ và giấy phép 

lái xe. Những dữ liệu này có thể được loại bỏ khỏi biểu mẫu của cảnh sát và thu thập 

qua các liên kết. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn cho phép dữ liệu trở 

nên chính xác hơn. 

4. Kiến nghị rằng định nghĩa về tử vong nên là trong vòng 30 ngày từ sau TNGT. Điều 

này sẽ yêu cầu cảnh sát phải được hướng dẫn để theo dõi dữ liệu từ bệnh viện, và hệ 

thống CSDL phải được thiết kế theo cách dễ dàng cập nhật hồ sơ. Các yếu tố dữ liệu 

TNGT khác và định nghĩa của chúng được cung cấp trong Phụ lục 3D. 

5. Thường xuyên tổ chức tập huấn về thu thập, phân thích dữ liệu và điều tra TNGT cho 

lực lượng cảnh sát nhằm bảo đảm chất lượng dữ liệu được thu thập và quan trọng hơn, 

dữ liệu được sử dụng để đưa ra quyết định dựa trên minh chứng trong lĩnh vực ATGT 

đường bộ. Đồng thời đề xuất tập huấn để tối ưu hóa các công cụ trong CSDL về TNGT. 

 
42 VicRoads. (2013). Cách sử dụng CrashStats. [trực tuyến] Có sẵn tại: http://data.vicroads.vic.gov.au/meCSDL 

về TNGTata/crashstats_user_guide_and_appendices.pdf [Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020]. 
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6. Kiến nghị BCA đảm bảo tất cả các Đội Cảnh sát giao thông đều có máy tính xách tay/ 

máy tính để bàn, kết nối internet, và làm việc với CSDL TNGT. Cục CSGT cần có các 

cơ chế để xử lý nhanh các lỗi xảy ra với hệ thống CSDL. 
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5. Triển khai thực hiện và các bước tiếp theo 

Mục này đề cập đến một số thành tố quan trọng và xác định các bước tiếp theo để thành lập 

NRSO và tăng cường cho hệ thống dữ liệu ATGT đường bộ tại Việt Nam. Cần nhấn mạnh là 

quá trình ra quyết định (Mục 5.2) và cơ sở pháp lý đi theo (Mục 5.3) sẽ cung cấp nền tảng căn 

bản để từ đó tiến hành các bước tiếp theo.  

5.1 Tóm tắt đề xuất 

Bản tóm tắt đề xuất mô tả phạm vi công việc cho Chính phủ Việt Nam và tầm quan trọng của 

việc triển khai hiệu quả. Tựu chung lại, nghiên cứu này đề xuất với Chính phủ Việt Nam: 

• Tăng cường chức năng và quyền hạn cho UBATGTQG để hỗ trợ đạt được mục tiêu 

ATGT đường bộ của Chính phủ Việt Nam 

• Thành lập NRSO với các thành viên và người đứng đầu được chỉ định bởi UBATGTQG 

và có quyền hạn chuyên trách cho: 

o Lãnh đạo phát triển, thực thiện và đánh giá chiến lược và kế hoạch quốc gia 

trong lĩnh vực ATGT đường bộ 

o Dữ liệu ATGT đường bộ, bao gồm thành lập và duy trì Cổng điện tử ATGT 

Quốc gia 

• Thành lập Ban Thư ký chuyên trách cho NRSO 

• Ủy nhiệm Cổng điện tử ATGT Quốc gia: 

o Tích hợp dữ liệu TNGT từ BCA với dữ liệu kết cấu hạ tầng từ BGTVT, dữ liệu thực 

thi pháp luật, dữ liệu đánh giá hiệu quả an toàn và dữ liệu từ các nhà nghiên cứu 

o Chia sẻ dữ liệu trên cho tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực ATGT đường bộ 

bao gồm các nhà nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, giới học thuật và phương 

tiện truyền thông 

o Cung cấp công cụ phân tích để chuyển hóa dữ liệu thành những quyết định có 

ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực ATGT đường bộ. 

• Triển khai các dự án khác nhằm tăng cường quản lý dữ liệu ATGT đường bộ và dữ liệu 

ATGT đường bộ. 

Mục này đề cập đến vấn đề triển khai liên quan đến: quá trình đưa ra quyết định, thay đổi quy 

định của pháp luật, nâng cao hiệu quả, sổ tay hoạt động NRSO, kế hoạch hoạt động và ngân 

sách và các điều khoản thành lập Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia. 

5.2 Quá trình đưa ra quyết định 

Mục 3 của báo cáo này phân tích cơ cấu về thể chế trong lĩnh vực ATGT đường bộ và đề xuất 

thành lập NRSO trong UBATGTQG. Hai phương án đã được xác định và định hướng triển 

khai được mô tả dưới đây. Phương án 1 sẽ không dễ dàng và nhanh chóng được triển khai, 

trong khi phương án 2 sẽ mang lại nhiều thuận lợi về thể chế nhưng sẽ mất nhiều thời gian. 

1. Phương án 1: NRSO, Diễn đàn và Ban Thư ký được thành lập trong cơ cấu hiện tại của 

UBATGTQG thông qua việc mở rộng chức năng và quyền hạn của UBATGTQG. 

Phương án này có quy trình dễ dàng nhất mà trong đó UBATGTQG sẽ xin Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt để: 

a. Hợp nhất chức năng của NRSO với chức năng hiện tại của UBATGTQG. 

b. Hợp nhất chức năng của Ban Thư ký NRSO với chức năng của Văn phòng 

UBATGTQG. 

c. Tích hợp chức năng của Diễn đàn ATGT đường bộ Quốc gia với chức năng của 

Diễn đàn ATGT hiện tại. 
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d. Bổ sung chức năng của Cổng điện tử như một yêu cầu kỹ thuật cho 

UBATGTQG. 

Công việc của các thành viên UBATGTQG được quy định tại Quyết định số 345/QĐ-

UBATGTQG ngày 07/9/2017 về việc ban hành quy chế hoạt động của UBATGTQG. 

2. Phương án 2: NRSO được thành lập như một cơ quan liên ngành, là một thành phần 

của UBATGTQG. Một tài liệu "Đề cương" đã được chuẩn bị cùng "Tờ trình thành lập" 

cho NRSO và Cổng điện tử, trong đó đưa ra các yếu tố sau: 

a. Tính cấp thiết; 

b. Nền tảng pháp lý; 

c. Mục tiêu, phạm vi quản lý; 

d. Chức năng và công việc; 

e. Cơ cấu tổ chức; 

f. Tiến trình thành lập; 

g. Quy định tổ chức và hoạt động. 

Quy trình dưới đây sau đó sẽ được áp dụng: 

a.  Tài liệu được gửi đến cho tất cả các cơ quan có liên quan để đánh giá (như 

BCA, BYT); 

b. Tài liệu được chỉnh sửa theo ý kiến của các cơ quan và trình Bộ Nội vụ (BNV) 

phê duyệt; 

c. Tài liệu được chỉnh sửa theo ý kiến phê duyệt từ BYT và được trình đến Văn 

phòng Chính phủ; 

d. Văn phòng Chính phủ trình Tờ trình và Sơ đồ cơ sở thành lập cho Phó Thủ 

tướng và Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. 

Một số vấn đề chính để hỗ trợ quá trình ra quyết định của Phương án 1 hoặc Phương án 2 và 

thực hiện các hoạt động tiếp theo sẽ được thảo luận trong các phần sau. Bao gồm các tài liệu 

khác về: công cụ pháp lý, nhân sự và đào tạo, sổ tay về việc thành lập và duy trì NRSO, kế 

hoạch làm việc và ngân sách, và Điều khoản tham chiếu dành cho các nhà tư vấn CNTT để 

giúp phát triển Cổng điện tử. 

Thực hiện quá trình ra quyết định này sẽ mở hướng cho điều kiện pháp lý cần có cho việc thay 

đổi về thể chế và dữ liệu cần có để đưa đến kết quả cải thiện an toàn giao thông ở Việt Nam. 

5.3 Pháp lý 

Tất cả các cơ quan chính phủ hoạt động theo quy định của pháp luật đối với chức năng của 

mình và mô tả các cách thức chức năng đó được thực thi. Quy định của pháp luật liên quan đến 

UBATGTQG, vốn là một tổ chức phối hợp liên ngành trong lĩnh vực ATGT tại Việt Nam cần 

phải được tăng cường theo nhiều phương hướng đặc biệt đối với chức năng và quyền hạn của 

UBATGTQG, để có thể: 

• Có vai trò phối hợp và dẫn dắt mạnh mẽ hơn để hỗ trợ đạt được mục tiêu ATGT đường 

bộ của Chính phủ; 

• Thành lập một Trung tâm thông tin để hỗ trợ vai trò lãnh đạo này; 

• Thành lập một nhóm công tác gồm các chuyên gia trong lĩnh vực ATGT đường bộ như 

một Ban Thư ký của NTSO và thực thi chức năng của UBATGTQG; 

• Thành lập Cổng điện tử để cung cấp một kho lưu trữ trung tâm của tất cả dữ liệu ATGT 

đường bộ và cung cấp dữ liệu này một cách công khai, theo các giao thức đã thỏa thuận. 



 

66 

 

Chi tiết trên được đề cập trong Phụ lục 4A. Có thể cần dự thảo điều kiện pháp lý nhằm đưa ra 

cá yêu cầu pháp lý chủ yếu để từ đó có những cải tiến về thể chế và dữ liệu. 

5.4 Nâng cao năng lực 

Nhằm nâng cao năng lực cho UBATGTQG để hỗ trợ cho vai trò lãnh đạo của Chính phủ Việt 

Nam với nguồn lực được yêu cầu bổ sung. Điều này bao gồm các cán bộ chuyên nghiệp được 

bổ sung để thành lập Ban Thư ký NRSO, và xây dựng và triển khai Cổng điện tử; và các nguồn 

lực đào tạo và phát triển. Thông tin chi tiết xem tại Phụ lục 4B. 

Cần lưu ý tới các đề xuất về nhân sự, đào tạo và phát triển bao gồm việc sử dụng các chuyên 

gia tư vấn. Điều này có khó khăn do các quy định hiện nay của Chính phủ Việt Nam việc tạo 

thêm các vị trí thường trực theo biên chế để đạt được các mục tiêu quốc gia về ATGT đường 

bộ, và sự cần thiết phải đạt được tiến bộ nhanh chóng trong việc thành lập NRSO và tăng cường 

hệ thống quản lý dữ liệu ATGT đường bộ. Trong phạm vi rộng nhất và nhanh nhất có thể, lãnh 

đạo của UBATGTQG và NRSO phải ưu tiên chuyển đổi các vai trò tư vấn này thành các vị trí 

thường trực để xây dựng bền vững năng lực của NRSO theo thời gian. 

Chú trọng trực tiếp vào vấn đề nhân sự, đào tạo và phát triển như đề cập trong báo cáo này là 

mấu chốt để thành lập được NRSO và NRSP cũng như sự thành công của chúng. 

5.4.1 Nhân sự 

Nâng cao năng lực trong nội tại NRSO nên được coi là một nhiệm vụ trọng tâm và liên tục 

trong thập kỷ tới. Việc thực hiện các đề xuất sẽ cần phải theo từng giai đoạn. Vấn đề này cần 

được theo đuổi với mục tiêu là một NRSO có năng lực đầy đủ, có khả năng cung cấp sự hỗ trợ 

cần thiết cho UBATGTQG và Chính phủ Việt Nam để đạt được các mục tiêu quốc gia về 

ATGT đường bộ. 

Với quy mô của vấn đề trong lĩnh vực ATGT đường bộ ở Việt Nam và một nhu cầu được ghi 

nhận là phải tăng cường đáng kể năng lực quản lý ATGT đường bộ, điều quan trọng là phải 

nhận ra rằng biên chế khả thi được xác định ở đây là điểm khởi đầu. Việc chỉ đơn giản điều 

động nhân sự hiện có vào các vị trí này sẽ không hiệu quả. Cần tuyển mộ thêm cán bộ để đáp 

ứng các nhu cầu về an toàn đường bộ của Việt Nam. 

Bằng cách phát triển năng lực tổ chức trên phạm vi các chức năng quản lý thể chế, đặc biệt, 

Ban Thư ký NRSO có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo quan trọng đối với ATGT đường bộ ở 

Việt Nam. Ban Thư ký này có thể phát triển trong tương lai với tư cách là một cơ quan độc lập 

liên ngành thuộc Chính phủ Việt Nam. 

5.4.2 Đào tạo và phát triển 

Phát triển chuyên môn là một vấn đề quan trọng đối với an toàn đường bộ ở mọi nơi. Là một 

chủ đề liên ngành, an toàn đường bộ được hưởng lợi từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, 

nếu không có khung chương trình giảng dạy vững mạnh, việc đào tạo có thể trở lại phản ánh 

thực tiễn hiện tại.  

Khung chương trình giảng dạy được cung cấp ở đây nhằm mục đích thiết lập một lý luận tổng 

thể và cách tiếp cận giáo dục ATGT đường bộ chuyên nghiệp ở Việt Nam. Khung chương trình 

này sẽ yêu cầu điều chỉnh để phù hợp với khuôn khổ giáo dục đại học của Việt Nam và yêu 

cầu phát triển các khóa đào tạo và khóa học cụ thể với nhiều loại hình khác nhau. 

Khung chương trình này cần hỗ trợ toàn diện các chuyên gia ATGT đường bộ tại Việt Nam. 

Khung chương trình sẽ hỗ trợ các nhà lãnh đạo chưa có kinh nghiệm về an toàn đường bộ được 

phát triển thông qua UBATGTQG, BCA, BYT và BGTVT. Tuy nhiên, khung chương trình 
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cũng cần hỗ trợ sự phát triển của Cảnh sát giao thông, những người cần được đào tạo về điều 

tra TNGT và thu thập dữ liệu. 

Khung chương trình đào tạo được đề xuất gồm bốn thành phần: 

1. Đào tạo năng lực: Lãnh đạo, Phân tích, Chất lượng và An toàn; 

2. Mục tiêu chương trình đào tạo đối với ba chương trình: Quản lý ATGT đường bộ; Các 

biện pháp can thiệp ATGT đường bộ; kiến thức về ATGT đường bộ và kết quả; 

3. Kết quả khóa học; 

4. Các khóa học & học phần. 

Ngoài chương trình đào tạo về ATGT đường bộ được đề xuất, các khóa đào tạo có mục tiêu về 

dữ liệu an toàn đường bộ đã được xây dựng cho các nhà quản lý, nhân viên kỹ thuật và cảnh 

sát. Mục tiêu của khóa đào tạo cấp quản lý là cho phép các cơ quan chức năng sử dụng dữ liệu 

để phát triển các chiến lược dựa trên minh chứng và các biện pháp can thiệp về chính sách và 

kết cấu hạ tầng trong an toàn đường bộ. Đối với việc đào tạo kỹ thuật, mục đích là trang bị cho 

các kỹ sư, nhà hoạch định chính sách và các nhân viên kỹ thuật khác các công cụ phân tích và 

kiến thức trong việc phát triển các biện pháp can thiệp. Cuối cùng, đào tạo có mục tiêu hướng 

đến cảnh sát nhằm mục đích nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát để thu thập dữ liệu một 

cách đáng tin cậy và chính xác. Các khóa đào tạo có mục tiêu này được xây dựng để trở thành 

khóa đào tạo một lần cho những người mới tham gia cũng như đào tạo bồi dưỡng. 

Phương pháp tập huấn cho giảng viên được đề xuất để xây dựng chương trình tập huấn nâng 

cao năng lực bền vững trong tương lai. 

5.5 Sổ tay NRSO 

Một sổ tay đã được xây dựng để hỗ trợ thành lập và đưa NRSO vào hoạt động, bao gồm các 

hoạt động phát triển và vận hành Cổng điện tử. Thông tin chi tiết được cung cấp trong Phụ lục 

4C. 

Tài liệu này được dựa trên đề xuất tăng cường cho UBATGTQG, ghi nhận rằng mọi quyết định 

thành lập một tổ chức điều phối liên ngành vẫn sẽ cần một sổ tay. Sổ tay đề cập đến: 

• Chức năng và quyền hạn, hoạt động của UBATGTQG; 

• Mục đích, cấu thành và hoạt động của NRSO; 

• Mục đích, cấu thành và hoạt động của Diễn đàn ATGT đường bộ Quốc gia; 

• Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban Thư ký NRSO. 

Sổ tay cũng đồng thời cung cấp hướng dẫn và phương hướng thiết lập và thực thi bảy chức 

năng quản lý thể chế. Bao gồm xác định và mô tả các công việc quan trọng và tính thường 

xuyên được yêu cầu. 

Cuối cùng, Sổ tay cung cấp hướng dẫn và phương hướng thực hiện các nhiệm vụ về dữ liệu 

ATGT đường bộ quan trọng – đặc biệt là: 

• Công việc kết hợp với hoạt động tích hợp dữ liệu với CSDL về TNGT của BCA; 

• Công việc kết hợp với chức năng của Cổng điện tử. 

Sổ tay NRSO được giới thiệu trong báo cáo này có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo 

trong thời điểm này. Khi có các quyết định thành lập NRSO và NRSP thì Sổ tay này có thể 

được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp, và chính thức phê duyệt như là tài liệu vận hành. 
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5.6 Kế hoạch hoạt động và ngân sách 

Một kế hoạch hoạt động và ngân sách đã được chuẩn bị (Phụ lục 4D) để thực hiện các kiến 

nghị thành lập NRSO và Cổng điện tử. 

Quá trình này yêu cầu nhiều sự thay đổi cần có sự tiếp diễn và hoàn thành theo thời gian, vì 

vậy kế hoạch công tác được chia thành 04 giai đoạn. 

 Giai đoạn 1: Phê duyệt (năm thứ 1) 

 Giai đoạn 2: Triển khai (năm thứ 1&2) 

 Giai đoạn 3: Chứng minh vai trò (năm thứ 3 trở đi) 

 Giai đoạn 4: Tăng cường (năm thứ 4 trở đi) 

Nhằm đề cao hoạt động triển khai một cách sớm nhất và dễ dàng nhất, việc thành lập NRSO 

yêu cầu tận dụng cơ chế hành chính đơn giản nhất, như đã được đề cập trong giai đoạn 1. Một 

khi NRSO được triển khai và chứng minh, một cơ chế mạnh mẽ hơn sẽ được sử dụng để tăng 

cường cho NRSO như một cơ quan tiên phong trong lĩnh vực an toàn đường bộ tại Việt Nam. 

Giai đoạn 1-3 đề cập đến trường hợp tận dụng bên thứ ba để hỗ trợ cho cán bộ hiện tại của Văn 

phòng UBATGTQG để triển khai các nhiệm vụ và hoạt động thành lập, và bắt đầu triển khai 

các nhiệm vụ và hoạt động mang tính liên tục. Ngân sách dự kiến đã được xây dựng một cách 

phù hợp. Quyết định được đưa ra để tăng cường cho NRSO trong giai đoạn 4 đánh dấu điểm 

mà những công việc thường xuyên của NRSO sẽ được triển khai bởi cán bộ của NRSO và 

chuyên gia hợp đồng tập trung vào các dự án phát triển cụ thể. Cần có một dự toán ngân sách 

và nhân sự đầy đủ, riêng biệt để hỗ trợ giai đoạn và quyết định này. 

Dự trù ngân sách đã được chuẩn bị dựa trên một số dự tính như sau. 

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 Tổng cộng 

$310,000 $375,000 $545,000 $755,000 $1,985,000 

Các quyết định về việc thành lập NRSO và NRSP được đề cập trong phần lý sẽ tác động đến 

dự thảo cuối cùng về kế hoạch thực hiện và ngân sách. 

5.7 Điều khoản tham chiếu Công nghệ thông tin 

Một văn bản về điều khoản tham chiếu đã được chuẩn bị để hỗ trợ quá trình thu hút sự hỗ trợ 

của chuyên gia về công nghệ thông tin và truyền thông đối ngoại. Công ty/Tư vấn sẽ được 

kỳ vọng sẽ phát triển NRSP và thực hiện tất cả các bước từ đánh giá dữ liệu ban đầu và tham 

vấn với các bên liên quan, phát triển thực tế của nền tảng đến đào tạo và hỗ trợ việc triển khai 

nền tảng. 

Dự án sẽ bao gồm các nhiệm vụ sau: 

 Nhiệm vụ 1: Báo cáo Khởi động và kích hoạt; 

 Nhiệm vụ 2: Đánh giá dữ liệu và tư vấn với các Bộ; 

 Nhiệm vụ 3: Phát triển Cổng điện tử NRSP; 

 Nhiệm vụ 4: Triển khai và thử nghiệm nền tảng; 

 Nhiệm vụ 5: Các hoạt động hướng dẫn và tập huấn; 

 Nhiệm vụ 6: Giám sát và hỗ trợ chương trình. 
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Điều quan trọng là UBATGTQG phải đáp ứng được yêu cầu về năng lực để xây dựng và theo 

dõi dự án quan trọng này. 
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Phụ lục 1: Tóm tắt và thời gian dự án 

Sản phẩm đầu ra Chi tiết Khung thời gian 

1. Báo cáo khởi động • Đoàn công tác khởi động 

• Hoạt động của dự án, sản phẩm đầu ra và 

khung thời gian 

• Đánh giá sơ bộ 

Tháng 10/2020 

– Tháng 11/2020 

2. Dự thảo báo cáo dự 

án 

Một dự thảo báo cáo bao gồm 6 hoạt động: 

1. Đánh giá về Chiến lược quốc gia bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thôngATGTtrật 

tự, ATGT đường bộ đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch 

hành động giai đoạn hiện nay và khuyến 

nghị về việc xây dựng chiến lược và kế 

hoạch tương lai (Hoạt động 1) 

2. Đánh giá về thể chế theo các yêu cầu và 

lựa chọn thành lập NRSO (Hoạt động 2) 

3. Phân tích các bộ dữ liệu và nguồn dữ liệu 

hiện có và chất lượng của dữ liệu (Hoạt 

động 3) 

4. Chương trình xây dựng năng lực và kế 

hoạch thành lập NRSO (Hoạt động 4) 

5. Đề xuất lộ trình và dự toán chi phí hoạt 

động của NRSO (Hoạt động 5) 

6. Kế hoạch hoạt động của NRSO (Hoạt 

động 6) 

Tháng 2/2020 

– Tháng 6/2020 

2b. Báo cáo cuối cùng Báo cáo cuối cùng, sau khi UBATGTQG và 

các bên liên quan đã được tham vấn và đưa 

ra định hướng đối với dự thảo báo cáo. 

Tháng 7/2020 

– Tháng 10/2020 

3. Điều khoản tham 

chiếu dự án CNTT 

Điều khoản tham chiếu cho một CSDL thu 

thập dữ liệu TNGT thống nhất để sử dụng 

trong quá trình đấu thầu cạnh tranh 

Tháng 10/2020 

4. Hội thảo tổng kết Hội thảo tổng kết để trao đổi về các kết luận 

với các bên liên quan tại địa phương. 

Tháng 4/2021 
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Phụ lục 2: Đánh giá Chiến lược An toàn giao thông đường 

bộ Quốc gia của Việt Nam 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ (2001) ngày 25 tháng 12 năm 2001 và xét đề nghị của Bộ 

Giao thông vận tải (các Tờ trình số 967/TTr-BGTVT ngày 24 tháng 2 năm 2011 và số 

8398/TTr-BGTVT ngày 8 tháng 10 năm 2012 và Công văn số 3459/BGTVT-ATGT Ngày 7 

tháng 5 năm 2012) về Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thủ 

tướng Chính phủ Việt Nam đã ra Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2012 phê 

duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Chiến lược). 

Phần này đánh giá Chiến lược được phê duyệt năm 2012 để hỗ trợ quá trình thực hiện và phát 

triển chiến lược trong thập kỷ tới. Có nhiều cơ hội để cải thiện sự liên kết của chiến lược với 

thông lệ quốc tế, và tăng cường hệ thống quản lý và bàn giao. Sau khi phần đánh giá này được 

hoàn thiện, một chiến lược mới đã được phê duyệt ngày 12/12/2020. 

Đánh giá này sẽ tuân theo cấu trúc của Chiến lược được phê duyệt năm 2012. Nó được thực 

hiện dựa trên bản dịch tiếng Anh của Chiến lược nên phần đánh giá này có thể không diễn giải 

chính xác nội dung của Chiến lược. Không có lời phê bình nào được đưa ra đối với bất kỳ cá 

nhân hay tổ chức nào có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện chiến lược. Phần đánh giá 

được thực hiện dựa trên một số chức năng được tìm thấy trong các chiến lược ATGT hiệu quả. 

Tóm tắt 

ATGT đường bộ cần phải được xem xét trong một góc nhìn xã hội rộng lớn hơn, nhưng cũng 

cần quan tâm đảm bảo rằng sự an toàn được cân nhắc cùng với những sự ưu tiên khác. Ví dụ, 

Chiến lược chỉ ra rằng “Chiến lược An toàn giao thông đường bộ Quốc gia hướng đến việc 

thiết lập và duy trì trật tự xã hội trong lĩnh vực Giao thông vận tải”. Tuy nhiên, trật tự xã hội 

không nên là mục tiêu của chiến lược ATGT đường bộ. 

Một chiến lược ATGT đường bộ cần phải tập trung giảm thiểu hoặc loại trừ các trường hợp tử 

vong và chấn thương do TNGT. 

Mục tiêu tổng quan của Chiến lược bao gồm “giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao 

thông đường bộ”. Ùn tắc giao thông đường bộ gây ra rất nhiều phiền toái cho người tham gia 

giao thông và làm giảm sự tin cậy và hiệu quả của hệ thống giao thông đường bộ, và tỷ lệ cơ 

giới hóa cao đảm bảo có cái nhìn sâu hơn về các rủi ro an toàn, đặc biệt là những người tham 

gia giao thông dễ bị tổn thương. 

Cùng lúc đó, Chiến lược mang lại sự tham khảo cho các thành phần quan trọng của an toàn 

đường bộ như sau: 

• Nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật; 

• Hỗ trợ an toàn cho người khuyết tật, người già và trẻ em khi tham gia giao thông; 

• Cải thiện công tác quản lý và công cụ pháp lý trong lĩnh vực ATGT ở mọi cấp chính 

quyền; 

• Phát triển một CSDL hiện đại về ATGT; 

• Cải thiện hoạt động kiểm soát theo quy định đối với phương tiện cơ giới và cấp GPLX; 

• Mở rộng các trạm cấp cứu và cứu hộ dọc các tuyến quốc lộ. 

Chiến lược cũng đồng thời là mốc tham khảo để nâng cấp điều kiện an toàn cho kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ, nhưng yêu cầu sự quan tâm nhất định nhằm đảm bảo ưu tiên cho công 

tác duy tu, bảo trì. Đây vốn dĩ là hoạt động đóng vai trò quan trọng để giảm thiểu và loại bỏ 

các sự cố giao thông đường bộ. Ví dụ, các trạm dừng nghỉ, đường dốc lối thoát và cảnh báo tự 
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động sẽ không đạt được hiệu quả trong giảm thiểu các sự cố tương tự như hành lang ATGT và 

hàng rào phân cách hay vòng xuyến giảm tốc và nền mặt đường tại các nút giao. 

Các ưu tiên chiến lược cũng vô cùng quan trọng nhằm mang lại định hướng xuyên suốt một 

chiến lược. Việc các ưu tiên khác nhau được đề cập trong Chiến lược rất đáng được khích lệ - 

bao gồm giáo dục và tuyên truyền, thể chế, đường xá, phương tiện/người điều khiển phương 

tiện, thực thi pháp luật và ứng phó khẩn cấp phản ánh các ưu tiên được đề ra ở nhiều quốc gia 

và liên hệ chặt chẽ đến năm trụ cột được đưa ra tại Thập kỷ hành động của Liên hợp quốc 

2011-2020.  

UBATGTQG được yêu cầu giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo triển khai chiến 

lược. Các bộ, tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Chính phủ 

có trách nhiệm thực hiện Chiến lược cũng như các kế hoạch hành động ngắn, trung và dài hạn. 

Giai đoạn thực hiện Chiến lược hiện tại có thể có phạm vi quá rộng lớn, ví dụ như hoạt động 

xây dựng ngân sách đòi hỏi sự quyết tâm để xác định mọi nguồn lực cần thiết và cơ chế doanh 

thu sẽ được áp dụng để nâng hạn mức ngân sách cần thiết. 

Đánh giá chi tiết về Chiến lược ATGT đường bộ của Việt Nam đến năm 2020 được đề cập 

trong Phụ lục 2. Một quy trình năm giai đoạn đã được đề ra để xây dựng chiến lược ATGT 

đường bộ mới đến năm 2030, có liên hệ chặt chẽ với Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của 

Liên hợp quốc. Việt Nam được khuyến khích tiếp cận phương pháp hiện đại, dựa trên bằng 

chứng xác thực và hệ thống an toàn, nâng cao hệ thống CSDL về ATGT và thành lập NRSO 

cũng sẽ có vai trò thiết yếu trong chiến lược này. 

1 Đặc điểm của một chiến lược an toàn giao thông đường bộ hiệu 

quả  

Một chiến lược quốc gia về ATGT đường bộ hiệu quả là chiến lược có triển vọng thực tế và 

giải quyết các ưu tiên quan trọng. Nó được tích hợp với một tập hợp các thỏa thuận về mặt 

quản lý giữa các cơ quan ban ngành và được hỗ trợ bởi một kế hoạch hành động riêng biệt 

trong đó chỉ định các hoạt động có tính ưu tiên cao và các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện. 

Chiến lược này sẽ tham khảo ý kiến của các bên liên quan từ phía Chính phủ và phi Chính phủ, 

và được đặt trong bối cảnh của đất nước.  

Chiến lược sẽ được đánh giá dựa trên các chức năng sau:  

Tầm nhìn & mục tiêu 

• Tầm nhìn về ATGT đường bộ cho đất nước có thể là việc loại bỏ các tai nạn gây tử 

vong và thương tích nghiêm trọng, hoặc là một tuyên bố tạm thời về hiệu quả giảm 

thiểu tai nạn giao thông giống như các quốc gia và thành phố an toàn nhất trên thế giới.   

• Các mục tiêu định lượng bao gồm: 

o Mục tiêu an toàn – ví dụ như số lượng tai nạn gây tử vong, thương tích nghiêm 

trọng; 

o Chỉ số hiệu suất an toàn (phản ánh các ưu tiên trong chiến lược đối tất cả các cơ 

quan Chính phủ) - ví dụ: tỷ lệ đội mũ bảo hiểm xe máy hoặc thắt dây an toàn; 

o Các chỉ số an toàn đầu ra. 

Phân tích quan trọng 

• Mô tả về các vấn đề ATGT đường bộ quan trọng hiện đang đối mặt với phạm vi quyền 

hạn và dự kiến sẽ phải đối mặt trong cả vòng đời của chiến lược. 

• Mô tả phương pháp chiến lược sẽ được thực hiện để giải quyết các vấn đề này (điều 

này cần phù hợp với các mô hình thực hành tốt như phương pháp Hệ thống an toàn và 

Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ của Liên hợp quốc). 
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Định hướng chiến lược 

• Một tập hợp các định hướng chiến lược, nếu được tuân theo, sẽ cung cấp các cải tiến 

an toàn đường bộ lâu dài trong suốt thời gian thực hiện chiến lược. Những định hướng 

này có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như một “tiêu đề” cùng với 

câu mô tả và văn bản giải thích. 

• Những định hướng chiến lược này phải liên kết với tầm nhìn, các mục tiêu (đặc biệt là 

các mục tiêu kết quả trung hạn) cùng với những phân tích quan trọng, đặt nền tảng cho 

một kế hoạch hành động đảm bảo an toàn đường bộ riêng biệt. Những sáng kiến quan 

trọng nên được nhấn mạnh nếu chúng đã được các bên đồng thuận. 

Quản lý và thực hiện 

• Các cơ chế quản lý ATGT đường bộ để thực hiện chiến lược, bao gồm: 

o Cơ quan nào chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện thành công chiến lược và 

các cơ quan đầu não được sắp xếp để hỗ trợ; 

o Việc thực hiện chiến lược sẽ được giám sát và báo cáo như thế nào, bao gồm 

các đánh giá giữa kỳ; 

o Các nguồn tài trợ để thực hiện chiến lược và các cơ chế phân bổ tài trợ, có thể  

thông qua Quỹ An toàn đường bộ. 

Việc xây dựng một kế hoạch hành động riêng biệt giúp đảm bảo chiến lược được thực hiện và 

giám sát một cách hiệu quả trong các khoảng thời gian khác nhau (từ hai năm cho đến không 

quá bốn năm). Các tính năng thiết kế chính cho một kế hoạch hành động là: 

• Các hành động phải gắn liền với các vấn đề an toàn chính và có bằng chứng nghiên cứu 

cụ thể cho thấy hành động sẽ cải thiện đáng kể vấn đề ATGT; 

• Hoạt động hoặc các mục tiêu chính sách được ghi lại bằng văn bản cụ thể, chẳng hạn 

như việc tăng đầu tư vào các phương pháp kỹ thuật để nâng cao độ an toàn theo một tỷ 

lệ phần trăm nhất định, hoặc thông qua luật mới để giảm giới hạn nồng độ cồn đối với 

người điều khiển xe  

• Trách nhiệm giải trình cụ thể và khung thời gian thực hiện;  

• Báo cáo thống nhất và khung đánh giá và khung thời gian. 

 

2 Quan điểm 

Phần này của Chiến lược nêu rõ các trách nhiệm chung về đảm bảo ATGT của toàn xã hội, hệ 

thống chính trị và người tham gia giao thông và phải phù hợp với các chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội, chiến lược phát triển giao thông vận tải. 

Chiến lược quốc gia về ATGT đường bộ thường được xây dựng nhờ việc xem xét đánh giá 

ATGT trong quá khứ - nghĩa là, việc phát triển hệ thống giao thông đường bộ không hợp lý 

dẫn đến tình trạng mất ATGT gây ra một số lượng rất lớn các tai nan gây tử vong và thương 

tích nghiêm trọng, và chiến lược được xây dựng để giải quyết vấn đề này. An toàn đường bộ 

cần được xem xét trong một viễn cảnh xã hội rộng lớn hơn, nhưng không nên quá chú trọng 

các ưu tiên khác. Ví dụ, Chiến lược nêu rõ rằng “Chiến lược ATGT đường bộ nhằm thiết lập 

và duy trì trật tự xã hội trong lĩnh vực giao thông vận tải”. Tuy nhiên, trật tự xã hội không phải 

là mục tiêu của chiến lược ATGT đường bộ. Một chiến lược ATGT đường bộ nên được tập 

trung vào các trường hợp tai nan giao thông đường bộ dẫn đế tử vong và thương tích nghiêm 

trọng. 

Phần này của Chiến lược cũng thể hiện giá trị của việc cải thiện môi trường giao thông vận tài 

“an toàn, văn minh, hiện đại, thân thiện và bền vững”. Một môi trường giao thông vận tải 



 

77 

 

đường bộ an toàn là một môi trường không có tai nạn gây tử vong hoặc thương tích nghiêm 

trọng. Nếu việc cải thiện môi trường ATGT đường bộ được thể hiện một các khách quan và có 

thể đo lường được thì sẽ dễ đánh giá kết quả của việc cải thiện môi trường giao thông vận tải 

hơn là những các kết quả chủ quan và khó đo lường hơn như “văn minh”, “hiện đại”, hay “thân 

thiện”. Tuy nhiên, các kết quả này có thể được chứng minh mà không đạt được bất kỳ tiến triển 

nào về an toàn trên mạng lưới giao thông. Cần lưu ý rằng việc áp dụng các nguyên tắc ATGT 

đường bộ hiện đại là một phần quan trọng hướng đến giao thông bền vững. 

Khung triết học tổng thể là vô cùng quan trọng đối với một chiến lược. Quan điểm thể hiện 

trong Chiến lược có thể tập trung nhiều vào ATGT đường bộ. An toàn giao thông đường bộ 

nên được coi là một phần của khung ATGT bền vững và nằm trong khung quy hoạch hiện có 

cũng với bối cảnh quốc gia rộng lớn hơn. Tuy nhiên, vấn đề thiết yếu đối với chiến lược ATGT 

đường bộ nên là số lượng người chết và bị thương nghiêm trọng trên đường tại Việt Nam và 

các biện pháp để giải quyết vấn đề này.  

3 Mục tiêu 

Phần này được chia làm các phần bao gồm mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể giao đoạn 2012-

2020, và tầm nhìn đến năm 2030. 

3.1 Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu tổng thể được tuyên bố trong Chiến lược là “giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao 

thông đường bộ”. Điều này minh họa vấn đề không tập trung đầy đủ vào sự an toàn trong quan 

điểm tổng thể hoặc khuôn khổ triết học thống nhất. Ùn tắc giao thông đường bộ gây khó chịu 

cho người tham gia giao thông, và làm giảm độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống giao thông 

đường bộ. Tuy nhiên, chúng phần lớn không liên quan đến ATGT đường bộ. 

Ngoài ra, chiến lược còn đề cập đến mục tiêu “phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải”. Một lần nữa, đây không phải là một trọng tâm về ATGT 

đường bộ. Trên thực tế, lịch sử phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên toàn thế giới, 

gắn liền với việc làm cho giao thông đường bộ kém an toàn chứ không phải là an toàn hơn. 

Nhiều đường hơn, số lượng phương tiện tham gia giao thông cũng lớn hơn, di chuyển với tốc 

độ lớn hơn, khiến nhiều người có thể bị thương hơn khi tham gia giao thông đường bộ. 

3.2 Mục tiêu cụ thể  

Mục tiêu đầu tiên được nêu ra là giảm 5-10% số người chết do tai nạn giao thông đường bộ 

hàng năm. Nếu đạt được, điều này sẽ thể hiện sự tiến bộ tuyệt vời trong giai đoạn thực hiện 

chiến lược. Tuy nhiên, các mục tiêu như vậy cần được hỗ trợ bởi khung kết quả. Một mục tiêu 

hợp lý cần có một khung kết quả bao gồm ba yếu tố: 

Mục tiêu kết quả về độ an toàn 

Mục tiêu kết quả về độ an toàn là kết quả quan trọng nhất mà chiến lược muốn đạt được 

- giảm tỷ lệ tử vong và thương tích nghiêm trọng. Mục tiêu nay sử dụng biện pháp đo 

lường về mặt y tế công cộng và để hỗ trợ việc so sánh giữa các quốc gia với nhau, mục 

tiêu này thường được tính bằng số ca tử vong trên 100.000 dân. 

Mục tiêu giảm thiểu tai nan giao thông  

Các mục giảm thiểu tai nan giao thông cần tập trung vào nguồn lực và theo dõi tiến 

trình giải quyết các vấn đề an toàn nghiêm trọng. Chúng thường được rút ra từ các 

nghiên cứu cho thấy rằng những kết quả thực hiện được cải thiện thì vấn đề an toàn 

cũng được cải thiện theo. Liên hợp quốc đã đưa ra một số mục tiêu tự nguyện cụ thể để 

giảm thiểu tai nạn giao thông. 
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Mục tiêu đầu ra  

Để cải thiện các mục tiêu giảm thiểu tai nan giao thông và đạt được các mục tiêu về độ 

an toàn đầu ra, các mục tiêu này nên chỉ ra các kết quả có thể đặt được khi thực hiện 

những can thiệp đáng kể, tốt nhất là thông qua một văn bản riêng biệt về kế hoạch thực 

hiện. 

Một số lưu ý đối với vấn đề ATGT đường bộ: 

• Tăng cường thực thi pháp luật  bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; 

• Cải thiện mức độ an toàn đối với người khuyết tật, người già và trẻ nhỏ khi tham gia 

giao thông;  

• Cải thiện phương pháp quản lý ATGT và các công cụ pháp lý ở tất cả các cấp chính 

quyền; 

• Phát triển cơ sở dữ liệu ATGT hiện đại; 

• Cải thiện quy định kiểm soát xe cơ giới và cấp giấy phép lái xe; 

• Mở rộng mạng lưới các trạm cứu thương và trạm cứu hộ trên các tuyến quốc lộ. 

Một số tài liệu tham khảo được thực hiện để nâng cấp điều kiện an toàn cho cơ sở hạ tầng 

đường bộ, bao gồm sử dụng các chương trình đánh giá quốc tế - có thể là chương trình iRAP - 

tập trung vào các hành lang giao thông, loại bỏ các vị trí va chạm nghiêm trọng, an toàn hành 

lang và đề xuất các làn đường riêng biệt cho xe hai bánh chạy bằng điện. Điều này là rất hợp 

lý nhưng chúng ta cần ưu tiên hơn các phương pháp làm giảm đáng kể hoặc loại bỏ tai nạn 

chấn thương nghiêm trọng trên đường. Ví dụ: điểm dừng nghỉ, điểm thoát dốc và cảnh báo tự 

động sẽ không hiệu quả trong việc loại bỏ tai nạn bằng các rào chắn bên đường và ở giữa đường 

hoặc bùng binh giảm tốc độ và nền tại các giao lộ. 

Việc người lái xe tuân thủ pháp luật là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, đối với người lái xe, 

quy chế cấp giấy phép lái xe là chìa khóa để đảm bảo họ có đủ kiến thức tham gia giao thông. 

Cần áp dụng các cơ chế thực thi pháp luật nghiêm ngặt để xử lý các tài xế không tuân thủ các 

quy tắc an toàn trên đường. Các mục tiêu được đặt ra là 100% các bậc học phải được giáo dục 

pháp luật về trật tự, ATGT và 85% người tham gia giao thông được phổ biến kiến thức, pháp 

luật về trật tự, ATGT. Những mục tiêu này không phải là mục tiêu thường được đặt ra ở các 

quốc gia có kết quả giảm thiểu ATGT tốt nhất. 

Một mục tiêu nữa là đầu tư xây dựng và phát triển giao thông công cộng. Điều này rất quan 

trọng vì nó sẽ cho phép mọi người di chuyển qua các thành phố một cách an toàn nhất có thể. 

Câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải là trọng tâm của chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ hay không. Một chiến lược quốc gia đảm bảo ATGT đường bộ hiệu quả sẽ 

nêu ra tầm quan trọng của giao thông công cộng, nhưng có khả năng sẽ có nhiều biện pháp 

hiệu quả hơn về chi phí để giảm tai nạn giao thông. 

Cuối cùng là mục tiêu làm giảm tắc nghẽn giao thông ở các thành phố lớn. Như đã nói ở trên, 

tắc nghẽn và ùn tắc giao thông phần lớn không liên quan đến chiến lược ATGT đường bộ và 

việc đưa chúng vào trong chiến lược sẽ chuyển sự chú ý và nguồn lực khỏi mục đích chính là 

giảm số lượng tai nan giao thông gây tử vong và thương tích nghiêm trọng. Một mục tiêu không 

liên quan khác là việc xây dựng một trung tâm điều khiển giao thông hiện đại – việc quản lý 

và điều khiển giao thông không ảnh hưởng đến ATGT. 

3.3 Tầm nhìn đến năm 2030 

Tầm nhìn đến năm 2030 dường như chỉ là những phỏng đoán dựa trên các mục tiêu trong giai 

đoạn 2012-2020. Những phỏng đoán này chưa đủ để được coi là một tuyên bố có tầm nhìn. 
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Tầm nhìn là một phần quan trọng trong thảo luận quốc tế về ATGT đường bộ suốt hai thập kỷ 

qua. Được biết đến rộng rãi nhất là Mục tiêu “Không”, được xây dựng ở Thụy Điển, dựa trên 

mục tiêu đạo đức cao nhất là loại bỏ tai nạn giao thông gây tử vong và thương tích nghiêm 

trọng khỏi hệ thống giao thông đường bộ. Mục tiêu loại trừ này củng cố những gì được gọi là 

phương pháp Hệ thống an toàn đối với ATGT đường bộ, đã được công nhận trên các châu lục, 

và giữa các quốc gia có thu nhập thấp, trung bình và cao. 

4 Định hướng chiến lược 

Định hướng chiến lược là rất quan trọng để cung cấp hướng đi rõ ràng trong vòng đời của một 

chiến lược. Định hướng nên bao gồm những can thiệp hiệu quả về ATGT ở một lĩnh vực nhất 

định và ưu tiên các dự án có khả năng cải thiện hoặc hỗ trợ cải thiện ATGT. Điều này sẽ làm 

tăng mức độ ưu tiên cho các hành động quan trọng và giảm mức độ ưu tiên đối với các hành 

động ít quan trọng hơn hoặc không hiệu quả. 

Do đó, cần đặc biệt lưu ý đến phần này trong chiến lược và các định hướng chiến lược này sẽ 

là tiền đề để xây dựng tiến độ thực hiện, danh sách các chương trình và dự án đầu tư tuân theo 

chiến lược. 

Cũng cần lưu ý rằng các định hướng khác nhau được nêu trong Chiến lược - giáo dục và tuyên 

truyền, thể chế, đường xá, phương tiện /người lái xe, thực thi pháp luật và ứng phó khẩn cấp - 

phản ánh các ưu tiên ở nhiều quốc gia và liên quan chặt chẽ đến năm lĩnh vực chính trong Thập 

kỷ hành động vì an toàn đường bộ của Liên hợp quốc 2011-2020. Năm lĩnh vực là: 

1. Quản lý ATGT đường bộ 

2. Đường và di chuyển an toàn hơn 

3. Phương tiện giao thông vận tải an toàn hơn 

4. Người tham giao giao thông an toàn hơn 

5. Ứng phó sau tai nạn 

Mỗi định hướng trong Chiến lược được đề cập dưới đây. 

4.1 Giáo dục và tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ 

Định hướng này liên quan trực tiếp đến các chức năng giáo dục và tuyên truyền kiến thức về 

lĩnh vực tổ chức quản lý ATGTĐB. Các định hướng có giá trị nhất đề cập đến là: 

• Nâng cao ý thức, phẩm chất của lực lượng thực thi pháp luật về trật tự, ATGT; 

• Sử dụng ATGT làm tiêu chí để đánh giá các tổ chức và quan chức; 

• Đảm bảo lãnh đạo các doanh nghiệp vận tải chịu trách nhiệm về ATGT đường bộ; 

• Phát triển mạng lưới tuyên truyền ở cấp cơ sở. 

Dưới đây là một vấn đề trong đó giáo dục và tuyên truyền cần được giải quyết: 

1. Giáo viên về ATGT: Phải được đào tạo tại các trường đại học và cao đẳng dạy nghề để 

tạo ra các chuyên gia về ATGT đường bộ, như kỹ sư (đường bộ và giao thông, dân sự, 

máy tự động, v.v.) hoặc cán bộ y tế (phòng chống thương tích, cấp cứu , phục hồi chức 

năng, vv) 

2. Chuyên gia về ATGT: Xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có kiến thức và 

năng lực để đảm bảo ATGT đường bộ trong Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng. 

Những người này cần phải có kinh nghiệm và kiến thức tiến bộ về quản lý và lãnh đạo 

về ATGTĐB, phương pháp đảm bảo an toàn chính để triển khai quy hoạch, thiết kế và 

vận hành mạng lưới đường, áp dụng các công nghệ an toàn cho phương tiện vận tải 

mới, các biện pháp thi hành pháp luật về ATGTĐB và quán lý các chấn thương do tai 

nạn giao thông. 
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3. Các nhà lãnh đạo về ATGT: Tuyên truyền một cách có hệ thống ATGTĐB là một vấn 

đề xã hội rất quan trọng đối với các nhà lãnh đạo của Chính phủ, doanh nghiệp và cộng 

đồng. Các hoạt động này cần giải thích các nguyên tắc về ATGT đường bộ hiện đại và 

khuyến khích các nhà lãnh đạo này đưa ra các quyết định tập trung vào ATGTĐB (như 

cải thiện luật ATGT và đầu tư an toàn hơn) để giảm thương tích do tai nạn giao thông 

đường bộ. 

Các nguồn lực trong lĩnh vực này rất dễ bị đầu tư một cách không hiệu quả, và điều quan trọng 

là các hoạt động được sắp xếp hợp lý. Một khi các hoạt động giáo dục và tuyên truyền nhận 

thức chuyên nghiệp đang được tiến hành, cùng với sự lãnh đạo chuyên nghiệp và những ví dụ 

thực tế tốt, sự chú ý thường được chuyển sang người sử dụng hệ thống giao thông đường bộ, 

những người có thể bị chết hoặc bị chấn thương nghiêm trọng. 

Những lời hô hào đơn giản để người tham gia giao thông cư xử tốt hơn hoặc tuân theo các quy 

định pháp luật là không hiệu quả. Các chiến dịch giáo dục và tuyên truyền cho người tham gia 

giao thông đường bộ có thể có hiệu quả nếu chúng liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy và 

củng cố một sáng kiến về pháp lý, tuân thủ pháp luật hoặc liên quan đến môi trường. Các chiến 

dịch này thông báo cho mọi người chỉ nên mua mũ bảo hiểm xe máy đáp ứng các tiêu chuẩn 

an toàn của quốc gia và của toàn cầu, hoặc một đạo luật về giới hạn tốc độ sẽ sớm ban hành 

hoặc cách sử dụng làn đường dành cho xe máy trên đường cao tốc. Chúng cũng có thể giúp tạo 

ra một làn sóng ủng hộ từ cộng đồng đối với các chương trình đảm bảo ATGT hiêu quả, như 

là điều chỉnh tiêu chuẩn an toàn cho phương tiện giao thông theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc, 

áp dụng các tiêu chí nghiêm ngặt đối với việc cấp và giữ bằng lái xe, hoặc hạn chế tốc độ của 

xe cơ giới ở mức an toàn. 

4.2 Thể chế, chính sách 

Đây là một lĩnh vực quan trọng đối với bất kỳ chiến lược quốc gia về ATGT đường bộ. Các 

vấn đề được đề cập đến là: 

• Tăng cường và nâng cao năng lực thể chế ở cả cấp trung ương lẫn địa phương; 

• Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và thiết lập một Trung tâm thông tin dữ liệu ATGT 

đường bộ quốc gia; 

• Cải thiện nguồn nhân lực cho ATGT 

• Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cho công tác ATGT. 

Lĩnh vực này có thể được tăng cường đáng kể bằng cách tham khảo trực tiếp các chức năng về 

thể chế quản lý ATGT đường bộ, được thiết lập tốt trong tài liệu. Chúng được mô tả là: 

• Tập trung vào kết quả 

• Phối hợp  

• Tuyên truyền 

• Pháp luật  

• Tài trợ và phân bổ nguồn lực 

• Giám sát và đánh giá 

• Nghiên cứu và phát triển và chuyển giao kiến thức. 

Lãnh đạo và quản lý chiến lược trong ATGT đường bộ dựa vào việc phát triển và nâng cao 

năng lực của từng chức năng. Điều này cũng liên quan đến hai yếu tố khác - thứ nhất là thiết 

lập cơ chế quản trị liên ngành quốc gia để dẫn dắt tất cả các bên liên quan cùng nhau theo đuổi 

các mục tiêu ATGT đường bộ của đất nước (ATGTQG thực hiện chức năng này). Thứ hai, cần 

có một cơ quan chuyên môn đóng vai trò là cơ quan lãnh đạo quốc gia về ATGT đường bộ 

(Văn phòng UBATGTQG thực hiện chức năng này). Những điều này được mô tả một số chi 

tiết trong Phần 2 của báo cáo này. 
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4.3 Kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông đường bộ 

Kế hoạch, thiết kế và quản lý an toàn đối với mạng lưới giao thông đường bộ là yếu tố cơ bản. 

Đạt được yếu tố này là rất khó khăn với các hệ thống giao thông đường bộ cũ kỹ ở nhiều quốc 

gia. Chiến lược quốc gia cần những yếu tố sau: 

• Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn chính trên mạng lưới đường bộ, như rào chắn 

giữa đường, cơ sở hạ tầng cho xe máy và người đi bộ và điểm giao cắt đường sắt; 

• Sử dụng các chương trình đánh giá (như iRAP) để cải thiện mục tiêu giảm thiểu tai nan 

giao thông tốt hơn;  

• Giải quyết sự xâm lấn thương mại (ảnh hưởng đến an toàn cho người tham gia giao 

thông dễ bị tai nạn) với chính quyền địa phương; 

• Thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng; 

Như đã nói ở trên, yếu tố an toàn là rất quan trọng và cần được chú trọng khi đầu tư vào cơ sở 

hạ tầng đường bộ và tổ chức giao thông đường bộ theo bất kỳ chiến lược an toàn đường bộ 

quốc gia nào. Giao thông công cộng sẽ mang lại lợi ích an toàn và cần được phát triển, nhưng 

có khả năng sẽ có nhiều phương pháp hiệu quả hơn để giải quyết các vấn đề ATGT đường bộ 

lớn ở Việt Nam. 

Điều đáng quan tâm hơn là trong Chiến lược thì các dự án đầu tư lớn vào các tuyến đường 

chính và cơ sở hạ tầng giao thông không hề chú trọng đến mục tiêu an toàn. Yếu tố an toàn 

phải được xem xét là yếu tố trọng tâm trong tất cả các khoản đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông 

và đường bộ mới. Điều này có thể dễ dàng được thực hiện bằng cách thiết lập các chính sách 

đảm bảo ATGT cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và sử dụng các hệ thống đánh giá được 

công nhận tốt như iRAP để giám sát và đánh giá việc thực hiện các chính sách an toàn đó. 

4.4 Thực thi pháp luật về giao thông đường bộ 

Định hướng này rất quan trọng, nhưng nó được thể hiện một cách rất chung chung. Nó cung 

cấp rất ít định hướng cho Bộ Công an (BCA) – cơ quan chịu trách nhiệm thực thi luật ATGT 

đường bộ. Một thay đổi lớn được đề cập đến ở phần này là hiện đại hóa công tác giám sát, phát 

hiện và xử lý vi phạm trật tự, ATGT đường bộ, được cho là có liên quan đến hệ thống camera 

giám sát tốc độ hiện đại. 

Thực thi luật ATGT đường bộ khá khác biệt so với bất kỳ hoạt động thi hành pháp luật khác, và 

chúng ta cần nhận biết rõ ràng và củng cố điều này trong bất kỳ chiến lược quốc gia về ATGT 

đường bộ nào. Thay vì bắt tội phạm, những người vi phạm pháp luật liên quan đến tài sản hoặc 

bạo lực cá nhân, nhiệm vụ chính là phát triển và thực hiện các chiến lược thực thi răn đe chung 

đối với những người tham gia giao thông để họ không phạm phải các luật ATGT đường bộ. Các 

chiến lược răn đe tập trung vào các hành vi như lái xe uống rượu, tăng tốc, không đội mũ bảo 

hiểm, không đeo dây an toàn và sử dụng điện thoại – Những hành vi này dễ được cải thiện bằng 

việc áp dụng luật một cách nghiêm ngặt. Nó sẽ làm tăng nỗi sợ bị cảnh sát giao thông phát hiện 

của người tham gia giao thông, vì sợ bị cảnh sát giao thông phát hiện và họ sẽ cho rằng luật giao 

thông có thể được áp dụng cho bất cứ ai, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. 

Trọng tâm của cảnh sát giao thông là thực thi pháp luật. Tuy nhiên, một khi các chiến lược  

được áp dụng, kết quả có thể được cải thiện hơn bằng cách triển khai các chiến dịch tuyên 

truyền được thiết kế cẩn thận nhằm nâng cao nhận thức của người lái xe về nguy cơ bị phát 

hiện nếu vi phạm luật an toàn. 

4.5 Phương tiện giao thông đường bộ và người điều khiển 

Cải tiến liên tục chất lượng trong việc quản lý đăng ký xe cơ giới, cũng như kiểm định, nâng 

cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, là những chủ đề chính được đề cập trong 
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định hướng này. Nâng cấp và xây dựng mới các trung tâm thử nghiệm an toàn là một sáng 

kiến, cùng với việc đầu tư phương tiện giao thông công cộng đáp ứng nhu cầu tiếp cận giao 

thông cho người khuyết tật. 

Các quy định an toàn kỹ thuật cho phương tiện cơ giới của Liên hợp quốc là một khía cạnh 

quan trọng của bất kỳ quy chế an toàn nào cho phương tiện cơ giới đường bộ. Tuân thủ quốc 

gia về xe ô tô, xe gắn máy và mũ bảo hiểm xe máy, các tiêu chuẩn an toàn cần phải được nêu 

rõ. Các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc đưa ra các rủi ro tai nạn chính ở Việt Nam như va chạm 

trực diện và bên hông, tai nạn xảy ra với người đi bộ và tai nạn xe máy. Các loại xe cơ giới khi 

được đăng ký mới sẽ được xử dụng trong vòng 20 năm hoặc lâu hơn nữa nên bất kỳ sự chậm 

trễ nào trong việc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế đối với phương tiện cơ giới đều có 

thể có tác động tiêu cực đến việc đảm bản an toàn tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. 

Việc tiếp tục đề án đang thực hiện là để nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép 

lái xe. Việc này sẽ tập trung vào việc nghiên cứu các giáo trình đào tạo phù hợp với đồng bào 

vùng sâu vùng xa và người khuyết tật. Có nhiều lựa chọn cải cách an toàn dựa trên các hệ thống 

cấp giấy phép lái xe hiện nay của nhiều quốc gia để đảm bảo rằng các hệ thống quản lý hiệu 

quả được áp dụng, chỉ có những người có đủ khả năng và đảm bảo ATGT mới được phép lưu 

thông trên đường, và có những chế tài xử phạt đối với những người lái xe không tuân thủ. 

Việc cấp phép cho nhà điều hành vận tải thương mại cũng rất quan trọng và có yêu cầu về hệ 

thống quản lý ATGT đối với tất cả các công ty khai thác vận tải thương mại như vậy ở Việt 

Nam, việc này cung cấp một nền tảng quan trọng để cải thiện ATGT trong tương lai. 

4.6 Cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế tai nạn giao thông đường bộ 

Việc xây dựng các trạm cứu hộ và các trạm cấp cứu tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ 

rất được chú trọng, đặc biệt là trên đường cao tốc. 

Chúng ta cần tiếp cận một cách toàn diện để hiểu được các giải pháp hiệu quả nhất đối với các 

vấn đề sau khi tai nạn khác nhau xảy ra. Chúng có thể bao gồm sự trợ giúp từ những người đầu 

tiên có mặt tại hiện trường; số điện thoại dùng trong trường hợp khẩn cấp; củng cố dịch vụ xe 

cứu thương để cải thiện dịch vụ cho các nạn nhân do tai nạn giao thông đường bộ; và cải thiện 

các đơn vị y tế công cộng, về phạm vi bảo hiểm, thiết bị và năng lực của nhân viên. 

5 Giải pháp đột phá giai đoạn 2013 - 2015 

Việc xác định một số hành động để tạo tiền đề cho việc bắt đầu thực hiện một chiến lược quốc 

gia về ATGT đường bộ là rất hữu ích đới với một chiến lược. Quyết định công bố chiến lược 

thường là thời điểm thích hợp để giải thích tại sao một số biện pháp can thiệp nhất định sẽ được 

đưa ra, hoặc để miêu tả những loại can thiệp và hành động nào có thể được thực hiện trong 

suốt giai đoạn của chiến lược. 

Việc phân tích một tập hợp các giải pháp sáng tạo cụ thể đã được đưa ra cách đây 5 đến 7 năm 

là vô ích. Tuy nhiên, các giải pháp sáng tạo đã được liệt kê trong Chiến lược thường liên quan 

rất chặt chẽ đến các định hướng chiến lược hoặc đến tiến độ thực hiện cũng như các dự án đầu 

tư. Điều này cho thấy sự thiếu định nghĩa trong chiến lược nói chung. 

Như vậy, việc xem xét danh sách các giải pháp để xác định một cách hợp lý mức độ cụ thể 

những gì sẽ được thực hiện là vô cùng khó khăn. Ví dụ:  

• Làm thế nào để tăng cường “lãnh đạo” và “điều phối viên” về ATGT ở các cấp ủy đảng, 

cũng như giữa các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội? 

• Những yêu cầu về chiến lược, kế hoạch, chương trình bổ sung nào sẽ được triển khai? 
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Một ví dụ điển hình cho giải pháp sáng tạo là việc lắp đặt giải phân cách tránh xung đột đối 

đầu trên toàn tuyến quốc lộ 1A vào năm 2016. Đây là hành động sẽ thực hiện chiến lược – một 

can thiệp rõ ràng (giải phân cách) sẽ được thực hiện một cách chính xác (QL1A) vào một thời 

điểm nhất định (2016). 

6 Tổ chức thực hiện 

Phần này đề cập đến tại các Điều 2, 3 và 4 của quyết định chiến lược và phần nguồn kinh phí tài trợ. 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia được yêu cầu hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ trực tiếp thực 

hiện Chiến lược. Các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dưới sự lãnh đạo 

của Trung ương phải chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược và các chương trình hành động 

ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các Bộ, ngành liên 

quan thường xuyên rà  soát, cập nhật Chiến lược. 

Những điều được nêu ra đều rất cần thiết nhưng lại quá chung chung để đánh giá việc thực 

hiện chiến lược. Kinh phí là một ví dụ. Nguồn kinh phí là một vấn đề thực hiện cụ thể được đề 

cập trong một tuyên bố chung là huy động tối đa mọi nguồn lực của cả quốc tế và đặc biệt là 

nội lực trong nước, và thu hút đầu tư để đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện chiến lược quốc 

gia. Điệu lệ này là rất quan trọng, nhưng lại thể hiện sự khó khăn trong việc thực hiện. Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư (Bộ KH & ĐT) và BTC chịu trách nhiệm đảm bảo các nguồn lực để thực hiện 

chiến lược. Tuy nhiên, điều này có nguy cơ trở nên vô nghĩa, trừ khi có một cam kết được 

thống nhất và ghi lại để xác định những tài nguyên nào là cần thiết và cơ chế doanh thu nào sẽ 

được sử dụng để gây quỹ. Có một loạt các giải pháp sẵn có để giải quyết việc này, chẳng hạn 

như thành lập một quỹ an toàn đường bộ quốc gia chuyên dụng 

Lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn từ 2012 – 2020 và 2021 – 2030 được đính kèm, cùng 

với một bảng các chương trình, dự án đầu từ theo giai đoạn 2012 – 2015 và 2016 – 2020. Tuy 

nhiên, chúng cũng không đủ để có thể chỉ ra một cách chi tiết những gì sẽ được triển khai.  

7 Sửa đổi Chiến lược và Kế hoạch hành động về an toàn giao thông 

đường bộ 

Bộ GTVT đã được UBATGTQG giao nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng kế hoạch hành động và 

chiến lược  về ATGT đường bộ mới. Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông (TDSI) trực 

thuộc Bộ GTVT chính thức tham gia đánh giá chiến lược hiện tại và phát triển một chiến lược 

và kế hoạch hành động mới. Báo cáo này cung cấp một số hỗ trợ cho nhiệm vụ đó bằng cách 

đánh giá (chỉ ở mức cao) Chiến lược được phê duyệt hiện tại, cũng như bằng cách tư vấn thiết 

lập NRSO và tăng cường hệ thống dữ liệu ATGT đường bộ 

Quy trình tốt nhất để xây dựng chiến lược ATGT đường bộ cần phản ánh các thể chế thiết lập 

hiện tại về ATGT đường bộ ở bất kỳ quốc gia nào. Quá trình cũng có thể được cải thiện nếu 

nó được coi là một phần của cải cách trong tương lai đối các thiết lập thể chế đó. Các thể chế 

này được nêu ra trong phần sau của báo cáo. Phân tích Chiến lược đã được phê duyệt này đưa 

ra một quy trình khả thi và tập hợp các nhiệm vụ để có thể đưa vào sửa đổi Kế hoạch hành 

động và Chiến lược an toàn đường bộ quốc gia cho Việt Nam. 

Nhìn chung, 5 giao đoạn được đề xuất cho quá trình xây dựng chiến lược.  

1. Giai đoạn chuẩn bị 

Cần lập kế hoạch dự án sớm, bao gồm việc đạt được sự chấp thuận của các Bộ trưởng về việc 

chuẩn bị chiến lược và đảm bảo rằng các bên liên quan được tham gia ở giai đoạn đầu. Điều 

này rất quan trọng để đảm bảo quyền sở hữu chính trị của chiến lược cũng như quyền sở hữu 

của các bên liên quan trong việc thực hiện nó. Các bộ trưởng cần phải được thông báo thường 
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xuyên về tiến trình và bất kỳ vấn đề phát sinh nào. Các bên liên quan cần được tạo cơ hội để 

có thể cung cấp hỗ trợ cho phân tích kỹ thuật và quy trình phát triển sẽ được thực hiện. 

Chuẩn bị cho dự án cũng cần phải thiết lập một bộ máy lãnh đạo dự án chính thức, nếu chưa 

tồn tại một cấu trúc lãnh đạo phù hợp nào. UBATGTQG đã ủy thác chiến lược, và điều quan 

trọng là họ cần thành lập Nhóm lãnh đạo chiến lược hoặc tương đương để đưa các cơ quan 

Chính phủ nòng cốt là thành viên UBATGTQG cùng nhau đưa ra định hướng kỹ thuật và lãnh 

đạo khi chiến lược đang được chuẩn bị. Điều này có thể được chủ trì bởi Chánh Văn phòng 

UBATGTQG, và bao gồm những người đứng đầu Cục Cảnh sát giao thông, Vụ ATGT và các 

nhà lãnh đạo cấp cao khác. 

Cùng với việc chuẩn bị kế hoạch dự án đã được thống nhất và thành lập một nhóm lãnh đạo để 

thúc đẩy chiến lược, hai vấn đề hữu ích khác cũng cần được đưa vào. Một là đánh giá về tình 

hình hiện tại, trong đó mô tả các chương trình ATGT đường bộ hiện tại và đánh giá tiến độ so 

với chiến lược trước đó. Một vấn đề khác là phân tích chuyên sâu về các ví dụ  quốc tế điển 

hình về chiến lược ATGT đường bộ. Những thông tin này nên được chuẩn bị sẵn để cung cấp 

cho các bên liên quan khi bắt đầu phát triển chiến lược. 

2. Phân tích 

Cần xem xét việc thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động hiện tại, và chuẩn bị một báo 

cáo về những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cụ thể để cân nhắc cho việc xây dựng 

chiến lược tiếp theo. Báo cáo này có thể được bổ sung bằng các nghiên cứu kỹ thuật về các vấn 

đề được coi là quan trọng trọng chiến lược. Chúng có thể bao gồm: 

• Phân tích dữ liệu quốc gia 

• Điều kiện cơ sở hạ tầng hiện tại và kế hoạch đầu tư ATGT 

• Quản lý tốc độ 

• Quy định và tuân thủ ATGT của xe cơ giới 

• Hệ thống cấp giấy phép lái xe và thực thi giao thông đường bộ. 

Mục tiêu là để chuẩn bị tư liệu nền tảng xúc tích cho phép các bên liên quan tham gia vào quá 

trình phát triển chiến lược. Tư liệu này nên được đính kèm với một số câu hỏi để thúc đẩy sự 

tham gia, chẳng hạn như: 

• Những vấn đề quan trọng về an toàn đường bộ hiện nay của Việt Nam là gì? 

• Những thay đổi chính về ATGT đường bộ mà Việt Nam nên thực hiện theo chiến lược 

mới là gì? 

• Tầm nhìn quốc gia về ATGT đường bộ ở Việt Nam là gì? 

• Những mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông nào cần được đặt ra cho Việt Nam trong 

thập kỷ tới? 

• Những sắp xếp về mặt quản lý thể chế nào là cần thiết cho việc thực hiện chiến lược? 

3. Đóng góp ý kiến 

Giai đoạn này cần được lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng. Một tài liệu cơ bản cần được công 

khai trong đó nêu ra các vấn đề chính về ATGT đường bộ, và đi kèm bộ câu hỏi. Câu trả lời 

cho những câu hỏi này cung cấp các ý tưởng đầu vào tiềm năng và quan trọng cho nội dung và 

bản chất của một dự thảo chiến lược. 

Có khả năng các bên liên quan sẽ đề xuất các ý tưởng: 

• không có bằng chứng hỗ trợ nào cho thấy đề xuất nên được theo đuổi vì mục đích an 

toàn 

• bằng chứng cho thấy đề xuất có thể có hệ quả ATGT tiêu cực  
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• bằng chứng cho thấy các cải tiến an toàn có thể là không đáng kể 

Điều quan trọng là quá trình tham gia đóng góp ý kiến phải có đầy đủ dữ liệu, và phải được 

thông báo tới những người tham gia thảo luận chiến lược, để mọi quan điểm đều được lắng 

nghe, và để đảm báo một số quan điểm không phù hợp không được xác nhận là yếu tố chính 

của chiến lược. Với những hạn chế này, có nhiều lựa chọn để thu hút các bên liên quan và cần 

phải xem xét lựa chọn nào là phủ hợp với Việt Nam. Một số ví dụ về các lựa chọn được sử 

dụng thành công trong xây dựng chiến lược ATGT đường bộ là: 

• Hội thảo quốc gia, chủ trì bởi các nhà lãnh đạo quốc gia về ATGT đường bộ, tại một 

số tỉnh và thành phố, để tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi tham vấn chính 

• Các cuộc họp cấp tỉnh và các cuộc thảo luận cấp xã, được thiết kế để hỗ trợ cho cách 

tiếp cận mới về ATGT đường bộ 

• Các điều tra về dân số được thực hiện một cách khoa học để kiểm tra sự chấp thuận của 

các ý tưởng chính, như tầm nhìn quốc gia, hoặc các biện pháp can thiệp cụ thể đang 

được xem xét 

• Chuẩn bị một trang web phát triển chiến lược, bao gồm tài liệu phân tích, câu hỏi tham 

luận và khuyến khích mọi người tham gia đóng góp ý kiến trong giai đoạn phát triển 

chiến lược.  

4. Thẩm định 

Một dự thảo chiến lược được xây dựng dựa trên các ý kiến phân tích, thảo luận và đệ trình từ 

các bên liên quan trong giai đoạn tham gia đóng góp ý kiến. Dự thảo chiến lược cần được đánh 

giá ở cả cấp độ chuyên nghiệp và chính trị trước khi được ban hành dưới dạng dự thảo cuối 

cùng cho các bên liên quan. 

Các bên liên quan sau đó có thể xem xét bản dự thảo cuối cùng và đưa ra ý kiến tại một hội 

thảo tham vấn. Điều này đảm bảo rằng có sự hiểu biết chung giữa các bên liên quan về: 

• Các vấn đề phân tích quan trọng được giải quyết, đặc biệt là về tầm nhìn và mục tiêu 

• Hàm ý của các định hướng chiến lược khác nhau đang được đưa ra 

• Củng cố cam kết của các bên liên quan để thực hiện chiến lược 

• Xây dựng một danh sách ngắn các hành động để bắt đầu thực hiện chiến lược 

5. Công bố chiến lược 

Tài liệu cuối cùng có thể được xuất bản và công bố một khi nó đã được UBATGTQG xác nhận 

và chính thức phê duyệt. Điều này cần được kèm theo các thông điệp nhất quán, dựa trên các 

quyết định chính thức của Chính phủ, liên quan đến: 

• Tầm nhìn, mục tiêu và định hướng của chiến lược mới 

• Sắp xếp thực hiện các mục tiêu của chiến lược 

• Các sáng kiến chính để thực hiện chiến lược. 

8 Áp dụng Phương pháp hệ thống an toàn 

Cuối cùng, điều quan trọng là có một nền tảng triết học về ATGT có thể định hình sự phát triển 

và thực hiện chiến lược ATGT đường bộ. Trên toàn cầu, các tổ chức đa phương và trong khu 

vực thống nhất rằng một cách tiếp cận dựa trên hệ thống là cần thiết để giải quyết vấn đề ATGT 

đường bộ 

Phương pháp hệ thống an toàn dựa trên cam kết triết học nhằm loại bỏ thương tích chết người 

và nghiêm trọng với việc sử dụng các hệ thống quản lý để đảm bảo tăng cường mọi bộ phận 

trong hệ thống (ví dụ như đường, phương tiện, con người) để bảo vệ người đi đường không bị 
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chấn thương. Một số thông tin cơ bản được cung cấp ở Hộp 1, và một ví dụ của phương pháp 

này sẽ được đè cập trong hình dưới đây.43 

Hình 16: Hình minh họa phương pháp hệ thống an toàn cho ATGT đường bộ 

 

Cách tiếp cận này dựa trên cơ sở nghiên cứu quan trọng thể hiện hai ý tưởng thiết yếu 

• Con người mắc lỗi khi tham gia giao thông đường bộ và những sai lầm này sẽ không 

gây ra tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng. Một nghiên cứu ở Úc nhấn mạnh rằng 

hơn một nửa số vụ tai nạn tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng và gần như tất cả các 

vụ tai nạn thương tích không gây tử vong là kết quả của “các lỗi hệ thống”, thay vì hành 

vi cực đoan của người tham gia giao thông (như uống nhiều rượu hoặc vượt tốc).44 

• Con người rất dễ bị tổn thương, tùy thuộc vào tốc độ va chạm của bất kỳ vụ tai nạn giao 

thông đường bộ nào. Một báo cáo ATGT đường bộ quan trọng ở Hà Lan đã kết luận 

rằng để giảm thiểu giảm thiểu khả năng tác động dẫn đễn tử vong thì tốc độ nên được 

hạn chế: 

o 30 km/h ở những khu vực có người đi bộ hoặc người đi xe đạp; 

o 50 km/h tại các giao lộ nơi xảy ra sự cố va chạm bên hông; 

• 70 km/h nếu không có giải phân cách bảo vệ khỏi các vụ va chạm trực diện.45 

 
43 Đại học Loughborough. 2017. Trường Thiết kế Loughborough: Khóa học về Hệ thống an toàn. 
44 Wundersitz, L. và Baldock, M. (2011). Sự đóng góp tương đối của các lỗi hệ thống và hành vi cực đoan trong 

các vụ tai nạn ở Nam Úc. [Adelaide]: Trung tâm nghiên cứu an toàn tự động, Đại học Adelaide. 
45 Wegman, F. and Aarts, L. (2006). Thúc đẩy an toàn bền vững. Leidschendam, Hà Lan: Viện nghiên cứu an 

toàn đường bộ SWOV. 
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Loại bỏ các trường hợp tử vong và thương tích nghiêm trọng - phương pháp Hệ thống An 

toàn 

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Diễn đàn Giao thông Quốc tế (ITF) đã 

công bố một báo cáo mang tính bước ngoặt Hướng tới Không về ATGT đường bộ năm 

2008, lấy cảm hứng từ việc cải tổ ATGT đường bộ như là vấn đề sức khỏe xã hội ở các 

quốc gia an toàn nhất như Hà Lan và Thụy Điển. 46 

Báo cáo đã ghi nhận những gì đã được quốc tế biết đến như là phương pháp “Hệ thống An 

toàn”, hiện được công nhận trên khắp các nước có thu nhập thấp, trung bình và cao như là 

một ví dụ điển hình về việc đảm bảo ATGT đường bộ. Cách tiếp cận hệ thống an toàn 

được mô tả theo nhiều cách khác nhau bao gồm 

• thách thức quan điểm rằng thương tích do giao thông đường bộ là cái giá phải trả để 

đạt được sự dịch chuyển và phát triển kinh tế bằng cách đặt mục tiêu xã hội là loại 

bỏ những tai nan gây chết người trên đường và thương tích nghiêm trọng, với các 

mục tiêu tạm thời được đặt ra trong quá trình thực hiện; 

• nhấn mạnh trách nhiệm an toàn của các nhà thiết kế mạng lưới giao thông đường bộ 

để đạt được kết quả ATGT đường bộ và thúc đẩy một tầm nhìn chung giữa tất cả 

các thành phần trong xã hội ; 

• nhắm đến một hệ thống giao thông đường bộ có thể khắc phục lỗi của con người, 

để người tham gia giao thông không tiếp xúc với các lực va chạm có thể dẫn đến tử 

vong hoặc thương tích nghiêm trọng  

• đòi hỏi sự công bằng trong việc giải quyết các nhu cầu an toàn của cả người sử 

dụng xe cơ giới và người ko sử dụng xe cơ giới, và phải phù hợp với các mục tiêu 

phát triển bền vững; 

• tăng cường tất cả các yếu tố của hệ thống quản lý ATGT đường bộ, đặc biệt là các 

chức năng quản lý thể chế, để đạt được thành công bền vững. 

Cách tiếp cận này không nên coi là cố định - các ý tưởng và ví dụ thực tiễn sẽ tiếp tục phát 

triển. Nó hoàn toàn trái ngược với các phương pháp chủ yếu đã lạc hậu trong quá khứ như 

là việc coi ATGT đường bộ là một nhiệm vụ hoàn thiện hành vi của con người hoặc (trái 

với các bằng chứng ngăn ngừa thương tích đã được chứng minh) dựa vào các chiến dịch 

giáo dục và truyên thông để giảm tai nạn chấn thương đường bộ 

Một sự thay đổi theo hướng tiếp cận hệ thống an toàn, dựa trên bằng chứng hiện đại được 

khuyến khích mạnh mẽ cho Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 
46 Xem OECD / ITF (2008) “Hướng tới các mục tiêu an toàn đường bộ không tham vọng và Phương pháp tiếp 

cận hệ thống an toàn”, Paris. Và Liên đoàn Giao thông Quốc tế (2016), Những cái chết trên đường và những 

chấn thương nghiêm trọng: Dẫn đầu một sự thay đổi mô hình đến một hệ thống an toàn, Nhà xuất bản OECD, 

Paris. 
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Phụ lục 3: Nguồn dữ liệu 

Nguồn dữ liệu được cung cấp dưới đây hỗ trọ cho hoạt động triển khai những kiến nghị trong 

báo cáo này: 

Phụ lục 3A Tổng quan lý luận về dữ liệu TNGT 

Phụ lục 3B Mô tả phần mềm DRIVER 

Phụ lục 3C Nghiên cứu trực quan dữ liệu về TNGT đường bộ 

Phụ lục 3D Những thành phần dữ liệu TNGT được đề xuất 
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Phụ lục 3A: Tổng quan về dữ liệu TNGT 

Tổng quan lý luận về hệ thống CSDL TNGT trên thế giới đã được xây dựng để mang lại những 

hướng dẫn cho chính phủ đưa ra những chỉ dẫn kỹ thuật cho Cổng điện tử NRSP và kết hợp 

với các chương trình cải thiện dữ liệu của BCA và BYT. Phụ lục này hướng đến cung cấp một 

bản tóm tắt các tài liệu có sẵn và kinh nhiệm thực tiễn. 

1 Nguồn dữ liệu TNGT quốc gia  

Mục tiêu trong việc xác định nguồn dữ liệu TNGT chính xác nhất là biết được đơn vị nào có 

thể cung cấp dữ liệu về kết quả cuối cùng của vụ tai nạn, đặc biệt là đối với những trường hợp 

dẫn đến tử vong và thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, một bộ dữ liệu tốt sẽ không chỉ bao 

gồm số người thiệt mạng và số người bị thương mà còn có đầy đủ thông tin chi tiết về vụ việc, 

người tham gia giao thông, phương tiện và hoàn cảnh xảy ra. Cũng cần biết rằng một nguồn 

dữ liệu duy nhất không đủ để có cái nhìn toàn diện về ATGT đường bộ47. Thực tiễn cho thấy 

việc kết hợp các nguồn khác nhau, thường từ hồ sơ của cảnh sát giao thông và bệnh viện, cho 

phép xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu xác thực hơn. Sử dụng các nguồn khác nhau giúp 

loại bỏ sự thiên vị khi xác định vấn đề và giải pháp tương ứng. Ví dụ, nếu chỉ dựa vào chi tiết 

vụ tai nạn, hành vi vi phạm sẽ bị quá chú ý thay vì xem xét có thể có vấn đề trong cơ sở hạ 

tầng đường bộ. Hoặc với sự sẵn có của dữ liệu chi tiết thương tích ( ví dụ: dữ liệu cho thấy các 

trường hợp chấn thương sọ não phổ biến hơn) có thể tiết lộ về tiêu chuẩn an toàn của phương 

tiện giao thông).48 

Dữ liệu từ CSGT 

Theo WHO49, 70% các quốc gia sử dụng báo cáo của cảnh sát giao thông làm nguồn dữ liệu 

chính cho các vụ TNGT. CSGT ở vị trí tốt nhất để thu thập thông tin tại hiện trường tai nạn, 

đặc biệt là khi họ cũng tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ tai nạn (phương tiện và tài xế liên 

quan, bằng chứng về tình huống, điều kiện môi trường, v.v.). Thông thường, họ duy trì các hệ 

thống cơ sở dữ liệu riêng biệt như ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Indiana và ở nhiều vùng khác nhau 

của Úc. Cũng có những trường hợp như ở New Zealand, cảnh sát giao thông trực tiếp gửi báo 

cáo điện tử thông qua điện thoại thông minh cho Cơ quan Giao thông vận tải New Zealand, tổ 

chức này sau đó sẽ quản lý Hệ thống Phân tích tai tạn. Cơ quan Giao thông vận tải New Zealand 

chịu trách nhiệm xác định chính sách truy cập của người dùng và chia sẻ dữ liệu. Hệ thống này 

cũng hoạt động như một kho lưu giữ các cơ sở dữ liệu khác như việc đăng kiểm phương tiện 

và giấy phép lái xe.  

Gần hơn với Việt Nam, tại Malaysia, cảnh sát giao thông có hệ thống cơ sở dữ liệu riêng gọi 

là Hệ thống Báo cáo Cảnh sát (PRS). Tuy nhiên, việc sử dụng nó được giới hạn trong nội bộ. 

Để thực hiện điều này, Viện Nghiên cứu ATGT đường bộ Malaysia (MIROS) thường xuyên 

thu thập các báo cáo điện tử từ CSGT, sau đó tải chúng lên cơ sở dữ liệu riêng có tên là Hệ 

thống cơ sở dữ liệu và phân tích TNGT đường bộ MIROS (M-ROADS). Hệ thống này gần đây 

đã được nâng cấp lên thành Hệ thống CSDL và phân tích TNGT đường cao tốc Malaysia 

(MHROADS), hiện đang được sử dụng bởi Đội Tuần tra đường cao tốc. Nó đi kèm với ứng 

 
47 roadsafety.piarc.org. (n.d.). Hướng dẫn an toàn đường bộ - Hiệp hội đường bộ thế giới (PIARC). [trực tuyến] 

Có sẵn tại: https://roadsquil.piarc.org/vi [Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020]. 
48 ITF. (2016). Báo cáo thường niên về an toàn đường bộ 2016. [trực tuyến] ITF. Có sẵn tại: https://www.itf-

oecd.org/road-safe-annual-report-2016 [Truy cập vào tháng 01 năm 2020]. 
49 Tổ chức Y tế Thế giới. (2020). Hệ thống dữ liệu: một hướng dẫn an toàn đường bộ cho những người ra quyết 

định và thực hành. [trực tuyến] Có sẵn tại: https://www.who.int/roadsafe/projects/manuals/data/en/ [Truy cập 

ngày 1 tháng 11 năm 2019]. 
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dụng di động và giao diện web của riêng mình, tuy nhiên hệ thống này chỉ giới hạn những vụ 

việc xảy ra tại đường cao tốc. 

Trong các trường hợp khác, việc báo cáo thiếu phát sinh khi không có sự phối hợp giữa CSGT 

và các cơ quan Chính phủ khác. Việc xác định kết luận cuối cùng của vụ TNGT yêu cầu sự 

hợp tác giữa cảnh sát giao thông, bệnh viện hoặc công ty bảo hiểm. Việc báo cáo không chính 

xác cũng xảy ra khi các định nghĩa về tử vong và thương tích không được làm đúng tiêu chuẩn. 

Ngoài ra, quá trình báo cáo cũng ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu. Ví dụ, ở Ghana, trong khi 

nguồn dữ liệu chính về chi tiết vụ TNGT là từ CSGT, dữ liệu lại này không được liên kết với 

cơ sở dữ liệu TNGT quốc gia do Viện Nghiên cứu xây dựng và Giao thông đường bộ (BRRI) 

quản lý. Hàng năm, nhân viên từ BRRI phải đến các Đồn Cảnh sát để lấy dữ liệu và mã hóa 

chúng vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. (Salifu và Ackaah, 2011). Điều này gây ra tình 

trạng thiếu dữ liệu báo cáo trong nước và một hệ thống cải cách hiện đang được phát triển để 

thay thế cho tình trạng trước đó.  

Cũng cần lưu ý rằng ở nhiều quốc gia có những lực lượng cảnh sát khác nhau cùng thu thập dữ 

liệu về vụ TNGT đường bộ. Thông thường, các nhóm này không chia sẻ dữ liệu hoặc sử dụng 

các biểu mẫu và hệ thống cơ sở khác nhau. Ví dụ, ở Ý, những đơn vị cảnh sát có quyền hạn 

thu thập dữ liệu vụ TNGT là Cảnh sát đường cao tốc, Cảnh sát địa phương, Cảnh sát giao thông 

và Carabinieri (một đơn vị quân đội của Ý) (Montella et. Al, 2012). Điều quan trọng là phải 

làm rõ ai trong số các lực lượng này sẽ là nguồn dữ liệu cho vụ tai nạn. Nếu tất cả đều thu thập 

dữ liệu, thì phải có cùng một hình thức hoặc cùng cơ sở dữ liệu, các kỹ năng và chuyên môn 

phải ở cùng cấp độ. (Montella et. al, 2012) 

Kết hợp tài liệu từ CSGT và Bệnh viện 

Khi dữ liệu cảnh sát không đầy đủ, dữ liệu bệnh viện có thể được sử dụng để thấy được bức 

tranh rõ ràng hơn về an toàn đường bộ. Dữ liệu bệnh viện là nguồn thông tin hữu ích tiếp theo 

để thống kê TNGT; có thể chứa những thông tin chưa được báo cáo cho cảnh sát và không có 

gì lạ khi cảnh sát biết được ít hơn hai phần ba tổng số ca nhập viện. Dữ liệu bệnh viện thường 

sẽ không có chi tiết mô tả về vụ tai nạn, nhưng sẽ có thông tin chính xác và chi tiết hơn về 

thương tích so với báo cáo của cảnh sát. Đây là thông tin quan trọng để hiểu tác động cơ học, 

sinh học trong các vụ tai nạn. Thông tin liên quan có thể được tìm thấy trong hồ sơ nhập viện, 

báo cáo khám nghiệm tử thi, hồ sơ bệnh nhân nội trú và kiểm định mức độ chấn thương. 

Do đó, ngày càng có nhiều quốc gia, như Canada và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, hiện đang tích 

hợp cả dữ liệu của cảnh sát và bệnh viện, đảm bảo rằng mối liên kết này được lưu trữ, mã hóa 

và quản lý đúng cách. 

Có những lựa chọn thay thế để liên kết các hệ thống cơ sở dữ liệu của cảnh sát và bệnh viện 

như ở Thụy Điển nơi cả hai đều sử dụng cùng một hệ thống có tên là STRADA do Cơ quan 

giao thông Thụy Điển quản lý. (ITF, 2016) Điều này dẫn đến việc có thông tin chính xác hơn 

cũng như chi tiết hơn về số lượng người tham gia giao thông gặp tổn thương và thương tích 

nghiêm trọng do TNGT. Cảnh sát và bệnh viện đều nhập dữ liệu vào STRADA và cơ sở dữ 

liệu khớp với các bản ghi giống hệt nhau từ cả hai nguồn để tránh trùng lặp. Hiện tại, không 

phải tất cả các bệnh viện đều đăng ký vào hệ thống STRADA do đó số liệu thống kê chính thức 

vẫn dựa vào dữ liệu của cảnh sát giao thông.50 Đồng thời, dữ liệu về các thương tích nhỏ, đặc 

biệt là những người không cần chăm sóc tại bệnh viện có xu hướng không được báo cáo đầy 

đủ. Ảnh chụp màn hình của STRADA trong hình bên dưới. 

 
50 roadsafety.piarc.org. (n.d.). Hướng dẫn an toàn đường bộ - Hiệp hội đường bộ thế giới (PIARC). [trực tuyến] 

Có sẵn tại: https://roadsquil.piarc.org/vi [Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020]. 
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Hình 17: Ảnh chụp màn hình từ hệ thống dữ liệu STRADA  

 

Dữ liệu từ CSGT và các đơn vị thu thập thông tin khác 

Tại Ai Cập, hồ sơ TNGT đang được cảnh sát giao thông, bệnh viện, đội phản ứng khẩn cấp, 

đội cứu hỏa và quản lý đường bộ trong một hệ thống gọi là Hệ thống quản lý TNGT Quốc gia. 

(PIARC, 2019) Hệ thống này được dự định là một điểm đến cho tất cả các nhu cầu dữ liệu và 

cho tất cả những đơn vị thu thập thông tin về TNGT. Việc triển khai thực hiện hệ thống bao 

gồm việc lấy dữ liệu từ cả phần cứng và phần mềm. Người ta tin rằng sự sắp xếp này đã làm 

giảm mức độ báo cáo thiếu chính xác, nhưng định nghĩa về tử vong trong vòng 30 ngày vẫn 

chưa được thông qua. (WHO, 2019) 

Điều này tương tự với Thái Lan, nơi có nhiều nguồn dữ liệu về TNGT: từ Cảnh sát Hoàng gia 

Thái Lan, Bộ Y tế Công cộng, Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường cao tốc, Cơ quan Đường cao 

tốc Thái Lan, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai, Viện Y tế Khẩn cấp Thái Lan , Công ty 

TNHH Bảo vệ nạn nhân TNGT đường bộ và Sở Đường bộ nông thôn. Mặc dù có nhiều nguồn 

dữ liệu nhưng những nguồn này không được chuẩn hóa và tích hợp với nhau. Để giải quyết sự 

thiếu tích hợp và tính đồng nhất, Chính phủ Thái Lan cùng với Bloomberg Philanthropies và Sở 

An toàn giao thông đường bộ toàn cầu (GRSF) đang lên kế hoạch sử dụng DRIVER làm kho lưu 

trữ duy nhất cho tất cả các dữ liệu này. DRIVER được thảo luận sâu hơn trong Phụ lục 3B. 

Tại Hàn Quốc, các công ty bảo hiểm và vận tải cũng thu thập dữ liệu về TNGT nhưng dữ liệu 

chính thức đến từ CSGT có hệ thống cơ sở dữ liệu riêng của họ được gọi là Hệ thống Quản lý 

thông tin giao thông Cop. Sau đó, cảnh sát chia sẻ dữ liệu các vụ tai nạn cho các bên liên quan 

khác thông qua Hệ thống phân tích TNGT của Cơ quan giao thông đường bộ và Hệ thống Quản 

lý thông tin ATGT của Cơ quan ATGT Hàn Quốc.51 Hai cơ quan này có trách nhiệm kết hợp 

dữ liệu TNGT với thông tin giao thông khác, chia sẻ cho công chúng và các bên liên quan; sử 

dụng dữ liệu này để xây dựng các chính sách và tiến hành nghiên cứu. 

Liên kết các cơ sở dữ liệu 

Liên kết nhiều bộ dữ liệu sẽ tăng độ chính xác và cung cấp chi tiết hơn cho các biện pháp an 

toàn dựa trên bằng chứng. Các hệ thống cơ sở dữ liệu nên được liên kết khi bổ sung thông tin, 

điều này sẽ tăng độ chính xác, dễ truy cập hoặc làm mới dữ liệu hơn là thực hiện những phân 

tích riêng biệt. Bảo mật (xử lý tích hợp thông tin cá nhân), phương pháp liên kết, chuẩn hóa 

các trường dữ liệu và định nghĩa nằm trong danh sách các yếu tố cần được xem xét. (WHO, 

2010) Liên kết nên được rà soát trong giai đoạn đầu phát triển của cơ sở dữ liệu. Ví dụ, khi một 

hệ thống cơ sở dữ liệu về những trường hợp chấn thương được phát triển, nên kiểm tra cách nó 

 
51 Chương trình chia sẻ kiến thức và Tư vấn chung của Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (2019). Hệ thống thông tin 

và công cụ điều tra an toàn đường bộ, Ecuador. 
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sẽ liên kết tự động với các hệ thống dữ liệu hiện có - ví dụ, một bản ghi mới được thêm vào dữ 

liệu bệnh viện có thể được cập nhập tự động trong cơ sở dữ liệu TNGT. (WHO, 2010) 

Phần này sẽ giải thích chi tiết hơn về các loại liên kết: liên kết dữ liệu sự cố với dữ liệu không 

gian và dữ liệu phi không gian. 

2 Liên kết cơ sở dữ liệu 

Việc liên kết một số CSDL sẽ làm tăng độ chính xác của dữ liệu và cung cấp chi tiết hơn cho 

các biện pháp an toàn dựa trên bằng chứng. Các hệ thống cơ sở dữ liệu phải được liên kết khi 

dữ liệu bổ sung sẽ bổ sung thông tin quan trọng, chính xác hơn, có thể truy cập hoặc cập nhật 

hơn so với việc thực hiện một bài tập phân tích riêng biệt. Tính bảo mật (xử lý thông tin cá 

nhân đúng cách), phương pháp liên kết và chuẩn hóa các trường dữ liệu và định nghĩa nằm 

trong danh sách các yếu tố cần được xem xét52. Liên kết cần được xem xét trong giai đoạn 

đầu của quá trình phát triển cơ sở dữ liệu. Ví dụ, khi hệ thống cơ sở dữ liệu về thương tích 

được phát triển, cần xem xét cách nó sẽ liên kết tự động với các hệ thống cơ sở dữ liệu hiện 

có - ví dụ, một bản ghi mới được thêm vào cơ sở dữ liệu bệnh viện có thể được phản ánh tự 

động trong cơ sở dữ liệu TNGT53. 

Phần này sẽ mô tả nhiều hơn về các loại hình liên kết. 

Liên kết dữ liệu TNGT với dữ liệu phi không gian  

Ở đây, dữ liệu phi không gian đề cập đến dữ liệu không được tham chiếu địa lý và không chứa 

bất kỳ tọa độ nào. Điều quan trọng nhất trong số này là dữ liệu bệnh viện. Một số nghiên cứu 

đã chỉ ra rằng dữ liệu của cảnh sát được đánh giá thấp hơn so với dữ liệu của bệnh viện vì các 

bệnh viện có thể cập nhật thông tin tử vong và thương tích cũng như ghi lại những thay đổi về 

mức độ nghiêm trọng xảy ra ngay cả sau 24 giờ gặp tai nạn. Một lý do khác là các bệnh viện 

có chuyên môn để chuẩn đoán chấn thương và sẽ phân loại mức độ nghiêm trọng chính xác 

hơn. Các hệ thống cơ sở dữ liệu phi không gian khác bao gồm giấy cấp phép và thông tin đăng 

kiểm. Liên kết những dữ liệu này với dữ liệu TNGT cho phép cảnh sát và các cơ quan thực thi 

kiểm tra chéo độ tin cậy của lời khai (ví dụ: tên chủ sở hữu phương tiện). 

Để thực hiện một liên kết giữa dữ liệu vụ TNGT và dữ liệu phi không gian sẽ cần yêu cầu kết 

hợp các định danh. Các mã định danh này có thể là (1) định danh duy nhất, (2) số định danh 

thứ cấp và (3) định danh tùy chỉnh. 

Một trong những ví dụ hiệu quả về việc liên kết hệ thống cơ sở dữ liệu TNGT và hệ thống dữ 

liệu bệnh viện đến từ Thụy Điển và Đan Mạch. Hai quốc gia này có thể liên kết các hệ thống 

cơ sở dữ liệu này bằng cách khớp các bản ghi với cùng một định danh cá nhân duy nhất. Ví dụ, 

định danh sử dụng là mã số cá nhân và tên. Mặc dù các chi tiết bảo mật được sử dụng để đối 

chiếu các hồ sơ, nhưng tất cả đều được thực hiện thông qua các thuật toán máy tính do đó 

không có sự can thiệp của con người và không ai có thể xem dữ liệu này. 

Nếu không thể sử dụng số định dạng duy nhất, có thể sử dụng số định dạng phụ như giới tính, 

ngày sinh, nơi xảy ra tai nạn, ngày gặp sự cố, tuổi, tên viết tắt. Nếu các bản ghi khớp với số 

định dạng phụ này thì hai bản đó sẽ được liên kết hoặc hợp nhất. Thách thức ở đây là xác định 

và đặt số lượng phù hợp để thu được lượng dữ liệu chính xác nhất. Một thách thức khác mà 

các chuyên gia gặp phải là có nhiều trường hợp lỗi chính tả hoặc chi tiết không chính xác ngăn 

cản các bản ghi khớp nhau. 

 
52 Tổ chức Y tế Thế giới. (2020). Hệ thống dữ liệu: một hướng dẫn an toàn đường bộ cho những người ra quyết 

định và thực hành. [trực tuyến] Có sẵn tại: https://www.who.int/roadsafe/projects/manuals/data/en/ [Truy cập 

ngày 1 tháng 11 năm 2019]. 
53 Ibid. 
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Hiện tại, Philippin đang tích hợp hệ thống giám sát chấn thương và DRIVER bằng phương 

pháp đối sánh cho các định danh phụ. Các định danh phụ này bao gồm (1) giới tính, (2) tuổi, 

(3) địa điểm, (4) ngày xảy ra tai nạn, (5) thời gian xảy ra tai nạn, (6) mức độ nghiêm trọng của 

vụ tai nạn, (7) tên đường xảy ra tai nạn và (8) vị trí xảy ra.  

Hệ thống này cũng đang được triển khai ở Guaiba, Brazil nhưng bao gồm các định danh duy 

nhất trong việc kết hợp, chẳng hạn như tên. 54 

Cuối cùng, việc tạo ra một định danh cho vụ TNGT sẽ tạo điều kiện cho sự liên kết của hai hệ 

thống cơ sở dữ liệu. Điều này đã được Tây Ban Nha thực hiện trong cơ sở dữ liệu của họ55 

cùng với việc giới thiệu một chỉ số bổ sung trong đó xác định nếu một bệnh nhân đã được nhập 

viện trước đó vì chấn thương tương tự. Thứ hai là để tránh trùng lặp dữ liệu. 

Liên kết dữ liệu TNGT với dữ liệu không gian  

Ở đây, dữ liệu không gian đề cập đến: dữ liệu giao thông, kiểm kê đường bộ, đánh giá iRAP, 

các mối nguy hiểm trên đường, hình ảnh từ các góc phố và thông tin dựa trên các loại bản đồ 

khác. Việc tích hợp các dữ liệu này khá dễ dàng vì tất cả chúng đều dựa trên bản đồ. 

Liên kết dữ liệu không gian cũng có thể được sử dụng để tự động điền vào các trường được 

chọn trong các báo cáo TNGT. Một ví dụ tốt về điều này là dữ liệu về thời tiết. Cơ sở dữ liệu 

tai nạn giao thông có thể được liên kết thành một hệ thống cơ sở dữ liệu thời tiết quốc tế hoặc 

địa phương để cảnh sát sẽ không còn phải ghi lại dữ liệu đó. Khi vụ tai nạn xảy ra, thông tin về 

thời tiết sẽ tự động được thêm vào hồ sơ dựa trên thời gian và địa điểm. Một ví dụ khác về dữ 

liệu không gian là dữ liệu thuộc tính đường. Một bản đồ về bề mặt đường, phân loại đường nên 

có sẵn từ Cơ quan quản lý đường bộ. Điều này có thể được tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu 

TNGT để CSGT sẽ không còn phải điền vào các trường này khi ghi chép các vụ tai nạn.  

3 Chia sẻ dữ liệu 

Theo phương pháp Tiếp cận Hệ thống ATGT, hệ thống cơ sở dữ liệu nên được cung cấp cho 

tất cả các bên liên quan về ATGT đường bộ56. Điều này cần được thực hiện theo cách tôn trọng 

quyền riêng tư và bảo mật cá nhân, nhưng sẽ không bao giờ là lý do chấp nhận được cho việc 

không chia sẻ dữ liệu. Một số công tác kỹ thuật có thể phát sinh để đảm bảo xử lý dữ liệu phù 

hợp. Tuy nhiên, dữ liệu về TNGT và thương tích trên đường là thông tin quan trọng về an toàn 

công cộng, cần được chia sẻ để đánh giá và xem xét kỹ lưỡng bên ngoài nếu ATGT đường bộ 

được cải thiện đáng kể. Có nhiều lựa chọn khác nhau về làm cách nào dữ liệu có thể được chia 

sẻ và quản lý để giúp các nhà chuyên môn, nhà nghiên cứu và người ủng hộ ATGT đường bộ 

dễ dàng đóng góp cho sự an toàn chung. 

Ở New Zealand, quyền truy cập được trao cho bất kỳ ai đăng ký sau khi thực hiện một chương 

trình đào tạo đơn giản và đã được chứng nhận bởi đơn vị quản lý dữ liệu. Dữ liệu cá nhân được 

bảo mật, không thể truy cập ngoại trừ các cơ quan Chính phủ có quyền truy cập hợp pháp. Một 

tình huống tương tự diễn ra ở Thụy Điển. 

Điều này khác ở Vương quốc Anh nơi chi tiết về các vụ tai nạn được công khai tại địa chỉ 

crashmap.co.uk. Người dùng có thể truy cập các báo cáo cá nhân bằng cách trả phí. Tuy nhiên, 

những trường hợp nhạy cảm không bao gồm trong các báo cáo riêng lẻ này. 

Một chức năng khác để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu là chỉ cung cấp quyền truy cập công khai 

vào các vị trí giao thông có số lượng hồ sơ TNGT tối thiểu (ví dụ: chỉ hiển thị trên bản đồ, các vị 

 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 roadsafety.piarc.org. (n.d.). Hướng dẫn an toàn đường bộ - Hiệp hội đường bộ thế giới (PIARC). [trực tuyến] 

Có sẵn tại: https://roadsquil.piarc.org/vi [Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020]. 
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trí có hơn 5 vụ TNGT được ghi nhận). Điều này là để loại bỏ khả năng ai đó có thể truy tìm một 

vụ tai nạn cụ thể và xem hồ sơ điều tra của cảnh sát. Khi một địa điểm chỉ chứa một hồ sơ và các 

bên liên quan truy cập vào ghi chép của cảnh sát có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra. 

Cuối cùng, dữ liệu TNGT là tài liệu có giá trị; nên được chia sẻ cho mọi người miễn là đảm 

bảo tính bảo mật và quyền riêng tư; thông qua việc sử dụng công nghệ và chính sách truy cập 

chặt chẽ, điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. 

4 Truy cập dữ liệu 

Một khi các nguồn dữ liệu đã được làm rõ cũng như cách lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, bước tiếp 

theo là xác định cách thức thu thập dữ liệu để giải quyết các câu hỏi như sử dụng thiết bị nào 

và làm thế nào để báo cáo vụ tai nạn nhanh chóng ngay khi xảy ra. Theo như hướng dẫn, về cơ 

bản có hai cách: cách thứ nhất là điền vào biểu mẫu có sẵn và cách thứ hai là mã hóa trực tiếp 

tại hiện trường vụ tai nạn. Cách đầu tiên thường liên quan đến một bộ mã hóa hoặc biểu mẫu 

giấy được điền bởi nhân viên hành chính tại Đồn Cảnh sát, CSGT hoặc người có trách nhiệm 

tại hiện trường vụ tai nạn. Có những trường hợp sử dụng biểu mẫu điện tử vì có một cơ sở dữ 

liệu riêng biệt dành cho hồ sơ tội phạm. Người thực hiện mã hóa có thể là cảnh sát hoặc nhân 

viên hành chính sau đó sẽ nhập bản ghi vào hệ thống. Cách thứ hai thay vì điền vào một biểu 

mẫu giấy, biểu mẫu điện tử, người chịu trách nhiệm sẽ thực hiện mã hóa trực tiếp vào hệ thống 

ngay tại hiện trường vụ TNGT. Nó có thể được thực hiện bởi CSGT thông qua điện thoại di 

động hoặc máy tính xách tay. 

Vấn đề với cách đầu tiên là dễ xảy ra lỗi và hiểu sai. Biểu mẫu giấy thường dễ bị lỗi vì chữ viết 

tay khó đọc, bị hỏng hoặc thất lạc. Khi có một bộ mã hóa riêng biệt, thì dữ liệu có thể được sao 

chép không chính xác hoặc gây nhầm lẫn, đặc biệt là dữ liệu gốc cần minh bạch.57 Điều này đã 

được áp dụng tại Hệ thống Báo cáo phân tích tử vong (FARS) Hoa Kỳ nơi các bộ mã hóa được 

tạo ra đặc biệt, có khả năng đảm bảo cho việc nhập dữ liệu. Để đảm bảo tính chính xác thì việc 

quan trọng là đào tạo thường xuyên nhân viên.58 Tuy nhiên, mặt khác, quá trình này có thể gây 

báo cáo thiếu và vấn đề trong việc khai thác nguồn dữ liệu như trường hợp trước đó của Ghana 

và Philipin.  

Kịch bản lý tưởng là cách thứ hai, khi cảnh sát được cung cấp điện thoại di động hoặc máy tính 

xách tay để có thể nhập hồ sơ điện tử ngay lập tức tại địa điểm xảy ra TNGT. Ở đây, chữ viết 

tay sẽ không còn là vấn đề. Các hình thức có thể được đơn giản hóa để loại bỏ sự giải thích và 

kiểm tra chất lượng cũng có thể được cài đặt, chẳng hạn như gán các trường bắt buộc, tự động 

điền vào các trường cụ thể59. Ví dụ, ở Indiana, cảnh sát mã hóa điện tử tất cả các vụ TNGT. 

Hồ sơ sau đó được gửi trực tiếp đến hệ thống cơ sở dữ liệu. (Montella et. Al, 2012) Một ví dụ 

khác là DRIVER có ứng dụng di động tích hợp cho phép cảnh sát nhập hồ sơ tại hiện trường 

tai nạn. Nó đi kèm với bộ tạo tọa độ GPS, cho phép xác định vị trí va chạm chính xác. Ngoài 

ra, ứng dụng di động còn đi kèm với chế độ ngoại tuyến cho phép bộ mã hóa lưu bản ghi ngay 

cả khi không có kết nối internet. Khi có internet, các hồ sơ đã lưu sẽ tự động được tải lên trang 

web chính. Ứng dụng di động này đã được thử nghiệm ở Philipin và Lào. 

5 Báo cáo 

Thực tiễn tốt nhất cũng yêu cầu rằng thời hạn báo cáo và nhập dữ liệu cần phải rõ ràng với tất 

cả các bộ mã hóa. Thông thường, các sự cố nghiêm trọng hơn nên được ưu tiên báo cáo trước. 

 
57 Chris Jurewicz, P.B. (n.d.). Đánh giá rủi ro kỹ thuật an toàn đường bộ Phần 7: Cơ sở dữ liệu tai nạn. [trực 

tuyến] austroads.com. Có sẵn tại: https://austroads.com.au/publications/road-safe/ap-t52-10 [Truy cập ngày 27 

tháng 2 năm 2020]. 
58 Ibid. 
59 Delucia, B., & Scopatz, R. (2005). Hệ thống hồ sơ sự cố: Một tổng hợp của thực hành. tổng hợp chương trình 

nghiên cứu đường cao tốc quốc gia 350. Ban nghiên cứu giao thông vận tải, Washington DC. 
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Ví dụ, ở Tây Ban Nha, dữ liệu sơ bộ về các vụ TNGT nghiêm trọng phải được mã hóa vào cơ 

sở dữ liệu trong vòng 25 giờ và đối với các sự cố nhỏ trong vòng 10 ngày. Báo cáo đầy đủ và 

cuối cùng nên được hoàn thành trong vòng 2 tháng. Điều này cũng tuân theo định nghĩa của 

WHO về các trường hợp tử vong do TNGT, bao gồm tử vong tại chỗ và tử vong xảy ra trong 

vòng 30 ngày sau khi xảy ra tai nạn. 

6 Biểu mẫu và Hệ thống Cơ sở dữ liệu 

Phần này cung cấp đánh giá thế nào là hệ thống cơ sở dữ liệu tốt dựa trên tài nguyên của chính 

nó. Về nguyên tắc, một cơ sở dữ liệu tốt là cung cấp chính xác kết quả đầu ra mà họ cần. Trong 

ATGT đường bộ, dữ liệu này sẽ cho phép người dùng xác định các khu vực có nguy cơ cao và 

các yếu tố rủi ro, tiến hành phân tích lợi ích chi phí cho các can thiệp và chương trình; giám 

sát hiệu suất ATGT đường bộ60. 

Về vấn đề này, cơ sở dữ liệu phải dễ sử dụng về mặt nhập và phân tích dữ liệu. Điều này có 

nghĩa là các biểu mẫu cần phải dễ hiểu để hoàn thành thủ công hoặc điện tử, việc đối chiếu các 

biểu mẫu này không dễ bị lỗi, các bản ghi không dễ bị mất và việc tích hợp với các loại dữ liệu 

khác có thể được thực hiện. 

Việc dễ sử dụng cũng góp phần giúp ích cho việc phân tích. Những công cụ được khuyến nghị 

đưa vào: 

• dữ liệu ở dạng bảng và báo cáo (ví dụ: so sánh số ca tử vong giữa các tỉnh); 

• trực quan hóa như biểu đồ hoặc đồ thị để phân tích (ví dụ: phân tích xu hướng về tử 

vong); 

• xác định các khu vực có rủi ro cao (ví dụ: lọc dữ liệu theo vị trí); 

• GIS (ví dụ: tạo các điểm đen và bản đồ nhiệt);  

• sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông. 

7 Yêu cầu dữ liệu 

Điều quyết định đối với một hệ thống quản lý dữ liệu chặt chẽ là các loại yêu cầu dữ liệu được 

thu thập, sử dụng và phân tích. Quan trọng phải có khả năng xác định yêu cầu dữ liệu tối thiểu 

là gì, định nghĩa của chúng, ai sẽ thu thập các yêu cầu này và thu thập như thế nào. 

Yêu cầu dữ liệu tối thiểu 

Hướng dẫn Hệ thống Dữ liệu của WHO cung cấp hướng dẫn hoàn hảo về các yêu cầu dữ liệu 

tối thiểu. Danh sách được dựa trên Cơ sở Dữ liệu tai nạn thường gặp (CADaS), đây là một chỉ 

thị trên toàn EU để thiết lập các chỉ số tối thiểu. CADaS là kết quả của quá trình tham vấn và 

nghiên cứu sâu rộng. Hướng dẫn hệ thống dữ liệu của WHO sử dụng CADaS làm cơ sở nhưng 

tùy chỉnh nó theo nhu cầu và bối cảnh của các quốc gia có thu nhập trung bình thấp. 

Theo cả CADaS và WHO, tiêu chí để lựa chọn các yêu cầu dữ liệu như sau: phải hữu ích cho 

phân tích ATGT đường bộ; phải toàn diện và ngắn gọn, bao gồm phần mô tả và phạm vi. Dữ 

liệu không thể hoặc rất khó thu thập cần được loại bỏ. Các yêu cầu này chia làm bốn loại là vụ 

tai nạn, đường bộ, đối tượng giao thông (Phương tiện và người đi bộ), con người. 

Cuối cùng, những mục này nên được hoàn thiện để xem xét những lợi thế và bất lợi trong việc 

thu thập từng chỉ số. Ví dụ, như đã đề cập trước đây, một số chỉ số có thể được thu thập bằng 

cách liên kết với các hệ thống cơ sở dữ liệu khác. 

 
60 Montella, A., Andreassen, D., Tarko, A., Turner, S., Mauriello, F., Imbriani, L., Romero, M. và Singh, R. 

(2012). Đánh giá quan trọng về cơ sở dữ liệu sự cố quốc tế và các đề xuất cải thiện cơ sở dữ liệu quốc gia Ý. 

Thủ tục - Khoa học xã hội và hành vi, [trực tuyến] 53, tr. 49-61. Có sẵn tại: 

https://www.scTHERirect.com/science/article/pii/S1877042812043212 [Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2020]. 
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Xác định mức độ nghiêm trọng của tai nạn và thương tích 

Khuyến nghị thực tế tốt nhất để xác định các trường hợp tử vong do TNGT là "bất kì người 

nào chết ngay tại chỗ hoặc chết trong vòng 30 ngày do thương tích từ TNGT, ngoại trừ các vụ 

tự tử.” 61 

Mặt khác, các vụ TNGT nguy hiểm hoặc nghiêm trọng được xác định là dẫn đến ít nhất một 

chấn thương nặng với các vụ tai nạn nhẹ; hoặc tai nạn nhỏ không liên quan đến bất kỳ thương 

tích nghiêm trọng hoặc tử vong nhưng dẫn đến ít nhất một thương tích nhỏ.62 

Những vụ tai nạn gây thiệt hại về tài sản không liên quan đến bất kỳ thương tích hoặc tử vong.63 

Theo khuyến nghị của Nhóm Phân tích dữ liệu ATGT quốc tế (IRCSDL VỀ TNGT), tại Hà 

Lan, Chỉ số thương tật tối đa có mức độ chấn thương phù hợp và khách quan nhất (6 cấp độ)64. 

Tuy nhiên, vấn đề là việc sử dụng chỉ số này vẫn còn hạn chế65. Ở các nước EU và hầu hết các 

nước OECD, chỉ có hai mức độ của chấn thương là chấn thương nghiêm trọng và chấn thương 

nhẹ. Chấn thương nghiêm trọng được xác định là một người được đưa vào bệnh viện trong hơn 

24 giờ. Tại Vương quốc Anh, thương tích nghiêm trọng được xác định là một người bị giữ lại 

trong bệnh viện và trở thành bệnh nhân nội trú66. Tuy nhiên, điều này là không đủ vì thời gian 

nằm viện không phải là chỉ số tốt nhất để đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Vì 

thế, WHO đã bổ sung như là một lựa chọn cho định nghĩa này về sự cần thiết phải có sự đánh 

giá của chuyên gia về mức độ chấn thương, gãy xương, bị sốc và rách da. Chấn thương nhẹ 

được định nghĩa là cần ít hoặc không cần chăm sóc y tế.  

 
61 Tổ chức Y tế Thế giới. (2020). Hệ thống dữ liệu: một hướng dẫn an toàn đường bộ cho những người ra quyết 

định và thực hành. [trực tuyến] Có sẵn tại: https://www.who.int/roadsafe/projects/manuals/data/en/ [Truy cập 

ngày 1 tháng 11 năm 2019]. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Pérez, K., Weijermars, W., Bos, N., Filtness, A.J., Bauer, R., Johannsen, H., Nuyttens, N., Pascal, L., 

Thomas, P. và Olabarria, M. (2019). Ý nghĩa của việc ước tính thương tích giao thông đường bộ từ dữ liệu bệnh 

viện. Phân tích & Phòng ngừa Tai nạn, 130, tr.12510135. 
65 Montella, A., Andreassen, D., Tarko, A., Turner, S., Mauriello, F., Imbriani, L., Romero, M. và Singh, R. 

(2012). Đánh giá quan trọng về cơ sở dữ liệu sự cố quốc tế và các đề xuất cải thiện cơ sở dữ liệu quốc gia Ý. 

Thủ tục - Khoa học xã hội và hành vi, [trực tuyến] 53, tr. 49-61. Có sẵn tại: 

https://www.scTHERirect.com/science/article/pii/S1877042812043212 [Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2020]. 
66 Ibid. 
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Phụ lục 3B: Mô tả chi tiết về hệ thống DRIVER 

Ngân hàng Thế giới đã phát triển và triển khai một hệ thống trang web với nguồn thông tin mở 

để ghi lại không gian địa lý và phân tích các vụ TNGT được gọi là DRIVER.  

Hệ thống này liên kết với nhiều cơ quan liên quan đến việc ghi lại dữ liệu tai nạn đường bộ (ví 

dụ: các đơn vị chính quyền địa phương, cảnh sát giao thông và hệ thống y tế), chuẩn hóa các 

thuật ngữ và định nghĩa để báo cáo và cung cấp các công cụ phân tích nhằm hỗ trợ các chính 

sách, sự đầu tư dựa trên bằng chứng và giám sát tác động của những can thiệp. Cụ thể, các tính 

năng DRIVER: 

• Giao diện trang web và điện thoại di động để ghi và xem lại các sự cố trên đường; 

• Chuẩn hóa các miền dữ liệu và chia thành các mục để hỗ trợ phân tích dữ liệu lịch 

sử các vụ tai nạn;  

• Phân chia bảng rõ ràng cùng chức năng lọc và tìm kiếm dựa trên bản đồ; 

• Nâng cao các tính năng về API, xuất và chia sẻ dữ liệu ; 

• Điểm đen, chi phí kinh tế và các công cụ phân tích dự đoán sự cố; 

• Chức năng theo dõi can thiệp; 

• Một trang web công khai. 

Quan trọng nhất, DRIVER là nguồn mở, có nghĩa là cấu trúc cơ bản của DRIVER có thể được 

truy cập trên internet tại https://github.com/WorldBank-Transport/DRIVER. Các nhà phát triển 

phần mềm có thể sử dụng mã để tạo và tùy chỉnh các cổng truy cập theo từng quốc gia. Hệ 

thống đem lại hiệu quả về chi phí vì Chính phủ sẽ không cần phải xây dựng các hệ thống cơ sở 

dữ liệu từ đầu hoặc mua các sản phẩm đắt tiền có sẵn. Thêm vào đó, DRIVER cũng có lợi cho 

Chính phủ và các nhà phát triển địa phương vì có thể duy trì và cải thiện nền tảng mà không bị 

ràng buộc với một công ty duy nhất.  

DRIVER hiện đang được triển khai ở nhiều quốc gia và cho các mục đích khác nhau. Philipin 

đang nhân rộng thành hệ thống cơ sở dữ liệu TNGT quốc gia chính thức. Error! Reference s

ource not found. cho thấy ảnh chụp màn hình từ giao diện DRIVER sử dụng tại Philipin 

(roadsafety.gov.ph):  

https://github.com/WorldBank-Transport/DRIVER
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Hình 18: Hình chụp màn hình trên hệ thống DRIVER của Philipin 

 

Trước DRIVER, Bộ Công trình công cộng và Đường cao tốc (DPWH) ở Philipin sử dụng cơ 

sở dữ liệu cũ của họ được gọi là Hệ thống Báo cáo Tai nạn giao thông (TARAS). Nhân viên 

DPWH sẽ đến từng trạm CSGT và lấy dữ liệu từ báo cáo hàng ngày hoặc từ các biểu mẫu được 

ghi thủ công sau đó mã hóa chúng vào TARAS. Bởi vì nhiều người tin rằng hệ thống này không 

hiệu quả, đồng thời không được báo cáo đầy đủ, TARAS đã bị DPWH ngừng hoạt động vào 

năm 2012. Ngày nay, DRIVER cho phép cảnh sát mã hóa trực tiếp dữ liệu vào DRIVER và 

chia sẻ dễ dàng với DPWH và các bên liên quan khác.  

DRIVER hiện cũng được triển khai tại CHDCND Lào và được nhân rộng thành hệ thống cơ 

sở dữ liệu TNGT quốc gia. 

Hình 19: Hình chụp màn hình trên hệ thống DRIVER của Lào 
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Tại Thái Lan, DRIVER đặt mục tiêu tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu từ các bộ khác nhau. 

Hình 20: Hình chụp màn hình trên hệ thống DRIVER của Thái Lan 
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Phụ lục 3C: Nghiên cứu trực quan về dữ liệu ATGT đường bộ 

Một nghiên cứu trực quan về dữ liệu tai nạn giao thông đường bộ đã được thực hiện vào Tháng 

1 và Tháng 2 năm 2020 để đánh giá về các hoạt động của đồn công an và các trạm y tế tuyến 

xã. Báo cáo này không hàm ý bất kì sự chỉ trích về con người hay bất kì tổ chưc nào. Mục tiêu 

của nó là đánh giá về hệ thống và những cải thiện có thể được thực hiện. 

1 Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện ở ba địa điểm chính:  

• Một quận thuộc thành phố Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh 

• Một huyện ở một tỉnh có cả khu vực thành thị và nông thôn, và 

• Một huyện ở một tỉnh đa phần là khu vực nông thôn 

Những địa phương được lựa chọn theo như mô tả dưới đây: 

1. Hà Nội, nằm trên vùng Đồng bằng Sông Hồng ở phía Bắc của Việt Nam và là trung 

tâm chính trị, kinh tế, văn hoá cũng như là một trong năm trung tâm hành chính lớn của Việt 

Nam. Hà Nội là một trong những đô thị đặc biệt với 30 đơn vị hành chính cấp quận gồm 12 

quận trung tâm và 17 huyện và một thị xã với 584 đơn vị hành chính cấp xã gồm 386 xã, 177 

phường và 21 thị trấn. 

Nghiên cứu được thực hiện tại quận Bắc Từ Liêm, một trong 12 quận nội thành tại Hà Nội gồm 

13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. 

• Đội CSGT quận Bắc Từ Liêm là đơn vị nhận đăng ký cho các phương tiện mô tô và 

chịu trách nhiệm điều tra cũng như giải quyết các vụ tai nạn giao thông nhưng không 

làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm. Theo dõi bản đồ bên dưới để 

biết thêm thông tin. 

Hình 21: Bản đồ vị trí đội CSGT quận Bắc Từ Liêm 

 
 

• Trạm y tế phường Phúc Diễn là một trong 13 trạm y tế phường của quận Bắc Từ Liêm 
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Hình 22: Bản đồ vị trí trạm y tế phường Phúc Diễn 

 

 

2. Bình Dương là một tỉnh nằm ở khu vực phía Nam Việt Nam. Tỉnh có 9 đơn vị hành 

chính trực thuộc gồm 3 thành phố, 2 thị xã và 4 huyện với 91 đơn vị hành chính cấp xã gồm 

45 phường, 4 thị trấn và 42 xã. Năm 2018, Bình Dương là đơn vị hành chính có dân cư đông 

thứ bảy trên toàn quốc. 

 

Hình 23: Bản đồ tỉnh Bình Dương 

 

Nghiên cứu được thực hiện tại thành phố Dĩ An (trước đây được gọi là thị xã Dĩ An tại thời 

điểm nghiên cứu), là một trong những thành phố thuộc tỉnh Bình Dương với 7 đơn vị hành 

chính cấp xã là 7 phường. 

• Công an Thành phố Dĩ An là đơn vị công an thuộc Công an tỉnh Bình Dương. Đội 

CSGT Thành phố Dĩ An có nhiệm vụ đăng ký cho các phương tiện mô tô và chịu trách 

nhiệm điều tra cũng như giải quyết các vụ tai nạn giao thông. 

• Trạm y tế phường Dĩ An là một trong 7 trạm y tế cấp huyện được trang bị phần mềm 

dữ liệu sức khoẻ được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Y tế - Phòng công nghệ thông 

tin tỉnh. 
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Hình 24: Bản đồ vị trí đội CSGT thành phố Dĩ An và Trạm Y tế phường Dĩ An 

 

 

 
 

 

 
 

 

3. Tiền Giang là một trong những trung tâm văn hoá và chính trị của khu vực Đồng bằng 

sông Mê Kông và là khu vực trung chuyển then chốt kết nối vùng kinh tế phía Tây Nam và 

phía Nam. Tỉnh Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm một thành phố, 2 thị trấn 

và 8 huyện với 173 đơn vị hành chính cấp xã gồm 7 thị trấn, 22 phường và 144 xã. 

Nghiên cứu được thực hiện tại Thành phố Mỹ Tho, một trong những thành phố cấp I trực thuộc 

tỉnh và là nơi có khu vực thành thị lớn thứ hai sau thành phố Cần Thơ. Thành phố Mỹ Tho có 

17 đơn vị hành chính cấp xã gồm 11 phường và 6 xã bao gồm cả khu vực thành thị và nông 

thôn. Xem thêm Hình A2.7-A2.9 

• Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có 23 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc gồm 

thị trấn Tân Hiệp (thị trấn trung tâm) và 22 xã. 

• Đội Cảnh sát giao thông huyện Châu Thành là đơn vị đảm bảo ATGT của huyện với 

nhiệm vụ điều tra và giải quyết các vụ tai nạn giao thông đồng thời thu thập số liệu và 

báo cáo về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. 
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• Trạm y tế xã Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang chịu trách nhiệm báo cáo về 

số liệu các thương vong xảy ra tại khu vực xã Tân Hương. 

Trạm y tế xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang chịu trách nhiệm báo cáo về 

số liệu các thương vong xảy ra tại khu vực xã Mỹ Phong. 

Hình 25: Vị trí các đồn công an và trạm y tế tại Tiền Giang 
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2 Phương pháp khảo sát 

Báo cáo sử dụng phương pháp nghiên cứu dưới đây. 

1. Lựa chọn khu vực nghiên cứu và thống nhất với quản lý dự án của Ngân hàng Thế Giới 

trước khi báo cáo cho Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân(HVCSND) để trao đổi 

với công an địa phương. 

2. Thiết kế kế hoạch hành động và xin ý kiến của Giám đốc HVCSND. 

3. Liên hệ với cảnh sát địa phương tại khu vực cần nghiên cứu 

4. Liên hệ với các đơn vị hợp tác để thực hiện nghiên cứu: 

a. Liên hệ với Thủ trưởng các đồn công an để đưa thư giới thiệu cũng như kế hoạch 

hành động đã được phê duyệt bởi Giám đốc HVCSND. 

b. Trao đổi về mục tiêu của nghiên cứu nhằm xây dựng NRSO và để tìm ra sự 

chênh lệch trong số liệu báo cáo về số ca tử vong vì tai nạn giao thông giữa 

Chính phủ và Tổ chức WHO cũng như giữa BCA và BYT.  

c. Đề nghị  cảnh sát giới thiệu tới các trạm y tế cấp xã, phường để thực hiện phỏng 

vấn cùng với các nhà nghiên cứu, gặp gỡ Trạm trưởng các trạm y tế để trao đổi 

về mục tiêu của nghiên cứu và đề nghị được làm việc với nhân viên phụ trách 

số liệu thương vong tại địa phương. 

d. Gặp gỡ những nhân viên phụ trách về số liệu thương vong và điều tra về các vụ 

tai nạn giao thông theo sự chỉ định của Thủ trưởng cơ quan công an và trạm y 

tế. 

e. Phỏng vấn các đồng chí Cảnh sát giao thông và nhân viên y tế của địa phương 

ngay tại các cơ quan làm việc (các câu hỏi không được gửi trước và cuối buổi 

phỏng vấn, mọi câu trả lời phải được xác nhận) 

f. Thống kê lại phản hồi của các nhân viên vào báo cáo. 

g. Trao đổi với những nhân viên đã được phỏng vấn qua điện thoại để làm rõ thêm 

các chi tiết nếu cần và hoàn thiện bản báo cáo bằng tiếng Anh để gửi cho đội 

ngũ nghiên cứu. 

Bảng 8: Khung thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Khung thời gian Địa điểm 

Ngày 30 Tháng 12 

năm 2019 

 Đội Cảnh sát giao thông quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
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Ngày 31 Tháng 12 

năm 2019 

Trạm y tế phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Ngày 04 Tháng 01 

năm 2020 

Trạm y tế huyện Dĩ An, Bình Dương 

Ngày 05 Tháng 01 

năm 2020 

Đội Cảnh sát giao thông huyện Dĩ An, Bình Dương 

Ngày 06 Tháng 01 

năm 2020 

Đội Cảnh sát giao thông huyện Châu Thành, Tiền Giang 

Ngày 07 Tháng 01 

năm 2020 

Trạm y tế xã Tân Hương, huyện Châu Thành 

Ngày 08 Tháng 01 

năm 2020 

Đội Cảnh sát giao thông thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 

Ngày 09 Tháng 01 

năm 2020 

Đội Cảnh sát giao thông huyện Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, Tiền 

Giang 

 

Bảng 9: Danh sách những người tham gia phỏng vấn  

Địa điểm Họ và tên 

Đội Cảnh sát giao thông quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

Mr. Cuong – Phó Đội trưởng đội Công an 

giao thông 

Mr. Huan – Sĩ quan điều tra TNGT 

Trạm y tế phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

Ms. Ha – Người phụ trách 

Trạm y tế huyện Dĩ An, Bình Dương Ms. Nguyen Thi Uyen Thi – Người phụ 

trách 

Đội Cảnh sát giao thông huyện Dĩ An, Bình 

Dương 

Mr. Ly – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao 

thông 

Mr. Dung – Sĩ quan điều tra TNGT 

Đội Cảnh sát giao thông huyện Châu Thành, 

Tiền Giang 

Mr. Sang - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao 

thông 

Mr. Toan - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông 

và sỹ quan điều tra TNGT 

Mr. Thi – Nhân viên tại Văn phòng công an 

tỉnh  

Trạm y tế xã Tân Hương, huyện Châu Thành Ms. Phan Thi Kieu – Người phụ trách 
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Đội Cảnh sát giao thông thành phố Mỹ Tho, 

Tiền Giang 

Mr. Binh – Sĩ quan điều tra TNGT 

Đội Cảnh sát giao thông huyện Mỹ Phong, 

thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 

Mr. Thach Nguyen Van Khang – Người phụ 

trách 

 

3 Kết luận 

Sau khi nắm bắt được mục tiêu của nghiên cứu này, những đơn vị được lựa chọn để tham gia 

đều hỗ trợ hết sức nhiệt tình. Tất cả Thủ trưởng đơn vị cũng như những nhân viên phụ trách 

đều trực tiếp bàn luận và trả lời các cuộc phỏng vấn và cung cấp thêm các thông tin qua điện 

thoại. Đặc biệt, lực lượng công an tại Hà Nội, Bình Dương và Tiền Giang đều hỗ trợ việc liên 

hệ và trao đổi với các Trạm trưởng các trạm y tế về cuộc nghiên cứu và hỗ trợ trong việc đặt 

lịch hẹn với nhà nghiên cứu cũng như đồng hành cùng nhà nghiên cứu tại các Trạm y tế và trực 

tiếp tham gia cuộc phỏng vấn. 

Kết quả của cuộc phỏng vấn đã được trao đổi, làm rõ và đi đến thống nhất trước khi được đưa 

vào báo cáo. 

4 Những bình luận về dữ liệu tai nạn giao thông từ các cơ quan công an và trạm y 

tế địa phương 

Dữ liệu tai nạn giao thông từ các cơ quan công an và trạm y tế địa phương được thu thập dựa 

trên những quy tắc và quy trình của CA và BYT: 

Với cơ quan Cảnh sát giao thông: Theo Thông tư số 58/2008/TT-BCA ngày 28 tháng 10 năm 

2009 của Bộ Công an ban hành và hướng dẫn việc thu thập số liệu, tổng hợp và phát triển dữ 

liệu thông tin về tai nạn giao thông đường bộ. 

Với các trạm y tế: Theo Thông tư số 27/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế 

ban hành mẫu thu thập dữ liệu sức khỏe được áp dụng tại các địa phương, các quận và các cơ 

quan y tế cấp phường; và Quyết định số 25/2006/QD-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2006 của Bộ 

Y tế ban hành thêm mẫu thu thập thông tin về thương vong trong hệ thống các đơn mẫu của 

khu vực y tế. 

Quy trình 

Việc thực hiện quy trình tại các địa phương phải nghiêm túc tuân thủ về các mốc thời gian và 

nội dung đã đưa ra. Dưới đây là bản tóm tắt về quy trình làm việc với cơ quan công an và cơ 

quan y tế địa phương. 
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Hình 26: Bảng tổng hợp quy trình làm việc của cơ quan Cảnh sát giao thông 

 

Nghiên cứu thực tế cho thấy phần mềm dữ liệu về tai nạn giao thông tại các địa phương khảo 

sát vẫn đang hoạt động, các thông tin được thu thập và các tài liệu về tai nạn giao thông tại 

hiện trường đều được ghi lại đầy đủ theo mẫu của cơ quan Cảnh sát giao thông theo mẫu số 

02/TNĐB được cung cấp trong Thông tư số 58. Báo cáo điện tử này được cập nhật đầy đủ khi 

việc điều tra và giải quyết tai nạn giao thông được hoàn thành và được gửi về hệ thống của 

BCA. 

Hình 27: Bảng tổng hợp quy trình làm việc của cơ quan y tế 

 

 

Phần mềm dữ liệu về tai nạn giao thông 

Một phần mềm dữ liệu về tai nạn giao thông hợp nhất đã được sử dụng bởi lực lượng Cảnh sát 

giao thông trên toàn quốc. Các Đội Cảnh sát giao thông tại các quận, huyện, thành phố và thị 

xã đều được trang bị máy tính cài sẵn hệ thống dữ liệu này và đường truyền Internet tốc độ cao 

để cập nhật và gửi đi các dữ liệu về tai nạn giao thông đến hệ thống được quản lý bởi Cục Cảnh 

sát giao thông trực thuộc BCA. Thông tin về vụ tai nạn giao thông có thể được cập nhật, chỉnh 

sửa trên hệ thống của BCA. 

Trước khi điều tra 

 

Trong khi điều tra 

 
Sau khi điều tra 

 
Lực lượng cảnh sát 

giao thông được 

thông báo về tai nạn 

Ghi lại thông tin vào 

sổ 

Thông báo và hợp tác với 

các lực lượng khác nếu cần 

Cảnh sát tới điều tra 

tại hiện trường 

Cảnh sát hoàn thành mẫu số 01 với 

những trường hợp va chạm nặng 

Cảnh sát hoàn thiện 

mẫu 01 và 02 

Lực lượng cảnh sát 
giao thông thực hiện 

việc điều tra 

Các bước điều tra bao 
gồm: 

• Kiểm tra hiện 

trường 
• Tạm thời thu giữ 

các chứng cứ và các 

phương tiện 
• Kiểm tra các 

phương tiện 

• Thu thập các tà 
liệu, chứng cứ 

• Giải quyết vụ va 

chạm giữa các bên 
 

Hoàn thiện mẫu 01 và 

02 

Hoàn thiện mẫu 01 và 

02Thủ trưởng đơn vị 
kí vào các mẫu đã 

được hoàn thành 

Nhập dữ liệu vào 

phần mềm BCA 

Thực hiện thống kê và 

báo cáo về BCA 

Thu thập dữ liệu Lưu trữ dữ liệu Báo cáo dữ liệu 

Bệnh nhân đến các Trung tâm y 

tế để sơ cứu và báo cáo ban đầu 

Các nhân viên y tế báo cáo cho 

các Trung tâm y tế ( Theo mẫu 

tại Phụ lục  1- Quyết định số 26) 

Trao đổi với cán bộ Tư pháp và 

hộ tịch về dữ liệu các nguyên 
nhân tử vong tại khu vực. 

Các Trung tâm y tế địa phương 

ghi nhận và xử lý thông tin 

Trạm trưởng các Trạm y tế ký báo 

cáo cuối cùng gồm: 

1. Bao cáo hàng tháng và hàng quý 
về các thương vong theo mẫu số 

A1/YTCS trong Quyết định số 25 

2. Báo cáo hàng tháng và hàng quý 

về nguyên nhân tử vong theo mẫu 

số A6/YTCS trong Quyết định số 

27 
Các báo cáo sẽ được gửi đến các 

Trung tâm y tế cấp Quận, Sở Y tế tại 

các tỉnh và thành phố, Vụ kế hoạch 
và tài chính thuộc Bộ Y tế và Bộ Y 

tế 
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Hiện nay đã có phần mềm kiểm tra y tế và chữa trị cho các trạm y tế cấp địa phương nhưng 

phần mềm này không được sử dụng một cách thống nhất trên toàn quốc. Hai trên ba trạm y tế 

trong nghiên cứu đã sử dụng phần mềm hệ thống này để chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và 

báo cáo về các thương vong: 

• Trạm y tế phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương: hiện đang sử dụng “Phần 

mềm dữ liệu sức khỏe” được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Y tế - Phòng công nghệ 

thông tin. Chức năng chính của phần mềm này là cung cấp báo cáo được thiết kế theo 

Thông tư số 26 và chuyển dữ liệu báo cáo từ các  mẫu báo cáo dạng giấy sang báo cáo 

điện tử và gửi lại cho Trung tâm y tế thành phố Dĩ An. 

• Trạm y tế xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang: hiện đang sử dụng “Phần mềm 

chăm sóc sức khỏe” được phát triển bởi VNPT. Phần mềm kết nối các trạm y tế, trung 

tâm sức khỏe, bệnh viện, trung tâm kiểm tra và điều trị y tế trên toàn tỉnh. Phần mềm 

có đầy đủ thông tin về các bệnh nhân đang được kiểm tra và điều trị đồng thời cho phép 

phục hồi lại các thông tin khi cần cùng với báo cáo về thương vong hay nguyên nhân 

tử vong theo Quyết định số 25 và Thông tư số 26 đưa ra bởi BYT. Phần mềm này giúp 

các cơ quan chăm sóc sức khỏe biết được ai là người đầu tiên nhập các thông tin kiểm 

tra và điều trị các tai nạn giao thông và cơ quan y tế nào đã thực hiện dữ liệu để tránh 

việc trùng lặp. 

5 Chất lượng của CSDL TNGT 

CSDL về TNGT của lực lượng cảnh sát giao thông là công bằng, cập nhật và đáng tin cạy. 

Cụ thể:  

• Khi một tai nạn giao thông được báo cáo, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ ngay lập tức 

đến hiện trường để điều tra và giải quyết. Những thông tin ban đầu về vụ tai nạn sẽ 

được ghi lại, cập nhật và lưu trữ trên hệ thống. Sau đó, nếu quá trình điều tra tìm ra 

rằng đây không phải là một vụ tai nạn, thông tin về nó sẽ được xóa bỏ khỏi hệ thống. 

• Mức độ nghiêm trọng của chấn thương, tình trạng thương vong và mức độ hư hại của 

tài sản trong vụ tai nạn sẽ được kết luận bởi cơ quan giám định pháp y và cơ quan đánh 

giá chuyên biệt. 

• Các chuyên gia chịu trách nhiệm điều tra và giải quyết tai nạn giao thông sẽ được chỉ 

định. Quá trình điều tra và giải quyết tai nạn giao thông được theo dõi nghiêm ngặt. 

• Các nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ phải nhận và giải quyết thông tin về tai nạn 

giao thông 24/7. 

Dữ liệu về tai nạn giao thông và thiệt hại về người (số tử vong, thương vong) trong mỗi tai nạn 

cũng như các thiệt hại khác về tài sản đều được thu thập. Việc xử lý dữ liệu sẽ được thực hiện 

bởi một bộ phận cảnh sát giao thông khác chịu trách nhiệm tại địa phương để tránh việc trùng 

lặp thông tin. 

Dữ liệu được lưu trữ cả ở dạng giấy và dạng điện tử. Sau khi được cập nhật vào phần mềm, 

CSDL này sẽ được chuyển tới Phòng Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát giao thông bởi 

BCA. 

Tuy nhiên, CSDL về TNGT sẽ không đầy đủ nếu vụ tai nạn không được báo đến lực lượng 

cảnh sát giao thông. 

CSDL về TNGT tại cơ sở và các trung tâm y tế:  

• Chỉ bao gồm các dữ liệu được báo cáo và thống kê về các thương vong về người bị gây 

ra bởi tai nạn giao thông (một phần của báo cáo); không có dữ liệu riêng biệt về tổng 

thể của tai nạn giao thông đó. 
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• Những thương tích bị gây ra bởi tai nạn giao thông xảy ra trên mọi loại đường kể cả 

đường bộ, đường thủy, tàu hỏa, máy bay, v.v… (Theo Quyết định số 26). 

• Dữ liệu về thương tích gây ra bởi tai nạn giao thông là số liệu tổng hợp. Báo cáo riêng 

biệt về từng trường hợp phải được trích xuất ra từ hệ thống hoặc phải tìm kiếm trong 

sổ theo dõi và kiểm tra y tế. 

• Độ tin cậy trong việc xác định nguyên nhân của thương tích vì tai nạn giao thông là 

không cao vì nó phụ thuộc vào lời khai của bệnh nhân hoặc người thân trong gia đình 

mà không có sự xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền bao gồm lực lượng cảnh sát. 

• Dữ liệu được ghi lại bởi nạn nhân trong các vụ tai nạn và được ghi lại tại các trung tâm 

y tế để sơ cứu ban đầu. Không có dữ liệu về tai nạn giao thông và dữ liệu liên quan đến 

thương tích không cho biết mức độ nghiêm trọng của nó, khu vực xảy ra tai nạn, tai nạn 

xảy ra như thế nào cũng như các tính chất và nguyên nhân của vụ tai nạn. Tuy nhiên, 

với sự hỗ trợ của phần mềm, hệ thống NRSO có thể cung cấp các thông tin giá trị gồm: 

thời gian chữa trị (đối với các trường hợp được điều trị tại bệnh viện); số thẻ bảo hiểm 

sức khỏe (đối với những người tham gia bảo hiểm sức khỏe). 

• Việc xác nhận các trường hợp tử vong do tai nạn giao thông phải dựa vào dữ liệu của 

bộ phận Tư pháp và Hộ tịch của Ủy ban nhân dân các địa phương khi người nhà nạn 

nhân hoàn thành việc chứng tử. 

• Những nhân viên y tế tại địa phương xác nhận rằng quá trình thống kê về nguyên nhân 

của thương tích hiện nay chỉ được áp dụng với bệnh nhân đến các trung tâm y tế lần 

đầu tiên để tránh việc trùng lặp. Tuy nhiên, việc trùng lặp vẫn có thể xảy ra trong một 

vài trường hợp ví dụ như:  

o Các địa phương không có các phần mềm được kết nối giữa các trung tâm y tế 

và các bệnh viện trong trường hợp bệnh nhân nhận được sơ cứu ban đầu tại 

trung tâm y tế và sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị với 

các trường hợp khẩn cấp. Bởi vì những trường hợp chuyển tuyến như vậy không 

được gửi kèm với bất kì chứng từ nào từ các Trung tâm y tế, bệnh nhân có thể 

được ghi nhận lần thứ hai khi nhập viện. 

o Nếu bệnh nhân được chuyển lên tuyến bệnh viện và qua đời tại bệnh viện, 

bệnh viện sẽ thực hiện thống kê lần đầu. Nhưng bệnh nhân đó sẽ được ghi 

nhận đã tử vong lần thứ hai nếu bệnh nhân đó được chuyển về địa phương 

và gia đình họ sẽ tới Ủy ban nhân dân tại địa phương để hoàn thành việc xác 

nhận chứng tử. Dữ liệu này sẽ được  bộ phận Tư pháp và Hộ tịch của Ủy ban 

nhân dân địa phương cung cấp cho Trung tâm y tế địa phương để báo cáo về 

nguyên nhân tử vong. Trong trường hợp này, BYT đã ghi nhận trường hợp 

tử vong này hai lần khi họ tổng hợp thông tin giữa Trung tâm y tế địa phương 

và bệnh viện. 

6 Các thách thức và khuyến nghị về giải pháp 

Với các trung tâm y tế: 

• Hiện nay không có dữ liệu về thương tích nói chung và dữ liệu về các tai nạn nói 

riêng. Các nguyên nhân của các vụ tai nạn được đưa ra là nguyên nhân trên mọi loại 

hình giao thông bao gồm đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không 

(Quyết định số 26). 

• Mức độ tin cậy trong việc xác định nguyên nhân thương tích vì tai nạn giao thông 

không cao vì nó phụ thuộc vào lời khai của bệnh nhân hoặc người thân trong gia 

đình. 

• Có thể xảy ra hiện tượng trùng lặp trong thống kê về thương tích và tử vong gây ra bởi 

tai nạn giao thông. 
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Với lực lượng cảnh sát: 

• Dữ liệu đã có sẵn nhưng chưa hoàn thiện do các lỗi trong hệ thống máy tính, đường 

truyền và phần mềm mà không có các giải pháp kịp thời tại các Đội cảnh sát giao thông 

tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.. 

• Một vài trường thông tin bị thiếu do không có các thiết bị đặc thù (ví dụ như tọa độ 

chính xác của tai nạn hay sơ đồ của hiện trường vụ tai nạn) 

• Dữ liệu về tai nạn giao thông có thể bị thiếu nếu các tai nạn không được báo cáo lên 

lực lượng cảnh sát. 

Các khuyến nghị: 

• Cục Cảnh sát giao thông nên có những cơ chế và biện pháp kịp thời để xử lý các lỗi 

trong dữ liệu của các Đội cảnh sát giao thông khu vực khi tai nạn xảy ra để đảm bảo sự 

hoạt động ổn định của hệ thống. Khi hệ thống có vấn đề, các đơn vị cần báo cáo cho 

lực lượng cảnh sát địa phương và sau đó lực lượng cảnh sát sẽ báo cáo cho Cục Cảnh 

sát giao thông thuộc Bộ Công an để điều các kĩ thuật viên xuống giải quyết các vấn đề. 

Tuy nhiên, nếu việc giải quyết cần nhiều thời gian, việc cập nhật thông tin vào hệ thống 

sẽ bị ảnh hưởng. 

• Việc xem xét lại, đánh giá và trang bị cho lực lượng cảnh sát giao thông một hệ thống 

máy tính và phần mềm tối tân để phục vụ việc cập nhật dữ liệu tai nạn giao thông cho 

cảnh sát địa phương là cần thiết. 

• Việc trang bị cho Văn phòng Công an tỉnh các bộ máy tính, đường truyền và phần mềm 

quản lý dữ liệu tai nạn giao thông tại các địa phương và trung ương để phục vụ việc 

quản lý, tổng hợp và thống kê là cần thiết. (Giải pháp được khuyến nghị bởi cán bộ Văn 

phòng phụ trách theo dõi về đảm bảo ATGT tại tỉnh Tiền Giang). 

• Xem xét và cung cấp các thiết bị GPS cũng như các thiết bị khác cho lực lượng cảnh 

sát giao thông chịu trách nhiệm việc điều tra và giải quyết tai nạn giao thông. 

• Các trung tâm y tế cần phát triển một hệ thống thống kê về tai nạn giao thông đồng bộ 

bằng việc phân biệt rõ các trường thông tin từ các báo cáo y tế và điều trị (hệ thống này 

cũng cần được đồng bộ). 

• Việc phát triển một cơ chế trong việc chia sẻ và kiểm tra chéo thông tin về các trường 

hợp tử vong do tai nạn giao thông tại các bệnh viện và các trường hợp khai báo của 

người thân tại địa phương giữa các cơ quan tư pháp, các cơ quan cấp phường và lực 

lượng cảnh sát là rất cần thiết. 

• Thực hiện đào tạo thường xuyên cho các nhân viên phụ trách việc ghi lại thông tin về 

tai nạn giao thông và các dữ liệu thương vong tại các cơ quan công an và cơ quan y tế 

địa phương. 

• Cần phải nghiên cứu giải pháp để kết hợp các trường thông tin của cơ quan y tế và cơ 

quan công an vào hệ thống NRSO dựa trên báo cáo về TNGT của lực lượng cảnh sát 

giao thông.  
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Phụ lục 3D: Các thành phần dữ liệu TNGT khuyến nghị 

UBATGTQG đã yêu cầu hỗ trợ để xác định các dữ liệu TNGT tối thiểu cần được thu thập phục 

vụ phân tích các vụ TNGT. Hội thảo được tổ chức bao gồm các bộ ngành liên quan để xác định 

và thống nhất về những chỉ số dữ liệu tối thiểu cùng với định nghĩa và giá trị của nó. Thông tin 

này sẽ được đóng góp bởi các bộ ban ngành tham gia và gửi tới Cổng điện tử về ATGT đường 

bộ Quốc gia được quản lý bởi NRSO. 

Theo hướng dẫn, danh sách các yếu tố dữ liệu khuyến nghị đã được xác định với sự tham khảo 

Hướng dẫn Hệ thống CSDL của WHO67 và tài liệu của nhóm công tác APRSO về các chỉ số.68 

Danh sách các yếu tố dữ liệu khuyến nghị đã được đưa ra và được dẫn xuất theo các nguyên 

tắc sau: 

1) Tuy danh sách là dành cho NRSO, đơn vị phụ trách chính trong việc thu thập thông tin 

tai nạn giao thông vẫn là BCA và danh sách dưới đây không gây thêm nhiều khó khăn 

cho BCA. BCA sẽ thu thập dữ liệu về tai nạn với hai mục đích đó là phục vụ việc tiếp 

tục nghiên cứu và đảm bảo ATGT đường bộ. Danh sách khuyến nghị được xây dựng 

dựa trên những số liệu mà hiện hay BCA đang thu thập đồng thời được phát triển thêm 

để chia sẻ thông tin này với Trung tâm thông tin.  

2) Trong một giới hạn cho phép, danh sách này có thể tận dụng hệ thống dữ liệu về sức 

khoẻ, phương tiện, giấy phép lái xe và dữ liệu về đường xá cũng như Cổng điện tử 

ATGT đường bộ Quốc gia để ghi lại các trường dữ liệu một cách tự động. 

3) Trong giới hạn cho phép, các chỉ số dữ liệu này đều được đặt định nghĩa và các giá trị 

tiêu chuẩn giữa các bộ ban ngành. Điều này giúp đảm bảo sự đồng bộ cũng như chất 

lượng của cơ sở dữ liệu. 

4) Các tài liệu hiện có về các chỉ số khuyến nghị về tai nạn giao thông của WHO (2010) 

và APRSO (2019) đều được tham khảo để hoàn thiện danh sách này. 

5) Danh sách này được sắp xếp theo cấu trúc được đưa ra bởi Cổng điện tử ATGT đường 

bộ Quốc gia. 

Bảng 12 dưới đây liệt kê các yếu tố dữ liệu được khuyến nghị bởi WHO và APRSO đồng thời 

so sánh dữ liệu này với dữ liệu hiện đang được thu thập bởi BCA. Những yếu tố dữ liệu khác 

sẽ được thu thập bởi các Bộ ngành khác 

Bảng này được xác định theo cách dưới đây: 

• Màu vàng là các chỉ số tối thiểu của WHO 

• Màu đỏ là các chỉ số trong mẫu của BCA. 

• Màu xanh dương là các chỉ số của APRSO 

• Màu xanh lá cây là các chỉ số được khuyến nghị 

 

 
67 Tổ chức Y tế Thế giới. (2020). Hệ thống dữ liệu: một hướng dẫn an toàn đường bộ cho những người ra quyết 

định và thực hành. [trực tuyến] Có sẵn tại: https://www.who.int/roadsafe/projects/manuals/data/en/ [Truy cập 

ngày 1 tháng 11 năm 2019]. 
68 APRSO. (2019). Bộ chỉ số tối thiểu. Có sẵn tại: https://www.unescap.org/sites/default/files/Crash-

related%20minimum%20data%20set%20and%20data%20sources.pdf  [Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2020]. 
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Bảng 10: Các chỉ số được khuyến nghị cho NRSO Việt Nam  

Các chỉ số dữ liệu WHO BCA APRSO 
Khuyến nghị cho 

NRSO Việt Nam 

Định danh TNGT (tham chiếu duy 

nhất) 
     

Đơn vị báo cáo     

Đơn vị ghi nhận báo cáo     

Ngày xảy ra TNGT      

Thời gian xảy ra TNGT      

Địa phương nơi xảy ra tai nạn    

Có thể được tạo thông 

qua GPS 
 

Địa điểm xảy ra tai nạn    

Tên phố    

Số km (hoặc số nhà)    

Số người chết      

Số người bị thương      

Số lượng phương tiện hư hại      

Chi phí thiệt hại về tài sản ước tính     

Loại tại nạn giao thông 

(ví dụ tai nạn với người đi bộ, tai nạn 

với phương tiện đang đỗ, tai nạn với 

vật cản cố định, các loại khác) 

   Trong sơ đồ va chạm 

Loại tác động/ Loại va chạm 

(ví dụ Phía sau, Trực diện, Từ góc, 

các loại khác) 

   Trong sơ đồ va chạm 

Điều kiện thời tiết     

Đâm và bỏ chạy      

Ai là người có lỗi?      

Điều kiện ánh sáng     

Tai nạn nghiêm trọng      
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Các chỉ số dữ liệu WHO BCA APRSO 
Khuyến nghị cho 

NRSO Việt Nam 

Vị trí liên quan đến tuyến đường    Trong sơ đồ va chạm 

Loại tuyến đường 

(ví dụ đường cho xe gắn máy, đường 

cao tốc, đường đô thị, các loại khác) 

    

Vòng xuyến    
Được nêu ở mục 

“Giao lộ” 

Có đường tàu ?    
Được nêu ở mục 

“Giao lộ” 

Cấp độ đường 

(ví dụ quốc lộ, tỉnh lộ, khác) 

    

Giới hạn tốc độ     

Chướng ngại vật trên đường    

Được đổi thành yếu tố 

Môi trường xung 

quanh 

Điều kiện mặt đường 

(ví dụ: khô, ướt, khác) 

    

Giao lộ 

(ví dụ: ngã tư, vòng xuyến, khác) 

    

Kiểm soát giao thông tại giao lộ 

(ví dụ: cảnh sát giao thông, đèn giao 

thông, khác) 

    

Khúc cua 

(ví dụ: khúc cua hẹp, khúc cua mở, 

khác) 

    

Mô tả đoạn đường 

(ví dụ: độ dốc cao hay không ) 

    

Khu dân cư    
Được nêu tại Bản đồ 

và Vị trí 

Hầm    
Được nêu tại Bản đồ 

và Vị trí 
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Các chỉ số dữ liệu WHO BCA APRSO 
Khuyến nghị cho 

NRSO Việt Nam 

Cầu    
Được nêu tại Bản đồ 

và Vị trí 

Số làn đường    
Được nêu tại Bản đồ 

và Vị trí 

Vạch kẻ đường      

Khu vực làm việc liên quan    

Được nêu trong mục 

Môi trường xung 

quanh 

Số phương tiện     

Số khung / Biển số phương tiện      

Loại phương tiện giao thông      

Hãng sản xuất phương tiện     

Tên mẫu phương tiện     

Năm sản xuất phương tiện     

Kích cỡ động cơ     

Chức năng đặc biệt của phương tiện     

Điều khiển phương tiện    
 Trong mục Sơ đồ va 

chạm 

Chủ phương tiện     

Địa chỉ của chủ phương tiện     

Hạn đăng kiểm của phương tiện     

Chuyển động trước tai nạn      

An toàn kỹ thuật phương tiện      

Nơi đăng ký / Năm đăng ký     

Điểm đầu của va chạm      

Bảo hiểm      

Vật liệu nguy hiểm      
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Các chỉ số dữ liệu WHO BCA APRSO 
Khuyến nghị cho 

NRSO Việt Nam 

Số chứng minh nhân dân     

Họ và tên     

Số của phương tiện của người sở hữu      

Số của phương tiện của người đi bộ      

Ngày sinh     

Năm sinh     

Giới tính     

Loại người tham gia giao thông 

(Ví dụ: Lái xe, hành khách, người đi 

bộ) 

     

Quốc tịch      

Địa chỉ     

Số năm công tác      

Vị trí ngồi      

Chấn thương nghiêm trọng     

Thiết bị an toàn 

(ví dụ: dây an toàn, mũ bảo hiểm) 

   
Được chia ra thành các 

loại thiết bị an toàn 

Chuyển động của người đi bộ    
Được nêu trong sơ đồ 

va chạm 

Nghi ngờ sử dụng đồ uống có cồn     Thay đổi thành Việc 

sử dụng đồ uống có 

cồn 

  
Kiểm tra nồng độ cồn    

Vi phạm luật giao thông      

Nghề nghiệp      

Sử dụng ma túy      

Ngày cấp giấy phép lái xe    
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Các chỉ số dữ liệu WHO BCA APRSO 
Khuyến nghị cho 

NRSO Việt Nam 

Số giấy phép lái xe    
Thay đổi thành Tình 

trạng giấy phép lái xe 
 Ngày hết hạn giấy phép lái xe    

Tuổi     

Bị phân tâm vì sử dụng thiết bị khác      

Loại giấy phép lái xe và pháp lý     

Chuyển động của lái xe    
Được nêu trong phần 

Sơ đồ va chạm 

Mục đích chuyến đi      

Phương pháp xử lý tình huống     

Hành động của nạn nhân trước tai 

nạn 
     

Bản tường thuật     

Sơ đồ tai nạn      

Mô tả nguyên nhân tai nạn      

 

Theo như bảng trên, ba nhóm chỉ số chính sẽ được VNRSO thu thập: 

1. Chỉ số được thu thập bởi BCA 

2. Chỉ số được thu thập bởi BGTVT và 

3. Chỉ số được thu thập bởi cả BCA và BYT 

Những chỉ số được chỉ định cho BCA là các chỉ số hiện đang được thu thập theo hệ thống dữ 

liệu về tai nạn của họ với một vài điều cải tiến như “Môi trường xung quanh (tình trạng đường 

xá),” “Sơ đồ va chạm” và “Dây an toàn, mũ bảo hiểm và các biện pháp hạn chế với trẻ em”. 

Ngoài ra một số lượng lớn các chỉ tiêu sẽ được lấy từ sự kết hợp giữa dữ liệu của BCA và hệ 

thống quản lý bằng lái và giấy phép đăng ký xe. 

Các chỉ tiêu về tai nạn được đưa ra bởi BGTVT cũng là những chỉ tiêu mà họ đang thu thập 

trong hệ thống dữ liệu về cầu đường của họ. Nếu không có những chỉ số này hoặc không có sự 

kết hợp giữa BCA và BGTVT hay giữa BGTVT và VNRSO, những dữ liệu này có thể được 

lấy từ dữ liệu tai nạn của BCA được ghi lại bởi lực lượng cảnh sát. Điều đáng chú ý là một số 

lượng lớn các chỉ tiêu cũng đang được thu thập bởi BCA để phục vụ hệ thống dữ liệu về tai 

nạn của họ. 

Các chỉ số được đưa ra bởi BCA và BYT có hai chức năng chính: 1) nhằm thúc đẩy việc kết 

nối giữa dữ liệu của VNRSO và của BYT và 2) nhằm có một dữ liệu chính xác và đáng tin cậy 

về tai nạn và các chấn thương nghiêm trọng. Như đã được đề cập trong Phụ lục 2, có một cách 

duy nhất để kết nối giữa dữ liệu về tai nạn và dữ liệu về y tế đó là sử dụng bộ định danh chuyên 
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biệt (ví dụ định danh tai nạn, thời gian xảy ra tai nạn, địa điểm tai nạn, giới tính, tuổi và ngày 

sinh). Theo cách này, tính riêng tư và bảo mật được duy trì trong khi nhũng dữ liệu về tai nạn 

và thương tích nặng đều được cập nhật. 

Những chỉ số này được tổng hợp trong bảng 13 

Bảng 11: Danh sách các chỉ số được thu thập bởi các bộ 

Thu thập bởi BCA  Thu thập bởi BCA & 

BGTVT 

Thu thập bởi BCA & BYT 

Vị trí tai nạn (GPS) Loại đường Đơn vị báo cáo 

Thời tiêt  Cấp độ đường Số định danh TNGT 

Điều kiện ánh sáng Loại giao lộ Ngày va chạm 

Sơ đồ va chạm Kiểm soát giao thông tại 

giao lộ 

Thời gian va chạm 

Đâm và bỏ chạy Các đoạn cua Địa điểm va chạm 

Môi trường xung quanh Mô tả đoạn đường Mức độ nghiêm trọng của va 

chạm 

Điều kiện mặt đường Giới hạn tốc độ Ngày sinh 

Biển số các xe trong tai nạn  Tuổi 

Loại phương tiện  Giới tính 

Nhà sản xuất phương tiện  Mức độ thương vong 

Đời phương tiện   

Chức năng đặc biệt của 

phương tiện 

  

Số người ngồi trên phương 

tiện 

  

Số người đi bộ liên quan đến 

phương tiện 

  

Người tham gia giao thông   

Quốc tịch   

Tình trạng giấy phép lái xe   

Dây an toàn, mũ bảo hiểm 

và các biện pháp hạn chế 

cho trẻ em. 
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Thu thập bởi BCA  Thu thập bởi BCA & 

BGTVT 

Thu thập bởi BCA & BYT 

Sử dụng rượu bia   

Sử dụng chất kích thích   

Các thiết bị gây xao nhãng   

 

Định nghĩa của các chỉ số 

Những định nghĩa, giá trị và phương pháp thu thập cho các chỉ số va chạm được đưa ra ở dưới 

đây. Những thông tin này dựa trên tài liệu về Các chỉ số tối thiểu của APRSO trong đa phần 

các chỉ số đã được điều chỉnh để phù hợp với tình hình tại Việt Nam 

1) Số định danh TNGT 

Định nghĩa: Một số định danh riêng (gồm 10 chữ số) được gắn cho mỗi vụ tai nạn trong năm. 

Đây là số định danh mà lực lượng cảnh sát và y tế sẽ nhập vào hệ thống dữ liệu. 

Loại dữ liệu: Một dãy số hoặc dãy kí hiệu 

Nguồn dữ liệu: BCA và BYT 

Mô tả: Số định danh này được sử dụng xuyên suốt trên hệ thống của BCA và BYT và sẽ được 

sử dụng bởi NRSO để tổng hợp và cập nhật dữ liệu. Dữ liệu này cũng hỗ trợ BCA và BYT 

trong việc quản lý và cập nhật báo cáo về tai nạn cũng như quản lý việc trùng lặp dữ liệu. 

 

2) Đơn vị báo cáo 

Định nghĩa: Cho biết cơ quan nào đang thực hiện báo cáo về tai nạn. 

Loại dũ liệu: Dãy kí tự 

Nguồn dữ liệu: BCA và BYT 

Mô tả: Dữ liệu này chủ yếu phục vụ yêu cầu về mặt hành chính của BCA và BYT. Dữ liệu 

này sẽ hỗ trợ VNRSO trong việc hợp nhất những khác biệt giữa các bộ số liệu khác nhau hay 

quản lý việc báo cáo thiếu giữa các bên. 

 

3) Ngày xảy ra tai nạn 

Định nghĩa: Ngày mà tai nạn xảy ra (Ngày- Tháng- Năm) 

Loại dữ liệu: Dãy số (DDMMYYYY) 

Nguồn dữ liệu: BCA và BYT 

Mô tả: Ngày xảy ra tai nạn giúp hỗ trợ việc quản lý và giám sát các báo cáo tai nạn cũng như 

việc phân tích rủi ro dựa vào thời điểm trong tuần cũng như các đặc tính về mùa. Nó có thể 

được dùng để hợp nhất dữ liệu của BCA với dữ liệu về y tế, thời tiết và điều kiện ánh sáng. 

Nếu một chỉ số trong ngày chưa được xác định (ví dụ Tháng), chỉ số này sẽ được đại diện bằng 

số “99”. Ví dụ, nếu chỉ có năm xảy ra tai nạn được ghi nhận, dữ liệu này sẽ được cập nhật trên 

hệ thống là 99992020. 
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4) Thời gian xảy ra tai nạn 

Định nghĩa: Thời gian xảy ra tai nạn sử dụng bộ đếm 24 giờ (00:00-23:59) 

Loại dữ liệu: Dãy số (HH:MM) 

Nguồn dữ liệu: BCA và BYT 

Mô tả: Giống như dữ liệu về ngày xảy ra tai nạn, thời gian xảy ra tai nạn được sử dụng để kiểm 

soát và cập nhật các báo cáo đồng thời phân tích tính chất của khoảng thời gian (ví dụ thời 

điểm học sinh đi học và tan học). Dữ liệu này giúp thống nhất giữa hệ thống của BCA và dữ 

liệu y tế. Việc sử dụng bộ đếm 24 giờ sẽ tránh được các nhầm lẫn giữa buổi sáng và buổi chiều. 

 

5) Địa điểm xảy ra tai nạn (GPS) 

Định nghĩa: Vị trí chính xác nơi mà va chạm lần đầu xảy ra. 

Loại dữ liệu: Vĩ độ và Kinh độ hoặc hệ thống tuyến tính. 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Vị trí chính xác của vụ tai nạn rất quan trọng trong việc quản lý dữ liệu ATGT đường 

bộ bao gồm cả việc xác định vấn đề và kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng. Ngoài ra, hệ thống 

GPS cũng cho biết tính chất của địa điểm là “Thành phố”, “Quận” hay các “Khu tự trị”. Nó 

cũng giúp hỗ trợ việc tổng hợp thông tin về tai nạn với các dữ liệu khác về không gian như thời 

tiết, điều kiện ánh sáng và cơ sở hạ tầng đường xá. Hệ thống GPS có thể tự động nhận dạng 

các dữ liệu khác như thông tin về tên đường hay thành phố. Dữ liệu GPS có thể được lấy theo 

một trong ba cách: 1) sử dụng thiết bị GPS cho biết kinh độ và vĩ độ, 2) sử dụng hệ thống dữ 

liệu về tai nạn cho phép định vị tai nạn và 3) chuyển từ hệ thống tuyến tính sang dữ liệu về hệ 

toạ độ kinh độ và vĩ độ. Các thiết bị GPS phải được kiểm tra thường xuyên về độ chính xác. 

 

6) Địa điểm xảy ra tai nạn (thành phố hay các khu vực địa lý khác) 

Định nghĩa: Thành phố/khu tự trị/quận huyện nơi xảy ra tai nạn 

Loại dữ liệu: Dãy kí tự 

Nguồn dữ liệu: BCA và BYT 

Mô tả: Vị trí về mặt địa lý là một trong những dữ liệu định danh thứ hai giúp hợp nhất dữ liệu 

tai nạn và dữ liệu y tế. Việc thu thập thông tin toạ độ GPS là rất khó khăn cho bệnh viện bởi vì 

họ không phải là đơn vị đầu tiên xác nhận về hiện trường tai nạn. Vì vậy, cần có thông tin khác 

về vị trí như tên thành phố, khu tự trị hay quận huyện. Việc thu thập này có thể được làm một 

cách tự động bằng cách lấy từ toạ độ GPS với đơn vị cảnh sát và lấy vị trí của bệnh viện với 

đơn vị y tế. 

 

7) Điều kiện thời tiết 

Định nghĩa: Điều kiện về độ ẩm và thời tiết hiện thời tại vị trí và thời gian xảy ra tai nạn 

Loại dữ liệu: Số/ dãy kí tự 

Giá trị dữ liệu: 

1 Trời trong (Không có trở ngại về mặt thời tiết) 
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2 Mưa (Kể cả mưa to hay nhỏ) 

3 Tuyết 

4 Sương mù và khói 

5 Mưa đá, mưa tuyết 

6 Gió mạnh (Tốc độ gió có ảnh hưởng xấu đến điều kiện lái xe) 

8 Các điều kiện thời tiết khác 

9 Điều kiện thời tiết không xác định 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Dữ liệu về thời tiết có thể được ghi lại bởi lực lượng cảnh sát tại hiện trường hoặc có 

thể được cập nhật tự động bằng hệ thống dữ liệu thời tiết online. Dữ liệu này rất quan trọng 

trong việc phân tích ảnh hưởng của thời tiết đến việc ATGT đường bộ và có thể được sử dụng 

để phát triển hạ tầng đường xá phù hợp. 

 

8) Điều kiện ánh sáng 

Định nghĩa: Điều kiện ánh sáng tự nhiên và đèn đường tại hiện trường vụ tai nạn. 

Loại dữ liệu: Số/ dãy kí tự 

Giá trị của dữ liệu: 

1 Ban ngày: Ánh sáng tự nhiên thời điểm ban ngày 

2 Bình minh/ Chạng vạng: Ánh sáng tự nhiên thời điểm bình minh và chạng vạng tối  

3 Trời tối: Không có ánh sáng tự nhiên cũng như đèn đường 

4 Trời tối và đèn đường không được bật sáng: Khu vực xảy ra tai nạn có đèn đường nhưng 

không được bật sáng  

5 Trời tối và đèn đường được bật sáng: Khu vực xảy ra tai nạn có đèn đường và được bật 

sáng 

6 Không xác định: Điều kiện ánh sáng tại thời điểm xảy ra tai nạn không xác định 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Loại dữ liệu này rất quan trọng trong việc phân tích cũng như lắp đặt hệ thống đèn 

đường 

 

9) Mức độ nghiêm trọng của tai nạn 

Định nghĩa: Mức độ nghiêm trọng của tai nạn được xác định dựa trên chấn thương nghiêm 

trọng nhất của bất kỳ người nào liên quan. 

Loại dữ liệu: Số/ Dãy kí tự 

Các giá trị của dữ liệu: 

1 Chết người: Có ít nhất một người tử vong ngay lập tức hoặc trong vòng 30 ngày do va chạm. 

2 Chấn thương nặng: Không có tử vong nhưng có ít nhất một người bị chấn thương với mức 

độ dưới đây: 
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• Có vết rách lớn làm lộ các mô, nội tạng, cơ hay bị mất rất nhiều máu; 

• Bị gãy hoặc biến dạng tứ chi (tay hoặc chân)  

• Các tổn thương ở não, ngực hoặc bụng không kể các vết bầm tím hoặc các vết rách nhỏ; 

• Bị bỏng nghiêm trọng (bỏng độ hai hoặc ba quá 10% cơ thể); 

• Bất tỉnh nhân sự và; 

• Bị liệt 

3 Chấn thương nhẹ: Không có tử vong hay chấn thương nặng nhưng có ít nhất một người bị 

chấn thương nhẹ như sưng đầu, trầy da, bầm tím hay các vết rách nhỏ trên da gây chảy máu ít 

và không làm hở các mô và cơ. 

4 Chỉ thiệt hại về tài sản: Không có tử vong cũng như chấn thương 

Nguồn dữ liệu: BCA và BYT 

Mô tả:  

Với các trường hợp tử vong, cảnh sát phải ghi nhận tử vong ngay tại hiện trường tai nạn. Nếu 

không có dữ liệu về sức khoẻ đi kèm với dữ liệu của vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát phải cập 

nhật mức độ nghiêm trọng của tai nạn bằng việc hợp tác với bệnh viện trong vòng 30 ngày kể 

từ ngày xảy ra tai nạn. Có rất nhiều trường hợp khi các chấn thương nặng trở thành tử vong và 

cảnh sát phải cập nhật những thay đổi đó. 

Với các trường hợp chấn thương, mặc dù có nhiều phương pháp xác định chấn thương như sử 

dụng Thang đo chấn thương tóm tắt hay xác định dựa trên những ngày nhập viện, các khái 

niệm trên sẽ giúp cảnh sát phân loại chấn thương một cách khach quan trong từng trường hợp. 

Cũng giống như trường hợp có tử vong, dũ liệu này phải được xác minh và cập nhật từ khu 

vực y tế nơi có kinh nghiệm trong việc xác định mức độ chấn thương như Thang đo chấn 

thương tóm tắt. 

Dữ liệu về mức độ nghiêm trọng của tai nạn rất quan trọng trong việc phân loại tai nạn một 

cách hợp lý, tìm ra các điểm đen về tai nạn giao thông trên đường cả ở quy mô toàn quốc và 

địa phương trong việc đảm bảo ATGT đường bộ. 

 

10) Sơ đồ va chạm 

Định nghĩa: Cách mà các va chạm được phân loại  

Loại dữ liệu: Số/ dãy kí tự/ hình ảnh 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Như đã mô tả trong bài báo cáo, nên có một hệ thống chi tiết về phân loại các tai nạn 

một cách hiệu quả được sử dụng. Hệ thống này có thể được mô tả một cách hợp lý nhất bằng 

sơ đồ va chạm. Một sơ đồ va chạm là một hệ thống phân loại va chạm sử dụng các biểu đồ tiêu 

chuẩn và được định sẵn dựa trên người tham gia giao thông, chuyển động của họ và hành động 

dẫn đến tai nạn. 

Sơ đồ này cũng được nhắc đến trong định nghĩa về Mã hoá tai nạn (DCA) tại Úc. Có một hệ 

thống mã hoá phức tạp và chi tiết bao gồm các loại va chạm cơ bản được phân thành các loại 

con chi tiết hơn. Sơ đồ va chạm có thể cung cấp một bản mô tả chi tiết về tai nạn quan trọng 

trong việc phát triển các biện pháp nâng cao chất lượng đường xá đồng thời khiến việc thu thập 

dữ liệu trở nên đơn giản hơn cho lực lượng cảnh sát. Sơ đồ va chạm có thể thay thế cho một 

vài chỉ số trong tai nạn như loại tác động hay hoạt động của phương tiện và người đi bộ. Những 

hình ảnh thường dễ dàng hơn cho việc thu thập dữ liệu hơn là những đoạn mô tả và có thể giúp 

nâng cao chất lượng cũng như tính nhất quán của số liệu. 
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Các giá trị của dữ liệu:  
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11) Gây tai nạn và bỏ chạy 

Định nghĩa: Khái niệm này nhắc đến những vụ tai nạn mà tài xế có phương tiện có liên quan 

đến sự va chạm với phương tiện, tài sản hay một người khác cố tình rời hiện trường mà không 

giúp đỡ các bên liên quan hay báo cáo về vụ tai nạn. 

Loại dữ liệu: Có hoặc không 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Các trường hợp đâm và bỏ chạy thường gây nên việc thiếu dữ liệu khi mà vụ việc chưa 

được giải quyết. Các hồ sơ chỉ có thể ghi lại dữ liệu về các bên có báo cáo việc liên quan đến 

vụ va chạm. Loại dữ liệu này được sử dụng với mục đich đảm bảo chất lượng của dữ liệu ghi 

nhận. 

 

12) Loại tuyến đường 

Định nghĩa: Dữ liệu này mô tả loại tuyến đường là tuyến đường hai chiều hay một chiều và 

tuyến đường hai chiều có được phân chia về mặt vật lý hay không. Trong trường hợp tai nạn 

xảy ra tại các giao lộ và không thể xác định rõ tai nạn xảy ra trên đoạn đường nào thì sẽ ghi 

nhận đoạn đường mà phương tiện được ưu tiên đang lưu thông. 

Loại dữ liệu: Số/ Dãy kí tự 

Nguồn dữ liệu: BCA và BGTVT 

Mô tả: Giá trị của dữ liệu này phụ thuộc vào mô tả các loại đường tại Việt Nam. Dữ liệu này 

có thể được ghi nhận thủ công bởi BCA và BGTVT nếu dữ liệu về đoạn đường đã có sẵn và 

có thể được ghi nhận tự động bằng cách tích hợp dữ liệu về tai nạn với cơ sở dữ liệu về đường 

bộ. Điều này có thể thực hiện nếu vị trí GPS của tai nạn được ghi lại. Đây là loại dữ liệu quan 

trọng để đánh giá tỷ lệ va chạm của từng loại cơ sở hạ tầng đường xá. 

 

13) Cấp độ đường 

Định nghĩa: Dữ liệu này mô tả các đặc tính về chức năng của đường nơi mà va chạm xảy ra. 

Đối với các va chạm xảy ra tại các giao lộ, đoạn đường xảy ra tai nạn sẽ được ghi nhận là đoạn 

đường mà phương tiện ưu tiên đang lưu thông. 

Loại dữ liệu: Số/ Dãy kí tự 

Nguồn dữ liệu: BCA và BGTVT 

Mô tả: Cũng giống như dữ liệu về loại tuyến đường, dữ liệu về cấp độ đường phụ thuộc vào 

các cấp độ đường có riêng tại Việt Nam. Ngoài ra, nếu các dữ liệu này có sẵn ở hệ thống dữ 

liệu đường bộ, nó có thể được hợp nhất với dữ liệu về tai nạn để trường thông tin này có thể tự 

động cập nhật. 

 

14) Giới hạn tốc độ 

Định nghĩa: Tốc độ tối đa cho phép tại địa điểm xảy ra tai nạn 

Loại dữ liệu: Số 

Các giá trị của dữ liệu: Giá trị về tốc độ tối đa 

Nguồn dữ liệu: BCA và BGTVT 
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Mô tả: Với các tai nạn xảy ra tại các giao lộ, tốc độ cho phép được tính tại đoạn đường mà 

phương tiện được ưu tiên đang lưu thông. Bản đồ tốc độ (tốc độ tối đa tại các tuyến đường 

quôc lộ và tỉnh lộ cũng như khu vực có trường học và người đi bộ) có thể được kết nối với 

Cổng điện tử An toàn giao thông đường bộ Quốc gia và trường dữ liệu này có thể được tự động 

cập nhật. 

 

15) Phân loại nút giao 

Định nghĩa: Dữ liệu này cho biết vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ như thế nào (hai hay nhiều tuyến 

đường cắt nhau). Tại các giao lộ đồng mức, các tuyến đường giao nhau có cùng cấp độ. Tại 

các giao lộ không đồng mức, các tuyến đường giao nhau không cùng cấp độ. 

Loại dữ liệu: Số/ Dãy kí tự 

Các giá trị của dữ liệu: 

1 Ngã tư đồng mức: Nơi giao nhau của bốn tuyến đường 

2 Vòng xuyến đồng mức:  Đường vòng 

3 Giao lộ so le hay giao lộ chữ T đồng mức: Nơi giao nhau của ba tuyến đường bao gồm cả 

giao lộ chữ T và giao lộ góc nhọn 

4 Giao lộ phức tạp đồng mức: Nơi giao nhau của nhiều hơn bốn tuyến đường (ngoại trừ vòng 

xuyến) 

5 Các loại giao lộ đồng mức khác: Các loại giao lộ đồng mức chưa được mô tả ở bên trên 

6 Giao lộ không đồng mức: Nơi giao nhau của những tuyến đường không cùng cấp độ 

7 Giao nhau với đường tàu: Nơi đường bộ giao nhau với đường tàu hoả 

8 Không phải tại giao lộ: Tai nạn xảy ra tại vị trí xa hơn 20 mét tính từ giao lộ 

9 Không xác định: Vị trí xảy ra tai nạn có liên quan đến giao lộ hay không không được ghi 

nhận rõ 

Nguồn dữ liệu: BCA và BGTVT 

Mô tả: Các vụ va chạm xảy ra trong bán kính 20 mét kể từ các giao lộ được coi là va chạm tại 

giao lộ. Dữ liệu này quan trọng trong việc nghiên cứu các vị trí nhất định và đưa ra các giải 

pháp về cơ sở hạ tầng phù hợp. Nếu cơ sở dữ liệu về đường bộ bao gồm cả dữ liệu này thì nó 

có thể được ghi nhận tự động bằng cách tích hợp Cổng điện tử An toàn giao thông đường bộ 

Quốc gia với cơ sở dữ liệu về đường bộ. 

 

16) Kiểm soát giao thông tại giao lộ 

Định nghĩa: Các hình thức kiểm soát giao thông tại giao lộ nơi va chạm xảy ra và chỉ áp dụng 

với các va chạm xảy ra tại giao lộ. 

Loại dữ liệu: Số/ Dãy kí tự/ Các lựa chọn khác 

Các giá trị của dữ liệu: 

1 Người có thẩm quyền: Cảnh sát hoặc những nhân viên giao thông điều hành giao thông tại 

giao lộ kể cả khi có các biển bao hay hệ thống kiểm soát tại giao lộ. 

2 Biển báo dừng xe: Thứ tự ưu tiên được xác định bởi các biển báo dừng xe. 
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3 Biển báo hoặc kí hiệu dừng cho xe vượt qua: Thứ tự ưu tiên được xác định bởi các biển 

báo hoặc kí hiệu dừng cho xe vượt qua. 

4 Các biển bao giao thông khác: Thứ tự ưu tiên được xác định bởi các biển báo giao thông 

ngoài các biển dừng xe hoặc dừng cho xe vượt qua. 

5 Đèn giao thông (còn hoạt động): Thứ tự ưu tiên được xác định bởi tín hiệu đèn giao thông 

đang hoạt động tại thời điểm xảy ra tai nạn 

6 Đèn giao thông (không hoạt động): Có đèn giao thông nhưng không hoạt động tại thời điểm 

xảy ra va chạm. 

7 Không có biện pháp kiểm soát nào: Giao lộ không được kiểm soát bởi người có thẩm 

quyền, biển báo giao thông, đèn giao thông hay các loại phương tiện khác. 

8 Khác: Giao lộ được kiểm soát bằng các phương tiện khác không phải là người có thẩm 

quyền, biển báo giao thông hay đèn giao thông. 

Nguồn dữ liệu: BCA và BGTVT 

Mô tả: Dữ liệu này chủ yếu được thu thập bởi lực lượng cảnh sát. Dữ liệu sẽ ghi nhận tất cả 

các loại hình nếu có trên một loại hình được áp dụng (ví dụ: có cả biển báo giao thông và đèn 

giao thông). Nếu dữ liệu này có sẵn trên cơ sở dữ liệu đường bộ, nó có thể được cập nhật tự 

động bằng cách tích hợp thông tin giữa Cổng điện tử An toàn giao thông đường bộ Quốc gia 

và cơ sở dữ liệu đường bộ. 

 

17) Môi trường xung quanh 

Định nghĩa: Các trở ngại hoặc vật cản góp phần gây nên vụ tai nạn 

Loại dữ liệu: Số/ Dãy kí tự 

Các giá trị của số liệu: 

1 Động vật 

2 Mảnh vỡ đổ nát 

3 Công trình làm đường 

4 Lối qua đường bị cản trở 

5 Vật cản trên đường 

6 Các va chạm trước đó 

7 Tắc đường 

9 Vết lún, hố sâu, ổ gà 

10 Vạt đất cạnh xa lộ (không có, thấp, mềm, cao) 

11 Các vật cản tầm nhìn 

12 Khu vực thi công 

13 Khác 

14 Không xác định 

Nguồn dữ liệu: BCA 
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Mô tả: Ban đầu, trường dữ liệu này được đặt tên là “Vật cản trên đường” và được ghi nhận nếu 

có hay không các vật cản. Mặc dù “Vật cản trên đường” là một giá trị dữ liệu được ghi nhận 

nhưng nó chỉ thuần tuý ghi nhận việc có hay không các vật cản vì vậy không đủ thông tin để 

nhận diện vấn đề và đề ra phương án giải quyết. Để giải quyết vấn đề này, chỉ số “Vật cản trên 

đường” được thay đổi thành “Môi trường xung quanh” để có thể liệt kê ra tất cả các trở ngại có 

thể gây nên tai nạn. BCA sẽ dựa theo quan sát của mình và lựa chọn tất cả các câu trả lời phù 

hợp trong qua trình điều tra vì vậy nên việc nhận diện vấn đề và đưa ra giải pháp là khả thi. 

 

18) Tình trạng mặt đường 

Định nghĩa: Tình trạng mặt đường tại thời gian và địa điểm xảy ra tại nạn. 

Loại dữ liệu: Số/ Dãy kí tự 

Các giá trị của dữ liệu: 

1 Khô: Mặt đường khô và sạch 

2 Tuyết, đóng đá: Có tuyết và đóng đá trên mặt đường 

3 Trơn trượt: Mặt đường trơn trượt do có cát, sỏi, bùn, lá cây, dầu. Giá trị này không bao gồm 

tuyết, đá hay mặt đường ướt. 

4  Đường ướt, ẩm thấp: Mặt đường bị ướt nhưng không bao gồm bị lụt.  

5 Lụt lội: Nước vẫn còn đọng hoặc nước đang di chuyển trên mặt đường 

6 Khác: Các tình trạng khác của mặt đường chưa được nêu ở trên. 

9 Không xác định: Điều kiện mặt đường không rõ ràng 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Điều kiện mặt đường là một yếu tố quan trọng trong việc phát hiện ra các vị trí tai nạn 

do điều kiện mặt đường giúp các kĩ sư đánh giá và có các biện pháp phòng tránh. 

 

19) Khúc cua 

Định nghĩa: Cho biết liệu va chạm xảy ra trên các đoạn cua và các loại đoạn cua. 

Loại dữ liệu: Số/ Dãy kí tự 

Các giá trị của dữ liệu: 

1 Đoạn cua gấp:  Tai nạn xảy ra trên đoạn cua gấp (dựa trên đánh giá của lực lượng cảnh sát). 

2 Đoạn cua rộng: Tai nạn xảy ra trên đoạn cua rộng (dựa trên đánh giá của lực lượng cảnh 

sát). 

3 Không có khúc cua: Tai nạn không xảy ra tại khu vực có khúc cua. 

9 Không xác định: Không xác định được liệu tai nạn có xảy ra tại khúc cua 

Nguồn dữ liệu: BCA và BGTVT 

Mô tả: Dữ liệu này có thể lấy từ cơ sở dữ liệu đường bộ hoặc thu thập thủ công bởi lực lượng 

cảnh sát. Dữ liệu này rất hữu ích trong việc phát hiện và dự báo các vị trí thường xuyên xảy ra 

tai nạn để thay đổi thiết kế của đường hay giới hạn tốc độ, v.v… 
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20) Phân loại đoạn đường 

Định nghĩa: Cho biết tai nạn có xảy ra trên đoạn đường có độ dốc lớn hay không. 

Loại dữ liệu: Số/ Dãy kí tự 

Các giá trị của dữ liệu: 

1 Có: Tai nạn xảy ra trên đoạn đường có độ dốc lớn 

2 Không: Tai nạn không xảy ra trên đoạn đường có độ dốc lớn. 

9 Không xác định: Không xác định được tai nạn có xảy ra trên đoạn đường có độ dốc lớn hay 

không. 

Nguồn dữ liệu: BCA và BGTVT 

Mô tả: Dữ liệu này có thể lấy từ cơ sở dữ liệu đường bộ hoặc thu thập thủ công bởi lực lượng 

cảnh sát. Dữ liệu này rất hữu ích trong việc phát hiện và dự báo các vị trí thường xuyên xảy ra 

tai nạn để thay đổi thiết kế của đường hay giới hạn tốc độ, v.v… 

 

21) Số phương tiện trong TNGT 

Định nghĩa: Con số duy nhất được chỉ định để xác định từng phương tiện liên quan đến TNGT. 

Loại dữ liệu: Số 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Cho phép hồ sơ xe được tham chiếu chéo với hồ sơ TNGT và hồ sơ người lái. 

 

22)  Loại phương tiện giao thông 

Định nghĩa: Loại phương tiện liên quan đến vụ TNGT. 

Loại dữ liệu: Số / Dãy ký tự 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Giá trị dữ liệu cho loại phương tiện phải hoàn toàn bao phủ hết các loại phương tiện 

giao thông tại Việt Nam. Dữ liệu này được cảnh sát thu thập và cho phép phân tích rủi ro 

TNGT theo loại phương tiện và người tham gia giao thông. Quan trọng để đánh giá thiết kế 

cho từng loại phương tiện cụ thể hoặc để bảo vệ những người tham gia giao thông cụ thể. 

 

23) Tên mẫu phương tiện giao thông 

Định nghĩa: Cho biết loại phương tiện giao thông (tên riêng) được chỉ định bởi nhà sản xuất 

xe cơ giới. 

Loại dữ liệu: Dãy ký tự  

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Loại dữ liệu này có thể được lấy thông qua việc tích hợp CSDL TNGT của cảnh sát 

và hệ thống đăng ký xe hoặc có thể được cảnh sát thu thập thủ công. Cho phép phân tích 

TNGT liên quan đến các loại xe cơ giới khác nhau. 

 

24) Số hiệu mẫu phương tiện giao thông 
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Định nghĩa: Mã số do nhà sản xuất ấn định để biểu thị một họ phương tiện cơ giới (trong phạm 

vi sản xuất) có mức độ giống nhau về mặt cấu tạo. 

Loại dữ liệu: Dãy ký tự 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Nhận xét: Loại dữ liệu này có thể được lấy thông qua việc tích hợp CSDL TNGT của cảnh sát 

và hệ thống đăng ký xe hoặc có thể được cảnh sát thu thập thủ công. Cho phép phân tích TNGT 

liên quan đến các kiểu xe cơ giới khác nhau. 

 

25) Chức năng đặc biệt của phương tiện giao thông 

Định nghĩa: Loại chức năng đặc biệt đang được sử dụng của phương tiện giao thông bất kể 

chức năng đó có được đánh dấu trên xe hay không. 

Loại dữ liệu: Số / Dãy ký tự 

Các giá trị của dữ liệu: 

1 Không có chức năng đặc biệt: Không có chức năng đặc biệt của phương tiện giao thông. 

2 Taxi: Xe thương mại có giấy phép cho thuê với lái xe, không có tuyến đường xác định trước. 

3 Phương tiện làm xe buýt: Phương tiện cơ giới thương mại đường bộ được dùng để chuyên 

chở người. 

4 Cảnh sát / quân đội: Xe cơ giới được sử dụng cho mục đích của cảnh sát / quân sự. 

5 Xe khẩn cấp: Xe cơ giới được sử dụng cho mục đích khẩn cấp (bao gồm xe cứu thương, xe 

cứu hỏa,... ) 

8 Khác: Các chức năng đặc biệt khác, không được đề cập ở trên. 

9 Không xác định: Không thể ghi vào một chức năng đặc biệt 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Điều này được sử dụng để đánh giá hiệu suất an toàn của các phương tiện sử dụng 

cho mục đích đặc biệt. Các giá trị dữ liệu được ấn định có thể được điều chỉnh dựa trên các 

loại xe chuyên đụng dã được xác định ở Việt Nam. 

 

26) Số phương tiện của chủ sở hữu. 

Định nghĩa: Số duy nhất được chỉ định cho vụ tai nạn này cho phương tiện cơ giới mà người 

đó là người ngồi trên xe 

Loại dữ liệu: Số  

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Cho phép ghi lại người liên quan để tham chiếu chéo đến các chi tiết của xe, liên kết 

mọi người với phương tiện cơ giới mà họ dùng để di chuyển. 

 

27) Số phương tiện liên kết với người đi bộ 

Định nghĩa: Số duy nhất được chỉ định cho vụ TNGT này cho phương tiện cơ giới đã va chạm 

với người đi bộ. Biển số xe của phương tiện đã va chạm với người đi bộ. 
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Loại dữ liệu: Số  

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Cho phép hồ sơ cá nhân được tham chiếu chéo với hồ sơ phương tiện giao thông, liên 

kết người đi bộ với phương tiện cơ giới đã đâm vào họ. 

 

28) Vai trò của người tham gia giao thông 

Định nghĩa: Biến này cho biết vai trò của mỗi người liên quan tại thời điểm xảy ra tai nạn 

Loại dữ liệu: Số / Dãy ký tự 

Các giá trị của dữ liệu: 

1 Lái xe: Người lái xe hoặc người điều khiển phương tiện cơ giới hoặc không có động cơ. Bao 

gồm người đi xe đạp, người kéo xe kéo hoặc cưỡi động vật. 

2 Hành khách: Người ngồi trên hoặc trên xe, không phải là người lái xe. Bao gồm người đang 

chuẩn bị lên xe, xuống xe hoặc ngồi/đứng. 

3 Người đi bộ: Người đi bộ, đẩy hoặc giữ xe đạp, xe đẩy, dắt hoặc chăn gia súc, đi xe đạp đồ 

chơi, trên giày trượt patin, ván trượt. Không bao gồm những người đang lên và xuống xe. 

8 Khác: Người liên quan đến vụ tai nạn không thuộc bất kỳ vai trò nào nêu trên. 

9 Không xác định: Không biết người đó đóng vai trò gì trong vụ TNGT. 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Dữ liệu này được cảnh sát thu thập và cho phép phân tích rủi ro TNGT theo vai trò 

của người tham gia giao thông (kết hợp với Loại phương tiện giao thông). Quan trọng để 

đánh giá các biện pháp đối phó được thiết kế từng vai trò tham gia giao thông cụ thể. 

 

29) Ngày sinh  

Định nghĩa: Cho biết ngày sinh của người liên quan đến vụ TNGT 

Loại dữ liệu: Số (định dạng ngày tháng – dd/mm/yyyy, 99/99/9999 nếu ngày sinh không xác 

định) 

Nguồn dữ liệu: BCA và BYT 

Mô tả: Được cảnh sát thu thập theo cách thủ công hoặc có thể bắt nguồn từ việc tích hợp dữ 

liệu giữa CSDL cấp giấy phép lái xe và căn cước công dân cũng như CSDL về TNGT của 

cảnh sát. Có thể được sử dụng để tính toán theo độ tuổi và tích hợp vào Cổng điện tử ATGT 

đường bộ Quốc gia và CSDL Y tế. 

 

30) Tuổi 

Định nghĩa: Tuổi tính theo năm của người liên quan đến TNGT 

Loại dữ liệu: Số 

Nguồn dữ liệu: BCA và BYT 

Mô tả: Được cảnh sát thu thập thủ công hoặc có thể lấy từ việc tích hợp giữa CSDL cấp giấy 

phép lái xe và căn cước công dân và CSDL TNGT của cảnh sát. Tuổi rất quan trọng để phân 

tích rủi ro va chạm theo nhóm tuổi và đánh giá hiệu quả của các biện pháp đối phó theo nhóm 
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tuổi. Có thể được sử dụng để tính toán độ tuổi và tích hợp với Cổng điện tử ATGT đường bộ 

Quốc gia cũng như CSDL Y tế. 

 

31) Giới tính 

Định nghĩa: Chỉ định giới tính của người liên quan đến TNGT. 

Loại dữ liệu: Số / Dãy ký tự 

Các giá trị của dữ liệu: 

1 Nam. 

2 Nữ 

9 Không xác định: Không thể xác định giới tính (cảnh sát không thể tìm thấy người, không 

xác định) 

Nguồn dữ liệu: BCA và BYT 

Mô tả: Được cảnh sát thu thập thủ công hoặc có thể lấy việc tích hợp CSDL cấp giấy phép lái 

xe và số căn cước cá nhân và CSDL TNGT của cảnh sát. Quan trọng để phân tích rủi ro va 

chạm theo giới tính của người có liên quan đến hệ thống bảo vệ người trên xe cũng như đặc 

điểm thiết kế của xe cơ giới. Có thể được sử dụng để tính toán theo độ tuổi và tích hợp với 

Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia cũng như CSDL y tế. 

 

32) Mức độ thương tích 

Định nghĩa: Mức độ thương tích nghiêm trọng đối với người liên quan đến vụ TNGT 

Loại dữ liệu: Số/Dãy ký tự 

Các giá trị của dữ liệu: 

1 Thương tật gây tử vong: Một người bị giết ngay lập tức hoặc chết trong vòng 30 ngày do 

kết quả của vụ TNGT. 

2 Thương tích nghiêm trọng: Thương tích dẫn đến một hoặc nhiều điều sau đây: 

• Vết rách nghiêm trọng dẫn đến mô, cơ quan, cơ bị hở hoặc mất nhiều máu; 

• Chi bị gãy hoặc méo mó (cánh tay hoặc chân); 

• Vết thương hộp sọ, ngực hoặc bụng đáng ngờ không phải vết bầm tím hoặc vết rách 

nhỏ; 

• Bỏng nặng (bỏng cấp độ 2 hoặc 3 với 10% cơ thể trở lên); 

• Vô thức; và 

• Tê liệt. 

3 Thương tích nhẹ: Thương tích dẫn đến các vết thương nhỏ như khối u trên đầu, trầy xước, 

bầm tím, vết cắt nhỏ trên da với lượng mất máu ít và không có cơ/mô bị hở ra ngoài. 

4 Không bị thương: Người liên quan không bị thương. 

9 Không xác định: Mức độ nghiêm trọng của chấn thương không được ghi lại hoặc không 

được biết. 

Nguồn dữ liệu: BCA và BYT 

Mô tả: Như đã đề cập trong phần mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, trong khi có các 

phương pháp khác để xác định thương tích như sử dụng Thang đo thương tích ngắn gọn hoặc 
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xác định thương tích như số ngày nằm viện, các định nghĩa trên sẽ cho phép cảnh sát tự phân 

loại thương tích một cách khách quan tại hiện trường vụ TNGT. Tuy nhiên, dữ liệu này phải 

được cập nhật bằng dữ liệu từ ngành y tế, đặc biệt vì họ có thể xác định mức độ nghiêm trọng 

của thương tích một cách chuyên nghiệp. 

 

33) Quốc tịch của người tham gia giao thông 

Định nghĩa: Quốc tịch của người tham gia giao thông 

Loại dữ liệu: Dãy ký tự 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Loại dữ liệu này có thể được sử dụng để xác định các quy định cấp giấy phép lái xe 

cho người nước ngoài.  

 

34) Tình trạng giấy phép lái xe 

Định nghĩa: Tình trạng giấy phép lái xe của lái xe tại thời điểm TNGT  

Loại dữ liệu: Số/Dãy ký tự 

Các giá trị của dữ liệu: 

1 Không có giấy phép lái xe 

2 Đã hết hạn 

3 Giấy phép lái xe hợp lệ 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Loại dữ liệu này có thể được sử dụng để xác định tính hiệu quả của các quy định cấp 

giấy phép lái xe và việc thực thi liên quan đến ATGT đường bộ.   

 

35) Thắt dây an toàn 

Định nghĩa: Describes seatbelt use by persons involved in the crash  

Loại dữ liệu: Có, Không, hoặc Không áp dụng 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Dữ liệu này được thu thập bởi cảnh sát. Thông tin về việc sử dụng dây an toàn rất 

quan trọng để đánh giá ảnh hưởng của thiết bị an toàn đó đối với kết quả thương tích. Điều 

này cũng có thể được sử dụng để đánh giá việc thực thi các quy định hiện hành.  

 

36) Mũ bảo hiểm 

Định nghĩa: Mô tả việc sử dụng mũ bảo hiểm của những người liên quan đến vụ TNGT 

Loại dữ liệu: Có, Không, hoặc Không áp dụng 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Dữ liệu này được thu thập bởi cảnh sát. Tương tự như thắt dây an toàn, thông tin về 

việc sử dụng dây an toàn rất quan trọng để đánh giá ảnh hưởng của thiết bị an toàn đó đối với 
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kết quả thương tích. Điều này cũng có thể được sử dụng để đánh giá việc thực thi các quy 

định hiện hành.  

 

37) Ghế an toàn cho trẻ em 

Định nghĩa: Mô tả việc sử dụng ghế an toàn dành cho trẻ em của những người liên quan đến 

vụ TNGT  

Loại dữ liệu: Có, Không, hoặc Không áp dụng 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Dữ liệu này được thu thập bởi cảnh sát. Tương tự như thắt dây an toàn, thông tin về 

việc sử dụng dây an toàn rất quan trọng để đánh giá ảnh hưởng của thiết bị an toàn đó đối với 

kết quả thương tích. Điều này cũng có thể được sử dụng để đánh giá việc thực thi các quy 

định hiện hành.  

 

38) Sử dụng chất có cồn 

Định nghĩa: Dấu hiệu nghi ngờ hoặc bằng chứng cho thấy người liên quan đến vụ TNGT đã 

sử dụng chất có cồn 

Loại dữ liệu: Có, Không, Không áp dụng (nếu người liên quan không phải lái xe hoặc người 

đi bộ), hoặc Không xác định 

Nguồn dữ liệu: BCA 

 

39) Sử dụng ma túy 

Định nghĩa: Dấu hiệu nghi ngờ hoặc bằng chứng cho thấy người liên quan đến TNGT đã sử 

dụng ma túy bất hợp pháp. 

Loại dữ liệu: Số 

Các giá trị của dữ liệu: 

1 Không có nghi ngờ hoặc bằng chứng về việc sử dụng ma túy 

2 Nghi ngờ sử dụng ma túy 

3 Bằng chứng về việc sử dụng ma túy (các trường phụ khác có thể chỉ định loại và giá trị 

kiểm tra) 

4 Không áp dụng  

9 Không xác định 

Nguồn dữ liệu: BCA 

Mô tả: Điều này thường được sử dụng để giám sát và đánh giá việc xử phạt và các chính sách 

về việc lái xe dưới sự ảnh hưởng của ma túy. 

 

40) Bị phân tâm bởi sử dụng thiết bị 

Định nghĩa: Nếu va chạm là do lái xe mất tập trung  
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Loại dữ liệu: Có, Không, Không áp dụng (nếu người liên quan không phải lái xe hoặc người 

đi bộ), hoặc Không xác định 

Mô tả: Dựa trên điều tra của cảnh sát  
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Phụ lục 4: Nguồn lực triển khai 

Các nguồn lực được cung cấp sau đây sẽ hỗ trợ cho hoạt động triển khai những kiến nghị trong 

bản báo cáo này: 

Phụ lục 4A Cơ sở pháp lý 

Phụ lục 4B Nhân sự và đào tạo 

Phụ lục 4C Sổ tay NRSO 

Phụ lục 4D Kế hoạch hoạt động và ngân sách 

Phụ lục 4E Điều khoản tham chiếu CNTT 
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Phụ lục 4A: Cở sở pháp lý 

Cơ sở pháp lý cần được chuẩn bị và/hoặc sửa đổi để mang lại hiệu quả cho việc thành lập Trung 

tâm thông tin ATGT đường bộ Quốc gia và Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia. 

1 Trung tâm Thông tin an toàn giao thông đường bộ Quốc gia 

Quyết định số 34/2007/TTg ngày 12/3/2007 là cơ sở thành lập UBATGTQG, cần được sửa đổi 

hoặc thay thế, theo mô hình quản lý thể chế được đề ra trong nội dung bản báo cáo. Nội dung 

bản báo cáo bao gồm ba thành phần liên quan đến pháp luật: 

1. Tăng cường cho chức năng và nhiệm vụ của UBATGTQG để lãnh đạo những nỗ lực 

trong lĩnh vực ATGT đường bộ quốc gia, hỗ trợ cho vai trò lãnh đạo của Chính phủ 

Việt Nam trong lĩnh vực ATGT đường bộ. Chức năng và quyền hạn được đề xuất trong 

mục 3.3.2 đề cập đến công tác quản lý ATGT đường bộ nói chung và dữ liệu ATGT 

đường bộ nói riêng. Nội dung này mang tính toàn diện hơn so với chức năng hiện tại 

theo quy định của Quyết định 34/2007/TTg. 

2. Sự thành lập của Trung tâm thông tin ATGT đường bộ Quốc gia và Ban Thư ký cùng 

Diễn đàn ATGT đường bộ Quốc gia - đề hỗ trợ và tăng cường cho vai trò chủ trì trong 

lĩnh vực ATGT đường bộ Quốc gia của UBATGTQG. Các hoạt động bổ nhiệm được 

đề xuất cho NRSO và sự thành lập Ban Thư ký NRSO được đề cập trong các mục 3.4.4 

và 3.5. Bao gồm một phương án tích hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của UBATGTQG 

và một phương án thành lập một cơ quan liên ngành, là một bộ phận của UBATGTQG. 

3. Chỉ định các thành viên của Trung tâm thông tin ATGT đường bộ Quốc gia. 

Các thành phần của Quyết định được sửa đổi hoặc thay thế liên quan đến UBATGTQG được 

đề cập trong Sổ tay. Một khi Quyết định cuối cùng được đưa ra, một số sửa đổi sẽ được yêu 

cầu đối với Sổ tay để đảm bảo phản ánh chính xác quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ của các thành viên UBATGTQG được quy định tại Quyết định số 354/QĐ-

UBATGTQG ngày 07/9/2017 về quy chế hoạt động của UBATGTQG cũng có thể được sắp 

xếp lại. 

2 Cổng điện tử an toàn giao thông đường bộ Quốc gia 

Phần sau đây liệt kê các chính sách được đề xuất và cơ sở pháp lý cần được sửa đổi và thực thi 

để triển khai NRSP.  

Sửa đổi Luật Thống kê năm 2015 

Hiện nay, Luật Thống kê chỉ quy định ba loại dữ liệu mà BCA có thể chia sẻ cho các bộ khác 

và công khai, đó là: số vụ, số người chết và số người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông. 

Đây chỉ là dữ liệu tóm tắt và tổng hợp và các bộ khác nhau không thể sử dụng để đưa ra các 

quyết định có ý nghĩa về an toàn đường bộ. Do đó, Luật Thống kê 2015 nên được sửa đổi để 

cho phép BCA chia sẻ các yếu tố dữ liệu được liệt kê trong Phụ lục 3D cho NRSO và với công 

chúng. Điều này phải được chia sẻ tự động và điện tử với NRSO thông qua Giao diện lập trình 

ứng dụng (API) và sẽ bao gồm các thống kê riêng lẻ mà không có dữ liệu mật như chi tiết cá 

nhân. Các báo cáo tóm tắt hiện tại của BCA không hữu ích cho việc phân tích và xây dựng các 

biện pháp can thiệp an toàn đường bộ. 

Ngoài ra, BCA đã cam kết rằng họ sẽ tích hợp Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông vào Cơ sở 

dữ liệu của BYT. Liên kết này sẽ được thực hiện thông qua một nền tảng API cho phép cập 

nhật tự động dữ liệu về thương tích và tử vong trong CSDL về tai nạn giao thông. Tùy thuộc 

vào yêu cầu của BCA và BYT, việc tích hợp này có thể được thực hiện thông qua các chỉ số 

chính (sử dụng dữ liệu cá nhân) hoặc các chỉ số phụ (sử dụng thời gian và ngày xảy ra tai nạn, 

vị trí và tuổi, ngày sinh và giới tính của người có liên quan). Nếu BCA và BYT ưu tiên sử dụng 
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các chỉ số chính, Luật Thống kê 2015 cần được sửa đổi để phản ánh việc chia sẻ dữ liệu cá 

nhân giữa BCA và BYT. Nếu các chỉ số phụ được sử dụng, thì sẽ không cần phải sửa đổi luật 

để bao gồm dữ liệu cá nhân. Đây cũng là trường hợp tích hợp dữ liệu giữa BCA và TCĐB. 

Làm rõ Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2018 

Theo Luật Bảo bệ Bí mật nhà nước năm 2018, CSDL về TNGT của BCA và các cơ sở pháp lý 

được phân loại là tài liệu mật và không được phép chia sẻ. Với cấu trúc dữ liệu của NRSP, vấn 

đề này vẫn có hiệu lực và CSDL về TNGT của BCA cùng các bản báo cáo kèm theo sẽ không 

được công bố hay chia sẻ. Chỉ cần làm rõ liệu việc tích dữ liệu hợp điện tử từ CSDL về TNGT 

với các hệ thống cơ sở dữ liệu khác và việc chia sẻ điện tử dữ liệu không mật (không phải báo 

cáo thực tế) có được coi là “mở” và “chia sẻ” đối với CSDL về TNGT và các văn bản pháp 

luật hay không. Nếu các yếu tố tích hợp và dữ liệu riêng lẻ vẫn được coi là bí mật theo luật, thì 

chúng tôi đề nghị sửa đổi luật để làm rõ điều này. 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để giải mật dữ liệu được trình bày trong Phục lục 3D 

Nếu mục văn bản pháp luật được đề cập trong mục 1 và 2 rất khó để có thể theo đuổi, một 

phương án khác đó là đề xuất Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định liệt kê các chỉ số sẽ được 

giải mật và từ đó có thể được chia sẻ bởi BCA cho các bộ khác. Các chỉ số này sẽ được liệt kê 

trong Phục lục 3D. Ngoài ra, BYT cũng cần giải mật dữ liệu về thương tích vè tử vong từ thống 

kê của bệnh viện sau đó chia sẻ cho BCA và chuyển về NRSO. 

Sửa đổi Thông tư 58 của BCA 

Thông tư 58 sẽ cần phải được sửa đổi để phản ánh những thay đổi sau: 

• Các chỉ số dữ liệu TNT và định nghĩa được cải thiện và cập nhật để phù hợp với yêu 

cầu dữ liệu của NRSO (xem Phụ lục 3D về yêu cầu dữ liệu của NRSO);  

• Xây dựng lại các biểu mẫu để bổ sung các chỉ số dữ liệu TNGT được cải thiện và cập nhật; 

• Thiết lập liên kết dữ liệu với BYT đối với dữ liệu về y tế và thương tích; 

• Thiết lập liên kết dữ liệu với hệ thống đăng ký hộ tịch và bảo hiểm; 

• Thiết lập liên kết dữ liệu với CSDL về GPLX của BGTVT; 

• Thiết lập chia sẻ dữ liệu với NRSO và Cổng điện tử đặc biệt liên quan đến các chỉ số dữ 

liệu TNGT được liệt kê;  

• Nhấn mạnh đầu tư trang bị thiết bị GPS, máy tính và điện thoại di động để nhập dữ liệu 

điện tử vụ TNGT. 

Với sự thành lập của NRSO và NRSP, sẽ cần có sự đánh giá lại các giao thức phân tích và báo cáo 

thống kê trong BCA. 

Sửa đổi Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 

Sửa đổi Nghị định này cần hướng về phương pháp tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa BCA và NRSO. 

Dữ liệu sẽ được chia sẻ điện tử hóa thông qua một nền tảng API và không thông qua USB hay bất 

kì một thiết bị ngoại vi nào. Phương pháp này mang một thuật toán liên kết các hệ thống cơ sở dữ 

liệu với nhau để dữ liệu riêng lẻ, được tham chiếu địa lý, không bí mật từ BCA sẽ cung cấp trực 

tiếp cho NRSO. 

Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa BCA và Bộ sẽ là cơ quan chủ quản của NRSO 

Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu sẽ bao gồm những điều khoản sau: 

• Nhiệm vụ và trách nhiệm của NRSO như đảm bảo duy trì hoạt động Cổng điện tử, xây 

dựng chính sách quản lý dữ liệu và thông tin (vd. Xác định các chỉ số dữ liệu, đảm bảo tiêu 

chuẩn chất lượng của dữ liệu), xây dựng hướng dẫn để đạt hệ suất tối ưu của Cổng điện tử 

NRSP, xây dựng quy định và quy tắc cho hoạt động và bảo trì Công thông tin NRSP, đảm 
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bảo tính bảo mật đối với CSDL từ BCA, tập huấn cho BCA về cách sử dụng Cổng điện tử 

NRSP, cùng các nội dung khác. 

• Nhiệm vụ và trách nhiệm của BCA như chia sẻ dữ liệu TNGT cho NRSO (các chỉ số dữ 

liệu TNGT được xác định trong Phụ lục 3D, đảm bảo thu thập kịp thời dữ liệu về TNGT, 

đảm bảo liên kết giữa CSDL về TNGT và các nguồn dữ liệu TNGT khác, đảm bảo các 

biện pháp duy trì chất lượng dữ liệu TNGT được triển khai). 

Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa BCA và BYT 

Sau khi CSDL về y tế được thiết lập, Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa BCA và BYT sẽ được thực 

thi theo các nguyên tắc sau: 

• Nhiệm vụ và trách nhiệm của BCA như đảm bảo vận hành và bảo trì CSDL về TNGT, 

phối hợp thường xuyên với BYT để tích hợp CSDL về TNGT với CSDL y tế, đánh giá và 

phê duyệt thống kê đối chiếu giữa CSDL y tế và Cổng điện tử, , xây dựng chính sách quản 

lý dữ liệu và thông tin, quy trình và hướng dẫn liên quan đến tích hợp, chia sẻ dữ liệu về 

các yếu tố rủi ro dẫn đến TNGT, đảm bảo tính bảo mật đối với CSDL của BYT, cùng các 

nội dung khác. 

• Nhiệm vụ và trách nhiệm của BYT như cung cấp cập nhật đối với CSDL y rế, cung cấp dữ 

liệu được cập nhật cho CSDL về TNGT với dữ liệu y tế gần nhất về các trường hợp tử vong 

và chấn thương do TNGT, sắp xếp nhân sự để hỗ trợ chuyển giao dữ liệu tự động liên tục 

giữa hai hệ thống, cùng các nội dung khác. 

• Phối hợp giữa BCA và BYT để đảm bảo duy trì một bộ dữ liệu đồng nhất, không trùng lặp 

về TNGT. Trong thực tiễn, điều này có nghĩa rằng BYT sẽ phải chịu trách nhiệm tải xuống 

dữ liệu có liên quan bằng cách sử dụng CSDL về TNGT trên nền tảng API và đảm bảo 

CSDL về TNGT có thể tải xuống các dữ liệu có liên quan từ CSDL của BYT. 

• Việc đối chiếu các thống kê sẽ sử dụng các số định danh phụ như vị trí, thời gian, ngày 

tháng, giới tính, tuổi và ngày sinh. Nếu ba trong sáu chỉ số dữ liệu giống nhau trong CSDL 

về TNGT và BYT, thì hai thống kê sẽ được coi là có khả năng trùng khớp. Sau đó, BCA 

sẽ phải cập nhật hồ sơ trong CSDL về TNGT để phản ánh dữ liệu về tử vong và thương tật 

từ Bộ Y tế. Định nghĩa của các chỉ số này được xác định trong Phụ lục 3D. Một khả năng 

khác là sử dụng các chỉ số chính để thực hiện phương pháp đối sánh như tên của người liên 

quan và số định danh cá nhân nhưng điều này sẽ cần một sự thay đổi đáng kể hơn về luật 

pháp như đã nêu ở trên. 

Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa BGTVT và Bộ chủ quản của NRSO 

Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu này sẽ cần bao gồm các quy định sau: 

• Nhiệm vụ và trách nhiệm của NRSO như đảm bảo vận hành và bảo trì CSDL về TNGT, 

phối  hợp thường xuyên với BGTVT để tích hợp Cổng điện tử với dữ liệu cầu đường, xây 

dựng chính sách quản lý dữ liệu và thông tin, quy trình và hướng dẫn liên quan đến tích 

hợp dữ liệu. 

• Nhiệm vụ và trách nhiệm của BGTVT như cung cấp dữ liệu cầu đường có tham chiếu địa 

lý cho NRSO, đảm bảo vận hành và duy trì CSDL về cầu đường, cùng các nội dung khác. 

Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa BGTVT và BCA 

Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu này sẽ bao gồm các quy định sau: 

• Nhiệm vụ và trách nhiệm của BCA như thu thập số định danh từ CCCD/CMND trong mỗi 

vụ TNGT, đảm bảo vận hành CSDL của BCA, đảm bảo liên kết giữa CSDL của BCA với 

CSDL về GPLX của BGTVT. 

• Nhiệm vụ và trách nhiệm của BGTVT như vận hành và duy trì CSDL về GPLX và chia sẻ 

dữ liệu GPLX cho BCA. 
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• BGTVT sẽ chịu trách nhiệm tải xuống các dữ liệu có liên quan thông qua nền tảng API từ 

BCA và đảm bảo BCA có thể tải xuống các dữ liệu có liên quan từ CSDL về GPLX. 

Đối chiếu thông kê sẽ sử dụng định danh chính như số CCCD/CMND. Nếu chỉ số dữ liệu giữa hai 

hệ thống CSDL trùng khớp, BCA sẽ chịu trách nhiệm xác nhận sự trùng khớp và tải dữ liệu xuống 

từ hệ thống CSDL về GPLX. 

Ủy quyền và chứng nhận từ Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ 

Cơ quan chủ quản của NRSO phải phối hợp với GIDC để cho phép Cổng điện tử NRSP được vận 

hành như CSDL chính thức về ATGT đường bộ. Điều này được khuyến khích bởi Trung tâm dữ 

liệu điện tử Chính phủ  không có đủ nguồn lực và chuyên môn để lưu trữ, tổ chức, tích hợp các 

thống kê riêng lẻ. Nếu GIDC đang phát triển một CSDL để thực thi vai trò này, sự trùng lặp với 

NRSP sẽ là điều không thể tránh khỏi. Do đó, đề xuất hướng đến chứng nhận từ GIDC rằng NRSP 

là CSDL chính thức về ATGT đường bộ. 
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Phụ lục 4B: Yêu cầu về nhân sự 

Tài liệu này phân tích yêu cầu nhân sự và đào tạo cấp cao cho Ban Thư ký Trung tâm thông tin 

ATGT đường bộ Quốc gia 

1 Nhân sự 

Theo  đề xuất hiện tại, một Ban thư ký chuyên nghiệp được thành lập trong Văn phòng 

UBATGTQG để hỗ trợ NRSO. 

NRSO sẽ cung cấp sự giám sát liên cơ quan của Ban Thư ký NRSO. Trưởng Ban Thư ký - Giám 

đốc NRSO - sẽ báo cáo với Phó Chủ tịch Chuyên trách UBATGTQG. 

Theo đề xuất hiện tại, NRSO sẽ báo cáo trực tiếp đến ba người: 

• Phó Giám đốc phụ trách an toàn đường bộquản lý an toàn đường bộ: lãnh đạo việc xây 

dựng và giám sát việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch an toàn đường bộ quốc gia cho 

Việt Nam. Chịu trách nhiệm cho: 

o Chiến lược và điều phối 

o Luật pháp và tiêu chuẩn 

o Thúc đẩy và nâng cao năng lực 

o Cấp vốn và phân bổ nguồn lực. 

• Phó Giám đốc phụ trách các Đối tác an toàn đường bộ: hỗ trợ ban thư ký cho các cuộc họp 

của UBATGTQG, NRSO và Diễn đàn ATĐB Quốc gia; quản lý các bên liên quan; và quan 

hệ công chúng.  

• Phó Giám đốc phụ trác Dữ liệu an toàn đường bộ: giám sát việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 

quan và giám sát kỹ thuật, thu thập và triển khai Cổng điện tử an toàn đường bộ Quốc gia. 

Chịu trách nhiệm cho: 

o Cổng điện tử quốc gia về an toàn đường bộ 

o Giám sát và đánh giá 

o Nghiên cứu và phát triển 

o Tư vấn về dữ liệu an toàn đường bộ cho NRSO. 
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2 Vị trí và mô tả nhiệm vụ của Ban Thư ký 

Những vị trí và trách nhiệm được cung cấp dưới đây cho ba nhóm công tác thuộc Trung tâm 

thông tin ATGT đường bộ Quốc gia. Phần bổ sung mô tả nhiệm vụ của 03 vị trí Phó Giám đốc 

báo cáo trực tiếp Giám đốc và chi tiết thông tin nhân sự làm việc cho Cổng điện tử ATGT 

đường bộ Quốc gia. 

Bảng 12: Yêu cầu về nhân sự quản lý ATGT đường bộ 

STT Chức vụ Vị trí Khả năng đáp ứng chức năng 

1.   Phó Giám đốc 

phụ trách an toàn 

đường bộquản lý 

an toàn đường bộ 

UBATGTQG / 

NRSO 

Chịu trách nhiệm tổng thể trong việc dẫn 

dắt xây dựng và phối hợp thực hiện các 

chiến lược và kế hoạch an toàn đường bộ 

tại Việt Nam; đánh giá pháp luật và tư vấn 

về các cải tiến trong các tiêu chuẩn an 

toàn và sự chấp hành được yêu cầu; tham 

mưu về an toàn đường bộ cho những 

người ra quyết định và những người có 

ảnh hưởng; nâng cao năng lực trong các 

bộ thuộc chính phủ và các ngành nghề 

chủ chốt; phân tích kinh phí cho an toàn 

đường bộ và các yêu cầu phân bổ nguồn 

lực. 

Chiến lược Phát triển 

2.   Chiến lược và 

Kế hoạch 

UBATGTQG / 

NRSO 

Đang tiến hành phân tích, chuẩn bị 

và theo dõi các chiến lược an toàn đường 

bộ quốc gia ( ví dụ: an toàn cho người đi 

xe máy, an toàn cho trẻ em) ; đang tiến 

hành phân tích, chuẩn bị và theo dõi kế 

hoạch hành động an toàn đường bộ hàng 

năm  

3.   Lập pháp về 

và Chính sách 

  liên tục  phân tích chính sách và pháp luật 

trong khuôn khổ pháp lý liên 

quan với : thực hiện NRSO và Cổng điện 

tử; thiết lập và đạt được các tiêu chuẩn an 

toàn về an toàn mạng lưới đường bộ 

và phương tiện cơ giới ; điều tiết sự ra 

vào an toàn của các phương tiện, người lái 

xe và người điều hành vận tải thương 

mại đối với hệ thống giao thông đường bộ 

4.   Ngân sách và 

Đầu tư 

UBATGTQG / 

NRSO 

Đang tiến hành phân tích kinh tế và tài 

chính về đầu tư an toàn cần thiết để đạt 

được các mục tiêu ATGT đường bộ quốc 

gia, và (với sự tham vấn của Bộ Tài 

chính), chuẩn bị và theo dõi các quy tắc 

phân bổ đầu tư an toàn giữa các bộ và 

tỉnh/thành phố. 

Chương trình an toàn đường bộ 

5.   Quản lý chương 

trình 

UBATGTQG / 

NRSO 

Xây dựng và giám sát thực hiện những 

biện pháp tác động cao, nhắm mục tiêu 
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STT Chức vụ Vị trí Khả năng đáp ứng chức năng 

và hiệu quả kinh tế  để Việt Nam đạt mục 

tiêu an toàn đường bộ. 

6.   Tuân thủ và 

Thực thi An toàn 

UBATGTQG / 

NRSO 

Làm việc với các nhà chức trách và cảnh 

sát cấp trung ương và địa phương  phương 

để hình thành và tạo điều kiện cho lập 

pháp, chấp hành và thực thi các biện pháp 

7.   Đường và 

Phương tiện An 

toàn 

UBATGTQG / 

NRSO 

Làm việc với các nhà chức trách trung 

ương và địa phương trong lĩnh vực GTVT 

đường bộ để hình thành và tạo điều kiện 

cho việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật 

an toàn phương tiện và đường bộ có hiệu 

qủa 

8.   Tài xế / Phương 

tiện / Quy định 

vận tải thương 

mại 

Bộ GTVT , Cục 

Đăng kiểm và 

Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam 

Xây dựng chi tiết các chương trình để cải 

thiện kết quả an toàn từ hệ thống cấp giấy 

phép lái xe (bao gồm cả việc cấp chứng 

nhận tốt nghiệp) , quy định an toàn 

phương tiện (kể cả tiêu chuẩn an toàn 

quốc tế), và quy định vận tải (bao gồm cả 

các hệ thống quản lý an toàn) 

9.   Chương trình Kỹ 

thuật an toàn 

đường bộ 

Bộ GTVT và 

Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam 

Xác định các điểm đen, tiến hành bổ sung 

và khảo sát theo dõi, phát triển các 

chương trình quốc gia để thực hiện các 

biện pháp bảo đảm an toàn kết cấu hạ 

tầng, bao gồm tài trợ, chuyển giao và 

đánh giá . 

10.   Các Chương 

trình Thực thi 

An toàn Giao 

thông 

BCA Xây dựng các chiến lược cưỡng chế răn 

đe chung để tập trung lực lượng Cảnh 

sát giao cưỡng chế các hành vi gây mất an 

toàn chính (lái xe uống rượu bia, chạy quá 

tốc độ, đội mũ bảo hiểm / thắt dây an toàn 

/ sử dụng điện thoại), bao gồm xây dựng 

và giám sát hiệu suất hoạt động, và tận 

dụng tuyên truyền để tăng khả năng phát 

hiện nguy cơ. 

11.   Các chương trình 

sau sự cố 

BYT Xây dựng và cải tiến các chương 

trình nâng cao khả năng cấp cứu cho nạn 

nhân tai nạn giao thông đường bộ, hệ 

thống vận chuyển đến các cơ sở y tế, củng 

cố các trung tâm xử lý thông qua trang 

thiết bị và nâng cao chuyên môn. 

Nghiên cứu và đánh giá 

12.   Phân tích UBATGTQG / 

NRSO 

Phân tích CSDL thông thường và đặc 

biệt về các vấn đề cho NRSO, bao 

gồm các xu hướng trong những khía cạnh 

quan trọng của CSDL tai nạn và chấn 

thương, dữ liệu nguy cơ và dữ liệu hiệu 

suất, chuẩn bị dự toán về tác động của các 
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STT Chức vụ Vị trí Khả năng đáp ứng chức năng 

biện pháp khác nhau đến các sự cố giao 

thông 

13.   Báo cáo UBATGTQG / 

NRSO 

Chuẩn bị các bản báo cáo thông thường 

và đặc biệt về ATGT đường bộ, bao gồm 

cả việc chuẩn bị các báo cáo hàng tháng, 

hàng quý-hàng năm đề cập đến số liệu về 

thương tích, dữ liệu về các nguy cơ và 

năng suất. 

14.   Đánh giá UBATGTQG / 

NRSO 

Xây dựng và giám sát việc thực hiện 

khung quản lý kết quả, và một chương 

trình làm việc liên tục và có hệ thống để 

thu thập, phân tích và báo cáo về dữ liệu 

hiệu suất liên quan đến an toàn trên 

đường, phương tiện, tốc độ, người tham 

gia giao thông và phản ứng sau va chạm. 

15.   Nghiên cứu và 

phát triển 

UBATGTQG / 

NRSO 

Xây dựng chương trình nghiên cứu ATGT 

đường bộ dài hạn nhiều năm với sự hợp 

tác của các trường đại học; đề xướng, 

quản lý, xem xét và hoàn thiện các dự án 

nghiên cứu và phát triển ; giám sát việc 

phổ biến và chuyển giao kiến thức về 

nghiên cứu an toàn đường bộ của Việt 

Nam và quốc tế. 
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Phó Giám đốc – Quản lý ATGT đường bộ 

Mục tiêu 

Phó Giám đốc – Quản lý ATGT đường bộ sẽ chịu trách nhiệm chung theo chức năng của 

UBATGTQG, xây dựng và theo dõi triển khai các chiến dịch và kế hoạch ATGT đường bộ quốc 

gia. Phó Giám đốc – Quản lý ATGT đường bộ lãnh đạo một tổ gồm mười cán bộ bao gồm các 

nhóm Xây dựng chiến lược; Chương trình ATGT đường bộ; và Nghiên cứu và đánh giá. Phó Giám 

đốc – Quản lý ATGT đường bộ sẽ báo cáo trực tiếp Giám đốc NRSO. 

Nhiệm vụ 

Phó Giám đốc – Quản lý ATGT đường bộ sẽ: 

• Lãnh đạo xây dựng và triển khai Chiến lược và Kế hoạch hành động ATGT đường bộ Quốc 

gia; 

• Lãnh đạo dự thảo kế hoạch hoạt động, ngân sách, cơ chế thể chế và vận hành cho  NRSO; 

• Phối hợp với các BCA, BYT và BGTVT liên quan đến chiến lược và kế hoạch chia sẻ và 

đảm bảo chất lượng dữ liệu; 

• Lãnh đạo đánh giá và cập nhật pháp luật về ATGT đường bộ và tư vấn cải thiện các tiêu 

chuẩn an toàn và tuân thủ theo yêu cầu; 

• Lãnh đạo xây dựng và phát triển các chương trình cải thiện an toàn đường bộ, phương tiện, 

người tham gia giao thông và cứu hộ cứu nạn; 

• Lãnh đạo phân tích yêu cầu bố trí ngân sách và nguồn lực ATGT đường bộ để đạt được 

mục tiêu ATGT đường bộ của Chính phủ Việt Nam; 

• Lãnh đạo tổ chức các chương trình nghiên cứu và đánh giá ATGT đường bộ. 

Kỹ năng/kinh nhiệm 

• Bằng Thạc sỹ phù hợp với lĩnh vực pháp luật, thương mại, khoa học xã hội, cơ khí với tối 

thiểu 05 (năm) năm kinh nghiệm; 

• Kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý, khả năng trình bày để khích lệ một nhóm công tác; 

• Kinh nghiệm phối hợp với các bộ và thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương trong 

hoạt động phân tích và các chương trình 

• Kỹ năng giao tiếp và tổ chức xuất sắc; 

• Có kinh nghiệm với các vấn đề trong lĩnh vực ATGT đương bộ hoặc y tế cộng đồng. 
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Bảng 13: Yêu cầu nhân sự - Quan hệ đối tác ATGT đường bộ 

STT Chức vụ Cơ quan Mô tả chức năng 

16.   Phó Giám đốc - 

Đối tác an toàn 

đường bộ 

UBATGTQG 

/ NRSO 

Chịu trách nhiệm chung cho việc hỗ trợ ban 

thư ký cho các cuộc họp của UBATGTQG, 

NRSO và Diễn đàn ATĐB Quốc gia; quản lý 

các bên liên quan; sự tham gia của công 

chúng; phát triển chuyên môn và nâng cao 

năng lực; thông tin liên lạc 

Hợp tác 

17.   Ban thư ký hỗ 

trợ 

UBATGTQG 

/ NRSO 

Thường xuyên chuẩn bị và hỗ trợ từ Ban thư 

ký cho UBATGTQG, NRSO và các cuộc họp 

Diễn đàn ATĐB Quốc gia, bao gồm việc 

chuẩn bị chương trình họp và các giấy tờ đáp 

ứng, đáp ứng tiến độ 

18.   Đối tác bên 

ngoài 

UBATGTQG 

/ NRSO 

Tham gia với các đối tác phát triển an toàn 

đường bộ bên ngoài; khuyến khích sự hỗ trợ 

nhiều hơn và quyết tâm từ các tổ chức (bao 

gồm nâng cao năng lực nội bộ) đối với an toàn 

đường bộ của tất cả các bên liên quan thuộc 

Chính phủ và phi Chính phủ 

Xây dựng năng lực 

19.   Xây dựng năng 

lực 

UBATGTQG 

/ NRSO 

Thiết kế và triển khai một chương trình nâng 

cao năng lực ATGT đường bộ thường xuyên 

bao gồm ba bộ chủ chốt, các bên liên quan và 

các ngành - phân tích nhu cầu, lập kế hoạch, 

lập ngân sách, lập kế hoạch ký kết với bên thứ 

ba, thẩm định, vv 

20.   Điều phối 

Chương trình 

Đào tạo 

UBATGTQG 

(Đây có phải là 

một vị trí duy 

nhất cho tất cả 

NRSO & NRSP 

không?) 

UBATGTQG 

/ NRSO 

Thiết kế và triển khai một chương trình đào 

tạo liên tục cho Cổng điện tử bao gồm quy 

hoạch, lập ngân sách, phổ biến các tài liệu, hội 

thảo trực tiếp, cơ sở theo dõi, hội thảo trên 

web, vv 

21.   Điều phối 

Chương trình 

Đào tạo BCA 

BCA Thiết kế và triển khai một chương trình đào 

tạo quốc gia để cải thiện thu thập CSDL tai 

nạn đường bộ trong Cục Cảnh sát giao thông, 

tập trung vào việc tăng cường chất lượng và số 

lượng báo cáo sự cố 

Truyền thông 

22.   Truyền thông 

chiến thuật 

UBATGTQG 

/ NRSO 

Tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả thông tin 

liên lạc liên bộ liên quan đến Cổng điện tử – 

phân công lịch làm việc, cập nhật chính sách, 

phối hợp hội thảo, vv - và cung cấp các điểm 

tiếp xúc cho các yêu cầu truyền thông, các yêu 

cầu báo cáo, yêu cầu dữ liệu, thông cáo báo 

chí, xuất bản báo cáo vv 
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STT Chức vụ Cơ quan Mô tả chức năng 

23.   Thúc đẩy chiến 

lược 

UBATGTQG 

/ NRSO 

Xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến 

an toàn đường bộ để nâng cao nhận thức về 

các vấn đề an toàn đường bộ chủ chốt và thúc 

đẩy sự hiểu biết về các biện pháp có hiệu quả 

để giải quyết những vấn đề giữa các bên liên 

quan ở một vị trí để cải thiện sự an toàn của 

người khác. 
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Phó Giám đốc – Quan hệ đối tác ATGT đường bộ 

Mục tiêu 

Phó Giám đốc – Quan hệ đối tác ATGT đường bộ sẽ chịu trách nhiệm chung của Ban Thư ký cho 

NRSO, và tiếp cận các cơ quan đối tác trong việc đẩy mạnh triển khai hệ thống ATGT đường bộ. 

Phó Giám đốc – Quan hệ đối tác ATGT đường bộ lãnh đạo một nhóm sáu thành viên tập trung vào 

các chức năng Ban Thư ký, tuyên truyền và nâng cao năng lực. Phó Giám đốc – Quan hệ đối tác 

ATGT đường bộ sẽ báo cáo trực tiếp Giám đốc NRSO. 

Nhiệm vụ 

Phó Giám đốc – Quan hệ đối tác ATGT đường bộ sẽ: 

• Lãnh đạo các nhiệm vụ của Ban Thư ký cho UBATGTQG, NRSO và Diễn đàn ATGT 

đường bộ quốc gia, bao gồm chuẩn bị nghị sự, biên bản, chương trình cuộc họp…; 

• Xây dựng và quản lý lịch làm việc hàng năm với các cơ quan và tổ chức đối tác để đảm bảo 

các đối tác nắm bắt được vai trò và trách nhiệm cũng như cơ hội để hỗ trợ đạt được mục 

tiêu ATGT đường bộ của Chính phủ Việt Nam.; 

• Xây dựng và theo dõi thực hiện các chương trình nâng cao năng lực ATGT đường bộ theo 

cơ cấu tổ chức của UBATGTQG và trong phối hợp với các cơ quan đối tác; 

• Xây dựng và theo dõi thực hiện các chương trình tuyên truyền ATGT đường bộ theo cơ 

cấu tổ chức của UBATGTQG và trong phối hợp với các cơ quan đối tác để đảm bảo các 

chuyên gia và những người ra quyết định hiểu và hành động theo trách nhiệm của mình để 

cải thiện ATGT đường bộ. 

Kỹ năng/Kinh nghiệm 

• Bằng Thạc sỹ phù hợp với lĩnh vực pháp luật, thương mại, khoa học xã hội, cơ khí với tối 

thiểu 05 (năm) năm kinh nghiệm; 

• Kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý, khả năng trình bày để khích lệ một nhóm công tác; 

• Kinh nghiệm trong vai trò trong hoạt động quản trị, hợp tác và nâng cao năng lực liên 

ngành, thể chế và chuyên môn, tuyên truyền;  

• Kỹ năng giao tiếp và tổ chức xuất sắc; 

• Có kinh nghiệm với các vấn đề trong lĩnh vực ATGT đương bộ hoặc y tế cộng đồng. 
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Bảng 14: Yêu cầu nhân sự - Dữ liệu ATGT đường bộ 

STT Chức vụ Cơ quan Trách nhiệm chức năng 

24.   Phó Giám đốc - 

Dữ liệu an toàn 

đường bộ 

UBATGTQG 

/ NRSO 

Trách nhiệm tổng thể cho sự phát triển và 

triển khai các Cổng điện tử, quản lý kỹ 

thuật, truyền thông, chính sách, và nhân 

viên phân tích dữ liệu, báo cáo với giám 

đốc điều hành của NRSO, đảm bảo sự phối 

hợp liền mạch giữa các bộ ngành. 

Quản lý hệ thống (Kỹ thuật) 

25.   Dự án phát triển 

Cổng điện tử 

UBATGTQG 

/ NRSO 

Chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh 

quản lý dự án kỹ thuật trong việc phát triển 

và thực hiện dự án Cổng điện tử an toàn 

đường bộ quốc gia, bao gồm thiết kế, ký 

hợp đồng và giám sát dự án. 

26.   Bảo trì máy chủ và 

hệ thống 

UBATGTQG 

/ NRSO 

Chịu trách nhiệm thiết lập máy chủ, giám 

sát hệ thống, thiết lập và sử dụng hệ thống 

dự phòng, cung cấp các báo cáo phân tích 

tóm tắt và phản hồi các yêu cầu liên quan 

đến máy chủ và cơ sở dữ liệu. 

27.   Hỗ trợ ứng dụng UBATGTQG 

/ NRSO 

Chịu trách nhiệm cập nhật phần mềm (ví 

dụ: cập nhật mã hoặc nền tảng giao diện 

người dùng) và tư vấn cho người dùng về 

các bản cập nhật. Ngoài ra, kiểm tra và 

triển khai các bản cập nhật. 

28.   Quản lý dữ liệu UBATGTQG 

/ NRSO 

Chịu trách nhiệm giám sát chất lượng dữ 

liệu và giải quyết các mục trùng lặp để 

phản hồi các thắc mắc của người dùng liên 

quan đến dữ liệu; triển khai các liên kết dữ 

liệu mới; chuẩn bị các báo cáo thường 

xuyên về chất lượng và khai thác dữ 

liệu; phê duyệt dữ liệu được đối chiếu 

giữa cơ sở dữ liệu BCA và cơ sở dữ liệu 

bên ngoài ( cơ sở dữ liệu BYT ); Vân vân. 

29.   Quản lý người 

dùng 

UBATGTQG 

/ NRSO 

Nhân viên Quản lý Người dùng chịu trách 

nhiệm kiểm tra và phê duyệt các ứng dụng 

của người dùng và duy trì đăng ký của 

người dùng. Cơ quan đăng ký bao gồm tên 

người dùng , chi tiết liên hệ, liên kết Cơ 

quan, chức vụ, đặc quyền đọc / ghi, đặc 

quyền quản trị, v.v. Ngoài ra, chịu trách 

nhiệm thêm người dùng, theo yêu cầu của 

chính phủ. 

30.   Đường dây nóng / 

E-mail hỗ trợ 

DRIVER 

UBATGTQG 

/ NRSO 

Người điều hành để nhận các câu hỏi 

của người dùng và giới thiệu người 

dùng đến nhân viên tư vấn thích hợp. 

Nhập dữ liệu 

31.   Nhập dữ liệu sự cố 

trên đường 

BCA Lực lượng thực thi pháp luật giao thông và 

các đơn vị cảnh sát chịu trách nhiệm ghi lại 

tất cả các sự cố trên đường vào hệ thống cơ 
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STT Chức vụ Cơ quan Trách nhiệm chức năng 

sở dữ liệu BCA . Chịu trách nhiệm đảm bảo 

API liên kết cơ sở dữ liệu BCA với Cổng 

điện tử được cập nhật và mọi thay đổi liên 

quan đối với cơ sở dữ liệu BCA đều được 

báo cáo cho UBATGTQG.  

32.   Nhập dữ liệu chấn 

thương giao thông 

đường bộ 

BYT Các bệnh viện chịu trách nhiệm ghi lại tất 

cả các ca chấn thương giao thông đường bộ 

vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Y 

tế . Chịu trách nhiệm đảm bảo API liên 

kết cơ sở dữ liệu Bộ Y tế với Cổng điện tử 

được cập nhật và mọi thay đổi liên quan đối 

với cơ sở dữ liệu Bộ Y tế đều được báo cáo 

cho UBATGTQG.  
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Phó Giám đốc – Dữ liệu ATGT đường bộ 

Mục tiêu 

Phó Giám đốc – Dữ liệu ATGT đường bộ sẽ có trách nhiệm chung trong sự phát triển và triển khai 

Cổng điện tử, quản lý kỹ thuật, truyền thông và chính sách của Cổng điện tử. Phó Giám đốc – Dữ 

liệu ATGT đường bộ lãnh đạo một tổ chín thành viên bao gồm các nhóm Quản lý Hệ thống, Phân 

tích dữ liệu và Báo cáo. Phó Giám đốc – Dữ liệu ATGT đường bộ sẽ báo cáo trực tiếp Giám đốc 

NRSO. 

Nhiệm vụ 

Phó Giám đốc – Dữ liệu ATGT đường bộ sẽ: 

• Lãnh đạo sự phát triển và triển khai Cổng điện tử NRSP; 

• Lãnh đạo dự thảo kế hoạch hoạt động, ngân sách, cơ chế thể chế và vận hành cho Cổng 

điện tử NRSP; 

• Phối hợp với các BCA, BYT và BGTVT liên quan đến chia sẻ và đảm bảo chất lượng dữ 

liệu; 

• Lãnh đạp đánh giá và cập nhật chính sách thể chế và vận hành và cơ chế liên quan đến dữ 

liệu. Bao gồm hoạt động giám sát và đánh giá tiến trình thực hiện và xác định những thời 

cơ, sáng kiến và phối hợp khả thi; 

• Xác định và lãnh đạo đề xuất ngân sách cho Cổng điện tử NRSP; 

• Quản lý các chức năng hàng ngày của NRSP. 

Kỹ năng/kinh nghiệm 

• Bằng Thạc sỹ phù hợp với công việc với ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm có liên quan; 

• Kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý, khả năng trình bày để khích lệ một nhóm công tác; 

• Kinh nghiệm phối hợp với các bộ, cơ quan nhà nước cấp trung ương và địa phương theo 

đa trục; 

• Kỹ năng giao tiếp và tổ chức xuất sắc; 

• Có kinh nghiệm với các vấn đề trong lĩnh vực ATGT đương bộ đặc biệt là Quản lý CSDL 

về ATGT đường bộ. 
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Quản lý dự án phát triển Cổng điện tử 

Mục tiêu 

Quản lý dự án phát triển Cổng điện tử sẽ hỗ trợ Phó Giám đốc trong việc triển khai và quản lý 

Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia. Đặc biệt, Quản lý dự án phát triển Cổng điện tử chịu trách 

nhiệm quản lý mọi dự án kỹ thuật liên quan đến NRSP và sẽ đảm bảo NRSO được phát triển, vận 

hành và bảo trì theo kế hoạch và tiêu chuẩn được thống nhất. 

Nhiệm vụ 

Quản lý dự án phát triển Cổng điện tử sẽ: 

• Tổ chức và sắp xếp các cuộc họp và tham vấn với các Bộ; 

• Tiến hành đánh giá trong các chương trình cải thiện dữ liệu, cụ thể đối với quá trình thu 

thập dữ liệu, sắp xếp thể chế, các nhu cầu về năng lực và nguồn lực; 

• Cùng với Phó Giám đốc, lãnh đạo thể chế hóa và triển khai NRSP như dự thảo kế hoạch 

xây dựng dự án, điều khoản tham chiếu đối với các yêu cầu về kỹ thuật cho NRSP và nhân 

sự, cùng các nội dung khác; 

• Phói hợp và giữ vai trò đầu mối với các Bộ đểm đảm bảo các cơ chế và vận hành dữ liệu 

được theo sát và ổn định; 

• Cung cấp hoạt động tập huấn sử dụng NRSP; 

• Chuẩn bị báo cáo liên quan đến triển khai NRSP; 

• Hỗ trợ chức năng hàng ngày của NRSP. 

Kỹ năng/kinh nghiệm 

• Bằng Cử nhân phù hợp với công việc với tối thiểu ba (03) năm kinh nghiệm; 

• Kỹ năng quản lý dự án xuất sắc; 

• Chăm chỉ, có tổ chức, hiệu quả. 
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Chuyên gia CNTT/Hỗ trợ ứng dụng 

Mục tiêu 

Chuyên gia CNTT/Hỗ trợ ứng dụng chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với lập trình viên 

của NRSP, thực hiện các hoạt động cải thiện NRSP bao gồm phát triển nền tảng API cho việc tích 

hợp, sửa chữa lỗi, sai sót cũng như hợp nhất và triển khai. 

Nhiệm vụ 

Nhân viên hỗ trợ ứng dụng sẽ: 

• Phối hợp với lập trình viên phần mềm của NRSP để đảm bảo mọi chỉ dẫn chức năng và kỹ 

thuật được thực hiện; 

• Đảm bảo NRSP được thử nghiệm nhiều lần và mọi lỗi, sai sót được chỉnh sửa trước khi 

tiếp nhận nền tảng; 

• Tiến hành thử nghiệm người dùng, vận hành và chức năng của NRSP; 

• Triển khai hoạt động cải tiến nâng cao trong tương lai cho NRSP như tích hợp với các hệ 

thống CSDL khác, tải lên bản đồ và các bộ dữ liệu, phát triển công cụ phân tích mới và khả 

năng báo cáo, cùng các nội dung khác; 

• Cung cấp hỗ trợ sửa chữa và giải quyết các lỗi và vấn đề kỹ thuật của NRSP; 

• Cung cấp kịp thời và thường xuyên hỗ trợ giải quyết các vấn đề và vướng mắc kỹ thuật. 

Kỹ năng/kinh nghiệm 

• Bằng Cử nhân CNTT với ba (03) năm kinh nghiệm lập trình một nền tảng tương đồng; 

• Sử dụng thành thạo môi trường Linux, bao gồm cả kịch bản shell; 

• Kiến thức về các công cụ thiết kế kết cầu hạ tầng như Vagrant, Ansible và Docker; 

• Kinh nghiệm lập trình web, đặc biệt với Python/Django và Javascript/Angular bao gồm 

kiến thức HTML/CSS; 

• Kinh nghiệm liên quan đến hệ thống CSDL; 

• Kinh nghiệm với: 

o PostgreSQL; 

o Redis; 

o Nginx; 

o Gunicorn; 

o Celery; 

o GIS experience, specifically using Windshaft; 

o Knowledge of statistics and R; 

• Kinh nghiệm với một số công nghệ sau cũng sẽ là một lợi thế: 

o NFS; 

o OAuth2; 

o Javascript package/build tools (Grunt and Bower); 

o Monit; 

o Ufw. 
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Bảo trì hệ thống và máy chủ 

Mục tiêu 

Mục tiêu tổng thể của nhân viên Bảo trì hệ thống và máy chủ là để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 

trong lĩnh vực bảo trì hệ thống và máy chủ và đảm bảo vận hành Cổng điện tử NRSP. 

Nhiệm vụ 

Nhân viên Bảo trì hệ thống và máy chủ sẽ: 

• Phối hợp với Quản lý Dự án và Phó Giám đốc chuẩn bị triển khai NRSP và thực hiện 

kế hoạch thông qua các máy chủ ở địa phương hoặc điện toán đám mây; 

• Chủ trì xây dựng, giám sát hệ thống, thiết lập và sử dụng máy chủ dự phòng; 

• Xử lý các vấn đề về hệ thống và máy chủ; 

• Cung cấp báo cáo tóm tắt phân tích về sử dụng trang và lưu lượng truy cập và xử lý 

những vướng mắc liên quan đến máy chủ và NRSP; 

• Thông báo cho người dùng về lịch bảo trì máy chủ và mạng lưới. 

Kỹ năng/kinh nghiệm 

• Bằng Cử nhân trong lĩnh vực có liên quan với tối thiểu 03 (ba) năm kinh nghiệm trong 

xây dựng, bảo trì và triển khai phần mềm; 

• Kinh nghiệm trong lập trình tường lửa, truy cập và chứng nhận; 

• Có thể chạy các lệnh trong môi trường tương tự Unix; 

• Có kiến thức cơ bản về kết nối mạng/DNS; 

• Có kiến thức về Ansible và Docker; 

• Có kinh nghiệm trong viết mã lập trình; 

• Có kiến thức về: 

o Django; 

o PostgreSQL; 

o Nginx; 

o Redis; 

o Gunicorn; 

o Celery; 

o Gradle; 

o Windshaft; 

o Monit; 

o Ufw; 

• Có kiến thức về nền tảng điện toán đám mây như AWS; 

• Một số dịch vụ cụ thể như: 

o EC2; 

o S3; 

o CloudFormation. 
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Quản lý dữ liệu 

Mục tiêu 

Nhân viên quản lý dữ liệu sẽ thường xuyên theo dõi chất lượng dữ liệu, đầu mối liên lạc với 

chủ quản các CSDL được kết nối với Cổng điện tử NRSP (BCA, BGTVT và các cơ quan 

khác), thường xuyên theo dõi số liệu được cập nhật vào NRSP từ các CSDL khác. 

Nhiệm vụ 

Nhân viên Quản lý dữ liệu sẽ: 

• Theo dõi chất lượng dữ liệu được nhập vào NRSP và đầu mối liên lạc với BCA khi 

chất lượng dữ liệu không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn (hoặc khi dữ liệu không được 

nhập vào CSDL về TNGT của BCA theo chu kỳ thường xuyên); 

• Thiết lập và duy trì quan hệ với chủ quản/quản lý của tất cả CSDL được kết nối với 

Cổng điện tử NRSP; 

• Kiến nghị về các chỉ số dữ liệu mới và định nghĩa cho các bên liên quan. 

Kỹ năng/Kinh nghiệm 

• Bằng Cử nhân có liên quan đến công việc với tối thiểu 01 (một) năm kinh nghiệm; 

• Kỹ năng sử dụng máy tính thuần thục và kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu; 

• Kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt. 

 

 

Quản lý người dùng 

Mục tiêu 

Nhân viên quản lý người dùng sẽ chủ yếu chịu trách nhiệm phát triển và triển khai chính sách 

truy cập cho người dùng NRSP. 

Nhiệm vụ 

Nhân viên quản lý người dùng sẽ: 

• Chuẩn bị và dự thảo chính sách chi tiết về người dùng truy cập được liệt kê theo cấp 

độ truy cập cũng như đơn đăng ký; 

• Duy trì một danh sách người dùng được phép truy cập hệ thống với sự dự phòng để 

theo dõi dung lượng hệ thống; 

• Nhận, đánh giá, xử lý và phê duyệt các yêu cầu của người sử dụng hệ thống để bổ 

sung cho NRSP; 

• Theo sát người sử dụng để trả lời các câu hỏi liên quan đến đặc quyền của người sử 

dụng và mật khẩu, cùng các vấn đề khác; 

• Thường xuyên đánh giá người sử dụng có hoạt động và không hoạt động, đảm bảo 

danh sách người sử dụng được cập nhật; 

• Đề xuất và xây dựng sửa đổi chính sách quản lý người sử dụng nếu cần thiết. 

Kỹ năng/King nghiệm 

• Bằng Cử nhân có liên quan đến công việc với tối thiểu 01 (một) năm kinh nghiệm; 

• Kỹ năng sử dụng máy tính thuần thục và kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu; 

• Kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt. 
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Hỗ trợ đường dây nóng 

Mục tiêu 

Nhân viên Hỗ trợ đường dây nóng là đầu mối cho tất cả các câu hỏi và thắc mắc liên quan đến 

NRSP. 

Nhiệm vụ 

Nhân viên Hỗ trợ đường dây nóng sẽ: 

• Phản hồi thắc mắc từ các kênh khác nhau (e-mail, điện thoại, mạng xã hội) về sử dụng 

NRSP và thông tin chung về dữ liệu ATGT đường bộ; 

• Nhận và ghi lại những kiến nghị cho hoạt động cải thiện hoặc phát hiện lỗi; 

• Chuẩn bị báo cáo về những vướng mắc nhận được, đề xuất cải thiện và bất kỳ cập nhật nền 

tảng phù hợp. 

Kỹ năng/Kinh nghiệm 

• Bằng Cử nhân có liên quan đến công việc với tối thiểu 01 (một) năm kinh nghiệm; 

• Kỹ năng sử dụng máy tính thuần thục và kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu; 

• Kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt. 

 

 

Phân tích và báo cáo dữ liệu (3) 

Mục tiêu 

Nhân viên phân tích dữ liệu có trách nhiệm xây dựng báo cáo thường xuyên và bất thường về các 

vấn đề ATGT đường bộ cho NRSO, phân tích thống kê chi tiết về các xu hướng trong các khía 

cạnh chính của dữ liệu tai nạn và thương tích, dữ liệu mở rộng và dữ liệu hiệu suất, cũng như xây 

dựng các ước tính và dự báo về tác động của các biện pháp can thiệp khác nhau đối với các vấn đề 

về đường bộ. 

Nhiệm vụ 

Nhân viên phân tích dữ liệu sẽ: 

• Hỗ trợ phát triển và thực hiện các nghiên cứu và dự án về an toàn đường bộ trong NRSO 

bằng cách tiến hành công việc phân tích dữ liệu an toàn đường bộ và dữ liệu TNGT; 

• Xây dựng và dự thảo các báo cáo thường xuyên và đặc biệt cho NRSO và tiến hành phân 

tích thống kê chi tiết liên quan để lập kế hoạch dự án an toàn đường bộ và ưu tiên đầu tư; 

• Tiến hành thu thập dữ liệu về ATGT đường bộ và các nghiên cứu ATGT đường bộ bao 

gồm thu thập dữ liệu giao thông, xung đột giao thông, cùng các dữ liệu khác để nhập vào 

NRSP; 

•  Xây dựng bản đồ các vị trí có rủi ro cao phục vụ xác định điểm đen. 

Kỹ năng/King nghiệm 

• Bằng Cử nhân trong lĩnh vực GTVT và/hoặc Khoa học dữ liệu; 

• Có 03 năm kinh nghiệm phù hợp trong lĩnh vực kỹ thuật ATGT đường bộ và/hoặc quy 

hoạch đô thị; 

• Có kiến thức tốt về iRAP, hệ thống thông tin địa lý và dữ liệu ATGT đường bộ; 

• Kinh nghiệm thực tiễn trong các dự án GTVT và thu thập dữ liệu TNGT và phân tích. 
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3 Chường trình đào tạo ATGT đường bộ Quốc gia 

Mục này đề ra một khuôn mẫu cho chương trình đào tạo quản lý ATGT đường bộ quốc gia để hỗ 

trợ cho việc thành lập Trung tâm thông tin ATGT đường bộ Quốc gia và Cổng điện tử ATGT 

đường bộ Quốc gia tại Việt Nam. 

Chương trình đào tạo hướng đến một bản chất toàn diện, bao gồm tất cả các khía cạnh của quản lý 

ATGT đường bộ. Tuy nhiên, tập trung vào dữ liệu ATGT đường bộ, đây là một tính năng xác định 

của NRSO, trong đó Cổng điện tử dự định được thành lập. 

Chương trình đào tạo được xây dựng trong khung gồm bốn thành phần: 

Năng lực học viên kiến thức, kỹ năng, thuộc tính và thực hành chung mà sinh viên 

được yêu cầu phát triển và bằng chứng trong và khi hoàn thành 

chương trình 

Chuẩn đầu ra toàn chương 

trình 

cụ thể những kiến thức, kỹ năng, thuộc tính và thực hành mà học 

viên cần phải chứng minh trong việc hoàn thành một chương 

trình 

Chuẩn đầu ra toàn khóa cụ thể những kiến thức, kỹ năng, thuộc tính và thực hành mà học 

viên cần phải chứng minh để hoàn thành một khóa học hoặc các 

khóa học cụ thể trong một chương trình được chỉ định 

Các khóa học & Thành 

phần khóa học 

sự kết hợp của các khóa đào tạo, các hoạt động, đánh giá…cần 

để đạt được chuẩn đầu ra và kết quả học tập toàn khóa 

Tài liệu này đề ra năng lực học viên cho toàn bộ chương trình đào tạo, và Chuẩn đầu ra bao gồm 

bốn chương trình: 

Chương trình 1 Quản lý An toàn đường bộ 

Chương trình 2 Biên pháp cải thiện An toàn đường bộ 

Chương trình 3 Kiến thức và Kết quả về An toàn đường bộ 

Chương trình 4 Thu thập, phân tích và sử dụng Dữ liệu ATGT đường bộ 

Các chương trình được mô tả chi tiết dưới đây. Công việc tiếp theo được yêu cầu đó là xác định cụ 

thể các khóa học và chương trình mà khi được triển khai, kết quả học tập và học phần cần được 

xác định cụ thể. 

Điều này nhằm thiết lập một lý luận tổng thể và cách tiếp cận cho giáo dục ATGT đường bộ chuyên 

nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời, yêu cầu xem xét, điều chỉnh và phù hợp với khung giáo dục 

và/hoặc hệ thống bằng cấp của Việt Nam, đồng thời yêu cầu xây dựng các khóa đào tạo và khóa 

học cụ thể với nhiều loại hình khác nhau. 

Dự kiến, việc thực hiện chương trình đào tạo này ban đầu tập trung vào phương pháp tiếp cận 

truyền đạt kiến thức thực tế, nhanh chóng cho những học viên đang làm việc trong lĩnh vực có liên 

quan. Do sự thiếu thốn tương đối về kiến thức ATGT đường bộ, cần có sự tham gia của các giảng 

viên chuyên môn. Tuy nhiên, với quy mô của nhiệm vụ nâng cao năng lực ở Việt Nam, điều quan 

trọng là phải áp dụng phương pháp đào tạo bền vững, phương pháp tiếp cận giảng viên. Mỗi chương 

trình trong bốn chương trình có thể được chuyển giao trong vòng 05 ngày đào tạo tập trung.  
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Việc triển khai ban đầu cần tập trung vào đào tạo và phát triển cho các chuyên gia và tổ chức có 

trách nhiệm về ATGT đường bộ. Tuy nhiên, theo thời gian, chương trình giảng dạy có thể được 

phát triển thêm theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào sự phù hợp hoặc cơ hội tốt nhất trong bối 

cảnh giáo dục/trình độ của Việt Nam. Ví dụ, tất cả bốn chương trình có thể kết hợp nhiều khóa học 

riêng biệt. Ngoài ra còn có nghiên cứu học thuật quan trọng trong các lĩnh vực mà cả bốn chương 

trình có thể được kết hợp thành một chương trình đào tạo sau đại học. 

Năng lực học viên 

Năng lực học viên là kiến thức, kỹ năng, thuộc tính và thực hành chung mà sinh viên được yêu cầu 

phát triển và bằng chứng trong và khi hoàn thành nghiên cứu của họ. 

Có bốn năng lực được hướng đến trong chương trình đào tạo quản lý ATGT đường bộ quốc gia: 

Lãnh đạo Mô tả hoạt động lãnh đạo thông qua các kỹ thuật chính thống và không chính 

thống ở mọi cấp độ hoặc loại công việc trong lĩnh vực ATGT đường bộ 

Phân tích Hiểu và giải thích nghiên cứu nền tảng và bằng chứng có liên quan với công 

việc của học viên nói riêng và hệ thống giao thông đường bộ nói chung. 

Chất lượng Tập trung cải thiện liên tục hệ thống ATGT đường bộ nhằm loại bỏ tử vong 

và chấn thương do TNGT 

An toàn Đóng vai trò quan trọng làm cho hệ thống ATGT đường bộ trở nên an toàn 
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Chương trình 1: Quản lý an toàn giao thông đường bộ 

Hệ thống quản lý ATGT đường bộ có lượng cao đóng vai trò quan trọng để đưa ra các biện pháp 

can thiệp chất lượng cao và đạt được giảm thiểu các vấn đề nghiêm trọng trong lĩnh vực ATGT 

đường bộ. 

 

Chuẩn đầu ra chương 

trình 1 

Hiểu và tiếp nhận trách nhiệm giải thích các nguyên tắc quản lý 

an toàn chính. 

Chuẩn đầu ra chương 

trình 2 

Hiểu và có thể giải thích sự khác biệt giữa thực hành quản lý an 

toàn hiện đại nhằm loại bỏ chấn thương nghiêm trọng trên đường 

và các kinh nghiệm truyền thống. 

Chuẩn đầu ra chương 

trình 3 

Có thể áp dụng các nguyên tắc quản lý an toàn hiện đại để điều tra 

các vấn đề an toàn và phát triển các chương trình an toàn. 

 

1.1 Khái niệm 

• Phong cách lãnh đạo chuyển đổi 

trong lĩnh vực Y tế cộng đồng 

• Quản lý tập trung vào kết quả 

• Các mô hình quản lý an toàn 

• Tính cơ động bền vững 

• Các nguy cơ và rủi ro an toàn 

1.4 Quản lý 

• Lãnh đạo và điều phối 

• Thiết lập mục tiêu 

• Tuyên truyền an toàn 

• Quy định an toàn 

• Kinh phí an toàn 

• Nâng cao năng lực 

1.2 Kết quả 

• Đặt ra mục tiêu hướng tới tầm nhìn 

• Xác định các mục tiêu và chỉ số 

• Phát triển khung kết quả 

1.5 Các biện pháp can thiệp 

• Tăng cường các tiêu chuẩn và tăng 

cường sự tuân thủ 

• Các khái niệm và phương án chính: 

đường, tốc độ, phương tiện, người 

tham gia giao thông, phản ứng 

• Xây dựng và triển khai các biện 

pháp 

• Thiết lập, quản lý và cải tiến hệ 

thống an toàn 

1.3 Quản trị 

• Thể chế 

• Chiến lược và lập kế hoạch 

• Triển khai và đánh giá 

1.6 Kiến thức 

• Thu thập và sử dụng dữ liệu 

• Giám sát và đánh giá 

• Triển khai và ứng dụng nghiên cứu 

• Chuyển giao và thông tin 
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Chương trình 2: Các biện pháp can thiệp an toàn giao thông đường bộ 

Các biện pháp can thiệp ATGT đường bộ được xây dựng và triển khai nhằm cải thiện chỉ số hiệu 

quả an toàn và giảm thiểu các vấn đề nghiêm trọng trong giao thông đường bộ. 

 

Chuẩn đầu ra chương 

trình 1 

Hiểu cách áp dụng các nguyên tắc quản lý an toàn để xây dựng và 

cung cấp các biện pháp can thiệp 

Chuẩn đầu ra chương 

trình 2 

Thu thập và sử dụng dữ liệu tốt nhất có sẵn và phù hợp nhất để 

thông báo cho những người ra quyết định, tư vấn về các lựa chọn 

và thực hiện các quyết định đã thống nhất 

Chuẩn đầu ra chương 

trình 3 

Hiểu và có thể giải thích sự khác biệt giữa các biện pháp can thiệp 

có khả năng hiệu quả hơn, kém hiệu quả hơn và không hiệu quả 

 

2.1 Những điều cần thiết 

• Sử dụng bằng chứng và dữ liệu để 

xác định vấn đề 

• Lựa chọn loại tốt nhất và kết hợp các 

biện pháp can thiệp 

• Xác định mục tiêu để đạt được kết 

quả tốt nhất 

• Triển khai, thực hiện và chuyển giao 

• Theo dõi, đánh giá và cải tiến các 

biện pháp can thiệp 

2.4 Phương tiện 

• Công nghệ an toàn và tự động hóa 

• Thị trường phương tiện toàn cầu và 

nội địa 

• Các Chương trình Đánh giá Phương 

tiện mới và thông tin về người tiêu 

dùng 

• Tiêu chuẩn phương tiện của Liên 

hợp quốc và quy định quốc gia 

• Lựa chọn nhóm phương tiện 

• Mức độ tin cậy và bảo dưỡng 

2.2 Tốc độ 

• Yêu cầu đối với hệ thống giao thông 

đường bộ an toàn 

• Căn chỉnh giới hạn tốc độ theo thiết 

kế và chức năng của đường 

• Thông tin và thực hiện cưỡng chế 

các giới hạn tốc độ an toàn 

• Cưỡng chế tốc độ tự động 

• Công nghệ quản lý tốc độ phương 

tiện 

• Dẫn dắt thay đổi trong cộng đồng 

2.5 Người tham gia giao thông 

• Thay đổi hành vi 

• Các chiến lược cưỡng chế răn đe 

chung 

• Giao tiếp hiệu quả 

• Hành vi an toàn chính  

• Giấy phép lái xe 

• Giao diện giữa người và máy móc 

2.3 Đường bộ 

• Cơ bản về kỹ thuật an toàn đường bộ 

• Tích hợp an toàn vào thiết kế đường mới 

• Các chương trình kiểm tra, đánh giá 

và kiểm tra an toàn đường bộ và 

điểm đen 

• Chương trình đánh giá đường bộ 

quốc tế 

• Kỹ thuật đường bộ và giao thông 

trong ngưỡng tốc độ an toàn 

2.6 Phản ứng sau sự cố 

• Cảnh báo khẩn cấp 

• Hệ thống phản ứng đầu tiên và vận 

chuyển 

• Chăm sóc phụ và chăm sóc chính 

• Lồng ghép lĩnh vực y tế trong ATGT 

đường bộ 

• Bảo hiểm thương tật và giảm thiểu 

tổn thất 
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Chương trình 3: Kiến thức và kết quả an toàn giao thông đường bộ 

Dữ liệu, nghiên cứu và kiến thức ATGT đường bộ đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao hiểu biết 

chuyên môn và năng lực để giảm thiểu các vấn đề nghiêm trọng trong vấn đề ATGT đường bộ. 

 

Chuẩn đầu ra chương 

trình 1 

Hiểu và có thể giải thích các loại dữ liệu khác nhau liên quan đến 

an toàn đường bộ cũng như các quy trình và hệ thống chất lượng 

cao để thu thập, phân tích và báo cáo về dữ liệu liên quan đến an 

toàn đường bộ 

Chuẩn đầu ra chương 

trình 2 

Hiểu và có thể giải thích các kỹ thuật sử dụng dữ liệu để thiết kế 

và đánh giá hiệu quả của các chương trình an toàn đường bộ cũng 

như nâng cao kiến thức về an toàn đường bộ 

Chuẩn đầu ra chương 

trình 3 

Có thể áp dụng sự hiểu biết về kiến thức và kết quả ATGT đường 

bộ vào công việc của mình 

 

3.1 Các nguyên tắc cơ bản về an toàn 

đường bộ 

• Giới thiệu về Tình hình an toàn 

đường bộ (Thế giới / Châu Á / Việt 

Nam ) 

• Giới thiệu về dữ liệu 

• Các loại Dữ liệu an toàn đường bộ 

khác nhau 

• Cổng điện tử & NRSO 

3.5 Hệ thống quản lý dữ liệu 

• Giới thiệu về Hệ thống dữ liệu 

• Giới thiệu về Cổng điện tử quốc gia 

về an toàn đường bộ Việt Nam 

• Sắp xếp thể chế dữ liệu 

• Yếu tố dữ liệu tai nạn đường bộ 

• Thông số kỹ thuật 

• Thu thập và phân tích dữ liệu 

3.2 Sự kiện, nguy cơ và yếu tố rủi ro 

• Mô tả và đếm các sự kiện tai nạn 

dẫn đến thương tích và tử vong 

• Đo lường dữ liệu nguy cơ 

• Xác định và định lượng các yếu tố 

rủi ro 

3.6 Điều tra TNGT đường bộ 

• Báo cáo so với Điều tra 

• Thu thập bằng chứng, xác định, giải 

thích 

• Kế hoạch đo lường, phác thảo và 

quy mô 

• Tính toán Khoảng cách-Thời gian 

• Ước tính tốc độ từ mốc trượt 

3.3 Dữ liệu về tử vong 

• Dữ liệu hiện tại, nguồn dữ liệu và hệ 

thống ở Việt Nam 

• Thu thập dữ liệu tử vong 

• Phân tích dữ liệu 

 

3.7 Đánh giá an toàn đường bộ 

• Thiết kế khung đánh giá và giám sát 

• Thiết kế một chương trình nghiên 

cứu 

• Đánh giá quá trình, tác động và kết 

quả 

• Nghiên cứu thống kê và định lượng 

• Nghiên cứu trực quan 

• Nghiên cứu xung đột giao thông 

• Hệ thống thông tin địa lý 

• Công nghệ thu thập dữ liệu an toàn 

đường bộ 

• Tích hợp dữ liệu và công cụ 

3.4 Dữ liệu Thương tật 

• Dữ liệu hiện tại, nguồn dữ liệu và hệ 

thống ở Việt Nam 

• Thu thập và đo lường dữ liệu thương 

tích 

• Hệ thống mã hóa mức độ thương tích 

• Phân tích dữ liệu 
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3.8 Sử dụng dữ liệu tốt nhất cho các biện pháp can thiệp dựa trên minh chứng 

• Chuyển đổi dữ liệu sang các chính sách và kết cấu hạ tầng 

• Thiệt hại kinh tế của các trường hợp tử vong và thương tật do TNGT 

• Truyền đạt dữ liệu cho các nhà hoạch định chính sách 

3.9 Các chủ đề / Nghiên cứu điển hình đặc biệt cho Việt Nam  

• Uống rượu và lái xe 

o Cơ sở và thống kê 

o Thu thập dữ liệu về rượu và 

tiến hành nghiên cứu 

o Sử dụng dữ liệu để phát triển 

các can thiệp khi lái xe uống 

rượu 

• Tử vong và chấn thương liên quan 

đến xe mô tô 

o Cơ sở và thống kê 

o Thu thập dữ liệu xe máy và 

tiến hành nghiên cứu 

o Sử dụng dữ liệu để phát triển 

các biện pháp can thiệp xe 

máy 

• Quản lý tốc độ 

o Cơ sở và thống kê 

o Thu thập dữ liệu tốc độ và 

tiến hành nghiên cứu 

o Sử dụng dữ liệu để phát 

triển các can thiệp liên quan 

đến tốc độ 

• Người điều khiển phương tiện thô 

sơ 

o An toàn cho người đi bộ và 

người điều khiển xe đạp 

o Khu vực an toàn cho trẻ em 

và trường học 

o Thu thập và lưu trữ dữ liệu 

để phát triển các biện pháp 

can thiệp của người điều 

khiển phương tiện thô sơ 
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Chương trình 4: Đào tạo có mục tiêu về dữ liệu an toàn đường bộ 

Hiểu và phân tích dữ liệu là rất quan trọng để thực hiện phương pháp tiếp cận hệ thống an toàn đối 

với an toàn đường bộ. Các khóa đào tạo này được xây dựng nhắm đến các cán bộ cấp cao và các nhà 

quản lý của các bộ có trách nhiệm về ATGT đường bộ, nhân viên kỹ thuật và cảnh sát. 

 

Chuẩn đầu ra chương 

trình 1 

Hiểu và có thể giải thích vai trò của học viên đối với dữ liệu an toàn 

đường bộ và vai trò của học viên đó liên quan như thế nào đến vai 

trò của những học viên khác  

Chuẩn đầu ra chương 

trình 2 

Hiểu và có thể giải thích các kỹ thuật được những học viên khác 

nhau sử dụng để thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu an toàn 

đường bộ nhằm cải thiện kết quả an toàn đường bộ 

Chuẩn đầu ra chương 

trình 3 

Có thể áp dụng sự hiểu biết về ATGT đường bộ vào công việc 

của mình 

 

 

  

Tập huấn có mục tiêu 1: Cán bộ và quản lý cấp cao 

• Tập huấn này đặc biệt dành cho những cán bộ và quản lý cấp cao của các Bộ có trách 

nhiệm trong lĩnh vực ATGT đường bộ.  

• 01 ngày tập huấn về dữ liệu ATGT đường bộ, dữ liệu và phương pháp hệ thống an toàn, 

và phân tích dữ liệu phục vụ chính sách và quyết định đầu tư. 
 
Tập huấn có mục tiêu 2: Nhân viên kỹ thuật 

• Tập huấn này đặc biệt cho nhân viên kỹ thuật của các Bộ có trách nhiệm trong lĩnh vực 

ATGT đường bộ. 

• Đào tạo 03 ngày bao gồm bài giảng và thuyết trình, đào tạo thực hành và nghiên cứu thực địa. 

• Các chủ đề bao gồm: Phương pháp tiếp cận hệ thống an toàn và dữ liệu, xác định và quản 

lý điểm đen và điểm đen, tạo ma trận tai nạn và sơ đồ vụ TNGT, tích hợp đánh giá iRAP 

và dữ liệu TNGT, thực hiện khảo sát lề đường và nghiên cứu trực quan để thu thập các chỉ 

số hiệu suất an toàn chính, xây dựng các biện pháp can thiệp dựa trên minh chứng. 

Tập huấn có mục tiêu 3: Cảnh sát 

• Khóa đào tạo này dành riêng cho cảnh sát, những người thu thập và mã hóa dữ liệu vào hệ 

thống CSDL về TNGT . 

• Đào tạo 05 ngày bao gồm bài giảng và thuyết trình, đào tạo thực hành và nghiên cứu thực địa. 

• Các chủ đề bao gồm: Các nguyên tắc cơ bản của điều tra vụ tai nạn, thu thập và phân tích 

bằng chứng về đường bộ và phương tiện, tiến hành chụp ảnh hiện trường và đo đạc, các 

kỹ thuật toán học trong ước tính tốc độ và thu thập và mã hóa dữ liệu vụ tai nạn vào hệ 

thống CSDL về TNGT.  
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Phụ lục 4C: Sổ tay Trung tâm thông tin ATGT đường bộ Quốc gia 

 

 

 

SỔ TAY QUẢN LÝ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG 

BỘ QUỐC GIA 

 

 

Trung tâm thông tin ATGT đường bộ Quốc gia Việt Nam 

 

Tháng 11 năm 2020 
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1. GIỚI THIỆU 

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Trong đó, 

dân số ước tính đã tăng 50% trong vòng 30 năm qua, mạng lưới đường bộ đã được cải thiện 

với tỉ lệ 86% trong vòng 10 năm cho đến năm 2015 và số lượng phương tiện cơ giới đã tăng 

gấp 6 lần trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2015, chủ yếu là xe mô-tô. Tốc độ 

phát triển đó đã tạo áp lực khổng lồ làm gia tăng các ca thương vong do TNGT đường bộ. 

Cơ sở dữ liệu chính thức của Việt Nam ghi nhận các ca thương vong do TNGT đường bộ đã 

được kéo giảm kể từ khi nhà nước đề ra Chiến lược ATGT đường bộ Quốc gia đầu tiên và Kế 

hoạch hành động đến năm 2020. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính số lượng 

thương vong có sự gia tăng và được cho là báo cáo thiếu chính xác. Chính phủ Việt Nam tiếp 

tục đề ra các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề này, sau khi thiết lập thành công Hệ thống 

CSDL về TNGT Quốc gia. 

Chấn thương do TNGT được ước tính là nguyên nhân có tỉ lệ cao thứ hai dẫn đến tử vong 

cho người trong độ tuổi từ 5-14 tuổi tại Việt Nam.69  The World Bank ước tính thiệt hại kinh 

tế hàng năm do TNGT tại Việt Nam lên đến 18 triệu USD.70 

Chương trình Nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc (UN) đề ra mục 

tiêu trung gian giảm thiểu một nửa số ca thương vong do TNGT đến năm 2030. Một Nghị 

quyết của Đại Hội đồng Liên hợp quốc năm 2020 đã ghi nhận những thành quả đạt được và 

những thách thức trước mắt của nhiều quốc gia. Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố 

Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ thứ hai trong khoảng thời gian đến năm 2030. Mười 

hai mục tiêu thực hiện an toàn đường bộ tự nguyện đã được chuẩn bị dưới sự hỗ trợ của 

Chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững để hướng dẫn các Quốc gia Thành viên giải quyết 

các vấn đề an toàn đường bộ của họ. 

Việt Nam đang xây dựng Chiến lược Quốc gia thứ hai về ATGT đường bộ và Kế hoạch hành 

động đến năm 2030, phù hợp với các nỗ lực toàn cầu và các thông lệ tích cực. Một Trung tâm 

thông tin an toàn đường bộ Quốc gia đã được thành lập tại Việt Nam để tăng cường hệ thống 

quản lý an toàn đường bộ quốc gia. Cuốn sổ tay này mang lại: 

• Thông tin thể chế về hệ thống quản lý ATGT đường bộ Quốc gia 

• Chỉ đạo và hướng dẫn các nhiệm vụ quan trọng trong quản lý ATGT đường bộ 

• Một điểm tham khảo về phương pháp quản lý và lãnh đạo an toàn đường bộ ở Việt 

Nam. 

Sổ tay này cần được Trung tâm thông tin an toàn đường bộ Quốc gia thường xuyên xem xét 

và cải thiện liên tục với sự hỗ trợ của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực an toàn 

đường bộ, thông qua Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. 

Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 2015, quy 

định tổ chức và hoạt động của UBATGTQG. 

Cuốn sổ tay này là một tài liệu sống. Nó đã được chuẩn bị trước khi các chức năng của 

UBATGTQG đang được sửa đổi. Sửa đổi đầu tiên của nó có thể cần được thực hiện để phù 

hợp hoàn toàn với các chức năng được sửa đổi của UBATGTQG. 

 
69 Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, 

University of Washington, 2016. Available from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare.  Accessed October 

2019. 
70 World Bank (2019). Guide for Road Safety Opportunities and Challenges: Low- and 

Middle-Income Countries Country Profiles. Washington DC, USA: World Bank. 

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare
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2. TRÁCH NHIỆM THỂ CHẾ CHO AN TOÀN 

ĐƯỜNG BỘ 

Sổ tay này đề cập đến trách nhiệm thể chế của bốn cơ quan. 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) chịu trách nhiệm đối với an toàn cho 

mọi hình thức giao thông vận tải, chủ yếu tập trung cho an toàn đường bộ bởi đây là hình 

thức hiện có mức độ an toàn thấp nhất.   

Phó Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch và Bộ Trưởng Bộ GTVT là Phó Chủ tịch thường trực. 

Hình 28:Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia71 

 

Phó Chủ tịch Chuyên trách được bổ nhiệm bởi Thủ tướng Chính phủ và là người đứng đầu 

Văn phòng UBATGTQG. Thứ trưởng Bộ Công an là Phó Chủ tịch ủy ban. Thứ Trưởng các 

Bộ GTVT, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ 

GD&ĐT, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng là các thành viên. Cơ quan thường trực là Bộ GTVT. 

UBATGTQG là một tổ chức liên ngành, hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ triển 

khai chiến lược, chương trình quốc gia và các nhiệm vụ liên ngành để đảm bảo TTATGT trên 

toàn quốc. 

Chức năng và quyền hạn 

Chức năng của UBATGTQG bao gồm: 

• Xây dựng và giám sát triển khai Chiến lược Quốc gia về an toàn đường bộ và các kế 

hoạch, hành động để thực hiện kế hoạch đó, và đầu tư để đạt được những mục tiêu đề 

ra theo kế hoạch đó 

 
71 Dr. Khuat Viet Hung, I. (2019). Để có một Trung tâm thông tin an toàn giao thông đường bộ Quốc gia hiệu 

quả. Thuyết trình tại Hội thảo Trung tâm thông tin an toàn giao thông đường bộ Châu á. Bangkok. 
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• Điều phối hỗ trợ triển khai từ các cơ quan liên quan đối với Chiến lược an toàn đường 

bộ Quốc gia và các kế hoạch thông qua các cuộc họp thường xuyên với các cơ quan 

Chính phủ và phối hợp với các cơ quan liên quan ngoài Chính phủ 
• Thường xuyên đánh giá, xây dựng và duy trình chương trình pháp luật tập trung vào 

các tiêu chuẩn an toàn ứng dụng với giao thông đường bộ, phương tiện và người tham 

gia giao thông, quản lý an toàn đường bộ và phản ứng sau tai nạn 
• Thúc đẩy ứng dụng hệ thống an toàn đổi với các vấn đề trong lĩnh vực an toàn đường 

bộ tại Việ Nam từ các cá nhân và cơ quan thuộc Chính phủ, và rộng hơn thuộc các 

doanh nghiệp và cộng đồng có vị trí quan trọng để cải thiện an toàn. 
• Bảo đảm các kế hoạch đầu tư trung hạn và dài hạn cho an toàn đường bộ bộ được xây 

dựng, gắn với mục tiêu của Chính phủ trong lĩnh vực an toàn đường bộ và tham mưu 

cho Bộ Tài Chính về yêu cầu nguồn lực để đạt được những mục tiêu đó. 
• Xây dựng và giám sát việc triển khai mô hình theo dõi và đánh giá, tập trung vào các 

yếu tố đánh giá an toàn trong Chiến lược an toàn đường bộ quốc gia và các sản phẩm 

được chuyển giao được thống nhất trong Kế hoạch hành động Quốc gia về an toàn 

đường bộ. 
• Thúc đẩy đầu tư dài hạn trong nghiên cứu và phát triển an toàn đường bộ, và hỗ trợ 

các chương trình nâng cao năng lực an toàn đường bộ cho các cơ quan thuộc Chính 

phủ và với các ngành cụ thể. 

UBATGTQG có chức năng cụ thể đối với quản lý CSDL về an toàn đường bộ như sau: 

• Xây dựng và quản lý Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia cung cấp truy cập được 

phê duyệt đối với CSDL về an toàn đường bộ từ BCA, BYT và Bộ GTVT 

• Chủ trì giám sát Cổng điện tử này giữa ba Bộ và các điều kiện liên quan đến quyền 

truy cập mở vào dữ liệu được tập hợp lại trong Cổng điện tử  

• Thiết lập một bộ quy trình và thủ tục thường xuyên để thiết lập và giám sát các chỉ số 

chính về an toàn đường bộ và báo cáo công khai về các chỉ số chính đó; 

• Xây dựng kế hoạch và chương trình để nâng cao chất lượng và số lượng dữ liệu an 

toàn đường bộ có sẵn thông qua Cổng điện tử, bao gồm cả việc thiết lập dữ liệu đánh 

giá an toàn 

• Phân tích tất cả các bộ dữ liệu hiện có và các nghiên cứu liên quan khác để xây dựng 

sự hiểu biết của tất cả các bên liên quan về các vấn đề ATGT quan trọng ở Việt Nam 

và các phản ứng dựa trên bằng chứng. 

Các chức năng của NRSO bổ sung và không làm thay đổi các chức năng pháp lý của mỗi Bộ. 

Quyền hạn của UBATGTQG bao gồm quyền tìm kiếm thông tin và đưa ra chỉ đạo cho các 

Bộ của Chính phủ, phù hợp với các chức năng quy định của bộ đó. 

Hoạt động 

Trung tâm thông tin an toàn đường bộ Quốc gia (NRSO) đã được thành lập để nâng cao khả 

năng lãnh đạo giữa các cơ quan Chính phủ trong lĩnh vực an toàn đường bộ. NRSO được hỗ 

trợ bởi một Ban Thư ký chuyên trách, được đặt tại Văn phòng UBATGTQG và làm việc với 

các bên liên quan thông qua Diễn đàn ATGT đường bộ Quốc gia.   

UBATGTQG sẽ họp 4 lần trong năm và nhiều hơn nếu được yêu cầu. Ban Thư ký NRSO sẽ 

thực hiện vai trò Ban Thư ký cho UBATGTQG. 

Trung tâm Thông tin an toàn đường bộ Quốc gia (NRSO) 

NRSO là một tiểu ban của UBATGTQG. 
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Mục đích 

NRSO hành động đại diện cho UBATGTQG, theo các chức năng và quyền hạn được giao. 

Những hoạt động chính bao gồm xây dựng, triển khai và đánh giá Chiến lượng an toàn đường 

bộ Quốc gia, và xây dựng, triển khai và liên tục cải thiện Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc 

gia. 

Thành phần 

Các thành viên đương nhiệm của NRSO là: 

• Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGTQG (Đứng đầu) 

• Cục Trưởng Cục Cảnh sát giao thông (BCA) 

• Cục Trưởng Cục Quản lý khám và chữa bệnh (BYT) 

• Cục Trưởng Cục Đăng kiểm (Bộ GTVT) 

• Vụ Trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT). 

UBATGTQG bổ nhiệm Phó Chủ tịch chuyên trách ủy ban làm người đứng đầu NRSO. 

Người đứng đầu NRSO: 

• Báo cáo trước UBTATGQG về mọi vấn đề liên quan đến NRSO 

• Chịu trách nhiệm cho Ban Thư ký chuyên trách của NRSO nằm trong Văn phòng 

UBATGTQG và bổ nhiệm người đứng đầu Ban Thư ký 

• Chủ trì các cuộc họp thường xuyên của Diễn đàn an toàn đường bộ Quốc gia. 

UBATGTQG có thể bổ nhiệm thêm hai thành viên của NRSO. 

Hoạt động 

NRSO sẽ họp 8 lần trong năm và nhiều hơn nếu được yêu cầu. Dưới sự chỉ đạo của người 

đứng đầu NRSO, Ban Thư ký NRSO sẽ chuẩn bị chương trình và tài liệu cho các cuộc họp, 

chuẩn bị biên bản ghi nhận những quyết định được đưa ra và hành động được nhất trí và theo 

dõi quá trình triển khai kế hoạch công tác được đồng thuận. Ban Thư ký NRSO cũng đồng 

thời hỗ trợ các cuộc họp của UBATGTQG. 

NRSO có thể thành lập các nhóm công tác ký thuật nếu cần thiết để thực hiện hiệu quả chức 

trách của mình, đề xuất người chủ trì nhóm công tác đó. Mọi nhóm công tác kỹ thuật được 

thành lập sẽ có nhiệm vụ cụ thể và chế độ báo cáo cho NRSO. 

Cơ quan có chức trách trong lĩnh vực an toàn đường bộ 

Trách nhiệm chính thức của các cơ quan thành viên của NRSO được quy định về mặt pháp lý 

trong các văn bản khác nhau. Trách nhiệm trong lĩnh vực an toàn đường bộ của họ được mô 

tả dưới đây. 

Bộ GTVT có trách nhiệm đề ra Chiến lược và Chính sách an toàn đường bộ, và thông qua các 

cơ quan trực thuộc đảm bảo các hoạt động, chức năng và nhiệm vụ cụ thể được thực hiện. 

Các cơ quan trực thuộc Bộ GTVT có liên quan bao gồm: 

• Văn phòng UBATGTQG báo cáo trước UBATGTQG (cơ quan chủ trì trong lĩnh vực 

an toàn đường bộ tại Việt Nam) và hỗ trợ NRSO thông qua một Ban Thư ký chuyên 

trách.  

• Vụ An toàn giao thông có trách nhiệm trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn 

đường bộ, và tổ chức triển khai các quy định về an toàn GTĐB. 

• Tổng Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giao thông vận tải 
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đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về giao thông 

vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật. 

• Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo đăng kiểm GTVT trên phạm vi cả 

nước, và thẩm định tiêu chuẩn an toàn của phương tiện. 

• Tổng Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm đối với an toàn trên 

mạng lưới đường cao tốc. 

Trách nhiệm đối với an toàn đường bộ và các hoạt động GTVT tại các tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương thuộc về các Sở Giao thông vận tải. 

Bộ Công an có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với: 

• Thực thi pháp luật GTĐB 

• Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB 

• Phổ biến pháp luật GTĐB 

• Đăng ký và cấp biển kiểm soát phương tiện 

• Điều tra xử lý TNGT đường bộ 

• Thu thập CSDL về TNGT, phân tích và báo cáo. 

Trách nhiệm thực hiện các chức năng trên của BCA thuộc về Cục Cảnh sát giao thông, và 

phân cấp cho Công an các tỉnh/TP trực thuộc trung ương, Công an quận/huyện và thành phố 

trực thuộc tỉnh và Công and xã, phường, thị trấn. 

Cục Y tế dự phòng trực thuộc BYT có trách nhiệm trong hoạt động cấp cứu người bị nạn 

trong các vụ TNGT. Các cơ sở y tế thu thập dữ liệu TNGT như một bộ phận của Hệ thống 

Giám sát tai nạn thương tích Quốc gia. 

Diễn đàn an toàn đường bộ Quốc gia 

Diễn đàn an toàn đường bộ Quốc gia (NRSF) là cuộc họp giữa Chính phủ và các bên liên 

quan không thuộc Chính phủ 

Mục đích 

Mục đích của NRSF là: 

• Đánh giá của các bên liên quan về các sáng kiến và chương trình an toàn đường bộ 

đang được phát triển và / hoặc đang được thực hiện 

• Tìm kiếm ý kiến đóng góp từ các bên liên quan về các chương trình và sáng kiến an 

toàn đường bộ trong tương lai 

• Khuyến khích các bên liên quan thực hiện các hành động quan trọng để cải thiện sự 

an toàn của hệ thống giao thông đường bộ thông qua các hoạt động giao thông đường 

bộ của chính họ. 

Thành phần 

Thành viên của NRSF được mở cho tất cả các tổ chức có liên quan đến mục tiêu của Chiến 

lược an toàn đường bộ Quốc gia. Nhóm Tham khảo sẽ do người đứng đầu của NRSO triệu 

tập. 

Người đứng đầu sẽ mời thành viên từ các tổ chức ngoài Chính phủ, có thể bao gồm các tổ 

chức là đại diện của: 

• Ngành vận tải chuyên chở khối lượng lớn hành khách và hàng hóa 

• Các tập đoàn công nghiệp lớn ủy thác cho ngành vận tải vận chuyển hàng hóa của họ 

và có khối lượng lớn người đến và đi mỗi ngày 
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• Người tham gia giao thông hoặc đại diện các cộng đồng có lợi ích lớn trong hoạt động 

đi lại an toàn của người dân 

• Tư vấn hàn lâm và GTVT.   

Một đại diện cấp cao sẽ được mỗi cơ quan thành viên của UBATGTQG đề cử làm thành viên 

của NRSF. 

Hoạt động 

Diễn đàn an toàn đường bộ Quốc gia sẽ: 

• Họp nhất hai lần mỗi năm  

• Đánh giá dữ liệu gần nhất về các trường hợp tử vong và thương tích nghiêm trọng trên 

đường bộ 

• Trao đổi thông tin về các hành động của tất cả các thành viên để cải thiện an toàn 

đường bộ 

• Tiếp thu khuyến cáo các cơ quan Chính phủ về các biện pháp đang được xây dựng để 

cải thiện hệ thống quản lý an toàn đường bộ, tăng cường các tiêu chuẩn an toàn đường bộ 

hoặc tăng cường tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn đường bộ 

• Phản hồi cho các cơ quan Chính phủ về các biện pháp đang được xây dựng, và xem xét 

những đóng góp của mỗi thành viên để hỗ trợ hoặc bổ sung cho các biện pháp. 

Ban Thư ký NRSO sẽ đóng vai trò là Ban Thư ký của NRSF. 

Ban Thư ký NRSO 

Ban Thư ký NRSO là một nhóm công tác liên ngành chuyên trách gồm các chuyên gia an 

toàn đường bộ. 

Dưới sự chỉ đạo của UBATGTQG và NRSO, nó hỗ trợ sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam 

về an toàn đường bộ. Với tư cách là cơ quan liên ngành chuyên trách về ATGT đường bộ ở 

Việt Nam, Ban Thư ký yêu cầu sự hỗ trợ chính trị bền vững và đủ kinh phí để thực hiện vai 

trò của mình. 

Ban Thư ký NRSO có thể phát triển trong tương lai như một cơ quan liên ngành độc lập 

trong Chính phủ Việt Nam. 

Cơ cấu 

Ban Thư ký NRSO được thành lập như một nhóm làm việc trong Văn phòng UBATGTQG. 

Ban Thư ký đồng thời do người đứng đầu NRSO chỉ đạo. Phù hợp với các chức năng được 

ủy quyền của NRSO, Người đứng đầu sẽ nhận được ba báo cáo trực tiếp từ: 

• Phó Giám đốc an toàn đường bộquản lý an toàn đường bộ: lãnh đạo việc phát triển và 

giám sát việc thực hiện, các chiến lược và kế hoạch an toàn đường bộ quốc gia cho 

Việt Nam 

• Phó Giám đốc, Dữ liệu an toàn đường bộ: giám sát việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 

quan và giám sát việc đặc tả, mua sắm và triển khai Cổng điện tử an toàn đường bộ 

Quốc gia 

• Phó Giám đốc, Đối tác an toàn đường bộ: hỗ trợ ban thư ký cho các cuộc họp của 

UBATGTQG, NRSO và NRSF; quản lý các bên liên quan; và giao tiếp và tương tác 

với công chúng. 
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Hoạt động 

NRSO tham mưu và nhận chỉ đạo từ UBATGTQG và NRSO về chương trình làm việc hàng 

năm, phù hợp với chức năng và quyền hạn của UBATGTQG. Các hoạt động chính trong 

chương trình làm việc bao gồm xây dựng, thực hiện và đánh giá Chiến lược an toàn đường bộ 

Quốc gia, và xây dựng, thực hiện và cải tiến liên tục Cổng điện tử an toàn đường bộ Quốc 

gia.  
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3. MÔ HÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ 

QUỐC GIA 

Cuốn sổ tay này tập trung vào các hệ thống và quy trình quản lý an toàn đường bộ quốc gia 

sẽ được thiết lập, vận hành và củng cố cho đến cuối thập kỷ. 

Các hệ thống quản lý an toàn đường bộ 

Hệ thống và quy trình quản lý an toàn đường bộ quốc gia là cần thiết để giải quyết các vấn đề 

ATGT đường bộ của Việt Nam. Sổ tay này đề cập đến bảy hệ thống và quy trình chính: 

• Quản lý kết quả 

• Lãnh đạo và điều phối 

• Pháp luật 

• Phân bổ ngân sách và nguồn lực  

• Tuyên truyền 

• Theo dõi và đánh giá 

• Nghiên cứu và phát triển và chuyển giao kiến thức 

Các hệ thống và quy trình này phản ánh các chức năng của UBATGTQG. Khi chúng hoạt động 

hiệu quả, các hệ thống và quy trình này sẽ cải thiện đáng kể chất lượng của các biện pháp về an 

toàn đường bộ tại Việt Nam, điều này sẽ cải thiện đáng kể kết quả an toàn đường bộ.   

Hình 29: Hệ thống quản lý, biện pháp can thiệp và kết quả ATGT đường bộ 

 

Biện pháp can thiệp an toàn đường bộ 

Các cơ quan chính phủ phải chịu trách nhiệm thông qua các quy trình quản lý công để thực 

hiện các biện pháp can thiệp nhằm cải thiện an toàn đường bộ ở Việt Nam. 

UBATGTQG và NRSO (và Ban thư ký) không chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp can 

thiệp. Họ có trách nhiệm xác định và ưu tiên các biện pháp can thiệp chính mà các cơ quan 

Kết quả

Biện pháp can thiệp

Hệ thống quản lý
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thành viên sẽ thực hiện, nhằm theo đuổi các mục tiêu và chỉ tiêu về an toàn đường bộ của Chính 

phủ Việt Nam. 

Phương án cho các biện pháp can thiệp được mô tả rộng rãi như sau: 

• Đầu tư nguồn lực đáng kể vào các biện pháp xử lý kết cấu hạ tầng để bảo vệ người đi 

đường khỏi bị thương và tử vong do các vụ TNGT ở giao lộ, dải phân cách, bên đường 

hoặc giữa các xe cơ giới 

• Thiết lập, tư vấn và cưỡng chế quy định về tốc độ an toàn phù hợp với mức độ bảo vệ 

kết cấu hạ tầng đối với giao thông cơ giới ở khu vực nông thôn và giao thông thô sơ ở 

khu vực thành thị 

• Thiết lập, tư vấn và cưỡng chế quy định liên quan đến nồng độ cồn của người lái xe, 

tốc độ của phương tiện giao thông cơ giới, sự an toàn của người điều khiển phương tiện 

kinh doanh vận tải, việc cấp giấy phép lái xe cơ giới và sự an toàn của phương tiện cơ 

giới được nhập khẩu hoặc sản xuất tại Việt Nam 

• Thúc đẩy an toàn đường bộ như một vấn đề sức khỏe cộng đồng được quan tâm hàng 

đầu của Việt Nam, và các phương án cho các biện pháp can thiệp an toàn đường bộ 

này, nhằm củng cố hành vi và hành động từ những người ra quyết định, các tổ chức cả 

trong và ngoài chính phủ và những người tham gia giao thông 

• Hỗ trợ các hệ thống phương tiện công cộng được cải thiện nhằm giảm lưu lượng xe cơ 

giới và đảm bảo các hệ thống di chuyển đó được an toàn khi tiếp cận và sử dụng 

• Tạo điều kiện cho hoạt động phục hồi, điều trị và phục hồi chức năng cho các nạn nhân 

bị thương do va chạm trên đường. 

Các biện pháp can thiệp cần được quy định trong Kế hoạch Hành động an toàn đường bộ Quốc 

gia nhiều năm và được nhắm mục tiêu đạt được các kết quả an toàn trung gian được nêu rõ 

trong (ví dụ, mười năm) Chiến lược an toàn đường bộ Quốc gia dài hạn. 

Kết quả an toàn đường bộ 

Các chỉ số đánh giá hoạt động an toàn đường bộ cần phải được xác định, bao gồm các kết quả 

an toàn cuối cùng, các kết quả an toàn trung gian và đầu ra. Các mục tiêu an toàn cuối cùng và 

kết quả an toàn trung gian cần được quy định trong Chiến lược an toàn đường bộ Quốc gia và 

các mục tiêu đầu ra phải được quy định trong Kế hoạch Hành động an toàn đường bộ Quốc 

gia. 

Chỉ số đánh giá được mô tả như sau: 

Kết quả an toàn cuối cùng 

Kết quả an toàn cuối cùng là kết quả cấp cao nhất đang được nhắm tới, và bao gồm ba lĩnh vực 

chính: 

1. Giảm thiểu tử vong 

2. Giảm thiểu chấn thương 

3. Giảm thiểu thiệt hại xã hội do vấn đề về đường bộ. 

Các chỉ số kết quả an toàn cuối cùng cần: 

• Phân tách theo vị trí, giới tính, độ tuổi, phân loại người tham gia giao thông, loại 

tai nạn và loại đường 

• Được hỗ trợ bởi các thông tin thống kê quan trọng – dân số, độ dài mạng lưới 

đường, số km di chuyển và phương tiện được đăng ký. 
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Hiệu quả an toàn đường bộ có thể được so sánh ở Việt Nam và với các nước khác thông qua tỉ 

lệ số người chết trên 100.000 người. 

Các chỉ số kết quả an toàn cuối cùng, bao gồm cả dữ liệu phân tách phải được công bố và công 

bố rộng rãi ít nhất hàng quý (xem phần Theo dõi và Đánh giá). 

Kết quả an toàn tổng quan 

Chỉ số kết quả an toàn tổng quan hỗ trợ đánh giá quá trình cải thiện an toàn theo thời gian, cho 

các bộ phận cụ thể trong hệ thống GTĐB. Các chỉ số dựa trên nền tảng mục tiêu an toàn đường 

bộ tự nguyện của LHQ bao gồm: 

• Phương tiện vượt quá giới hạn tốc độ cho phép 

• Người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép 

• Người trưởng thành ngồi trên phương tiện cơ giới sử dụng dây an toàn đúng cách 

• Người điều khiển xe mô-tô sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách 

• Chương trình đánh giá đường bộ quốc tế (iRAP) đánh giá mạng lưới đường bộ 

• Di chuyển trên các tuyến đường chính đạt tiêu chuẩn 3-sao trở lên 

• Quốc gia quy định ít nhất 7 trong số 8 tiêu chuẩn an toàn phương tiện ưu tiên của Liên 

hợp quốc  

• Thời gian từ khi xảy ra tai nạn đến khi nhận được điều trị cấp cứu đầu tiên 

Các chỉ số này thường yêu cầu tiến hành các cuộc khảo sát trực quan được thiết kế khoa học 

và kết quả được công bố thường xuyên cùng với các báo cáo hàng quý về các chỉ số kết quả an 

toàn cuối cùng. Các cuộc khảo sát này yêu cầu các nguồn lực nghiên cứu bên ngoài (xem các 

phần về Theo dõi và Đánh giá, và về Nghiên cứu và Phát triển) với sự giám sát và quản lý của 

Ban Thư ký NRSO. 

Kết quả đầu ra 

Các chỉ số đầu ra phải kết nối một cách hợp lý với các chỉ số kết quả an toàn trung gian đã 

được thống nhất và tập trung sự chú ý của các cơ quan thực hiện vào việc đạt được kết quả an 

toàn đường bộ tổng thể tốt nhất. Ví dụ: 

• km lối đi bộ và số lượng các điểm băng qua đường dành cho người đi bộ được xây 

dựng 

• số lượng giao lộ và các vị trí đường khác (bao gồm cả các điểm đen) được xử lý để 

cải thiện an toàn 

• số lượng giấy phép lái xe được cấp / gia hạn và số lượng các biện pháp xử lý được áp 

dụng để hạn chế người vi phạm 

• số lượng phương tiện được kiểm tra, và số lượng các biện pháp xử lý được áp dụng để 

loại bỏ các phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn khỏi mạng lưới đường bộ 

• số lượng giấy phép hoạt động thương mại được cấp / gia hạn, số lượng các biện pháp 

xử lý doanh nghiệp GTVT được áp dụng để hạn chế vi phạm 

• Số lượt kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện và biện pháp pháp lý được thực hiện 

• Số vụ vi phạm quy định về tốc độ được xử lý 

• Số vụ vi phạm quy định về sử dụng điện thoại di động được xử lý 

• Số vụ vi phạm quy định về dây an toàn được xử lý. 

Số lượng và chất lượng đầu ra tăng lên sẽ tác động tích cực đến các kết quả an toàn trung 

gian và các kết quả an toàn cuối cùng. Chất lượng và số lượng đầu ra cần được quy định 

trong Kế hoạch Hành động an toàn đường bộ Quốc gia.  
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4. Các Hệ thống quản lý 

UBATGTQG, NRSO và Ban Thư ký NRSO cần triển khai nhiều công việc thường xuyên và 

theo chương trình để dẫn đầu công cuộc cải thiện an toàn đường bộ tại Việt Nam. 

Xây dựng và cải thiện hệ thống 

Nhiều công việc cần được triển khai lần đầu tiên, và cần phải được thực hiện trên cơ sở dự án 

để hoàn thành. Một quy trình quản lý dự án đơn giản được thực hiện cho việc này. 

Hình 30: Quy trình hệ thống quản lý dự án 

 
 

Khi nhiệm vụ được giao, một hệ thống quản lý được thiết lập để duy trì và cải thiện hiệu suất. 

Một hệ thống quản lý đơn giản được phát triển cho việc này. 

Hình 31: Các quá trình trong hệ thống quản lý 

 
 

Việc thực thi các nhiệm vụ và quản lý hệ thống sẽ được cải thiện theo thời gian. Bất kỳ thay 

đổi nào mà Chính phủ Việt Nam thực hiện đối với cơ cấu thể chế hoặc trách nhiệm có thể 

Xác định 
nhiệm vụ

Xây dựng 
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phê duyệt

Triển khai 
dự án

Đánh giá 
kết quả
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Cải 
thiện

Xây dựng 
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dẫn đến những thay đổi đối với tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, các hệ thống được 

thảo luận ở đây vẫn là nền tảng quản lý an toàn đường bộ để thành công. 

Các nhiệm vụ, mục đích của chúng và mức độ thường xuyên mà chúng cần được thực hiện 

được trình bày dưới đây. Mỗi nhiệm vụ đòi hỏi phải có cơ chế theo dõi, giám sát và cải tiến 

như một phần của hệ thống quản lý tổng thể. 

Bảy hệ thống cốt lõi được mô tả ở đây, phù hợp với các chức năng của UBATGTQG. Chúng 

cần được thường xuyên xem xét và sửa đổi để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu về an toàn 

đường bộ của Chính phủ Việt Nam. Cải tiến liên tục là cần thiết cho đến khi đạt được mục 

tiêu cuối cùng là loại bỏ thương tích nghiêm trọng và tử vong do TNGT đường bộ. 

Quản lý kết quả 

Một chức năng của UBATGTQG là phát triển và giám sát việc thực hiện các chiến lược và 

kế hoạch an toàn đường bộ quốc gia, các hành động quan trọng để thực hiện các kế hoạch đó 

và đầu tư để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong các kế hoạch đó 

NRSO sẽ phối hợp làm việc với các cơ quan thuộc Chính phủ để chuẩn bị Chiến lược An 

toàn đường bộ Quốc gia, Kế hoạch hành động an toàn đường bộ Quốc gia và một kế hoạch 

làm việc cho NRSO. Khung kết quả an toàn đường bộ cũng sẽ được chuẩn bị. 

Bảng 15: Quản lý kết quả 

Nhiệm vụ Mục đích Tần suất 

Chiến lược 

an toàn 

đường bộ 

Quốc gia 

Chuẩn bị chiến lược toàn diện để định 

hướng chính sách, quy hoạch và hoạt 

động an toàn đường bộ đến năm 2030, 

bao gồm tầm nhìn cuối cùng về an 

toàn đường bộ và các mục tiêu kết quả 

tạm thời 

Mười năm một lần, với đánh giá 

thực hiện sau hai năm và đánh giá 

kết quả giữa kỳ sau năm năm 

Kế hoạch 

hành động an 

toàn đường 

bộ Quốc gia 

Xây dựng, dự toán, công bố và theo 

dõi việc triển khai một kế hoạch hành 

động liên ngành để đạt được các kết 

quả trung gian và cuối cùng 

Ít nhất ba năm một lần, hoàn toàn 

phù hợp với quy trình lập kế 

hoạch và ngân sách của chính phủ 

cho mỗi Bộ 

Kế hoạch làm 

việc của 

NRSO 

Xác định và dự toán cho các nhiệm vụ 

cụ thể do NRSO đảm nhận, theo chất 

lượng và thời gian đã thỏa thuận 

Hàng năm, để được UBATGTQG 

phê duyệt, với các báo cáo hàng 

quý 

Xây dựng 

Khung kết 

quả an toàn 

đường bộ 

Xây dựng và công bố một khuôn khổ 

hợp lý liên kết việc cung cấp đầu ra 

với các kết quả an toàn trung gian và 

các kết quả an toàn cuối cùng 

Được phát triển như một phần của 

Chiến lược an toàn đường bộ 

Quốc gia và được xem xét hàng 

năm để thống kê các bộ dữ liệu 

bổ sung 

 

Cần có một số nghiên cứu tiếp theo về định hướng chính sách chiến lược về an toàn đường bộ ở 

Việt Nam. Chiến lược an toàn đường bộ Quốc gia cần có ít nhất bốn yếu tố: 

1. Tầm nhìn & Mục tiêu: Tầm nhìn cuối cùng về ATGT đường bộ cho đất nước và các 

mục tiêu định lượng bao gồm tối thiểu các kết quả an toàn cuối cùng và trung gian 

2. Phân tích quan trọng: Mô tả các vấn đề quan trọng về ATGT đường bộ và cách tiếp 

cận chiến lược sẽ được thực hiện để giải quyết những vấn đề này 
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3. Định hướng chiến lược: Một tập hợp các định hướng chiến lược để hướng dẫn việc ra 

quyết định trong suốt thời gian của chiến lược và liên kết tầm nhìn, mục tiêu và phân 

tích quan trọng 

4. Thực hiện: Các thỏa thuận quản lý để thực hiện chiến lược, bao gồm: trách nhiệm giải 

trình, dự toán ngân sách và theo dõi và đánh giá. 

Mỗi Kế hoạch hành động an toàn đường bộ Quốc gia và kế hoạch làm việc của NRSO là cơ 

hội để củng cố và cải thiện việc ứng phó với các vấn đề an toàn đường bộ của Việt Nam.   

Kế hoạch an toàn đường bộ quốc gia cần có bốn yếu tố: 

1. Các hành động phù hợp với các vấn đề an toàn và bằng chứng được nghiên cứu rằng 

hành động sẽ cải thiện đáng kể sự an toàn 

2. Các mục tiêu chính sách hoặc hoạt động cụ thể được lập thành văn bản 

3. Trách nhiệm giải trình cụ thể theo thể chế và khung thời gian thực hiện 

4. Khung báo cáo và đánh giá được thống nhất. 

Là một phần hoặc trước khi xây dựng Chiến lượcquốc gia về an toàn đường bộ, cần đặc biệt 

chú ý đến việc xây dựng khung kết quả về an toàn đường bộ hỗ trợ việc ra quyết định.72  Sẽ 

mất một khoảng thời gian để xây dựng một bộ chỉ số đầy đủ. Hầu hết các chỉ số nên được xác 

định là chiến lược được phát triển, nhưng các chỉ số khác có thể là trọng tâm ban đầu của một 

chiến lược nghiên cứu. Mục tiêu theo thời gian là để có một bộ dữ liệu hoàn chỉnh có thể 

được báo cáo, ngay cả khi một số chỉ số (chẳng hạn như xếp hạng chỉ số an toàn cho kết cấu 

hạ tầng) chỉ được sửa đổi định kỳ, chẳng hạn như ba năm một lần. 

 

  

 
72 Xem mục dưới về Giám sát và Đánh giá kết quả ATGT đường bộ. Cần có bộ dữ liệu vững mạnh để 

UBATGTQG theo dõi tiến độ thực hiện và đặt mục tiêu hiệu suất thực tế.  
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Điều phối 

Một chức năng của UBATGTQG là điều phối sự đóng góp của các bên liên quan để hỗ trợ 

việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch ATGT đường bộ quốc gia thông qua các cuộc họp 

thường kỳ của các cơ quan của chính phủ và sự tham gia với các bên liên quan bên ngoài 

chính phủ. 

Điều này đòi hỏi NRSO và Ban thư ký phải tổ chức các cuộc họp thường xuyên của 

UBATGTQG, chính NRSO và NRSF. Các cuộc họp này cho phép tất cả các bên thảo luận về 

các vấn đề chiến lược về ATGT đường bộ và chiến lược phản ứng an toàn tốt nhất cho một 

loạt các vấn đề phát sinh trước mắt.   

Bảng 16: Điều phối các bên liên quan trong lĩnh vực ATGT đường bộ 

Nhiệm vụ Mục đích Tần suất 

Cuộc họp của 

UBATGTQG 

Đánh giá tiến độ đạt được các mục đích và mục tiêu an 

toàn đường bộ của Việt Nam, tiếp thu tư vấn và đưa ra 

quyết định liên quan đến các yêu cầu đầu tư và chính sách 

an toàn đường bộ 

Tối thiểu 

bốn lần 

trong 

năm 

Cuộc họp của 

NRSO  

Rà soát việc triển khai các Kế hoạch Hành động an toàn 

đường bộ Quốc gia, và Kế hoạch làm việc của NRSO, và 

tham mưu cho UBATGTQG về các yêu cầu đầu tư và 

chính sách an toàn đường bộ quan trọng 

Tối thiểu 

tám lần 

trong 

năm 

Diễn đàn an toàn 

đường bộ Quốc 

gia 

Phối hợp hiệu quả với các đối tác bên ngoài chính phủ về 

các vấn đề an toàn đường bộ quan trọng và khuyến khích 

sự tham gia nhiều hơn vào các chương trình an toàn đường 

bộ hiệu quả 

Hai lần 

trong 

năm 

Các cuộc họp của 

chính quyền địa 

phương 

Tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các cơ quan chính quyền địa 

phương liên quan đến các vấn đề an toàn đường bộ, giới 

thiệu tóm tắt về các chương trình an toàn đường bộ quốc 

gia và tham khảo ý kiến về những thay đổi quan trọng đối 

với chính sách và hoạt động an toàn đường bộ 

Hai lần 

trong 

năm 

 

Lịch họp nên được xây dựng trước cuối năm cho mỗi năm sau, nhưng có thể thay đổi theo 

quyết định của người đứng đầu. Ban Thư ký sẽ chuẩn bị một chương trình, biên bản theo 

định hướng hành động và theo dõi các quyết định được đưa ra với các tổ chức hoặc cá nhân 

có trách nhiệm. Có thể cần các cuộc họp kỹ thuật và thảo luận bổ sung giữa Ban Thư ký 

NRSO và các cơ quan thành viên chính của NRSO, và các bên liên quan bên ngoài chính 

phủ. 

Sự phối hợp của cơ quan thành viên NRSO với Chính quyền các tỉnh, và với các doanh 

nghiệp và tổ chức bên ngoài chính phủ, cũng rất quan trọng. Sự phối hợp này bổ sung, nhưng 

không thay thế, chức năng ra quyết định và quản lý của UBATGTQG và trách nhiệm thực 

hiện của các cơ quan thành viên NRSO. 

Pháp luật 

Một chức năng của UBATGTQG là thường xuyên xem xét, phát triển và duy trì chương trình 

xây dựng pháp luật tập trung vào các tiêu chuẩn an toàn áp dụng cho đường bộ, phương tiện 

và người tham gia giao thông, quản lý an toàn đường bộ và ứng phó sau tai nạn. 
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Điều này đòi hỏi NRSO phải thường xuyên tiếp nhận nhiệm vụ và chuẩn bị tư vấn về các 

nghiên cứu về pháp luật hiện hành cũng như các hoạt động tuân thủ và thực thi liên quan đến 

luật.   

Bảng 17:Pháp luật 

Nhiệm vụ Mục đích Tần suất 

Chương trình 

cải cách các 

quy định 

Để đảm bảo một chương trình 

cải cách quy định an toàn liên 

tục trên toàn bộ phạm vi an 

toàn đường bộ 

Chương trình mười năm được xác định 

và gia hạn ba năm một lần, phù hợp với 

Kế hoạch Hành động an toàn đường bộ 

Quốc gia 

Đánh giá pháp 

luật 

Để đảm bảo các cải cách pháp 

luật lớn được khởi xướng và 

triển khai 

Ít nhất một cuộc đánh giá quan trọng do 

UBATGTQG ủy quyền và trình bày 

trước UBATGTQG để quyết định mỗi 

năm 

 

Một chương trình cải cách quy định liên tục phải phù hợp mà trong đó khả năng một số đánh 

giá có thể mất hơn một năm để hoàn thành và một số hỗ trợ sửa đổi và duy trì lập pháp nhỏ 

có thể được yêu cầu. 

Các đánh giá pháp luật có thể giải quyết hiệu quả: 

• trách nhiệm quản lý thể chế về an toàn đường bộ do các cơ quan chính phủ khác nhau 

nắm giữ 

• các tiêu chuẩn và quy tắc an toàn được đặt ra trong luật về đường bộ, phương tiện, 

người lái xe và người điều khiển, cũng như ứng phó khẩn cấp 

• các hệ thống kinh doanh trong các cơ quan chính phủ để đánh giá rủi ro, cấp vốn cho 

an toàn và quản lý các chương trình an toàn, và điều tiết hoạt động 

• dịch vụ thử nghiệm / thanh tra / kiểm toán / thực thi do chính phủ hoặc đơn vị tư nhân 

cung cấp 

• hoạt động để đạt được sự tuân thủ các tiêu chuẩn và quy tắc an toàn. 

Một quy trình cần được thiết lập để ưu tiên đánh giá pháp luật sẽ được thực hiện, bao gồm nỗ 

lực được yêu cầu để đánh giá hoạt động cụ thể được so sánh với lợi ích tiềm năng. Hiện nay 

đã ghi nhận rằng tiêu chuẩn an tiaanf của phương tiện nhập khẩu và lắp ráp cần được chú 

trọng và cải cách về quy định trong hoạt động này có tiền năng mang lại lợi ích an toàn bền 

vững lâu dài hơn trung hạn. 

Phân bổ ngân sách và nguồn lực 

Một chức năng của UBATGTQG là đảm bảo xây dựng các kế hoạch đầu tư trung và dài hạn 

cho an toàn đường bộ, phù hợp với các mục tiêu của chính phủ về an toàn đường bộ, đồng 

thời tham mưu cho Bộ Tài chính về các yêu cầu về nguồn lực để đạt được các mục tiêu này. 

Một khi chức năng này được phát triển đầy đủ, nó sẽ đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên trong 

suốt chu kỳ ngân sách của Chính phủ. 

Bảng 18: Phân bổ ngân sách và nguồn lực 

Nhiệm vụ Mục đích Tần suất 

Ngân sách và dự 

toán cho NRSO 

Xây dựng ngân sách hàng năm để tài trợ cho việc 

thành lập NRSO và Ban thư ký NRSO, với nguồn vốn 

Quản lý một 

lần, sau đó 
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hoạt động / vốn cho các chi tiêu nội bộ / bên ngoài cho 

nhân viên và các dự án  

liên tục / 

hàng năm 

Ước tính nhu cầu 

đầu tư an toàn 

đường bộ 

Để phân tích những khoản đầu tư bổ sung nào được 

yêu cầu thông qua các cơ quan thành viên 

UBATGTQG để đáp ứng các mục tiêu của Chính phủ 

Việt Nam về an toàn đường bộ trong thập kỷ tới, và 

các nguồn vốn sẽ được sử dụng 

Phân tích 

trong một 

thập kỷ, 

được sửa đổi 

ba năm một 

lần 

Xây dựng và 

quản lý Chương 

trình Đầu tư an 

toàn đường bộ 

Hàng năm 

Xây dựng và được phê duyệt một chương trình được 

tài trợ hàng năm để đầu tư vào an toàn đường bộ, thông 

qua các cơ quan thành viên UBATGTQG, bao gồm các 

quy trình phân bổ nguồn lực và đánh giá dự án, như 

một phần của quy trình lập ngân sách hàng năm của 

chính phủ 

Quản lý một 

lần, sau đó 

liên tục / 

hàng năm 

Nguồn nhân lực và tài chính của NRSO tại thời điểm thành lập cần: 

• Tương xứng với quy mô rộng lớn của vấn đề chấn thương do TNGT đường bộ ở Việt 

Nam 

• Thừa nhận sự phát triển của Cổng điện tử an toàn đường bộ Quốc gia là một dự án lớn 

và đang diễn ra theo đúng nghĩa của nó 

• Hỗ trợ tăng cường các chức năng lãnh đạo an toàn đường bộ trong UBATGTQG để 

chủ trì triển khai các chiến lược và kế hoạch an toàn đường bộ quốc gia 

• Giải quyết các trách nhiệm quan trọng của ban thư ký liên quan đến việc điều phối dữ 

liệu an toàn đường bộ và các chức năng quản lý an toàn đường bộ. 

Một số nguồn lực trong Văn phòng UBATGTQG nên được giao lại để thành lập Ban Thư ký 

NRSO. Đầu tư bổ sung đáng kể được đảm bảo, dựa trên các chức năng và hoạt động bổ sung 

được yêu cầu. 

Theo chu kỳ hàng năm, UBATGTQG nên đưa ra lời khuyên cho chính phủ về nhu cầu đầu tư 

an toàn đường bộ thông qua từng cơ quan thành viên UBATGTQG. Những nhu cầu đầu tư 

này phải phù hợp với Chiến lược an toàn đường bộ Quốc gia và Kế hoạch Hành động an toàn 

đường bộ Quốc gia. UBATGTQG không có thẩm quyền đối với ngân sách của cơ quan thành 

viên UBATGTQG, nhưng nên đưa ra lời khuyên về việc sử dụng tốt nhất đầu tư bổ sung cho 

an toàn đường bộ giữa các cơ quan thành viên UBATGTQG. 

Tuyên truyền 

Một chức năng của UBATGTQG là thúc đẩy tác động của hệ thống an toàn đối với các vấn 

đề ATGT đường bộ ở Việt Nam từ những người dân và các cơ quan trong chính phủ, và 

trong các lĩnh vực kinh doanh và cộng đồng rộng lớn hơn, những người có vai trò cải thiện 

đáng kể sự an toàn của những người khác. 

Bảng 19: Tuyên truyền 

Nhiệm vụ Mục đích Tần suất 

Chiến lược 

tuyên truyền 

an toàn 

đường bộ 

Đặt ưu tiên cho các chương trình quảng bá và truyền 

thông nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề ATGT 

đường bộ ở Việt Nam và xây dựng các hành động hỗ 

trợ cụ thể để cải thiện an toàn. 

Một lần, và sau đó 

có thể được sửa đổi 

như một phần của 

đánh giá giữa Thập 

kỷ 
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Lịch tuyên 

truyền an 

toàn đường 

bộ 

Xây dựng và triển khai chương trình tuyên truyền an 

toàn đường bộ hàng năm dựa trên Kế hoạch hành 

động an toàn đường bộ quốc gia hàng năm, phát 

hành các báo cáo chính và Báo cáo tiến độ an toàn 

đường bộ hàng quý và các hoạt động được lập trình 

của các cơ quan đối tác chính 

Hàng năm, hoàn 

thành cùng với Kế 

hoạch Hành động an 

toàn đường bộ Quốc 

gia hàng năm 

 

Hoạt động tuyên truyền trước tiên cần được nhắm mục tiêu cẩn thận đến những người ra 

quyết định, các tổ chức đối tác (những tổ chức có vị trí thực hiện các hành động quan trọng 

về an toàn đường bộ) và những người có ảnh hưởng chính. Hoạt động này cần phổ biến các 

thông điệp nhất quán về an toàn đường bộ phù hợp với Chiến lược an toàn đường bộ Quốc 

gia của Chính phủ và Kế hoạch Hành động an toàn đường bộ Quốc gia. 

Hoạt động này nên được định hướng ở cấp chiến lược, với đối tượng mục tiêu được cung cấp 

các hành động cụ thể mà họ có thể thực hiện để cải thiện sự an toàn của những người khác. 

Theo thời gian, hoạt động tuyên truyền có thể được mở rộng đến các đối tượng mục tiêu 

khác, phù hợp với các chương trình cụ thể. Điều này có thể bao gồm ví dụ: phổ biến pháp 

luật (thông báo cho cộng đồng về những thay đổi trong luật phải tuân thủ) hoặc các chiến 

dịch cưỡng chế vi phạm (thông báo cho cộng đồng về các chiến dịch cụ thể nhắm mục tiêu 

đến các hành vi cụ thể). 

Tất cả các hoạt động phải được đánh giá và xem xét, sau đó được điều chỉnh khi cần thiết để 

sử dụng tốt nhất các nguồn lực phục vụ tuyên truyền và truyền thông. 

Một trang web có thể được phát triển để tập hợp tất cả thông tin chính về ATGT đường bộ 

vào một nơi duy nhất cho các bên liên quan và cuối cùng là cộng đồng rộng lớn hơn có thể 

truy cập.   

Theo dõi và đánh giá 

Một chức năng của UBATGTQG là phát triển và giám sát việc thực hiện một khuôn khổ theo 

dõi và đánh giá, tập trung vào các yếu tố an toàn đã được thống nhất trong chiến lược an toàn 

đường bộ quốc gia và các nội dung được thống nhất trong kế hoạch hành động an toàn đường 

bộ quốc gia. 

Bảng 20: Theo dõi và đánh giá 

Nhiệm vụ Mục đích Tần suất 

Mẫu báo cáo Để phát triển một mẫu báo cáo, dựa trên khung 

kết quả, cho phép báo cáo thường xuyên và nhất 

quán về các vấn đề và dữ liệu an toàn đường bộ. 

Một lần và sau đó 

được phát triển thêm 

khi các quy trình và 

chất lượng dữ liệu 

được cải thiện 

Chế độ báo 

cáo 

Để đối chiếu dữ liệu đầu ra và kết quả về an toàn 

đường bộ và dữ liệu hoạt động liên quan (bao 

gồm cả việc cung cấp các Kế hoạch hành động về 

an toàn đường bộ quốc gia), báo cáo chính phủ và 

phổ biến thông tin chính cho các đối tác và giới 

truyền thông 

Hàng quý (trong vòng 

4 tuần kể từ cuối 

tháng 3, 6, 9 và 12) 

Đánh giá kết 

quả an toàn 

Thực hiện đánh giá đầy đủ các kết quả dựa trên 

việc thực hiện an toàn đường bộ và quản lý thể 

Hoàn thành trong năm 

tài chính 2024/25 
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đường bộ 

giữa thập kỷ 

chế để đưa ra các quyết định để đạt được các mục 

tiêu năm 2030. 

 

Việc biên soạn và công bố Báo cáo an toàn đường bộ hàng quý là một nhiệm vụ thiết yếu liên 

tục, hỗ trợ hai mục tiêu quan trọng: 

• cho phép UBATGTQG đánh giá tiến độ hoạt động và kết quả và xác định xem có cần 

điều chỉnh các kế hoạch hiện tại hay không 

• thúc đẩy sự minh bạch giữa các cơ quan thành viên UBATGTQG và trong cộng đồng 

rộng lớn hơn về tiến bộ an toàn đường bộ ở Việt Nam. 

Có những vấn đề quan trọng trong thu thập và quản lý dữ liệu an toàn đường bộ ở Việt Nam. 

Những vấn đề này sẽ không làm chậm trễ việc công bố thông tin có sẵn. Những vấn đề này cần 

được giải quyết như một vấn đề ưu tiên, theo cách giải quyết nhu cầu của các cơ quan quản lý, 

lập chính sách và đường bộ. Báo cáo phải phù hợp với khuôn khổ quản lý kết quả đã được 

thống nhất. Các báo cáo ban đầu có thể được điều chỉnh cho đến khi xác định được định dạng 

nhất quán và tập dữ liệu cung cấp thông tin quan trọng về an toàn đường bộ. 

Đánh giá giữa thập kỷ đối với Chiến lược an toàn đường bộ Quốc gia cần xem xét lại tiến độ 

trong việc xây dựng và thực hiện Chiến lược an toàn đường bộ Quốc gia và các Kế hoạch hành 

động an toàn đường bộ Quốc gia, và năng lực quản lý an toàn đường bộ của Chính phủ Việt 

Nam để đạt được các mục tiêu an toàn đường bộ. Đồng thời cần phải cung cấp cơ sở để từ đó 

có thể đưa ra các quyết định đầu tư và chính sách khác nhằm đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu 

về an toàn đường bộ của Chính phủ. 

Nghiên cứu và phát triển và chuyển giao kiến thức 

Một chức năng của UBATGTQG là thúc đẩy đầu tư dài hạn vào nghiên cứu và phát triển an 

toàn đường bộ, và hỗ trợ các chương trình nâng cao năng lực an toàn đường bộ giữa các cơ 

quan chính phủ và trong các ngành nghề cụ thể. 

Bảng 21: Nghiên cứu và chuyển giao kiến thức 

Nhiệm vụ Mục đích Tần suất 

Chiến lược 

nghiên cứu và 

phát triển 

Đặt ra các ưu tiên cho nghiên cứu và phát triển, và 

chuyển giao kiến thức, các chương trình sẽ nâng 

cao hiểu biết về các vấn đề an toàn đường bộ chính 

ở Việt Nam và thực hiện các giải pháp hiệu quả. 

Một lần, và sau đó 

có thể được sửa đổi 

như một phần của 

đánh giá giữa Thập 

kỷ 

Chương trình 

nghiên cứu an 

toàn đường 

bộ 

Xây dựng và thực hiện một chương trình làm việc 

để hỗ trợ việc ra quyết định trong tương lai trong 

các lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược về 

ATGT đường bộ ở Việt Nam và phát triển theo 

thời gian năng lực an toàn đường bộ của cộng 

đồng nghiên cứu 

Hàng năm, phối hợp 

với các cơ quan đối 

tác quan trọng về an 

toàn đường bộ và 

cộng đồng nghiên 

cứu 

Chương trình 

nâng cao 

năng lực an 

Phát triển và cung cấp một chương trình nâng cao 

năng lực liên tục cho tất cả các cơ quan thành viên 

UBATGTQG cũng như các tổ chức và cá nhân 

khác làm việc trong lĩnh vực an toàn đường bộ giải 

Đang diễn ra, với ít 

nhất một hoạt động 

chính mỗi quý đề 

cập đến các chủ đề 
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toàn đường 

bộ 

quyết các vấn đề chính về quản lý và can thiệp an 

toàn đường bộ 

chính về an toàn 

đường bộ 

 

Nghiên cứu nên được tiến hành theo cách cho phép các hành động tiếp theo xảy ra. Ví dụ, một 

chương trình hoạt động nghiên cứu bền vững nên được thực hiện để nâng cao hiểu biết về mức 

độ tuân thủ quy định về dây an toàn, giới hạn tốc độ, điện thoại di động hoặc luật lái xe khi 

uống rượu bia. Các cuộc khảo sát tốc độ giao thông cụ thể cũng có thể cần được tiến hành. Kết 

quả của mỗi vấn đề này phải phù hợp với khung kết quả và có thể được sử dụng để chỉ đạo các 

biện pháp can thiệp của các cơ quan thành viên UBATGTQG. Chương trình nghiên cứu có thể 

bao gồm nghiên cứu về các lĩnh vực chính sách cụ thể quan tâm, để tạo điều kiện cho việc xem 

xét các vấn đề về chính sách, các phương án lựa chọn chính sách và thực hiện các quyết định 

chính sách tốt hơn. 

Có nhiều cách để thực hiện các chương trình nâng cao năng lực. Những điều này nên tập trung 

vào những cá nhân công tác trong lĩnh vực an toàn đường bộ và nhằm nâng cao kiến thức kỹ 

thuật cụ thể của họ về lĩnh vực họ đang làm việc và hiểu biết chung của họ về lĩnh vực an toàn 

đường bộ. Cần tận dụng cơ hội cơ hội để tìm kiếm sự đóng góp từ các chuyên gia thỉnh giảng, 

hoặc các chương trình nâng cao năng lực được tổ chức chính thức hơn do các cơ quan cá nhân 

phát triển. 
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5. HỆ THỐNG DỮ LIỆU 

UBATGTQG có những chức năng quản lý dữ liệu sau: 

• Phát triển và quản lý Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia cho mục đích cung cấp truy 

cập được phê duyệt tiếp cận dữ liệu ATGT đường bộ từ BCA, BYT và BGTVT; 

• Chủ trì giám sát Cổng điện tử này giữa ba Bộ và các điều kiện liên quan đến quyền truy cập 

mở vào dữ liệu được tập hợp lại trong Cổng điện tử; 

• Thành lập bộ quy trình và các bước thiết lập và theo dõi các chỉ số quan trọng trong lĩnh vực 

ATGT đường bộ, báo cáo công khai về các chỉ số đó; 

• Xây dựng kế hoạch, chương trình nâng cao chất lượng và số lượng dữ liệu ATGT đường bộ 

thông qua Cổng điện tử, bao gồm thiết loại dữ liệu hiệu suất an toàn; 

• Phân tích tất cả các bộ dữ liệu hiện có và các nghiên cứu có liên quan để quan đó các bên liên 

quan có thể nắm bắt các vấn đề ATGT đường bộ quan trọng tại Việt Nam và đưa ra các giải 

pháp dựa trên minh chứng. 

Hệ thống dữ liệu ATGT đường bộ được quản lý bởi Trung tâm thông tin ATGT đường bộ Quốc gia 

theo các nguyên tắc sau: 

• Dữ liệu phải được sử dụng cho các sự phát triển toàn diện các chương trình ATGT đường bộ 

và dựa trên minh chứng; 

• Cải thiện dữ liệu cần tận dụng công nghệ và sắp xếp thể chế và bền vững; 

• Dữ liệu phải được chia sẻ trực tuyến và dễ dàng truy cập bởi các bên liên quan; 

• Quá trình thu thâp và phân tích dữ liệu phải dễ dàng được theo sát.   

Mô hình dữ liệu của Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia bao gồm hai bộ phận, Cơ sở dữ liệu về 

TNGT của BCA và chính NRSP. 

Hình 32: Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia 
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CSDL về TNGT thuộc thẩm quyền trách nhiệm của BCA, và là cơ quan chính trong việc thu thập 

dữ liệu về TNGT. Một giao diện lập trình ứng dụng (API, một chuỗi các quy tắc cho phép các chương 

trình có thể kết nối với nhau và sẽ trở thành cách thức chính để tích hợp các hệ thống CSDL khác 

nhau) có thể được sử dụng để chia sẻ dữ liệu về TNGT vào NRSP mà không làm lộ các dữ liệu cá 

nhân và đồng thời tích hợp CSDL về TNGT với các nguồn dữ liệu TNGT khác. 

NRSP thuộc thẩm quyền trách nhiệm của UBATGTQG và là nền tảng ATGT đường bộ chính nhằm 

tích hợp dữ liệu TNGT với các loại dữ liệu ATGT đường bộ khác. NRSP sẽ được ủy quyền và cấp 

chứng nhận như một cổng dữ liệu ATGT đường bộ chính thức của quốc gia bở Trung tâm dữ liệu 

điện tử của Chính phủ. Dữ liệu được tích hợp sau đó sẽ được chia sẻ với tất cả các bên liên quan trong 

lĩnh vực ATGT điện tử bao gồm Chính phủ, các nhà học thuật hay công chúng. 

Quản lý và hoạt động tổng quan của dữ liệu ATGT đường bộ tại Việt Nam được mô tả trong hai 

phần. Một là, cách BCA sẽ thu thập dữ liệu TNGT, tích hợp dữ liệu này với các nguồn dữ liệu TNGT 

khác, và chia sẻ với NRSP. Hai là, quy trình hàng ngày để quản lý Cổng điện tử ATGT đường bộ 

Quốc gia. 
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Cơ sở dữ liệu về Tai nạn giao thông của BCA 

Để có thể duy trì các bộ dữ liệu về TNGT đáng tin cậy và chính xác, BCA sẽ tích hợp hệ thống CSDL 

về TNGT của mình hiện nay với các nguồn dữ liệu TNGT khác. Đặc biệt, CSDL về TNGT thông 

qua nền tảng API sẽ tích hợp dữ liệu TNGT của BCA với dữ liệu y tế từ BYT, hệ thống đăng ký hộ 

tịch và dữ liệu bảo hiểm. Ngoài ra, CSDL về TNGT của BCA cũng sẽ tích hợp với hệ thống dữ liệu 

đăng ký phương tiện và GPLX, từ đó thông tin chi tiết về phương tiện và người điều khiển phương 

tiện trong các vụ TNGT sẽ đáng tin cậy hơn. Các Bộ quản lý hệ thống CSDL riêng của mình có trách 

nhiệm đảm bảo các chương trình cải thiện dữ liệu và bảo đảm chát lượng dữ liệu. 

Quản lý cơ sở dữ liệu 

1. Cấp quyền truy cập cho người dùng – BCA sẽ có chính sách truy cập nội bộ, bao gồm tối 

thiểu ba cấp độ: 

a. Truy cập cho nhân viên phân tích – cho phép người dùng được bổ sung, sửa đổi, 

cập nhật và xóa các thống kê lưu trữ; 

b. Truy cập cho Quản trị viên các Đội CSGT – cho phép người dùng quản lý dữ 

liệu trùng lặp và tải xuống sổ kiểm tra; 

c. Truy cập cho Quản trị viên tại trụ sở - cho phép người dùng quản lý truy cập, 

sửa đổi biểu mẫu báo cáo, cập nhật mốc giới hành chính và địa lý, thực hiện các 

sự thay thế cho nền tảng. 

1. Cập nhật biểu mẫu và các chỉ số dữ liệu TNGT - BCA sẽ xây dựng từ điển dữ liệu của riêng 

mình về tất cả các trường dữ liệu mà đang được thu thập, các định nghĩa và giá trị được ấn 

định của chúng. Từ điển dữ liệu này sẽ được thống nhất với BYT và BGTVT. BCA sẽ tiến 

hành đánh giá hàng năm từ điển dữ liệu này cùng với BYT và BGTVT để đảm bảo rằng các 

lĩnh vực và định nghĩa vẫn được chuẩn hóa với tất cả các bộ. Đánh giá này bao gồm khả năng 

áp dụng của các trường, tính toàn diện của các giá trị và định nghĩa dữ liệu được chỉ định, và 

tần suất thu thập. Các thay đổi đối với từ điển dữ liệu và biểu mẫu sau đó sẽ được BCA thực 

hiện trong hệ thống cơ sở dữ liệu của họ và phải được thông báo cho tất cả Cảnh sát Giao 

thông. Tập hợp sơ bộ các yếu tố dữ liệu sự cố được bao gồm tại phụ lục 3D vào phần nội 

dung chính của báo cáo. Các nhu cầu dữ liệu cụ thể của từng Bộ có thể được bổ sung vào tập 

hợp sơ bộ này (ví dụ: chi tiết cá nhân của những người liên quan đến vụ tai nạn cho cuộc điều 

tra của BCA).  

2. Khắc phục sự cố, Hệ thống ngừng hoạt động và Đường dây nóng – Trong trường hợp CSDL 

Quốc gia về TNGT của BCA gặp phải vấn đề hoặc hệ thống ngừng hoạt dộng, một thông 

báo sẽ được gửi tới cho tất cả CSGT và Trung tâm thông tin ATGT đường bộ Quốc gia. Nếu 

vấn đề đã được xử lý, một thông báo mới sẽ được gửi đi đến tất cả người dùng. Một đường 

dây nóng có thể thường xuyên tiếp nhận những thắc mắc và giải quyết vấn đề phải được thiết 

lập trong BCA. 

Thu thập dữ liệu 

Các bước sau sẽ điều chỉnh các hành động được thực hiện bởi BCA trong việc thu thập dữ liệu: 

3. Cảnh sát giao thông ghi thông tin vào biểu mẫu thủ công được cập nhật hoặc biểu mẫu điện 

tử sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động. Nếu sử dụng biểu mẫu điện tử thì biểu mẫu sẽ 

tự động được tải lên CSDL về TNGT của BCA. Nếu sử dụng biểu mẫu thủ công, thì biểu 

mẫu này phải được gửi đến trụ sở CSGT để được mã hóa vào CSDL về TNGT. Có thể cần 

phải điều động một cán bộ an toàn đường bộ cho các trụ sở CSGT báo cáo nhiều vụ tai nạn 

hơn, cán bộ này sẽ là người quản lý và mã hóa chuyên dụng của CSDL về TNGT của BCA. 
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4. Một khi được tải vào hệ thống, báo cáo này sẽ phải được xác nhận và phê duyệt bởi Quản trị 

viên tại trụ sở CSGT trước khi hết ngày. Điều này phù hợp với quy trình phê duyệt hiện tại 

đối với các mẫu đơn báo cáo vụ việc tại trụ sở cảnh sát. 

5. CSDL của BCA sau đó sẽ liên kết tới đăng ký phương tiện và GPLX thông qua nền tảng giao 

diện lập trình ứng dụng (API). 

Dữ liệu về Giấy phép lái xe 

6. BCA và TCĐB đều sẽ có quyền truy cập vào trường dữ liệu số giấy phép lái xe trong mỗi hệ 

thống cơ sở dữ liệu. Nếu hồ sơ giữa hai hệ thống cơ sở dữ liệu có cùng số giấy phép lái xe 

thì TAD sẽ có thể tải dữ liệu cấp phép từ cơ sở dữ liệu của TCĐB. Cụ thể, TCĐB sẽ truyền 

tải họ tên, ngày sinh, tuổi của người lái xe, giới tính của người lái xe, loại giấy phép lái 

xe và thời hạn sử dụng giấy phép lên CSDL về TNGT. 

7. Để hoàn thành tải lên dữ liệu đăng ký phương tiện vào CSDL về TNGT, cán bộ GSGT 

được phân công sẽ xác nhận thông qua hệ thống rằng số định danh phương tiện từ cả 

hai hệ thống CSDL trùng khớp và việc tải xuống dữ liệu đăng ký phương tiện có thể 

được tiến hành. Cụ thể, cán bộ CSGT được phân công có thể xác nhận các sự trùng 

khớp bất cứ khi nào có thể. 

Dữ liệu y tế 

8. Cán bộ CSGT được phân công sẽ cập nhật thống kê điện tử theo những chi tiết được 

thu thập qua hoạt động điều tra. Trong trường hợp Hệ thống dữ liệu y tế của BYT chưa 

có dữ liệu từ các bệnh viện tại các tỉnh nơi vụ TNGT xảy ra, CSGT phải cập nhật số 

trường hợp tử vong và chấn thương trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi xảy ra vụ 

việc. 

9. Nếu Hệ thống dữ liệu y tế đã được tích hợp với CSDL về TNGT, BCA có thể tải xuống 

dữ liệu tử vong và chấn thương từ BYT thông qua nền tảng API. Để tạo điều kiện cho 

sự tích hợp, BCA và BYT sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu về tên và số định danh trong 

mỗi hệ thống CSDL. Nếu hồ sơ giữa hai hệ thống CSDL có cùng số định danh quốc 

gia hay tên, CSDL về TNGT sẽ có thể tải xuống được dữ liệu về mức độ thương tích 

từ CSDL của BYT. 

10. Để hoàn thành tải lên dữ liệu về tử vong và chấn thương vào CSDL về TNGT, cán bộ 

CSGT được phân công sẽ xác nhận thông qua hệ thống rằng số định danh quốc gia hoặc 

tên từ cả hai hệ thống CSDL trùng khớp và việc tải xuống dữ liệu tử vong và chấn 

thương có thể được tiến hành. Cụ thể, cán bộ CSGT được phân công có thể xác nhận 

các sự trùng khớp bất cứ khi nào có thể. 

11. Thống kê tử vong và chấn thương trong dữ liệu của BYT không trùng khớp với CSDL 

về TNGT sẽ được gửi đến cho CSDL về TNGT thông qua nền tảng API. Thông tin như 

thời gian và ngày tử vong hay chấn thương, tuổi, giới tính và mức độ nghiêm trọng của 

vụ tai nạn/chấn thương sẽ được tự động tải lên hệ thống CSDL về TNGT từ CSDL y tế 

của BYT. 

Dữ liệu khác 

12. Việc tích hợp trong tương lai giữa CSDL về TNGT và hệ thống Đăng ký hộ tịch cũng 

như hệ thống cơ sở dữ liệu Bảo hiểm sẽ tuân theo quy trình tương tự như việc tích hợp 

giữa BCA và BYT. 

13. Trong trường hợp không có kết nối internet hoặc có vấn đề kỹ thuật tại trụ sở CSGT, 

cán bộ Cảnh sát giao thông hoặc cán bộ an toàn đường bộ được phân công phải mang 
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bản mềm của báo cáo đến trụ sở CSGT gần nhất có kết nối internet để mã hóa thông 

tin vụ tai nạn vào CSDL về TNGT. 

14. Các hồ sơ đã được mã hóa vào CSDL về TNGT sẽ được tải lên NRSP ngoại trừ các dữ 

liệu bí mật như tên, số định danh cá nhân, đăng ký phương tiện và số nhận dạng, cùng 

những dữ liệu khác. Điều này sẽ được thực hiện tự động thông qua một nền tảng API. 

Mọi chỉnh sửa hoặc cập nhật cũng sẽ được phản ánh trên Cổng điện tử ATGT đường 

bộ Quốc gia. 

Bảo đảm chất lượng dữ liệu 

1. Quản lý thống kê bị trùng lặp – Quản trị viên tại các Đội CSGT sẽ có trách nhiệm quản 

lý những thống kê bị trùng lặp theo thẩm quyền của mình. Vấn đề này cần được hoàn 

thành trong một tuần. Thống kê bị trùng lặp phải được giải quyết để đảm bảo tính chính 

xác và đáng tin cậy của dữ liệu. 

2. Sổ kiểm tra – Quản trị viên tại các Đội CSGT cũng phải thường xuyên kiểm tra sổ kiểm 

tra để bảo đảm tất cả cán bộ CSGT tại Đội thường xuyên nhập dữ liệu vào hệ thống và 

không có tình trạng báo cáo bị xáo trộn. 

3. Kiểm tra ngẫu nhiên – Quản trị viên tại các Đội CSGT sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra 

ngẫu nhiên đối với những thống kê đã được nhập vào hệ thống và kiểm tra tính hoàn 

thiện và độ tin cậy. 

4. Tập huấn – Tập huấn về thống kê và điều tra TNGT cho CSGT và Cán bộ ATGT đường 

bộ cần phải được triển khai mỗi 03 năm/lần. 
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Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia 

CSDL về TNGT sẽ tự động gửi các bộ dữ liệu thô không phải là thông tin mật cho NTSP thông 

qua một nền tảng API. Các chỉ số dữ liệu TNGT được kiến nghị cho CSDL về TNGT sẽ được 

đẩy lên NTSP được liệt kê trong Phụ lục 3D của báo cáo này. Những bộ dữ liệu TNGT sau đó 

sẽ được tích hợp với các loại dữ liệu ATGT đường bộ khác như dữ liệu về kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ, đánh giá iRAP và các Bộ có liên quan. Các bộ dữ liệu được tích hợp sau đó 

sẽ được mở cho tất cả mọi người cho các chương trình và nghiên cứu về ATGT đường bộ. 

Quản lý Cơ sở dữ liệu 

1. Giao thức vận thành và thể chế - UBATGTQG sẽ triển khai và mở rộng NRSP theo 

thời gian. Để thực hiện được, cần: 

a. Thiết lập giao thức vận thành và thể chế về cách các Bộ thu thập, chia sẻ và 

phân tích dữ liệu; 

b. Hỗ trợ xác định năng lực và nguồn lực cụ thể cần thiết cho mỗi Bộ để thu thập 

dữ liệu TNGT chính xác và đáng tin cậy; 

c. Thiết lập thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với mỗi Bộ và bảo đảm CSDL về TNGT 

có thể tishc hợp các bộ dữ liệu được xác định. 

2. Tư vấn và đánh giá – UBATGTQG sau đó sẽ tổ chức tư vấn và đánh giá để tiếp tục cải 

thiện dữ liệu. Để làm được điều đó, cần công bố định nghĩa các tiêu chuẩn cho các chỉ 

số dữ liệu TNGT; thiết lập rõ ràng và cụ thể kế hoạch làm việc cho hoạt động cải thiện 

thu thập dữ liệu, tài chính và đào tạo; xác định chi tiết các bước thu thập, quản lý, phân 

tích, sử dụng, đánh giá và báo cáo; và cung cấp báo cáo và đánh giá hàng năm các công 

việc của tất cả các bên liên quan. 

3. Cấp quyền truy cập – UBATGTQG sẽ có ba cấp truy cập vào NRSP: 

a. Truy cập công khai – người truy cập có thể xem, phân tích và tải xuống dữ liệu 

từ NRSP; 

b. Truy cập phân tích – người truy cập có thể bổ sung, tải lên, sửa đổi và xóa dữ 

liệu trong NRSP; 

c. Truy cập quản trị - có thể quản lý người dùng và thực hiện những thay đổi lên 

nền tảng. 

4. Cập nhật các mô-đun và phương pháp phân tích – UBATGTQG sẽ chủ trì phát triển và 

tiêu chuẩn hóa các mô-đun và phương pháp phân tích đặc biệt đối với tính toán thiệt 

hại về kinh tế từ tử vong và chấn thương do TNGT đường bộ gây, và định nghĩa điểm 

đen hoặc vị trí có rủi ro cao. Những sự thay đổi đối với phương pháp sẽ được thực hiện 

trong NRSP và phải được liên hệ với tất cả các Bộ có liên quan. Theo thời gian, với 

nhiều dữ liệu và sự hiểu biết hơn về ATGT đường bộ, các mô-đun phân tích có thể 

được thay đổi trong thỏa thuận với BCA, BGTVT và BYT. 

5. Cập nhật dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - TCĐB sẽ cần cung cấp bản đồ 

cầu đường và bộ dữ liệu trong hồ sơ CSV mà có thể được tải lên NRSP. Những bản đồ 

này cho phép dữ liệu về kết cấu hạ tầng đường bộ có thể được tích hợp với dữ liệu 

TNGT. Bộ dữ liệu mới và được cập nhật phải được gửi cho UBATGTQG để tải lên 

NRSP. 
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6. Tích hợp dữ liệu đánh giá iRAP – Khi có thể, BGTVT phải cung cấp quyền truy cập 

cho UBATGTQG đối với bộ dữ liệu đánh giá iRAP mà có thể được tải lên thông qua 

NRSP bằng một nền tảng API. 

7. Tích hợp dữ liệu tốc độ giao thông – Dữ liệu tốc độ giao thông chủ yếu đến từ hai 

nguồn. Đầu tiên là của BGTVT, hiện có dữ liệu tốc độ giao thông của xe buýt. Tùy 

thuộc vào định dạng của dữ liệu tốc độ giao thông từ BGTVT, nó có thể được khai phá 

nếu nền tảng tốc độ này có thể được tích hợp hoàn toàn với NRSP (và dữ liệu tốc độ có 

thể được tải lên thông qua một API) hoặc, giống như dữ liệu cơ sở hạ tầng đường bộ, 

hồ sơ CSV có thể được cung cấp bởi BGTVT (để UBATGTQG tải lên NRSP). Nguồn 

dữ liệu tốc độ giao thông khác là từ các công ty tư nhân, như ứng dụng gọi xe taxi Grab 

có dữ liệu tốc độ giao thông ẩn danh có thể được tải lên NRSP. 

8. Tải lên các bộ dữ liệu khác - Các bộ dữ liệu khác như giao thông hàng ngày trung bình 

hàng năm, bản đồ trường học, dữ liệu hiệu suất an toàn, dữ liệu mở rộng hoặc nghiên 

cứu an toàn đường bộ có thể được UBATGTQG tải lên NRSP. Điều này có thể sử dụng 

định dạng CSV nếu dữ liệu tham chiếu địa lý có sẵn hoặc các tài liệu hoặc báo cáo có 

thể được cung cấp cho công chúng. 

9. Khắc phục sự cố, hệ thống ngừng hoạt động và đường dây nóng - Trong trường hợp 

NRSP gặp phải vấn đề hoặc hệ thống ngừng hoạt dộng, một thông báo sẽ được gửi tới 

cho tất cả người dùng. Nếu vấn đề đã được xử lý, một thông báo mới sẽ được gửi đi. 

Một đường dây nóng có thể thường xuyên tiếp nhận những thắc mắc và giải quyết vấn 

đề phải được thiết lập. 

Phân tích và báo cáo dữ liệu 

1. Báo cáo ATGT đường bộ - NRSO sẽ sử dụng NRSP để chuẩn bị báo cáo trong mọi 

khía cạnh của lĩnh vực ATGT đường bộ. Bao gồm: 

a. Báo cáo tình trạng an toàn đường bộ hàng quý và hàng năm được công bố 

thường xuyên một cách nhất quán và cho phép các bên liên quan đánh giá tiến 

độ an toàn đường bộ, bao gồm cả việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch 

quốc gia; 

b. Báo cáo định kỳ về tình trạng của các chủ đề chính được quan tâm như sự an 

toàn của trẻ em hoặc người điều khiển xe mô tô; 

c. Các báo cáo dữ liệu khác cần thiết để hỗ trợ sự lãnh đạo của Chính phủ Việt 

Nam trong lĩnh vực ATGT đường bộ. 

2. Đánh giá ATGT đường bộ - NRSO sẽ sử dụng NRSP để thực hiện hoặc cung cấp thông 

tin cho các bên liên quan để thực hiện đánh giá các vấn đề an toàn đường bộ - ví dụ về 

các nghiên cứu bao gồm nghiên cứu trước sau, phân tích Bayes thực nghiệm, nghiên 

cứu so sánh hoặc nghiên cứu đối chiếu. Các nghiên cứu đánh giá sẽ được tập trung vào 

Khung kết quả an toàn đường bộ và do đó có thể bao gồm, ví dụ, các nghiên cứu đánh 

giá liên quan đến: 

a. Tỉ lệ người ngồi xe mô-tô đội mũ bảo hiểm; 

b. Tốc độ giao thông trung bình trong đô thị và nông thôn; 

c. TNGT liên quan đến rượu bia; 

d. Đánh giá an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

3. Phân tích hỗ trợ chương trình - NRSO sẽ sử dụng NRSP để hỗ trợ việc chuẩn bị, giám 

sát và đánh giá các chương trình an toàn. Một ví dụ về điều này là việc chuẩn bị các 
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chương trình điểm đen hoặc vị trí có nguy cơ cao. Thông qua NRSP, các địa điểm có 

nguy cơ cao trong cả nước có thể được xác định. Sau khi xác định được những vị trí có 

nguy cơ cao này, UBATGTQG cùng với BGTVT cùng chính quyền địa phương cần 

tiến hành kiểm tra địa điểm để tiến hành nghiên cứu sâu hơn, thu thập dữ liệu về các 

yếu tố và thu thập dữ liệu bổ sung như xung đột giao thông hoặc dữ liệu về hành vi của 

người tham gia giao thông. Các phát hiện sau đó sẽ được sử dụng để đề xuất các biện 

pháp cho những vị trí có nguy cơ cao này, sau đó sẽ được xếp hạng theo mức độ ưu 

tiên và dự trù ngân sách. Một quy trình quản lý điểm đen điển hình được minh họa dưới 

đây: 

Hình 33: Quá trình thu thập dữ liệu, báo cáo và phân tích 

 

 

 

Thu thạp dữ liệu TNGT thông qua Hệ thống 

CSDL Quốc gia về TNGT của BCA 

Dữ liệu thô không phải là thông tin mật 

được chuyển đến NRSP thông qua API 

Xác định và phân tích các vị trí có rủi ro cao 

thông qua NRSP 

UBATGTQG/BGTVT khảo sát các vị trí có 

rủi ro cao 

Phát hiện các yếu tố dẫn đến TNGT 
Các yếu tố dẫn đến TNGT không được phát 

hiện 

Các biện pháp được đề xuất cho mỗi vị trí Phân tích sâu hơn sử dụng dữ liệu bổ sung 

Thiết lập ưu tiên áp dụng các biện pháp cho 

các vị trí Các yếu tố vẫn chưa được xác định 

Triển khai các biện pháp Điểm đen được phân loại không chính xác 

Tác động của các biện pháp được đánh giá Không đề xuất biện pháp 
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Tập huấn 

UBATGTQG sẽ chủ trì các hoạt động nâng cao năng lực liên quan đến NRSP. Các khóa đào 

tạo này bao gồm sử dụng dữ liệu và chuyển đổi chúng thành các quyết định có ý nghĩa về an 

toàn đường bộ, thực hiện các nghiên cứu về an toàn đường bộ, cùng những hoạt động khác. 

BCA sẽ được đào tạo tùy chỉnh để tối ưu hóa các nhiệm vụ thực thi pháp luật, đào tạo cho 

BGTVT trong quản lý điểm đen, đào tạo cho BYT để tối ưu hóa phản ứng khẩn cấp và các nhà 

học thuật và các nhà nghiên cứu để sử dụng NRSP. Các sáng kiến đào tạo phải là một nỗ lực 

hợp tác giữa các chuyên gia chính phủ, quốc tế và địa phương. 
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Phụ lục 4D: Kế hoạch hoạt động và ngân sách 

Kế hoạch công tác này được xây dựng nhằm triển khai các khuyến nghị về: 

• Thành lập NRSO 

• Thành lập Cổng thông tin An toàn đường bộ Quốc gia. 

Quá trình này yêu cầu nhiều sự thay đổi cần có sự tiếp diễn và hoàn thành theo thời gian, vì 

vậy kế hoạch công tác được chia thành 04 giai đoạn. 

 

Giai đoạn 1 Phê duyệt Năm thứ 1 

Giai đoạn 2 Triển khai Năm thứ 1 & 2 

Giai đoạn 3 Chứng tỏ vai trò Năm thứ 3  

Giai đoạn 4 Tăng cường Năm thứ 4  

 

Nhằm đề cao hoạt động triển khai một cách sớm nhất và dễ dàng nhất, việc thành lập NRSO 

yêu cầu tận dụng cơ chế hành chính đơn giản nhất, như đã được đề cập trong giai đoạn 1. 

Một khi NRSO được triển khai và chứng minh, một cơ chế mạnh mẽ hơn sẽ được sử dụng để 

tăng cường cho NRSO như một cơ quan tiên phong trong lĩnh vực an toàn đường bộ tại Việt 

Nam. 

Kế hoạch công tác này tập trung vào các nhiệm vụ và hoạt động thành lập. Điều này dẫn tới 

những nhiệm vụ và hoạt động mang tính liên tục được đánh dấu xanh. Nguồn nhân lực và tài 

chính bổ sung cần được xây dựng theo thời gian trong Văn phòng UBATGTQG. 

Giai đoạn 1-3 đề cập đến trường hợp tận dụng bên thứ ba để hỗ trợ cho cán bộ hiện tại của 

Văn phòng UBATGTQG để triển khai các nhiệm vụ và hoạt động thành lập, và bắt đầu triển 

khai các nhiệm vụ và hoạt động mang tính liên tục. Ngân sách dự kiến đã được xây dựng một 

cách phù hợp. 

Quyết định được đưa ra để tăng cường cho NRSO trong giai đoạn 4 đánh dấu điểm mà những 

công việc thường xuyên của NRSO được triển khai bởi cán bộ của NRSO và chuyên gia hợp 

đồng tập trung vào các dự án phát triển cụ thể. Cần có một cuộc đánh giá ngân sách và nhân 

sự đầy đủ, riêng biệt để hỗ trợ giai đoạn và quyết định này. 

trù ngân sách đã được chuẩn bị dựa trên một số dự tính như sau. 

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 Tổng cộng 

$310,000 $375,000 $545,000 $755,000 $1,985,000 
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Giai đoạn 1: Phê duyệt Năm thứ 1 

Tập trung: Chuyển hóa những khuyến nghị và phân tích thành những quyết định chính thức 

để thành lập NRSO và Cổng thông tin ATĐB Quốc gia, và hoàn thiện chiến lược và kế 

hoạch hành động ATĐB Quốc gia 

Nhiệm vụ Hoạt động 

Hệ thống Quản trị Chuẩn bị các văn bản pháp lý và chính sách, trình Thủ Tướng Chính phủ 

phê duyệt: 

• Chức năng của NRSO (và Ban Thư ký) gắn với chức năng của Văn 

phòng UBATGTQG 

• Chức năng của Diễn đàn An toàn đường bộ Quốc gia gắn với chức 

năng của Diễn đàn ATGT hiện tại 

• Bổ sung chức năng của Cổng thông tin như một yêu cầu kỹ thuật của 

UBATGTQG 

• Sửa đổi quy chế hoạt động của UBATGTQG một cách phù hợp 

Kế hoạch làm việc & 

Ngân sách của NRSO  
• Chuẩn bị và xin phê duyệt đối với chương trình làm việc của NRSO 

và ngân sách triển khai giai đoạn 1-3 (Quyết định/Triển khai/Chứng 

minh) của bản Kế hoạch này 

• Đề cử người đứng đầu NRSO và tuyển 03 chuyên gia hợp đồng để hỗ 

trợ triển khai Kế hoạch này, dựa trên vị trí của 03 cấp phó giúp việc 

cho người đứng đầu NRSO 

Chiến lược và lập kế 

hoạch 
• Hoàn thiện chiến lược quốc gia để định hướng chính sách an toàn 

đường bộ, lập kế hoạch và hoạt động đến năm 2030, bao gồm tầm nhìn 

an toàn đường bộ và mục tiêu tạm thời, và nhiệm vụ cho NRSO và 

Cổng thông tin 

• Phát triển, xây dựng ngân sách, công bố và giám sát việc triển khai kế 

hoạch hành động liên ngành để đạt được kết quả trung gian và cuối 

cùng, và bảo đảm nguồn lực để thành lập NRSO và Cổng thông tin 

Sổ tay NRSO  Hoàn thiện Sổ tay NRSO (phiên bản 1) dựa trên những quyết định chính 

thức để thành lập NRSO và Cổng thông tin, và triển khai chương trình 

làm việc của NRSO 
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Giai đoạn 2: Triển khai Năm thứ 1 & 2 

Tập trung: Triển khai Chương trình làm việc của NRSO, phát triển Cổng thông tin ATĐB 

Quốc gia và nâng cao năng lực quản lý chuyên môn an toàn đường bộ 

Nhiệm vụ Hoạt động 

Hệ thống Quản trị  • Bổ nhiệm thành viên của NRSO 

• Thiết lập và triển khai lịch họp của NRSO để hỗ trợ UBATGTQG 

Thiết lập lịch họp cho Diễn đàn ATGT đường bộ Quốc gia để hỗ trợ chính 

phủ và các tổ chức ngoài chính phủ 

Chiến lược và lập kế 

hoạch 

Giám sát điều phối kế hoạch hành động an toàn đường bộ quốc gia, bao gồm 

báo cáo, theo dõi và giải quyết vấn đề  

Chương trình cải 

cách pháp luật 

Triển khai sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật hiện tại và xây dựng 

các VBQPPL mới để nâng cao hiệu quả các quyết định của Cổng thông tin, 

đặc biệt là: 

• Luật thống kê 2015 

• Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước 2018 

• Giải mật (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) 

• Thông tư 58 của BCA 

• Nghị Định số 47/2020/NĐ-CP  

• Các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu 

Cổng thông tin 

ATĐB Quốc gia 

(NRSP) 

Tìm kiếm dự án công nghệ thông tin và truyền thông lớn để phát triển NRSP, 

thông qua: 

• Đánh giá dữ liệu ban đầu 

• Xây dựng nền tảng cho Cổng thông tin 

• Triển khai và đánh giá nền tảng 

• Các hoạt động tập huấn và hướng dẫn 

• Chương trình theo dõi và hỗ trợ 

Các chương trình cải 

thiện dữ liệu của 

BCA và BYT 

Cải thiện hoạt động thu thập dữ liệu về ATĐB giữa các Bộ thông qua: 

• Chuẩn bị một biểu mẫu dữ liệu tai nạn duy nhất với các tiêu chí dữ liệu tai 

nạn được xác định rõ ràng và chuẩn hóa (ví dụ: định nghĩa về tử vong và 

thương tích)  

• BYT triển khai và mở rộng phạm vi Hệ thống giám át thương tích 

• Mua sắm trang thiết bị như thiết bị GPS, máy tính và Internet cho các Đội 

CSGT 

• BCA bảo đảm tích hợp CSDL TNGT (TAD) với dữ liệu từ BYT, GPLX từ 

TCĐB, đăng ký phương tiện của BCA và các nguồn khác liên quan đến 

TNGT (vd. Bảo hiểm, hộ tịch) 

Nâng cao năng lực 

chuyên môn 

Xây dựng và triển khai các khóa học đa lĩnh vực trong lãnh đạo của các Bộ 

thuộc Chính phủ cho Chương trình quản lý ATGT đường bộ. 
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Giai đoạn 3: Chứng minh vai trò Năm thứ 3  

Tập trung: Chứng tỏ vai trò của NRSO và Ban thư ký để dẫn dắt sự thay đổi chiến lược trên 

các bộ phận quan trọng của hệ thống quản lý an toàn đường bộ quốc gia và nâng cao an toàn 

trên mạng lưới đường bộ tại Việt Nam. 

Nhiệm vụ Hoạt động 

Hệ thống Quản trị An  • Mang lại hỗ trợ chiến lược của Ban thư ký cho UBATGTQG, NRSO, Diễn đàn 

ATGT đường bộ Quốc gia 

• Triển khai cải cách mối quan hệ tương tác giữa chính quyền Trung ương và các 

tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ để bảo đảm đạt được các mục tiêu và mục đích 

trên phạm vi toàn quốc 

Chiến lược và lập kế hoạch Giám sát điều phối việc thực hiện kế hoạch hành động an toàn đường bộ quốc gia, 

bao gồm báo cáo, theo dõi đánh giá và đưa ra các khuyến nghị, giải pháp để giải 

quyết vấn đề 

Chương trình cải cách 

pháp luật 
• Thực hiện phân tích các nguyên tắc đầu tiên toàn diện về các lỗ hổng pháp luật 

đối với an toàn đường bộ, phương tiện, người tham gia giao thông và các biện 

pháp xử lý sau tai nạn, đồng thời đặt ra các ưu tiên pháp luật đến năm 2030 

Cổng điện tử ATGT 

đường bộ Quốc gia 

Mở rộng quy mô sử dụng của Cổng thông tin thông qua: 

• Tích hợp Cổng thông tin với TAD của BCA, kế cấu hạ tầng đường bộ và dữ 

liệu giao thông từ BGTVT, đánh giá iRAP 

• Cung cấp tập huấn cho người dùng (vd. Chuyên gia, cảnh sát, các nhà nghiên 

cứu, học thuật, tổ chức có liên quan) 

• Triển khai các nghiên cứu và báo cáo ATĐB sử dụng dữ liệu từ Cổng thông tin 

(vd. Bản đồ điểm đen) 

Chương trình nâng cao 

năng lực chuyên môn 
• Tiếp tục triển khai các Chương trình quản lý ATĐB đa ngành 

• Xây dựng và triển khai các khóa học đa lĩnh vực trong lãnh đạo của các Bộ 

thuộc Chính phủ cho Chương trình cải thiện ATĐB, và Chương trình kiến thức 

và kết quả ATĐB  

Chương trình đầu tư An 

toàn đường bộ 
• Thực hiện phân tích kinh tế và tài chính về đầu tư cần thiết cho tất cả các chương 

trình thể chế và giải pháp để đạt được các mục tiêu giảm thiểu chấn thương 

quốc gia đến năm 2030 

• Thiết lập quy trình xây dựng ngân sách an toàn liên tục và các quy tắc phân bổ, 

để tối đa hóa lợi nhuận an toàn từ các nguồn sẵn có 

Chương trình tuyên truyền 

An toàn đường bộ 
• Đề ra các ưu tiên cho các chương trình tuyên truyền để nâng cao nhận thức về 

những vấn đề ATĐB quan trọng tại Việt Nam, và nâng cao sự hỗ trợ cho các 

giải pháp có giá trị cao 

• Thiết lập và cung cấp một chương trình hoạt động thúc đẩy an toàn đường bộ 

hàng năm dựa trên Kế hoạch Hành động an toàn đường bộ Quốc gia 

Kết quả An toàn đường bộ • Xây dựng và công bố một khuôn khổ hợp lý liên kết việc cung cấp đầu ra với 

các kết quả an toàn trung gian và các kết quả an toàn cuối cùng 

• Xây dựng mẫu báo cáo và công bố báo cáo hàng quý về dữ liệu đầu ra và kết 

quả về an toàn đường bộ quốc gia (bao gồm cả việc cung cấp Kế hoạch hành 

động về an toàn đường bộ quốc gia) 

Chương trình nghiên cứu 

và kiến thức 

Thiết lập các ưu tiên cho nghiên cứu và phát triển, và chuyển giao kiến thức, các 

chương trình sẽ nâng cao hiểu biết về các vấn đề ATGT đường bộ chính ở Việt 

Nam và thực hiện các giải pháp hiệu quả 
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Giai đoạn 4: Tăng cường Năm thứ 4  

Tập trung: mang lại chương trình làm việc liên tục của NRSO, tăng cường thể chế (và năng 

lực nguồn nhân lực và tài chính) của NRSO, và bắt đầu phân tích kết quả hoạt động hiện tại 

và tương lai 

Nhiệm vụ Hoạt động 

Hệ thống Quản trị  Mang lại hỗ trợ chiến lược của Ban thư ký cho UBATGTQG, NRSO, Diễn 

đàn và chính quyền tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ 

Chiến lược và lập kế 

hoạch 

Theo dõi điều phối kế hoạch hành động an toàn đường bộ quốc gia, bao 

gồm báo cáo, theo dõi và giải quyết vấn đề 

Chương trình cải cách 

pháp luật 

Đề ra một lĩnh vực chính của cải cách pháp luật dựa trên các ưu tiên năm 

2030 đã được thiết lập 

Cổng điện tử ATGT 

đường bộ Quốc gia 
• Tiếp tục mở rộng quy mô và sử dụng NRSP thông qua đào tạo, tích hợp 

dữ liệu và phân tích 

• Đánh giá hiệu suất của các chương trình cải tiến dữ liệu và thực hiện 

NRSP của BCA và BYT và xác định các lỗ hổng hoặc điểm cần cải thiện 

• Xem xét, đánh giá và cập nhật dữ liệu an toàn đường bộ và định nghĩa dữ 

liệu tai nạn và phương pháp thu thập 

Chương trình nâng cao 

năng lực chuyên môn 

Tiếp tục cung cấp Chương trình  an toàn đường bộ, giải pháp an toàn 

đường bộ, Chương trình Kiến thức và Kết quả an toàn đường bộ 

Chương tình đầu tư 

ATĐB 

Giám sát chương trình phân bổ nguồn lực đa lĩnh vực hàng năm, xem xét 

các hồ sơ dự thầu theo thông lệ và giám sát việc phân phối so với kết quả 

đã thống nhất 

Chiến lược tuyên 

truyền ATĐB 

Triển khai chương trình tuyên truyền an toàn đường bộ hàng năm dựa trên 

Kế hoạch Hành động an toàn đường bộ Quốc gia 

Kết quả ATĐB Lập và công bố báo cáo tiến độ an toàn đường bộ quốc gia hàng quý 

Chương trình nghiên 

cứu và kiến thức 

Xây dựng và triển khai một chương trình các công việc để hỗ trợ đưa ta các 

quyết định trong tương lai trong lĩnh vực liên quan đến tầm quan trọng của 

chiến lược ATGT đường bộ tại Việt Nam, và phát triển theo thời gian năng 

lực ATGT đường bộ của cộng đồng nghiên cứu 

Phê duyệt của Thủ 

tướng Chính phủ 

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu “Lộ trình thành lập” để thành lập NRSO với tư 

cách là một cơ quan liên ngành, như một thành phần của UBATGTQG, bao 

gồm tất cả các quá trình xem xét và rà soát trong Bộ Nội vụ và Văn phòng 

Chính phủ, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. 

Theo dõi và Đánh giá Thực hiện đánh giá đầy đủ kết quả dựa trên việc thực hiện an toàn đường 

bộ và quản lý thể chế để đưa ra các quyết định về việc đạt được các mục 

tiêu năm 2030 
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Dự trù ngân sách 

Dự trù ngân sách $1,985,000 đã được đề ra cho 04 năm đầu tiên. Những dự toán chính được 

tính cho: 

• Không bổ sung biên chế trong Văn phòng UBATGTQG trong giai đoạn này 

• 03 nhân viên hợp đồng dài hạn sẽ được tuyển dụng cho cấp Phó giúp việc với chi phí 

thường niên  (bao gồm lương và  chi phí gián tiếp) vào khoảng $1500/tháng 

• Tăng cường năng lực trong Văn phòng UBATGTQG sẽ: 

o Tăng cường cho công tác quản lý, lập chiến lược và kế hoạch làm việc được 

yêu cầu theo Bản kế hoạch này 

o Theo dõi hoạt động tìm kiếm và quản lý các chương trình phát triển và triển 

khai theo yêu cầu của Bản kế hoạch này, được triển khai bởi các tư vấn viên 

• Bản kế hoạch công tác chủ yếu sẽ được thực hiện bởi các tư vấn viên trong nước với 

chi phí $3000/tháng, ngân sách tách biệt cho các chuyên gia an toàn đường bộ 

• Cổng thông tin An toàn đường bộ Quốc gia sẽ được phát triển thông qua sử dụng mã mở 

từ hệ thống DRIVER, được cung cấp qua World Bank, hơn là một hệ thống thương mại 

• Ngân sách chỉ liên quan đến Văn phòng UBATGTQG, mà trong đó NRSO được thành 

lập và không liên quan đến hoạt động của bất kỳ cơ quan khác. 

Một yếu tố quan trọng của kế hoạch công tác là một bản phân tích dài hạn về đầu tư những 

nhu cầu an toàn đường bộ tại Việt Nam, đề cập đến tất cả các giải pháp và chức năng quản lý 

thể chế. Dự trù ngân trong tài liệu này giả định rằng trong năm thứ 4 bản phân tích này sẽ 

được sử dụng để chuẩn bị và trình bày một ví dụ toàn diện để tăng cường cho NRSO. 

 

Nhiệm vụ 
Năm 1 

$,000 

Năm 2 

$,000 

Năm 3 

$,000 

Năm 4 

$,000 

Tổng 

$,000 

Quản lý, Chiến lược & Lập kế hoạch 1 55 55 55 55 220 

NRS Portal 2 100 75 75 75 325 

Cải cách pháp luật 25 25 25 25 100 

Nâng cao năng lực 30 45 90 100 265 

Đầu tư   25 25 25 75 

Tuyên truyền     25 75 100 

Kết quả & Theo dõi   25 75 125 225 

Nghiên cứu & chuyển giao kiến thức   25 75 125 225 

Chuyên gia an toàn đường bộ 3 100 100 100 100 400 

Đánh giá kết quả       50 50 

Tổng cộng $,000 310 375 545 755 1985 
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Phụ lục 4E: Điều khoản tham chiếu cho Cổng điện tử An toàn giao 

thông đường bộ Quốc gia 

A. NGUỒN GỐC VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN 

ATGT đường bộ tại Việt Nam 

Các trường hợp tử vong và chấn thương do TNGT đường bộ đang gây ra hậu quả nghiêm trọng 

đối với người dân Việt Nam khi ít nhất 22 ca tử vong trên đường bộ và 41 người bị thương mỗi 

ngày trong năm 2018 (Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia, 2018). Tai nạn giao thông 

đường bộ là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai ở trẻ 5-14 tuổi ở Việt Nam, nhóm dân số dễ 

bị tổn thương nhất và là nguyên nhân gây tử vong và tàn tật cao nhất cho người từ 15-49 tuổi 

ở Việt Nam, nhóm dân số có năng suất cao nhất. Theo một nghiên cứu gần đây của Ngân hàng 

Thế giới (2019), thương tích do TNGT đường bộ ở Việt Nam gây thiệt hại lên tới 18,02 tỷ 

USD. Tuy nhiên, những vấn đề này không chỉ gây thiệt hại cho nền kinh tế mà còn gây ra các 

thiệt hại xã hội rộng lớn, ảnh hưởng đến các bộ phận dễ bị tổn thương nhất của đất nước. 

Thu thập dữ liệu ATGT đường bộ 

Trong trường hợp này, dữ liệu tai nạn giao thông đường bộ được cho là không được báo cáo 

đầy đủ và dữ liệu an toàn đường bộ vẫn chưa được tận dụng trong việc phát triển các chương 

trình và biện pháp can thiệp về an toàn đường bộ. Hiện các loại dữ liệu khác nhau được thu 

thập nhưng không được tích hợp, chuẩn hóa, cũng như không được chia sẻ giữa các bộ và các 

bên liên quan, những người cần dữ liệu để thực hiện hiệu quả trách nhiệm của mình trong an 

toàn đường bộ. Ví dụ: 

• Bộ Giao thông vận tải (BGTVT) sẽ cần dữ liệu để xác định kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ có rủi ro cao, thiết kế đường bộ với tốc độ phù hợp và loại bỏ các chướng 

ngại vật nguy hiểm; 

• Bộ Công an (BCA) sẽ cần dữ liệu để cho phép triển khai công tác thực thi pháp luật 

hiệu quả; 

• Bộ Y tế (BYT) sẽ sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa hoạt động cấp cứu và xác định mục 

tiêu cho các chiến dịch y tế; 

• Các nhà học thuật và nghiên cứu sẽ cần dữ liệu để cải thiện và tiến hành các nghiên cứu 

chuyên sâu về ATGT đường bộ. 

Do dữ liệu không được chia sẻ hay tích hợp, các quyết định để ưu tiên những vấn đề trong lĩnh 

vực ATGT đường bộ và xây dựng các biện pháp can thiệp hiếm khi được dựa trên minh chứng 

và hệ thống để giám sát và đánh giá các chương trình không tồn tại. 

Trung tâm Thông tin ATGT đường bộ Quốc gia (NRSO) và Cổng điện tử ATGT đường bộ 

Quốc gia (NRSP) 

Để đáp ứng điều này, Chính phủ Việt Nam đã thành lập NRSO sẽ chủ trì việc xây dựng, thực 

hiện và đánh giá các chiến lược và kế hoạch an toàn đường bộ tại Việt Nam. Một phần nhiệm 

vụ là quản lý, đối chiếu và tích hợp các loại dữ liệu an toàn đường bộ khác nhau bao gồm dữ 

liệu TNGT từ BCA, dữ liệu kết cấu hạ tầng từ BGTVT, các loại dữ liệu khác từ các bộ và tổ 

chức khác nhau. Sau đó, họ sẽ cung cấp những điều này cho tất cả các bộ và các bên liên quan 

về an toàn đường bộ thông qua NRSP. 

B. PHẠM VI CÔNG VIỆC 

Công ty / Tư vấn sẽ phải phát triển NRSP và thực hiện tất cả các bước từ đánh giá dữ liệu ban 

đầu và tham vấn với các bên liên quan, phát triển thực tế của nền tảng đến đào tạo và hỗ trợ 

việc triển khai nền tảng. Tất cả các công việc của dự án sẽ được NRSO xem xét và phê duyệt. 
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Sơ đồ sau mô tả NRSP sẽ tích hợp các hệ thống CSDL: 

Hình 34: Cổng điện tử ATGT đường bộ Quốc gia 

 

 

C. CÁC SẢN PHẨM/ĐẦU RA CỤ THỂ DỰ KIẾN TỪ CÔNG TY/CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN 

Dự án sẽ bao gồm những nhiệm vụ sau: 

 Nhiệm vụ 1: Báo cáo Khởi động và kích hoạt; 

 Nhiệm vụ 2: Đánh giá dữ liệu và tư vấn với các Bộ; 

 Nhiệm vụ 3: Phát triển Cổng điện tử NRSP; 

 Nhiệm vụ 4: Triển khai và thử nghiệm nền tảng; 

 Nhiệm vụ 5: Các hoạt động hướng dẫn và tập huấn; 

Nhiệm vụ 6: Giám sát và hỗ trợ chương trình. 

Nhiệm vụ 1: Báo cáo Khởi động và kích hoạt 

Công ty/Tư vấn viên sẽ thảo luận với NRSO về các nội dung sau: 

• Đánh giá bản báo cáo về việc thành lập Trung tâm thông tin ATGT đường bộ Quốc 

gia cùng các phụ lục kèm theo; 

• Các Bộ và hệ thống CSDL để tích hợp dữ liệu; 

• Giới thiệu về Nhân vật đầu mối để xem xét và phê duyệt các sản phẩm được phân phối. 

Báo cáo khởi động sẽ được chuẩn bị nhanh chóng sau cuộc họp đầu tiên và sẽ bao gồm kế hoạch 

tổng quan triển khai dự án và dòng thời gian, cũng như xác định những rủi ro và thách thức cần 

được giải quyết thông qua hoạt động chuẩn bị. 

NRSO được khuyến khích thành lập Nhóm dự án bao gồm các thành viên từ NRSO, BCA, BYT 

và BGTVT, những người sẽ làm việc cùng với Công ty/Tư vấn viên trong việc phát triển và thực 

hiện NRSP. Nhóm Dự án nên xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết của riêng họ, trong đó sẽ phác 

thảo cách họ sẽ cải thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của riêng mình và cách họ sẽ làm việc với Công 

ty/Tư vấn viên để tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu của họ với NRSP. 

Cổng điện tử ATGT 

đường bộ Quốc gia 
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Nhiệm vụ 2: Đánh giá dữ liệu và tư vấn với các Bộ 

• Triển khai. Với sự tham vấn của BCA, BYT, BGTVT, và các Bộ và các bên liên quan 

khác, Công ty/Tư vấn viên sẽ chuẩn bị một báo cáo về các chương trình cải thiện dữ liệu 

thực tế (về quy trình thu thập dữ liệu, nâng cấp công nghệ, các chương trình có ngân 

sách) đang được thực hiện bởi từng Bộ. Báo cáo này cũng tổng hợp kế hoạch làm việc 

chi tiết và tiến trình do từng thành viên của Nhóm Dự án chuẩn bị. Báo cáo này đóng vai 

trò là bản cập nhật cho báo cáo ban đầu về việc thành lập NRSO. 

• Đánh giá kỹ thuật. Công ty/Tư vấn viên sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật chi tiết về các hệ 

thống cơ sở dữ liệu hiện có và lập kế hoạch tích hợp chúng với NRSP. Dự kiến rằng 

Công ty/Tư vấn viên sẽ có thể đánh giá hệ thống cơ sở dữ liệu và xem dữ liệu được lưu 

trữ như thế nào. 

• Hội thảo. Công ty/Tư vấn viên sẽ tổ chức hội thảo liên Bộ để hoàn thiện giữa các bộ dữ 

liệu sẽ được thu thập bởi từng bộ và dữ liệu sẽ được chia sẻ cho NRSP. Điều này sẽ bao 

gồm việc hoàn thiện các định nghĩa của từng chỉ số dữ liệu, phương pháp thu thập và 

chia sẻ, và sắp xếp toàn bộ thể chế NRSP. 

• Các phương án kỹ thuật và triển khai. Dựa trên các đánh giá và tham vấn ban đầu, Công 

ty/Tư vấn viên phải chuẩn bị báo cáo và phân tích chi phí - lợi ích cho các phương án 

triển khai khác nhau cho NRSP dựa trên chi phí mua sắm cũng như hoạt động và bảo trì. 

Các cân nhắc về kỹ thuật và thực hiện bao gồm (nhưng không nhất thiết giới hạn ở): 

o Các phương án về phần cứng máy vi tính; 

o Phương án mã hóa và phần mềm (vd. Sử dụng phần mềm hiện tại như nền tảng 

DRIVER hoặc mua phần mềm phù hợp khác); 

o Phương án thiết kế CSDL bao gồm nhu cầu về phần cứng, công cụ phân tích sẽ 

được tích hợp vào NRSP; 

o Sắp xếp an ninh dữ liệu; 

o Hệ thống CSDL sẽ được tích hợp với NRSP; 

o Vận hành và bảo trì máy chủ (cloud hoặc máy chủ vật lý); 

o Các phương án giám sát và xác thực. 

• Công ty/Tư vấn viên theo tham vấn với NRSO và Nhóm Dự án sẽ lựa chọn phương án 

kỹ thuật và triển khai phù hợp nhất. 

Nhiệm vụ 3: Phát triển Cổng điện tử NRSP 

Tất cả các hoạt động trong nhiệm vụ này sẽ được ghi lại đầy đủ, để chương trình sẽ hoàn toàn tự 

duy trì sau thời gian thực hiện. 

• Dựa trên Báo cáo về việc thành lập Trung tâm thông tin ATGT đừog bộ Quốc gia và các 

nội dung của Nhiệm vụ 2, Công ty/Tư vấn viên sẽ chuẩn bị một báo cáo đặc điểm kỹ 

thuật chức năng cho NRSP trong đó nêu chi tiết từng chức năng sẽ được thực hiện trong 

nền tảng. Điều này bao gồm (nhưng không giới hạn ở): 

o Giao diện người dùng; 

o Đặc quyền truy cập; 

o Chức năng phân tích và trực quan hóa dữ liệu; 

o Chức năng nhập và tải dữ liệu lên; 

o Tích hợp và liên kết dữ liệu; 

o Khả năng báo cáo; 

o Đảm bảo chất lượng dữ liệu. 

• Sau khi NRSO phê duyệt các thông số kỹ thuật chức năng, Công ty/Tư vấn viên phải 

chuẩn bị bản thảo đầu tiên về “wireframe” (khung sườn) - ví dụ về cách phần mềm trông 

như thế nào đối với người dùng - để được phê duyệt lần cuối trước khi tiến hành phát 

triển phần mềm. 
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• Công ty/Tư vấn viên sẽ làm việc chặt chẽ với NRSO và Nhóm dự án để xác định việc bố 

trí máy chủ và lưu trữ dữ liệu. 

• Dự kiến việc phát triển phần mềm của Dự án sẽ sử dụng cách tiếp cận thiết kế phần mềm 

hợp tác, trong đó các bên liên quan của dự án được khuyến khích tương tác trực tiếp với 

nhóm phát triển và đặt câu hỏi, đưa ra thách thức và mong đợi các nhà phát triển phần 

mềm đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu phát triển của họ trong suốt quy trình thiết kế 

(tuy nhiên, với sự hiểu biết rằng khi các thông số kỹ thuật chức năng được phê duyệt, sẽ 

không có thay đổi bổ sung dự kiến nào được thực hiện đối với các thông số kỹ thuật này, 

trừ khi chúng được Công ty/Tư vấn viên chấp thuận). 

• Nhóm phát triển phần mềm phải thiết lập một lịch trình thường xuyên của các cuộc họp 

điều phối dự án liên quan đến mỗi phiên bản phần mềm thông qua e-mail, điện thoại 

và/hoặc hội nghị trực tuyến để hỗ trợ nhu cầu và khung thời gian của dự án. Khi phần 

mềm được phát triển, Công ty/Tư vấn viên sẽ gửi định kỳ các tính năng đã hoàn thiện để 

NRSO và toàn bộ Nhóm Dự án xem xét, và các nhiệm vụ mới sẽ được ưu tiên và giao 

cho các thành viên trong nhóm cho phiên bản sau. 

• Các thành viên của Nhóm Dự án cũng phải thường xuyên cập nhật cho Công ty/Tư vấn 

viên về tiến độ của các chương trình cải tiến dữ liệu của riêng mình. Điều này nhằm đảm 

bảo rằng việc tích hợp dữ liệu sẽ được thực hiện. 

Nhiệm vụ 4: Triển khai và thử nghiệm nền tảng 

Hãng/ Nhà tư vấn cùng với NRSO và Nhóm dự án phải đảm bảo rằng NRSP phải trải qua một 

loạt các thử nghiệm (ví dụ: chức năng, khả năng sử dụng, giao diện, hiệu suất, kiểm tra bảo mật) 

và các vấn đề và lỗi được giải quyết trước khi triển khai. Sau khi kiểm tra, Công ty/Tư vấn viên 

sẽ triển khai NRSP tới máy chủ hoặc nền tảng đám mây đã chọn bởi NRSO. 

Nhiệm vụ 5: Các hoạt động hướng dẫn và tập huấn 

Công ty/Tư vấn viên sẽ chuẩn bị tài liệu và giáo trình đào tạo có thể tải xuống để hỗ trợ việc thực 

hiện NRSP. Công ty/Tư vấn viên phải chuẩn bị một sổ tay hướng dẫn bao gồm các hướng dẫn 

từng bước để sử dụng tất cả các chức năng được tích hợp trong NRSP. 

• Công ty/Tư vấn viên cũng sẽ tiến hành đào tạo thực hành cho NRSO và các học viên từ 

các Bộ liên quan về cách sử dụng NRSP. 

• Sổ tay kỹ thuật và chương trình đào tạo riêng cho các chuyên gia CNTT và các lập trình 

viên địa phương cũng cần được cung cấp để đảm bảo rằng các lập trình viên ở Việt Nam 

có năng lực thực hiện các cải tiến hoặc nâng cấp trong tương lai hoặc giải quyết các vấn 

đề và lỗi hệ thống. 

Nhiệm vụ 6: Giám sát và hỗ trợ chương trình 

Nhiệm vụ này đề cập đến việc phân bổ thời gian cho Công ty/Tư vấn viên để hỗ trợ NRSO trong 

việc triển khai NRSP. Đây là số giờ mà Công ty/Tư vấn viên có thể rút ra để sửa lỗi hệ thống, 

khắc phục sự cố, trả lời câu hỏi, tổ chức tập huấn,…. 
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D. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN 

Công ty phải có ít nhất hai chuyên gia chính được yêu cầu có kiến thức cần thiết để thiết lập, 

phát triển và duy trì NRSP. Những yêu cầu này dành cho: 

1. Lập trình (lập trình phần mềm) người chịu trách nhiệm lập trình cho NRSP, xây 

dựng các tính năng và khắc phục sự cố 

• Năng lực cốt lõi của lập trình (lập trình viên phần mềm): 

• Thành thạo trong môi trường Linux, bao gồm mã lệnh shell; 

• Kiến thức về các công cụ thiết kế kết cấu hạ tầng như Vagrant, Ansible, and 

Docker; 

• Kinh nghiệm lập trình web, đặc biệt với Python/Django and 

Javascript/Angular, đặc biệt kiến thức về HTML/CSS; 

• Kinh nghiệm với hệ thống CSDL có liên quan. 

• Năng lực được khuyến khích: 

• Kinh nghiệm làm việc với: 

o PostgreSQL; 

o Redis; 

o Nginx; 

o Gunicorn; 

o Celery; 

• Kinh nghiệm làm việc với nền tảng GIS, đặc biệt có khả năng sử dụng 

Windshaft; 

• Kinh nghiệm làm việc với statistics and R; 

• Kinh nghiệm làm việc với những công nghệ bổ trợ sau là một lợi thế: 

o NFS; 

o OAuth2; 

o Javascript package/build tools (Grunt and Bower); 

o Monit; 

o Ufw. 

2. Triển khai/Bảo trì (Kỹ sư phát triển và vận hành) là người chịu trách nhiệm triển 

khai NRSP lên máy chủ (ví dụ như trên điện toán đám mây) và bảo đảm hệ thống vận 

hành. 

• Năng lực chính của triển khai/bảo trì (kỹ sư phát triển và vận hành): 

• Có khả năng chạy các mã lệnh trong môi trường tương tự Unix; 

• Điều chỉnh máy chủ; 

• Có kinh nghiệm trong điều chỉnh tường lửa, truy cập và cấp chứng nhận 

người dùng; 

• Có khả năng khắc phục sự cố; 

• Có kiến thức cơ bản về kết nối mạng/DNS; 

• Có kiến thức cơ bản về Ansible và Docker; 

• Năng lực được khuyến khích: 

• Có kinh nghiệm sử dụng mã lệnh shell; 

• Có kinh nghiệm làm việc với: 

o Django; 

o PostgreSQL; 

o Nginx; 

o Redis; 

o Gunicorn; 

o Celery; 

o Gradle; 
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o Windshaft; 

o Monit; 

o Ufw. 

• Kiến thức về các nền tảng điện toán đám mây chính (ví dụ: AWS, Azure, 

Google, Aliyun) bao gồm kinh nghiệm về các giải pháp điện toán đám 

mây được các chính phủ sử dụng. 

• Công cụ cụ thể như: 

o EC2; 

o S3; 

o CloudFormation. 

• Những khả năng được khuyến khích khác như: 

• Kinh nghiệm trong chuyển giao kiến thức/nâng cao năng lực; 

• Kinh nghiệm làm việc với công cụ iRAP sẽ được coi là một lợi thế. 
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