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Tử vong do tai nạn giao thông đường bộ là nguyên 
nhân gây tử vong đứng hàng thứ 10 trên toàn thế 
giới, cướp đi 1,25 triệu sinh mạng mỗi năm. 90% số 
ca tử vong này xảy ra ở các nước thu nhập thấp và 
trung bình. Không những không cải thiện, vấn đề 
này lại đang trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta có thể làm 
gì để giải quyết sự mất mát đáng buồn này? Bằng 
chứng từ 53 quốc gia và chính sách có giá trị hơn 
20 năm cho thấy rất rõ: những con đường an toàn 
có thể cứu sống con người. Cách tiếp cận Hệ thống 
An toàn được đưa ra trong báo cáo này bắt đầu từ 
tiền đề cơ bản: con người không thể tránh khỏi mắc 
lỗi nhưng có thể tránh được tử vong và thương tích 
nghiêm trong do tai nạn giao thông. Người tham 
gia giao thông thường bị đổ lỗi trong các vụ va 
chạm giao thông vì đã không chú ý hoặc chấp nhận 
rủi ro không cần thiết, nhưng điều này không giải 
thích cho môi trường giao thông được xây dựng và 
ảnh hưởng của nó đến sự lựa chọn và hành vi đi lại.

Chúng ta cần một mô hình tách khỏi cách tiếp cận 
truyền thống về an toàn giao thông và gắn với các 
quy tắc đường bộ để hướng tới một cách tiếp cận 
có hệ thống hơn. Thay vì dựa vào giáo dục cộng 
đồng, đào tạo, quy định và thực thi pháp luật, các 
yếu tố khác như quản trị và quy hoạch giao thông, 
thiết kế đường bộ và hạ tầng đường bộ bảo vệ cần 
tính đến. 
Một cách tiếp cận mở rộng có thể ảnh hưởng đáng 
kể đến khả năng mọi người tương tác an toàn trong 
khi sử dụng mạng lưới đường bộ của quốc gia. Do 
đó, việc chuyển trách nhiệm từ người tham gia 
giao thông sang người thiết kế hệ thống giao thông 
là một tiến triển quan trọng, dẫn đến sự thay đổi 
đáng kể, các quốc gia với cách tiếp cận Hệ thống 
An toàn đối với an toàn đường bộ đã giảm tử vong 
và thương tích nghiêm trọng do tai nạn giao thông 
xuống mức thấp hơn, tốc độ giảm nhanh hơn 
những nước không theo cách tiếp cận này. Ví dụ, 
nhiều trung tâm đô thị ở các quốc gia áp dụng Hệ 
thống An toàn tăng thêm các phương án giao thông 

công cộng và đưa ra quyết định sáng suốt hơn về 
quy hoạch sử dụng đất và thiết kế đường phố. Do 
đó, họ giảm thiểu nguy cơ đi lại trên đường không 
an toàn.

An toàn đường bộ là một vấn đề của những khu 
vực nghèo. Người dân của các nước thu nhập thấp 
và trung bình có nhiều khả năng tử vong hoặc bị 
thương nặng trong va chạm giao thông. Ở tất cả 
các quốc gia, người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng 
đáng kể, và những tác động lâu dài đối với tình 
trạng kinh tế xã hội của họ còn tồi tệ hơn. Thật 
đáng buồn là những người trẻ tuổi bị ảnh hưởng 
nhiều nhất. Tử vong do giao thông đường bộ là 
nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 10 
đến 19 tuổi ở các nước đang phát triển. Mất thêm 
những cơ hội khác khi các bạn trẻ không thể đến 
trường an toàn là rất lớn, mặc dù rất khó định 
lượng.

Hệ thống đi lại an toàn không chỉ cứu sống con 
người mà còn cho phép chúng ta đi làm, thăm gia 
đình và bạn bè, vận chuyển hàng hóa đến chợ và 
đưa con đến trường. Một mạng lưới giao thông an 
toàn cho tất cả mọi người, dù là người đi bộ, đi xe 
đạp hay lái xe là rất cần thiết cho chất lượng cuộc 
sống, phát triển kinh tế và tiếp cận với giáo dục và y 
tế. Đi bộ và đi xe đạp là nền tảng của một thành phố 
bền vững, công bằng, phát triển và thành công. Báo 
cáo này cung cấp hướng dẫn cho tất cả các bên liên 
quan trong các quyết định về giao thông, từ đơn vị 
nhà nước chịu trách nhiệm qui hoạch hệ thống giao 
thông, đến các nhóm cộng đồng hoạt động về an 
toàn giao thông và các doanh nghiệp xây dựng các 
công trình mới. Báo cáo giải thích cách xây dựng 
chiến lược an toàn đường bộ dựa trên bối cảnh cụ 
thể, tập trung vào nhu cầu cấp thiết và cơ hội quan 
trọng để áp dụng cách tiếp cận như vậy tại các nước 
thu nhập thấp và trung bình.

Chúng ta phụ thuộc vào hệ thống giao thông hàng 
ngày; đường phố không phải là nơi chúng ta đặt 
mạng sống của mình và những người thân yêu vào 
nơi nguy hiểm. Hệ thống đi lại, cộng đồng dân cư 
và thành phố an toàn và bền vững là những nền 
tảng để xây dựng cho một thế giới tốt đẹp hơn.

LỜi NÓi ĐẦU

Andrew Steer
Chủ tịch 
World Resources Institute

José Luis Irigoyen
Giám đốc cấp cao, Giao thông vận tải và Thực hành 
CNTT toàn cầu
Thành viên HĐQT GRSF
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BÁO CÁO TÓM TẮT
Phương pháp tiếp cận Hệ thống An toàn đòi hỏi sự chuyển đổi từ 

trách nhiệm của người sử dụng đường bộ sang trách nhiệm của 

người thiết kế chúng. Đó là một cách tiếp cận có hệ thống, tích 

hợp các yếu tố quản lý cốt lõi và các lĩnh vực hành động để tạo 

ra một hệ thống di lại an toàn. Báo cáo này mô tả các thành phần 

của phương pháp và đưa ra bằng chứng về tác động giảm số tử 

vong do áp dụng phương pháp này.
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Bối cảnh
Trên toàn cầu, vận tải đường bộ là một lối đi nguy 
hiểm.  Nhiều con đường, đặc biệt là ở các nước 
thu nhập thấp và trung bình, là nơi nguy hiểm cho 
người dân, dù họ đang ngồi trong xe ô tô, trên xe 
máy, đi xe đạp, hay đặc biệt là đi bộ. Kinh tế, dân 
số và tỷ lệ sở hữu xe hơi đang tăng lên, do đó, số tử 
vong và bị thương nghiêm trọng trên đường cũng 
tăng lên. 

Những ca tử vong này không phải là cái giá không 
thể tránh khỏi của sự tăng trưởng hoặc đi lại. 
Những ca tử vong này không diễn ra đơn lẻ. Các 
hoạt động trên phố, đường đi và đường cao tốc là 
một phần của hệ thống rộng lớn hơn: Chúng được 
tạo ra bởi sự tương quan giữa các thành phần như 
thể chế, luật pháp, quy định, sử dụng đất, cơ sở hạ 
tầng và người sử dụng đường bộ, và nhiều thành 
phần khác. Những yếu tố đầu vào hệ thống này 
tương tác với nhau để tạo ra những con đường và 
thành phố an toàn cho công dân của họ. Các hệ 
thống nguy hiểm hơn có xu hướng liên quan đến 
các tác động tiêu cực khác, bao gồm phát thải khí 
nhà kính và ô nhiễm không khí, góp phần dẫn đến 
biến đổi khí hậu và gây hại cho sức khỏe con người 
thông qua chất lượng không khí kém và giảm hoạt 
động thể chất 

Về báo cáo này
Mục đích của báo cáo này là tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc áp dụng cách tiếp cận Hệ thống An toàn 
cho an toàn đường bộ. Báo cáo đưa ra một cái nhìn 
tổng quan về các khái niệm và bằng chứng đằng sau 
Hệ thống An toàn, thảo luận về mức độ phù hợp 
của phương pháp này với các nước thu nhập thấp 
và trung bình và lợi ích rộng hơn về sức khỏe và 
môi trường; báo cáo cũng đưa ra hướng dẫn thực tế 
có thể áp dụng để xây dựng chiến lược và kế hoạch 
hành động để giảm tử vong do giao thông, đồng 
thời đạt được các mục tiêu bền vững rộng lớn hơn. 
Hướng dẫn tập trung vào các lĩnh vực hành động đã 
được chứng minh là cứu sống và giảm thương tích 
nghiêm trọng. 

Báo cáo có thể được sử dụng ở các cấp chính quyền 
và được áp dụng trong bối cảnh đô thị, nông thôn 
và liên thành phố. Các nhà hoạch định chính sách 
có thể sử dụng hướng dẫn trong quá trình xây dựng 
chiến lược để giải quyết các vấn đề chính trong bối 
cảnh địa phương của họ thông qua các giải pháp đã 
được chứng minh. Khuyến khích những người ra 
quyết định kết hợp kiến thức và thực tế địa phương 
với cơ sở bằng chứng rộng hơn về những hoạt động 
hiệu quả để đưa vào kế hoạch của địa phương. 

 ▪ Khoảng 1,25 triệu người chết mỗi năm 
do đường bộ không an toàn. Tử vong và 
thương tích nghiêm trọng do tai nạn giao 
thông gây ra chi phí tài chính và xã hội 
khổng lồ, đặc biệt là ở các nước thu nhập 
thấp và trung bình, nơi chiếm tới 90% số ca 
tử vong. 

 ▪ Báo cáo này hướng dẫn cho các nhà hoạch 
định chính sách về xây dựng chiến lược an 
toàn đường bộ dựa vào Hệ thống An toàn 
trong bối cảnh cụ thể. Báo cáo này dựa 
trên việc xem xét các tài liệu được soạn 
thảo dựa trên kết quả thực tiễn, phỏng vấn 
chuyên gia trong ngành, phân tích thống 
kê và kinh nghiệm của các tác giả làm việc 
với nhiều thành phố. 

 ▪ Cách tiếp cận Hệ thống An toàn đòi hỏi 
sự chuyển đổi từ trách nhiệm của người 
sử dụng đường bộ sang trách nhiệm của 
người thiết kế đường bộ. Đó là một cách 
tiếp cận có hệ thống, tích hợp các yếu tố 
quản lý cốt lõi và các lĩnh vực hành động 
để tạo ra một hệ thống đi lại an toàn. Báo 
cáo này mô tả các thành phần của phương 
pháp và đưa ra bằng chứng về tác động 
hạn chế tử vong của nó. 

 ▪ Báo cáo đã tiến hành phân tích tỉ lệ tử 
vong do giao thông ở 53 quốc gia và kết 
quả cho thấy những quốc gia áp dụng 
phương pháp tiếp cận dựa trên Hệ thống 
An toàn cho an toàn đường bộ đạt được tỷ 
lệ tử vong thấp nhất cũng như giảm số ca 
tử vong nhiều nhất trong 20 năm qua 

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT
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Hệ thống đi lại trong khủng hoảng
Trên thế giới, hệ thống đường bộ đang dẫn đến kết 
cục chết người. Khoảng 1,25 triệu người mỗi năm 
chết vì tai nạn giao thông đường bộ, do thiếu mạng 
lưới đường và vỉa hè an toàn, quy hoạch phát triển 
đô thị kém, luật pháp và việc thi hành không đầy đủ 
và các yếu tố khác (WHO 2015). Trên toàn cầu, các 
vụ va chạm giao thông là nguyên nhân hàng đầu gây 
tử vong cho người dân trong độ tuổi từ 15 - 29. Nếu 
không hành động ngay bây giờ, đến năm 2030, va 
chạm giao thông sẽ là nguyên nhân gây tử vong lớn 
thứ bảy trên toàn thế giới. Ở các nước thu nhập thấp 
và trung bình, thương tích nghiêm trọng và tử vong 
do giao thông đang gia tăng hoặc duy trì ở mức rất 
cao. Mặc dù tỷ lệ đang giảm ở nhiều quốc gia có thu 
nhập cao, nhưng chúng đang giảm ở các mức khác 
nhau, con số này vẫn rất lớn ở số lượng tuyệt đối và 
trong một số trường hợp thậm chí còn tăng (WHO 
2013a, 2015). 

Sống ở một quốc gia thu nhập thấp hoặc trung bình 
đặt mọi người vào nguy cơ bị chết hoặc bị thương 
nặng hơn trong va chạm giao thông. Những quốc 
gia đó có thể chiếm tới 90 % số ca tử vong do giao 
thông. Tỷ lệ tử vong do giao thông đường bộ là 
khoảng 24 trên 100.000 người ở các nước thu nhập 
thấp và khoảng 18 người ở các nước thu nhập trung 
bình. Tỷ lệ này cao hơn gấp đôi so với chín quốc gia 
có thu nhập cao và cao hơn đáng kể so với các quốc 
gia có thu nhập cao quản lý giao thông tốt nhất, nơi 

có dưới 3 trường hợp tử vong trên 100.000 người 
(theo WHO 2015). Ở tất cả các nước, trẻ em và 
người nghèo đối mặt với nguy cơ không giống nhau 
(Silverman 2016). 

Phương pháp tiếp cận hệ thống an toàn: 
Thay đổi mô hình 
Theo truyền thống, an toàn giao thông tập trung vào 
việc thúc đẩy tuân thủ các quy tắc đường bộ thông 
qua giáo dục, đào tạo, quy định và thực thi pháp 
luật. Mặc dù những sáng kiến như vậy đáng được 
ghi nhận nhưng đã bỏ qua toàn bộ thiết kế, cơ sở hạ 
tầng và các vấn đề mang tính hệ thống ảnh hưởng 
đến khả năng mọi người tự ứng xử trên đường an 
toàn. Sau khi thấy tác động từ giáo dục và thực thi 
giảm dần theo thời gian, chính phủ ở các nước thu 
nhập cao đã áp dụng cách tiếp cận rộng hơn, có hệ 
thống, và thành công hơn (ITF 2008). Cách tiếp cận 
này được gọi là Hệ thống An toàna.

Cách tiếp cận Hệ thống An toàn dựa trên hiểu biết 
cơ bản về các nguyên nhân gốc rễ gây thương tích 
nghiêm trọng và tử vong trong giao thông, đặc biệt là 
sai lầm và tình trạng dễ bị tổn thương của con người 
và trách nhiệm của chính phủ trong việc bảo vệ công 
dân của họ. Cách tiếp cận này dựa trên nguyên tắc 
không thể tránh khỏi mắc lỗi nhưng có thể tránh 
được thương tích nghiêm trọng và tử vong do tai 
nạn giao thông. Hệ thống đường phải được thiết 
kế sao cho lỗi của con người không gây ra hậu quả 
nghiêm trọng hoặc tử vong. 
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Ghi chú: Các nguyên tắc trong ô màu xám, các yếu tố cốt lõi trong ô nhiều màu và các lĩnh vực hành động trong ô màu cam.

Hình 1.1  |  Nguyên tắc, Yếu tố cốt lõi và Lĩnh vực hành động trong phương pháp tiếp cận Hệ  thống An toàn

YẾ U  TỐ  C ỐT  LÕ I

Phân tích kinh tế

Lập kế hoạch và đặt ưu tiên

Giám sát và Đánh giá

Dữ liệu và mục tiêu rõ ràng 

Quản trị và
quản lý tổng hợp

N G U YÊ N  TẮ C

Con người mắc lỗi 

Con người dễ bị
thương tích 

Chia sẻ trách nhiệm

Chủ động và ứng phó

Không có tử vong hay
thương tích nghiêm trọng 

L Ĩ N H  V Ự C  H À N H  Đ Ộ N G

Kế hoạch sự dụng đất 

Các lựa chọn đi lại
đã được cải thiện

Thực thi luật
và qui định

Thiết kế đường bộ
và kỹ thuật

Kiểm soát tốc độ

Giáo dục và Nâng cao
năng lực 

Thiết kế Phương tiện
đi lại và công nghệ

Chăm sóc và Ứng phó
khẩn cấp sau

va chạm giao thông

Khái niệm này thường được gọi là chia sẻ trách 
nhiệm. Khái niệm cho rằng các chính phủ, khu vực 
tư nhân và xã hội dân sự đều cần chia sẻ trách nhiệm 
với những người tham gia giao thông để làm cho 
hệ thống giao thông an toàn. Các cán bộ chịu trách 
nhiệm thường được gọi là người thiết kế hệ thống 
giao thông, thuật ngữ này bao gồm không chỉ các 
chuyên gia thiết kế mà tất cả những người tham gia 
vào việc xây dựng và vận hành hệ thống giao thông, 
từ các kỹ sư và nhà quy hoạch đến cảnh sát, đến các 
nhà lập pháp và các nhà làm luật, chuyên gia y tế và 
những người khác (ITF 2016). Trong Hệ thống An 
toàn, mọi người phối hợp để thực hiện nhiều biện 
pháp có thực tế chứng minh giúp giảm khả năng có 
thể xảy ra va chạm giao thông và giảm nhẹ tác động 
của tai nạn nếu xảy ra.

Các đặc điểm của tiếp cận Hệ thống An toàn
Tiếp cận Hệ thống An toàn được dẫn dắt bởi các yếu 
tố cốt lõi trong lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và 
giám sát. Các nguyên tắc bao gồm thiết lập các mục 
tiêu rõ ràng và có trách nhiệm, tăng cường phân tích 

kinh tế để xác định lợi ích kinh tế của an toàn đường 
bộ được cải thiện, xác định các lĩnh vực ưu tiên để 
tối đa hóa tác động, thiết lập một cơ quan đầu não để 
quản trị và quản lý, đánh giá các chương trình để xác 
định các biện pháp dựa vào bằng chứng và đảm bảo 
lập kế hoạch cơ sở hạ tầng và đầu tư xem an toàn là 
một yếu tố không thể thiếu của việc đi lại. 

Các lĩnh vực hành động của Hệ thống An toàn được 
tích hợp và vượt ra ngoài việc chỉ sử dụng công tác 
giáo dục hoặc thực thi để thuyết phục mọi người 
thay đổi hành vi. Các lĩnh vực này bao gồm giải quyết 
các yếu tố cơ bản, như sử dụng đất và lập kế hoạch 
giao thông, để giảm sự phụ thuộc vào phương tiện 
và thúc đẩy các cách thức đi lại an toàn, lành mạnh 
và thân thiện với môi trường; quản lý toàn diện về 
tốc độ để thiết lập tốc độ an toàn; thiết kế nút giao 
cho phép người qua lại an toàn; thiết kế đường bộ có 
tính đến lỗi người dân có thể mắc phải; cải thiện giao 
thông công cộng; thiết kế và công nghệ xe an toàn; 
sự phối hợp và chất lượng ứng phó trường hợp khẩn 
cấp sau va chạm giao thông tốt hơn (Hình 1.1).
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tiêu giảm một nửa tỉ lệ tử vong và bị thương do 
tai nạn giao thông trên toàn cầu vào năm 2020 và 
cung cấp các hệ thống giao thông an toàn, chi phí 
hợp lý, dễ tiếp cận và bền vững và cải thiện an toàn 
đường bộ vào năm 2030 (FIA Foundation 2015).  
Tuyên bố năm 2015 của Brazil kêu gọi nhấn mạnh 
hơn vào các lựa chọn giao thông bền vững, bên 
cạnh các phương pháp đã được thiết lập khác để cải 
thiện an toàn đường bộ (Chính phủ Brazil và WHO 
2015). Chương trình Nghị sự Đô thị Mới của UN-
HABITAT cam kết an toàn cho tất cả mọi người lưu 
thông trên đường bộ và hành trình đến trường an 
toàn và lành mạnh cho mọi trẻ em (UN-HABITAT 
2016). 

Theo các mục tiêu và tuyên bố chính sách không 
ràng buộc này, nhiều quốc gia đã đưa ra các cam 
kết giảm một nửa số người tử vong do tai nạn giao 
thông đường bộ vào năm 2020. Nếu không có sự 
thay đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận tạo ra một hệ 
thống di chuyển an toàn, mục tiêu này có thể không 
đạt được ngay cả vào năm 2030 ở hầu hết các nơi. 

Những Phát hiện chính của Báo cáo 
Phương pháp Hệ thống An toàn đã được 
chứng minh là có hiệu quả hơn trong việc 
giảm tỉ lệ tử vong và thương tích nghiêm 
trọng do tai nạn giao thông so với các 
phương pháp truyền thống (Johansson 2009, 
Mooren và cộng sự 2011, Weijermars và Wegman 
2011, Munnich và cộng sự 2012). 

Các lĩnh vực hành động của cách tiếp cận 
Hệ thống An toàn áp dụng các biện pháp 

Giải quyết vấn đề an toàn đường bộ cũng đòi hỏi 
phải giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống ít rõ 
ràng hơn nhằm giảm thiểu nguy cơ lực va đập do 
va chạm giao thông, chẳng hạn như kiểm soát tốc 
độ, thiết kế đường dễ hiểu và yêu cầu tiêu chuẩn an 
toàn cao cho xe. Bằng cách áp dụng phương pháp 
tiếp cận tích hợp đối với an toàn đường bộ và lập 
kế hoạch vừa bền vững vừa an toàn, có thể chuyển 
đổi những kỳ vọng xung quanh các trường hợp 
thương tích nghiêm trọng và tử vong giao thông, 
dần dần giảm thiểu vấn đề sức khỏe toàn cầu có thể 
phòng ngừa này. Phương pháp Hệ thống An toàn 
được hướng dẫn bởi các yếu tố cốt lõi trong lập kế 
hoạch, thực hiện, đánh giá và giám sát. 

Phương pháp tiếp cận Hệ thống An toàn ở các 
khu vực địa lý và quy mô của chính phủ 
Phương pháp Hệ thống An toàn được triển khai 
tiên phong vào những năm 1990, thông qua các 
chương trình như Tầm nhìn Zero (Tầm nhìn Số 
Không) ở Thụy Điển và An toàn Bền vững ở Hà 
Lan. Úc và New Zealand, cũng như các bang Min-
nesota và Washington và các thành phố như New 
York và San Francisco ở Hoa Kỳ, đã áp dụng các 
chính sách tương tự trong những thập kỷ sau đó 
(SWOV 2013, ITF 2016). Gần đây hơn, các thành 
phố ở những quốc gia có thu nhập trung bình, bao 
gồm Bogota và Mexico City, đã bắt đầu chuyển 
hướng các chiến lược an toàn đường bộ của họ 
theo hướng tiếp cận dựa trên hệ thống (CDMX 
2017). 

Các chính sách với nền tảng Hệ thống An toàn có 
nhiều tên khác nhau, bao gồm Hướng tới Không Tử 
vong (ở một số bang của Hoa Kỳ), Đường đến Liên 
minh Số Không (một chương trình của Cục Quản 
lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Hoa Kỳ) và 
Một Tai nạn là Quá nhiều (ở Đan Mạch) (Ủy ban 
An toàn Đường bộ Đan Mạch 2013). Mặc dù tất cả 
các cách tiếp cận này đều có chung tiền đề cho rằng 
tình trạng người tử vong hoặc bị thương nặng khi 
tham gia giao thông là không thể chấp nhận, mỗi 
cách tiếp cận có cách diễn giải về Hệ thống An toàn 
khác nhau.  

Sau khi thực hiện thành công trên khắp các khu vực 
và quy mô, phương pháp Hệ thống An toàn đã thu 
hút được sự chú ý trên toàn cầu. Kế hoạch Toàn cầu 
về Thập kỷ Hành động vì An toàn Đường bộ của 
Liên Hợp Quốc (LHQ) 2011–2020 (WHO 2011b) 
áp dụng cách tiếp cận toàn diện, dựa trên hệ thống 
về an toàn giao thông. Các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) bao gồm các mục 

Phương pháp tiếp cận 
Hệ thống An toàn được 

hướng dẫn bởi các yếu tố 
cốt lõi để lập kế hoạch, 
thực hiện, đánh giá và 

giám sát.
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dựa trên bằng chứng. Báo cáo này tóm tắt một 
lượng lớn bằng chứng về các biện pháp hiệu quả 
trong cải thiện sự an toàn. Những biện pháp này 
bao gồm cơ sở hạ tầng và chính sách về quy hoạch 
sử dụng đất, đi lại, thiết kế đường và thiết kế 
phương tiện, cũng như các biện pháp truyền thống 
hơn liên quan đến giáo dục, thực thi và ứng phó 
khẩn cấp sau tai nạn. 

Các quốc gia với mọi mức thu nhập có thể 
áp dụng phương pháp Hệ thống An toàn. 
Mặc dù các chiến lược Hệ thống An toàn đã được 
áp dụng chủ yếu ở các nước thu nhập cao, nhưng 
cũng có thể được áp dụng ở các nước thu nhập 
thấp và trung bình. Cách tiếp cận giải quyết các vấn 
đề chính đặc thù ở nhiều quốc gia thu nhập thấp và 
trung bình, chẳng hạn như thiết kế đường không 
đầy đủ; thiếu quy hoạch cho người đi bộ và người 
tham gia giao thông dễ bị tổn thương khác trong 
thành phố và trên đường nông thôn; sự bất bình 
đẳng về tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông đường 
bộ; việc mở rộng đô thị tràn lan, dẫn đến những 

HỘP ES-1  |   BÁO CÁO NÀY ĐÓNG GÓP CHO CƠ SỞ KIẾN THỨC VỀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HỆ 
THỐNG AN TOÀN NHƯ THẾ NÀO

Chương trình nghị sự về an toàn 
đường bộ toàn cầu đang nhận được 
nhiều sự quan tâm và hành động hơn 
bao giờ hết kể từ khi bắt đầu Thập kỷ 
Hành động vì An toàn Đường bộ 2011-
2020 của Liên Hợp Quốc. Nỗ lực khích 
lệ hành động như Thập kỷ hành động; 
hội nghị cấp bộ; những tuyên bố như 
tuyên bố được trình bày ở Moscow 
năm 2009 và Brazil năm 2015; và bao 
hàm an toàn đường bộ trong Mục tiêu 
Phát triển Bền vững, Chương trình 
Nghị sự Đô thị mới và bốn trụ cột của 
việc di chuyển bền vững đã tạo ra 
động lực.

Nhờ những nỗ lực này, ngày càng 
nhiều người hiểu rằng cách thức chắc 
chắn và lâu dài để tiếp cận vấn đề 
sức khỏe toàn cầu này là thông qua 
quản lý an toàn đường bộ một cách 
hệ thống chứ không phải là các biện 
pháp can thiệp an toàn đường bộ 
riêng lẻ. Do đó, vấn đề an toàn đường 
bộ nên được tiếp cận thông qua hành 
động được lên kế hoạch và tích hợp 

toàn diện để có thể di chuyển an toàn. 
Các hành động, mục tiêu và chương 
trình an toàn đường bộ của quốc 
gia và toàn cầu ngày càng được chú 
trọng, việc hướng dẫn cách bảo toàn 
tính mạng bằng cách tạo ra đường 
phố và hệ thống giao thông an toàn ở 
cấp quốc gia, bang và thành phố cũng 
ngày càng được quan tâm.

Nhiều báo cáo khác nhau giải thích 
Hệ thống An toàn là gì và hướng dẫn 
các chính phủ cách hành động. Các 
báo cáo bao gồm  Báo cáo toàn cầu 
về phòng chống thương tích trong giao 
thông đường bộ (WHO 2004), Hướng 
tới Số Không: Mục tiêu an toàn đường 
bộ đầy tham vọng và phương pháp 
tiếp cận hệ thống an toàn (ITF 2008), 
Kế hoạch toàn cầu cho thập kỷ hành 
động vì an toàn đường bộ 2011-2020 
(WHO 2011), Không còn tình trạng tử 
vong và chấn thương nghiêm trọng 
trên đường bộ: Dẫn đầu sự chuyển đổi 
mô hình sang một hệ thống an toàn 
(ITF 2016), và Bảo toàn TÍNH MẠNG: Gói 

kỹ thuật an toàn đường bộ (WHO 2017). 

Báo cáo rút ra từ việc xem xét các 
tài liệu dựa trên bằng chứng này, 
cũng như các cuộc phỏng vấn với 
các chuyên gia trong ngành và kinh 
nghiệm của các tác giả làm việc với 
các thành phố để thực hiện các chiến 
lược an toàn đường bộ. Phải tìm hiểu 
sâu về mức độ phù hợp của phương 
pháp Hệ thống An toàn đối với các 
nước thu nhập thấp và trung bình 
bằng cách khám phá mối liên hệ giữa 
Hệ thống An toàn và tính bền vững, 
khả năng tiếp cận và các vấn đề sức 
khỏe rộng hơn. Nó liên kết từng lĩnh 
vực can thiệp góp phần vào một hệ 
thống an toàn thông qua các bằng 
chứng. Báo cáo cung cấp hướng dẫn 
cho các nhà hoạch định chính sách, 
nhà hoạch định và các bên liên quan 
khác ở các thành phố và quốc gia 
muốn áp dụng khái niệm Hệ thống 
An toàn trong bối cảnh địa phương 
của họ, ngay cả khi làm việc trong môi 
trường bị hạn chế về tài nguyên.

con đường không an toàn; tiêu chuẩn thiết kế xe an 
toàn; và khả năng phối hợp giữa những người ra 
quyết định. 

Một Hệ thống An toàn phải bền vững. Hệ 
thống có thể giúp đáp ứng các mục tiêu về môi 
trường, xã hội và sức khỏe rộng lớn hơn. Bằng 
cách thúc đẩy việc sử dụng phương tiện giao thông 
công cộng, đi bộ và đi xe đạp, nó có thể giúp giảm 
thiểu biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng 
không khí bằng cách giảm lượng khí thải carbon 
dioxide từ xe cộ. Tăng mức độ an toàn của phương 
tiện giao thông công cộng, đi bộ và đi xe đạp cũng 
làm tăng hoạt động thể chất của mọi người, nâng 
cao chất lượng cuộc sống của họ và khả năng tiếp 
cận công việc và giáo dục. Một hệ thống di chuyển 
cung cấp nhiều lựa chọn giao thông an toàn có 
thể giải quyết tốt hơn nhu cầu của nhiều nhóm 
nhân khẩu học khác nhau, bao gồm phụ nữ, người 
nghèo, người già, trẻ em và những người có vấn đề 
hạn chế di chuyển. 
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GiỚi THiỆU
VÀ MỤC ĐÍCH
Báo cáo này khuyến nghị các quốc gia và thành phố áp dụng các 

chính sách và thực tiễn áp dụng cách tiếp cận toàn diện hơn đối 

với an toàn đường bộ, được gọi là Hệ thống An toàn. Phương pháp 

hệ thống an toàn đối với an toàn đường bộ có nhiều tên khác nhau 

ở những nơi khác nhau và nó có nhiều lần lặp khác nhau, nhưng 

nó thường dựa trên một bộ nguyên tắc chung tập trung vào việc 

tạo ra một hệ thống di chuyển không tính lỗi của con người. 
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Mỗi năm có khoảng 1,25 triệu người chết trên 
đường phố, đường nông thôn và đường cao tốc. 
Khi các nền kinh tế, dân số và tỷ lệ sở hữu phương 
tiện cơ giới đang tăng lên, tỉ lệ tử vong và chấn 
thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông đường 
bộ cũng tăng lên. 

Những ca tử vong này không phải là cái giá không 
thể tránh được của sự tăng trưởng hoặc di chuyển. 
Ngày càng có nhiều bằng chứng và nhận thức rằng 
tình trạng này không diễn ra đơn độc. Các hoạt 
động trên phố, đường bộ và đường cao tốc là một 
phần của hệ thống rộng hơn: Chúng được tạo ra 
bởi sự tương quan giữa các thành phần như thể 
chế, luật pháp, quy định, sử dụng đất, cơ sở hạ tầng 
và người lưu thông trên đường bộ. Những yếu tố 
này và các yếu tố đầu vào hệ thống khác tương tác 
với nhau để tạo ra những con đường và thành phố 
an toàn - hoặc không an toàn cho công dân của họ. 

Do đường được thiết kế kém, lựa chọn giao thông 
hạn chế, thiếu quy hoạch và chính sách và tốc độ 
phương tiện không phù hợp, va chạm giao thông là 
nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người trong 
độ tuổi từ 15 đến 29 tuổi; nếu không hành động, 
đây sẽ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ bảy 
trên toàn thế giới vào năm 2030 (WHO 2015). 
Chấn thương do tai nạn đường bộ nằm trong số 10 
nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sau năm đầu 
đời cho đến 59 tuổi. Chấn thương là nguyên nhân 
gây tử vong đứng thứ 10 ở phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ và là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ tư 
ở phụ nữ trong độ tuổi từ 15-29 (GRSF và IHME 
2014).

Ở các nước thu nhập thấp và trung bình, thương 
tích nghiêm trọng và tử vong do giao thông đang 
gia tăng hoặc duy trì ở mức rất cao. Giữa hai báo 
cáo Tình trạng Toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới 
về an toàn đường bộ (dựa trên dữ liệu năm 2010 
và 2013), tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông trên 
100.000 người đã tăng 32%. Mặc dù tỷ lệ giảm ở 
hầu hết các nước thu nhập cao, con số tuyệt đối vẫn 
cao (WHO 2013a, 2015).

Số người tử vong ở các nước đang phát triển rất 
cao. Ấn Độ có khoảng 207.000 ca tử vong do tai 
nạn giao thông mỗi năm và con số này đang gia 
tăng (WHO 2015). Ở Brazil, khoảng 44.000 người 
chết vì tai nạn hàng năm, hơn một nửa trong số họ 
là người đi bộ, người đi xe đạp và người đi xe máy 
(WHO 2015; DATASUS 2017). Con số tử vong liên 
quan đến giao thông hàng năm ước tính là 260.000 
ở Trung Quốc, hơn 38.000 ở Indonesia và hơn 
23.000 ở Bangladesh (WHO 2015). Tại các quốc 
gia nghèo nhất ở châu Phi cận sa mạc Sahara, nơi 
có tỷ lệ tử vong do chấn thương đường bộ cao nhất 
thế giới, các thống kê chính thức của chính phủ 
được ước tính báo cáo ít hơn một phần năm số ca 
tử vong do chấn thương trong tai nạn giao thông 
đường bộ (GRSF và IHME 2014). 

Vấn đề này mang tính hệ thống. Do đó đòi hỏi một 
phản ứng toàn diện, có hệ thống, bao gồm một loạt 
các biện pháp dựa trên bằng chứng. Các biện pháp 
có thể được áp dụng tại tất cả các thời điểm, từ 
trước khi xảy ra các sự cố cho đến phản ứng khẩn 
cấp sau sự cố. 
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Rất ít quốc gia hoặc thành phố có chiến lược 
như vậy. Trên thực tế, theo Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO), chỉ có 7% dân số thế giới được quản trị 
bằng luật pháp và chính sách an toàn đường bộ 
toàn diện (WHO 2015). Rất ít quốc gia có một cơ 
quan lãnh đạo vấn đề an toàn đường bộ được trao 
quyền hoặc được tài trợ một cách hiệu quả để quản 
lý việc cung cấp một cách tiếp cận an toàn đường 
bộ có hệ thống. 

Các nước có cơ hội lớn để thay đổi. Báo cáo này 
khuyến nghị các quốc gia và thành phố áp dụng các 
chính sách và thực tiễn áp dụng cách tiếp cận toàn 
diện hơn đối với an toàn đường bộ, được gọi là 
Hệ thống An toàn. Phương pháp hệ thống an toàn 
đối với an toàn đường bộ có nhiều tên khác nhau 
ở những nơi khác nhau và nó có nhiều lần lặp khác 
nhau, nhưng nó thường dựa trên một bộ nguyên 
tắc chung tập trung vào việc tạo ra một hệ thống di 
chuyển không tính lỗi của con người. 

Thụy Điển và Hà Lan là những nước đầu tiên tổng 
hợp các phương pháp tiếp cận Hệ thống An toàn, 
vào những năm 1990. Tầm nhìn Zero ở Thụy Điển 
và An toàn bền vững ở Hà Lan đã thay đổi mô hình 
về an toàn từ một mô hình tập trung giải quyết 
hành vi của người sử dụng đường bộ thông qua 
các chiến dịch tiếp thị và giáo dục biệt lập sang một 
cách tiếp cận có hệ thống hơn, trong đó người dùng 
và người thiết kế hệ thống chia sẻ trách nhiệm hệ 
thống an toàn và thúc đẩy hành vi an toàn (Belin 
và cộng sự năm 2012). Chính sách này đã thay đổi 
quan niệm về an toàn, thiết lập mục tiêu không ai 
tử vong hoặc bị thương nặng do tai nạn giao thông 
đường bộ, đồng thời thiết kế và chức năng của hệ 
thống giao thông đường bộ phải được điều chỉnh 
để đáp ứng yêu cầu này. Việc ngăn chặn các sự cố 
nghiêm trọng xảy ra cũng như giảm tử vong và 
thương tích thông qua thiết kế hệ thống bắt đầu 
được chú trọng (SWOV 2013). 

Các quốc gia, bang và thành phố khác đã áp dụng 
phương pháp này. Liên minh châu Âu và Hội đồng 
An toàn Giao thông châu Âu và Tổ chức Hợp tác 
và Phát triển Kinh tế (OECD) hiện đang vận dụng 
các chính sách này trên toàn châu Âu. Chiến lược 
An toàn Đường bộ Quốc gia 2011-2020 của Úc bao 
gồm một Hệ thống An toàn đã được áp dụng ở các 
bang New South Wales và Victoria trước đó (Hội 
đồng Giao thông Úc 2011). Thay đổi ở Úc bắt đầu 
bằng việc thúc đẩy công nhận vai trò của chính phủ 
với tư cách là nhà điều hành hệ thống đối với kết 
quả an toàn giao thông đường bộ: Nhiều trường 
hợp tử vong xảy ra không phải do lỗi tài xế mà do 
lỗi tài xế kết hợp với hệ thống đường có thiết kế sơ 

suất và những phương tiện giao thông có thể chấp 
nhận về mặt chính trị nhưng không đạt chuẩn về 
mặt kỹ thuật (Job và cộng sự 1989). Chính sách 
Hành trình An toàn hơn của New Zealand, được 
đưa ra năm 2010, áp dụng phương pháp Hệ thống 
An toàn (Bộ Giao thông vận tải New Zealand 2010). 
Tại Hoa Kỳ, các bang Minnesota và Washington đã 
thực hiện các chính sách tương tự kể từ đầu những 
năm 2000 (Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận 
tải 2013, Ủy ban An toàn Giao thông Washington 
2016). 

Các thành phố cũng đang áp dụng các phương 
pháp tiếp cận Hệ thống An toàn, từ Copenhagen 
và Gothenburg ở Scandinavia đến nhiều thành 
phố đang áp dụng Tầm nhìn Zero ở Hoa Kỳ, nhiều 
thành phố đã tiến hành do việc áp dụng chính sách 
của Thành phố New York đạt hiệu quả cao. Thành 
phố Mexico và Bogota đang bắt tay vào các chính 
sách dựa trên Tầm nhìn Zero của riêng họ. Kế 
hoạch An toàn Đường bộ Tích hợp của Thành phố 
Mexico đã chính thức được công bố vào năm 2017 
và hiện cung cấp khung tham chiếu pháp lý cho các 
nỗ lực đảm bảo an toàn đường bộ (CDMX 2017).

Với khái niệm chính sách lan rộng, cần thận trọng 
để đảm bảo rằng tất cả các tính năng của phương 
pháp Hệ thống An toàn được thể hiện rõ ràng trong 
mỗi bối cảnh mới. Mặc dù các nhu cầu và cơ hội 
riêng biệt ở mỗi địa điểm đòi hỏi các chiến lược 
hành động riêng biệt, các nguyên tắc, yếu tố cốt lõi 
và các lĩnh vực hành động chính của Hệ thống An 
toàn vẫn có chung khái niệm và liên quan đến nhau. 
Các nguyên tắc và yếu tố cốt lõi nên được xem xét 
một cách toàn diện khi xây dựng chiến lược an toàn 
đường bộ, được phát triển thông qua các tài liệu 
chính sách và thực hiện trong thực tế.

Báo cáo này cung cấp hướng dẫn về việc phát triển 
chiến lược an toàn đường bộ cụ thể theo hoàn cảnh 
dựa trên phương pháp Hệ thống An toàn. Báo cáo 
mô tả cách tiếp cận của Hệ thống An toàn đối với 
an toàn đường bộ, trình bày các nguyên tắc, đưa 
ra các ví dụ về ứng dụng trong chính sách và bằng 
chứng trên hồ sơ trong việc giảm thiểu tử vong và 
thương tích nghiêm trọng do tai nạn giao thông, 
thảo luận về các cơ hội áp dụng cách tiếp cận như 
vậy ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình và 
phác thảo các bước cụ thể mà các nhà hoạch định 
chính sách có thể thực hiện để lập một kế hoạch. 
Hướng dẫn được phát triển xem xét tất cả các cấp 
chính quyền, trong cả bối cảnh nông thôn và thành 
thị.



WRI.org        14



        15Bền vững & An toàn: Tầm nhìn và Hướng dẫn Chương trình Không Tử vong Đường bộ

PHƯƠNG PHÁP HỆ THỐNG 
AN TOÀN ĐỐi VỚi
AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ
Cách tiếp cận Hệ thống An toàn cho rằng an toàn đường bộ là kết 

quả của sự tương tác giữa nhiều bộ phận cấu thành một hệ thống 

năng động ảnh hưởng đến cách mọi người đi lại và ứng xử trên 

đường và do đó ảnh hưởng tới mức độ nguy cơ va chạm. Hệ thống 

di chuyển có mức độ an toàn cao cũng tạo ra lợi ích xã hội lớn hơn, 

liên quan đến sự quan tâm về khả năng tiếp cận chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng rộng hơn, hoạt động thể chất, chất lượng không 

khí, biến đổi khí hậu và sự bền vững của môi trường.
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Phương pháp Hệ thống An toàn là gì?
Cách tiếp cận Hệ thống An toàn cho rằng an toàn 
đường bộ là kết quả của sự tương tác giữa nhiều 
bộ phận cấu thành một hệ thống năng động ảnh 
hưởng đến cách mọi người di chuyển và ứng xử 
trên đường và do đó ảnh hưởng tới mức độ nguy 
cơ va chạm. Hệ thống di chuyển có mức độ an toàn 
cao cũng tạo ra lợi ích xã hội lớn hơn, liên quan 
đến sự quan tâm về khả năng tiếp cận chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng rộng hơn, hoạt động thể chất, chất 
lượng không khí, biến đổi khí hậu và sự bền vững 
của môi trường. 

Phương pháp Hệ thống An toàn dựa trên khái 
niệm cho rằng con người dễ bị sai lầm và mắc lỗi. 
Nó nhấn mạnh không phải cách mọi người sai lầm 
mà lý do việc bảo vệ của hệ thống thất bại khi họ 
mắc sai lầm. “Trong khi những người theo phương 
pháp tiếp cận con người định hướng hầu hết các 
nguồn lực quản lý vào việc cố gắng làm cho các 
cá nhân bớt yếu đuối hoặc mạnh hơn, thì những 
người theo phương pháp tiếp cận hệ thống phấn 
đấu hướng đến một chương trình quản lý toàn diện 
nhằm vào một số mục tiêu khác nhau: cá nhân, 
nhóm, nhiệm vụ, nơi làm việc và tổ chức như một 
tổng thể” (Reason 2010). Các phương pháp tiếp 
cận hệ thống dựa trên việc ngăn người dân gặp 
phải yếu tố nguy hiểm tới tính mạng cũng đã được 
thiết lập ở những lĩnh vực khác, chẳng hạn như khu 
chăm sóc tại bệnh viện và an toàn cơ sở hạt nhân 
(Haddon 1970).

Khung Hệ thống An toàn được phát triển cho báo 
cáo này dựa trên việc đánh giá kỹ lưỡng các biện 
pháp dựa trên bằng chứng giúp giảm tử vong và 
thương tích nghiêm trọng do tai nạn giao thông 
đường bộ và các mối quan hệ giữa các biện pháp. 
Khung này xem xét các phương pháp tiếp cận chính 
sách an toàn đường bộ hiện có và xây dựng dựa 
trên các phương pháp đó. 

Nguyên tắc của một Hệ thống An toàn
Các nguyên tắc của Hệ thống An toàn được rút ra 
từ các nguyên tắc trong báo cáo được công bố bởi 
Diễn đàn Giao thông Quốc tế của OECD (OECD / 
ITF 2016):2 

1.  Mọi người mắc sai lầm có thể dẫn đến tai nạn 
giao thông đường bộ. 

2. Cơ thể con người ít khả năng chịu các lực va 
chạm trước khi tác hại xảy ra.
3.  Những người thiết kế, xây dựng, quản lý và sử 

dụng đường bộ và xe cộ và cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sau sự cố có chung  trách nhiệm ngăn 
ngừa các vụ tai nạn dẫn đến thương tích nghiêm 
trọng hoặc tử vong.

4.  Cần thực hiện một cách tiếp cận chủ động để 
làm cho hệ thống di chuyển an toàn, thay vì chờ 
đợi các vụ việc  xảy ra rồi mới phản ứng. Tất cả 
các bộ phận của hệ thống phải được tăng cường 
để nhân hiệu quả lên, để nếu một phần có sự cố, 
người tham gia giao thông vẫn được bảo vệ.

5.  Không có trường hợp tử vong hoặc thương tích 
nghiêm trọng nào được chấp nhận trong hệ 
thống đi lại. Không nên đánh đổi sự thiếu an toàn 
để di chuyển nhanh hơn. Thay vào đó, hệ thống 
di chuyển phải an toàn và hiệu quả. 

Hình 2.1  |  Nguyên tắc của Phương pháp Hệ thống An toàn 

Con người gây ra các lỗi

Con người yếu thế trong
các thương tích

Trách nhiệm được chia sẻ

Chủ động hay phản ứng

Không tử vong hay thương tích
nghiêm trọng
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Nói tóm lại, con người dễ mắc lỗi và cơ thể con 
người dễ bị tổn thương. Hệ thống sẽ tạo ra một môi 
trường an toàn để giảm thiểu khả năng sự cố xảy ra 
do lỗi và giảm mức độ nghiêm trọng nếu xảy ra. 

Trách nhiệm đối với an toàn đường bộ phải là 
trách nhiệm chung của người dân, những người ra 
quyết định và các cán bộ nhà nước đóng góp vào 
việc thiết kế và quản lý hệ thống này. Những người 
này, thường được gọi là người thiết kế hệ thống, 
bao gồm nhà hoạch định chính sách, nhà lập pháp, 
quan chức thực thi pháp luật, các nhà hoạch định, 
quản trị viên, nhà thiết kế và kỹ sư, và nhiều người 
khác. Một yếu tố đầy thách thức của phương pháp 
Hệ thống an toàn là tất cả những người đóng góp 
vào việc thiết kế hệ thống thông qua các lĩnh vực 
chương trình riêng lẻ của họ. Vì lý do này, khung 
Hệ thống An toàn nhấn mạnh đến sự phối hợp và 
lãnh đạo. Theo cách tiếp cận Tầm nhìn Zero của 
Thụy Điển, các nhà thiết kế hệ thống và chính phủ 
được nhấn mạnh là những người có trách nhiệm 
cuối cùng. Nếu mọi người mắc lỗi gây ra tử vong và 
chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông, 
các nhà thiết kế hệ thống phải đưa ra các biện pháp 
can thiệp để ngăn chặn những vụ việc này. 

Một cách tiếp cận tích hợp, chủ động phải được 
thực hiện để tạo ra các lớp bảo vệ trong hệ thống, 
thay vì chỉ vá các lỗ hổng trong phản ứng với va 
chạm giao thông khi vụ việc xảy ra. Một hệ thống 
có nhiều lớp phòng vệ, rào chắn và biện pháp bảo 
vệ. Trong một thế giới lý tưởng, mỗi lớp sẽ còn 
nguyên vẹn; trong thực tế, chúng giống như những 
lát phô mai Thụy Sĩ có nhiều lỗ (vùng yếu) (Weg-
man và cộng sự, 2006,Reason 2000). Khi suy nghĩ 
này được áp dụng cho an toàn đường bộ, các lớp 

bao gồm hành động của người đi đường, lựa chọn 
cách di chuyển, hệ thống an toàn chủ động và thụ 
động của phương tiện, quản lý tốc độ di chuyển, các 
tính năng của đường và lề đường, và phản ứng sau 
va chạm, và nhiều lớp khác. Nếu các lỗ thẳng hàng 
giữa các lớp, hệ thống sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào 
hành động của từng người tham gia giao thông và 
do đó dễ do lỗi của con người hơn, làm tăng nguy 
cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng hoặc gây 
tử vong. Một cách tiếp cận xem xét tất cả các thành 
phần của hệ thống và sự tương tác giữa các thành 
phần có khả năng làm giảm số lượng lỗ hổng và 
tăng số lượng các lớp, làm giảm khả năng các lỗ 
hổng thẳng hàng. Suy nghĩ này đã được áp dụng 
cho an toàn đường bộ trong chương trình An toàn 
Bền vững của Hà Lan (Wegman và cộng sự, 2008). 

Ngoài bốn nguyên tắc được nêu ra bởi Diễn đàn 
giao thông quốc tế, báo cáo này tuân thủ nguyên tắc 
cho rằng không thể chấp nhận bất cứ trường hợp 
tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng nào trên 
mạng lưới đường bộ. Tai nạn giao thông nghiêm 
trọng có thể phòng ngừa và không được chấp nhận. 
Sức khỏe và hạnh phúc của xã hội không nên bị hy 
sinh cho các lợi ích khác, chẳng hạn như lưu lượng 
giao thông hoặc tiết kiệm ngân sách. An toàn và 
hiệu quả không loại trừ lẫn nhau mà bổ sung cho 
nhau. Cuối cùng, nên đặt mục tiêu tử vong bằng 0 
hoặc gần bằng 0, với các mục tiêu để cuối cùng sẽ 
đạt được mục đích. Nhiều quốc gia sẽ không thể đạt 
được số tử vong bằng 0 hoặc gần bằng 0 trong một 
khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc đặt mục 
tiêu phản ánh viễn cảnh rằng những trường hợp tử 
vong này sẽ không được chấp nhận vì có thể ngăn 
ngừa được.
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Bảng 2.1  |  Tầm nhìn Zero và quan điểm truyền thống về an toàn đường bộ

MỤC CÁCH TIẾP CẬN TRUYỀN THỐNG CÁCH TIẾP CẬN TẦM NHÌN ZERO (THỤY ĐIỂN)

Vấn đề là gì? Nguy cơ tai nạn Tử vong và thương tích nghiêm trọng
Nguyên nhân gây ra vấn đề? Yếu tố con người Con người phạm sai lầm.

Con người dễ bị tổn thương.
Ai chịu trách nhiệm? Cá nhân người đi đường Nhà thiết kế hệ thống
Nhu cầu của công chúng về an 
toàn đường bộ?

Mọi người không muốn an toàn Mọi người muốn an toàn

Mục tiêu thích hợp là gì? Giảm thiểu số lượng tử vong và thương tích nghiêm 
trọng

Xóa bỏ số lượng tử vong và thương tích 
nghiêm trọng

Nguồn: Belin (2015) và Belin và cộng sự. (năm 2012).

Thay đổi Mô hình
Cách tiếp cận Hệ thống An toàn thể hiện một mô 
hình thay đổi so với cách tiếp cận truyền thống đối 
với an toàn đường bộ, tập trung vào thay đổi hành vi 
thông qua thực thi và giáo dục và về các hành động 
bảo vệ người ngồi trong xe, ít chú ý đến người đi bộ 
và đi xe đạp. Cách tiếp cận truyền thống nhấn mạnh 
trách nhiệm của người tham gia giao thông trong 
việc tránh tai nạn hơn là trách nhiệm của chính phủ 
trong việc cung cấp một hệ thống di chuyển an toàn. 

Các can thiệp truyền thống bao gồm các chiến dịch 
quảng cáo, thực hiện thắt dây an toàn và cấm lái xe 
khi đã uống rượu bia. Mặc dù những nỗ lực này là 
một phần có giá trị của chiến lược an toàn đường 
bộ, cách tiếp cận Hệ thống An toàn bao gồm một 
loạt các vấn đề tương tác rộng hơn gây tử vong và 
thương tích nghiêm trọng do tai nạn giao thông (ITF 
2008). Cách tiếp cận này đặt ưu tiên cao cho việc 
bảo vệ những người đi đường dễ bị tổn thương như 
người đi bộ và người đi xe đạp, vì họ là những người 
dễ bị thương và tử vong nhất trong trường hợp 
va chạm và ít gây ra rủi ro nhất cho những người 
tham gia giao thông khác. Nó cũng nhấn mạnh trách 
nhiệm của các nhà thiết kế hệ thống. Ngoài các 
phương pháp thực thi và giáo dục truyền thống, việc 
bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương này có thể được 
tăng lên thông qua các phương pháp hệ thống, bao 
gồm thiết kế đường bộ làm giảm tốc độ phương 
tiện và chỉ định không gian an toàn cho người đi bộ 
và đi xe đạp. Các hệ thống di chuyển cũng có thể an 
toàn nhờ quy hoạch sử dụng đất cung cấp cho việc 

sử dụng hỗn hợp, phát triển nén và giao thông công 
cộng hiệu quả. Tất cả các biện pháp này làm giảm 
nhu cầu và thời gian lái xe, làm cho việc đi bộ và đi 
xe đạp trở nên thiết thực hơn và giảm đối mặt với 
mất an toàn bằng cách giảm số km di chuyển. Bảng 
2.1 minh họa sự khác biệt giữa viễn cảnh được đưa 
ra bởi những người ra quyết định theo cách tiếp cận 
truyền thống, dựa trên con người hơn và cách tiếp 
cận dựa trên hệ thống Tầm nhìn Zero từ Thụy Điển. 

Chính sách Hệ thống An toàn trên toàn Thế giới 
Phương pháp Hệ thống An toàn đã được phát triển 
và cải tiến qua nhiều thập kỷ áp dụng. Kể từ khi 
được giới thiệu lần đầu tiên, ở châu Âu, nó đã được 
áp dụng ở cấp quốc gia, bang và thành phố trên 
khắp thế giới (bảng 2.2). Hệ thống này thường được 
coi là một đặc điểm chính sách công nhằm mục đích 
kết nối với công chúng và thiết lập một liên kết trực 
tiếp đến kết quả mong muốn. Trong một số trường 
hợp, các nhà hoạch định chính sách sử dụng thuật 
ngữ Hệ thống An toàn trong nội bộ với những người 
ra quyết định và thực hiện các can thiệp có thể nhìn 
thấy công khai theo các cách khác, như Hà Lan đã 
làm với chính sách An toàn Bền vững. Thương hiệu 
nổi tiếng nhất có thể là Tầm nhìn Zero của Thụy 
Điển. Tên của chính sách này đề cập đến nguyên 
tắc nền tảng cho rằng không thể chấp nhận bất 
cứ trường hợp tử vong nào do tai nạn giao thông 
đường bộ. Nó cũng thiết lập một mục tiêu đầy tham 
vọng để đạt đến tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông 
bằng không. 
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Bảng 2.2.  |  Phát triển các Phương pháp Tiếp cận Hệ thống An toàn ở các khu vực được chọn

CHƯƠNG TRÌNH DÒNG THỜI GIAN SỰ KIỆN

Tầm nhìn Zero 
- Tầm nhìn số 
không (Thụy 
Điển)

 ▪ 1994: Tầm nhìn Zero lần đầu tiên xuất hiện trong ý tưởng.
 ▪ 1997: Quốc hội Thụy Điển thông qua Dự luật An toàn Giao thông Đường bộ và chỉ định Cơ quan Quản lý Đường bộ Quốc gia 

Thụy Điển là cơ quan chủ trì, Bộ An toàn Giao thông giám sát công tác an toàn đường bộ.
 ▪ 2003: Thanh tra giao thông đường bộ được thành lập để quan sát và phân tích thiết kế đường (dưới sự giám sát của Cục 

Quản lý Đường bộ Quốc gia Thụy Điển).
 ▪ 2009–10: Sắp xếp thể chế thay đổi. Cơ quan Quản lý Đường bộ Quốc gia Thụy Điển và Thanh tra Giao thông Đường bộ đã 

giải thể.
 ▪ 2016: Tầm nhìn Zero khởi động lại, Cục Quản lý Giao thông Thụy Điển được chỉ định là cơ quan chỉ đạo, được hỗ trợ bởi Cơ 

quan Quản lý Giao thông và Phân tích Giao thông Thụy Điển.

An toàn
Bền vững
(Hà Lan)

 ▪ Đầu những năm 1990: Cộng đồng nghiên cứu an toàn đường bộ Hà Lan, dưới sự lãnh đạo của Viện Nghiên cứu An toàn 
Đường bộ (SWOV), phát triển tầm nhìn.

 ▪ Giữa những năm 1990: Tầm nhìn được chấp nhận như là một phần chính sách của Hà Lan. Thực hiện các chính sách phi 
tập trung và được hỗ trợ bởi chính phủ trung ương. Chương trình khởi động năm 1997 bao gồm 24 hành động được tất cả 
các bộ phận của chính phủ Hà Lan đồng ý.

 ▪ 2005–20: Tầm nhìn an toàn bền vững bao gồm năm nguyên tắc: chức năng của đường bộ, tính đồng nhất của khối lượng 
và / hoặc tốc độ và khả năng dự đoán / nhận biết của thiết kế đường, sự dung thứ của môi trường và người sử dụng 
đường bộ và nhận thức của người sử dụng đường bộ.

Hệ thống
An toàn
(Australia)

 ▪ Thập kỷ 1980: Cuộc vận động trách nhiệm của chính phủ và các nhà điều hành hệ thống đối với an toàn đường bộ bắt đầu.
 ▪ Cuối thập kỷ  1990–2010: Nhiều tiểu bang của Úc chính thức áp dụng cách tiếp cận Hệ thống An toàn trong các tuyên bố 

của chính phủ, kế hoạch hành động và chiến lược. 
 ▪ 2011: Nhóm làm việc về an toàn đường bộ, với đại diện của tất cả các bang và vùng lãnh thổ, dự thảo Chiến lược An toàn 

Đường bộ Quốc gia Úc áp dụng Hệ thống An toàn. Các bộ trưởng chính phủ có liên quan của tất cả các tiểu bang và vùng 
lãnh thổ cũng như chính phủ liên bang ký dự thảo thành luật. 

Hành trình An 
toàn hơn
(New Zealand)

 ▪ 2011: Ủy ban An toàn Đường bộ Quốc gia công bố Kế hoạch Hành động Hành trình An toàn hơn đầu tiên, cho giai đoạn 2011-12.
 ▪ 2013: Kế hoạch Hành động cho Hành trình An toàn Thứ hai được áp dụng, cho giai đoạn 2013-15. Bộ Giao thông vận tải, 

Cơ quan Giao thông vận tải New Zealand, cảnh sát, Tổng công ty Bồi thường Tai nạn và các cơ quan khác đảm nhận các 
công việc an toàn đường bộ khác.

Tầm nhìn Zero 
(New York City)

 ▪ 2002–13: Chính quyền của Thị trưởng Michael Bloomberg khởi xướng các hành động để cải thiện an toàn đường bộ thông 
qua thiết kế đường phố và quản lý tốc độ.

 ▪ 2012: Nhóm vận động Giải pháp Thay thế Giao thông công bố báo cáo kêu gọi Tầm nhìn Zero, tổ chức hỗ trợ.
 ▪ 2013: Thị trưởng Bill de Blasio thực hiện chính sách trong chiến dịch năm 2013.
 ▪ 2014: Kế hoạch hành động hứa hẹn một cách tiếp cận đa ngành liên quan đến Tòa thị chính, Sở cảnh sát, Sở Giao thông 

vận tải, Ủy ban taxi và xe limousine, cũng như Sở Y tế và Vệ sinh Tinh thần. 
 ▪ 2014: Thành phố thông qua 11 dự luật để thực hiện Tầm nhìn Zero và trao quyền cho thành phố kiểm soát giới hạn tốc độ.

Hướng tới 
Không có 
Trường hợp
Tử vong
(Hoa Kỳ)

 ▪ Đầu những năm 2000: Washington (2000) và Minnesota (2003) là những bang đầu tiên áp dụng mục tiêu Hướng tới 
Không có Trường hợp tử vong trong các kế hoạch an toàn đường bộ của họ. Sự hợp tác diễn ra giữa các cơ quan chính 
phủ, bao gồm giao thông vận tải, an toàn công cộng, y tế, các cơ quan khác và trường đại học (ở Minnesota). Chương trình 
chỉ định rõ cơ quan chỉ đạo. 

 ▪ 2016: Các quy định quốc lộ khuyến khích các quốc gia kết hợp an toàn đường bộ. Luật giao thông mới yêu cầu các biện 
pháp thực hiện về an toàn.

Tầm nhìn Zero 
(Thành phố 
Mexico)

 ▪ 2014: Chính quyền Thành phố Mexico thông qua Luật Di chuyển đột phá, cải cách phương pháp thành phố tiếp cận với 
việc di chuyển và an toàn đường bộ. Luật yêu cầu xây dựng các kế hoạch tích hợp mới cho thành phố, quy định giao 
thông mới và thay đổi thể chế, tất cả dựa trên hệ thống phân cấp di chuyển. 

 ▪ 2014: Ra mắt kế hoạch di chuyển toàn diện, Ban thư ký vận tải được đổi tên thành Ban thư ký phụ trách việc di chuyển.
 ▪ 2015: Quy định giao thông mới được thông qua, tập trung vào việc cải thiện an toàn cho người tham gia giao thông dễ bị 

tổn thương.
 ▪ 2017: Chương trình tích hợp an toàn đường bộ ra mắt. Thành phố tham gia phong trào Tầm nhìn Zero, tăng cường tác động 

của Luật Di chuyển.

Nguồn: Van Schagen và. Janssen (2000), Wegman (2007), Bộ Giao thông vận tải New Zealand (2010), Belin và cộng sự (2012), Trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải (2013), NYC 
(2014), CDMX (2017) và phỏng vấn các chuyên gia.
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Tác động của Phương pháp Tiếp cận Hệ 
thống An toàn
Nhiều quốc gia, bang và thành phố áp dụng phương 
pháp Hệ thống An toàn đã giảm tỷ lệ tử vong do 
tai nạn giao thông với tốc độ nhanh hơn so với các 
quốc gia khác áp dụng phương pháp truyền thống. 
Theo Nhóm Phân tích và Dữ liệu An toàn Giao 
thông Quốc tế (IRTAD, nhánh dữ liệu an toàn giao 
thông của OECD và Diễn đàn Giao thông Quốc tế), 
số người tử vong trên đường đã giảm 42% từ năm 
2000 đến 2013 tại 32 quốc gia trong IRTAD, nơi 
có sẵn dữ liệu (OECD / ITF 2015). IRTAD kết luận 
rằng hiệu quả tổng thể tốt đẹp này phản ánh “việc 
thực hiện các chương trình và chiến lược an toàn 
đường bộ có hệ thống.” Các chiến lược và chương 
trình này giải quyết các vấn đề giáo dục và thực thi, 
như tăng tốc độ và thiếu tuân thủ các quy định giao 
thông; nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật cho cơ sở hạ 
tầng đường bộ và phương tiện; cải thiện cấp cứu và 
chăm sóc sức khỏe; và giải quyết các điều kiện kinh 
tế (OECD / ITF 2015). 

Viện Tài nguyên Thế giới (World Resources Insti-
tute - WRI) đã tiến hành phân tích bổ sung về tử 
vong giao thông ở 53 quốc gia từ năm 1994 đến 
2015 cho báo cáo này. Phân tích hé lộ rằng các quốc 
gia đã áp dụng cách tiếp cận Hệ thống An toàn có 
tỷ lệ tử vong thấp nhất trên 100.000 dân và tốc độ 
thay đổi nhanh nhất về tỉ lệ tử vong (Hình 2.2). 

Tiến bộ ấn tượng nhất về cải thiện an toàn đường 
bộ đã được nhận thấy ở các quốc gia tiên phong 
trong cách tiếp cận, Thụy Điển và Hà Lan. Chính 
sách của họ bao gồm giới hạn tốc độ đô thị thấp 

hơn; đường vòng trên ngã ba đường nông thôn; 
các khu vực riêng biệt giữa người đi bộ, người đi xe 
đạp và xe cơ giới; và hiểu biết sâu sắc về quy hoạch 
mạng lưới (Eurostat 2017). Chỉ 3 trong số 100.000 
người Thụy Điển tử vong trên đường mỗi năm và tỷ 
lệ tử vong đã giảm 55% từ năm 1994 đến 2015. Hà 
Lan có ít hơn 4 trường hợp tử vong trên 100.000 
dân và tỷ lệ này giảm hơn 50%. Các biện pháp đã 
hạn chế tới 1.700 người tử vong từ năm 1998 đến 
2007 (Weijermars và Wegman 2011). 

Những nơi khác cũng đang chứng kiến kết quả 
nhanh chóng. Tây Ban Nha, nơi áp dụng cách tiếp 
cận Hệ thống An toàn và chính sách Tầm nhìn Zero, 
đã chứng kiến tỷ lệ tử vong giảm hơn 60% kể từ 
năm 1994, xuống dưới 4 trường hợp tử vong trên 
100.000 người (Álvaro 2015).

Nhiều bằng chứng khác đến từ Hoa Kỳ, nước chấp 
nhận Hệ thống An toàn ở cấp quốc gia chỉ mới 
gần đây, nhưng một số bang đã áp dụng sáng kiến 
Hướng tới Không tử vong (Towards Zero Deaths 
- TZD) dựa trên hệ thống vào đầu những năm 
2000. Từ năm 2001 đến 2011, Minnesota, Idaho 
và Washington, nơi các chương trình TZD được 
triển khai, có ít trường hợp tử vong và thương tích 
nghiêm trọng hơn so với các bang không áp dụng 
TZD, và tốc độ giảm nhanh hơn (Munnich và cộng 
sự, 2012). Minnesota đã áp dụng phương pháp TZD 
vào năm 2003, khi bang này có 663 người chết vì va 
chạm giao thông và số người tử vong đang gia tăng. 
Trong 10 năm sau đó, số người thiệt mạng đã giảm 
40,5%, cứu sống được khoảng 2.046 người (Trung 
tâm nghiên cứu giao thông 2013). 
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Hình 2.2  |  Giảm tỷ lệ tử vong giữa năm 1994 và 2015 và Tỷ lệ tử vong trong năm 2015 tại 53 quốc gia

ALB = Albania
ARM = Armenia
AUS = Australia
AUT = Austria
AZE = Azerbaijan
BEL = Belgium
BGR = Bulgaria
BiH = Bosnia and Herzegovina
BLR = Belarus
CAN = Canada
CHN = China

CRO = Croatia
CZE = Czech Republic
DEU = Germany
DNK = Denmark
ESP = Spain
EST = Estonia
FiN = Finland
FRA = France
GBR = Great Britain
GEO = Georgia
GRC = Greece

HUN = Hungary
iND = india
iRL = ireland
iSL = iceland
iSR = israel
iTA = italy
JPN = Japan
KOR = South Korea
LTU = Lithuania
LUX = Luxembourg
LVA = Latvia

MDA = Moldova
MEX = Mexico
MKD = Macedonia
MLT = Malta
MNE = Montenegro
NLD = Netherlands
NOR = Norway
NZL = New Zealand
POL = Poland
PRT = Portugal

ROU = Romania
RUS = Russia
SRB = Serbia 
SVK = Slovakia
SVN = Slovenia
SWE = Sweden
SWZ = Switzerland 
TUR = Turkey
UKR = Ukraine
US =  United States

Nguồn: World Resources institute, dựa trên dữ liệu từ OECD (2017). 
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Sắp đặt phương pháp Hệ thống An toàn trên tất cả 
các cấp chính quyền có thể làm tăng đáng kể tác 
động của nó. Làm như vậy thường liên quan đến 
một kế hoạch hoặc chính sách quốc gia và các 
chính sách địa phương bổ sung ở cấp bang hoặc 
cấp tỉnh, khu vực và thành phố. Ví dụ, tại Đan Mạch, 
chiến lược an toàn đường bộ quốc gia được kết hợp 
với các kế hoạch an toàn đường bộ khu vực. Các 
quốc gia châu Âu khác, chẳng hạn như Thụy Điển 
và Hà Lan, cũng duy trì cách tiếp cận  cấp quốc gia 
từ trên xuống về an toàn đường bộ, với chính phủ 
đặt ra các mục tiêu và chương trình nghị sự cho các 
chính quyền địa phương tuân theo (iTF 2008, 2016). 
Các tuyên bố quốc tế từ Liên Hợp Quốc, như Thập 
kỷ hành động của Liên hợp quốc, Mục tiêu Phát 
triển Bền vững và Chương trình nghị sự đô thị mới, 
đã khuyến khích nhiều quốc gia, đặc biệt là các 
quốc gia ngoài OECD, nắm vai trò lãnh đạo và chính 
sách của cấp quốc gia để đảm bảo an toàn đường 
bộ cho mọi người.

Ở các nước nơi chính sách quốc gia chưa có, các 
thành phố và tiểu bang có thể đi đầu trong việc giới 
thiệu các phương pháp tiếp cận Hệ thống An toàn. 
Ở hầu hết các quốc gia, chính quyền địa phương 
hoặc thành phố sở hữu hầu hết mạng lưới đường 
bộ. Mặc dù đường quốc gia có lưu lượng phương 
tiện lớn hơn trên mỗi km, hầu hết các chấn thương 
do tai nạn giao thông đường bộ vẫn xảy ra trên 
đường của địa phương và bang hoặc khu vực. Ví 
dụ ở Brazil, 84% trường hợp tử vong xảy ra trên các 
con đường của bang và thành phố (Job và cộng 
sự, 2015). Tại Hoa Kỳ, các bang và thành phố đã đi 
trước chính phủ liên bang. Nhiều bang đã giới thiệu 
cách tiếp cận dựa trên Hệ thống An toàn Hướng tới 
Không Tử vong (TZD) và 23 thành phố đã áp dụng 
chính sách Tầm nhìn Zero chính thức (Mạng lưới 
Tầm nhìn Zero 2017). Phương pháp Hệ thống An 
toàn hiện đang được áp dụng trong các biện pháp 
và yêu cầu thực hiện cho quy hoạch an toàn đường 
bộ trong các hướng dẫn cấp quốc gia. 

Trong số các quốc gia đang phát triển, Bogota và 
Mexico City đang dẫn đầu về cách tiếp cận Hệ 
thống An toàn. Vì các thành phố này là nơi tập trung 
một phần lớn dân số cả nước và các hành động 
thường thúc đẩy các thành phố khác hoặc ở cấp 
quốc gia, các chính sách và hành động cấp thành 
phố này có khả năng tác động rất lớn.

HỘP 2.1  |   ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP 
CẬN HỆ THỐNG AN TOÀN Ở MỌI 
CẤP CHÍNH QUYỀN

Phân tích đồng cấp về kinh nghiệm của Thành phố 
New York vẫn chưa công bố, nhưng Tầm nhìn Zero 
ba năm đầu tiên của New York (2013-16) là “một 
giai đoạn ba năm an toàn nhất trong lịch sử của 
Thành phố và là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, 
số người chết vì giao thông đã giảm trong ba năm 
liên tiếp” theo thống kê của thành phố (NYC 2017). 
Thành phố đã thực hiện một cách tiếp cận dựa trên 
dữ liệu, phân tích năm năm dữ liệu về va chạm giao 
thông để xác định và nhắm mục tiêu vào các hành 
lang có nguy cơ cao nhất với các nỗ lực kỹ thuật, 
thực thi và giáo dục tích hợp. Từ năm 2013 đến 
2016, tổng số người thiệt mạng đã giảm 23% và tỷ 
lệ tử vong của người đi bộ giảm 21%. 

Mối liên kết giữa một Hệ thống An toàn 
và Sự di chuyển Bền vững và Sức khỏe
Một Hệ thống An toàn được thiết kế tốt có thể 
mang lại lợi ích ngoài việc cứu tính mạng trong các 
vụ va chạm giao thông. Nó có thể giúp giải quyết 
các vấn đề phổ biến khác của các thành phố trên 
toàn thế giới, giảm lượng khí thải carbon dioxide và 
ảnh hưởng tích cực đến chất lượng không khí, hoạt 
động thể chất và chất lượng cuộc sống. Cách tiếp 
cận Hệ thống An toàn với việc sử dụng đất có thể 
ảnh hưởng đến thời gian và cách thức đi lại; thiết 
kế đường và cơ sở hạ tầng tốt tạo ra tốc độ xe cơ 
giới an toàn và phù hợp cho người đi bộ, đi xe đạp 
và giao thông công cộng. Giảm thời gian di chuyển 
và tốc độ của phương tiện để nâng cao mức độ an 
toàn cũng làm giảm các tác động tiêu cực khác do 
việc sử dụng xe cơ giới không bị hạn chế. 

An toàn và môi trường có điểm chung khi đề cập 
tới vấn đề sử dụng đất. Các thành phố ở Hoa Kỳ có 
mật độ đô thị cao hơn và kết nối đường phố tốt hơn 
thì có tỷ lệ tử vong tính theo đầu người thấp nhất. 
Đô thị nén New York là một trong những thành phố 
an toàn nhất trong cả nước về các vụ va chạm giao 
thông; Orlando mở rộng tràn lan lại ở vị trí đối lập 
(Ewing và cộng sự, 2008). Việc thực hiện các mô 
hình nén hơn, an toàn hơn ở những nơi khác ở 
Hoa Kỳ có thể ngăn chặn việc phát thải 79 triệu tấn 
carbon dioxide mỗi năm vào năm 2030 (Ewing và 
cộng sự, 2008). 

Những nỗ lực nhằm giảm lượng khí thải carbon từ 
xe cộ cũng tạo ra một môi trường an toàn hơn, đặc 
biệt đối với người đi xe đạp và người đi bộ (Lefevre 
và cộng sự, 2016) Giảm số km xe di chuyển theo 
khuyến nghị của Cơ quan Năng lượng Quốc tế như 
là một phần của động thái từ ° kịch bản biến đổi khí 
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hậu toàn cầu số 4 đến ° kịch bản số 2 cũng sẽ giảm 
tử vong do tai nạn giao thông khoảng 200.000 vụ 
mỗi năm (Hidalgo và Duduta 2014) (Hình 2.3). Tại 
London, việc thu phí ùn tắc để giảm phương tiện và 
khí thải ở trung tâm thành phố đã giúp giảm 31% 
các vụ va chạm giao thông và giảm 16% lượng khí 
thải carbon dioxide tương đương trong giai đoạn 
từ năm 2003 đến 2006 (Lefevre và cộng sự, 2016). 
Trong vòng một năm kể từ khi triển khai hệ thống 
vận chuyển nhanh bằng xe buýt ở Ahmadabad, Ấn 
Độ, khí nhà kính dọc theo các hành lang đã giảm 
35%; đến năm thứ hai, số trường hợp tử vong liên 
quan đến tai nạn giao thông đã giảm 66% (Lefevre 
và cộng sự, 2016).

Giảm tốc độ trong khu vực đô thị cũng có thể làm 
giảm khí thải. Thiết kế đường giới hạn tốc độ và 
cho phép lái xe trơn tru hơn, không cần tăng tốc 
và giảm tốc mạnh, có thể giảm khoảng 30% lượng 
khí thải carbon dioxide (Hyden và Varhelyi 2000, 

Billingsley 2014). Việc thay thế các giao lộ có tín 
hiệu bằng các đường vòng xuyến ở Thụy Điển dẫn 
đến việc giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải và 
giảm 40% nguy cơ va chạm giao thông (Hyden và 
Varhelyi 2000). Giảm tốc độ di chuyển không chỉ 
cứu tính mạng mà còn có thể mang lại lợi ích kinh 
tế và giảm phát thải khí nhà kính, giảm sử dụng 
nhiên liệu và giảm tác hại của ô nhiễm tiếng ồn 
(Sakashita và Job 2016).

Chuyển sang đạp xe nhiều hơn - trong điều kiện 
an toàn có thể đẩy mạnh- có thể giảm lượng khí 
thải carbon dioxide 10% vào năm 2050 trên toàn 
thế giới (Mason và cộng sự, 2015). Hướng tới một 
hệ thống đường bộ dựa trên giao thông công cộng 
năng lượng sạch và các phương thức đi lại phi cơ 
giới có thể giảm 40% phát thải giao thông công 
cộng vào năm 2050 (Replogle và Fulton 2014).

Hình 2.3.  |   Dự báo các trường hợp tử vong do tai nạn giao thông toàn cầu hàng năm theo kịch bản biến đổi khí hậu toàn 
cầu 2o và 4o, 2000-55
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Lợi ích của việc giảm số km di chuyển của phương 
tiện và cải thiện các tiêu chuẩn giao thông công 
cộng và phương tiện thông qua phương pháp Hệ 
thống An toàn cũng mở rộng sang các vấn đề sức 
khỏe toàn cầu nghiêm trọng khác, như ô nhiễm 
không khí và thiếu hoạt động thể chất. Trên toàn 
cầu, ô nhiễm không khí từ các phương tiện gây ra 
184.000 ca tử vong mỗi năm do bệnh tim thiếu 
máu cục bộ, đột quỵ, nhiễm trùng đường hô hấp 
dưới, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ung thư 
phổi (GRSF và IHME 2014). Ô nhiễm tiếng ồn từ 
giao thông, đặc biệt là đường bộ, ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống, sức khỏe thể chất và tinh 
thần (Job 1996, Carter và Job 1998, WHO 2011a). 
Vấn đề này lớn hơn so với đánh giá chung: Tổ chức 
Y tế Thế giới ước tính hơn một triệu năm tuổi thọ 
bị mất mỗi năm chỉ riêng ở Tây Âu do tiếng ồn giao 
thông, do hậu quả của mất ngủ, suy giảm nhận thức 
ở trẻ em và căng thẳng (WHO 2011a). 

Thiếu hoạt động thể chất là một vấn đề sức khỏe 
cộng đồng toàn cầu đang tăng khác, có liên quan 
đến sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm, như 
bệnh tim và đột quỵ. Các quốc gia như Hoa Kỳ đã 
chứng kiến sự sụt giảm mạnh về hoạt động thể chất 
từ năm 1965; nhiều nước cơ giới hóa nhanh chóng 
hiện gặp chiều hướng tương tự. Ví dụ, Trung Quốc 
đã giảm 45% hoạt động thể chất từ năm 1991 đến 
2009 và Brazil dự kiến sẽ giảm 34% hoạt động thể 
chất từ năm 2002 đến 2030. Trên toàn cầu, 5,3 
triệu ca tử vong mỗi năm được cho là do thiếu hoạt 
động thể chất (Thiết kế để di chuyển 2012). Đảm 
bảo an toàn cho cách di chuyển năng động như đi 
bộ, đi xe đạp và sử dụng phương tiện giao thông 
công cộng, và do đó làm các hình thức di chuyển 
này hấp dẫn hơn, có thể làm giảm những con số 
này. 

Lợi ích của phương pháp Hệ thống An toàn có thể 
xúc tác cho chu kỳ phản hồi tích cực của sự thay 
đổi. Khi đường phố trở nên an toàn hơn, tốt cho 
sức khỏe hơn và nhân văn hơn nhờ thiết kế tốt 
hơn, giảm số lượng và tốc độ xe, và chất lượng 
không khí được cải thiện, nhiều người sẽ cảm thấy 
thoải mái khi đi bộ, đi xe đạp và sử dụng phương 
tiện giao thông công cộng, điều này sẽ góp phần vào 
việc giảm số kilometer di chuyển của phương tiện, 
tăng các lợi ích liên quan (Hình 2.4). 

Môi trường lành mạnh và
an toàn hơn cho mọi người

Tăng đạp xe
và đi bộ

Hạn chế xe cộ
đi lại

Giảm thải và
ô nhiễm không khí

Va chạm và
thương vong ít hơn

Hình 2.4  |   Lợi ích Môi trường và Sức khỏe của Phương 
pháp Tiếp cận Hệ thống An toàn  
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ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP 
TiẾP CẬN HỆ THỐNG AN 
TOÀN Ở CÁC NƯỚC THU 
NHẬP THẤP VÀ TRUNG BÌNH
Hầu hết các trường hợp tử vong do giao thông trên thế giới xảy ra ở 

các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, và tỷ lệ này đang tăng 

lên. Chương này thảo luận về một số vấn đề chính phải đối mặt với 

việc đô thị hóa nhanh chóng ở các nước thu nhập thấp và trung bình 

và cách giải quyết những vấn đề này bằng áp dụng cách tiếp cận Hệ 

thống An toàn.
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Hầu hết các trường hợp tử vong do giao thông trên 
thế giới xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và 
trung bình, và tỷ lệ này đang tăng (WHO 2015) 
(Hình 3.1). Tỷ lệ tử vong cũng cao ở cấp thành phố 
của các nước đang phát triển (Welle và cộng sự, 
2015).

Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình cũng có 
tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao hơn trong 
số người đi bộ, người đi xe đạp và người đi xe 
máy. Nguy cơ tử vong của người đi bộ do chấn 
thương trong tai nạn giao thông bắt đầu tăng đều 
xung quanh tốc độ va chạm của xe chỉ 20-30 km/h 
(Hannawald và Kauer 2004, Rosen và Sander 2009, 
Richards 2010). Người đi bộ và người đi xe đạp 
chiếm 43% tổng số ca tử vong ở Châu Phi (WHO 
2015). Ở một số nơi, tỷ lệ này cao hơn nhiều. Ví 
dụ, từ năm 2010 đến 2015, người đi bộ chiếm 88% 
trường hợp tử vong ở Addis Ababa, Ethiopia, nơi 
thiếu vỉa hè và đường dành cho người đi bộ và 
phương tiện di chuyển với tốc độ không an toàn. 

Nếu có vỉa hè thì thường không được sửa chữa 
hoặc dành để đỗ xe, buộc người đi bộ đi dưới lòng 
đường (Chính quyền thành phố Addis Ababa 2017). 

Cách tiếp cận Hệ thống An toàn sẽ giải quyết các 
vấn đề về cơ sở hạ tầng này, giúp người đi đường 
dễ bị tổn thương không tiếp xúc với các lực va 
chạm gây chết người. Chương này xem xét cách các 
quốc gia thu nhập thấp và trung bình có thể hưởng 
lợi từ cách tiếp cận Hệ thống an toàn. Chương mô 
tả các yếu tố cốt lõi và các lĩnh vực hành động chính 
cần thiết để tạo ra một Hệ thống An toàn và đưa ra 
bằng chứng chứng minh điều đó. 
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Hình 3.1  |   Tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông hàng năm 
theo Danh mục Thu nhập Quốc gia, 2013  

Nguồn: WHO 2015. 

Một cách tiếp cận hệ thống an toàn giải quyết 
toàn bộ mạng lưới đường bộ. Các hành động có 
thể được thực hiện và những thay đổi có thể xảy 
ra ngoài khu vực nơi tập trung nhiều nguy hiểm. 
Nhiều vấn đề trong an toàn đường bộ có thể xuất 
phát từ các quyết định, chẳng hạn như quy hoạch 
sử dụng đất, xảy ra thậm chí trước khi đường được 
xây dựng hoặc các trường hợp tử vong và thương 
tích nghiêm trọng bắt đầu xảy ra. Vì lý do này, cơ 
sở hạ tầng mới, cải tạo đường bộ, làm dịu giao 
thông khu phố và các biện pháp khác đều có thể 
là một phần của việc làm cho đường an toàn. 

Trong cách tiếp cận rộng hơn này, những người ra 
quyết định có thể bắt đầu nỗ lực bằng cách nhắm 
mục tiêu vào những con đường có tỉ lệ tử vong 
và thương tích nghiêm trọng cao nhất trên mạng 
lưới đường để tối đa hóa tỷ lệ chi phí - lợi ích của 
chương trình và dự án và khả năng đạt được mục 
tiêu đó. Một tỷ lệ nhỏ trong mạng lưới đường bộ 
của một quốc gia thường có nhiều trường hợp tử 
vong và thương tích nghiêm trọng. Trong trường 
hợp không có dữ liệu về thương tích và tử vong 
đáng tin cậy, vẫn có thể xác định các hành lang 
nguy hiểm nhất bằng cách xác định hành lang có 
lưu lượng giao thông cao và tốc độ cao, nơi có thể 
xảy ra số vụ tai nạn gây thương tích nghiêm trọng 
và tử vong cao hơn (Bliss và cộng sự, 2013).

HỘP 3.1  |   HỆ THỐNG AN TOÀN: THỰC 
HIỆN MỘT CÁCH TIẾP CẬN 
TOÀN DIỆN TRONG KHI ĐẶT 
MỤC TIÊU CAO NHẤT VÀO TỈ 
LỆ TỬ VONG VÀ THƯƠNG TÍCH 
NGHIÊM TRỌNG
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Di chuyển và Mở rộng Đô thị An toàn 
và Bền vững
Mở rộng đô thị và tăng trưởng dân số đang diễn 
ra nhanh chóng ở nhiều nước thu nhập thấp và 
trung bình, đặc biệt là ở Châu Phi và Châu Á (Angel 
2012). Khi các thành phố này mở rộng, cả về mặt 
địa lý và kinh tế, lượng sở hữu phương tiện cơ giới 
ngày càng tăng, phát triển đô thị mới và đường giao 
thông đang được xây dựng, và môi trường đã xây 
dựng đang được tái phát triển. Những thay đổi này 
thể hiện cửa sổ cơ hội kết hợp các vấn đề cân nhắc 
về an toàn đường bộ dựa trên Hệ thống An toàn 
vào các xu hướng này và các chính sách định hình 
chúng. 

Ví dụ, nghiên cứu cho thấy Delhi và Bắc Kinh có 
tiềm năng giảm tử vong trên đường lớn nhất khi 
chính sách an toàn giao thông được kết hợp với 
chính sách sử dụng đất và giao thông nhằm giảm 
thiểu sự phụ thuộc vào phương tiện cơ giới cá nhân 
và chú trọng không gian đi bộ, đi xe đạp và giao 
thông công cộng (Mclure và cộng sự, 2015). Một 
kịch bản phát triển ủng hộ tỷ lệ sử dụng giao thông 
công cộng cao có thể làm giảm tỷ lệ tử vong (Bhalla 
và cộng sự, 2007). Mô hình hóa được áp dụng cho 
thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, nhận thấy rằng việc 
ưu tiên phát triển đô thị và giao thông bền vững so 
với phát triển theo định hướng xe hơi sẽ giảm đáng 
kể số lượng người chết vì tai nạn giao thông trong 
dài hạn (Pai 2012) (Bảng 3.1). 

Thiết kế Đường phố An toàn
Đường phố không an toàn có nhiều đặc điểm 

chung. Đường phố thiếu vỉa hè và lối đi dành cho 
người đi bộ. Độ rộng làn đường dẫn đến tốc độ 
không an toàn và khiến người đi bộ phải di chuyển 
khoảng cách dài để sang đường. Những đường phố 
như vậy đặc biệt phổ biến ở các nước thu nhập thấp 
và trung bình, nhiều trong số đó có điều kiện đường 
xá rõ ràng rất kém. 

Chương trình Đánh giá Đường bộ Quốc tế (iRAP) 
đã khảo sát gần 250.000 km đường ở 60 quốc gia. 
Chương trình phát hiện ra rằng hơn 80% các con 
đường có người đi bộ và giao thông lưu thông với 
tốc độ hơn 40 km một giờ không có vỉa hè chính 
thức; 88% đường có người đi xe đạp và tốc độ hơn 
40 km/giờ thiếu cơ sở vật chất cho phương tiện xe 
đạp (iRAP 2015). Vấn đề một phần liên quan đến 
việc thiếu hướng dẫn của địa phương cho những 
vấn đề như vậy. Nhiều nơi thiếu các hướng dẫn cụ 
thể theo bối cảnh phản ánh các cách tiếp cận phù 
hợp với các loại đường phố khác nhau. Theo truyền 
thống, thiết kế đường chỉ phục vụ cho giao thông 
cơ giới và không bảo vệ tất cả người tham gia giao 
thông hoặc không tính đến chức năng của đường 
phố là không gian công cộng (NACTO và Sáng kiến 
thiết kế thành phố toàn cầu 2016). Ví dụ, tại Hoa 
Kỳ, Châu Mỹ Latinh và các khu vực khác, hướng 
dẫn đường cao tốc thường được áp dụng không 
phù hợp với môi trường đường phố đô thị (Mitul-
lah và cộng sự, 2017), tạo các đường phố khuyến 
khích tốc độ không phù hợp và không dành lối đi 
an toàn cho người đi bộ, người đi xe đạp và người 
sử dụng giao thông công cộng.

Bảng 3.1  |  Lượng khí thải carbon dioxide dự kiến hàng năm và tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông ở Ahmedabad, Ấn Độ vào 
năm 2041 theo Hai Kịch bản Phát triển Đô thị

MỤC 2011 2041

PHÁT TRIỂN THEO ĐỊNH HƯỚNG XE HƠI GIAO THÔNG BỀN VỮNG

Dân số (triệu) 5.4 13.2 13.2
Chuyến đi (triệu mỗi ngày) 5.6 39.75 39.75
Diện Tích (Kilômét vuông) 1,330 6,484 3,242
Phát thải (triệu tấn C02/năm) 0.33 12.32 1.97
Số tử vong do tai nạn giao thông hàng năm 175 5,232 1,225

Nguồn: Pai 2012.
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Đường Nông thôn và Liên tỉnh An toàn
Mặc dù đô thị hóa ngày càng tăng, sự an toàn của 
đường giao thông nông thôn vẫn rất quan trọng 
để đạt được mức giảm đáng kể về tỉ lệ tử vong và 
thương tích nghiêm trọng. Trong số 60 quốc gia 
iRAP đã khảo sát, hơn 60% đường cao tốc có lưu 
lượng giao thông đáng kể chỉ có một vạch sơn trắng 
mỏng ngăn cách các phương tiện đang tiến tới gần 
nhau với tốc độ hơn 70 km/h và hơn một nửa lề 
đường không có khả năng làm giảm thiểu tác động 
nếu xảy ra va chạm (ví dụ: bằng cách dọn sạch các 
vật cứng nằm sát lề đường, tạo ra nguy cơ cho các 
vụ tai nạn chết người hoặc lắp đặt các rào cản sự cố 
va chạm) (iRAP 2015). Tỷ lệ tử vong có khả năng 
cao hơn đối với khu vực nông thôn ở các nước thu 
nhập thấp và trung bình, bởi vì ở nhiều nơi có tỷ 
lệ người đi đường dễ bị tổn thương cao hơn, như 
người đi bộ, người đi xe đạp và xe động vật kéo, 
cũng như sự hiện diện của gia súc (Dimitriou và 
Gakenheimer  2012). Người dân nông thôn có nguy 
cơ tử vong do tai nạn giao thông cao hơn vì tốc độ 
trên đường tại nông thôn cao hơn, các quy định 
giao thông ít được thực thi hơn và ở nhiều quốc 
gia, thiếu cơ sở hạ tầng dành cho người đi bộ và đi 
xe đạp hoặc đèn chiếu sáng thích hợp. Các giải pháp 
kỹ thuật được biết đến cung cấp Hệ thống An toàn 
có thể cải thiện đáng kể sự an toàn của đường giao 
thông nông thôn.

Phương tiện an toàn hơn
Ở nhiều nước thu nhập thấp và trung bình, an toàn 
phương tiện không được điều chỉnh một cách hiệu 
quả thông qua các tiêu chuẩn thiết kế hoặc được 

duy trì thông qua các chương trình kiểm tra xe 
bắt buộc. Những chiếc xe cũ và được thiết kế kém 
góp phần đáng kể dẫn đến tử vong do tai nạn giao 
thông ở những quốc gia này, thường có tiêu chuẩn 
an toàn phương tiện thấp hơn cho cả người ngồi 
trên xe và những người tham gia giao thông khác, 
như người đi bộ và đi xe đạp. 80% các quốc gia bán 
phương tiện không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn 
ưu tiên của Liên Hợp Quốc (WHO 2015). Chương 
trình Đánh giá Ô tô Mới Toàn cầu (GNCAP) đang 
ủng hộ mạnh mẽ cho xe an toàn hơn tại điểm sản 
xuất (Global NCAP 2015). Hành động trong lĩnh 
vực này là chìa khóa để giảm thiểu tử vong. Việc 
triển khai Hệ thống An toàn sẽ yêu cầu các tiêu 
chuẩn thiết kế xe để giảm nguy cơ phạm lỗi của con 
người và tác động của một vụ va chạm đối với cả 
người ngồi trong xe và người dùng phương tiện dễ 
bị tổn thương. 

Điều kiện An toàn hơn cho Trẻ em
Cách tiếp cận Hệ thống An toàn có thể là cách duy 
nhất để giải quyết phần đáng lo ngại và không cân 
xứng đối với trẻ em tử vong hoặc bị thương do tai 
nạn giao thông ở các nước thu nhập thấp và trung 
bình. Va chạm giao thông là nguyên nhân gây tử 
vong đứng hàng thứ năm ở trẻ em từ 5 đến 9 tuổi 
và là nguyên nhân gây tử vong số một ở trẻ em từ 
10 đến 19 tuổi ở các nước đang phát triển (Silver-
man 2016). Nhiều trẻ em ở các quốc gia này đi bộ 
đến trường trên những con đường trong tình trạng 
tồi tàn và nguy hiểm. Nhiều trường học nằm dọc 
theo các đường cao tốc lớn. Trẻ em cũng dễ bị tử 
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vong do tai nạn giao thông hơn hơn do kiểm soát 
xung lực hạn chế, thời gian phản ứng chậm hơn 
và nhận thức về rủi ro kém hơn (Silverman 2016). 
Một nghiên cứu tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ 
cho thấy 11% bé trai và 6% bé gái đã được báo cáo 
bị chấn thương do tai nạn giao thông đường bộ 
trong khoảng thời gian một năm (Tetali và cộng sự, 
2015). 

Để đối phó với tình trạng này, Sáng kiến toàn cầu 
về sức khỏe và việc di chuyển của trẻ em (điều phối 
và tài trợ bởi Quỹ FIA) đặt mục tiêu tất cả trẻ em có 
hành trình đến trường an toàn và lành mạnh vào 
năm 2030. Cách tiếp cận Hệ thống An toàn sẽ xem 
xét hoặc đánh giá lại vị trí trường học và đường xá 
và cung cấp các thay đổi thiết kế đường cơ bản để 
đảm bảo trẻ em được bảo vệ bằng vỉa hè chuyên 
dụng, giảm tốc độ giao thông, tốc độ xe an toàn và 
các biện pháp khác. Cách tiếp cận này giúp giảm tỉ 
lệ tử vong do va chạm giao thông ở trẻ em tại Hàn 
Quốc hơn 95% từ năm 1988 đến 2012 (Sul 2014). 
Một hệ thống an toàn cũng sẽ bảo vệ tốt hơn trẻ em 
ngồi trên ô tô, thông qua quy định và thực thi yêu 
cầu sử dụng các biện pháp hạn chế trẻ em và bao 
gồm các chốt an toàn cho trẻ em trong tất cả các 
phương tiện mới.

Phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn và 
giảm bất bình đẳng 
Hạn chế tử vong là mục tiêu chính của phương 
pháp Hệ thống An toàn. Tuy nhiên, giải quyết vấn 
đề an toàn đường bộ một cách toàn diện cũng có 
tiềm năng mang lại lợi ích kinh tế rộng hơn, loại 
bỏ các vấn đề giao thông như một trở ngại cho sự 
phát triển kinh tế. Tai nạn giao thông có tác động 
kinh tế trực tiếp đến các cá nhân và gia đình, đặc 
biệt là ở các nước thu nhập thấp và trung bình, kéo 
dài nghèo đói hoặc đẩy mọi người vào cảnh đó. Ảnh 
hưởng của nghèo đói được kết hợp bởi thực tế là 
các cộng đồng người nghèo có nguy cơ bị thương 
tích do tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng 
hơn nhiều so với những người giàu có hơn, bởi vì 
họ thường sống bên cạnh những con đường được 
thiết kế kém, nhiều người đang đi bộ và người đi xe 
đạp phải đối mặt với nguy hiểm với các con đường 
có tốc độ di chuyển nhanh (Silverman 2016). 

Các nghiên cứu khác nhau cho thấy những trường 
hợp tử vong và thương tích nghiêm trọng do tai 
nạn giao thông có tác động kinh tế bất lợi đối với 
người nghèo và cận nghèo. Một nghiên cứu chi tiết 
về Bangladesh cho thấy 75% hộ nghèo và 59% hộ 
không có nhà ở bị giảm mức sống sau khi bị chấn 
thương do tai nạn giao thông đường bộ. Trong 
một phần ba trường hợp ở thành thị và một nửa 
trường hợp ở nông thôn, sự sụt giảm đã đẩy các 
hộ gia đình vào tình trạng nghèo đói. Cơ hội việc 
làm và giáo dục cũng bị ảnh hưởng. Trung bình, 
các nạn nhân bị thương nặng ở Bangladesh đã bỏ 
lỡ bốn đến sáu tháng đi học (Aeron-Thomas và 
cộng sự, 2004). Một nghiên cứu ở Nigeria cho thấy 
30% những người bị tai nạn giao thông đường bộ 
đã bị tàn tật vĩnh viễn và 14% không thể trở lại làm 
việc (Juillard và cộng sự, 2010). Một nghiên cứu 
của Việt Nam cho thấy 26% nạn nhân tai nạn giao 
thông đường bộ trở nên nghèo khó do hậu quả của 
vụ tai nạn (Nguyễn 2016). Một nghiên cứu ở Ấn Độ 
cho thấy nhóm nạn nhân tai nạn giao thông đường 
bộ nghèo nhất đã dành khoảng một nửa thu nhập 
hộ gia đình hàng năm của họ cho chăm sóc y tế 
(Kumar và cộng sự, 2012).

Ngoài tác động trực tiếp đến con người, tai nạn giao 
thông còn tác động đáng kể tới chi phí kinh tế vĩ 
mô. Sáng kiến Toàn cầu về Sức khỏe và Di chuyển 
của Trẻ em ước tính rằng ít nhất 500.000 người 
thiệt mạng và 6,5 triệu người bị thương nặng mỗi 
năm ở 82 quốc gia thu nhập thấp và trung bình 
thấp. Chi phí kinh tế, 220 tỉ đô la Mỹ, tương đương 
với khoảng 5% GDP. Con số này vượt xa tổng số 
hỗ trợ phát triển nước ngoài của OECD trong năm 
2015 là 131 tỷ  đô la Mỹ (Watkins và Sridhar 2013; 
iRAP 2014). Một phân tích của Ngân hàng Thế giới 
cho thấy các vụ tai nạn khiến các quốc gia ở Trung 
Đông và Bắc Phi mất trung bình 5,4% GDP mỗi 
năm, và một số quốc gia phải chịu chi phí cao tới 
8% (Dahdah và Bose 2013). Tử vong do giao thông 
gây thiệt hại 1,5-2,9% GDP ở Argentina, 1,6-3,1% 
ở Colombia, 1,8% -3,5% ở Mexico và 2,0-3,9% ở 
Paraguay (Bhalla và cộng sự, 2013). Rode và cộng 
sự (2014) cho thấy các chính sách kém về tăng 
trưởng đô thị và cơ sở hạ tầng gây ra các vụ va 
chạm giao thông gây tổn hại cho nền kinh tế đô thị.

Cách tiếp cận Hệ thống An toàn sẽ giảm tác động 
đến các gia đình nghèo bằng cách giảm tỉ lệ tử vong 
nói chung, tăng an toàn cho người tham gia giao 
thông dễ bị tổn thương và giải quyết an toàn trên 
toàn hệ thống đường bộ thay vì tập trung vào các 
khu vực có nhiều của cải, nhiều áp lực hoặc cơ sở 
hạ tầng hiện có.
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HƯỚNG DẪN VỀ CHiẾN 
LƯỢC HỆ THỐNG
AN TOÀN
Chương này mô tả các yếu tố cốt lõi của chiến lược hoặc kế 

hoạch an toàn đường bộ dựa trên Hệ thống An toàn và cung 

cấp hướng dẫn và bằng chứng về các lĩnh vực hành động 

những người ra quyết định cần xem xét. Các thông tin được 

trình bày không phải là một mẫu; tất cả các chiến lược an 

toàn đường bộ phải cụ thể theo bối cảnh địa phương, được 

thông báo từ kiến thức và bằng chứng địa phương.  
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Các Yếu tố Cốt lõi của Chiến lược 
Hệ thống An toàn
Các yếu tố cốt lõi của chiến lược Hệ thống An toàn 
là nội tại đối với việc hệ thống hóa chiến lược và 
kế hoạch hành động về an toàn đường bộ. Các yếu 
tố bao gồm quản trị và quản lý toàn diện, các mục 
tiêu và dữ liệu chắc chắn, các ưu tiên và kế hoạch, 
và giám sát và đánh giá. 

Quản trị và quản lý toàn diện
Một khái niệm quan trọng của phương pháp Hệ 
thống An toàn là trách nhiệm đối với đường an toàn 
là trách nhiệm chung của nhiều chủ thể, bao gồm 
người tham gia giao thông, người thiết kế đường, 
đô thị và các cấp chính quyền khác, cảnh sát, nhà 
sản xuất và quản lý phương tiện và cơ quan quản lý 
đường bộ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị rằng 
một cơ quan chủ trì được chỉ định điều phối tất 
cả các hoạt động an toàn đường bộ (WHO 2004, 
2015). Nó có thể dưới hình thức của một cơ quan 
an toàn đường bộ độc lập chuyên biệt, một bộ phận 
an toàn chuyên biệt trong một cơ quan, hoặc một 
hội đồng an toàn đường bộ hoặc ủy ban thường 
trực được điều phối bởi một cơ quan chính. Không 
có hình thức lãnh đạo và phối hợp thể chế theo quy 
định mà thay vào đó, yêu cầu phải có một cơ cấu 
quản trị hiệu quả, có cả khả năng lãnh đạo và phối 
hợp cho an toàn đường bộ. 
Trong lý thuyết hệ thống nói chung, mối tương quan 

của các thành phần rất quan trọng (Hughes và cộng 
sự, 2015). Đánh giá một số phương pháp an toàn 
giao thông đường bộ dựa trên Hệ thống An toàn 
cho thấy ngay cả ở các quốc gia tiên tiến nhất, chẳng 
hạn như Thụy Điển và Hà Lan, mối quan hệ tương 
quan giữa các thành phần hiếm khi được chỉ định 
hoặc xây dựng (Larsson và cộng sự. 2010; Hughes 
và cộng sự. 2015). Các chiến lược này vẫn loại trừ 
một số khía cạnh thiết yếu của lý thuyết hệ thống 
mô tả mối quan hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa 
các thành phần chính, chẳng hạn như mối quan hệ 
giữa thực thi, giáo dục và thiết kế đường khi nói đến 
quản lý tốc độ (Hughes và cộng sự 2013). Thực hiện 
một cách tiếp cận tích hợp đối với an toàn đường bộ 
làm tăng đáng kể tác động (ITF 2016). 

Điều quan trọng nữa là các cam kết được thực hiện 
để giải quyết vấn đề an toàn đường bộ. Để tạo và 
duy trì một khung thể chế giúp cải thiện an toàn 
đường bộ, các đóng góp của các bên liên quan phải 
được xác định và liên đới trách nhiệm (Wegman và 
cộng sự, 2015). Các nhà lãnh đạo chính trị có thể 
tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình này và tự 
cam kết hành động (ITF 2016). 

Mục tiêu và dữ liệu chắc chắn 
Các mục tiêu an toàn đường bộ giúp dễ dàng thực 
hiện các biện pháp đối phó hiệu quả và đặt ưu tiên 
(Elvik 1993). Nghiên cứu ở 14 quốc gia đặt ra các 
mục tiêu định lượng về an toàn đường bộ từ năm 
1981 đến 1999 phát hiện thấy các mục tiêu có mối 
liên hệ đáng kể với sự cải thiện về an toàn đường bộ 
(Wong và Sze 2010; Allsop và cộng sự, 2011). Chiến 
lược Hệ thống An toàn đặt ra các mục tiêu đầy tham 
vọng để giảm thiểu tử vong và thương tích nghiêm 
trọng do tai nạn giao thông. Họ sử dụng các mục 
tiêu để đo lường hiệu quả, đảm bảo trách nhiệm và 
tạo ra sự hỗ trợ của công chúng và chính trị. Mục 
tiêu nên tham vọng nhưng thực tế. Nhiều quốc gia 
hoặc thành phố có thể không đạt được mục tiêu Tầm 
nhìn Zero về không có trường hợp tử vong. Do đó, 
sẽ là khôn ngoan khi đặt các mục tiêu trung gian sẽ 
giúp họ tiến tới mục tiêu cuối cùng là tỉ lệ tử vong 
bằng không. Đặt mục tiêu trung gian cũng có thể làm 
giảm nguy cơ công chúng thấy mệt mỏi do không đạt 
được mục tiêu quá tham vọng mặc dù đầu tư lớn.
 
Cùng với Mục tiêu Phát triển Bền vững, Ủy ban 
Châu Âu đặt mục tiêu giảm một nửa số ca tử vong do 
tai nạn giao thông vào cuối năm 2020 so với mức cơ 
sở năm 2010. Đan Mạch tìm cách giảm một nửa số 
người tử vong do tai nạn giao thông vào năm 2020, 
xuống còn tổng số 127 người chết so với 255 trong 
năm 2010 (Ủy ban An toàn Đường bộ 2013). Chiến 
lược an toàn đường bộ quốc gia của Ghana bao gồm 

Trách nhiệm đối với đường 
an toàn nên là trách nhiệm 

chung của người sử dụng 
đường bộ, nhà thiết kế 

đường bộ, đô thị và các cấp 
chính quyền, cảnh sát, nhà 

sản xuất và các cơ quan 
quản lý phương tiện, và cơ 

quan quản lý đường bộ.
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một kế hoạch hành động cho giai đoạn 2015 -17 
nhằm giảm dần tỷ lệ tử vong do tai nạn đường bộ 
từ 1.730 trong năm 2014 xuống còn 1.280 vào cuối 
năm 2017 và 810 vào năm 2020 (NRSC 2015). Nó 
bao gồm mục tiêu giảm số người bị thương nặng 
từ 4.473 trong năm 2014 xuống còn 3.822 vào cuối 
năm 2017 và 2.388 vào năm 2020. Các nhà hoạch 
định chính sách nên đặt ra các mục tiêu cụ thể theo 
hoàn cảnh và xem xét áp dụng các chỉ số bổ sung, 
chẳng hạn như các chỉ số hiệu suất an toàn và các 
mốc hành động, để hướng dẫn và đo lường tiến độ 
trong khi chờ số vụ va chạm, tử vong và thương tích 
nghiêm trọng giảm. 

Phân tích dữ liệu rất quan trọng trong việc theo dõi 
tiến trình hướng tới một mục tiêu. Nó cũng đóng 
một vai trò quan trọng trong việc giúp các hành 
động ưu tiên có thể có tác động lớn nhất. Ở các 
nước thu nhập thấp và trung bình, một thách thức 
trong việc đặt mục tiêu và theo dõi tiến trình là dữ 
liệu có thể có chất lượng thấp. Hệ thống thu thập 
dữ liệu thường không đầy đủ hoặc số liệu thống kê 
chưa được báo cáo chính xác. Do đó, cách tiếp cận 
Hệ thống An toàn phải bao gồm các hành động để 
cải thiện hệ thống báo cáo dữ liệu, để về lâu dài, các 
mục tiêu có thể được đặt và giám sát bằng cách sử 
dụng dữ liệu đáng tin cậy có thể được chia sẻ công 
khai. Trong ngắn hạn, các nhà hoạch định chính 
sách có thể sử dụng dữ liệu nào họ phải đặt và đạt 
được mục tiêu. Họ nên đảm bảo tính minh bạch về 
các cải tiến trong thu thập và báo cáo dữ liệu và giải 
quyết việc thiếu dữ liệu bằng cách tập trung vào các 
mốc hành động thay vì các mốc thống kê trong khi 

làm việc để cải thiện chất lượng dữ liệu.

Ưu tiên và lập kế hoạch 
Cần có một quy trình đặt các ưu tiên và hành động 
phù hợp với bối cảnh để phát triển chiến lược Hệ 
thống An toàn. Quá trình như vậy đòi hỏi một chẩn 
đoán phân tích dữ liệu va chạm giao thông và xác 
định các lĩnh vực để cải thiện tác động cao nhất 
nhằm đạt được mục tiêu. Dữ liệu cho chẩn đoán có 
thể bao gồm các cách thức đi lại và nhân khẩu học 
của nạn nhân, và loại đường hoặc địa điểm nơi tập 
trung va chạm nghiêm trọng. Quá trình này giúp 
hướng dẫn chuẩn bị một tập hợp các hành động 
giải quyết từng lĩnh vực cần thiết và một kế hoạch 
hành động bao gồm các hoạt động ngắn hạn, trung 
hạn và dài hạn. Chẩn đoán nên xem xét một loạt 
các biến số, bao gồm nhu cầu của phụ nữ, trẻ em, 
người già, người nghèo và người khuyết tật. Quá 
trình này nên liên quan đến sự tham gia với công 
chúng, xã hội dân sự và các nhóm khác, thông qua 
các cuộc họp, hội thảo, nhóm tập trung và khảo sát. 

Hiểu các loại can thiệp và quy mô hành động có thể 
giúp các nhà hoạch định chính sách lên kế hoạch 
cho Hệ thống An toàn, chọn các lĩnh vực hoạt động, 
xác định thời gian và xác định các ưu tiên dựa trên 
bối cảnh địa phương. Lập kế hoạch, thiết lập các ưu 
tiên và hành động nhắm mục tiêu cũng phù hợp với 
mục tiêu của mô hình phô mai Thụy Sĩ để cố gắng 
loại bỏ các lỗ hổng trong hệ thống bằng cách kết 
hợp các phương pháp để tạo ra nhiều lớp phòng vệ 
tránh tử vong và thương tích nghiêm trọng do tai 
nạn giao thông. Bảng 4.1 đưa ra một số ví dụ. 

Bảng 4.1  |  Ví dụ Các loại Can thiệp có thể mang lại một hệ thống an toàn

MỤC TIÊU CAN THIỆP VÍ DỤ

Giảm nguy cơ va chạm giao thông Kế hoạch sử dụng đất và di chuyển để giảm số km phương tiện di chuyển; phân cách giao 
thông dành cho người đi bộ và xe cộ để ngăn ngừa tai nạn cho người đi bộ

Giảm tốc độ, để giảm cả xác suất và mức độ 
nghiêm trọng của một vụ tai nạn

Phương tiện có hệ thống kiểm soát tốc độ thông minh, gờ giảm tốc, gồ sang đường và kiểm 
soát tốc độ

Giảm các lực mà con người tiếp xúc trong 
trường hợp va chạm

Hàng rào trung bình, hàng rào cao ngang vai, túi khí, dây an toàn và mũ bảo hiểm

Giúp người đi đường tránh mắc lỗi Cưỡng chế lái xe khi say rượu và thực thi các luật khác, có nhiều biển báo dừng và tín hiệu 
giao thông rõ ràng hơn, đèn đường, và chỗ sang đường dành cho người đi bộ an toàn và 
thường xuyên

Nguồn: Trích từ Job và Sakashita (2016a)
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Theo dõi và Đánh giá
Theo dõi tiến trình và báo cáo về các tác động rất 
quan trọng đối với việc nhân rộng các phương pháp 
tiếp cận Hệ thống An toàn. Chia sẻ bài học kinh 
nghiệm và thành công có thể giúp thúc đẩy sự hỗ 
trợ chính trị và công cộng nhiều hơn cho phương 
pháp Hệ thống An toàn và giúp các quốc gia học 
cách thích ứng các nguyên tắc với bối cảnh của 
chính họ. Một số chỉ số cần được theo dõi bao gồm 
những yếu tố sau đây (Bliss và Breen 2010): 

 ▪ KẾT QUẢ AN TOÀN CUỐI CÙNG. Kết quả an toàn cuối 
cùng bao gồm số trường hợp tử vong và thương 
tích nghiêm trọng được ghi nhận bởi cảnh sát, 
bệnh viện, cơ quan y tế và các nguồn khác, 
chẳng hạn như các công ty bảo hiểm. Một chỉ 
số phổ biến là số người tử vong do tai nạn giao 
thông trên 100.000 dân, có thể hữu ích để so 
sánh các khu vực pháp lý hoặc theo dõi sự tiến 
bộ theo thời gian. Tuy nhiên, cần thận trọng khi 
so sánh, vì chất lượng dữ liệu và do đó độ chính 
xác có thể thay đổi rất nhiều. Một số liệu phổ 
biến là số người tử vong hoặc bị thương nặng. 
Các chỉ số khác là số km đi theo phương thức đi 

lại, lưu lượng giao thông theo phương thức đi 
lại và phân chia thức đi lại tổng thể.  ▪ NGUY CƠ. Nguy cơ có thể được tính bằng cách 
tính số vụ va chạm giao thông, tử vong và 
thương tích nghiêm trọng theo phương thức đi 
lại hoặc khoảng cách người đi đường đi được. 
Nguy cơ nên được theo dõi cho các nhóm khác 
nhau, bao gồm những người đi đường dễ bị 
tổn thương và những người ở độ tuổi, mức thu 
nhập và giới tính khác nhau. Nguy cơ cũng cần 
được xem xét theo vị trí, để xác định các vị trí 
nguy hiểm, loại hình đường hoặc đường có lưu 
lượng cao / tốc độ cao cần được chú ý khẩn 
cấp. Kỹ thuật giao thông truyền thống thường 
tập trung vào việc giảm tần suất tai nạn trên 
mỗi km phương tiện di chuyển hoặc số lượng ô 
tô. Số liệu này không được khuyến nghị, vì nó 
có thể dẫn đến sự thiên vị đối với các biện pháp 
can thiệp cải thiện an toàn cho người sử dụng 
xe hơi hoặc tạo ra số liệu thống kê sai lệch nếu 
số xe đang tăng nhanh. ▪ NHẬN THỨC. Cảm nhận về rủi ro hoặc an toàn có 
tác động lớn đến hành vi và lựa chọn cách thức 
đi lại. Các chỉ số cho nhận thức bao gồm sự an 
toàn cảm nhận được của người đi xe đạp và đi 
bộ; tỷ lệ phần trăm cư dân cảm thấy an toàn khi 
sang đường; tỷ lệ phần trăm cư dân hài lòng 
với cơ sở hạ tầng dành cho người đi bộ, đi xe 
đạp và sử dụng giao thông công cộng; hành vi 
cảm nhận được của những người tham gia giao 
thông khác (ví dụ: cảm nhận của người đi bộ 
về hành vi của người lái xe); và tự cảm nhận, 
chẳng hạn như cảm nhận của người lái xe về 
xu hướng tuân thủ các quy định giao thông. So 
sánh hành vi thực tế và cảm nhận có thể tạo ra 
cái nhìn sâu sắc về văn hóa đi lại tại địa phương.  ▪ CÁC MỐC HÀNH ĐỘNG. Các mốc quan trọng có thể 
theo dõi tiến trình thực hiện chiến lược trong 
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Chúng bao 
gồm các thay đổi về phân bổ không gian đường 
bộ, các chính sách mới được thực hiện, nỗ lực 
thực thi mới, cung cấp các tùy chọn di chuyển 
có sẵn và các yêu cầu đối với thẩm tra dự án 
mới hoặc tự thực hiện thẩm tra.  ▪ ĐẦU RA HỆ THỐNG. Về lâu dài, các đầu ra có thể đo 
lường các thay đổi phạm vi rộng hơn liên quan 
đến Hệ thống An toàn. Chúng có thể bao gồm 
thay đổi về loại và tỷ lệ vi phạm giao thông, 
thay đổi chia sẻ phương thức đi lại, khả năng 
đi bộ, khả năng đi xe đạp, số km di chuyển của 
phương tiện, sức khỏe cộng đồng, chất lượng 
không khí, và các loại tai nạn và địa điểm. 
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Phương pháp thiết lập và ưu tiên mục tiêu là phân 
cấp mục tiêu cho an toàn đường bộ (Hình 4.1). 
Phương pháp này bắt nguồn từ New Zealand và đã 
được điều chỉnh cho nhiều dự án an toàn đường 
bộ, đặc biệt là ở châu Âu. Phương pháp này hướng 
dẫn xác định các mục tiêu liên quan đến các yếu tố 
cơ bản ảnh hưởng đến an toàn đường bộ mà không 
nhất thiết phải được đo lường chỉ thông qua kết 
quả cuối cùng (Koornstra và cộng sự, 2002). 

Hệ thống phân cấp thừa nhận khung thể chế và văn 
hóa địa phương ảnh hưởng đến chính sách và nhấn 
mạnh các nỗ lực đảm bảo an toàn đường bộ. Đầu ra 
chính sách có thể ở dạng các biện pháp và chương 
trình an toàn cụ thể, như kế hoạch an toàn đường 
bộ quốc gia, chương trình hành động, và các tiêu 
chuẩn và luật pháp liên quan đến an toàn, có thể 
được đo lường về sự phát triển, tồn tại, nội dung 
và mức độ thực hiện. Những đầu ra này ảnh hưởng 
trực tiếp đến kết quả trung gian hoặc các chỉ số hiệu 
suất an toàn (Wilmots và cộng sự, 2010, trích dẫn 
Morsink và cộng sự, 2005). 

 
Các chỉ số hiệu suất an toàn có thể được thiết lập 
dựa trên một số rủi ro an toàn cục bộ có thể xác 
định rõ ràng nhất và được đánh giá về mặt tiến bộ 
để đạt được mục tiêu mong muốn, lý tưởng nhất 
là từ điểm bắt đầu đo được, như trong các ví dụ 
trong Bảng 4.2 (Berg và cộng sự, 2009). Các chỉ số 
có thể hình thành các mục tiêu tạm thời có giá trị 
và đưa ra một dấu hiệu về khả năng tiến triển của 
kết quả cuối cùng về số lượng người tử vong hoặc 
bị thương nặng (Wilmots và cộng sự, 2010). Chúng 
cũng có thể đưa ra một điểm so sánh đáng tin cậy 
hơn giữa các địa điểm so với thống kê kết quả cuối 
cùng (Koornstra và cộng sự, 2002). 

Các chi phí xã hội về an toàn đường bộ đã bao trùm 
nhưng khó đo lường kết quả, bao gồm chi phí cho 
cộng đồng, cá nhân và dịch vụ khẩn cấp (Wilmots 
và cộng sự, 2010).

Hình 4.1  |  Phân cấp các mục tiêu cho an toàn đường bộ  

CHI PHÍ XÃ HỘI

Kết quả Cuối cùng

Kết quả

Thực hiện Chính sách

Điều kiện Chính sách

Kết quả Trung hạn

Đầu ra Chính sách

Đầu ra Chính sách

SỐ NGƯỜI CHẾT VÀ BỊ THƯƠNG

CHỈ SỐ THỰC HIỆN AN TOÀN

CHƯƠNG TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP AN TOÀN

CẤU TRÚC VÀ VĂN HÓA

Nguồn: Wilmots và cộng sự (2010), trích dẫn Morsink và cộng sự (2005).
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Cơ sở lý luận cho đầu tư hệ thống an toàn: 
Phân tích kinh tế
Một đánh giá kinh tế về chi phí va chạm giao thông 
có thể là một công cụ có giá trị để truyền đạt tầm 
quan trọng của một tập hợp các biện pháp Hệ 
thống An toàn toàn diện. Chi phí kinh tế của các 
vụ va chạm giao thông đường bộ có thể được tính 
bằng các phương pháp đã được thiết lập (McMa-
hon và Dahdah 2008; SWOV 2011; Ủy ban Châu Âu 
2016). Chi phí tai nạn đường bộ bao gồm chi phí 
y tế, mất năng suất làm việc, mất chất lượng cuộc 
sống, thiệt hại tài sản và các chi phí khác, chẳng hạn 
như các chi phí phát sinh bởi cảnh sát hoặc tòa án 
(SWOV 2014). Các chi phí thường bị bỏ qua hoặc 
khó định lượng bao gồm:

 ▪ Chi phí cá nhân hoặc hộ gia đình, chẳng hạn 
như tang lễ cho người chết sớm; liên quan đến 
tàn tật; phi kinh tế (đau đớn, đau khổ, đau 
buồn); sửa chữa xe và không có phương tiện đi 
lại; và chi phí pháp lý và tòa án. ▪ Chi phí kinh doanh, chẳng hạn như nơi làm 
việc, tuyển dụng và đào tạo lại, sửa chữa xe và 
không có phương tiện đi lại, và trì hoãn đi lại và 
chi phí vận hành phương tiện. ▪ Chi phí công hoặc tập thể, chẳng hạn như 
đường bộ và sửa chữa cơ sở hạ tầng khác, quản 
lý bảo hiểm, cảnh sát, dịch vụ sửa chữa, xe cứu 
thương và phản ứng khẩn cấp khác, và chi phí 
điều tra trường hợp tử vong bất thường.

Chi phí cao từ các vụ tai nạn giao thông và gánh 
nặng tài chính lớn đi kèm với những con đường 
nguy hiểm phải được đánh giá mức độ nguy cơ cao 
chứ không được đánh giá thấp, để có thể đưa ra các 
quyết định khả thi về mặt kinh tế đối với các can 
thiệp an toàn đường bộ. Ngay cả ở các nước thu 
nhập cao, các chi phí này cũng cao. Ví dụ, thành 
phố New York mất khoảng 3,9 tỷ đô la hàng năm 

(1% GDP của Thành phố) do hậu quả trực tiếp của 
các vụ va chạm giao thông và con số này chưa bao 
gồm các chi phí xã hội (ví dụ, đau buồn, căng thẳng 
sau chấn thương, mất cơ hội) ( NHTSA 2010). 
Gánh nặng kinh tế đối với các nước thu nhập thấp 
và trung bình thậm chí còn cao hơn, ước tính 
khoảng 2-5% GDP quốc gia (WHO 2015). Những 
thiệt hại kinh tế lớn như vậy là lý do để các chính 
phủ không chỉ đầu tư vào an toàn đường bộ mà 
còn đưa ra các quyết định hiệu quả về chi phí chiến 
lược dựa trên các nguyên tắc của Hệ thống An toàn 
để giảm gánh nặng chung từ các vụ va chạm giao 
thông. 

Kiểu phân tích chính là tính toán về hiệu quả chi 
phí, so sánh lợi ích của việc cải thiện sức khỏe với 
chi phí can thiệp. Hiệu quả chi phí có thể giúp xác 
định ưu tiên đầu tư. Hà Lan và các quốc gia khác 
cũng sử dụng phân tích lợi ích chi phí để chỉ ra rằng 
chi phí cho Hệ thống An toàn thấp hơn những lợi 
ích về mặt kinh tế (Elvik 1997; SWOV 2014).

Một trong những thách thức đối với Tầm nhìn Zero 
hoặc Hệ thống An toàn là từ các nhà kinh tế vốn đã 
quen với việc phân tích lợi ích của chi phí. Những 
mô hình như vậy dựa trên khái niệm về số tử vong 
và thương vong tối đa, được coi là cái giá phải trả 
từ những lợi ích của một hệ thống giao thông hiện 
đại. Phân tích kiểu này nên xem xét thêm các chi 
phí kinh tế và lợi ích khi cứu được tính mạng con 
người. Cần xem xét các tác động trên diện rộng của 
các can thiệp khác nhau đến sự an toàn, thời gian đi 
lại, khả năng tiếp cận và lý tưởng là các chỉ số sức 
khỏe khác, chẳng hạn như hoạt động thể chất, chất 
lượng không khí và tác động đến giá trị đất. Trong 
thực tế, những mục này có thể không được xem 
xét. Thay vào đó, thời gian đi lại thường được quan 
tâm, có thể được đánh giá cao hơn an toàn. Phân 
tích về lợi ích của chi phí thường thiên về các quyết 
định chống lại đầu tư vào an toàn đường bộ vì coi 
nhẹ hoặc không tính hết các chi phí (Hauer 2010).

Bảng 4.2  |  Ví dụ về các chỉ số hiệu suất an toàn đường bộ 

CHỈ SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐO MỤC TIÊU

Tốc độ Tỷ lệ người tham gia giao thông tuân theo giới hạn tốc độ 100% 
Dây an toàn Tỷ lệ người tham gia giao thông đeo dây an toàn 100% 
Lái xe trong khi say rượu Tỷ lệ người tham gia giao thông có nồng độ cồn trong máu quá cao 100% 
Mũ bảo hiểm xe máy Tỷ lệ người sử dụng xe máy đội mũ bảo hiểm 100% 

Nguồn: Trích dẫn từ tài liệu của Berg và cộng sự, 2009.



Áp dụng lối tư duy Tầm nhìn Zero dựa trên cách tiếp 
cận Hệ thống An toàn có nghĩa là tránh xa lối tư duy 
lợi ích chi phí và cần thừa nhận rằng tử vong hoặc bị 
thương nặng khi đi lại là việc không thể chấp nhận. Ở 
Thụy Điển, khái niệm này được coi là sự bắt buộc về 
đạo đức, làm nền tảng cho triết lý của Tầm nhìn Zero, 
trong đó nhấn mạnh rằng không bao giờ đánh đổi 
cuộc sống và sức khỏe lấy những lợi ích khác trong xã 
hội (Tingvall và Haworth 1999). 

Các lĩnh vực hành động cho Phương 
pháp tiếp cận Hệ thống An toàn
Phần này trình bày và giải thích các lĩnh vực hành 
động sẽ được tính đến khi tạo ra một hệ thống 
đường bộ an toàn. Cần xem xét tất cả các lĩnh vực 
này trong một chiến lược và kế hoạch an toàn đường 
bộ. Các lĩnh vực hành động ở đây bao gồm tất cả 
các can thiệp đã được chứng minh là giúp  giảm tử 
vong và thương vong nghiêm trọng do tai nạn giao 
thông. Do các lĩnh vực hành động này có sự liên 
quan với nhau, các nguyên tắc và bằng chứng được 
đưa ra ở đây cũng thường liên quan đến nhiều lĩnh 
vực. Một số lĩnh vực hành động có tác động mạnh 
hơn đối với hệ thống an toàn đường bộ so với các 
lĩnh vực khác, do quy mô và phạm vi ảnh hưởng của 
chúng. Các lĩnh vực được trình bày ở đây theo thứ tự 
tác động. Tuy nhiên, mỗi quốc gia và thành phố có 
tập hợp những vấn đề và các giải pháp khả thi khác 
nhau. Các lĩnh vực hành động không nên được coi 
là có tầm quan trọng như nhau; một số có khả năng 
tác động lớn hơn nhiều hoặc cần thiết hơn trong 
một bối cảnh cụ thể. Nên xác định ưu tiên bằng các 
nghiên cứu sơ bộ và phân tích dữ liệu.

Các lĩnh vực hành động được trình bày ở đây dựa 
trên việc xem xét kỹ lưỡng các biện pháp dựa trên 
bằng chứng giúp giảm tử vong và thương vong 
nghiêm trọng do tai nạn giao thông đường bộ và các 
mối quan hệ giữa chúng. Mỗi lĩnh vực hành động 
đều có những hướng dẫn và bằng chứng củng cố. 

Quy hoạch sử dụng đất
Để đạt được một hệ thống thực sự an toàn, chính 
sách an toàn đường bộ cần được tích hợp vào công 
tác quy hoạch đô thị có ảnh hưởng đến các lựa chọn 
di chuyển và mô hình đi lại. Quy hoạch sử dụng đất 
nên thúc đẩy việc giảm đi lại bằng phương tiện cá 
nhân, tạo điều kiện an toàn cho những người tham 
gia giao thông dễ bị tổn thương và đảm bảo rằng 
những đường cao tốc được tách biệt thỏa đáng với 
việc sử dụng đất hỗn hợp. Các quy hoạch sử dụng 
đất cũng có thể quy định các hành lang giao thông 
công cộng và sự kết nối đường phố, tăng thêm các 
lựa chọn giao thông và tạo ra các điểm đến gần hơn. 
Như vậy, quy hoạch sử dụng đất có liên quan chặt chẽ 
với việc đưa ra các lựa chọn di chuyển. Nó cũng liên 
quan đến quản lý tốc độ và thiết kế đường phố, vì hệ 
thống phân cấp đường phố và mục đích của hệ thống 
này nên được thiết lập ở cấp quy hoạch sử dụng đất 
và được ban hành thông qua việc thiết lập giới hạn 
tốc độ và thực hiện thiết kế phù hợp. Mặc dù nhiều 
nghiên cứu đã xác định mối liên hệ giữa sử dụng đất 
và tử vong giao thông, nhưng rất ít khung chính sách 
an toàn đường bộ xem xét công tác này, mãi cho đến 
gần đây.

Hướng dẫn

 ▪ Xây dựng các bản quy hoạch toàn diện dài hạn 
cho các thành phố và thị trấn trong đó có tích 
hợp quy hoạch di chuyển và an toàn đường bộ 
một cách chiến lược. ▪ Thiết lập một hệ thống phân cấp rõ ràng về các 
loại đường dựa trên việc sử dụng đất liền kề và 
phân loại đường phù hợp theo các mục đích lập 
quy hoạch và thực hiện quy hoạch. ▪ Xây dựng các tiêu chuẩn thiết kế đường phố và 
mặt cắt đề xuất cho từng loại đường, đặc biệt chú 
ý đến an toàn cho người tham gia giao thông dễ 
bị tổn thương. ▪ Quy hoạch các đường phố được kết nối tốt với 
các khối phố ngắn để tạo điều kiện cho hoạt động 
đi bộ và đi xe đạp.



WRI.org        40

 ▪ Định hướng cho việc phát triển xung quanh các 
hành lang giao thông công cộng trong khu vực đô 
thị. Tránh phát triển kế bên đường cao tốc bất cứ 
nơi nào có thể. ▪ Tạo mật độ dân cư đủ để hỗ trợ các trường học, 
giao thông công cộng, công viên, cửa hàng bán lẻ 
và các hoạt động khác, và giảm sự phụ thuộc vào 
phương tiện để đi lại. Kết hợp mật độ với các yếu 
tố hình thức khác, chẳng hạn như kết nối đường 
phố, sử dụng đất hỗn hợp và khoảng cách gần 
giữa các điểm đến để biện pháp này trở nên hiệu 
quả.  ▪ Ở khu vực nông thôn, xây dựng các quy hoạch sử 
dụng đất khuyến khích quản lý tiếp cận an toàn 
dọc theo đường cao tốc, xem xét đường tránh 
thị trấn và tạo ra các vùng chuyển tiếp tốc độ cao 
sang tốc độ thấp khi qua các thị trấn (Hình 4.3). 

Bằng chứng củng cố

 ▪ Việc mở rộng đô thị tràn lan ở dạng mật độ 
thấp, các khối phố dài và kết nối đường phố kém 
có liên quan trực tiếp đến vấn đề kém an toàn 
đường bộ. Thay đổi sang hình thức đô thị nhỏ 
gọn và được kết nối hơn 1% thì tỷ lệ tử vong giao 
thông ở tất cả các hình thức giao thông sẽ giảm 
1,49% và tỷ lệ tử vong của người đi bộ giảm 1,47 
– 3,56 % (Ewing và các cộng sự. 2003).

 ▪ Sử dụng đất làm tăng mật độ của không gian 
nhà ở đô thị và được kết nối bằng giao thông 
an toàn và nhanh chóng là điều đáng mong đợi 
nhất từ góc độ an toàn. Điều này cũng giảm gánh 
nặng y tế công cộng (McClure và các cộng sự. 
2015). ▪ Bố trí mạng lưới đường phố theo mạng lưới 
giúp nâng hạng chỉ số phát triển y tế cao và đáp 
ứng các nguyên tắc an toàn giao thông bền vững. 
Ước tính việc này sẽ giúp giảm các vụ va chạm 
giao thông ít hơn 30-60% so với các mẫu đường 
ngoại ô theo đường trục chính (Dumbaugh và 
Rae 2009, Sun và Lovegrove 2013). ▪ Các đường cao tốc nông thôn có mật độ tiếp cận 
thấp hơn (như các điểm tiếp cận doanh nghiệp 
hoặc khu dân cư, các khu nhà riêng và đường 
nhỏ) có ít tử vong và thương tích nghiêm trọng 
do giao thông hơn so với đường cao tốc có mật 
độ tiếp cận cao (Preston và các cộng sự. 1998, 
Elvik và các cộng sự. 2009). ▪ Mô hình đi lại chịu sự tác động lớn từ mô hình 
sử dụng đất. Clark và Cushing (2004) nhận thấy 
rằng số km đi xe (VKT) là một yếu tố dự báo 
mạnh mẽ về tỷ lệ tử vong giao thông ở cả khu 
vực thành thị và nông thôn. Các bang của Hoa Kỳ 
có số km đi xe hàng ngày trên đầu người cao hơn 
có tỷ lệ tử vong giao thông cao hơn (Hình 4.2).

Hình 4.2  |   Mối tương quan giữa số kilomet đi xe và tỷ lệ tử vong và thương vong trong giao thông đường bộ ở Hoa Kỳ, 2008
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Hình 4.3  |  Các khu vực chuyển tiếp

Khu vực chuyển tiếp giao thông vào một ngôi làng giúp cải thiện mức độ an 
toàn. Kế hoạch sử dụng đất cũng có thể tăng cường an toàn ở khu vực nông 
thôn, bằng cách quản lý các điểm vào đường cao tốc và yêu cầu chuyển tiếp 
giao thông dễ dàng giữa các khu vực đô thị và nông thôn, bên cạnh việc phân 
tách người tham gia giao thông dễ bị tổn thương. 

Thiết kế và kỹ thuật xây dựng đường phố
Thiết kế đường phố có ảnh hưởng quan trọng đến 
cách mọi người sử dụng và trải nghiệm các con 
đường. Khi đường phố được thiết kế và thực hiện 
xây dựng vì sự an toàn, người ta giới hạn lái xe ở tốc 
độ phù hợp.

Thiết kế đường phố có mối liên hệ chặt chẽ với công 
tác quản lý tốc độ và thực thi. Thiết kế đường phố 
có thể giảm hoặc loại bỏ xung đột giữa các phương 
thức đi lại và giúp mọi người dễ hiểu hơn về cách 
phân chia hoặc chia sẻ không gian giữa các phương 
thức đi lại, giúp việc đi bộ, đi xe đạp và tiếp cận giao 
thông công cộng trở nên an toàn và hấp dẫn hơn. 
Thiết kế đường phố có liên hệ chặt chẽ với việc đi 
lại và lựa chọn di chuyển. Bằng việc trở nên “vị tha” 
hơn - nghĩa là, giảm tình huống xảy ra lỗi và giảm 
tác động của những lỗi đó nếu chúng xảy ra, có thể 
làm giảm nguy cơ xảy ra va chạm gây tử vong.

Hướng dẫn

 ▪ Các thiết kế cụ thể phản ánh các giải pháp đã 
được chứng minh, ưu tiên hoặc cải tiến dựa 
trên các số liệu của địa phương và các phân 
tích về các trường hợp tử vong và thương tích 
nghiêm trọng do tai nạn giao thông. ▪ Thực hiện thẩm tra an toàn giao thông trên các 
bản quy hoạch cơ sở hạ tầng mới và kiểm tra 
thực địa các cơ sở hạ tầng hiện có. ▪ Ưu tiên thiết kế an toàn trong các đầu tư, dự án 

và ngân sách cho giao thông. ▪ Thiết kế đường để người tham gia giao thông di 
chuyển với tốc độ phù hợp trong thành phố, thị 
trấn và khu vực nông thôn. ▪ Cung cấp không gian an toàn cho người đi bộ, 
người đi xe đạp và người đi xe máy. ▪ Sử dụng gờ giảm tốc, mở rộng vỉa hè, dải phân 
cách giữa và đảo trú chân cho người đi bộ, 
bùng binh và các biện pháp hạn chế giao thông 
khu dân cư để giảm bớt tốc độ (Hình 4.4). ▪ Áp dụng các kỹ thuật thiết kế để kiểm soát 
tốc độ và cải thiện khả năng quan sát của các 
phương tiện giao thông tại các nút giao. ▪ Tách biệt các đường cao tốc với người đi bộ 
trong khu vực đô thị và tránh việc sử dụng đất 
hỗn hợp cạnh đường cao tốc. ▪ Biến các con đường thành các tuyến phố đô thị 
với tốc độ thấp hơn, nếu đường cao tốc đi vào 
khu vực đô thị nơi có người đi bộ. ▪ Tránh xây cầu vượt và đường hầm ở những 
khu vực có sử dụng đất hỗn hợp và những nơi 
có người đi bộ. ▪ Cung cấp mạng lưới kết nối hạ tầng xe đạp 
được bảo vệ trong các đô thị, đặc biệt chú ý đến 
việc thiết kế các nút giao an toàn. ▪ Áp dụng các thiết kế riêng có tính đến các nhu 
cầu khác nhau của đường giao thông nông 
thôn, đường đô thị và đường cao tốc. ▪ Thiết kế đường giao thông nông thôn có tính 
đến lỗi của con người, sử dụng dải phân cách, 
đường cao tốc có cáp phân cách, đường vòng 

Hình 4.4  |   Các khu vực tốc độ chậm

Các khu vực tốc độ thấp ở Fortaleza, Brazil, ưu tiên an toàn cho người đi bộ
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tại các nút giao nguy hiểm, lề đường được thiết 
kế tốt, xử lý ngã ba đặc biệt để tránh xung đột 
giữa các phương tiện và biện pháp hạn chế tốc 
độ giao thông khi đường cao tốc đi qua thị trấn 
(Hình 4.5). ▪ Cung cấp cơ sở hạ tầng dành riêng cho người đi 
bộ và người đi xe đạp trên đường nông thôn và 
đường liên tỉnh nếu có người đi bộ và người đi 
xe đạp sử dụng các đường này. Tách người đi 
bộ và xe đạp khỏi lưu lượng phương tiện giao 
thông càng nhiều càng tốt, bằng cách tạo các 
làn đường đi bộ hoặc đi xe đạp song song với 
đường giao thông. ▪ Ở các thành phố có tỷ lệ sử dụng xe máy cao, 
hãy thiết kế để có tầm nhìn tối đa và để ngăn 
chặn xe máy chiếm không gian dành cho người 
đi bộ. ▪ Hạ giới hạn tốc độ xuống dưới 50 km một giờ 
tại các nút giao dễ xảy ra sự cố va chạm đâm 
ngang.

Bằng chứng củng cố

 ▪ Các biện pháp thiết kế đường phố giúp cải 
thiện an toàn đường bộ. Các biện pháp thiết kế 
này bao gồm các bùng binh (giảm 70% - 90% 
chấn thương), đường chữ chi (cong) để các 
phương tiện chậm lại  (giảm 54% chấn thương) 
và gờ giảm tốc (giảm 41% chấn thương). (Để 
hiểu thêm mô tả về các biện pháp này và bằng 
chứng, hãy đọc “Thiết kế thành phố an toàn 
hơn“ ([Welle và cộng sự. 2015]).

 ▪ Nghiên cứu tại Canada phát hiện ra rằng người 
đi xe đạp trên làn đường riêng được bảo vệ 
bằng phân cách vật lý khỏi đường có lưu lượng 
giao thông tốc độ cao chỉ gặp rủi ro bằng 1/9 
so với người đi xe đạp ở những đường không 
có cơ sở hạ tầng như vậy (Teschke và cộng sự 
2012). ▪ Sổ tay về các biện pháp an toàn đường bộ đưa 
ra nhiều bằng chứng về các biện pháp đã được 
chứng minh có thể cải thiện an toàn đường 
bộ ở các khu vực nông thôn và thành thị ở các 
nước thu nhập cao, bao gồm sử dụng bùng 
binh, dải phân cách giữa, rào chắn cao ngang 
vai, gờ giảm tốc, làn rẽ hai chiều, đinh phản 
quang và đường dịch vụ (Elvik và cộng sự. 
2009). ▪ Một nghiên cứu tại Mỹ Latin cho thấy mỗi làn 
đường giao thông được thêm vào một tuyến 
đường đã làm tăng số vụ tai nạn nghiêm trọng 
lên 17% (Duduta và cộng sự. 2015). Một nghiên 
cứu khác cho thấy các làn đường có chiều rộng 
hẹp phù hợp hơn với môi trường đô thị và 
những làn đường rộng hơn dành cho đường cao 
tốc và đường quốc lộ (Welle và Banerjee 2016).

Các phương án cải thiện việc di chuyển
Thúc đẩy những lựa chọn giao thông an toàn và 
thoải mái giúp giảm số lượng người đi lại bằng 
phương tiện cơ giới cá nhân, từ đó giảm nguy cơ tử 
vong do tai nạn giao thông. Giao thông công cộng 
chất lượng cao, như mạng lưới xe buýt và đường 
sắt đô thị và giao thông công cộng liên thành phố, 
thu hút nhiều người sử dụng hơn khi nó được quản 
trị và quản lý hợp lý và có đầy đủ cơ sở hạ tầng cho 
các điểm dừng và nhà ga. 

Giao thông công cộng chất lượng tốt luôn vượt trội 
so với các phương thức giao thông khác về mặt an 
toàn. Bằng cách lôi kéo mọi người khỏi đi bằng xe 
máy cá nhân, giao thông công cộng sẽ giảm bớt các 
nguy cơ gắn liền với số kilomet xe chạy. Khuyến 
khích mọi người đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì lái 
xe, bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng đi bộ và đi 
xe đạp an toàn, giúp giảm thiểu tử vong trong khi 
thúc đẩy các phương thức đi lại có lợi cho sức khỏe 
hơn. Có thể tích hợp việc phối hợp và thực hiện 
nhiều lựa chọn di chuyển trong một kế hoạch đi 
lại để có được tác động lớn nhất (Hình 4.6). Các 
chính sách với những biện pháp kinh tế để giảm sử 
dụng phương tiện cơ giới, chẳng hạn như thực hiện 
chính sách giá cả và bãi đỗ xe và loại bỏ trợ cấp 
xăng dầu, làm giảm việc đi lại bằng xe cơ giới không 
cần thiết và giảm tử vong trên đường. 

Hình 4.5  |   Đường 2 + 1

Đường 2 + 1, xen kẽ hai làn đường một bên và một làn đường phía bên kia cho 
mỗi đoạn đường vài km, có hàng rào phân cách ở giữa, đây là một phần của 
cách tiếp cận dựa trên hệ thống của Thụy Điển nhằm giảm số vụ va chạm trực 
diện trên đường cao tốc.
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Hướng dẫn

 ▪ Xây dựng hoặc hỗ trợ giao thông công cộng chất 
lượng cao ở các đô thị, đem lại sự tiếp cận các cơ 
hội và các điểm đến, và an toàn, giá cả phải chăng 
và có thể tiếp cận được cho tất cả người dân. ▪ Xây dựng giao thông công cộng liên thành phố 
an toàn, kết nối hiệu quả với các hệ thống giao 
thông công cộng đô thị, tạo điều kiện cho vận tải 
hành khách không bằng đường bộ.  ▪ Đảm bảo rằng có vỉa hè có thể đi bộ được và vỉa 
hè có không gian cho tất cả mọi người, bao gồm 
người già, người đi xe lăn và người có khả năng 
đi bộ hạn chế. ▪ Bảo vệ vỉa hè khỏi bị lấn chiếm cho các mục đích 
sử dụng khác, chẳng hạn như đỗ xe, buôn bán và 
cơ sở hạ tầng. ▪ Thiết kế các điểm dừng và các trạm giao thông 
công cộng cho hành khách đi qua an toàn, tách 
biệt với giao thông xe cộ. ▪ Cung cấp mạng lưới cơ sở hạ tầng xe đạp bảo vệ 
người đi xe đạp khỏi các phương tiện di chuyển 
nhanh và giúp họ di chuyển tự do. Xem xét xây 
dựng hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng nếu có 
thể. ▪ Xem xét các biện pháp can thiệp về cầu như thu 

phí ùn tắc giao thông ở khu trung tâm thành phố 
và tránh các yêu cầu về chỗ đỗ xe tối thiểu trong 
xây dựng công trình. ▪ Giảm hoặc loại bỏ trợ cấp xăng dầu và trợ cấp 
cho xe cơ giới (bao gồm cả xe máy), những chính 
sách trợ cấp này khuyến khích việc lái xe.  ▪ Tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa 
không bằng đường giao thông, bằng cách hỗ trợ 
các phương thức vận chuyển khác, chẳng hạn 
như đường sắt và đường thủy, và việc kết nối đa 
phương thức hiệu quả.

Bằng chứng củng cố

 ▪ Ở các quốc gia có thu nhập cao, tỷ lệ thương 
vong do giao thông (bao gồm tử vong hoặc 
thương tật) khi đi lại bằng giao thông công cộng 
là khoảng 1/10 so với đi lại bằng ô tô và những 
người sống ở các cộng đồng theo định hướng 
giao thông công cộng có tỷ lệ thương vong do va 
chạm giao thông là 1/5 so với những người sống 
trong các cộng đồng theo định hướng đi ô tô (Lit-
man và Fitzroy 2016). ▪ Xe buýt nhanh chất lượng cao giúp giảm gần một 
nửa số vụ va chạm giao thông nghiêm trọng trên 
đường đô thị. Hành khách đi lại bằng xe buýt an 
toàn hơn so với đi bằng ô tô (Duduta và cộng sự. 
2012).  ▪ Mạng lưới cơ sở hạ tầng xe đạp làm giảm nguy 
cơ tử vong khi đạp xe (Jacobsen 2003; Duduta 
và cộng sự. 2012). ▪ Sau khi áp dụng thu phí ùn tắc giao thông ở khu 
vực trung tâm London, vào năm 2003, số vụ va 
chạm giao thông, tử vong và thương tích nghiêm 
trọng đã giảm 40% (Green và cộng sự. 2015). ▪ Ước tính có thể ngăn chặn 35.000 ca tử vong 
trên đường mỗi năm bằng cách loại bỏ trợ giá 
xăng dầu toàn cầu (Burke và Nishitateno 2014).

Quản lý tốc độ
Tốc độ quyết định mức độ nghiêm trọng của tai nạn 
và chấn thương. Tốc độ cũng ảnh hưởng đến khả 
năng tránh các vụ va chạm, vì tốc độ cao hơn làm 
cho tài xế ít có khả năng dừng kịp thời hơn, giảm 
khả năng cơ động trong việc tránh sự cố, khiến việc 
vào lối rẽ hoặc góc cua trở nên khó khăn hơn và 
khiến người ta đánh giá sai về thời điểm phương 
tiện sẽ đến (Job và Sakashita 2016b). Ngay cả sự gia 

Hình 4.6  |   Các quy hoạch đi lại  

Tất cả các thành phố có trên 50.000 dân được yêu cầu phải xây dựng quy hoạch 
đi lại ưu tiên đi bộ, đạp xe và giao thông công cộng chất lượng cao an toàn.
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tăng nhỏ về tốc độ cũng dẫn đến sự tăng đáng kể 
về nguy cơ. Phân tích tổng hợp của Nilsson (2004) 
về mối quan hệ giữa tốc độ và nguy cơ va chạm cho 
thấy tốc độ cứ tăng 1% thì số vụ tai nạn nghiêm 
trọng tăng 4%. Quản lý tốc độ ngày càng được công 
nhận là một cơ chế chính cho an toàn đường bộ 
(Mooren và cộng sự 2011).

Có thể quản lý tốc độ thông qua nhiều yếu tố của 
hệ thống giao thông, bao gồm thiết kế và quản lý 
đường hợp lý, giới hạn tốc độ phù hợp, quy định 
giới hạn tốc độ và giáo dục về tác động của tốc độ 
xe (GRSP 2008). Tốc độ cũng quyết định mức độ 
của các tính năng an toàn và sự phân tách trực tiếp 
giữa những người tham gia giao thông theo như 
yêu cầu trong hệ thống giao thông. 

Hướng dẫn

 ▪ Thiết lập biện pháp quản lý tốc độ mạnh như 
một biện pháp chính đảm bảo an toàn, ủng hộ 
tích cực cho giá trị an toàn của việc quản lý tốc 
độ một cách hiệu quả. ▪ Đặt giới hạn tốc độ phù hợp với loại đường và 
sự an toàn của người sử dụng đường (Hình 

4.7): 30 km/h hoặc thấp hơn khi có số lượng 
lớn người đi bộ và không quá 50 km/h trên 
đường đô thị. Đường cao tốc đô thị khác mức 
và có giải phân cách có thể có tốc độ 80 km/h 
trở lên nếu có sự tách biệt hoàn toàn giữa giao 
thông cơ giới và giao thông phi cơ giới, tùy 
thuộc vào độ cong và bảo vệ bên đường. Giới 
hạn tốc độ trên đường ở nông thôn dựa vào 
loại người sử dụng đường và việc sử dụng đất 
liền kề (WHO 2013b).  ▪ Quản lý tốc độ trên đường nông thôn và đường 
cao tốc ở mức có lợi cho xác suất sống sót trong 
trường hợp va chạm, có tính đến khả năng va 
chạm bên hông, va chạm trực diện và va chạm 
ngoài đường (Hình 4.8). ▪ Thiết kế đường để giới hạn tốc độ lái xe ở tốc 
độ an toàn, thông qua các tính năng như gờ 
giảm tốc, lối sang đường được tôn cao dành 
cho người đi bộ, bùng binh, đường chữ chi và 
thu hẹp đường.  ▪ Đặt các biển báo rõ ràng ở những nơi mà các tài 
xế được cho là thay đổi từ giới hạn tốc độ này 
sang giới hạn tốc độ khác. Tạo điều kiện cho 
việc tuân thủ thông qua quy định và thiết kế tại 
các “cửa ngõ” vào các khu vực tốc độ thấp hơn, 
chẳng hạn như giảm giới hạn tốc độ xen kẽ.

Hình 4.7  |   Phương pháp tiếp cận hệ thống an toàn đối với giới hạn tốc độ trên đường nông thôn và thành thị ở Thụy Điển  

Nguồn: Vadeby 2016.
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 ▪ Khuyến khích và vận động cho việc giới hạn tốc 
độ ngay trên phương tiện, một công nghệ hiện 
có thể thực hiện để hạn chế tốc độ.  ▪ Xây dựng hệ thống camera tự động hiệu quả 
và cảnh sát thực thi để ngăn chặn việc tăng tốc 
độ, có sự liên hệ chặt chẽ giữa các chương trình 
này. ▪ Quy định các hình phạt cho việc tăng tốc độ 
phù hợp với những nguy cơ do tốc độ đó tạo 
ra và mang tính chất răn đe thực sự, chẳng hạn 
như mức phạt cao hoặc hệ thống điểm phạt 
trên giấy phép lái xe.  ▪ Quy định các hình phạt nghiêm khắc hơn đối 
với việc lái xe quá tốc độ, chẳng hạn như thu 
hồi giấy phép lái xe. ▪ Chỉ cho phép mức dung sai nhỏ khi thực thi để 
ngăn chặn việc thấy “giới hạn tốc độ thực tế” 
cũng như trên mức giới hạn đã báo.

Bằng chứng củng cố

 ▪ Cả số lượng và mức độ nghiêm trọng của các vụ 
tai nạn đều tăng theo mỗi lần tăng dần tốc độ 
(Nilsson 2004; GRSP 2008; Job và Sakashita 
2016b).  ▪ Camera tốc độ giúp giảm số người chết và 
bị thương nghiêm trọng (Wilson và cộng sự. 
2010; CDC 2011; Job và Sakashita 2016b). 

 ▪ Giảm giới hạn tốc độ giúp giảm số người tử 
vong và bị thương nghiêm trọng, mặc dù không 
phải tất cả tài xế đều tuân thủ. Tăng giới hạn 
tốc độ làm tăng số người tử vong và bị thương 
nghiêm trọng (Sliogeris 1992, Stuster và cộng 
sự. 1998, Bhatnagar và cộng sự. 2010, Graham 
và Sparkes 2010).  ▪ Các biện pháp xử lý thiết kế đường như gờ 
giảm tốc, đệm giảm tốc độ, lối qua đường tôn 
cao, bùng binh khiến phương tiện phải đánh lái 
khi đi vào, các biện pháp xử lý cửa ngõ, và kẻ 
vạch thu hẹp làn đường và mở rộng lề đường…
có hiệu quả cao (Lum 1984, Huang và cộng sự. 
2011, Makwasha và Turner 2013).  ▪ • Bộ điều tiết tốc độ giúp giảm tốc độ. Loại 
thiết bị cảm ứng tốc độ thông minh này có thể 
không tốn kém nếu được sử dụng cho tất cả các 
phương tiện mới. Bằng chứng cho thấy lợi ích 
rõ ràng ngay cả đối với các hệ thống cảnh báo 
(tư vấn) lái xe, chẳng hạn như âm thanh cảnh 
báo. Có nhiều lợi ích lớn hơn cho việc giới hạn 
tốc độ trực tiếp của chiếc xe (Carsten và cộng 
sự. 2008).  ▪ Ở bang New South Wales, Úc, việc áp dụng 
hình phạt cao hơn đối với bất kỳ hành vi vi 
phạm tốc độ nào của những người mới lái xe 
làm giảm số vụ va chạm gây tử vong của những 
người lái xe đó hơn 30% (Job và cộng sự. 
2013).

Hình 4.8  |  Mối quan hệ giữa tốc độ xe và nguy cơ tử vong của người đi bộ, người đi xe đạp và người đi xe máy  
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Thực thi luật và quy định
Việc thực thi pháp luật và các quy định là một bổ 
sung quan trọng cho thiết kế và giáo dục đường phố 
an toàn. Thực thi nhất quán mang lại động lực kinh 
tế mạnh mẽ phải tuân thủ luật pháp, điều này có 
thể góp phần thay đổi văn hóa giao thông theo thời 
gian. 

Luật và thực thi luật cần xem xét các yếu tố rủi ro 
như tốc độ, nhường đường cho người đi bộ hoặc 
người đi xe đạp, đeo dây an toàn, không lái xe khi 
đã uống rượu bia, đội mũ bảo hiểm xe máy và sử 
dụng ghế ngồi riêng cho trẻ em, với những lưu ý 
đến hoàn cảnh của địa phương. Camera tốc độ và 
đèn đỏ, việc thu thập và phân tích dữ liệu có thể cải 
thiện việc thực thi. 

Hướng dẫn

 ▪ Thiết lập và thực thi các giới hạn về tốc độ an 
toàn cho phép vượt quá giới hạn mức độ dung 
sai thấp trước khi giảm tốc và không chấp nhận 

Hình 4.9  |  Thực thi trên không gian dành cho người đi bộ 

Cửa hàng, người bán hàng rong và ô tô đỗ không nên chiếm vỉa hè hoặc lối đi bộ như đã xảy ra ở Accra, Ghana, nơi người đi bộ buộc phải đi bộ trên đường cạnh giao 
thông đông đúc. 

những lái xe mới vượt quá giới hạn tốc độ. ▪ Xây dựng và thực thi các quy định về uống 
rượu bia, duy trì các giới hạn nghiêm ngặt về 
nồng độ cồn trong máu. Khuyến nghị giới hạn 
trên là 0,02 gram cho mỗi deciliter (g/dl) đối 
với tất cả lái xe nói chung. ▪ Xây dựng và thực thi các điều luật về việc sử 
dụng ghế ngồi ô tô cho trẻ em dưới năm tuổi. 
Xem xét trợ cấp để đảm bảo các gia đình có thu 
nhập thấp có khả năng thực hiện. ▪ Xây dựng và thực thi luật yêu cầu sử dụng dây 
an toàn ở cả ghế trước và ghế sau của ô tô và 
taxi. ▪ Xây dựng và thực thi luật yêu cầu đội mũ bảo 
hiểm của người lái xe hai bánh có động cơ, 
bao gồm các yêu cầu mũ bảo hiểm phải có kích 
thước phù hợp và cài khóa đúng cách. ▪ Xây dựng và thực thi các quy định để ngăn chặn 
việc các không gian công cộng, như vỉa hè và 
làn đường xe đạp, bị chiếm dụng cho đỗ ô tô, 
xe máy hoặc các hoạt động thương mại (Hình 
4.9). Nên đưa vào các yếu tố thiết kế như cột 
chắn giúp ngăn chặn việc chiếm dụng đó.
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Bằng chứng củng cố

 ▪ Các vụ việc ít nghiêm trọng hơn nhưng phổ 
biến hơn, chẳng hạn như bị phạt tiền, có hiệu 
quả hơn trong việc thúc đẩy thay đổi hành vi so 
với các sự vụ nghiêm trọng hơn nhưng ít xảy ra 
hơn, chẳng hạn như tử vong trong một vụ tai 
nạn (Job 1988). ▪ Nguy cơ tai nạn tăng lên khi nồng độ cồn trong 
máu là 0,03 g/dl, tăng dần lên sau mức này 
(Compton và cộng sự. 2002, Voas và cộng sự. 
2012). ▪ Ở Brazil việc ban hành và thực thi quy định 
nồng độ cồn trong máu tối đa 0,02 g/dl đã làm 
giảm gần một nửa số người lái xe sau khi uống 
rượu quá mức, từ 2,0% năm 2007 xuống còn 
1,1% năm 2013 (Andreuccetti và cộng sự. 2013). ▪ Sử dụng dây an toàn giúp giảm một nửa số 
thương tích nghiêm trọng và tử vong sau các vụ 
tai nạn (Kahane 2000) ▪ Việc sử dụng ghế ngồi riêng và ghế nâng trên 
xe hơi giúp giảm tới hơn một nửa nguy cơ bị 
thương hoặc tử vong ở trẻ em (Ehiri và cộng 
sự. 2009). ▪ Một năm sau khi Việt Nam đưa ra chính sách 
yêu cầu đội mũ bảo hiểm xe máy tiêu chuẩn, số 
người chết giảm 2.200 và số người bị thương 
ở vùng đầu giảm 29.000, tiết kiệm 18 triệu đô 
la chi phí chăm sóc ca cấp tính và tiết kiệm 31 
triệu đô la do mất thu nhập (Passmore và cộng 
sự. 2010, Olson và cộng sự. 2015) (Hình 4.10).

 ▪ Các thành phố của Hoa Kỳ thực thi giám sát 
camera đèn đỏ xảy ra ít sự cố hơn 24% so với 
các thành phố không lắp các camera đó; tai nạn 
chết người tại các nút giao lộ có đèn tín hiệu 
thấp hơn 17% (Hu và cộng sự. 2011). 

Giáo dục và nâng cao năng lực
Công tác giáo dục an toàn đường bộ có thể giúp 
tăng cường nhận thức và tuân thủ luật giao thông. 
Công tác này cũng có thể giúp khắc phục những 
quan niệm sai lầm hoặc sự thiếu nhận thức về an 
toàn đường bộ. Theo truyền thống, giáo dục an 
toàn đường bộ tập trung vào việc làm cho người 
tham gia giao thông hiểu biết về luật giao thông 
và các rủi ro do việc không tuân thủ. Loại hình 
giáo dục này là một bổ sung quan trọng cho thiết 
kế đường phố an toàn và các luật và thực thi giao 
thông phù hợp, nhưng nó không đủ. Các chuẩn 
mực hành vi nên được giải quyết thông qua các 
chiến dịch truyền thông về các vấn đề cụ thể và có 
liên kết với các hoạt động giáo dục và thực thi. Có 
thể xây dựng các chương trình giáo dục trong các 
trường học để giúp trẻ em trở thành người đi bộ, đi 
xe đạp và đi phương tiện cơ giới an toàn và tự tin. 
Các chương trình này cũng có thể dạy cho trẻ em 
các khái niệm rộng hơn về hệ thống an toàn như 
đường phố không chỉ dành cho các phương tiện 
cơ giới mà cần có không gian cho người đi bộ và 
người đi xe đạp, hay các trường hợp tử vong do tai 
nạn giao thông là không thể chấp nhận được và có 
thể ngăn chặn được. Cộng đồng hoặc chính quyền 
địa phương có thể thu hút sự tham gia của người 
dân thông qua các trải nghiệm giáo dục tích cực, 
chẳng hạn như các buổi biểu diễn trên đường phố; 

Hình 4.10  |   Thực hiện đội mũ bảo hiểm ở Việt Nam  

Đưa ra và thực thi quy định bắt buộc sử dụng mũ bảo hiểm xe máy đã cứu sống hàng ngàn người tại Việt Nam.
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tổ chức sự kiện ngăn luồng giao thông trên đường 
phố; thực hiện những thay đổi thiết kế đường phố 
tạm thời, sử dụng các chóp giao thông hình nón 
hoặc vật dụng di động khác; và thử nghiệm giới hạn 
tốc độ. 

Vì cách tiếp cận Hệ thống An toàn dựa vào trách 
nhiệm của các nhà thiết kế hệ thống để xây dựng và 
quản lý một hệ thống an toàn, do đó cần mở rộng 
giáo dục cho các đối tượng này. Các nhà quy hoạch, 
kỹ sư, chuyên gia y tế, cán bộ thực thi pháp luật và 
những người khác phải hiểu về cách tiếp cận Hệ 
thống An toàn. Vì vậy công tác xây dựng năng lực 
và giáo dục cần hướng đến các bên liên quan quan 
trọng này.

Hướng dẫn

 ▪ Thiết kế các chương trình và lớp học phù hợp 
với lứa tuổi trong trường học. Các chủ đề cho 
trẻ em bao gồm đi sang đường an toàn, đi trên 
vỉa hè và bài học về cách đi xe đạp và đi trên 
phố an toàn. Các chủ đề cho thanh thiếu niên 
bao gồm các rủi ro do lái xe khi say rượu, lái xe 
mất tập trung và tăng tốc. ▪ Yêu cầu quy trình cấp phép lái xe bao gồm đào 
tạo, kiểm tra và giám sát thực hành trên đường. ▪ Đảm bảo có các chiến dịch truyền thông đại 
chúng về các vấn đề cụ thể. Tiến hành thử 
nghiệm để xem cách công chúng phản ứng 
với các chiến dịch, để đánh giá hiệu quả của 
các chiến dịch này và xác định các vấn đề tiềm 
ẩn và tạo thông điệp phù hợp với văn hóa địa 
phương, nhân khẩu học và các yếu tố khác. Bao 
gồm các thông điệp thúc đẩy việc thực thi và kết 
quả. ▪ Tổ chức các hoạt động tiếp cận với cộng đồng, 
thông qua việc thiết kế lại đường phố và nút 
giao tạm thời nhằm giúp cộng đồng nhận thức 
về lợi ích của các can thiệp an toàn đường bộ. ▪ Giáo dục cho người thiết kế hệ thống cũng như 
người tham gia giao thông. Áp dụng chuỗi dự 
phòng trong y tế công cộng (Hình 4.11) bao 
gồm củng cố kiến thức và kỹ năng cá nhân; 
đẩy mạnh giáo dục cộng đồng; giáo dục các 
nhà cung cấp dịch vụ (thông qua chương trình 
giảng dạy, đào tạo kỹ thuật dân dụng, tiêu 
chuẩn lực lượng lao động, v.v.); và thúc đẩy các 
liên minh và mạng lưới và thay đổi thực hành 
tổ chức (Cohen và Swift 1999). 

Bằng chứng củng cố

 ▪ Các chiến dịch truyền thông đại chúng ít ảnh 
hưởng đến hành vi trừ khi được kết hợp với 
các hoạt động thực thi và giáo dục. Việc bổ sung 
các biện pháp này giảm được 10% các vụ tai 
nạn (Elvik 2009; Hoekstra và Wegman 2011). ▪ Phân tích tổng hợp cho thấy đưa việc thực thi 
luật vào các thông điệp truyền thông làm tăng 
hiệu quả thay đổi hành vi (Phillips và cộng sự. 
2011). ▪ Tập huấn về cách sang đường cho trẻ em từ 
5 đến 12 tuổi giúp giảm số vụ tai nạn thương 
tích trong nhóm tuổi này xuống 11-20% (Elvik 
2009). ▪ Nhiều nghiên cứu và đánh giá bằng chứng cho 
thấy việc đào tạo lái xe tại trường và sau khi 
cấp bằng thường không mang lại lợi ích an 
toàn (Roberts và Kwan 2001; Ker và cộng sự. 
2003). Nhưng nghiên cứu ở Thụy Điển cho 
thấy những người học có nhiều giờ trải nghiệm 
lái xe được giám sát trên đường sau đó đã gặp 
ít tai nạn hơn so với những người học có ít giờ 
trải nghiệm hơn. Lợi ích của việc giảm các vụ 
tai nạn lớn hơn nhiều so với việc tăng một ít 
nguy cơ do thêm giờ trải nghiệm lái xe được 
giám sát (Gregerson và cộng sự. 2003). ▪ Tại Hoa Kỳ, các hệ thống cấp giấy phép tốt 
nghiệp lái xe trong đó các lái xe mới chỉ được 
quyền lái xe theo giai đoạn giúp giảm 20% - 
40% nguy cơ tai nạn của các lái xe mới trẻ nhất 
(Neyens và cộng sự. 2008). Ở New Zealand, hệ 
thống cấp giấy phép tốt nghiệp lái xe đã giúp 
giảm 25% số vụ tai nạn gây thương vong (Kirley 
và cộng sự. 2008). 

Hình 4.11  |   Quy mô Ngăn ngừa Sức khỏe Cộng Đồng   

Ảnh hưởng chính sách và qui định

Thay đổi thực hành hệ thống

Duy trì các liên minh và mạng lưới

Giáo dục các nhà cung cấp

Thúc đẩy giáo dục cộng đồng

Tăng cường kỹ năng và hiểu biết cá nhân

Nguồn: Cohen và Swift 1999.
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Thiết kế và công nghệ xe
Thiết kế và công nghệ xe có lẽ là lĩnh vực phát triển 
nhanh nhất về an toàn đường bộ. Theo truyền 
thống, lĩnh vực này tập trung vào việc giữ an toàn 
cho người ngồi trên xe khỏi các vụ tai nạn. Gần đây, 
thiết kế và công nghệ xe hơi đã giúp tăng khả năng 
an toàn cho người ngồi trên các phương tiện khác, 
người đi bộ và người đi xe đạp trong trường hợp 
va chạm. Có thể đạt được xếp hạng an toàn cao hơn 
với chi phí tương đối thấp. Tuy nhiên, hầu hết các 
quốc gia không yêu cầu công nghệ này: 80% các 
quốc gia bán xe không đáp ứng các tiêu chuẩn an 
toàn ưu tiên của Liên Hợp Quốc (WHO 2015).

Hướng dẫn

 ▪ Yêu cầu tất cả các xe ô tô mới phải áp dụng các 
quy định của Liên Hợp Quốc về mức độ bảo 
vệ người tham gia giao thông cao hơn, chẳng 
hạn như thiết kế và kiểm soát ổn định điện tử 
để giảm tác động từ các vụ va chạm phía trước 
và bên hông để giảm thương tích trong trường 
hợp va chạm với người đi bộ hoặc người đi xe 
đạp. ▪ Yêu cầu tất cả xe mới phải có dây an toàn và 
dây an toàn cho trẻ em. ▪ Cấm xuất khẩu hoặc nhập khẩu ô tô mới hoặc 
đã qua sử dụng với tiêu chuẩn an toàn thấp ▪ Yêu cầu xe máy và xe tay ga có hệ thống chống 
bó cứng phanh. ▪ Xem xét các hệ thống công nghệ xe bổ sung, 
chẳng hạn như hệ thống phanh khẩn cấp tự 
động và thông tin liên lạc giữa các phương tiện. ▪ Xem xét các công nghệ xe giúp ngăn chặn hành 
vi nguy hiểm, chẳng hạn như bộ phận khóa 
khởi động xe cảm ứng với cồn, hệ thống đeo 
dây an toàn và kiểm soát tốc độ thông minh. ▪ Xem xét các yêu cầu về thiết kế và an toàn của 
xe cơ giới hạng nhẹ, như xe kéo có động cơ, để 
tăng khả năng bảo vệ người trên xe khi xảy ra 
va chạm. ▪ Yêu cầu các tiêu chuẩn an toàn cho các phương 
tiện lớn, đặc biệt chú ý đến sự an toàn của 
người đi bộ hoặc đi xe đạp hoặc xe máy. Các 
tính năng thiết kế như vị trí người lái thấp hơn, 
cabin xe tải dài hơn và bảng điều khiển nhỏ 
hơn làm tăng khả năng tầm nhìn của lái xe tải 
và xe buýt với người tham gia giao thông dễ 
bị tổn thương khác trên đường. Thanh chắn 
bên sườn xe tải có thể làm giảm nguy cơ người 
tham gia giao thông bị cuốn vào dưới bánh xe. ▪ Khuyến khích các công ty vận tải thương mại 
đi đầu trong đổi mới bằng cách tự nguyện áp 
dụng các tiêu chuẩn an toàn cao hơn.

 ▪ Thiết lập các quy trình đăng ký xe bao gồm các 
hệ thống kiểm tra xe, để đảm bảo có các tính 
năng an toàn cơ bản, như lốp an toàn và bánh 
làm việc. ▪ Đưa ra các quy định dựa trên Hệ thống An toàn 
ở các thành phố và quốc gia có sử dụng phương 
tiện tự lái trước khi triển khai (Hộp 4.1).

Bằng chứng củng cố

 ▪ Ước tính có thể ngăn chặn khoảng 40.000 ca 
tử vong cho người ngồi trên ô tô và 400.000 ca 
bị thương nặng trong khoảng thời gian từ 2016 
đến 2030 nếu các nước Argentina, Brazil, Chile 
và Mexico áp dụng tiêu chuẩn an toàn tối thiểu 
cho dây an toàn và neo ghế xe hơi và bảo vệ va 
chạm trực diện / bên hông (Hình 4.12) (Wall-
bank và cộng sự. 2016). ▪ Hệ thống chống bó cứng phanh trên xe máy 
giúp giảm 34-42% số vụ tai nạn nghiêm trọng 
và gây tử vong (Teoh 2011); đối với xe tay ga, 
mức giảm là 31% (Rizzi và cộng sự. 2015). ▪ Thiết kế xe tải với buồng lái dài hơn và mũi 
tròn, bảng điều khiển nhỏ hơn, khu vực lắp 
kính mở rộng và vị trí người lái thấp hơn làm 
tăng khả năng quan sát và mức độ an toàn 
cho người đi xe đạp (Summerskill và cộng sự. 
2016). ▪ Việc sử dụng chắn bảo vệ bên sườn các xe tải 
lớn giúp giảm 61% tử vong của người đi xe đạp 
và 20% tử vong cho người đi bộ trong các vụ va 
chạm từ bên sườn ở Vương quốc Anh (Mạng 
lưới Tầm nhìn Zero 2016). ▪ Một nghiên cứu về xe kéo có động cơ (auto 
rickshaw) ở Ấn Độ khuyến nghị cải thiện khả 
năng bảo vệ khi va chạm thông qua các sửa đổi 
thiết kế như hướng chỗ ngồi, dây an toàn và 
đệm bề mặt (Schmucker và cộng sự. 2011). 

Hình 4.12  |   Thử nghiệm va chạm  

Sau khi tiến hành thử nghiệm va chạm và có một chiến dịch của Chương trình 
đánh giá xe mới toàn cầu (Global NCAP), Nissan đã ngừng sản xuất Tsuru vào 
năm 2017. Mẫu xe này được sản xuất cho thị trường Mexico và đã nhận được 
đánh giá 0 sao cho hiệu suất an toàn
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HỘP 4.1  |  KHẢ NĂNG DI CHUYỂN MỚI LÀ GÌ?

Khái niệm về di chuyển mới bao 
gồm các công nghệ “đột phá”,  
thường được liên kết với điện thoại 
thông minh, đang định hình lại cách 
mọi người di chuyển. Các công 
nghệ và mô hình làm nên khái niệm 
di chuyển mới, bao gồm các ứng 
dụng điện thoại cho chia sẻ xe ô tô, 
đi chung xe, chia sẻ xe đạp và giao 
thông công cộng theo yêu cầu. Các 
sáng kiến về di chuyển mới cũng 
bao gồm các dự án cụ thể theo khu 
vực, chẳng hạn như sử dụng công 
nghệ di động lập bản đồ giao thông 
công cộng phục vụ nhóm nhỏ (giao 
thông công cộng do tư nhân vận 
hành) ở các nước châu Phi và sử 
dụng dữ liệu để cải thiện hoạt động 
và truy cập thông tin. Cũng nằm 
trong danh mục này là các phương 
tiện tự lái, khi trở nên phổ biến sẽ 
phá vỡ các hệ thống di chuyển hiện 
tại.

Những công nghệ này vẫn cần có 
thời gian để phát triển. Việc triển 
khai các phương tiện tự lái trên quy 
mô lớn có thể vẫn chưa xảy ra trong 
nhiều năm tới (Littman 2017), đặc 
biệt là trong môi trường đường sá 
khó khăn hơn ở các nước thu nhập 
thấp và trung bình.
 
Các phương tiện lái bán tự động 
đang bắt đầu xâm nhập thị trường, 
nhưng chúng chỉ được chứng nhận 
vận hành an toàn trong một số điều 
kiện nhất định trong môi trường 
được kiểm soát và lập bản đồ cẩn 
thận, chủ yếu ở các nước thu nhập 
cao. Sẽ có những thách thức đáng 

kể về an toàn trong việc quản lý 
quá trình chuyển đổi từ lái xe tự 
động sang lái xe do người lái điều 
khiển khi xe lái bán tự động đi vào 
các khu vực mà chúng không có 
khả năng vận hành an toàn. Mất 
tập trung lái xe, vốn là một vấn đề 
an toàn lớn, sẽ là một thách thức 
quan trọng trong việc chuyển giao 
như vậy. Điều quan trọng đối với các 
nhà hoạch định chính sách ở địa 
phương, bang và quốc gia là phải 
đảm bảo rằng các phương tiện tự 
lái phải vận hành tuân thủ luật giao 
thông, như giới hạn tốc độ, để đảm 
bảo có được những lợi ích an toàn 
của các phương tiện đó.

Tác động của các phương tiện tự 
lái về mặt an toàn đường bộ sẽ 
phụ thuộc rất lớn vào hệ thống di 
chuyển mà xe được phép hoạt động 
trong đó. Công nghệ xe tự lái cho 
thấy tiềm năng lớn trong việc loại 
bỏ tử vong giao thông và thương 
vong đường bộ nghiêm trọng nếu 
các phương tiện được triển khai 
trong Hệ thống An toàn giúp giảm 
nguy cơ xung đột với những người 
tham gia giao thông khác và hạn 
chế tốc độ ở mức có thể sống sót. 
Vì vậy, các nguyên tắc của Hệ thống 
an toàn cần được tính đến khi chế 
tạo các phương tiện tự lái, đặc biệt 
là thiết lập các tiêu chuẩn an toàn 
và thiết kế các thành phố đảm bảo 
an toàn và sự thoải mái cho người 
đi xe đạp và người đi bộ. Nhiều quốc 
gia và thành phố không có giới hạn 
tốc độ phù hợp (WHO 2015). Các 
phương tiện sẽ cần được lập trình 

để di chuyển với tốc độ an toàn cho 
mọi người, đặc biệt là ở các khu vực 
đô thị có sử dụng đất hỗn hợp và 
người đi đường. Nhìn rộng ra mô 
hình di chuyển mới này trong tương 
lai xa hơn, những chiếc xe không 
người lái có thể tạo cơ hội mở rộng 
không gian đường phố cho người đi 
bộ và người đi xe đạp, mặc dù các 
thành phố có thể phải xây dựng một 
môi trường pháp lý hỗ trợ (Chase 
2016).

Nhiều sáng kiến công nghệ đã có 
thể được triển khai để cải thiện an 
toàn cho xe. Trọng tâm trước mắt 
ở các nước thu nhập thấp và trung 
bình nên tập trung vào việc tăng 
cường bảo vệ tai nạn cho cả người 
sử dụng xe ô tô và người tham gia 
giao thông dễ bị tổn thương và thúc 
đẩy triển khai hàng loạt và tiếp thu 
các công nghệ an toàn cho xe như 
kiểm soát ổn định điện tử, phanh 
khẩn cấp tự động và hệ thống 
phanh chống bó cứng cho xe máy. 
Tất cả các công nghệ này đã được 
chứng minh là cứu sống và hiện 
đang có sẵn, nhưng ít khi được coi 
là bắt buộc. Những công nghệ này 
cũng sẽ cần thiết trong tương lai xe 
tự lái.
 
Bản thân công nghệ xe sẽ không 
giải quyết được vấn đề tử vong do 
tai nạn giao thông đường bộ. Các 
nhà hoạch định chính sách cần giải 
quyết các vấn đề với các giải pháp 
hiện có và được trình bày trong báo 
cáo này từ hôm nay khi chuẩn bị 
cho tương lai.
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Chăm sóc và ứng phó khẩn cấp sau tai nạn
Phản ứng khẩn cấp là mấu chốt quan trọng giảm 
tác động của chấn thương. Do đó, cần phối hợp các 
đội phản ứng đầu tiên và trung tâm chấn thương 

trong chiến lược an toàn đường bộ lớn hơn. Hình 
4.13 trình bày các cấu phần chính của chuối ứng 
phó sau tai nạn, được WHO tóm tắt (2016). 

Hình 4.13  |  Các cấu phần của chuối ứng phó sau tai nạn   

Số liệu va chạm: cảnh sát,
bảo hiểm, công nghiệp ô tô.

Hồ sơ chăm sóc
trước khi nhập viện

Đăng ký chấn thương
và cải thiện chất lượng

Giám sát thương tích tử vong
(nhà xác)

Chỉ định cơ sở,
tiêu chuẩn
và quy định

Hỗ trợ pháp lý cho người bị ảnh hưởng

Quy trình pháp lý
(điều tra, cáo buộc
hình sự, truy tố, v.v.)

Quy định đối với nhà cung cấp
và cơ chế tài chính

Luật tiếp cận dịch vụ
chăm sóc khẩn cấp

Báo cáo bằng chứng cảnh sát

Tái hòa nhập nơi làm việc

Nhóm tư vấn và
hỗ trợ chấn thương

Điều trị PTSD và các tình trạng
thương tật khác

Điều trị căng thẳng
cấp tính

Quản lý thương tật

Phục hồi chức năng
(bao gồm cả tập luyện

và vật lý trị liệu)

Chăm sóc chấn thương
tại cơ sở (bao gồm
sàng lọc, hồi sức

và điều trị)

Phản hồi đầu tiên
(bao gồm kích hoạt hệ thống

và số truy cập chung) Vận chuyển

Chăm sóc chấn thương
trong bệnh viện

Bổn phận hỗ trợ và
luật bảo vệ người hỗ trợ

Điều tra va chạm

Hồ sơ chăm sóc,
cải thiện chất lượng, giám sát

NGHIÊN CỨU
VÀ THÔNG TIN

CHĂM SÓC
CHẤN THƯƠNG

CHĂM SÓC
SỨC KHỎE
TINH THẦN

SỰ KIỆN
VA CHẠM TẠI HIỆN TRƯỜNG TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ THEO DÕI

HỖ TRỢ PHÁP LÝ
VÀ PHÁP LUẬT

Nguồn: WHO 2016.
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Hướng dẫn

 ▪ Thiết lập và quảng bá một số điện thoại truy 
cập khẩn cấp trên toàn quốc. ▪ Xây dựng các hệ thống ứng phó được tổ chức 
và phối hợp ở các lĩnh vực khác nhau về chuyên 
môn an toàn đường bộ. ▪ Duy trì các trung tâm chấn thương năng lực tốt 
với kinh phí phù hợp. ▪ Đảm bảo có các phòng ban y tế trong khuôn 
khổ thể chế Hệ thống An toàn. ▪ Theo dõi và quản lý hoạt động thông qua các 
biện pháp như tỷ lệ phần trăm nạn nhân tai nạn 
được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương và 
thời gian phản ứng trong các vụ tai nạn. ▪ Tổ chức đưa những đội phản ứng không 
chuyên nghiệp, chẳng hạn như người giao hàng 
và lái xe taxi, tham gia công tác sơ cứu và chăm 
sóc khẩn cấp cơ bản. ▪ Khuyến khích tất cả những người tham gia giao 
thông dừng lại và gọi các dịch vụ khẩn cấp tại 
hiện trường vụ tai nạn để giảm thời gian thông 
báo. Nếu cần thiết, hãy tạo ra các luật “Người 
bác ái” (bảo vệ những người giúp đỡ người bị 
thương hoặc gặp nguy hiểm khỏi bị truy cứu 
trách nhiệm về hậu quả không mong muốn gây 
ra do sự trợ giúp của họ nếu có), để loại bỏ nỗi 
sợ khi giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.

Bằng chứng củng cố

 ▪ Có nhiều trường hợp tử vong do giao thông bên 
ngoài bệnh viện ở các nước thu nhập thấp và 
trung bình hơn so với các nước thu nhập cao, 
do ứng phó khẩn cấp kém hiệu quả (Nielsen và 
cộng sự. 2012). ▪ Các chuyên gia chấn thương coi thời gian phản 
ứng là rất quan trọng trong việc giảm nguy cơ 
tử vong hoặc chấn thương nặng (Carr và cộng 
sự. 2006; Bigdeli và cộng sự. 2010). Sự chậm 
trễ trong giờ đầu tiên có thể ảnh hưởng đến cơ 
hội sống sót và sự phục hồi, nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc điều trị và thiết bị phù hợp 
(Bernard và cộng sự. 2010). 20 phút 25 phút 
đầu tiên sau vụ tai nạn rất quan trọng để hạ 
thấp xác suất tử vong (Sánchez-Mangas và cộng 
sự. 2010). ▪ Tại Hoa Kỳ, việc tổ chức bộ phận chăm sóc 
chấn thương cấp cứu giúp giảm tỷ lệ tử vong ở 
những người ngồi trên xe phía trước liên quan 
đến va chạm 8% (Nathens và cộng sự. 2000). ▪ Công tác điều phối các dịch vụ cấp cứu tại 
Thành phố Mexico năm 2002 được coi là một 
trong những yếu tố dẫn đến giảm 17,5% tỷ lệ 
tử vong do giao thông trong khoảng thời gian 
1994-97 và 2004-07 (Hijar và cộng sự. 2011).
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BƯỚC NHẢY VỌT VỀ 
CÁCH TiẾP CẬN HỆ 
THỐNG AN TOÀN Ở 
CÁC NƯỚC THU NHẬP 
THẤP VÀ TRUNG BÌNH
Cách tiếp cận hệ thống an toàn vì an toàn đường bộ là rất cần 

thiết đối với các nước thu nhập thấp và trung bình. Các nước 

này có cơ hội bỏ qua nhiều thập kỷ thử nghiệm ở các nước 

thu nhập cao để thực hiện các hành động cụ thể đã được 

chứng minh là nhanh chóng và hiệu quả trong việc cải thiện 

an toàn đường bộ và cứu sống con người. Chương này thảo 

luận về một số thách thức chính mà các quốc gia phải đối 

mặt khi làm như vậy.   
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Ưu tiên Tài chính 
Phân bổ nguồn lực tài chính cho công tác quản lý 
an toàn đường bộ tích hợp luôn luôn là một thách 
thức. Một số người có thể cho rằng các nước thu 
nhập thấp và trung bình không thể áp dụng cách 
tiếp cận hệ thống an toàn vì công tác thực thi luật 
pháp, thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn 
và các sáng kiến khác quá tốn kém. Tuy nhiên, việc 
hình thành nên các giới hạn cải thiện hiệu suất an 
toàn đường bộ không cần nhiều chi phí bằng cần 
hệ thống quản lý an toàn đường bộ. Hệ thống này 
quyết định kết quả sẽ đạt được và đưa ra các biện 
pháp can thiệp để đạt được các kết quả đó (Bliss và 
Raffo 2013).

Cần có thêm đầu tư cho an toàn đường bộ, cơ sở 
hạ tầng, phương tiện an toàn và các thể chế. Một 
báo cáo của Ủy ban An toàn Đường bộ Toàn cầu 
lưu ý rằng viện trợ song phương trực tiếp cho an 
toàn đường bộ ở các nước thu nhập thấp và trung 
bình là dưới 10 triệu đô la trong năm 2005 (CGRS 
2005). Báo cáo kêu gọi thêm 300 triệu đô la trong 
10 năm, khoảng 10% tài trợ đa phương cho cơ sở 
hạ tầng đường bộ. Báo cáo cũng lưu ý việc vấn đề 
an toàn đường bộ không có trong các Mục tiêu Phát 
triển Thiên niên kỷ đã làm giảm tầm quan trọng 
của vấn đề này trong các chương trình tài chính 
phát triển toàn cầu.

Trong thập kỷ qua, các tuyên bố quốc tế từ Liên 
Hợp Quốc, như Thập kỷ hành động của Liên hợp 
quốc, Mục tiêu Phát triển Bền vững, Tuyên bố Bra-
zil và Chương trình nghị sự đô thị mới, đã khuyến 
khích các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát 
triển, thể hiện sự lãnh đạo ở cấp quốc gia và thông 
qua chính sách an toàn đường bộ cho tất cả mọi 
người. Các tổ chức đa phương đã đưa ra các cam 
kết nghiêm túc nhằm giải quyết việc thiếu kinh phí 
cho an toàn đường bộ. Năm 2006, Ngân hàng Thế 
giới đã thành lập Bộ phận An toàn Đường bộ Toàn 
cầu, là quỹ an toàn đường bộ toàn cầu đầu tiên . 
Quỹ này giúp tích hợp vấn đề an toàn đường bộ vào 
tất cả các hoạt động trong lĩnh vực giao thông của 
Ngân hàng Thế giới và hỗ trợ công tác xây dựng 
năng lực và các kế hoạch an toàn ở cấp quốc gia. 
Năm 2016, Ngân hàng Thế giới đã bổ sung an toàn 
đường bộ vào các biện pháp bảo vệ xã hội và môi 
trường3. Điều này có nghĩa là tất cả các dự án có 
liên quan sẽ giải quyết cả vấn đề an toàn đường bộ.

Các ngân hàng phát triển khác, như Ngân hàng 
Phát triển Châu Á và Ngân hàng Phát triển Châu 
Phi, cũng như các tổ chức từ thiện tư nhân, như 
Bloomberg Philanthropies và FIA Foundation, đã 

đưa ra các cam kết quan trọng. Vào năm 2012, các 
tổ chức phát triển lớn đã cam kết tổng cộng 175 tỷ 
đô la cho đi lại bền vững trong năm năm, một mục 
tiêu mà họ được cho là đang đi đúng hướng. Để 
tận dụng những lợi ích lớn nhất từ nguồn tài chính 
này, các ngân hàng cần đảm bảo rằng sự an toàn 
là một yếu tố không thể thiếu trong các dự án di 
chuyển nhận được khoản tài trợ này. Điều này đã 
được thực hiện vào năm 2014, khi các ngân hàng 
đưa các hoạt động an toàn đường bộ tích hợp vào 
công tác điều phối trách nhiệm cho cam kết tài 
chính này. Một cách tiếp cận chung đã được tiến 
hành thông qua Sáng kiến An toàn Đường bộ MDB 
(Ngân hàng Phát triển Đa phương) năm 2011 do 
Ngân hàng Thế giới và Bộ phận An toàn Đường bộ 
Toàn cầu đưa ra (AFDB và cộng sự, 2015). Về phần 
mình, các cơ quan và quan chức liên quan đến Liên 
Hợp Quốc đang đề xuất Quỹ An toàn Đường bộ của 
Liên Hợp Quốc cung cấp 7,7 tỷ đô la tài trợ xúc tác, 
có thể thúc đẩy thêm khoản đầu tư trị giá 262 tỷ đô 
la (UNECE 2016)

Vấn đề thường không phải là có tài trợ hay không 
mà là cách chi tiêu. Một nghiên cứu của Chương 
trình đánh giá đường quốc tế cho thấy chỉ cần lấy 
1-3 % ngân sách xây dựng đường để tăng an toàn 
đường bộ, cho thấy vấn đề liên quan đến nhận 
thức, quan niệm, ưu tiên, mục tiêu và thiết kế hơn 
là thiếu nguồn lực (iRAP 2013 ). Các nghiên cứu 
cho thấy lợi ích của việc chuyển từ đường cao tốc 
đô thị tốn kém sang đường phố được thiết kế tốt 
với cơ sở hạ tầng giao thông công cộng và xe đạp 
an toàn và hấp dẫn tốn ít kinh phí hơn  (Bocarejo 
cộng sự. 2012). Có thể thực hiện sự chuyển đổi 
trong tài chính giao thông hiện nay theo hướng các 
phương thức vận chuyển bền vững hơn bằng cách 
sử dụng các dòng tài chính hiện có (Lefevre và cộng 
sự. 2016). Hơn nữa, việc giảm tốc độ, một trong 
những cách nhanh nhất và có tác động cao nhất để 
cải thiện an toàn đường bộ, có thể là mục tiêu ngắn 
hạn thông qua các biện pháp tương đối rẻ tiền như 
giảm giới hạn tốc độ và thực thi, trong khi đang 
trong quá trình cải thiện thiết kế đường (Job và 
Sakashita 2016b). 

Về thiết kế xe, Chương trình đánh giá xe mới 
toàn cầu báo cáo rằng do đã giảm chi phí cho các 
công nghệ chính như túi khí và kiểm soát ổn định 
điện tử, không phải xe an toàn hơn lại quá đắt 
đỏ (Global NCAP 2015). Một chiếc xe nhỏ thông 
thường có thể vượt các quy định cơ bản của Liên 
Hợp Quốc chỉ với thêm 200 đô la (nhờ hai túi 
khí và một số bộ phận tăng cường trên khung xe) 
(Global NCAP 2015). Các biện pháp bổ sung, như 
hệ thống chống bó cứng phanh và kiểm soát ổn 



định điện tử, có thể tốn thêm 125 đô la. Những 
khoản tiền này chỉ là một phần nhỏ trong giá thành 
ô tô mới ở hầu hết các thị trường (ví dụ ở Ấn Độ, 
một chiếc xe thiếu các biện pháp an toàn này có 
giá khoảng 6.000 đô la). Khi nhiều phương tiện 
có những tính năng như vậy và năng suất được cải 
thiện thì chi phí sẽ tiếp tục giảm.

Tăng cường thể chế và khung chính 
sách
Mục tiêu cuối cùng của các chính sách an toàn 
đường bộ là trao quyền cho cơ quan chủ trì chịu 
trách nhiệm về an toàn đường bộ của đất nước và 
điều khiển quan hệ đối tác chiến lược nhằm cải 
thiện an toàn đường bộ (Bliss và Raffo 2013). Xây 
dựng sự lãnh đạo về thể chế, xây dựng năng lực và 
kiến thức về an toàn đường bộ có thể là một thách 
thức ở các nước thu nhập thấp và trung bình, các 
nước này có thể thiếu các thể chế mạnh hoặc các cơ 
chế hợp tác liên ngành. Các kỹ sư, nhà quy hoạch, 
cảnh sát và những người khác có thể không có 
thông tin, nguồn lực hoặc quyền hạn để phối hợp 
hoặc thực hiện phương pháp Hệ thống An toàn.

Những tiến bộ về mặt thể chế đang được thực hiện. 
Tính đến năm 2015, 167 quốc gia đã có các cơ quan 
lãnh đạo về công tác an toàn đường bộ quốc gia 
(WHO 2015) và Bộ phận an toàn đường bộ toàn cầu 
của Ngân hàng Thế giới đã tiến hành gần 40 đánh 
giá năng lực quản lý an toàn đường bộ để hướng 
dẫn xây dựng các cơ quan đó (GRSF 2016b). 131 
quốc gia khác có chiến lược quốc gia được tài trợ 
một phần hoặc toàn bộ và 68 quốc gia có chiến lược 
giảm chấn thương không gây tử vong (WHO 2015).

Có cơ hội xây dựng các chiến lược Hệ thống An 
toàn ở các quốc gia chưa có chiến lược này; tăng 
cường các chiến lược Hệ thống An toàn hiện có; và 
truyền thông các chiến lược như vậy đến các cấp 
tỉnh, khu vực, bang và thành phố. Một cách tiếp 
cận phối hợp theo chiều dọc trên nhiều cấp chính 
quyền có thể giúp khắc phục các điểm yếu hoặc 
hạn chế về năng lực. Ví dụ, mặc dù chính quyền 
liên bang có sự kiểm soát hạn chế đối với đường 
phố đô thị, Mexico đã đảo ngược xu hướng tăng tỷ 
lệ tử vong đường bộ từ năm 2009 đến 2012 bằng 
cách thực hiện kế hoạch hành động dựa trên bằng 
chứng về an toàn đường bộ hướng vào các nhóm có 
nguy cơ cao nhất. Đây là “nỗ lực bền vững đầu tiên 
trên phạm vi quốc gia có sự tài trợ liên tục và cách 
tiếp cận đa ngành toàn diện” do Bộ Y tế lãnh đạo 
(Cervantes-Trejo và cộng sự. 2016). 

Tăng cường Luật, Quy định và 
Hướng dẫn 
Rất ít nước đang phát triển có được luật và quy 
định an toàn đường bộ đầy đủ. Một báo cáo năm 
2013 của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, chưa đến 
10% dân số thế giới sống ở các quốc gia có luật 
an toàn đường bộ toàn diện vốn là một phần của 
phương pháp Hệ thống An toàn (WHO 2013a). Chỉ 
có 28 quốc gia có luật an toàn đường bộ toàn diện 
là năm trụ cột của Thập kỷ hành động.4 Chỉ có 47 
quốc gia có luật giới hạn tốc độ đáp ứng các thực 
hành tốt nhất. Rất ít quốc gia có hướng dẫn thiết kế 
đường phố cụ thể cho đô thị hoặc nông thôn. Mặc 
dù tốc độ rất quan trọng đối với xác suất và mức độ 
nghiêm trọng của tai nạn giao thông, nhưng quản 
lý tốc độ thường không hiệu quả (Job và Sakashita 
2016b). Rất ít chính quyền hoặc thành phố cấp tỉnh 
có chiến lược an toàn đường bộ, và ở nhiều thành 
phố, việc thực thi các quy định giao thông yếu kém 
đến mức có rất nhiều người tham gia giao thông ít 
có kiến thức hoặt động lực tuân thủ. 

Ở nhiều quốc gia, an toàn của phương tiện giao 
thông không được quy định hữu hiệu trong các tiêu 
chuẩn thiết kế hoặc không được duy trì thông qua 
các chương trình kiểm tra xe bắt buộc. Chương 
trình Đánh Giá Xe Mới Toàn Cầu đang vận động 
cho việc đảm bảo an toàn của xe tại nơi sản xuất. 
Liên Hợp Quốc đã xác định nhu cầu cấp thiết là tất 
cả các quốc gia phải áp dụng các tiêu chuẩn an toàn 
(WHO 2015, Global NCAP 2016).
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KẾT LUẬN
Cách tiếp cận Hệ thống An toàn cho an toàn đường bộ là rất 

cần thiết ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Các nước 

này có cơ hội bỏ qua nhiều thập kỷ thử nghiệm ở các nước 

thu nhập cao để thực hiện các hành động cụ thể đã được 

chứng minh là nhanh chóng và hiệu quả trong việc cải thiện 

an toàn đường bộ và cứu sống con người. Chương này thảo 

luận về một số thách thức chính mà các quốc gia phải đối 

mặt khi thực hiện. 
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Cách tiếp cận Hệ thống An toàn cho an toàn đường 
bộ là cách tốt nhất và nhanh nhất để giảm tử vong 
giao thông. Cần áp dụng rộng rãi cách tiếp cận này 
để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững là giảm 
một nửa số ca tử vong do tai nạn giao thông đường 
bộ trên toàn cầu vào năm 2030. Ngoài việc cứu 
mạng, cách tiếp cận này mang lại nhiều lợi ích khác, 
bao gồm cải thiện kinh tế, sức khỏe và môi trường.

Một hệ thống an toàn cho tất cả người tham gia 
giao thông xử lý các mô hình di chuyển và sử dụng 
đất lớn hơn bên cạnh việc thiết kế, thực thi, giáo 
dục, an toàn phương tiện và ứng phó khẩn cấp. Về 
cơ bản, cách tiếp cận này là thiết kế đường, xe cộ 
và bất kỳ công nghệ di chuyển mới nào tham gia 
hệ thống để dung thứ những sai lầm có thể xảy ra 
của con người. Có thể làm được điều này bằng cách 
giảm tốc độ ở nông thôn và thành thị, xây dựng các 
chính sách phát triển đô thị tạo ra sự phát triển mới 
an toàn khi đô thị hóa, bảo vệ người đi xe đạp và 
người đi bộ, thiết kế đường ở nông thôn và đường 
cao tốc để ngăn chặn va chạm trực diện, thực thi 
nghiêm chỉnh luật an toàn đường bộ , đảm bảo rằng 
các phương tiện an toàn, giảm thời gian phản ứng 
sau sự cố, và nhiều hơn nữa. Cách tiếp cận này đòi 
hỏi phải liên tục sửa đổi và chủ động, vì di chuyển 
là hoạt động năng động. Có thể cần thiết điều chỉnh 
theo thời gian khi đã tiến hành cải thiện, chuyển 
đổi mô hình đi lại và thay đổi công nghệ.

Có rất nhiều bằng chứng về hiệu quả của các lĩnh 
vực hoạt động trong Hệ thống An toàn cho phép 
các nhà thiết kế và chính quyền điều chỉnh và triển 
khai các hoạt động này phù hợp với hoàn cảnh địa 
phương. Khi phương pháp Hệ thống An toàn được 
cải tiến và phù hợp với bối cảnh mới, sẽ có thêm 
nghiên cứu và bằng chứng địa phương. Cần thêm 
các nghiên cứu sâu rộng hơn để xác định hành 
động nào có hiệu quả nhất ở các nước thu nhập 
thấp và trung bình;  cần các nghiên cứu so sánh và 
nghiên cứu trường hợp để rút ra bài học. Số liệu và 
việc lập kế hoạch có thể giúp định hướng lại các quỹ 
di chuyển hiện có để có kết quả an toàn và bền vững 
hơn.

Tầm nhìn không ca tử vong không chỉ là một khẩu 
hiệu. Đó là một tham vọng đúng đắn, nhìn nhận 
rằng tử vong do tai nạn giao thông có thể phòng 
ngừa được khi áp dụng các biện pháp dựa trên 
bằng chứng được nêu trong báo cáo này. Nhiều 
biện pháp có thể bảo vệ con người khỏi bị đe dọa 
tính mạng. Cách tiếp cận Hệ thống An toàn cho an 
toàn đường bộ phải bao gồm nâng cao năng lực cho 
các nhà thiết kế hệ thống, cải thiện hệ thống quản 
trị, quy hoạch tích hợp, các quy định và luật pháp 
nghiêm khắc, và các tiêu chuẩn thiết kế. Nếu không 
có khung hỗ trợ này, ý nghĩa của Hệ thống An 
toàn có thể mất đi và cách tiếp cận truyền thống là 
đặt phần lớn trách nhiệm lên người tham gia giao 
thông và hạn chế các giải pháp hệ thống sẽ tiếp tục 
kìm hãm tiến bộ.

Điểm mấu chốt cho sự thay đổi thực sự trong an 
toàn đường bộ là chuyển trách nhiệm từ những 
người tham gia giao thông sang những người thiết 
kế, xây dựng chính sách, điều hành và đóng góp 
cho hệ thống di chuyển. Quá nhấn mạnh đến hành 
vi của nạn nhân và trách nhiệm cá nhân từ lâu đã 
giảm bớt áp lực cho các chính phủ phải chịu trách 
nhiệm và phải hành động để bảo vệ công dân của 
họ. Tư duy này cần phải thay đổi, về cả kỳ vọng của 
công chúng và nhận thức chính trị và chuyên môn 
về trách nhiệm.

Định hình lại toàn bộ các hệ thống để đảm bảo an 
toàn hơn không phải là một việc dễ dàng. Để làm 
được điều này đòi hỏi phải có công tác quản trị và 
quản lý thể chế toàn diện, các mục tiêu tham vọng, 
dữ liệu tốt, phân tích kinh tế, thiết lập và lập kế 
hoạch ưu tiên, giám sát và đánh giá tiến độ. Mỗi 
quốc gia, bang và thành phố cần sử dụng dữ liệu 
và nghiên cứu các bên liên quan để xác định các 
lĩnh vực ưu tiên và rủi ro nhất để tác động nhanh 
nhất và nhiều nhất trong khi cũng đồng thời hoạt 
động toàn diện để khiến toàn bộ hệ thống di chuyển 
được an toàn. Đối với thay đổi dài hạn, cần có một 
cách tiếp cận tích hợp giải quyết tất cả các lĩnh vực 
hành động được trình bày trong báo cáo này. Việc 
triển khai rộng rãi các chiến lược an toàn đường bộ 
dựa trên Hệ thống An toàn là phản ứng cần thiết 
đối với tình trạng tử vong và thương tích đang diễn 
ra trên toàn cầu.
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CHÚ THÍCH
1. Mục tiêu nhỏ của hai Mục tiêu Phát triển Bền vững liên quan 

trực tiếp đến an toàn đường bộ. Mục tiêu Phát triển Bền vững 
3 - đảm bảo cuộc sống lành mạnh và thúc đẩy tình trạng hạnh 
phúc cho mọi lứa tuổi - bao gồm mục tiêu giảm một nửa số ca 
tử vong và thương tích toàn cầu do tai nạn giao thông đường 
bộ vào năm 2020. Mục tiêu Phát triển Bền vững 11, tìm cách 
làm cho các thành phố an toàn, có khả năng ứng phó và bền 
vững cho mọi người, kết hợp phương pháp Hệ thống An toàn 
bằng cách tập trung vào sự tiếp cận đến các hệ thống giao 
thông an toàn, giá phải chăng, dễ tiếp cận và bền vững và 
cải thiện an toàn đường bộ bằng cách xây dựng thêm các hệ 
thống giao thông công cộng cho tất cả mọi người vào năm 
2030. 

2. Phần này dựa trên iTF (2008, 2016); Bliss và Breen (2010); WHO 
2011b. 

3. Thành lập vào năm 2006, GRSF đã cung cấp hơn 30 triệu đô 
la tiền tài trợ và xây dựng các cam kết hơn 850 triệu đô la trực 
tiếp an toàn đường bộ. GRSF sử dụng các nguyên tắc của Hệ 
thống an toàn trong phần lớn các khoản tài trợ của mình, đảm 
bảo cả hai kết quả đầu ra về giảm tử vong và can thiệp đa 
ngành (GRSF 2016a). 

4. Năm cột trụ trong Chương trình Hành động thập kỷ là quản lý 
an toàn đường bộ, hạ tầng an toàn, phương tiện an toàn, người 
tham gia giao thông an toàn và ứng phó sau khủng hoảng. 

DANH MỤC ViẾT TẮT
g/dl   gram trên đề-xi-lít
iRAP   Chương trình Đánh giá Đường bộ Quốc tế 
iRTAD    Nhóm Dữ liệu và Phân tích An toàn Giao thông 

Quốc tế 
iTF  Diễn đàn Giao thông Quốc tế 
OECD    Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
SDG  Mục tiêu Phát triển Bền vững
TZD   Hướng đến Không Ca Tử Vong 
WHO  Tổ chức Y tế Thế giới 
WRi   Viện Tài nguyên Thế giới 
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