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Lời nói đầu
Về Giao thông vận tải Bền vững, Kế hoạch Tổng thể Giao thông vận tải Kuala Lumpur (ASEAN,
2015) nhận định đây là nhiệm vụ chung và đầu tiên: “Nhiệm vụ Chiến lược-1.1.1: Phát triển

các chiến lược "Tránh", "Chuyển đổi" và "Cải thiện" (ASI) ở cấp độ khu vực và các quốc gia
thành viên”
Ngày nay, ở vùng đô thị ASEAN, việc thực hiện các chiến lược này đang tụt hậu so với thách
thức ngày càng tăng từ tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh. Tình trạng này diễn ra
bất chấp những công cụ và công nghệ sẵn có, được chứng minh và hiệu quả cho từng chiến
lược, cũng như các công cụ và năng lực tài chính. Các kế hoạch và dự án ASI không đạt tiến
độ, quy mô và mức tác động cần có thể vượt qua thách thức.
Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này có thể là việc nhiều nhà hoạch định chính sách chưa
cân nhắc các giá trị kinh tế, xã hội, môi trường, và tài sản đang bị đe dọa, cũng như vẫn giữ
tầm nhìn lỗi thời về sự phát triển phụ thuộc vào ôtô. Nguyên nhân thực tế của tình trạng này có
thể đến từ thể chế. Cơ cấu quản trị giao thông đô thị hiện tại không được thiết kế để thực hiện
thành công các chính sách giao thông bền vững đầy tham vọng. Quá nhiều kế hoạch và dự án
ASI đã bị trì hoãn và tổn hại khi phải vượt qua Mê cung thể chế (Kumar & Agarwal, 2013) của
vô số cơ quan có thẩm quyền, vốn chịu trách nhiệm về các yếu tố khác nhau của những dự án
di chuyển đô thị tích hợp và mang tính chuyển đổi, nhưng thiếu năng lực và động lực để cùng
nhau hướng tới một tầm nhìn chung về Giao thông bền vững.
Chiến lược Khu vực về Giao thông vận tải Mặt đất Bền vững của ASEAN (ASEAN, 2019) đã
xác định các rào cản rõ ràng đối với việc thực hiện giao thông vận tải mặt đất bền vững, khi rào
cản thể chế kéo theo các rào cản tài chính, nguồn nhân lực và năng lực kỹ thuật hạn chế, cũng
như sự thiếu hiểu biết về giao thông bền vững và các giải pháp chính sách liên quan.
Để đẩy nhanh tiến độ và giảm thiểu tiêu tốn thời gian, cơ hội và nguồn lực do không có các
chính sách giao thông vận tải bền vững hiệu quả, các quốc gia thành viên ASEAN cần tự tạo
điều kiện để xây dựng, thực hiện các kế hoạch và dự án quá hạn của ASI, như được giải thích
trong một ấn phẩm của Ngân hàng Thế giới (Stucki, 2015): “Tạo điều kiện: Thiết lập hệ thống

quản trị hiệu quả và có trách nhiệm, có khả năng dự đoán nhu cầu, hướng dẫn hành động,
cũng như đảm bảo quản lý và phát triển tích hợp hệ thống giao thông đô thị.”
Mục tiêu của tài liệu này là cung cấp cho các cơ quan chịu trách nhiệm những công cụ để tìm
đường thoát khỏi mê cung thể chế, vượt qua rào cản, cuối cùng cho phép chính họ thiết kế và
thực hiện chính sách giao thông bền vững, phù hợp với các chiến lược ASI. Trong mục tiêu
này, các Cơ quan Giao thông vận tải Dẫn đầu (Changhwan MO, 2014) có vai trò then chốt.
Cơ quan Điều hành Giao thông vận tải Đô thị (MTE) là một thuật ngữ chung để chỉ định những
điểm chung mà các cơ quan dẫn đầu cần có để phối hợp và thực hiện hiệu quả ở cấp độ chiến
thuật các chiến lược giao thông bền vững, được quyết định và hỗ trợ bởi tất cả cơ quan chính
trị phụ trách.
Bộ công cụ được đúc kết từ kinh nghiệm của ngành giao thông công cộng, các nhà quy hoạch
đô thị và hoạch định chính sách trên toàn thế giới; tập trung vào cấu trúc, quản trị của các dịch
vụ di chuyển và hệ thống giao thông. Bộ công cụ bổ sung cho các hướng dẫn xây dựng Kế
hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững (SUMP), trong đó đưa ra khái niệm và phương thức thực
hành chi tiết hơn cho quá trình lập kế hoạch tích hợp và bao trùm này.
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Tóm tắt chung
Quản trị giao thông vận tải ở các vùng đô thị không phải là vấn đề của riêng ASEAN, nhưng là
vấn đề rất hợp thời với ASEAN. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong vài thập kỷ qua đã dẫn đến
tốc độ tăng trưởng đô thị nhanh chóng ở các quốc gia thành viên ASEAN, biến các thị trấn
thành những thành phố mà, dần dần, sẽ hình thành hệ thống đô thị và vùng đô thị rộng lớn,
phức tạp. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn, cùng với sự tăng trưởng theo cấp số nhân
của các yêu cầu về dịch vụ giao thông vận tải và di chuyển.
Các chính quyền địa phương thường bị choáng ngợp bởi quy mô của vấn đề giao thông vốn
ngày càng gia tăng, có thể vượt xa phạm vi quyền hạn hoặc biên giới địa lý của họ, đòi hỏi năng
lực vượt quá đặc quyền, ngân sách và kỹ năng của chính họ. Họ cần có một hình thức quản trị
mới để giải quyết thách thức ở quy mô mới này, thúc đẩy di chuyển và quản lý hệ thống giao
thông bền vững. Khái niệm chung cho hình thức quản trị giao thông vận tải mới này là Cơ
quan Điều hành Giao thông vận tải Đô thị (MTE).
Khái niệm MTE bắt nguồn từ lĩnh vực giao thông công cộng, nhưng có thiên hướng bao trùm
tất cả khía cạnh và chủ thể trong lĩnh vực giao thông vận tải - các nhà hoạch định chính sách,
nhà quản lý công, nhà đầu tư tư nhân, và các nhà vận hành dịch vụ vận tải cho người và hàng
hóa sử dụng đường phố đa chức năng, cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt vốn cần được
lập kế hoạch, thực hiện và quản lý. Đây là nơi sự cạnh tranh giữa các nhà vận hành giao thông
vận tải về nguồn lực công và thị phần được phân xử, và nơi hiệu suất của hệ thống giao thông
được cải thiện thông qua việc nâng cao năng lực, hợp lực và sức bền.
Các cơ quan quản lý giao thông vận tải trên toàn ASEAN phải đối mặt với những thách thức
tương tự và có thể xây dựng giải pháp tương tự, thậm chí là giải pháp chung. Để so sánh, hình
dung các cấu trúc quản trị hiện tại và tương lai, họ cần sử dụng một tập hợp khái niệm phân
tích chung cho phép mô tả cấu trúc quản trị hiện tại và thiết kế cấu trúc quản trị mới, phân biệt
các nhiệm vụ cấp chiến lược, cấp chiến thuật và cấp thực hiện. Sử dụng các khái niệm đó, tài
liệu này nhắc lại những mô hình chung và truyền thống nhất được quan sát trên khắp thế giới:
•

Mô hình Điều tiết theo định hướng thị trường: Chiến lược của Chính phủ là để các
nhà vận hành dịch vụ vận tải phát triển hoạt động kinh doanh của họ theo cung và cầu,
hạn chế sự can thiệp của Chính phủ vào hoạt động điều tiết của các lực lượng thị trường
này nhằm đảm bảo an toàn và công bằng;

•

Mô hình Cơ quan tích hợp theo chiều dọc, do nhà nước chỉ đạo: Lựa chọn chiến lược
của Chính phủ là tài trợ, xác định và vận hành các dịch vụ giao thông vận tải như một
dịch vụ được cung cấp theo kế hoạch và tiêu chí của chính sách công, như bao phủ
toàn bộ lãnh thổ, dịch vụ chi phí thấp cho một số nhóm hoặc mục đích nhất định;

và đề xuất một Bộ công cụ để tạo ra và phát triển Mô hình Điều hành Giao thông vận tải Đô thị
tổng hợp, kết hợp các ưu điểm tương ứng của chúng.
Thật vậy, cả hai mô hình truyền thống đều giúp quản trị hiệu quả các lĩnh vực khác nhau của
hệ thống giao thông vận tải, trong những hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều không
hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp chiến thuật. Trong khi đó, các nhiệm vụ cấp chiến thuật gồm
lập kế hoạch tích hợp, cung cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ chung và hệ thống hỗ trợ là trọng tâm
và tối quan trọng với một hệ thống giao thông đô thị lớn và phức tạp, được điều hành bởi nhiều
cơ quan phụ trách, gồm nhiều phương thức vận tải cũng như các nhà vận hành của chúng. Do
đó, trên khắp thế giới, các nhà chức trách cấp chiến lược chịu trách nhiệm về giao thông đô thị
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đã phát triển một mô hình MTE trung gian, được thiết kế để giải quyết những thách thức cụ thể
của các thành phố và vùng đô thị lớn.
Tùy thuộc vào bối cảnh của các bên liên quan, cấu hình địa lý của hệ thống giao thông vận tải
và các phương thức giao thông vận tải được triển khai, mỗi cấp - chiến lược, chiến thuật, thực
hiện - có thể được tổ chức theo các cấu hình khác nhau, với sự trùng lặp ở mức độ nào đó.
Trong thực tế, ba mô hình quản trị - nhà điều tiết, cơ quan, cơ quan điều hành - thường cùng
tồn tại, với một MTE ở trung tâm trong thiết lập của vùng đô thị.
MTE hoạt động như một liên kết dọc giá trị gia tăng, giữa các bên liên quan ở cấp chiến lược
và cấp thực hiện của hệ thống giao thông vận tải. MTE cũng phải duy trì các mối quan hệ theo
chiều ngang hiệu quả với các chủ thể cấp chiến thuật khác trong lĩnh vực vận tải hành khách:
•

Chủ thể cấp chiến lược: các cơ quan chịu trách nhiệm về giao thông vận tải đô thị và
những vấn đề liên quan, điển hình là các bộ, chính quyền tỉnh và thành phố trực thuộc
trung ương phụ trách cơ sở hạ tầng giao thông và đường bộ.

•

Chủ thể cấp chiến thuật: MTE - một đơn vị do các cơ quan chịu trách nhiệm về giao
thông vận tải đô thị sở hữu và kiểm soát. Các chủ thể cấp chiến thuật khác trong lĩnh
vực giao thông vận tải: ví dụ, đường sắt quốc gia với đường sắt ngoại ô, các thành phố
trực thuộc trung ương với việc quản lý bãi đỗ xe, các cơ quan quy hoạch không gian.

•

Chủ thể ở cấp thực hiện: các doanh nghiệp nhỏ, vừa hoặc lớn, nhà nước hoặc tư nhân,
trong nước hoặc quốc tế.

Hơn nữa, một MTE vững mạnh có thể thỏa thuận và hợp tác hiệu quả với đối tác cấp chiến
thuật trong những lĩnh vực liên quan, góp phần quan trọng vào việc phát triển hệ thống giao
thông đô thị hiệu quả, chẳng hạn: viễn thông, ngân hàng, năng lượng và giáo dục.
Nhiệm vụ thường trực của bất kỳ MTE nào là chủ động tổ chức và phát triển các dịch vụ giao
thông vận tải do các nhà vận hành cung cấp. Việc ký hợp đồng các dịch vụ này - đấu thầu,
thương lượng, kiểm soát, đánh giá, bồi thường - là một công việc đòi hỏi cao, ngày càng có vị
trí quan trọng trong các thông lệ kinh doanh quốc tế, và là một năng lực chính của MTE.
Cơ quan Giao thông vận tải Mặt đất Singapore (LTA Singapore) là ví dụ nổi tiếng thế giới về
một MTE tích hợp, trưởng thành, ngang hàng với các tổ chức như Cơ quan Giao thông vận tải
London (TfL), Cơ quan Giao thông vận tải và Đường bộ Dubai (RTA). Cơ quan Quản lý Giao
thông vận tải Jabodetabek (BPTJ) là MTE được thành lập năm 2015 để thực hiện Kế hoạch
Tổng thể Giao thông vận tải Vùng đô thị Jakarta được phê duyệt năm 2018. Các cơ quan cấp
chiến thuật khác có phạm vi hẹp hơn nhiều, và không giữ vai trò tích hợp điển hình của MTE.
Các cơ quan cấp chiến lược có nhiều tuyến đường để thiết lập một MTE hoạt động tốt, nhưng
các bước đệm sau đây là những nền tảng cơ bản:
A. nhận thức về tiêu chuẩn thực hành tốt quốc tế và hoàn cảnh địa phương
B. đối thoại rộng rãi với các bên liên quan, làm rõ các mục tiêu và cam kết chung
C. tầm nhìn dài hạn cho hệ thống giao thông khu vực
D. cơ sở pháp lý xác định phạm vi, vai trò và nhiệm vụ quản trị của MTE
E. một quy hoạch giao thông đô thị tổng thể đề ra nguyện vọng của hệ thống giao thông
và cung cấp cho mỗi chủ thể một mục đích xác định, cùng những cơ hội và thách thức
tương ứng
F. một phương pháp để theo dõi và liên tục cải tiến MTE
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1)

Giới thiệu

1.1. Thực hiện Kế hoạch Chiến lược Giao thông vận tải ASEAN
Kế hoạch Chiến lược Giao thông vận tải Kuala Lumpur 2016-2025 - KLTSP (ASEAN, 2015) nêu
rõ các quốc gia thành viên ASEAN cần áp dụng các chính sách giao thông vận tải bền
vững. Trong kế hoạch này, các trích đoạn cụ thể hướng dẫn và truyền cảm hứng cho thiết kế
di chuyển đô thị bền vững ở các vùng đô thị ASEAN là:

Xây dựng phương pháp tiếp cận phối hợp để thúc đẩy hơn nữa việc phi cơ giới hóa và giao
thông công cộng ở các thành phố ASEAN
(Nhiệm vụ chiến lược - 1.1)
Phát triển chiến lược Tránh - Chuyển đổi - Cải thiện (A-S-I) ở cấp khu vực và cấp các quốc gia
thành viên
(Nhiệm vụ chiến lược - 1.1.1)
Cải thiện cơ sở hạ tầng đường bộ ở tất cả nước thành viên ASEAN để phù hợp với các
phương thức vận tải phi cơ giới
(Nhiệm vụ chiến lược - 1.1.2)
Đảm bảo sự hỗ trợ và cam kết của chính phủ đối với việc thực hiện giao thông bền vững
(Nhiệm vụ chiến lược - 2.1)
Xây dựng và thông qua những chính sách liên quan đến các biện pháp đã được xác định để
thực hiện giao thông bền vững
(Nhiệm vụ chiến lược - 2.1.1)
Xem xét lại việc thực hiện các chính sách và, khi cần thiết, thông qua chính sách mới
(Nhiệm vụ chiến lược - 2.1.2)
Thúc đẩy tích hợp quy hoạch giao thông vận tải và sử dụng đất
(Nhiệm vụ chiến lược - 2.5)
Nguồn: Kế hoạch Chiến lược Giao thông vận tải Kuala Lumpur (ASEAN, 2015, pp. 32-34)
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Chiến lược Khu vực về Giao thông vận tải Mặt đất Bền vững ASEAN - ARSSLT (ASEAN, 2019)
nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề di chuyển cá nhân, các chính sách mà chính quyền địa
phương và quốc gia có thể cân nhắc trong việc tiếp cận những vấn đề phức tạp của giao thông
đô thị:
“Dân số đô thị của ASEAN đang tăng lên nhanh chóng và các trung tâm đô thị là điểm giao
thoa quan trọng cho vận tải hàng hóa, hậu cần. Khoảng 50% lượng khí thải của giao thông
vận tải là từ hoạt động giao thông vận tải đô thị. Tác động cục bộ của giao thông vận tải
thường nghiêm trọng nhất ở bối cảnh đô thị. Các biện pháp tránh - chuyển đổi - cải thiện
chính để thúc đẩy giao thông đô thị bền vững gồm quản lý nhu cầu vận tải, phát triển theo
định hướng chuyển tuyến, quản lý bãi đỗ xe, định giá phù hợp, cung cấp phương tiện giao
thông công cộng chất lượng cao (đường bộ hoặc đường sắt), cải cách giao thông công cộng,
phi cơ giới vận tải (đi bộ và đạp xe), tối ưu hóa hậu cần,
xe lai/xe điện, phương tiện xanh... Tất cả biện pháp này đều mang lại lợi ích kinh tế, xã hội
cao và đã được thực hiện trên quy mô lớn.
Những điều trên được thực hiện bởi các kế hoạch di chuyển đô thị bền vững và có thể được
hỗ trợ thêm bởi các chương trình giao thông vận tải đô thị của quốc gia. Các yếu tố khác là
sắp xếp thể chế cho quy hoạch giao thông đô thị (gồm cơ quan quản lý giao thông đô thị cho
các vùng đô thị), dữ liệu và hệ thống giám sát, các quy trình ra quyết định về chính sách, quy
hoạch và phân bổ ngân sách.”
Nguồn: Chiến lược Khu vực về Giao thông vận tải mặt đất bền vững ASEAN (ASEAN, 2019, p. 32)

ARSSLT cung cấp cái nhìn tổng quan về bức tranh toàn cảnh của chính những sách ảnh hưởng
đến các miền chính sách giao thông bền vững:
•

Khung tổng thể xác định bởi các cơ quan cấp chiến lược chịu trách nhiệm về
chính sách giao thông vận tải, gồm khung chính sách quốc gia (3.2), Tầm nhìn (3.1),
Kế hoạch hành động (3.2), dựa trên hiểu biết sâu sắc về các xu hướng và nhu cầu
hành động (1.1, 1.2)

•

Các biện pháp và hành động tạo điều kiện được hình thành và quản lý ở cấp
độ chiến thuật, cụ thể là thể chế (4.11) của MTE - đơn vị quản lý việc thực hiện
chính sách giao thông vận tải qua tài chính và biện pháp khuyến khích (4.7), sử dụng
dữ liệu, chỉ số và giám sát (4.10) xây dựng năng lực cho toàn ngành (4,8 đến 4,12)
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Hình 1: Các miền chính sách vận tải bền vững trong ARSSLT

Số trong các ô thể hiện số mục trong ARSSLT
Nguồn: ARSSLT (ASEAN, 2019, p. 6)

Trong các miền chính sách, ARSSLT xác định ba quy mô địa lý mà cùng nhau, chúng tạo ra
phạm vi của chính sách giao thông khu vực đô thị:
•

Giao thông nội thành và kết nối xuyên biên giới

•

Tiếp cận nông thôn

•

Di chuyển đô thị

Trong tăng trưởng đô thị, xu hướng là tăng cường hoạt động tương hỗ và liên kết giữa di chuyển
đô thị, cận đô thị, nông thôn, liên đô thị và thậm chí xuyên biên giới. Đây là thực tế của các vùng
đô thị khi mở rộng với tốc độ nhanh ở tất cả quốc gia thành viên ASEAN. Tăng trưởng đô thị
kéo theo các mô hình di chuyển và các giải pháp giao thông mới, ở quy mô lớn hơn từ
trước đến nay, đòi hỏi cấu trúc quản trị mới ở các cấp phù hợp.
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Hình 2: Thành phần đô thị, nông thôn, liên đô thị và xuyên biên giới của việc di chuyển trong khu
vực

Nguồn: Dự án SMMR

Những thách thức về giao thông ở các vùng đô thị lớn đang được đặc biệt quan tâm, vì chúng
ảnh hưởng đến số lượng lớn người dân và doanh nghiệp. Giao thông vận tải cũng góp phần
đáng kể vào lượng phát thải khí nhà kính của quốc gia. Một mặt, các dự án cải thiện hành lang
giao thông quốc gia và xuyên quốc gia được quan tâm đúng mức trong hoạch định chính sách
quốc gia. Mặt khác, các thách thức của giao thông vận tải địa phương và khu vực thường không
được chú ý cho đến khi đã ở giai đoạn kém hiệu quả nghiêm trọng. Bộ công cụ MTE chứa giải
pháp cho những hình trạng vùng đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề giao thông ở quy mô
mới, trong đó có các vùng hình thành dọc theo hành lang kinh tế mới nâng cấp, gồm cả các
vùng xuyên biên giới.

1.2. Tăng trưởng đô thị ở ASEAN
Sự phát triển kinh tế của các nước thành viên ASEAN trong vài thập kỷ qua dẫn đến tốc độ đô
thị hóa nhanh chóng. Không chỉ mức độ di cư đến các thủ đô lâu đời như Bangkok, Jakarta,
Manila, Kuala Lumpur hoặc Hà Nội cao, mà nhiều thành phố nhỏ hơn như Đà Nẵng (Việt Nam)
và Thành phố Davao (Philippines) đã trở thành trung tâm công nghiệp và giao thương, định
hướng phát triển thành các trung tâm đô thị cấp cao. Trong quá trình này, giá đất tăng ở các
khu vực trung tâm thành phố đẩy người lao động ra ngoại ô, dẫn đến sự mở rộng tràn lan của
đô thị, việc đưa các thị trấn lân cận vào hệ thống đô thị đang phát triển, và sự hình thành các
vùng đô thị mới (Sheng, 2017).
Hiện trạng mức độ đô thị hóa ở các quốc gia thành viên ASEAN được trình bày ở bảng dưới
đây. Số liệu cho thấy một xu hướng rõ ràng mà ở đó, mức độ đô thị hóa hiện tại càng thấp, tỷ
lệ đô thị hóa hàng năm được dự báo càng cao. Ở nhiều quốc gia, sự phân chia hành chính
và/hoặc chính trị thành khu vực thành thị và nông thôn đã không còn phù hợp, do những tiến
bộ của công nghệ giao thông và liên lạc. Các vùng đô thị đang trở thành hiện thực mới và là
khuôn khổ để cung cấp các dịch vụ cơ bản và việc làm.
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Hình 3: Đô thị hóa tại các nước thành viên ASEAN

Quốc gia

Mức đô thị hóa
(2018)

Tỷ lệ thay đổi
trung bình năm
(2015-2020)

Quốc gia

Mức đô thị hóa
(2018)

Tỷ lệ thay đổi
trung bình năm
(2015-2020)

Brunei
Darussalam

78

1,7

Myanmar

31

1,7

Campuchia

23

3,2

Philippines

47

2

Indonesia

55

2,3

Singapore

100

1,4

CHDCND Lào

35

3,3

Thái Lan

50

1,7

Malaysia

76

2,1

Việt Nam

36

3

ASEAN

49

2,2

Đơn vị của tất cả số liệu là phần trăm (%)
Nguồn: Từ Liên Hợp Quốc (United_Nations, 2018)

Quy mô của các khu định cư đô thị trong ASEAN cũng là một đặc điểm cụ thể, quyết định sự
phát triển riêng biệt của các trung tâm đô thị. ASEAN chỉ có một số ít siêu đô thị. Hơn một nửa
dân số đô thị sống ở các trung tâm đô thị với quy mô định cư dưới 0,3 triệu dân (tham khảo
bảng dưới đây). Trong khi nhiều thành phố ASEAN lớn hơn đã áp dụng hệ thống giao thông
công cộng tốc độ cao để vận chuyển người dân, nhiều trung tâm đô thị nhỏ hơn chủ yếu dựa
vào phương tiện giao thông không chính thức, hoặc xe buýt công cộng. Chất lượng của những
chiếc xe buýt này thường không đáp ứng được kỳ vọng của người sử dụng, và bị coi là “phương
tiện di chuyển của người nghèo”.

Hình 4 : Dân số đô thị theo Quy mô Định cư đô thị khu vực ASEAN (2020)
Quy mô định
cư đô thị

Số khu định cư
đô thị
(2020)

Dân số năm
2020 (‘000)

Tỷ phần trong
dân số đô thị
(%)

Tỷ phần trong
tổng dân số
(%)

>10 triệu

3

35.233

10,5

5,3

1-10 triệu

31

76.443

22,8

11,4

0,3-1 triệu

93

47.380

14,2

7,1

<0,3 triệu

-

175.463

52,5

26,2

Tổng đô thị

-

334.519

100

50

Nguồn: Từ Liên Hợp Quốc (United_Nations, 2018)

Với thu nhập ngày càng tăng (tốc độ tăng trưởng GDP của các nước thành viên ASEAN cao
hơn so với phần còn lại của thế giới), một lượng lớn dân số đang vươn lên thoát nghèo (xem
bảng dưới đây). Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu dẫn đến thu nhập khả dụng cao hơn, từ đó
làm tăng nhu cầu về nhà ở và cách thức di chuyển tốt hơn.
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Hình 5: Tầng lớp kinh tế ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương (1991-2015)
1991
(%)

2000
(%)

2010
(%)

2015
(%)

47

33,7

13,5

8,6

24,1

27,5

22,2

18

Cận nghèo

16,6

22,9

34,3

33,9

Trung lưu

12,4

15,9

29,9

39,4

Tầng lớp kinh tế
Lao động nghèo cùng
cực
Lao động nghèo trung
bình

Lưu ý: Đông Nam Á và Thái Bình Dương gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN, Timor Leste và các quốc đảo Thái
Bình Dương đang phát triển; thu nhập/tiêu dùng theo PPP 2005.
Nguồn: (Huynh, 2013)

1.3. Thành phần tổ chức giao thông vận tải đô thị
Thách thức đặt ra là quản lý và đáp ứng các yêu cầu về di chuyển đô thị một cách cân bằng và
bền vững. Nhìn chung, nguyện vọng di chuyển của các bên liên quan khác nhau trong các vùng
đô thị ASEAN có thể được tóm tắt trong (Sheng, 2017):
•

Cộng đồng doanh nghiệp đòi hỏi những điều kiện vật chất và thể chế để thu hút, hỗ trợ
các khoản đầu tư cho một thành phố doanh nhân toàn cầu hóa.

•

Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu đòi hỏi cuộc sống thoải mái và môi trường an toàn,
trong một thành phố đáng sống, hướng đến người tiêu dùng.

•

Người nghèo thành thị cần được tiếp cận với nhà ở có giá cả phải chăng, các dịch vụ
và cơ hội kinh tế trong một thành phố hòa nhập, rộng mở.

•

Thế hệ tương lai sẽ phải đối mặt với hậu quả của các quyết định hôm nay. Họ cần một
thành phố có trách nhiệm với môi trường, và mong đợi những người ra quyết định thiết
lập một hệ thống giao thông bền vững.

Trong trường hợp không có phương tiện giao thông công cộng chất lượng tốt, nhu cầu di
chuyển được đáp ứng bằng phương tiện giao thông cá nhân, dù là đi bộ, xe đạp, xe máy hay
ôtô cá nhân - loại phương tiện ngày càng tăng. Ngành công nghiệp ôtô đánh vào khát vọng của
tầng lớp trung lưu bằng các khoản vay hấp dẫn, tài trợ cho việc sở hữu phương tiện cá nhân,
cùng quảng cáo cường độ cao. Điều này dẫn đến độ ùn tắc cao của tất cả phương tiện giao
thông ở các trung tâm đô thị, tạo ra một vòng luẩn quẩn bất lợi cho việc sử dụng phương tiện
giao thông công cộng.
Các hệ thống di chuyển có tổ chức, được quản lý, hiệu quả và bền vững đóng vai trò quan trọng
trong sự phát triển kinh tế - xã hội của các thành phố và vùng đô thị, bằng cách cho phép mọi
người tiếp cận và tham gia vào các hoạt động cho mục đích khác nhau, ở địa điểm khác nhau.
Là nhân tố kích thích các động lực kinh tế và xã hội, hệ thống di chuyển đô thị cũng là nhân tố
chính của chất lượng cuộc sống và khả năng cạnh tranh quốc tế. Một hệ thống giao thông và
quản lý di chuyển được quy hoạch, phát triển tốt là nền tảng cho sự phát triển thành công của
bất kỳ vùng đô thị nào.
Trong giai đoạn đầu phát triển của một vùng đô thị, nguồn lực tài chính thường bị hạn chế và
việc quản lý hệ thống giao thông không được ưu tiên. Quy định lỏng lẻo về các dịch vụ di chuyển
đô thị có thể là giải pháp đơn giản nhất để cung cấp dịch vụ vận tải. Ở các vùng đô thị có quy
mô vừa và nhỏ, nơi mô hình đi lại đơn giản và ít vấn đề giao thông, hệ thống này hoạt động tốt
khi cung và cầu thị trường được cân bằng hiệu quả theo cơ chế tự điều tiết. Tuy nhiên, điều
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này là không đủ trong bối cảnh của một vùng đô thị lớn, với các mô hình đi lại phức tạp và lưu
lượng giao thông cao.
Trên góc độ thể chế, nhiều vấn đề của di chuyển đô thị tại ASEAN hiện nay nảy sinh từ thực tế
có nhiều cơ quan chức năng chịu trách nhiệm ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và thành phố, với sự
chồng chéo và khoảng trống giữa chức năng tương ứng. Ngoài ra, các quy định lỗi thời hoặc
lúng túng khác, cũng như việc không có đủ cơ chế giám sát và bao quát, ở cấp quốc gia, tỉnh
hoặc địa phương có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoặc việc tổ chức và cung cấp dịch vụ vận
tải.

1.4. Vùng đô thị: Định nghĩa và các vấn đề cụ thể
Ở ASEAN, địa lý đô thị có độ tương phản rất cao. Tây Java có mức đô thị hóa đặc biệt cao và
có nhiều vùng đô thị có liên hệ chặt chẽ (Jakarta - Bandung - Sukabumi - Cirebon - Cilegon)
được mô tả sát nhất là đại đô thị (Priatmodjo, 2011), và có thể dần bao trùm toàn bộ đảo Java.
Tương tự, Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trên
con đường liên kết với các vùng đô thị lân cận.

Hình 6: Các vùng đô thị ở ASEAN theo định nghĩa của OECD

Nguồn: http://www.worldcitiestool.org/
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Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra định nghĩa địa thống kê sau đây về các
vùng đô thị, đề cập đến mô hình di chuyển “đi làm” hàng ngày, mở rộng ra ngoài các thành phố
liên tục được xây dựng thêm.
Các vùng đô thị [các vùng] được xác định dựa trên khái niệm Khu vực Đô thị Chức năng
(FUA), gồm một thành phố và các khu vực xung quanh, tương đương với phạm vi thị trường
lao động của thành phố đó (‘khu vực đi làm’)
Nguồn: (OECD, 2020)

Địa vật lý của các vùng đô thị phát triển nhanh ngày nay hiếm khi trùng khớp với ranh
giới hành chính được thiết lập cách đây nhiều thập kỷ, khi các mô hình giao thông và đô
thị có quy mô nhỏ hơn nhiều. Trong vùng đô thị, một tỷ lệ lớn cư dân sống ở khu vực thuộc
phạm vi quyền hạn của một cơ quan chịu trách nhiệm về các dịch vụ giao thông đô thị, nhưng
làm việc ở khu vực thuộc thẩm quyền của cơ quan khác. Do đó, trong bất kỳ vùng đô thị nào,
nhiều cơ quan chức năng cấp địa phương, cấp trung gian và cấp quốc gia nắm giữ trách nhiệm
khác nhau đối với hệ thống giao thông cho các khu vực khác nhau, khiến sự phối hợp giữa các
cơ quan chịu trách nhiệm này trở thành một nhiệm vụ cơ bản của MTE.
Hệ thống giao thông và mô hình di chuyển phát triển với mục tiêu cơ bản là làm cho việc đi lại
nhanh hơn và đưa những nơi xa xôi đến gần hơn, do đó không ngừng đẩy giới hạn của các
vùng đô thị. Ví dụ, sự tăng trưởng này có thể bị ảnh hưởng và định hướng bởi các hành lang
kinh tế hoặc các liên kết xuyên biên giới, xuyên hải phận mới được tạo ra. Điều mong muốn
là quản trị giao thông vận tải bền vững được thiết lập ở quy mô toàn vùng đô thị, gồm
cả các khu vực ngoại vi, để giải quyết toàn bộ việc quản lý hệ thống giao thông đô thị,
và trước khi các vấn đề điển hình từ tăng trưởng không quản lý vượt ngoài tầm kiểm
soát.
Các mô hình di chuyển phức tạp là một yếu tố xác định của giao thông khu vực đô thị. Cư dân
các vùng đô thị di chuyển cho nhiều mục đích khác nhau, ở nhiều quy mô khác nhau, từ
khoảng cách lân cận ngắn qua các khoảng cách đô thị trung bình, đến các khoảng cách vùng
và liên đô thị. Thói quen hàng ngày của họ có thể được cải thiện bằng cách áp dụng chiến lược
Tránh - Chuyển đổi - Cải thiện (A-S-I):
•

Tránh thực hiện các chuyến đi xa cho các công việc và nghề nghiệp có tần suất cao
như giáo dục, bán hàng tạp hóa, hoạt động giải trí

•

Chuyển đổi sang phương thức hiệu quả nhất cho mỗi chuyến đi, trong một hệ thống
giao thông vận tải đa phương thức

•

Cải thiện công nghệ của từng phương thức giao thông vận tải

Ở các vùng đô thị, tất cả chuyến đi cho mọi mục đích có xu hướng dài hơn ở các vùng đô thị
nhỏ hơn. Hệ thống giao thông đô thị cũng có xu hướng hoạt động kém hiệu quả, nếu người sử
dụng không có cơ hội lựa chọn phương thức vận tải thích hợp nhất cho mỗi chuyến đi của họ.
Kế hoạch Tổng thể về Giao thông vận tải Mặt đất đến năm 2040 của Singapore cho thấy chiến
lược A-S-I có thể được thực hiện như thế nào trong một vùng đô thị ASEAN, với một MTE chủ
động, tích hợp theo chiều ngang và đa phương thức, được đại diện bởi Cơ quan Giao thông
vận tải Mặt đất (LTA).
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2)

Cấp chiến lược, chiến thuật và thực hiện

Nhìn chung, việc thiết kế và thực hiện các chính sách công có thể được mô tả như một quá
trình ba cấp độ:
•

Nhiệm vụ cấp chiến lược: thiết lập quy tắc, xác định mục tiêu và phân bổ nguồn lực,

•

Nhiệm vụ cấp chiến thuật: xây dựng và thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu trong
các quy tắc đã đề ra và với các nguồn lực sẵn có,

•

Nhiệm vụ cấp thực hiện: cung cấp dịch vụ khách hàng theo kế hoạch, hoặc trong một
thị trường mà cung đáp ứng cầu.

Thị trường thực phẩm điển hình là một minh họa cho ba cấp độ này. Nhiệm vụ cấp chiến lược
là thiết lập các quy tắc thương mại và đảm bảo sự tồn tại của chợ, gồm cả việc tạo sẵn một số
sản phẩm và chuỗi cung ứng nhất định. Nhiệm vụ cấp chiến thuật là thiết kế, thiết lập và vận
hành chợ, cung cấp mái che, nước, điện, dịch vụ dọn dẹp, an ninh, hậu cần và các dịch vụ khác
cho người kinh doanh trong chợ. Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ mà họ
mong muốn có trên thị trường là nhiệm vụ ở cấp thực hiện.
Tất cả nhiệm vụ trong quy trình chính sách giao thông vận tải có thể được quy cho một trong
ba cấp này. Ví dụ, việc xây dựng khung pháp lý, xác định chính sách vận tải và hỗ trợ tài chính
từ chính phủ rõ ràng là nhiệm vụ cấp chiến lược, trong khi việc bảo trì đầu tàu, quản lý nhân
lực và bán vé (bán lẻ, thu tiền) là nhiệm vụ cấp thực hiện. Các nhiệm vụ cơ bản của cấp chiến
thuật là lập kế hoạch mạng lưới, cung cấp cơ sở hạ tầng và hệ thống, cho phép các nhà
vận hành sản xuất và cung cấp dịch vụ của họ đến khách hàng.
Ba cấp độ của quy trình chính sách công được thực hiện và hỗ trợ bởi nhiều chủ thể chuyên
biệt. Do đó, trong lĩnh vực giao thông vận tải vùng, ba cấp độ của quá trình chính sách công
cũng mang lại khung hữu ích để phân tích cấu trúc quản trị thể chế:
•

Các chủ thể cấp chiến lược: các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm trước pháp
luật về việc điều chỉnh và cung cấp di chuyển đô thị, ví dụ: thành phố trực thuộc trung
ương hoặc tỉnh đối với giao thông đô thị; các tỉnh hoặc chính quyền quốc gia đối với vận
tải liên đô thị,

•

Các chủ thể cấp chiến thuật: nhiều chủ thể lập kế hoạch cho hệ thống giao thông và
cung cấp các dịch vụ trên toàn hệ thống, ví dụ: MTE là chủ thể cấp chiến thuật theo thiết
kế

•

Các chủ thể cấp thực hiện: các nhà vận hành giao thông vận tải thuộc mọi phương
thức, quy mô và tình trạng công ty
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Hình 7: Các nhiệm vụ và chủ thể cấp chiến lược, chiến thuật và thực hiện

Nguồn: SMMR

Trong mọi hoàn cảnh, các nhiệm vụ cũng như chủ thể của cấp chiến lược và cấp thực hiện điển
hình được xác định rõ ràng. Cấp chiến thuật thì không như vậy. Trong các hệ thống vận tải đơn
giản, một số nhiệm vụ cấp chiến thuật được thực hiện bởi chủ thể cấp chiến lược, một số lại
do các nhà vận hành thực hiện, và nhiều nhiệm vụ không được giám sát. Khi các hệ thống giao
thông trở nên phức tạp hơn, phạm vi và tầm quan trọng của các nhiệm vụ cấp chiến thuật tăng
lên, việc tổ chức chúng chịu ảnh hưởng của nhiều chủ thể. Khung pháp lý và chính sách quốc
gia phải đảm bảo những ảnh hưởng này được điều phối vì lợi ích chung, và vì một hệ thống
giao thông vận tải hiệu quả.
Cấp chiến lược
Cấp chiến lược được phụ trách bởi các nhà lập pháp quốc gia, chính phủ và các bộ,
những người xác định mục tiêu tổng thể của chính sách giao thông. Cấp cao nhất này
thiết lập khuôn khổ pháp lý, trong đó xác định thiết lập thể chế của ngành, các cơ quan chức
năng chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ cụ thể, cũng như các nguồn lực và đặc quyền mà họ
có thể sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ này. Khung pháp lý cũng thiết lập những quy tắc áp
dụng cho nhà vận hành giao thông công cộng và tư nhân, đồng thời thiết lập một Nhà điều tiết
để xác định và thực thi các quy định chi tiết hơn (xem chương tiếp theo về Mô hình quản trị).
Các cơ quan chịu trách nhiệm sẽ phụ trách các phần cụ thể của hệ thống giao thông, được chia
nhỏ về mặt kỹ thuật và địa lý: đường sắt với đường bộ, đường thủy; quốc gia với tỉnh, thành
phố. Trong lĩnh vực chính sách khác, các cơ quan chịu trách nhiệm sẽ phụ trách việc thực hiện
những chính sách khác, chẳng hạn quy hoạch không gian, lao động, hải quan, năng lượng và
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môi trường, những chính sách có thể có tác động đáng kể đến lĩnh vực giao thông vận tải trên
cấp chiến lược và chiến thuật.
Cấp chiến thuật
Ở cấp chiến thuật, các kế hoạch được xây dựng hướng đến cách tốt nhất để sử dụng
nguồn lực sẵn có, nhằm đạt mục tiêu do cấp chiến lược đề ra. Điều này gồm sự phối hợp
giữa các cơ quan có trách nhiệm khác nhau và việc phân bổ chi tiết các khoản dự phòng ngân
sách.
Mặc định, mỗi cơ quan chịu trách nhiệm sẽ giao cho hệ thống quản lý nội bộ của mình các
nhiệm vụ cấp chiến thuật, điều này có thể dẫn đến việc các hành động chiến thuật khác nhau
được thực hiện bởi mỗi cơ quan chịu trách nhiệm. Bộ giao thông vận tải quốc gia có thể điều
phối sự phối hợp giữa các cơ quan chịu trách nhiệm địa phương. Tuy nhiên, rất ít bộ cấp quốc
gia được chuẩn bị cho việc điều phối và chủ động thi hành các chính sách giao thông vận tải
vùng ở tất cả vùng đô thị trên cả nước. Do đó, các khuôn khổ pháp lý quốc gia có thể hữu ích
cho các Cơ quan Điều hành Giao thông vận tải Đô thị (MTE), đơn vị có vai trò:
•

tổ chức sự phối hợp theo chiều ngang giữa các cơ quan chịu trách nhiệm cấp
vùng và địa phương, kết hợp năng lực của họ trong một tổ chức kỹ trị, được quản lý
chuyên nghiệp và duy nhất, giúp các cơ quan này sử dụng hiệu quả nguồn lực của mình
và bảo vệ lợi ích chung của họ trước các cơ quan cấp quốc gia, và khi làm việc với các
công ty vận hành.

•

một mặt, phối hợp theo chiều dọc với các cơ quan chức năng quốc gia, và/hoặc
các công ty vận hành ở mặt khác; bằng cách đưa các chủ thể này vào quá trình thiết
lập MTE.

Trong các trường hợp khác, nhà lập pháp và chính phủ quốc gia không khuyến khích các thiết
lập phức tạp như vậy, và khuyến khích “tích hợp” thay vì “phối hợp”. Trong trường hợp này, sự
phối hợp theo chiều ngang đạt được bằng cách giao trách nhiệm về giao thông vận tải đô thị
cho chính quyền đô thị. Sự phối hợp theo chiều dọc đạt được bằng cách đặt tất cả nhiệm vụ
chiến thuật và thực hiện dưới quyền một cơ quan duy nhất, chẳng hạn các công ty đường sắt
quốc gia, dự án đường sắt đô thị và một số hoạt động của xe buýt thành phố (Xem chương 3.2
để biết thêm chi tiết về tích hợp theo chiều ngang và chiều dọc).
Ngày càng có nhiều chủ thể khu vực tư nhân tham gia ở cấp chiến thuật, chẳng hạn các
dịch vụ gọi xe và giao hàng dựa trên Internet (ví dụ: Grab) thực hiện nhiệm vụ điều phối và lập
kế hoạch cho các mục đích riêng của họ. Với tỷ phần ngày càng đáng kể trong di chuyển đô thị,
các quyết định cấp chiến thuật của họ thực sự ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống giao thông của
vùng. Dữ liệu là tài nguyên cơ bản cho các hoạt động cấp chiến thuật. Các dịch vụ chuyển hàng
tích lũy một lượng lớn dữ liệu, giúp củng cố vị trí của họ ở cấp chiến thuật. Các chủ thể khác,
như nhà vận hành điện thoại di động, nhà cung cấp hệ điều hành và dịch vụ bản đồ số, tích lũy
lượng dữ liệu lớn thậm chí còn lớn hơn nữa, cung cấp cho họ hiểu biết chi tiết và toàn diện
nhất về mô hình di chuyển và lựa chọn phương tiện đi lại của toàn bộ dân cư.
Tương tự, các nhà quản lý hệ thống thông tin và hệ thống thanh toán đưa ra các quyết định cấp
chiến lược và chiến thuật của riêng họ, có thể tác động đáng kể đến thị trường dịch vụ giao
thông vận tải. Các nhà lập pháp và cơ quan chịu trách nhiệm phải thừa nhận tỷ phần và quyền
lực ngày càng tăng của các chủ thể tư nhân trong thời đại thông tin, và nên sử dụng quyền hạn
của mình để tích hợp hiệu quả các chủ thể này trong quản lý giao thông vận tải tổng thể, trên
cơ sở tôn trọng lẫn nhau và hợp tác giữa các chủ thể nhà nước và tư nhân.
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Hình 8: Dịch vụ điều phối trên www - hình thức mới của chủ thể cấp chiến thuật

Công ty GRAB, có trụ sở tại ASEAN, hoàn thành các nhiệm vụ giao thông vận tải đô
thị cấp chiến thuật cho cá nhân và dịch vụ vận tải chung, theo nhiều cách thức sáng
tạo:
•

Phân tích và đáp ứng toàn bộ nhu cầu di chuyển, từ “chỗ này-đến-chỗ khác”,
sử dụng bất kỳ phương thức vận chuyển nào có sẵn, gồm cả việc vận chuyển
thực phẩm từ nhà hàng đến tận tay người tiêu dùng (tích hợp theo phương
thức ngang),

•

Cung cấp các công cụ liên lạc và thanh toán dễ sử dụng,

•

Lập kế hoạch và điều động các phương tiện vận tải theo cách tối ưu, sử dụng
dữ liệu lớn và các công cụ quản lý hiện đại sẵn có khác,

•

Giám sát và kiểm soát chất lượng hoạt động (thường chặt chẽ đến mức họ
cũng có thể đủ tiêu chuẩn để trở thành nhà vận hành).

Mô hình này được cho là thành công đến mức các cơ quan chịu trách nhiệm đã chọn
chuyển một phần hoặc toàn bộ hoạt động xe buýt của thành phố xuống dưới sự bảo
trợ của các hệ thống “đáp ứng nhu cầu” tương tự. Tuy nhiên, điều này đã không mang
lại kết quả như mong đợi, vì ngay cả các phương thức vận tải cá nhân hoặc chia sẻ
được tối ưu hóa nhất cũng không thể cạnh tranh với phương tiện giao thông công
cộng theo lịch trình trong vai trò làm xương sống của bất kỳ hệ thống giao thông của
thành phố hoặc vùng lớn hơn nào.

MTE khu vực công và các chủ thể tư nhân cấp chiến thuật mới có vai trò và cách tiếp
cận khác nhau. Những điều này không nên cạnh tranh mà nên kết hợp và hợp tác, để
tạo thành hệ thống giao thông đô thị hiệu quả và có hiệu suất cao.
Nguồn: https://www.grab.com ; https://www.wired.com/story/cities-on-demand-transit-buses/
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Cấp thực hiện
Cấp thực hiện của cơ cấu quản trị tập trung vào việc cung cấp thực tế các dịch vụ vận
tải. Các nhà vận hành giao thông vận tải quản lý phương tiện, tài xế và cung cấp dịch vụ khách
hàng. Các công ty siêu nhỏ, nhỏ và vừa thuộc khu vực tư nhân tạo ra các dịch vụ mới nhanh
chóng và hiệu quả, mà không cần sự can thiệp của bất kỳ tổ chức cấp chiến lược hoặc chiến
thuật nào, ở bất cứ nơi nào có nhu cầu thị trường về các dịch vụ đó.
Nhưng khi ngành công nghiệp phát triển, nhiều yếu tố thị trường dẫn đến sự hình thành các
công ty hoạt động lớn hơn. Công ty lớn hơn có thể đạt được tính kinh tế theo quy mô trong việc
thực hiện các nhiệm vụ vận hành điển hình, ví dụ như bảo dưỡng phương tiện và quản lý nhân
viên. Các công ty vận hành lớn hơn hoặc hiệp hội các công ty vận hành cũng có kinh nghiệm
và kỹ năng để giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ cấp chiến thuật quan trọng, ví dụ thiết lập
tuyến đường, lịch trình và giá vé hành khách.
Các hiệp hội hoặc tổ hợp công ty hoạt động vừa và nhỏ quản lý sự khác nhau về lợi ích giữa
những công ty thành viên, và đại diện cho tập thể của họ trong việc thỏa thuận trực tiếp với cơ
quan có thẩm quyền cấp chiến lược. Các hiệp hội phần lớn là “tự quản lý”, và thường nghi ngờ
cơ quan chịu trách nhiệm hoặc MTE đang cố gắng can thiệp vào hoạt động kinh doanh của họ
ở cấp chiến thuật.
Trong các hệ thống được tổ chức chính thức hơn, các nhà vận hành có thể là tổ chức công
hoặc tư, ràng buộc bởi một số hình thức giấy phép (do cơ quan quản lý cấp) và hợp đồng (với
người điều hành vận tải) xác định mức độ dịch vụ cần cung cấp. Cơ quan chịu trách nhiệm gián tiếp, thông qua cơ quan quản lý hoặc điều hành vận tải - xác định giá vé, tuyến đường,
phương tiện, dịch vụ và tích hợp đa phương thức được cung cấp bởi các nhà vận hành. Những
can thiệp này sẽ cải thiện hoạt động kinh doanh và doanh thu của các nhà vận hành. Nếu không,
cơ quan chịu trách nhiệm có thể phải cung cấp cho họ khoản bồi thường thỏa đáng cho các
dịch vụ công được cung cấp. Trong trường hợp này:
•

Nếu khoản bồi thường không đủ, các nhà vận hành sẽ tìm cách kiếm sống và thu lợi
nhuận bằng cách giảm chi phí sản xuất và dịch vụ khách hàng, hoặc khi không thể làm
vậy thì ngừng hoạt động.

•

Nếu khoản bồi thường dồi dào, các nhà vận hành sẽ coi những khoản bồi thường này
là nguồn thu chính, từ đó xao lãng doanh thu khách hàng và sản xuất hiệu quả.
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3)

Mô hình quản trị

3.1. Mô hình Nhà điều tiết, Cơ quan và Cơ quan điều hành giao thông vận tải đô thị
Hệ thống giao thông không thể hoạt động nếu không hoàn thành một số nhiệm vụ cấp chiến
thuật tối thiểu: xác định điểm dừng, tuyến đường, giá vé. Trong Mô hình quản trị Nhà điều tiết,
chủ thể nhà nước cấp chiến lược có thể hoàn thành các nhiệm vụ này như một phần và phần
mở rộng các đặc quyền điều hành của riêng họ, trong khi các nhà điều hành tư nhân hoàn
thành các nhiệm vụ cấp chiến thuật khác, riêng lẻ hoặc phối hợp với nhau. Trong Mô hình Cơ
quan công, cơ quan vận tải công cộng tích hợp theo chiều dọc bao trùm cả ba cấp của quy
trình, trong đó có cấp chiến thuật.
Khi các hệ thống vận tải phát triển, lớn hơn, đa phương thức và phức tạp hơn, các nhiệm
vụ cấp chiến thuật cũng trở nên lớn hơn, phức tạp hơn, và có xu hướng được thực hiện
bởi các tổ chức chuyên biệt. Các tổ chức này có thể phát triển từ các cơ quan quản lý của
chính phủ hoặc từ các hiệp hội vận hành. Tuy nhiên, cách tiếp cận cấp tiến, trong đó lấp khoảng
cách cấp chiến thuật bằng cách mở rộng phạm vi của cấp chiến lược hoặc của chủ thể cấp
thực hiện, có nhiều hạn chế. Các cơ quan chịu trách nhiệm chỉ có thể hành động trong giới hạn
hẹp của đặc quyền của họ, và việc quản lý hành chính của họ thường thiếu nhanh nhạy. Các
nhà vận hành có thể sẽ nhanh nhạy, nhưng chỉ khi theo đuổi lợi thế thương mại và doanh
nghiệp ở mức hẹp của họ.
Giải pháp cho tình thế tiến thoái lưỡng nan này là tạo ra một kiểu tổ chức khác, được thiết kế
đặc biệt cho các chức năng cấp chiến thuật. Khi tổ chức này được xác định rõ là tách biệt với
các cơ quan chịu trách nhiệm và các nhà vận hành giao thông vận tải, một mô hình thứ ba ra
đời, Mô hình Cơ quan Điều hành Giao thông Đô thị. Điều hành Giao thông vận tải là thuật
ngữ chung chỉ phân loại tổ chức cấp chiến thuật mới này. Trên thực tế, các cơ quan điều
hành giao thông vận tải thường mang tên có chứa các từ “ủy ban”, “cơ quan” hoặc “hiệp hội”,
thể hiện lịch sử và mục tiêu cụ thể, được trao cho vai trò cũng như cách thức làm việc của nó.
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Hình 9: Định nghĩa Mô hình quản trị Nhà điều tiết, Cơ quan và MTE
Mô hình Nhà điều tiết: các cơ quan có thẩm quyền cấp chiến lược đặt ra quy tắc
và để nhà vận hành thực hiện phần còn lại. Trong mô hình này, các nhiệm vụ cấp
chiến thuật không được thực hiện bởi bất kỳ tổ chức cụ thể nào, giống như trong
nhiều lĩnh vực dịch vụ khác, ví dụ ngành khách sạn và nhà hàng.
Mô hình Cơ quan: các cơ quan chịu trách nhiệm tự thực hiện các hoạt động theo
kế hoạch chiến thuật mà họ phát triển nội bộ. Cơ quan do Nhà nước kiểm soát này
có thể là một bộ của chính phủ, một công ty đại chúng hoặc một tổ chức hoàn toàn
riêng biệt, giống như trong nhiều lĩnh vực mạng lưới công cộng khác, ví dụ đường
sắt quốc gia.
Mô hình Cơ quan Điều hành Giao thông vận tải Đô thị: nhà lập pháp công nhận
giao thông vận tải là một lĩnh vực kết hợp - một phần là mạng lưới công cộng, một
phần là ngành dịch vụ. Theo đó, cơ quan điều hành giao thông vận tải được kiểm
soát công khai sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến thuật, nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho việc điều hành các hoạt động giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu di chuyển
của hành khách và các bên liên quan.

Mỗi Mô hình có thể hoạt động đơn lẻ và đủ khả năng quản trị hệ thống giao thông của
toàn bộ thành phố. Nhưng trong nhiều trường hợp, Mô hình Cơ quan và Mô hình Nhà điều
tiết cùng tồn tại. Thông thường, xe buýt đô thị được quản lý và điều hành bởi một cơ quan giao
thông công cộng của thành phố, trong khi taxi và xe buýt ngoại ô do các cơ quan khác quản lý.
Đường sắt khu vực có thể được điều hành bởi cơ quan đường sắt quốc gia hoặc cơ quan vận
tải xe buýt cấp tỉnh, trong khi những dịch vụ xe buýt khu vực bổ sung được cung cấp bởi nhà
điều hành liên đô thị do các cơ quan cấp quốc gia khác quy định.
Khi một MTE được giới thiệu, nó phải được gò vào - theo nghĩa đen - một khung pháp lý và hệ
thống vận chuyển hữu hình đã có từ trước, trong đó các cơ quan quản lý, cơ quan chịu trách
nhiệm, cơ quan và nhà vận hành tư nhân đã được thiết lập, hoàn thành công việc hàng ngày
theo các quy tắc và thói quen của riêng họ. Do đó, mô hình chung về quản trị giao thông vận
tải đô thị sẽ gồm cả ba mô hình quản trị cơ bản, với Cơ quan Điều hành Giao thông vận tải Đô
thị (MTE) ở trung tâm.
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Hình 10: Mô hình quản trị Nhà điều tiết, MTE và Cơ quan

Nguồn: Dự án SMMR

Nếu MTE chỉ đơn giản là một chủ thể bổ sung, giới thiệu các quy trình bổ sung, thì nó
chỉ làm cho hệ thống tổng thể trở nên phức tạp, tốn kém và ít phù hợp với mục đích hơn.
MTE có thể không được tạo ra vì lợi ích riêng của nó. Nó có nhiệm vụ quản lý hệ thống giao
thông tốt hơn so với các nhà vận hành hiện tại, và so với các cơ quan tích hợp theo chiều dọc
đã quản lý trong quá khứ. Để hoàn thành nhiệm vụ này, MTE phải:
•

Thiết lập cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để quản lý vận hành và liên hệ tương xứng
ở cấp thực hiện,

•

đảm nhận các nhiệm vụ cấp chiến thuật mới, chưa được giám sát trước đây, và đã trở
nên cần thiết do sự phát triển của vùng đô thị và hệ thống giao thông vùng, ví dụ: phát
triển quy hoạch tổng thể giao thông khu vực đa phương thức, tạo và quản lý các trung
tâm giao lưu đa phương thức, giới thiệu hệ thống bán vé đa phương thức, thiết lập cơ
sở hạ tầng công nghệ thông tin để quản lý vận hành và liên lạc tương xứng ở cấp độ
thực hiện,

•

đảm nhận các nhiệm vụ cấp chiến thuật mà trước đây cơ quan công quyền hoặc người
điều hành đã tham gia, nhưng với phạm vi hoặc cách thức còn thiếu sót.

•

Phối hợp với hoặc tích hợp, nhưng không làm gián đoạn, các quy trình cấp chiến thuật
hiện có, đã được các chủ thể khác quản lý rất tốt.

Việc những nhiệm vụ cấp chiến thuật nào là hoàn toàn mới, cần chuyển giao hay không làm
gián đoạn, tùy thuộc vào lịch sử cụ thể và cách thiết lập hệ thống giao thông ở bất kỳ vùng đô
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thị nhất định nào. Vai trò của MTE là hợp nhất cấu trúc quản trị và quy trình sản xuất dịch vụ.
Một mặt, điều này đòi hỏi độ ổn định cao về thể chế và công nghệ, mặt khác, cần độ nhanh
nhạy, cởi mở và tích cực phối hợp đối với các sáng kiến đổi mới của bất kỳ và tất cả bên liên
quan.

Hình 11: SL Stockholm: Từ cơ quan thành phố đến cơ quan điều hành giao thông đô thị
SL, Cơ quan Điều hành Giao thông vận tải Đô thị Stockholm (Thụy Điển), được phát triển từ cơ
quan đường sắt địa phương tích hợp theo chiều dọc, qua một số cải cách liên tiếp nhằm duy
trì năng lực tổ chức và kiểm soát chính trị, đồng thời tích hợp các hình thức quản lý công hiện
đại và năng lực của khu vực tư nhân vào một hệ thống giao thông công cộng tích hợp đầy đủ.
•

Tích hợp theo chiều ngang toàn bộ vùng đô thị bằng cách chuyển giao trách nhiệm giao công
cộng cho Hội đồng Hạt Stockholm. Xét trên cấp chiến thuật, SL được hưởng độc quyền công
cho tất cả hình thức giao thông công cộng địa phương. Xét trên cấp thực hiện, việc tích hợp
theo chiều ngang được loại bỏ, bằng cách khoán từng phương thức vận tải cho các nhà vận
hành chuyên biệt.

•

Tích hợp theo chiều dọc từ Hội đồng Hạt cấp chiến lược, SL cấp chiến thuật, đến vận hành
đường sắt nhẹ và phà vẫn tồn tại thông qua quan hệ sở hữu. Tuy nhiên, quyền kiểm soát được
thực hiện thông qua các mối quan hệ hợp đồng, được xem xét công khai và rõ ràng giữa các
cấp quản trị. Điều này được chứng minh qua thực tế là hoạt động cụ thể của các tuyến tàu
điện và phà “di sản” nên được thực hiện bởi các cơ quan lịch sử hiện đại hóa.

Đối với tàu ngầm và đường sắt vùng, Nhà nước Thụy Điển vẫn giữ quyền sở hữu tài sản, nhưng
SL ký các hợp đồng quản lý dài hạn. Đối với xe buýt, tất cả tài sản và hoạt động đều được tư
nhân hóa, các công ty vận hành trong nước và quốc tế phải thường xuyên cạnh tranh để ký
hợp đồng vận hành với SL.
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3.2. Tích hợp, chuyên môn hóa theo chiều ngang và chiều dọc
Nhiều văn bản chính sách, gồm ARSSLT, kêu gọi tích hợp, lập kế hoạch và tổ chức các hệ
thống giao thông để đạt được hiệu quả cao hơn trên tất cả quan điểm về phát triển bền vững.

« Hợp tác giao thông vận tải trong ASEAN đã và vẫn đang tập trung chủ yếu vào cải thiện kết
nối vật lý, cũng như thuận lợi hóa thương mại và vận tải, nhằm tạo ra một hệ thống giao
thông tích hợp hiệu quả, hỗ trợ phát triển và hội nhập kinh tế. »
(ASEAN, 2019, p. 15)

Nhưng việc chuyên môn hóa và chia nhỏ các tổ chức phụ trách hệ thống giao thông theo mức
độ trách nhiệm, phân khu địa lý và phương thức vận tải cũng cần thiết. Một hệ thống giao thông
tích hợp đầy đủ, được điều hành bởi một cơ quan chịu trách nhiệm và được cung cấp bởi một
nhà điều hành theo kế hoạch tổng thể duy nhất, là điều không thể. Thách thức của bất kỳ cuộc
cải cách tổ chức nào là đạt sự cân bằng hiệu quả nhất giữa chuyên môn hóa và tích hợp.
Tích hợp theo chiều dọc định rõ sự phối hợp mức độ cao của các chức năng trong bất kỳ lĩnh
vực hoặc phương thức vận tải cụ thể nào, trên các cấp quản trị chiến lược, chiến thuật và tổ
chức, cuối cùng dẫn đến việc tích hợp các chức năng này trong một “tích hợp theo chiều dọc”
duy nhất: Đường sắt quốc gia và các cơ quan giao thông vận tải thành phố là những ví dụ điển
hình của sự tích hợp đó. (Xem thảo luận về mô hình Cơ quan bên dưới).
Tích hợp theo chiều ngang là sự tích hợp các chức năng, trong các cấp quản trị, trên một số
phương thức vận tải hoặc lĩnh vực. Tích hợp theo chiều ngang là đối tượng của nhiều khái niệm
và mệnh đề:
•

Di chuyển-như-một-dịch vụ (MaaS) là sự tích hợp các phương thức vận tải này trong
một sản phẩm khách hàng duy nhất,

•

Phát triển theo Định hướng Chuyển tiếp (TOD) là sự tích hợp của quy hoạch không gian,
đô thị và quy hoạch giao thông,

•

Các đầu mối giao thông liên phương thức là sự tích hợp của quy hoạch không gian, kiến
trúc đô thị, cùng các phương thức vận tải bổ sung và cạnh tranh,

•

Dữ liệu mở là sự tích hợp của nhiều luồng dữ liệu riêng biệt xuất phát từ các phương
thức vận tải khác nhau, để tạo thành một nhóm dữ liệu lớn tích hợp, có khả năng cung
cấp thông tin cho các chính sách này,

•

Điện khí hóa là một chính sách năng lượng và giao thông tích hợp nhằm đóng góp vào
một chính sách khí hậu tổng hợp, trong số các mục tiêu khác.

Các chính sách phối hợp là cần thiết để thực hiện chiến lược Tránh - Chuyển đổi - Cải thiện
cân bằng và hiệu quả. Các nhà vận hành hoạt động rất hiệu quả trong lĩnh vực tương ứng của
họ, vì họ là các chuyên gia. Chính quyền có các cơ quan hành chính chuyên trách. Xét trên cấp
chiến lược và thực hiện, rõ ràng các khuôn khổ pháp lý tránh tích hợp theo chiều ngang quá
rộng, để đảm bảo đủ kiểm tra-cân bằng và cạnh tranh thúc đẩy đổi mới giữa các lực lượng
thương mại và chính trị cạnh tranh với nhau.
Tích hợp theo chiều dọc là một trở ngại đối với tích hợp theo chiều ngang, vì rất khó để quản
lý và đạt được sự chấp nhận để tích hợp theo chiều dọc sâu hơn cùng lúc tích hợp theo chiều
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ngang rộng hơn. Một số cơ quan giao thông công cộng tích hợp theo chiều dọc cũng có mức
độ tích hợp theo chiều ngang nhất định, chẳng hạn như kết hợp đường sắt đô thị, đường sắt
nhẹ và xe buýt thành một mạng lưới và phát triển sự hiệp lực tuyệt vời giữa chúng. Nhưng khả
năng mở rộng theo chiều ngang của các cơ quan tích hợp theo chiều dọc bị hạn chế. Điều này
là do ở tích hợp dọc, với bất kỳ phương thức vận tải nào, cơ quan chịu trách nhiệm được tích
hợp với một bộ phận cấp chiến thuật - vốn được tích hợp với một công ty điều hành. Do đó, rất
khó để mở rộng phạm vi của cơ quan theo chiều ngang, vì tổ chức tích hợp theo chiều dọc
thiếu quyền hạn, hoặc năng lực cấp chiến thuật, hoặc mô hình kinh doanh để làm như vậy.

Hình 12: Tích hợp theo chiều dọc và chiều ngang

Nguồn: Dự án SMMR

Vai trò của MTE là khắc phục mâu thuẫn về tích hợp dọc với ngang này. Dựa trên mục đích
này, MTE cung cấp hai công cụ cụ thể:
•

MTE tổ chức sự phối hợp chặt chẽ theo chiều dọc giữa cả ba cấp quản trị. Nhưng
điều này đạt được thông qua quan hệ hợp đồng, không phải thông qua sự hợp nhất
thành một tổ chức.

•

MTE đạt được sự tích hợp theo chiều ngang ở cấp chiến thuật, liên kết một loạt cơ
quan chịu trách nhiệm trong việc quản trị chiến lược và điều động việc thực hiện các
dịch vụ vận tải cho nhiều công ty hoạt động độc lập ở cấp thực hiện.
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Hình 13: BPTJ hay Cơ quan Giao thông vận tải Vùng đô thị Jakarta

Nghị định Thủ tướng số 103 năm 2015 đã chỉ định BPTJ làm điều phối viên giữa các
cơ quan chính phủ trên khắp các khu vực Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang và Bekasi
(Vùng đô thị Jakarta) để tổ chức và quản lý một hệ thống giao thông chất lượng cao,
gồm cả một mạng lưới giao thông công cộng tích hợp. Nhiệm vụ của BPTJ là:
1) Phối hợp và đồng bộ trong việc chuẩn bị các kế hoạch chung và kế hoạch chương
trình hoạt động của các Bộ/Cơ quan và Chính quyền vùng, trong bối cảnh phát
triển và cải thiện các dịch vụ giao thông vận tải tích hợp ở Vùng đô thị Jakarta;
2) Phối hợp và đồng bộ hóa việc lập kế hoạch yêu cầu ngân sách trong bối cảnh
thực hiện các kế hoạch chung và kế hoạch hoạt động chương trình ở Vùng đô thị

Jakarta;
3) Tạo điều kiện thuận lợi về kỹ thuật, cung cấp tài chính và/hoặc quản lý để cải
thiện việc cung cấp các dịch vụ giao thông công cộng đô thị ở Vùng đô thị Jakarta;
4) Tạo điều kiện thuận lợi về kỹ thuật, cung cấp tài chính và/hoặc quản lý trong bối
cảnh phát triển và cải thiện các phương tiện, cơ sở hạ tầng hỗ trợ việc cung cấp
các dịch vụ giao thông công cộng đô thị ở Vùng đô thị Jakarta;
5) Tạo điều kiện thuận lợi về kỹ thuật, cung cấp tài chính và/hoặc quản lý trong bối
cảnh thực hiện quản lý nhu cầu giao thông ở Vùng đô thị Jakarta;
6) Chuẩn bị kế hoạch thực hiện, lập kế hoạch yêu cầu ngân sách và thực hiện các
chương trình hoạt động về giao thông vận tải trong Kế hoạch tổng thể Giao thông
vận tải cho Vùng đô thị Jakarta, mà không có trong kế hoạch chung và kế hoạch
chương trình cho hoạt động giao thông vận tải của các Bộ/Cơ quan và Chính
quyền địa phương;
7) Chuẩn bị các quy định và chính sách đề xuất liên quan đến việc thực hiện giao
thông vận tải tích hợp trong các khu vực của Vùng đô thị Jakarta;
8) Đưa ra các khuyến nghị về quy hoạch không gian theo định hướng giao thông
công cộng;
9) Cấp giấy phép vận tải công cộng vượt quá ranh giới tỉnh ở các khu vực Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang và Bekasi và cung cấp khuyến nghị cho các dịch vụ
trung chuyển;
10) Giám sát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các kế hoạch chung, các dịch vụ vận
tải tích hợp và các chương trình phát triển;
11) Điều chỉnh và áp dụng biện pháp trừng phạt đối với các hành vi vi phạm Kế hoạch
Tổng thể Giao thông vận tải Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang và Bekasi của các
cơ quan, nhà vận hành và những bên khác; và
12) Thực hiện các hoạt động khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận
tải.
Nguồn: từ BPTJ http://bptj.dephub.go.id/tentang-bptj
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3.3. Mô hình quản trị 1: Mô hình nhà điều tiết
Trong mô hình quản trị dựa vào các công ty tư nhân để cung cấp dịch vụ mà hành khách
yêu cầu, nhà điều tiết là chủ thể chính cấp nhà nước trong hệ thống giao thông.
Hầu hết ngành dịch vụ được quản lý theo mô hình quản trị nhà điều tiết (khách sạn, chăm sóc
cá nhân, v.v.). Tuy nhiên, các hệ thống giao thông không thể hoạt động bình thường nếu không
có các chức năng cấp chiến thuật, như cơ sở hạ tầng chuyên dụng và sự phối hợp giữa các
nhà điều hành, cũng là nơi các nhà điều hành là đối thủ cạnh tranh trên-đường.
Nhiệm vụ và phương hướng hành động chính của nhà điều tiết là cấp giấy phép hoạt động cho
các công ty muốn phục vụ thị trường dịch vụ vận tải. Các giấy phép này nên được cấp, hoặc
thu hồi, tùy thuộc vào năng lực của nhà điều hành để cung cấp dịch vụ với tiêu chuẩn chất
lượng tối thiểu. Các tiêu chuẩn này có thể khá cao ở độ an toàn, độ tin cậy, thông tin khách
hàng, trách nhiệm pháp lý, mức giá vé, v.v.
Về lý thuyết, trong nền kinh tế thị trường, càng nhiều đối thủ đề xuất dịch vụ của mình cho
khách hàng thì càng tốt. Tuy nhiên, sự cạnh tranh trên-đường ngày càng gay gắt giữa các nhà
vận hành phục vụ cùng một tuyến đường có thể dẫn đến những cách làm xói mòn các tiêu
chuẩn dịch vụ khách hàng. Nhiệm vụ của nhà điều tiết là duy trì sự cạnh tranh lành mạnh giữa
một số lượng hợp lý các nhà cung cấp dịch vụ, thông qua việc giới hạn giấy phép được cấp và
đưa ra hình phạt đối với các nhà vận hành dưới tiêu chuẩn.
Sự can thiệp công ở cấp chiến thuật thường chỉ giới hạn trong việc cung cấp đất cho các bến
xe và bến xe buýt. Các nhà điều tiết có thể có một thái độ tích cực hơn, mở rộng vai trò trọng
tài của họ để cung cấp một sân chơi bình đẳng và huấn luyện các nhà điều hành. Các nhà vận
hành có thể tổ chức các hiệp hội hoặc nghiệp đoàn để đem lại điều tương tự.
Thông qua tiêu chuẩn cao và kiểm tra nghiêm ngặt, cơ quan quản lý có thể kiểm soát chặt chẽ
nguồn cung của thị trường vận tải. Các tiêu chuẩn cao như vậy cũng nên có các yếu tố của luật
lao động và bảo vệ môi trường. Chúng cũng có thể gồm việc tôn trọng các tuyến đường, thời
gian biểu nhất định, và việc sử dụng các cơ sở hạ tầng, hệ thống hỗ trợ nhất định.
Ủy ban Điều tiết và Nhượng quyền Giao thông vận tải Mặt đất ở Philippines là một ví dụ điển
hình của việc nhà điều tiết sử dụng các đặc quyền điều chỉnh của mình không chỉ để đảm bảo
khuôn khổ pháp lý và hoạt động trơn tru của hệ thống giao thông do nhà điều hành vận hành,
mà còn để nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng do các nhà vận hành tư nhân cung cấp, và
buộc chính quyền địa phương tăng cường đóng góp vào việc cải thiện hệ thống giao thông.
Các tiêu chuẩn có thể quá cao và được thực thi nghiêm ngặt, với sự tham gia nhiều của nhà
điều tiết và các cơ quan công quyền khác (ví dụ các bộ phận cơ sở hạ tầng), đến mức nhà điều
tiết không còn là trọng tài của một thị trường tương đối tự do, cung cấp đáp ứng nhu cầu, mà
là giám đốc của hệ thống giao thông dẫn dắt chính sách, có nhiều mặt tương tự như mô hình
điều hành vận tải.
Mô hình Nhà điều tiết hoạt động tốt cho đến khi vùng đô thị điểm yêu cầu vốn đầu tư quy
mô lớn vào giao thông vận tải khối lượng lớn, như đường sắt, xe buýt nhanh (BRT) hoặc
các hệ thống giao thông sử dụng nhiều vốn khác. Việc đảm bảo các dự án được quản lý hiệu
quả về thời gian và ngân sách yêu cầu sự phối hợp cao ở cấp chiến thuật. Các dự án quy mô
lớn như vậy cũng đòi hỏi phải xác định một hệ thống phân cấp rõ ràng trong giao thông vận tải
và tích hợp đa phương thức, tất cả đều khó thực hiện theo hình thức quản trị này.
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Hình 14: Ủy ban Điều tiết và Nhượng quyền Giao thông vận tải mặt đất Philippines

NHIỆM VỤ
Đảm bảo người dân cần đi lại có dịch vụ giao thông vận tải đường bộ công cộng
đầy đủ, an toàn, thuận tiện, thân thiện với môi trường và đáng tin cậy, có mức giá
hợp lý, thông qua việc thực hiện các chính sách, chương trình và dự án giao thông
vận tải mặt đất đáp ứng ngành công nghiệp dẫn dắt bởi đầu tư và định hướng theo
nhu cầu.
TẦM NHÌN
Dịch vụ vận chuyển mặt đất đẳng cấp thế giới góp phần vào sự phát triển chung của
đất nước, cải thiện tình trạng kinh tế - xã hội của các bên liên quan và thúc đẩy phúc
lợi của công chúng.
CHỈ THỊ
Ban hành, quản lý, thực thi và giám sát việc tuân thủ chính sách, pháp luật và các
quy định của dịch vụ giao thông vận tải mặt đất công cộng.

Nguồn: LTFRB https://ltfrb.gov.ph

Nhưng ngay cả trong mô hình quản trị nhà điều tiết tuân thủ chính sách nhất:
•

Nhà điều tiết không nên loại trừ một nhà vận hành khỏi thị trường bằng các quyết định
quản lý, mà nên hạn chế số lượng nhà vận hành bằng cách nâng cao các tiêu chuẩn
chất lượng dịch vụ tối thiểu.

•

Nhà điều tiết có thể không trợ cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ, nhưng chính quyền
nên đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chẳng hạn các điểm dừng và làn xe buýt, bến xe khách,
lối đi bộ và đi xe đạp đến các điểm dừng và trạm này, dịch vụ thông tin, v.v.

•

Các nhà chức trách có thể hỗ trợ tài chính cho việc mua các dịch vụ vận tải của một số
nhóm người dùng nhất định.

Tại Vương quốc Anh, Đạo luật Giao thông vận tải năm 1985 đã loại bỏ các cơ quan vận tải xe
buýt đô thị tích hợp theo chiều dọc, bằng cách tư nhân hóa các đội xe buýt, bến xe và hoạt
động, giới hạn các cơ quan công cộng còn lại trong vai trò quản lý thuần túy. Trớ trêu thay,
chính sách này thường được gọi là bãi bỏ quy định. Kể từ đó, nhiều cải cách thể chế và sự phát
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triển của thị trường đã mang lại một mô hình quản trị duy nhất, trong đó các cơ quan quản lý
dịch vụ vận tải trở thành một phần của các Cơ quan Kết hợp phụ trách cả cơ sở hạ tầng giao
thông và đường bộ thay cho chính quyền địa phương, hình thành một vùng đô thị lớn hơn. Các
Cơ quan Kết hợp cho thấy sự tích hợp theo chiều dọc ít hơn giữa cấp chiến thuật và cấp thực
hiện có thể cho phép tích hợp theo chiều ngang rộng hơn ở cấp chiến lược và chiến thuật.
Các Cơ quan Điều hành Giao thông vận tải này là những ví dụ điển hình của Mô hình Nhà điều
tiết phát triển cấp tiến như đã mô tả ở trên, gồm nhiều năng lực cấp chiến thuật điển hình, trong
đó có một hình thức hợp đồng cụ thể với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải.
Hình 15: NEXUS - một đơn vị điều hành giao thông vận tải trong Mô hình Nhà điều tiết

“Nexus là Cơ quan Điều hành Vận tải Hành khách Hạt Tyne và Wear (Vương quốc Anh)
và quản lý quỹ thay mặt Ủy ban Vận tải Hỗn hợp (JTC) của Cơ quan Liên hợp Đông
Bắc và Cơ quan Liên hợp Bắc Tyne. Nhiệm vụ của chúng tôi là cải thiện chất lượng
cuộc sống và vận may của mọi người ở Hạt Tyne và Wear, bằng cách tạo ra các mạng
lưới giao thông tốt hơn.
“JTC tài trợ cho Nexus thông qua một khoản thu đối với năm hội đồng cấp huyện của
Tyne và Wear: Gateshead, Newcastle, Bắc Tyneside, Nam Tyneside và Sunderland. Số
tiền mà mỗi hội đồng đưa ra tương ứng với dân số của họ. Khoản tài trợ qua thu phí
này dùng để trả cho phương tiện giao thông địa phương mà Nexus cung cấp, gồm di
chuyển ưu đãi rẻ hơn hoặc miễn phí, dịch vụ xe buýt có trợ giá (khoảng 10% các
tuyến đường ở Tyne và Wear, gồm cả xe buýt đi học), bến xe và điểm dừng, Phà
Shields và các dịch vụ chuyên biệt dành cho người khuyết tật.
“Thỏa thuận Đối tác Tự nguyện (VPA) là một thỏa thuận bằng văn bản sẽ được ký kết
giữa Nexus, chính quyền địa phương và các nhà điều hành xe buýt. Trong một VPA,
Nexus và chính quyền địa phương sẽ cam kết cung cấp cơ sở hạ tầng, như làn đường
ưu tiên, các điểm dừng và nút giao thông, và thương lượng các điều khoản để sử
dụng cơ sở hạ tầng đó. Các nhà vận hành xe buýt sẽ đáp ứng thỏa thuận này với các
cam kết về tiêu chuẩn phương tiện, giá vé tối đa, tần suất và thời gian. ”
Thông tin thêm về NEXUS : https://www.nexus.org.uk/what-nexus/how-we-are-funded
Về các cơ quan kết hợp ở Vương quốc Anh : https://www.local.gov.uk/topics/devolution/devolutiononline-hub/devolution-explained/combined-authorities
Nguồn: NEXUS
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3.4. Mô hình quản trị 2: Mô hình Cơ quan
Trong mô hình cơ quan, tất cả nhiệm vụ chiến thuật và thực hiện được giao cho một cơ
quan do một cơ quan chịu trách nhiệm sở hữu, kiểm soát và cấp vốn hoàn toàn. Các cơ
quan thường được thành lập khi một cơ quan có thẩm quyền quyết định tự chịu trách nhiệm
sau thất bại của việc quản trị theo mô hình cơ quan quản lý đơn giản, để cung cấp các dịch vụ
mà cơ quan đó mong muốn.
Mô hình cơ quan đặc biệt phù hợp với các hệ thống sử dụng nhiều vốn, với sự phụ thuộc lẫn
nhau mạnh mẽ giữa cơ sở hạ tầng và hoạt động, như các hoạt động xe buýt, xe điện và tàu
điện ngầm ở thành phố lớn. Các hệ thống độc lập sử dụng nhiều vốn, ví dụ như phà, cũng có
thể được thực hiện và vận hành bởi hiệp hội tư nhân; và các dịch vụ vốn thấp, không phụ thuộc
vào cơ sở hạ tầng, ví dụ như taxi, hiếm khi được vận hành bởi các cơ quan công quyền.
Mô hình cơ quan dựa trên các mục tiêu chung, văn hóa doanh nghiệp, giao tiếp dễ dàng và quy
trình ra quyết định nhanh chóng được chia sẻ bởi chủ thể ở tất cả cấp quản trị. Điều này cho
phép sự phối hợp thường trực, dễ dàng trong cơ quan, giữa lập kế hoạch và hoạt động, và
giảm chi phí giao dịch. Cơ quan này được mong đợi làm việc một cách nhanh nhẹn, vì không
cần có hợp đồng hoặc mục tiêu chính thức nào giữa các cấp khác nhau của hệ thống. Nó cũng
cho phép phối hợp chặt chẽ hơn với các ngành khác được quản lý bởi chính quyền địa phương
(cảnh sát giao thông, phân phối năng lượng, trường học, bệnh viện, nhà ở, v.v.). Cuối cùng,
các nhà vận hành và lợi nhuận tư nhuân bị loại khỏi hệ thống, và các cơ quan chịu trách nhiệm
sẽ chuẩn bị tài trợ cho dịch vụ công, giá vé di chuyển có thể sẽ thấp.
Trên quan điểm lý thuyết thị trường, các cơ quan phù hợp để quản lý cái gọi là độc quyền tự
nhiên được phục vụ tốt nhất bởi các nhà điều hành có kinh nghiệm, vững vàng, và không cung
cấp một thị trường đủ lớn cho việc tổ chức cạnh tranh có ý nghĩa giữa các nhà điều hành. Các
tiện ích công cộng như cung cấp nước và điện là những ví dụ sách giáo khoa về độc quyền tự
nhiên: “Độc quyền tự nhiên là độc quyền trong một ngành mà chi phí cơ sở hạ tầng cao và các
rào cản gia nhập khác tương ứng với quy mô của thị trường làm cho nhà cung cấp lớn nhất
trong một ngành, thường là nhà cung cấp đầu tiên trên thị trường, có lợi thế áp đảo so với các
đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Điều này thường xảy ra trong các ngành mà chi phí vốn cao hơn,
tạo ra quy mô kinh tế lớn so với quy mô của thị trường; ví dụ các tiện ích công cộng như dịch
vụ nước và điện” (Perloff, 2012). Trong trường hợp của dịch vụ giao thông công cộng, ngưỡng
giữa độc quyền tự nhiên và hiệu quả kinh tế thị trường có khác biệt lớn ở các phương thức vận
tải, từ dịch vụ taxi vốn rộng, xe buýt đến đường sắt cường độ sử dụng vốn cao. Cơ sở hạ tầng
và dịch vụ công cộng nằm trong số những yếu tố cần nhiều vốn nhất của hệ thống giao thông.
Hơn nữa, các cơ quan loại bỏ nhiều chi phí giao dịch và cho phép phối hợp một cách tối ưu tất
cả yếu tố của hệ thống, từ chiến lược, lập kế hoạch đến hoạt động. Tuy nhiên, chúng cũng loại
bỏ các cơ chế kiểm tra và cân bằng, khiến hệ thống vận tải có nguy cơ gặp trục trặc mà không
được khắc phục.
Việc tích hợp theo chiều dọc và ngang - kết hợp xe buýt, phà, đường sắt nhẹ, tàu điện ngầm
và các bãi đỗ xe - cho phép xây dựng hệ thống giao thông đô thị đa phương thức hoàn chỉnh
và hiệu quả. Tuy nhiên, từ việc tích hợp đồng thời theo chiều dọc và chiều ngang cũng làm nảy
sinh nhiều thách thức về quản lý. Với sự tích hợp theo chiều dọc giữa các cấp chiến thuật và
thực hiện, mỗi phương thức vận tải có xu hướng phát triển, duy trì, bảo vệ các cấu trúc và ảnh
hưởng của chính nó trong tổ chức tích hợp theo chiều ngang. Sự phối hợp và phân xử theo
chiều ngang giữa các phương thức nhân danh sự thống nhất và thiết kế liền mạch có thể kìm
hãm những điểm mạnh cụ thể của từng phương thức vận tải, và ngăn chặn sự cạnh tranh năng
động giữa chúng.
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Ví dụ, khi đường sắt đô thị và xe buýt được thống nhất dưới cùng một cơ quan chịu trách nhiệm
và trong cùng một cơ quan, hai tình huống có thể xảy ra:
•

Đường sắt và xe buýt được hiểu là hình thành một mạng lưới đa năng, cung cấp cho
hành khách sử dụng phương tiện này hoặc phương kia, hoặc kết hợp cả hai để phù
hợp nhất với nhu cầu của họ. Kết quả là, nếu được lập kế hoạch và vận hành theo cách
tối ưu, một hệ thống tích hợp như vậy sẽ đem lại mức độ dịch vụ và hiệu quả cao.

•

Đường sắt huy động vốn đầu tư rất lớn và cần được hồi vốn, xe buýt có thể bị đẩy
xuống giữ vai trò trung chuyển cho hệ thống đường sắt và bị cấm cung cấp các dịch vụ
có thể cạnh tranh thành công với dịch vụ đường sắt. Điều này sẽ cải thiện vị thế của hệ
thống đường sắt đô thị, nhưng làm giảm phạm vi lựa chọn phương tiện giao thông công
cộng cho hành khách và hiệu quả của hệ thống nói chung.

Việc tích hợp không chỉ hướng đến một quyền lực quản lý thống nhất đối với hệ thống giao
thông vận tải. Có nhiều phong cách và phương thức tích hợp khác nhau, thách thức đối với
MTE là đồng thời gặt hái được những lợi ích từ việc lập kế hoạch xuất sắc và sự năng động
của nền kinh tế thị trường.

Hình 16: Bangkok - Tích hợp theo chiều dọc các dự án lớn ở quy mô quốc gia

Chính phủ nhận thấy giao thông đường bộ ở Bangkok rất tắc nghẽn, do đó, hoạt động
của MRT nên tăng tốc để người dân dễ dàng di chuyển khi không có ôtô cá nhân. Với
Nghị quyết ngày 28/07/1992, nội các đã chấp thuận thành lập một doanh nghiệp
nhà nước dưới sự giám sát của Văn phòng Thủ tướng, chịu trách nhiệm tiến hành Dự
án Vận tải Nhanh Công cộng ở Bangkok và các vùng phụ cận.
Trong khi đó, nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông công cộng gia tăng nhanh
chóng. Do đó, Nghị định của Hoàng gia về việc thành lập Cơ quan Vận tải Nhanh Công
cộng của Thái Lan B.E. 2543 (2000) công bố thành lập Cơ quan Vận tải Nhanh Công
cộng của Thái Lan, viết tắt là “MRTA”, với nhiệm vụ nâng cao thẩm quyền và nhiệm vụ
của Cơ quan Vận tải Nhanh Đô thị, để có thể vận hành hoạt động kinh doanh vận tải
có hệ thống và hiệu quả hơn.
Năm 2002, sau khi cải cách các cơ quan Chính phủ, quyền giám sát của Thủ tướng
Chính phủ đối với Cơ quan Vận tải Nhanh Công cộng Thái Lan đã được chuyển giao
cho Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.”
Nguồn: Cơ quan Vận tải Nhanh Công cộng của Thái Lan https://mrta.co.th/en/about_mrta/history
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Do sự tích hợp chặt chẽ theo chiều dọc từ cấp chiến lược đến cấp chiến thuật, các cơ
quan có thể là những tổ chức khá khép kín và không dễ hợp tác với nhau. Điều này có
thể gây ra lo ngại khi nhiều cơ quan cầm quyền của các cấp chính quyền khác nhau thành lập
các cơ quan giao thông công cộng hoạt động trên cùng một khu vực. Hoặc khi các vùng đô thị
phát triển bao trùm nhiều khu vực bầu cử địa phương, với các cơ quan giao thông vận tải địa
phương của riêng họ.
Nhiều cơ quan phát triển không hiệu quả do bộ máy quan liêu ở mức cao, thiếu sự giám sát,
tập trung vào các vấn đề nội bộ hơn là người dùng, bị can thiệp bởi các lợi ích chính trị hoặc
các quyền lợi khác, và không có khả năng tham gia phối hợp theo chiều ngang với các nhà
cung cấp dịch vụ vận tải khác. Thay vì tham gia hợp tác hoặc cạnh tranh với các nhà vận hành
khác, các cơ quan có xu hướng sử dụng phạm vi tiếp cận theo chiều dọc của mình ở cấp chiến
lược để nhận các đặc quyền độc quyền đối với dịch vụ giao thông công cộng mà họ cung cấp.
Mô hình cơ quan đạt đến giới hạn khi nhu cầu về dịch vụ vận tải vượt quá khả năng định
tính và định lượng của cơ quan, và các khoản trợ cấp bị giám sát chặt chẽ hơn và các
tiêu chuẩn khắt khe hơn, ví dụ, khi:
•

Hệ thống giao thông phát triển và có tính đô thị, đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ quan
chịu trách nhiệm mà họ không đồng ý đồng tài trợ cho các dự án hoặc hoạt động hàng
ngày mà không có trách nhiệm giải trình và kiểm soát chi phí phù hợp,

•

Chính sách vận tải trở nên đa phương thức hơn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn với
các phương thức vận tải và các nhà cung cấp không thể tích hợp hay loại trừ của chúng,

•

Hiệu quả tiêu chuẩn của cơ quan kém hơn so với các hệ thống khác có quy mô và kích
thước tương tự.

Mô hình cơ quan có thể được cải cách để duy trì những điểm mạnh, và bù đắp hoặc xóa bỏ
những điểm yếu của nó. Nhiều ví dụ quốc tế cho thấy các cơ quan vận tải đã phát triển theo
một trong ba (3) tình huống:
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•

Khi các vùng đô thị được phục vụ bởi một số cơ quan, các cơ quan này có thể chọn
phối hợp và hình thành một tổ hợp hoặc liên kết các cơ quan, thực hiện những chức
năng chiến thuật quan trọng ở quy mô vùng. Động thái này duy trì mô hình cơ quan
thành phố ở quy mô đô thị. Cho đến khi các xu hướng được mô tả ở trên buộc cơ cấu
quản trị trung gian này phải cải cách thêm nữa. (Ví dụ: cái gọi là công đoàn giá vé và
Verkehrsverbund bao trùm các vùng đô thị đa trung tâm rộng lớn tại Đức và các quốc
gia châu Âu khác).

•

Cơ quan độc quyền duy trì và thậm chí tăng cường mối quan hệ của mình với cơ quan
chịu trách nhiệm cấp chiến lược, cắt đứt sự tích hợp của nó với cấp thực hiện. Các cơ
quan này phát triển từ công ty điều hành công cộng thành cơ quan điều hành giao
thông công cộng cấp chiến thuật (MTE). (Ví dụ cho sự phát triển này là Giao thông
vận tải London, Giao thông vận tải Khu vực đô thị Manchester (Vương quốc Anh), SL ở
Stockholm (Thụy Điển)).

•

Các cơ quan chịu sự kiểm soát của chính quyền không bao trùm toàn bộ các vùng đô
thị hoặc một số phương thức vận tải sẽ trở thành nhà thầu của MTE được xây dựng
có chủ đích, và cơ quan chịu trách nhiệm sẽ chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp cho cơ
quan của mình sang ký hợp đồng các dịch vụ của mình thông qua MTE. Các cơ quan
này sẽ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ và phát triển hoạt động xuất
sắc của họ. Cuối cùng, họ có thể sẽ bị đồng hóa với các đối thủ cạnh tranh riêng của họ
(Ví dụ: GVA Amsterdam (NL), MVB Munich (DE), RATP Paris (FR) và VBZ Zurich (CH)).
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Hình 17: Paris - các cơ quan hoạt động theo mô hình MTE được xây dựng có chủ đích
Giao thông công cộng ở Paris từng chỉ được lập kế hoạch và điều hành bởi các cơ
quan nhà nước - RATP (Cơ quan quản lý vận tải tự trị Paris) và SNCF (Công ty đường
sắt quốc gia Pháp). Nhiều xu hướng đã dẫn đến sự triển khai dần dần của MTE Paris
có tên Île de France Mobilités:
•

Chính quyền địa phương của Paris, các sở lân cận và vùng đô thị yêu cầu kiểm soát
chặt chẽ hơn việc lập kế hoạch giao thông, cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan
và hoạt động xe buýt trong khu vực rộng lớn hơn.

•

Các chính sách giao thông vận tải của các cơ quan chịu trách nhiệm này ngày càng trở
nên đa phương thức, và được tích hợp theo chiều ngang ngoài giao thông công cộng,
thể hiện dưới tên gọi MTE được xây dựng có chủ đích, nhấn mạnh mục tiêu di chuyển
của người dân đối với việc quản lý các phương thức giao thông.

•

Các cơ quan vận tải truyền thống đã phát triển thành các nhà điều hành vận tải thuộc
sở hữu nhà nước, hoạt động như các công ty tư nhân trên nhiều thị trường quốc tế,
và như nhà thầu của Paris MTE, cho hoạt động kinh doanh cốt lõi truyền thống của họ
và cho các hình thức hợp đồng mới do MTE đề xuất.
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3.5. Mô hình quản trị 3: Cơ quan Điều hành Giao thông vận tải Đô thị (MTE)
MTE kết hợp những ưu điểm của Mô hình Nhà điều tiết và Mô hình Cơ quan, trong khi
giới thiệu những đổi mới giá trị:
•

MTE là một tổ chức chuyên biệt, được thiết kế đặc biệt để hoàn thành các nhiệm vụ cấp
chiến thuật tốt hơn so với một cơ quan tổng hợp, một nhà vận hành hoặc một bộ phận
có thể. Một cơ quan Điều hành Giao thông vận tải được kiểm soát và cấp vốn hoàn toàn
bởi (nhiều) cơ quan công quyền, và được ủy nhiệm pháp lý cho các hoạt động cốt lõi
của họ. Theo quan điểm của các cơ quan chịu trách nhiệm, MTE thực sự là một cơ quan
cấp chiến thuật nằm dưới sự kiểm soát của họ. Việc MTE được đồng sở hữu bởi nhiều
cơ quan chịu trách nhiệm và các hình thức quản lý công hiện đại đảm bảo rằng MTE
được quản trị và kiểm soát bởi cấp chiến lược, nhưng không được quản lý bởi cấp đó.

•

MTE không vận hành các dịch vụ giao thông vận tải. Họ sử dụng các đặc quyền và năng
lực tổng hợp docác cơ quan chịu trách nhiệm ủy quyền để quản lý cơ sở hạ tầng giao
thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải và cấp giấy phép, hoặc ký hợp đồng
với các nhà điều hành để cung cấp dịch vụ vận tải. Theo quan điểm của người điều
hành, MTE có thể được coi là khách hàng, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản
lý, tùy thuộc vào phong cách quản trị do MTE phát triển. Về mặt kỹ thuật, MTE không
phải là cơ quan quản lý, cũng không phải là cơ quan có thẩm quyền. MTE là công cụ
thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan quản lý thực tế hoặc các cơ quan chịu trách nhiệm,
những người có thể ủy quyền một số đặc quyền cho MTE và tập trung vào các nhiệm
vụ chiến lược và điều hành không thể chuyển nhượng của họ.

Trong các hệ thống vận tải đa phương thức, quy mô lớn và đang phát triển nhanh chóng, các
nhiệm vụ cấp chiến thuật có thể rất nhiều, đa dạng và có tầm quan trọng thiết yếu đối với sự
phát triển của toàn bộ ngành dịch vụ vận tải, và trên thực tế, tất cả khía cạnh của sự phát triển
không gian, kinh tế và xã hội của vùng đô thị. So với mô hình nhà quản trị và mô hình cơ quan,
đặc điểm chính của mô hình MTE là vai trò chính và trọng tâm được trao cho một tổ chức duy
nhất, vốn được thiết kế đặc biệt để hoàn thành các nhiệm vụ cấp chiến thuật có thể phối
hợp với chiến lược Tránh - Chuyển đổi - Cải thiện, và thường gồm :
•

Đối với cấp chiến lược: Sự phối hợp của tất cả cơ quan chịu trách nhiệm có mặt trong
hệ thống giao thông đô thị, xây dựng các kế hoạch phát triển và đầu tư, tư vấn kỹ thuật
cho chính quyền và các cơ quan quản lý. Các chiến lược nhằm chuyển nguồn lực và
lựa chọn di chuyển sang các giải pháp giao thông hiệu quả nhất phần lớn phụ thuộc vào
công việc này.

•

Đối với các chủ thể cấp chiến thuật khác: Sự phối hợp với các ngành khác, chẳng
hạn các nhà điều hành giao thông lân cận, các cơ quan giao thông tổng hợp, các sở
quy hoạch sử dụng đất, quản lý cơ sở hạ tầng, quản lý bất động sản, v.v. Sự phối hợp
ngang ngoài ngành giao thông này là cần thiết để đạt tiến độ trong việc tránh các chuyến
đi nhiều và dài trong quá trình sinh hoạt hàng ngày.

•

Đối với cấp thực hiện: Việc điều phối, giám sát, đánh giá và ký hợp đồng với các nhà
vận hành của tất cả phương thức vận tải trong toàn bộ hệ thống dẫn đến việc cải tiến
từng phương thức vận tải.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, MTE có thể là các tổ chức tinh gọn, phần lớn năng lực của họ
dựa trên vị trí trung tâm, duy nhất của họ trong quản trị và các mối quan hệ rõ ràng, thẳng thắn
với tất cả các bên khác trong hệ thống. Vị trí độc đáo này cho phép MTE đạt được sự điều
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phối theo chiều ngang lớn hơn và năng động hơn trên các phương thức vận tải, và vượt
ra ngoài ranh giới hành chính ở tất cả cấp, so với các mô hình quản trị khác.
Sự tăng cười phối hợp theo chiều ngang này có thể dẫn đến sự tích hợp tổ chức thực tế của
nhiều lĩnh vực hơn trong chính MTE. Ví dụ, Cơ quan Giao thông vận tải Mặt đất Singapore
(LTA), như Cơ quan Giao thông và Đường bộ Dubai (RTA), Cơ quan Giao thông vận tải London
(TfL) không chỉ chịu trách nhiệm về tất cả phương thức giao thông công cộng, mà còn
dịch vụ vận tải "từ điểm này đến điểm kia", khuyến khích đi bộ và đi xe đạp và cuối cùng
nhưng không kém phần quan trọng, cấp phép phương tiện, xây dựng đường, bảo trì và
định giá. Những ví dụ này có điểm chung là được quản trị bởi một cơ quan chiến lược cấp
quốc gia hoặc thủ đô duy nhất, có thẩm quyền lập pháp để tạo ra một danh mục đầu tư phong
phú như vậy.
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Hình 18: Cơ quan Giao thông vận tải Mặt đất Singapore

“Cơ quan Giao thông vận tải Mặt đất (LTA) dẫn đầu sự phát triển vận tải mặt đất ở
Singapore. Chúng tôi lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, bảo trì hệ thống và cơ sở hạ
tầng giao thông trên bộ của Singapore. Chúng tôi mong muốn tăng cường kết nối
giao thông trên bộ của Singapore, tích hợp một hệ thống giao thông công cộng xanh
và toàn diện hơn, được bổ sung bởi các lựa chọn đi bộ và đạp xe. Chúng tôi khai thác
công nghệ để tăng cường cơ sở hạ tầng đường sắt và xe buýt, phát triển các lựa
chọn thú vị cho giao thông đường bộ trong tương lai”.
“Chúng tôi được thúc đẩy bởi tầm nhìn về một mạng lưới giao thông đường bộ lấy
con người làm trung tâm, kết nối các cộng đồng và địa điểm. Chúng tôi xem xét trên
diện rộng để quản lý luồng giao thông, cung cấp phương tiện giao thông công cộng
đáng tin cậy và hỗ trợ các tùy chọn di chuyển tích cực cho một thành phố ít ôtô. Ngoài
việc lập biểu đồ tương lai của giao thông mặt đất thông qua các kế hoạch tổng thể,
chúng tôi liên tục xem xét các cách thức, trong đó có sử dụng công nghệ, để nâng
cao độ tin cậy của hệ thống giao thông công cộng, hỗ trợ các lựa chọn đi bộ và đi xe
đạp, trong khi cải thiện kết nối đường bộ và mức độ dịch vụ của các lựa chọn di
chuyển từ điểm này đến điểm kia”.

Nguồn: https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/who_we_are.html

Để đạt được mức độ tích hợp theo chiều ngang công bằng, chính quyền đô thị và khu vực ít
quyền lực hơn cần kết hợp các đặc quyền và năng lực của họ trong một cơ quan điều hành
giao thông khu vực chung, để có thể tham gia đối thoại và hợp tác với các cơ quan quản lý
quốc gia về giao thông liên tỉnh, đường cao tốc, quy định giao thông, quy hoạch đất đai, v.v.
MTE không nên giới hạn vai trò của họ như là trung gian giữa các chủ thể cấp chiến lược và
thực hiện, mà nên phát triển hồ sơ của họ như là các trung tâm năng lực kỹ trị. MTE cũng nên
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xây dựng một cuộc đối thoại thường trực, trực tiếp với người dùng cá nhân và các bên liên
quan có tổ chức của hệ thống giao thông vận tải, từ đó trở thành trung gian giữa xã hội dân sự
và các chủ thể thể chế của hệ thống giao thông:
•

Tổ chức tham vấn các bên liên quan về các chính sách, kế hoạch và dự án vận tải,

•

Truy xuất, theo dõi và đánh giá một cách hệ thống các khiếu nại của khách hàng liên
quan đến chất lượng dịch vụ của nhà điều hành và các sai sót trong thiết kế mạng lưới.

Bằng cách phát triển các hình thức đối thoại như vậy, MTE xây dựng kiến thức của riêng mình
bắt nguồn từ kinh nghiệm thực tế. Họ cũng có đóng góp quyết định vào các quá trình tương tác,
chẳng hạn việc xây dựng các Kế hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững (SUMP), quản lý và cải tiến
chất lượng liên tục.

Mô hình MTE: Cấp chiến lược
Chính phủ quốc gia xác định khuôn khổ lập pháp và quy định để quản lý tham vọng, quy chuẩn
và nền tảng tài chính chung cho toàn bộ hệ thống giao thông.
•

Nhà lập pháp quốc gia thông qua luật, các mục tiêu chính sách, và trong một số trường
hợp, trao quyền sau cho cơ quan điều hành giao thông vận tải.

•

Chính phủ quốc gia đưa ra các kế hoạch tổng thể và mục tiêu cao hơn được tính đến
trong các chính sách giao thông địa phương.

•

Các cơ quan chịu trách nhiệm cấp quốc gia và cấp địa phương thường xuyên đánh giá
cơ quan điều hành giao thông vận tải, từ thành tích chính sách cụ thể, hiệu quả tài chính
và quan điểm cung cấp dịch vụ của họ.

•

Các cơ quan chịu trách nhiệm phải thừa nhận và sử dụng cơ quan điều hành giao thông
vận tải như là đơn vị công cộng duy nhất, hoặc đứng đầu, chịu trách nhiệm tổ chức giao
thông công cộng trong thành phố và vùng đô thị.

Những mục tiêu tổng thể cũng có thể đề cập đến các hiệp ước hoặc thỏa thuận quốc tế, chẳng
hạn Hội nghị lần thứ 24 của các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi
Khí hậu (UNFCCC - COP24, https://unfccc.int/) và Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp
Quốc (SDG, https://sdgs.un.org/goals) hoặc các thỏa thuận khu vực (như KLTSP (ASEAN,
2015)). Dựa trên các mục tiêu phát triển của đất nước, ngân sách quốc gia được phân bổ cho
cơ sở hạ tầng và dịch vụ giao thông.
Trao quyền cho chính quyền địa phương là điều kiện tiên quyết để giải quyết hiệu quả
các thách thức của địa phương hoặc khu vực, và có thể đạt được thông qua việc phân
quyền hoặc tản quyền tương xứng. Việc định rõ trách nhiệm, đặc quyền và nguồn lực của
chính quyền địa phương hoặc vùng, đồng thời điều chỉnh các kế hoạch hành động của địa
phương theo các ưu tiên của chính phủ quốc gia sẽ cho phép bất kỳ MTE nào hoạt động trơn
tru và hiệu quả.
Để đạt được các mục tiêu đã vạch ra trong chiến lược và kế hoạch hành động, mỗi chủ thể phải
đảm nhận một vai trò cụ thể. Sự cân bằng giữa tất cả chủ thể sẽ giúp đảm bảo quản trị chiến
lược và tính bền vững kinh tế, trong khi duy trì sự tập trung vào nhu cầu và kỳ vọng của người
dùng cuối.
Là một phần lợi ích của mình, mỗi cơ quan chịu trách nhiệm liên quan cung cấp cho MTE năng
lực, sự ổn định và quản lý hiện đại để thiết lập nó như một cơ quan tự trị chủ yếu, được hướng
dẫn và kiểm soát bởi các cổ đông cấp chính trị, nhưng được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng
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không chính thức thông qua các áp lực chính trị hoặc sự giữ lại thông tin từ các cơ quan quản
lý khác.

Mô hình MTE: Cấp chiến thuật
Ở cấp chiến thuật, MTE hoạt động hướng tới việc đạt được mục tiêu chiến lược do các
cơ quan chịu trách nhiệm đặt ra, trong các mục tiêu định tính và định lượng.
•

MTE phát triển và duy trì chiến lược dài hạn và thường xuyên báo cáo tiến độ, thành
tích cho cả chính quyền và các bên liên quan.

•

MTE phát triển các khả năng thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu, để trở thành một tổ
chức dựa trên dữ liệu. Cách tiếp cận này sẽ giúp lập kế hoạch, quản lý và liên tục
đánh giá việc cung cấp dịch vụ, đảm bảo trách nhiệm giải trình. Trong bối cảnh đó, điều
quan trọng là phải nâng cao kỹ năng của nhân viên.

•

MTE xác định và quản lý hệ thống giao thông tích hợp, gồm lập kế hoạch và tổ chức
lại dịch vụ (các tuyến đường và thời gian biểu), các dịch vụ di chuyển mới và quy hoạch
cơ sở hạ tầng. Cơ quan này xác định hiệu suất dự kiến và các tiêu chuẩn chất lượng,
như một phần của việc cấp phép và ký hợp đồng cạnh tranh cho các nhà vận hành giao
thông vận tải.

•

MTE giám sát các nhà vận hành có liên quan và quy trách nhiệm cho họ về các
nghĩa vụ theo quy định và hợp đồng, từ đó bảo vệ các cơ quan chịu trách nhiệm khỏi
những khó khăn về quy định và tài chính.

•

MTE quản lý khoản thanh toán trực tiếp từ nhà vận hành, doanh thu tiền vé từ hành
khách và trợ cấp từ cơ quan chịu trách nhiệm; cũng có thể tạo thêm doanh thu hoặc đầu
tư để đảm bảo tính bền vững tài chính cao hơn cho giao thông công cộng.

Trong mô hình chung được thảo luận ở trên, các trách nhiệm kỹ thuật chính cần được giao cho
MTE gồm:
•

Tổ chức và đảm bảo mô hình kinh doanh cho sự di chuyển trong đô thị,

•

Lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các dịch vụ vận tải công cộng đa phương thức (lập
kế hoạch dịch vụ, tổ chức lại dịch vụ, các dịch vụ di chuyển mới) và cơ sở hạ tầng:

•

Cơ sở hạ tầng đường sắt,

•

Làn đường ưu tiên cho xe buýt,

•

Sự đan xen các phương thức,

•

Các dịch vụ hỗ trợ và tạo điều kiện khác.

•

Kiểm toán sự tích hợp của giao thông công cộng với quy hoạch vùng và đô thị;

•

Thiết lập một hệ thống giá vé tích hợp và phác thảo chính sách giá vé;

•

Thiết lập hệ thống thông tin hành khách đa phương thức và toàn diện;

•

Tạo và duy trì một hình ảnh tổng thể về hệ thống giao thông công cộng;

•

Đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống và người dùng; và

•

Phát triển các kỹ năng trong lực lượng lao động.
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Mô hình MTE: Cấp thực hiện
Các nhà vận hành giao thông vận tải chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ vận tải cho hành khách
và các bên liên quan khác. Tùy thuộc vào phân công nhiệm vụ và loại hợp đồng thực hiện, nhà
vận hành cũng có thể tham gia vào một số nhiệm vụ chiến thuật được giao cho MTE.
•

Nhà vận hành phục vụ các khu vực, hoặc theo các tuyến đường và thời gian biểu
được chỉ định, phù hợp với các yêu cầu về hiệu suất và chất lượng được xác định
trong giấy phép tương ứng và các thỏa thuận hợp đồng với cơ quan điều hành giao
thông vận tải.

•

Nhà vận hành thực hiện và quản lý các tài sản của hệ thống giao thông vận tải (cơ
sở hạ tầng, đầu máy toa xe, hệ thống phụ trợ),

•

Các nhà vận hành có trách nhiệm đào tạo và quản lý nhân viên, đảm bảo họ có các
kỹ năng và điều kiện làm việc cần thiết để cung cấp đúng dịch vụ,

•

Các nhà vận hành thực hiện chính sách xây dựng thương hiệu, thông tin và truyền
thông dành cho các dịch vụ giao thông công cộng tích hợp (nếu có),

•

Nhà vận hành thu tiền vé từ hành khách, sử dụng các công cụ được MTE cung cấp
hoặc đồng ý.

Các nhà vận hành xe buýt tư nhân được cấp phép hoặc ký hợp đồng trong một thời hạn cố
định của dịch vụ. Việc không có quyền hoạt động liên tục được đảm bảo sẽ tạo ra sự căng
thẳng trên thị trường, theo đó, nhà vận hành cần không ngừng duy trì hiệu quả hoạt động, hoặc
có nguy cơ mất quyền điều hành hoạt động kinh doanh trong tương lai.
Trong trường hợp vận hành xe buýt, đường sắt quy mô lớn, hoặc các cơ quan công quyền
cung cấp dịch vụ điều hành, việc ngừng hợp đồng chỉ là biện pháp xử phạt cuối cùng. Đối với
hoạt động kinh doanh thông thường, các hợp đồng vận hành sẽ có kế hoạch thưởng-phạt,
đem đến ưu đãi tài chính cho các nhà vận hành để họ cung cấp dịch vụ chất lượng cao
cho khách hàng, cho MTE và toàn bộ hệ thống vận tải. Các kế hoạch thưởng - phạt như vậy
có thể dựa trên các chỉ số như:
•

Doanh thu khách hàng và khách quen

•

Tuân thủ thời gian biểu

•

Sự sạch sẽ, thoải mái, an toàn

•

Hiệu suất môi trường

•

Phát triển nhân viên và trách nhiệm xã hội
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Một số MTE ký hợp đồng với các nhà vận hành có kinh nghiệm quốc tế, cũng nhằm mục đích
trở thành phương tiện chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực. Về lâu dài, điều này sẽ
mang lại lợi ích cho các nhà vận hành địa phương, vốn đang sử dụng nhân tài địa phương,
giúp họ có thể cạnh tranh một cách thỏa đáng với các nhà vận hành quốc tế. Mức cạnh tranh
trên thị trường cao hơn thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, và các phương pháp tốt nhất cho hoạt
động giao thông vận tải. Mô hình hợp đồng xe buýt (BCM) của Singapore được thiết kế đặc biệt
để đạt được điều này. Trước khi có BCM, có hai nhà vận hành địa phương là Công ty Vận tải
Nhanh Singapore (SMRT) và Dịch vụ Xe buýt Singapore (SBS), và Singapore bị ảnh hưởng bởi
tình trạng đầu tư kém hiệu quả vào dịch vụ xe buýt, cũng như thiếu các ý tưởng đổi mới. Là
một phần của BCM, LTA đã mua lại tất cả tài sản xe buýt và tạo sự cạnh tranh trên thị trường
với sự gia nhập của hai nhà vận hành quốc tế, những đơn vị đã đưa ra một số phương pháp
tiếp cận sáng tạo để cải thiện quan hệ lao động với nhân viên, cải thiện hiệu quả hoạt động và
nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Sau khi có BCM, mức độ hài lòng của khách hàng năm
2019 đạt 99,3%, so với 90,7% năm 2015.
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Hình 19: Cơ quan Giao thông vận tải Đô thị Kochi
Kochi là vùng đô thị lớn nhất và đông dân nhất ở bang Kerala, Ấn Độ, có nhiều phương
tiện giao thông: tàu hỏa, xe buýt công cộng và tư nhân (cho các hành trình ngắn, trung
bình và dài), tàu điện ngầm, thuyền, xe ba bánh, taxi, xe đạp và đi bộ, nhưng thiếu
tích hợp và kết nối, dẫn đến hoạt động không hiệu quả.
Trong một phần của Chính sách di chuyển đô thị quốc gia, chính quyền trung ương
đã đặt ra một điều kiện tiên quyết để phê duyệt hệ thống tàu điện ngầm, nhằm tích
hợp tất cả phương thức giao thông công cộng với một trung tâm "chỉ huy và kiểm
soát" duy nhất, giới thiệu hệ thống bán vé chung để tạo sự thuận tiện cho người di
chuyển. Với việc khai trương tuyến đường sắt đô thị năm 2017, nhà vận hành, Công
ty TNHH Đường sắt Đô thị Kochi (KMRL), đã tạo thành một ủy ban cho cơ quan vận
tải, và soạn thảo dự luật Cơ quan Giao thông Đô thị Kerala (KMTA) được thông qua
vào tháng 11/2019.
Bắt đầu từ tháng 11/2020, KMTA là một cơ quan độc lập, chịu trách nhiệm vận hành,
bảo trì, phát triển và giám sát các phương thức giao thông công cộng trong đô thị.
Cơ quan do bộ trưởng giao thông vận tải chủ trì, với thư ký bộ giao thông vận tải giữ
vai trò phó chủ tịch. Nó có thể có tối đa 15 thành viên, gồm nhân viên hành chính
quận, ủy viên cảnh sát thành phố, thư ký của các cơ quan địa phương, thị trưởng, MLA
địa phương và đại diện từ tập đoàn xe buýt nhà nước.

Ủy ban KMTA

Hệ thống bán vé duy nhất cho hầu hết phương thức vận tải, thẻ thông minh KochiOne,
được triển khai. Việc hợp lý hóa tuyến xe buýt sẽ được thực hiện, và sẽ có một thời
gian biểu chung để đảm bảo kết nối thông suốt giữa các phương thức khác nhau. Hệ
thống thông tin công cộng, trong đó có một ứng dụng di động phổ biến, được giới
thiệu. Một chính sách đỗ xe sẽ được áp dụng và các nhà vận hành sẽ được cấp giấy
phép. Một trung tâm chỉ huy và điều khiển duy nhất sẽ giám sát toàn bộ hệ thống.
Các chủ sở hữu xe buýt tư nhân được gộp thành bảy công ty vận hành xe buýt ,và
27.000 xe ba bánh thuộc sáu tổ chức công đoàn đã được gộp thành Hiệp hội Hợp
tác Tài xế.
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Nghiên cứu trường hợp: Ủy ban Giao thông vận
tải đô thị Hàn Quốc

Nguồn: http://news.samsungcnt.com/public-transportation-in-seoul-a-miracle-for-12-million/
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Giới thiệu
Ủy ban Giao thông vận tải Đô thị (MTC) được thành lập như một hệ thống quản trị, trực thuộc
Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải (MOLIT) của Hàn Quốc (ROK), nơi chính
quyền trung ương, chính quyền địa phương và khu vực tư nhân cùng hợp tác để giải quyết vấn
đề giao thông đô thị năm 2019. Đây là một nhiệm vụ trọng yếu, vì khoảng 80% người dân Hàn
Quốc sống ở các vùng đô thị, nơi đang gặp thách thức do các vấn đề tắc nghẽn, tai nạn
đường bộ, ô nhiễm không khí và thời gian đi lại dài giữa trung tâm thành phố và vùng
ngoại ô.
Việc thiếu những dịch vụ vận tải liên thành phố thích đáng qua các địa giới hành chính
làm trầm trọng thêm các vấn đề như thiếu nhà ở, và các vấn đề giao thông liên quan đến
sự phát triển đô thị mới. MTC đóng vai trò như một nền tảng tạo điều kiện thuận lợi và hòa giải
các vấn đề như sự chậm trễ trong đàm phán, các nhu cầu và ý kiến trái chiều giữa cơ quan
chức năng địa phương về phương pháp xử lý nhu cầu vận tải và tài chính. Cấu trúc và nhiệm
vụ của MTC cho phép ủy ban này thúc đẩy sự tích hợp trên 5 lĩnh vực chính: quản lý, giá vé,
giao thông vận tải và sử dụng đất, phương thức, dữ liệu và công nghệ.
MTC phát triển từ Hiệp hội Giao thông vận tải Đô thị (MTA) được thành lập vào năm 2005,
sau cải cách giao thông công cộng Seoul năm 2004 (KOTI, 2012). Trách nhiệm chính là phối
hợp các chính sách giao thông công cộng trên khắp các tỉnh Seoul, Incheon và Gyeonggi, được
gọi là Khu vực Thủ đô Seoul (SCA) trên nền tảng pháp lý của Đạo luật Tự trị Địa phương năm
2008. Luật này cho phép MTA được thành lập nếu có một dịch vụ yêu cầu sự hợp tác của hai
hoặc nhiều chính quyền địa phương.
Theo một phân tích được thực hiện bởi Diễn đàn Giao thông vận tải Quốc tế (ITF), MTA
có những hạn chế sau:
•

Đội ngũ nhân viên MTA chủ yếu gồm công chức cũ của các cơ quan hành chính cấp
tỉnh với hợp đồng hai năm, điều này khiến việc xây dựng chiến lược dài hạn và ổn định
từ năm 2005 đến năm 2017 trở nên khó khăn.

•

Khả năng tài trợ của MTA chỉ dựa trên sự đóng góp tự nguyện của chính quyền ba địa
phương.

•

MTA không có quyền lực pháp lý để thách thức các quyết định của bất kỳ chính quyền
địa phương nào.

Quản lý hạn chế trên toàn Khu vực Thủ đô Seoul (SCA)
Khu vực Thủ đô Seoul (SCA) có ba khu vực pháp lý với dân số vượt quá 50% tổng dân số cả
nước (Kyu-won, 2021). Theo Dịch vụ Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS), năm 2019, dân
số SCA gồm 9,7 triệu người ở Seoul, 13,2 triệu người ở Gyeonggi và 2,9 triệu người ở Incheon.
Thách thức ở đây là sự tích hợp của ba khu vực, trong đó Seoul và Incheon chịu trách nhiệm
lập kế hoạch và thực hiện các dự án giao thông trong phạm vi quyền hạn của họ, và quản lý
giao thông đô thị; còn 27 thành phố và 5 quận của Gyeonggi-do cùng chịu trách nhiệm về việc
quản lý và và các dự án giao thông.
MTA nhắm đến phát triển các kế hoạch giao thông công cộng đô thị xuyên ranh giới, thiết lập
BRT và các phương tiện trung chuyển, tiến hành tham vấn và điều chỉnh các dự án liên vùng,
đồng thời phối hợp lập kế hoạch tuyến xe buýt và thu phí cho tất cả hệ thống giao thông liên
thành phố. Do hạn chế về quản lý đô thị, MTA không thể mở rộng hiệu quả các tuyến xe buýt
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trên toàn khu vực và hệ thống xe buýt nhanh (BRT) rộng hơn; hoàn thiện các trung tâm chuyển
giao đa phương thức; xây dựng các tuyến đường sắt đô thị và đường giao thông liên vùng; và
giải quyết các xung đột liên quan đến doanh thu từ giá vé quá cảnh tích hợp (ITF, 2018).

Thành lập Ủy ban Giao thông vận tải đô thị (MTC)
Ủy ban Giao thông Đô thị (MTC) được thành lập vào tháng 3/2019, với tầm nhìn tạo ra một
hệ thống giao thông đô thị kết nối mọi người vượt qua các ranh giới, dẫn đến tăng trưởng
chung trong các lĩnh vực liên quan, vượt ra ngoài phạm vi của MTA trước đây (MTC,
2019). Ủy ban gồm 5 ủy ban khu vực: Khu vực Thủ đô Seoul (SCA), Khu vực Busan và Ulsan,
Khu vực Daejeon, Khu vực Gwangju và Khu vực Daegu. Chìa khóa thành công cho MTC là
đảm bảo tất cả bên liên quan làm việc hợp tác, với 5 trụ cột tích hợp chính: Hành chính, Phương
thức, Giao thông và Sử dụng đất, Giá vé, Dữ liệu và Công nghệ.
Tích hợp quản trị
MTC có 5 Ủy ban khu vực cũng như Ủy ban công tác và Ủy ban tham vấn quản lý xung đột để
đảm bảo chính quyền trung ương, chính quyền địa phương và khu vực tư nhân có thể hợp tác
tích cực trong việc giải quyết vấn đề giao thông của các vùng đô thị rộng lớn hơn. Các ủy ban
cùng nhau làm việc để đưa ra Kế hoạch cơ bản và Kế hoạch thực hiện; Kế hoạch Cơ bản được
lập 20 năm một lần và Kế hoạch Thực hiện được lập 5 năm một lần.
Tích hợp phương thức
MTC đảm bảo hệ thống giao thông được tích hợp trên các vùng đô thị. Kế hoạch gồm việc
triển khai mạng lưới Tàu Cao tốc Lớn (GTX) làm trục chính, bao quanh là các tuyến xe
điện và Siêu-BRT, cũng như đưa vào sử dụng Xe buýt Trung chuyển Nhanh (BTX). Việc
tích hợp này cũng yêu cầu xây dựng các trung tâm vận chuyển liên phương thức, nơi mạng
lưới GTX và BTX đáp ứng xe buýt và tàu đô thị, để thúc đẩy việc di chuyển đi làm hiệu quả qua
các vùng đô thị.
Tích hợp giao thông vận tải và sử dụng đất
MTC hướng tới giải quyết vấn đề mà các chính sách và sự phát triển mạng lưới giao thông
thường bỏ qua hoặc làm các phát triển không gian khu vực bị tụt hậu. Do đó, Quy hoạch Giao
thông vận tải Diện rộng năm 2030 cố gắng phản ánh đặc điểm của từng vùng đô thị, và
bố trí mạng lưới xe buýt hiệu quả cho các thành phố mới thành lập theo đúng dự kiến
hoặc kịp thời.
Tích hợp giá vé
MTC khuyến khích sự chuyển đổi sang phương tiện đi lại hiệu quả về chi phí qua các khu vực
đô thị, thông qua tích hợp giá vé và tạo thẻ giao thông đô thị diện rộng (thẻ MTC). Thẻ MTC sẽ
đưa ra chiết khấu và phần thưởng, cũng như quản lý các khoản trợ cấp giá vé của bên thứ ba
cho hành khách.
Tích hợp dữ liệu và công nghệ
MTC sẽ chịu trách nhiệm phân tích các phương án di chuyển mới khác nhau và tiềm năng tích
hợp chúng với các hệ thống giao thông công cộng, để đảm bảo các vùng đô thị cung cấp được
kế hoạch đi lại và hệ thống thanh toán tối ưu. Hơn nữa, MTC có nhiệm vụ kết hợp các phương
tiện tự lái, như xe buýt tự hành, vào hệ thống giao thông công cộng.
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Hình 20: Nhiệm vụ và cơ cấu của Ủy ban Giao thông Đô thị (MTC)

Tăng cường cơ sở hạ tầng
•
•

Xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị với thời gian di chuyển giữa các điểm dừng chính
chỉ khoảng 30 phút,
Phục hồi chức năng của các tuyến đường huyết mạch thông qua tăng cường mạng lưới
đường bộ.

Cải thiện vận hành
•
•
•

Tăng đáng kể số lượng xe buýt đô thị và cải thiện dịch vụ,
Tạo ra một hệ thống trung chuyển nhanh chóng và thuận tiện,
Giảm chi phí vận chuyển và nâng cao tính công cộng.

Đổi mới hệ thống
•
•
•

Cung cấp các biện pháp giao thông đô thị chủ động,
Tái cấu trúc hệ thống đầu tư cho các công trình giao thông đô thị,
Tăng cường thực hiện chính sách giao thông đô thị.

Chuẩn bị cho tương lai
•
•

Xây dựng một thành phố đầu mối giao thông công cộng với chất lượng không khí tốt
hơn,
Cung cấp dịch vụ vận chuyển từ điểm này đến điểm kia thông suốt.
Tổng quan Tổ chức Seoul MTC
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4)

Nền tảng của MTE

4.1. Quy hoạch sử dụng đất và Quản trị giao thông vận tải
Trong một vùng đô thị, nhu cầu di chuyển rất đa dạng và việc thỏa mãn chúng đòi hỏi
một loạt dịch vụ vận tải khác nhau, từ cự ly ngắn riêng lẻ đến liên đô thị tập thể. Muốn
tạo lập một hệ thống giao thông hiệu quả và có hiệu suất cao, các dịch vụ này phải được kết
nối và phối hợp để hành khách có thể lựa chọn và kết hợp giữa chúng theo cách họ thấy phù
hợp. Vai trò của MTE là điều phối sự liên kết này, và tạo điều kiện thuận lợi cho các lựa chọn
có chọn lọc của hành khách.
Các dịch vụ này không chỉ cần được tích hợp, mà còn phải phù hợp với bối cảnh không gian
và đô thị của chúng. Các vùng đô thị có đặc trưng là cấu trúc đa trung tâm rộng khắp, và sự
phân bố của các chức năng kinh tế, xã hội. Sự phân bố không gian của các chức năng này và
cấu trúc của hệ thống giao thông phụ thuộc lẫn nhau một cách mạnh mẽ. Các lựa chọn về địa
điểm có tác động lâu dài đến toàn bộ hệ thống vùng.
Cấu trúc đô thị dày đặc và chặt chẽ có những lợi thế đáng kể, và nhiều thành phố ở ASEAN đã
tận dụng lợi thế của việc tổ chức các dịch vụ vận tải xung quanh mật độ sử dụng đất. Singapore
đã biến điều này thành một vấn đề chính sách để phát triển hệ thống giao thông công cộng của
mình, và ở một mức độ nào đó, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, Jakarta và các đô thị lớn khác
của ASEAN cũng đã áp dụng chúng. Các nền kinh tế đô thị có năng suất cao, phải đảm bảo sự
ổn định tài chính lâu dài và mô hình kinh doanh thương mại năng động cho hệ thống giao thông
của họ để có được thành công bền vững.
Quản trị tích hợp hoặc phối hợp sử dụng đất và giao thông vận tải ở cấp độ vùng đô thị
mang lại một số lợi thế:
•

Cho phép chuyển các tầm nhìn chiến lược và các hạn chế thực tế thành một hệ thống
vận tải hiệu quả và chặt chẽ về mặt không gian, tránh những khoảng trống và phần
thừa:
o

đảm bảo không gian đô thị cần thiết cho cơ sở hạ tầng giao thông công cộng

o

đảm bảo những phát triển mới được đưa vào mạng lưới giao thông ngay từ ngày
đầu

•

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển theo định hướng giao thông (TOD) xung
quanh các điểm tiếp cận hệ thống giao thông công cộng, hỗ trợ khả năng tiếp cận và
sức hấp dẫn của các địa điểm đó, tạo ra giá trị gia tăng vốn quan trọng cho việc tài trợ
đầu tư cơ sở hạ tầng cần thiết và vận hành hệ thống,

•

Tăng cường năng lực của chính quyền vùng trong việc tham gia với các đối tác phát
triển và đầu tư quốc tế, những người yêu cầu các kế hoạch dài hạn tích hợp và có tính
thuyết phục.

Để đạt được sự phối hợp tốt giữa quy hoạch sử dụng đất và giao thông vận tải, cả hai chức
năng có thể được tích hợp trong cùng một cơ quan điều hành sử dụng đất và giao thông. Nếu
điều này có vẻ không khả thi, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và các cơ
quan điều hành trong cả hai lĩnh vực có thể được thể chế hóa. Ví dụ:
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•

khung sử dụng đất được xác định bởi MTE, (Sở Giao thông Vận tải Thành phố Cape
Town)

•

ở Hồng Kông, Sở Giao thông vận tải là một cơ quan chức năng của Cục Nhà ở và Giao
thông vận tải, và gần đây chính quyền Hồng Kông thừa nhận rằng việc tổ chức giao
thông công cộng, cung cấp nhà ở và đất đai có liên quan chặt chẽ với nhau (Kin-chung,
2018),

•

tại Singapore, LTA hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quy hoạch ở cả cấp quốc gia và
khu vực

4.2. Phương trình kinh tế và tài chính của hệ thống giao thông vận tải đô thị
Một cơ sở tài chính vững chãi và bền vững cho phép MTE thực hiện chiến lược dài hạn.
Các nguồn lực để tài trợ cho giao thông công cộng nên đến từ nhiều nguồn khác nhau,
trong đó có và, tất nhiên, quan trọng nhất là doanh thu từ hộp thu tiền vé trực tiếp cho
các hoạt động hàng ngày và ngân sách công cho các khoản vốn đầu tư dài hạn. Doanh
thu từ hộp thu tiền vé trực tiếp và nhiều nguồn tài trợ công tăng cường tính tự chủ và tính
chuyên nghiệp của MTE, vốn phải thực hiện để duy trì sự ủng hộ của khách hàng và các bên
liên quan. Ngược lại, nếu MTE phụ thuộc phần lớn vào tài trợ từ một nguồn duy nhất, nó sẽ
mất quyền tự chủ.
Doanh thu trực tiếp từ các dịch vụ giao thông công cộng tùy thuộc vào chính sách giá vé và sự
bảo trợ giá vé. Các chính sách và mức giá vé được quyết định bởi cơ quan quản lý hoặc cơ
quan chịu trách nhiệm, những đơn vị cần chuẩn bị tài trợ cho giá vé thấp hơn giá thị trường
thông qua các khoản thanh toán cho MTE, nhà vận hành hoặc hành khách, tùy thuộc vào cấu
trúc chung của hệ thống giá vé.
Định giá và bán vé là một công cụ điển hình của chiến lược Chuyển đổi để tác động đến các
lựa chọn phương tiện giao thông cá nhân, và cuối cùng là các lựa chọn vị trí và mô hình di
chuyển ở quy mô vùng. Các cách tiếp cận khác nhau đối với chính sách giá vé gồm:
•

Các dịch vụ giao thông công cộng được thiết kế như điểm hỗ trợ cho người có thu nhập
thấp thường sẽ có giá vé thấp, và chi phí vận hành chủ yếu sẽ do chính phủ đóng góp
trực tiếp hoặc gián tiếp,

•

Các dịch vụ vận tải công cộng được thiết kế như xương sống của hệ thống giao thông
chung sẽ có giá vé cao hơn, được thiết kế để tối ưu hóa doanh thu cho hoạt động bền
vững.

Nên có các quy tắc rõ ràng về sự điều chỉnh cần thiết cho mức giá vé, điều có thể được thúc
đẩy bởi các lực lượng thị trường (chẳng hạn Chỉ số giá tiêu dùng hoặc Chỉ số tiền lương) hoặc
bởi các yêu cầu tài trợ (để đạt được mức thanh toán chi phí tối thiểu xác định cho hoạt động
vận tải).
Điều cơ bản là phải hiểu rằng tính kinh tế của giao thông công cộng và giá cả dịch vụ
giao thông vận tải là một phần của nền kinh tế sử dụng đất và giao thông đô thị liên
phương thức hoàn toàn. Nếu chi phí nhà ở tại các vị trí trung tâm thấp và chi phí của các
phương thức vận tải riêng lẻ thấp, thị trường sẽ chỉ chấp nhận giá vé giao thông công cộng
thấp. Trong trường hợp này, MTE phải dựa vào công quỹ từ các nguồn không liên quan đến
giao thông. Do những khoản tiền này cũng cần thiết cho nhiều chính sách công khác, MTE sẽ
bị tài trợ dưới mức nhu cầu, hoặc bị coi là cơ quan quản lý mới chi tiêu tiền của các ngành khác.
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Nếu chi phí cho nhà ở tại các vị trí trung tâm cao và chi phí cho các phương thức vận tải cá
nhân cũng cao, thì nền kinh tế giao thông vận tải dựa trên thị trường có thể phát triển. Do quá
trình công nghiệp hóa ở quy mô toàn cầu, tổng chi phí trực tiếp của vận tải cá nhân - phương
tiện và nhiên liệu - thấp. Nhưng các chi phí gián tiếp ròng cho chính phủ và xã hội là đáng kể:
chi phí cung cấp đủ cơ sở hạ tầng đường bộ, chi phí cho việc lái xe và đỗ xe, chi phí phục vụ
giao thông đường bộ (ra chính sách và quản lý giao thông), chi phí y tế liên quan đến tai nạn
và ô nhiễm không khí, chi phí hệ sinh thái liên quan đến nhiên liệu và các ngành công nghiệp
xe cộ, v.v. Điều này là hiểu biết chung và do đó, thuế đánh vào xe cộ, nhiên liệu, bãi đậu xe và
đường cao tốc được sử dụng và chấp nhận rộng rãi.
Ở các khu vực đô thị đang phát triển, chi phí từ phương tiện giao thông cá nhân bùng nổ do
thời gian đi lại hàng ngày dài hơn, việc chuyển từ xe hai bánh sang ôtô và ùn tắc kéo theo,
ngoại cảnh xã hội tiêu cực (tai nạn đường bộ, ô nhiễm không khí, tiếng ồn, ảnh hưởng sức
khỏe, thiếu không gian xanh…), và nhu cầu về cơ sở hạ tầng tăng mạnh để giữ cho hệ thống
hoạt động. Gần đây, nhiều đô thị lớn ở ASEAN đã trải qua thách thức về vật chất và tài chính
đối với hệ thống giao thông đô thị này, và nhận thấy rằng cần phải đầu tư lớn vào cơ sở hạ
tầng giao thông công cộng để giảm tổng chi phí dài hạn của hệ thống giao thông đô thị
(Xem Danh sách hệ thống trung chuyển công cộng tại các vùng đô thị ASEAN bên dưới). Giá
vé giao thông thấp sẽ khuyến khích nhiều người dân tìm kiếm nhà ở xa hơn. Điều này làm vấn
đề trầm trọng hơn và không thu thập được các nguồn lực cần thiết để giải quyết nó.
Các lợi ích gián tiếp và bên ngoài từ lượng người đi phương tiện giao thông công cộng tăng lên
cũng chứng minh cho đóng góp từ người thụ hưởng những lợi ích này, chẳng hạn người
lái xe ôtô được hưởng lợi từ việc giảm ùn tắc và các nhà đầu tư bất động sản được
hưởng lợi từ việc khả năng tiếp cận các dự án của họ được cải thiện. Các khoản đóng
góp của chính phủ đại diện cho tổng các lợi ích gián tiếp và bên ngoài không thể được tính trực
tiếp cho người thụ hưởng nhưng vẫn có thể liên kết với các chỉ số liên quan đến giao thông,
chẳng hạn quyền phát triển đất, phí đường bộ, phụ phí xăng dầu, v.v.
Các khoản thuế, khoản thu riêng, hoặc khoản phí đặc biệt có thể được sử dụng để làm cho nền
kinh tế và tài chính giao thông đô thị minh bạch, dễ dự đoán hơn. Ví dụ, chi tiêu vốn cho giao
thông công cộng được thiết kế để kết nối các phát triển đô thị mới có thể được đồng tài
trợ thông qua một cơ chế kinh tế thông minh có tên là Land Value Capture (Suzuki, 2015).
Ai cũng biết cơ sở hạ tầng giao thông công cộng tốt sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận của
địa điểm cụ thể, và do đó, làm tăng sức hấp dẫn của địa điểm đó trong việc sử dụng như đất ở,
thương mại hoặc kinh doanh, dẫn đến giá trị đất cao hơn. Sự nâng cao giá trị thương mại nhờ
cung cấp cơ sở hạ tầng giao thông nên được thu lại và đóng góp vào tài trợ cho cơ sở hạ tầng
giao thông này.
“Các kế hoạch tài chính thu lại giá trị gia tăng dựa trên phát triển (DBLVC) đang được thực
hiện ở các siêu đô thị châu Á như Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) và Tokyo đã
giúp họ không chỉ tạo ra nguồn vốn cho đầu tư vận chuyển, chi phí vận hành và bảo trì, mà
còn thúc đẩy phát triển đô thị bền vững thông qua phát triển theo định hướng vận chuyển
(TOD). Nhiều thành phố đang mở rộng nhanh chóng ở các nước đang phát triển có điều kiện
để giới thiệu DBLVC - cụ thể là tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, thu nhập thực tế tăng, cơ giới
hóa và mức độ tắc nghẽn tăng lên - tất cả đều làm tăng giá trị đất đai trong phạm vi gần quanh
các trạm hoặc hành lang trung chuyển. Nếu được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh địa phương,
các kế hoạch DBLVC có tiềm năng to lớn để trở thành một bộ máy chiến lược quan trọng về
tài chính và quy hoạch đô thị cho các thành phố ở nước đang phát triển”.
Nguồn: Ngân hàng thế giới (Suzuki, 2015)
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Cơ sở hạ tầng giao thông và vốn đầu tư vào giao thông công cộng cũng có thể được tài trợ
thông qua cơ chế đối tác công-tư. Trong các cơ chế này, dự án giao thông được cơ cấu để hấp
dẫn về mặt thương mại đối với các nhà đầu tư tư nhân, trong khi một số tài sản bất động dài
hạn có thể được tài trợ bởi các cơ quan nhà nước. Với một cơ chế cân bằng rủi ro và lợi ích
phù hợp, khu vực tư nhân có thể đóng góp thêm đáng kể về năng lực tài chính và vận hành.
Các hợp đồng PPP như vậy có thể được trao trên cơ sở đặc nhượng hoặc nhượng quyền, tùy
thuộc vào khả năng sinh lời tài chính.

4.3. Một phương thức tiếp cận hợp lý tính kinh tế của MTE
Sứ mệnh của MTE là tối ưu hóa hệ thống giao thông và tạo ra nhiều hơn lợi ích do giao
thông mang lại cho toàn bộ nền kinh tế và xã hội, với mức chi tiêu công thêm thấp. MTE
phải được mong đợi sẽ thực hiện các chiến lược và quản lý tốt. Để MTE tổ chức giao thông
công cộng ở mức dịch vụ đã thoả thuận, các cơ quan chịu trách nhiệm phải cung cấp hỗ trợ tài
chính như đã thoả thuận. Đây là hợp đồng giữa ban điều hành của MTE và hội đồng chính trị
của các cổ đông.
MTE chịu trách nhiệm phân bổ chiến thuật hiệu quả các nguồn lực, hướng tới các mục
tiêu chiến lược rõ ràng và đã được thống nhất của các cơ quan chịu trách nhiệm. Việc
cung cấp kinh phí bổ sung cũng phải được thực hiện cho các trường hợp bất thường và khẩn
cấp, chẳng hạn ứng phó với đại dịch hoặc thiên tai. Ngoài ra, một số yếu tố ngoại tác liên quan
đến chi phí nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà điều hành vận tải, chẳng hạn biến động lớn về
giá dầu. Đôi khi, MTE cũng đóng vai trò phòng ngừa những rủi ro này thông qua nhiều cơ chế
khác nhau, chẳng hạn quỹ bình ổn giá dầu.
Một MTE có khả năng thiết kế và triển khai cơ sở hạ tầng giao thông tiết kiệm tài nguyên, cũng
như tổ chức một hệ thống vận tải đa phương thức phát triển mạnh sẽ có sự hỗ trợ chung cho
sứ mệnh của mình, gồm nguồn tài trợ cần thiết từ hộp thu tiền vé, chính phủ, ngân hàng và các
nhà đầu tư tư nhân.
MTE có thể có nhiều vai trò khác nhau liên quan đến cơ sở hạ tầng giao thông, đội xe và đầu
máy xe lửa. Những tài sản quan trọng này yêu cầu vốn đầu tư đáng kể và vòng đời tài sản dài.
Trong số các lựa chọn khác nhau, MTE hoặc nhà vận hành có thể trở thành chủ sở hữu của
cơ sở hạ tầng giao thông công cộng (ví dụ: nhà ga, kho chứa, v.v.) và/hoặc đầu máy xe lửa.
Hơn nữa, vai trò của nhà điều hành giao thông trong việc đầu tư vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng
mới và mua đầu máy mới cũng có thể được xác nhận theo nhiều cách khác nhau.
Khi thiết lập một MTE, các quyết định phải được đưa ra để người điều hành có đủ quyền tự chủ
về tài chính, và như vậy, cho phép MTE giải quyết các vấn đề di chuyển bằng nguồn tài chính
của họ. Những điểm sau đây cần được xem xét:
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•

Các khoản đầu tư và thiếu hụt của hoạt động giao thông công cộng được tài trợ như thế
nào và ở cấp thể chế nào (địa phương, khu vực và/hoặc quốc gia)? Ai và tổ chức công
nào sẽ quyết định và bỏ phiếu về ngân sách của MTE?

•

Các nguồn tài chính có sẵn cho nhà điều hành (từ tiền vé và/hoặc doanh thu cửa hàng,
v.v.) và chúng sẽ được thu thập thế nào? Liệu cơ quan điều hành giao thông vận tải
hoặc cơ quan công quyền khác có được phép thu một loại thuế cụ thể (ví dụ: đối với
các công ty nằm trong lưu vực của cơ quan có thẩm quyền hoặc đối với hoạt động bán
hàng trong một khu vực cụ thể)?

•

Ai quyết định và trên nguyên tắc, mức bồi thường như thế nào? Ai sẽ sở hữu doanh
thu/nguồn lực? Chúng sẽ được sử dụng như thế nào? Nhà điều hành giao thông vận
tải nên thu và phân phối doanh thu từ tiền vé cho nhà vận hành dựa trên mức độ cung
cấp dịch vụ của từng đơn vị trong khu vực địa lý như thế nào? Cơ cấu giá vé và mức
giá vé sẽ được quyết định như thế nào và bởi ai? Cần có những ưu đãi gì để các nhà
vận hành tăng doanh thu và họ có quyền tự chủ gì?

Điều quan trọng là phải thiết kế một hệ thống kiểm tra và cân bằng tốt, vốn không chỉ giảm thiểu
rủi ro tài chính để MTE thực hiện các nghĩa vụ và nhiệm vụ của mình, mà còn đảm bảo tính xác
thực, tính toàn vẹn và sự triển khai hiệu quả của các nguồn lực tài chính.
Ngân sách dự kiến của Cơ quan Giao thông vận tải London (TfL) cho năm 2019-2020 cho thấy
hình ảnh về ngân sách của một MTE lớn, trưởng thành, gồm doanh thu từ phí ùn tắc (trong số
các khoản khác), mức thanh toán chi phí cao từ doanh thu hành khách, gia hạn tài sản và đầu
tư mới đáng kể, chủ yếu trong lĩnh vực đường sắt, lĩnh vực xe buýt hoàn toàn được thuê ngoài
và chi phí đầu tư được tính vào chi phí vận hành.
Hình 21: Ngân sách dự kiến của TfL năm 2019-2020

Nguồn: dẫn lại từ Kế hoạch kinh doanh của TfL từ 2021-2021 đến 2024-2025 (Transport for London, 2019)
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5)

Tổ chức thị trường và ký kết hợp đồng

5.1. Hợp đồng giữa MTE và các nhà vận hành
Một khía cạnh quan trọng của việc thiết lập và phát triển hệ sinh thái dịch vụ giao thông vận tải
là xác định loại nhà vận hành nào được phép vận hành loại dịch vụ nào, ở những khu vực nào
của vùng đô thị. Về cơ bản, trong nền kinh tế thị trường tự do, đây là những điều kiện khung
được đặt ra bởi cơ quan quản lý, những người cấp giấy phép hoạt động dựa trên các quy định
áp dụng chung. Nhưng các công cụ cần thiết, bắt buộc và độc quyền do MTE cung cấp
cho nhà vận hành xác lập nhà vận hành như đơn vị tổ chức cấp hai và mang tính quyết
định của thị trường dịch vụ vận tải, đến mức đôi khi, nhà điều hành được các nhà vận hành
vận tải gọi là Nhà điều tiết.
Trên thực tế, nhiều mối quan hệ hợp đồng có thể hình thành giữa MTE và các nhà vận
hành giao thông vận tải, từ giấy phép hoạt động đơn giản, các hình thức nhượng bộ phức tạp
và PPP, đến các hợp đồng dịch vụ và các thỏa thuận thuê ngoài đơn giản. Thiết kế của hợp
đồng MTE - Nhà vận hành phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn lịch sử và độ trưởng thành
của MTE, năng lực của nhà vận hành tại thị trường địa phương, các phương thức vận tải liên
quan, các khoản đầu tư được lên kế hoạch trong thời gian hợp đồng, các thỏa thuận chia sẻ
rủi ro và phương thức phân bổ hợp đồng.
Hình 22: Các hình thức của hợp đồng MTE - Nhà vận hành

Nguồn: dựa trên khảo sát UITP
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Hợp đồng là sự ràng buộc lẫn nhau giữa hai bên. Chúng liên quan đến việc phân phối, nhưng
không nhất thiết phải liên quan đến thanh toán. Chúng cũng chứa các điều khoản kết thúc. Giấy
phép kinh doanh dịch vụ vận tải vốn đã là một dạng hợp đồng. Nhà vận hành cung cấp dịch vụ
vận tải theo các điều khoản của giấy phép, trong khi cơ quan cấp phép cung cấp các phương
tiện cần thiết cho việc sản xuất dịch vụ, chẳng hạn cơ sở hạ tầng và bảo vệ khỏi sự thiên vị
trong cạnh tranh. Nếu cơ quan có thẩm quyền không tuân thủ, nhà vận hành sẽ không
thực hiện theo các điều khoản tham chiếu hoặc đóng cửa doanh nghiệp. Nếu đơn vị vận
hành không tuân thủ, cơ quan chức năng sẽ phạt, hoặc thu hồi giấy phép. Giấy phép là một
công cụ mạnh mẽ để định hình và phát triển hệ thống giao thông, nếu:
•

cơ quan quản lý và MTE hợp tác chặt chẽ và có đặc quyền sử dụng lực lượng của Nhà
nước, khi cần thiết,

•

cơ quan quản lý và MTE có hiểu biết sâu sắc về các trường hợp kinh doanh dịch vụ vận
tải và cơ chế thị trường.

Bất kỳ sự gia tăng mức độ dịch vụ nào kéo theo chi phí sản xuất tăng đều phải được chi trả bởi
hành khách hoặc nhà vận hành. Nếu các nhà chức trách mong đợi mức độ dịch vụ tăng cao
hơn mức mà hành khách hoặc nhà vận hành sẵn sàng chi trả, họ phải bù cho mức tăng này,
nếu không hành khách và nhà vận hành sẽ bỏ đi. Nhiệm vụ của MTE là tư vấn cho cơ quan
chức năng về các mức dịch vụ tối ưu - và các mức giá vé tương ứng - sẽ được thị trường
giao thông vận tải hoan nghênh, và việc cải thiện cơ sở vật chất do chính quyền cung
cấp nào có thể tăng cường hơn nữa sự tăng trưởng và hiệu quả của thị trường dịch vụ
vận tải, hướng tới các mục tiêu trong chiến lược giao thông vận tải của các cơ quan
chức năng. Một MTE có năng lực tốt trong tìm hiểu thị trường, cấp phép và tạo điều kiện thuận
lợi cho hoạt động dịch vụ vận tải có thể phát triển hệ thống giao thông đô thị đa phương thức
theo tiêu chuẩn và hiệu suất cao, mà không cần tăng trợ cấp vận hành.
Tuy nhiên, nhiều nhà chức trách không đi con đường này. Do đó, nếu cơ quan chức năng:
•

không muốn cung cấp các công cụ cần thiết, chẳng hạn làn đường dành riêng cho giao
thông công cộng trên một con đường tắc nghẽn và các nút giao đa phương thức ở các
vị trí trung tâm,

•

muốn có các tuyến xe buýt thường xuyên hoặc tần suất cao ở những khu vực không có
đủ hành khách,

•

muốn có mức độ thoải mái hoặc an toàn mà hành khách không sẵn sàng chi trả,

•

thì họ phải chi trả cho khoản thiếu hụt phát sinh từ vận hành, khi đó, các điều khoản
tham chiếu chi tiết và lịch trình tài chính trở thành yếu tố chính của hợp đồng giữa MTE
và các nhà vận hành.

Một số mục tiêu và hoàn cảnh xác nhận các cơ quan chức năng không chỉ chi tiêu cho
công cụ của thị trường vận tải, mà còn cho cả chi phí vận hành:
•

khi nằm trong dự đoán về sự phát triển của thị trường mong muốn, trợ cấp vận hành
trên một dây chuyền mới cho đến khi doanh thu đủ để tự tài trợ,

•

hoặc để đạt được các mục tiêu xã hội mà không chủ thể nào khác sẵn sàng chi trả từ
tiền túi của mình, chẳng hạn tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông công
cộng nghiêm ngặt hơn đối với phương tiện cá nhân.

Hợp đồng có thể được coi là công cụ cải tiến chất lượng quản lý thực hiện, để quản lý mạng
lưới giao thông công cộng và tổ chức phân công trách nhiệm giữa các đối tác theo những mục
tiêu tương ứng. Các hợp đồng thiết lập mối quan hệ giữa MTE và các nhà vận hành cân nhắc
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chính sách di chuyển toàn diện, nhu cầu của khách hàng, cùng cơ sở vật chất cần thiết để tăng
chất lượng dịch vụ và mức năng suất.
Loại hợp đồng phụ thuộc vào việc phân bổ rủi ro và trách nhiệm giữa các bên tham gia hợp
đồng. Nó thể hiện việc cơ quan vận tải sẵn sàng đối mặt với các rủi ro công nghiệp và/hoặc
thương mại, hoặc để rủi ro này cho các nhà vận hành. Sự lựa chọn này về cơ bản có liên quan
đến nền tảng chính trị và tài chính của địa phương. Đây là ba (3) loại hợp đồng giữa MTE và
các nhà vận hành giao thông công cộng:
•

Hợp đồng quản lý đưa tất cả chi phí và rủi ro doanh thu sang phía có thẩm quyền.
Trong trường hợp này, nhân viên quản lý của nhà vận hành cần được khuyến khích để
đạt được hiệu quả bằng các biện pháp khác ngoài áp lực cạnh tranh. Các hợp đồng
như vậy thường được ký kết với các cơ quan, giữa các cơ quan chịu trách nhiệm và
chính MTE.

•

Hợp đồng chi phí gộp đưa rủi ro chi phí sang cho nhà vận hành và rủi ro doanh thu
sang cho MTE. Do vậy, cơ quan điều hành giao thông vận tải cần đảm bảo mạng lưới
giao thông công cộng và mức độ dịch vụ được tối ưu hóa, trong khi nhà vận hành chịu
trách nhiệm về chi phí vận hành và bảo trì.

•

Hợp đồng chi phí ròng đưa tất cả rủi ro chi phí và rủi ro doanh thu sang cho nhà điều
hành. Mặc dù đây là lựa chọn rẻ nhất cho MTE, nhưng rủi ro rõ ràng là các mục tiêu của
cơ quan điều hành vận tải (cung cấp phương tiện giao thông công cộng hấp dẫn cho
vùng đô thị) và nhà vận hành (tối đa hóa lợi nhuận) sẽ trở nên khác biệt theo thời gian.

Các câu hỏi sau cũng cần được giải đáp khi xem xét loại hợp đồng giữa MTE và các vận
điều hành giao thông công cộng:
•

Các điều khoản về thang trượt phí có nên được đưa ra, theo đó MTE chịu một phần
rủi ro về việc tăng giá đầu vào của nhà vận hành (ví dụ chi phí năng lượng hoặc nhân
sự)?

•

Cách tiếp cận quản lý chất lượng tập trung vào các chỉ số nào? Liên kết phần nào của
hợp đồng với tiền thưởng/tiền phạt? Chỉ áp dụng cho hiệu suất của nhà vận hành, hay
cả hiệu suất của MTE trong các nhiệm vụ của chính mình, vốn cũng có ảnh hưởng trực
tiếp đến hiệu suất của nhà vận hành?

•

MTE có nên áp dụng các nghĩa vụ hợp đồng giống nhau cho mọi nhà điều hành, hay
nên thương lượng hợp đồng theo từng trường hợp?
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5.2. Sở hữu và quản lý tài sản
Ngoài các phương pháp tiếp cận chi phí gộp và chi phí ròng để xử lý doanh thu và chi phí hoạt
động, các khoản đầu tư dài hạn cũng đòi hỏi sự chú ý đặc biệt và là một trong những lựa chọn
cơ bản để xác định loại hợp đồng sẽ được soạn thảo giữa MTE và nhà vận hành. Các tùy chọn
cơ bản là:
•

Lựa chọn 1 - Các phương thức và dịch vụ vận tải “nhiều tài sản”: MTE giữ tất cả tài sản
cần thiết dưới hình thức sở hữu công, và ký hợp đồng để nhà vận hành sử dụng những
tài sản này cung cấp dịch vụ giao thông công cộng,

•

Lựa chọn 2 - Các phương thức và dịch vụ vận tải “ít tài sản”: MTE ký hợp đồng với một
nhà vận hành sử dụng tài sản của chính họ, như các phương tiện, để cung cấp dịch vụ
vận tải.

Hình 23: Sở hữu tài sản theo chức năng đầu tư và vòng đời giấy phép/hợp đồng

Vòng đời đầu tư
Nhanh

Dài

Ngắn

Ít tài sản
Nhà vận hành sở hữu

Nhiều tài sản
MTE sở hữu - Cho nhà vận
hành thuê

Dài

Nhiều tài sản
MTE sở hữu - Nhà vận hành
quản lý

Thời hạn hợp đồng

Cực nhiều tài sản

PPP

Một MTE nhiều tài sản phù hợp với các vùng đô thị đang ở giai đoạn đầu trưởng thành, nơi
hiệu suất của thị trường chưa được chứng minh, hoặc nơi MTE muốn duy trì sự linh hoạt tối đa
trong việc ký hợp đồng và giảm thiểu các rào cản gia nhập. Chúng cũng được áp dụng ở nơi
khó di chuyển và chuyển nhượng của tài sản, nếu không muốn nói là không thể. Trong ASEAN,
Singapore áp dụng cơ chế này.
Một MTE ít tài sản có thể tồn tại trong các thị trường trưởng thành và có tính cạnh tranh cao.
Các mô hình hoạt động của giao thông công cộng phần lớn đã được chứng minh, và việc
chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ nhà vận hành này sang nhà vận hành khác rất dễ dàng.
Mô hình ít tài sản cũng có thể thực hiện được trong các hợp đồng mà vòng đời của tài sản trùng
với thời hạn hợp đồng, không yêu cầu khả năng chuyển nhượng.
Chu kỳ đầu tư tài sản rõ ràng là khác nhau đối với từng phương thức vận tải, và cách sắp xếp
khác nhau thường được đưa ra cho các phương thức vận tải khác nhau, với đường sắt nói
chung sở hữu nhiều tài sản và xe buýt sở hữu nhiều tài sản. Nhưng sự khác biệt giữa
hai loại không quá rõ ràng, vì các dự án xe buýt lớn có thể nhiều tài sản, trong khi các hợp
đồng vận hành đường sắt hạng nhẹ trong các hệ thống nhỏ hoặc đã trưởng thành có thể ít tài
sản.
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Trong trường hợp các dự án phát triển quan trọng có vốn đầu tư lớn, chẳng hạn các dự án
đường sắt hoặc tàu điện ngầm và hệ thống BRT, khối lượng hợp đồng có thể được coi là “rất
nặng”, đòi hỏi nỗ lực chung của MTE công và nhà đầu tư - nhà vận hành khu vực tư nhân, dẫn
đến các hợp đồng Thiết kế - Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (DBOT) hoặc các hình thức
Hợp tác - Công - Tư (PPP) khác.

5.3. Vòng đời hợp đồng
Trao hợp đồng
Các hợp đồng vận hành có thể được trao thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh hoặc trao
trực tiếp. Quản lý đấu thầu cạnh tranh là một nhiệm vụ điển hình của MTE, và một MTE có thể
được thành lập chủ yếu cho nhiệm vụ này. Nhưng MTE có thể có nhiều lý do chính đáng để
trao hợp đồng vận hành trực tiếp.
Đối với một MTE mới thành lập, động lực và hiệu suất của hệ thống giao thông mà nó được
thiết lập để quản lý phần lớn chưa được biết đến và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, một số ít
nhà điều hành độc lập có kinh nghiệm tại địa phương sẵn sàng cạnh tranh trong quá trình đấu
thầu. Do đó, đối với các chu kỳ hợp đồng đầu tiên, MTE có thể muốn trao trực tiếp và đàm phán
nhiều hợp đồng ngắn hạn với nhiều nhà vận hành để:
•

Thu thập dữ liệu và phát triển kiến thức chi tiết về hệ thống giao thông

•

Làm quen với các công cụ và quy trình quản lý hợp đồng, chẳng hạn giám sát hiệu suất
và kiểm soát chất lượng,

•

Tránh chi phí và rủi ro liên quan đến quá trình đấu thầu,

•

Thành lập các nhà vận hành giao thông vận tải độc lập, mà ở giai đoạn sau, có thể tham
gia đấu thầu cạnh tranh.

Khi hệ thống vận tải trưởng thành, và MTE cùng các nhà vận hành có kinh nghiệm hơn,
tất cả thông số của hợp đồng vận hành trở nên dễ dự đoán hơn, với độ chính xác cao
hơn, và các quy trình trao hợp đồng cạnh tranh có thể được thực hiện với ít rủi ro hơn
và kết quả tốt hơn.
Kích thước và số lượng lô
Các hợp đồng có thể bao trùm toàn bộ mạng lưới, khu vực hoặc một phần của mạng lưới, hoặc
các tuyến đơn lẻ, thường được đóng gói trong các lô nhỏ - ví dụ, tất cả tuyến đường từ một
ga/trạm nhất định hoặc trên một hành lang nhất định, hoặc loại dịch vụ nhất định. Đối với bất
kỳ hệ thống vận tải và danh mục hợp đồng điều hành nào, các lô lớn hơn dẫn đến ít hợp đồng
hơn, và nhiều hợp đồng dẫn đến các lô nhỏ hơn.
•

Các lô nhỏ hơn có thể là cơ hội tốt cho các nhà vận hành nhỏ hơn để duy trì và có thể
phát triển kinh doanh,

•

Các lô lớn hơn là cần thiết để thu hút các nhà vận hành và kỹ thuật quốc tế.

Cần phải tạo được sự cân bằng khi quyết định kích cỡ và số lượng lô. Quá nhiều lô có thể dẫn
đến chi phí giao dịch cao cho quá trình đấu thầu và toàn bộ vòng đời hợp đồng. Quá ít lô sẽ
làm tăng chi phí và rủi ro liên quan đến việc mất hợp đồng hoặc thay đổi sang nhà vận hành
mới, điều này có thể dẫn đến việc nhà vận hành bị coi là "quá lớn để thất bại" và kết thúc bằng
"lạm quyền điều tiết" hoặc "chỉ theo một nhà cung cấp" .
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Hình 24: Quản lý Vòng đời Hợp đồng từ dự thảo đến thực thi và tuân thủ

Nguồn: Fourbusinesssolutions, Wikimediacommons

Giống như với sở hữu tài sản, kích thước lô tối ưu là khác nhau đối với các phương thức giao
thông vận tải khác nhau:
Đối với mạng lưới xe buýt, mạng lưới thường được chia thành nhiều lô hợp đồng tương
đối ngắn, và mỗi nhà vận hành được khuyến khích nắm giữ danh mục gồm nhiều lô. Ví
dụ: 24 lô hợp đồng sáu (6) năm, do ba (3) nhà vận hành nắm giữ. Do đó, mỗi nhà vận hành có
thể nắm giữ một danh mục gồm tám (8) hợp đồng và, mỗi năm, bốn (4) lô của mạng lưới có thể
được lên lịch gia hạn và đấu thầu lại.
•

Đối với MTE, điều này đòi hỏi hoạt động lặp lại trong mỗi bước của vòng đời hợp đồng.
Điều này tối ưu hóa quá trình xây dựng năng lực và quản lý tài nguyên nội bộ của MTE.
Đồng thời, nó cung cấp sự ổn định và cơ hội xác định lại các tiêu chuẩn chất lượng, các
thỏa thuận hợp đồng cho một phần đáng kể của mạng lưới mỗi năm.

•

Đối với các nhà vận hành, hệ thống này cũng mang lại cùng lúc sự ổn định và cơ hội.
Mỗi năm, họ có thể có nguy cơ mất một hoặc một số hợp đồng trong danh mục vận
hành của mình, nhưng không phải toàn bộ lượng danh mục trung bình trong một năm.
Điều đó cũng có nghĩa là mỗi năm, họ có cơ hội gia tăng danh mục của mình.

Chu kỳ hợp đồng vĩnh viễn này yêu cầu một kích thước mạng lưới tối thiểu. Các thành phố nhỏ
hơn có thể không có mạng lưới đủ lớn để duy trì chiến lược này, và do đó, nên chọn mô hình
Cơ quan hoặc Cơ quan điều tiết. MTE thường quản lý các mạng lưới có quy mô đáp ứng
yêu cầu, và do đó, nên xem xét sử dụng phương pháp hợp đồng vĩnh viễn. Cách tiếp cận
tương tự có thể được áp dụng cho các mạng lưới và đoàn phương tiện khác có thể được chia
nhỏ thành nhiều lô tương tự, chẳng hạn taxi hoặc xe dùng chung.
Đối với mạng lưới đường sắt, rất khó để chia nhỏ mạng lưới này thành nhiều lô, thậm chí ở quy
mô quốc gia, phương pháp tiếp cận theo chu kỳ hợp đồng vĩnh viễn không thể được áp dụng
và toàn bộ mạng lưới phải được ký hợp đồng cho một nhà vận hành duy nhất. MTE sẽ phát
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triển các chiến lược khác để tránh tình trạng chỉ có một nhà cung cấp, bằng cách phát
triển năng lực thực tế của chính mình trong quản lý mạng lưới đường sắt, chẳng hạn:
•

Kiểm soát trực tiếp việc quản lý tài sản,

•

Quản lý nội bộ các bộ phận của hệ thống, chẳng hạn cơ sở hạ tầng hoặc điều phối,

•

Tích cực tham gia đồng quản lý trong khuôn khổ PPP.

Một sự cân nhắc đặc biệt cần được áp dụng cho các nhà vận hành dịch vụ giao thông vận tải
hiện có ở khu vực công, tư nhân hoặc phi chính thức. Dù không có năng lực phát triển mạng
lưới giao thông đô thị và phải giao một phần nhiệm vụ, đặc quyền và nguồn lực của mình cho
MTE, nhưng họ vẫn giữ nhiều năng lực thể chế và cá nhân cần được duy trì trong kết cấu quản
trị mới. Đây là một đề bài khó. Các nhà quản lý của hệ thống cũ thường nhìn nhận các cấu trúc
quản trị mới với thái độ nghi ngờ nhiều hơn mức lành mạnh, và có thể sử dụng sự hậu thuẫn
chính trị hoặc các hành động công nghiệp để bảo vệ các thói quen cũ. Để thiết lập thành công
một MTE, điều quan trọng là phải xây dựng lòng tin, duy trì sinh kế, tạo cơ hội cho các chủ thể
và các bên liên quan trong lĩnh vực dịch vụ giao thông địa phương hiện có.
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6)

Thiết lập một MTE

6.1. Cơ sở pháp lý
Sự phối hợp được chính thức hóa ở mức vừa phải giữa các cơ quan chịu trách nhiệm có thể
không cần bất kỳ luật mới nào, và có thể là tiền thân hữu ích cho một cơ quan điều hành vận
tải. MTE cần có cơ sở pháp lý quốc gia, trong đó các quy tắc và thủ tục được thiết lập tương tự
cho tất cả MTE trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể cấp quốc gia tham gia vào
mỗi MTE cấp đô thị, sự hợp tác của MTE giữa các vùng đô thị với nhau, cũng như sự tương
tác với các nhà vận hành, các chủ thể công và tư của bên thứ ba.
Trong khuôn khổ luật quốc gia, giống như đối với bất kỳ doanh nghiệp công nào khác, cần
có một luật quốc gia hoặc dưới quốc gia cụ thể để tạo ra một MTE và thiết lập các quy tắc mà
theo đó nó được quản trị và tương tác với các chủ thể khác trong hệ thống giao thông. Điều
này gồm định nghĩa về cơ chế ra quyết định, chẳng hạn phân bổ quyền biểu quyết giữa các đối
tác liên quan, phạm vi các quyết định điều hành mà MTE có thể đưa ra một cách độc lập, và
ngưỡng định tính hoặc định lượng để tham khảo các cơ quan có thẩm quyền cấp chiến
lược.
Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các nhiệm vụ của tổ chức tương xứng với tổ chức và
năng lực. MTE được tạo ra giữa các tổ chức hiện có, nên nó sẽ được xây dựng từ, ít nhất một
phần, các nguồn lực và nhân sự được chuyển giao hoặc tuyển dụng từ các tổ chức hiện có
này. Các giao diện và quy trình giữa MTE với các tổ chức khác và các bên liên quan có tầm
quan trọng tương tự. Việc lập kế hoạch và quản lý sự thay đổi hữu cơ này rất quan trọng, và
phải được tiến hành với sự kết hợp giữa sự khéo léo và thẩm quyền cụ thể cho từng tình huống.
Một cơ sở pháp lý vững chắc sẽ rất hữu ích trong vấn đề này.
Hình 25: Nền tảng pháp lý và Khung quy định cho MTE

Nguồn: Dự án SMMR
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Hình 26: Luật Di chuyển toàn diện của Thành phố Mexico

Năm 2014, Hội đồng Lập pháp của Đặc khu Liên bang - bang của Thành phố Mexico
- đã ban hành luật thành lập Trung tâm Quản lý Di chuyển để giám sát tất cả hoạt
động giao thông công cộng, và tích hợp hoạt động giữa các sở giao thông, quản lý
tích hợp các nguồn lực và quy hoạch đường hiệu quả hơn.
Luật gồm hơn 250 điều khoản, thiết lập các nguyên tắc, thể chế và thủ tục của tất cả
khía cạnh thuộc quy hoạch và tích hợp giao thông bền vững, như được trình bày trong
các tiêu đề chương: Quy hoạch di chuyển - Nghiên cứu Tác động đến Di chuyển - Phân
loại phương tiện giao thông - Cơ sở hạ tầng cho di chuyển và mục đích của chúng Giấy phép và giấy phép lái xe - Giấy phép vận tải - Hệ thống giao thông công cộng
tích hợp - Nhượng quyền - Cơ quan quản lý giao thông vận tải - giá vé vận tải hành
khách công cộng - Văn hóa di chuyển.
“Luật mới thiết lập nền tảng cho việc thành lập cơ quan quản lý hành lang vận tải
công cộng và các nhà vận hành giao thông vận tải, mang lại sự gắn kết cao hơn cho
hệ thống giao thông tổng thể trong thành phố. Cơ quan quản lý này, được thành lập
và hoạt động từ tháng 1/2015, cũng sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ quyền của công dân
đối với phương tiện giao thông công cộng chất lượng cao, và giúp dịch vụ giao thông
công cộng trở nên hiệu quả, an toàn và toàn diện hơn. Nó cũng sẽ thiết lập và thực
thi các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và tính kịp thời của các dịch vụ vận tải.
Để đáp ứng lời hứa đầy tham vọng này, các nhà lãnh đạo của Thành phố Mexico đang
sử dụng một cách tiếp cận toàn diện để thay đổi hệ thống di chuyển của thành phố,
kết hợp các nguyên tắc về khả năng chống chịu của đô thị, quản trị toàn diện và giao
thông chủ động. Là một phần trong việc đảm bảo quyền đi lại của mọi công dân, luật
này nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ những người tham gia giao thông dễ bị tổn
thương nhất. Cách tiếp cận này là một sự thay đổi đáng kể nhưng đáng giá trong quy
hoạch giao thông, vì các chính sách trước đây chủ yếu tập trung vào người sử dụng
ôtô ”.
Nguồn: chỉnh sửa từ (World Resource Institute (WRI), 2014)
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Hình 27: Kế hoạch Tổng thể cho Giao thông vận tải mặt đất của Singapore đến 2040

Nguồn: (LTA, 2019)
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6.2. Các kế hoạch tổng thể
Các kế hoạch tổng thể dài hạn là công cụ cần thiết trong việc lập kế hoạch, thực hiện và quản
lý các hệ thống lớn, sử dụng nhiều vốn và phức tạp như hệ thống giao thông vận tải đô thị.
Nhưng một tài liệu kế hoạch chi tiết không đơn thuần tồn tại thế giới thực.

"... nhiều quy hoạch tổng thể về giao thông công cộng, gồm quy hoạch xây dựng đường sắt
đô thị, quy hoạch BRT và kế hoạch mở rộng xe buýt [đã được đề xuất]. Nhưng vấn đề mấu
chốt là những quy hoạch tổng thể hào nhoáng đó không được triển khai thực tế. Nghiên cứu
này hướng tới đề xuất các chiến lược thực hiện để cải thiện vận tải công cộng ở các đại đô thị
ASEAN. Việc đề xuất một quy hoạch tổng thể khác, cho thấy có bao nhiêu tuyến tàu điện
ngầm sẽ được xây dựng và những vị trí nên xây dựng các hành lang BRT, sẽ không được lặp
lại. Thay vào đó, nghiên cứu sẽ cố gắng đề xuất các cơ chế tài chính và tổ chức giao thông
vận tải, hệ thống luật pháp và vấn đề nâng cao năng lực cho các nước ASEAN để thực hiện
các kế hoạch vận tải công cộng".
Nguồn: KOTI (Changhwan MO, 2014)

Các kế hoạch tổng thể hoàn chỉnh không phải là bản thiết kế cơ sở hạ tầng, mà là các tài liệu
chính sách cấp chiến thuật:
•

Đưa ra tầm nhìn, giá trị và chính sách chung

•

Bao trùm tất cả phương thức vận tải và khu vực đủ lớn,

•

Khởi động các dự án cải tiến dài hạn, trung hạn và ngắn hạn,

•

Dựa trên dữ liệu, thông tin đầy đủ và chính xác như yêu cầu,

•

Thiết lập một quy trình giám sát, với các mục tiêu và chỉ số có thể đo lường xác định,

•

Kết hợp biện pháp “cứng” và “mềm” hướng tới các mục tiêu và mục đích đó,

•

Gồm các công cụ và nguồn lực cần thiết để thực hiện các biện pháp này, cụ thể là tài
chính và tài trợ,

•

Cuối cùng, và quan trọng nhất: được tán thành và hỗ trợ tích cực bởi tất cả cơ quan
chịu trách nhiệm và các bên liên quan chính khác.

Các mục tiêu dài hạn và dự án lớn phải được theo đuổi và lập kế hoạch trong thời gian dài. Do
đó, các kế hoạch tổng thể phải cung cấp trước hướng dẫn cho nhiều năm, thậm chí nhiều thập
kỷ. Nhưng các yếu tố bối cảnh có thể thay đổi, ưu tiên chiến lược phát triển và thái độ của các
bên liên quan cũng có thể thay đổi nhanh chóng: việc thực hiện thành công kế hoạch tổng thể
nâng cao kỳ vọng và tham vọng; việc thực hiện thất bại có thể khiến các bên liên quan phải
xem xét lại tầm nhìn của họ và khám phá những con đường mới để hiện thực hóa tầm nhìn.
Vai trò chính của MTE là quản lý kế hoạch tổng thể trong các giai đoạn kế tiếp và chu kỳ lặp lại:
•

Phối hợp với tất cả bên liên quan chính để soạn thảo kế hoạch tổng thể theo thẩm quyền

•

Các cơ quan chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch tổng thể

•

Tất cả chủ thể có liên quan thực hiện kế hoạch

•

Guan giám sát và đánh giá việc thực hiện
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•

Bắt đầu xây dựng kế hoạch tổng thể tiếp theo

Các kế hoạch tổng thể khó thành công nếu không có một tổ chức cấp chiến thuật vững mạnh,
có thể đảm bảo phạm vi bao phủ đủ lớn về các phương thức, ranh giới, chủ thể và bên liên
quan. MTE được thiết kế để đạt được điều này. MTE không thể thành công nếu không có kế
hoạch tổng thể, bởi các chủ thể và bên liên quan công nhận khả năng lãnh đạo chiến thuật của
MTE dựa trên năng lực quản lý toàn bộ chu trình của tài liệu chiến thuật cơ bản này.
Các cơ quan chịu trách nhiệm sẽ thấy mối tương quan chặt chẽ giữa phạm vi, tham vọng của
các kế hoạch tổng thể với việc thiết lập các cơ quan chiến thuật được giao nhiệm vụ quản lý
chúng. Các kế hoạch tổng thể cho vùng đô thị tích hợp đầy tham vọng đòi hỏi phải có MTE
chuyên nghiệp và toàn diện, và ngược lại. Và, lý tưởng nhất là cả ba yếu tố - kế hoạch tổng thể,
MTE và quy trình chuẩn bị kế hoạch tổng thể tiếp theo - phát triển cùng nhau. Hầu hết MTE
được coi là ví dụ thực hành tốt (LTA Singapore, TfL London, MTC Seoul, Île de France Mobilités
Paris, SL Stockholm được nhắc đến trong bộ công cụ này và những MTE khác) đạt cấu hình
hiện tại của chúng qua nhiều chu kỳ tăng trưởng. Các MTE khác sẽ phải trải qua lịch sử phát
triển của riêng mình - nhưng có thể cố gắng học hỏi, bắt kịp và có thể vượt qua những người
tiền nhiệm.
Các thành phố lớn nhưng nhỏ hơn nhiều so với các thủ đô này cũng thừa nhận cần phát triển
kế hoạch tổng thể dự đoán sự tăng trưởng xa hơn, giảm thiểu các vấn đề phát sinh do hệ thống
giao thông không được chuẩn bị đầy đủ. Ở nhiều thành phố trong số đó, các cơ cấu quản trị
hiện tại được coi là đã được thiết lập tốt và phù hợp với nhiệm vụ thiết kế, thực hiện các kế
hoạch tổng thể về giao thông vận tải. Không hẳn là vậy. Các thành phố lớn là các vùng đô thị
có quy mô vừa hoặc nhỏ, và các kế hoạch tổng thể của chúng, dù có quy mô nhỏ hơn, cũng
không kém phần phức tạp và cần có một tổ chức dẫn đầu cấp chiến thuật chuyên nghiệp mạnh
mẽ, tức MTE, để thành công.
Việc thành lập hoặc chỉ định một tổ chức được giao nhiệm vụ đặc biệt là xây dựng và thực hiện
một kế hoạch tổng thể không phải là bảo chứng cho thành công. Các kế hoạch và tổ chức có
thể sai lầm và hoạt động kém hiệu quả. Nếu kết quả đánh giá tiêu cực, việc bắt đầu chu kỳ tiếp
theo có thể cần ít nhiều điều chỉnh cơ bản về cơ cấu quản trị MTE.
Kế hoạch tổng thể về Giao thông vận tải Vùng đô thị Jakarta (RITJ) 2018-2029 là kế hoạch tổng
thể đầu tiên cho “Jabodetabek” - gồm địa phận 3 tỉnh và 9 thành phố trực thuộc trung ương.
Việc triển khai và cập nhật kế hoạch tổng thể này sẽ là phép thử với Cơ quan Giao thông vận
tải Vùng đô thị Jakarta (BPTJ) - vốn được thành lập cho mục đích này vào năm 2015.
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Hình 28: Các chương trong Kế hoạch tổng thể của Vùng đô thị Jakarta (RITJ) 2018

Nguồn: Sự cải thiện của hệ thống giao thông vận tải đô thị Vùng đô thị Jakarta (BPTJ, 2018)

RITJ tập trung vào các nguyên tắc cơ bản: sự tích hợp theo chiều ngang của các phương thức
vận tải và nhiều dự án cơ sở hạ tầng giao thông lớn. Chúng được kỳ vọng sẽ đáp ứng các mục
tiêu chuyển đổi phương thức và hiệu suất vận tải đầy tham vọng, một cách tiếp cận tích hợp
của quy hoạch giao thông và không gian, hệ thống hỗ trợ các lĩnh vực quản lý giao thông, và
hệ thống thanh toán.
Sau nhiều chu kỳ, các kế hoạch tổng thể vẫn chứa các yếu tố này, phát triển chúng hơn nữa
để có thêm nhiều yếu tố chất lượng dịch vụ và môi trường, thiết kế đô thị và sự gắn kết xã hội,
như được thể hiện trong Kế hoạch LTA 2040, Luật Di chuyển Mexico hoặc ấn bản mới nhất
của Kế hoạch Di chuyển Khu vực Thủ đô Brussels - Di chuyển tốt, kết hợp một cách thuyết
phục việc quy hoạch cơ sở hạ tầng truyền thống với các cách tiếp cận và khái niệm về Kế hoạch
Di chuyển Đô thị Bền vững (SUMP).

Thông tin về SUMP: https://www.eltis.org/mobility-plans/project-partners/sump-award
Thông tin về di chuyển tốt: https://mobilite-mobiliteit.brussels/en/good-move
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6.3. Các hội đồng và ủy ban cố vấn
Trong mê cung thể chế của quản trị đô thị, các ban cố vấn có thể tạo thêm sự phân tán, sự
phức tạp và cơ hội cho những nhóm lợi ích tham gia. Ngược lại, nếu được thiết lập và quản lý
một cách khéo léo, chúng có thể giúp vượt qua những trở ngại, giảm thiểu rủi ro và dẫn đường
ra khỏi mê cung. Việc tạo ra một MTE mới với nhiều cổ đông và các bên liên quan tiềm ẩn nguy
cơ đối kháng lợi ích. Việc bắt đầu quá trình tạo ra một MTE bằng việc hình thành các cơ quan
cố vấn không điều hành, gồm các nhà lãnh đạo tư tưởng, các nhà học thuật, đại diện của các
xã hội công dân, đại diện của các nhóm lợi ích đặc biệt, có thể là một giải pháp khôn ngoan.
Một cơ quan cố vấn cấp cao có thể là công cụ trong quá trình thiết kế và triển khai MTE và, một
khi MTE đã được tạo ra, giúp duy trì tham vọng và tầm nhìn đã dẫn đến sự ra đời của MTE.
Việc thành lập một cơ quan cố vấn như vậy cũng là cơ hội để thu hút sự tham gia của nhiều
bên liên quan quan trọng, những người không có vị trí trong cơ cấu điều hành của MTE, nhưng
có ý kiến đóng góp sáng tạo hoặc hỗ trợ xã hội quan trọng cho sự thành công của MTE. Các
ủy ban cố vấn chuyên ngành có thể giúp giải quyết những chủ đề phức tạp hoặc tế nhị về mặt
xã hội, chẳng hạn (không theo thứ tự nhất định) an toàn và an ninh, khiếm khuyết di chuyển,
taxi, du lịch, tác động môi trường
Địa vị, phạm vi và tổ chức của các ban tư vấn phụ thuộc vào văn hóa tham gia của xã hội dân
sự tại địa phương. Các hội đồng và ủy ban cố vấn di chuyển có thể là những người định hướng
cho sự phát triển của văn hóa lập kế hoạch cho phép cá nhân tham gia, trong tất cả lĩnh vực
phát triển của vùng. Ngược lại, các ban cố vấn di chuyển sẽ khó đóng góp một cách hiệu quả
vào cuộc tranh luận chính sách vùng, nếu họ không có kinh nghiệm về văn hóa tham vấn cộng
đồng từ trước.
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Hình 29: Ban cố vấn tại Khu vực Thủ đô Brussels
Ủy ban Phát triển Vùng (CRD) chịu trách nhiệm đưa ra các ý kiến hợp lý cho chính
quyền vùng về các dự thảo pháp lệnh sơ bộ, các dự thảo nghị định, dự thảo quy
hoạch, quy định của vùng và thành phố. Nhiệm vụ của ủy ban này được xác định trong
các điều 7 và 8, Bộ luật Quy hoạch Vùng của Brussels (CoBAT).
Ủy ban Vùng gồm 18 chuyên gia độc lập do Chính phủ chỉ định, 9 người trong số họ
do Nghị viện của Khu vực Thủ đô Brussels giới thiệu. Các chuyên gia này đại diện cho
những lĩnh vực sau: quy hoạch thành phố và quốc gia (3), di chuyển (3), môi trường
(3), kinh tế (3,), nhà ở (2), di sản văn hóa (1), di sản thiên nhiên (1) và kiến trúc ( 2).
Xem thêm thông tin tại: https://www.crd-goc.be/fr/la-commission

Ủy ban Di chuyển Vùng (CRM) có vị trí quan trọng, là nơi tổ chức cuộc họp thường
xuyên của nhiều chủ thể di chuyển ở Brussels: cơ quan quản trị vùng [tức
bruxelles.mobilité, MTE của Brussels], các thành phố trực thuộc trung ương, các nhà
vận hành giao thông công cộng và tư nhân (gồm cả nhà vận hành giao thông kết nối
với các khu vực lân cận), người dùng (tổng hợp tất cả phương thức, từ người bị suy
giảm khả năng vận động đến các nhà vận hành toa tàu), cư dân, công đoàn, người sử
dụng lao động, v.v. (tổng cộng 78 thành viên).
Ngoài năng lực tư vấn của mình, Ủy ban Di chuyển Vùng còn là không gian thông tin
và trao đổi giữa các bên liên quan. Dù mọi thành viên của chính quyền vùng có thể
tìm đến CRM để xin lời khuyên, Ủy ban này được tự do giải quyết bất kỳ vấn đề nào
liên quan đến mối quan hệ của mình. Trong những năm gần đây, các thành viên thể
hiện sự quan tâm với việc đưa ra nhiều ý kiến đồng thuận hơn, phản ánh tầm nhìn
chung về di chuyển, tôn trọng mối quan tâm của mọi người. Các ý kiến chính thức của
CRM đóng góp đáng kể vào kế hoạch tổng thể về di chuyển vùng - SUMP di chuyển
tốt.
Trong năm 2020 và 2021, CRM đã đưa ra các ý kiến về, ví dụ:
Quy hoạch không gian vùng - dự thảo nghị định của chính phủ liên quan đến kế hoạch
di chuyển công tác - ý kiến về dự thảo sơ bộ sắc lệnh áp dụng thuế chống ùn tắc ôtô
- kế hoạch phát triển thành phố cho đô thị Evère - Dự án đường sắt nhẹ đến sân bay
- các biện pháp khẩn cấp trong bối cảnh khủng hoảng Covid-19 - dự thảo sửa đổi
nghị định liên quan đến việc tạo ra khu vực phát thải thấp - kế hoạch phục hồi Brussels
hậu Covid-19 - ý kiến về dự án bãi đỗ xe đạp thuộc kế hoạch tổng thể.
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move/good-partner
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6.4. Trường hợp đặc biệt của quản trị giao thông vận tải xuyên biên giới
Ở vùng biên giới, các cơ quan vận hành ở hai bên biên giới có xu hướng hợp tác qua các hợp
đồng trao đổi hiện vật, với mỗi cơ quan cung cấp một nửa số dịch vụ xuyên biên giới, vượt qua
những thách thức như sự khác biệt trong hệ thống luật pháp, hệ thống chính trị và thông số kỹ
thuật. Các thỏa thuận như vậy thường dễ thực hiện, do không có hoặc ít có thỏa thuận tài chính
liên quan. Các dịch vụ vận tải đan xen này tạo ra trải nghiệm kết nối xuyên biên giới liền mạch,
cho phép người dùng sử dụng dịch vụ giao thông công cộng quen thuộc của riêng họ để đến
thành phố lân cận bên kia biên giới. Nhưng mô hình này đạt đến giới hạn của nó, khi nhu cầu
vận tải xuyên biên giới tăng lên, và chi phí liên quan đến các hợp đồng trao đổi hiện vật trở
thành mối lo ngại đối với cơ quan quản lý vận tải ở hai bên biên giới.
Hình 30: Xe buýt liên quốc gia Thái Lan - Lào trong giao thông công cộng của vùng

Nguồn: Dự án SMMR

Khi hợp tác xuyên biên giới tăng lên, các cơ quan chịu trách nhiệm của cả hai bên sẽ muốn có
trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn. Các khoản đầu tư cụ thể và các dịch vụ vận tải phức tạp hơn
cũng sẽ cần sự quản lý chung từ những nhà vận hành xuyên biên giới. Trong trường hợp này,
các cơ quan chịu trách nhiệm sẽ từng bước tham gia vào hợp tác xuyên biên giới, bắt đầu với
dịch vụ đi qua biên giới, đề xuất tích hợp giá vé, và xem xét thiết lập quản trị vận tải xuyên biên
giới chung bằng các công cụ MTE.
Ở châu Âu, việc di chuyển xuyên biên giới đã tăng lên đáng kể do kết quả của quá trình hội
nhập châu Âu trong những thập kỷ qua. Để cung cấp tiện ích công cộng tốt hơn cho các vùng
đô thị xuyên biên giới đang phát triển, các công cụ quản trị mới được tạo ra. Ví dụ, Hiệp định
Karlsruhe giữa Pháp, Luxemburg, Đức và Thụy Sĩ về hợp tác xuyên biên giới giữa các cơ quan
chính quyền địa phương, chính quyền vùng và các cơ quan công quyền (Accord de Karlsruhe Karlsruher Übereinkommen, 1996) đã đặt nền tảng pháp lý cho sự hợp tác xuyên biên giới giữa
chính quyền địa phương của các quốc gia này, nhằm cung cấp chung các tiện ích công cộng,
trong đó có giao thông công cộng.
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Thỏa thuận về hợp tác xuyên biên giới
giữa các cơ quan chính quyền địa phương, chính quyền vùng và các cơ
quan công quyền
giữa
Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, Chính phủ Cộng hòa Pháp, Chính phủ Đại công quốc
Luxembourg và Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ...
(Trích đoạn)
Nhận thức được những lợi ích chung mà sự hợp tác giữa chính quyền địa phương và các cơ quan
công quyền địa phương ở hai bên biên giới mang lại,
Mong muốn thúc đẩy chính sách láng giềng tốt đã được thử nghiệm và kiểm tra giữa các bên ký
kết và tạo nền tảng cho hợp tác xuyên biên giới sâu rộng hơn,
Nhận thức được sự khác nhau trong trật tự chính trị và hành chính các quốc gia áp dụng đối với
chính quyền địa phương của họ,
Mong muốn tạo điều kiện và thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền địa phương của các bên tham gia
thỏa thuận,
Đồng ý như sau:
Điều 1 Mục đích
Mục đích của Công ước này là tạo điều kiện và thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới giữa chính quyền
địa phương Đức, Pháp, Luxembourg và Thụy Sĩ và các cơ quan công quyền địa phương, trong
phạm vi quyền hạn của họ, tuân thủ luật pháp trong nước và nghĩa vụ của các bên ký kết theo luật
pháp quốc tế .
Điều 3 Thỏa thuận hợp tác
(2) Các thỏa thuận hợp tác nhằm cho phép các đối tác điều phối quyết định của họ, cung cấp dịch
vụ và vận hành các cơ sở công cộng đem lại lợi ích chung cho địa phương. Vì mục đích này, các
thỏa thuận hợp tác có thể tạo ra các thể chế hợp tác, theo luật trong nước tương ứng của các bên
ký kết, có thể là các thể chế có hoặc không có tư cách pháp nhân riêng.
Điều 11 Các hiệp hội địa phương có mục đích đặc biệt xuyên biên giới
(1) Chính quyền địa phương và các cơ quan công quyền địa phương có thể tạo ra các tổ chức đặc
biệt xuyên biên giới, chịu trách nhiệm đảm nhận các nhiệm vụ và dịch vụ đem lại lợi ích cho mỗi
người trong số họ. Tổ chức xuyên biên giới có mục đích đặc biệt sẽ tuân theo luật trong nước của
bên ký kết mà tổ chức này đặt trụ sở, áp dụng cho các tổ chức công hợp tác thành phố.
Nguồn: (Accord de Karlsruhe - Karlsruher Übereinkommen, 1996) Dịch: Dự án SMMR

Trong khu vực được quy định bởi Hiệp định Karlsruhe, nhiều dự án đường sắt nhẹ xuyên biên
giới đã được lên kế hoạch và thực hiện kể từ khi hiệp định được ký kết:
2014: Mở rộng từ Basel (Thụy Sĩ) đến Weil am Rhein (Đức)
2017: Mở rộng từ Strasbourg (Pháp) đến Kehl (Đức)
2017: Mở rộng từ Basel (Thụy Sĩ) đến Saint Louis (Pháp)
2019: Mở rộng từ Geneva (Thụy Sĩ) đến Annemasse (Pháp)
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Hình 31: Đường sắt nhẹ giữa Strasbourg (Pháp) và Kehl (Đức)

Nguồn: Francebleu.fr

Các tổ chức xuyên biên giới có mục đích đặc biệt cung cấp cơ sở pháp lý cho việc quản lý
chung dịch vụ vận tải xuyên biên giới của cơ quan giao thông vận tải và các nhà điều hành phụ
trách ở hai bên biên giới:
•

Lập kế hoạch cho tuyến đường và thời gian biểu của các dịch vụ xuyên biên giới

•

Ký hợp đồng với nhà vận hành cho các dịch vụ xuyên biên giới

•

Thiết lập giá vé và chia sẻ doanh thu và/hoặc chi phí của các dịch vụ xuyên biên giới

Các tổ chức đặc biệt xuyên biên giới thường là các tổ chức rất mỏng, có phạm vi chiến lược
nhưng khá nhỏ. Họ có thể có tư cách pháp nhân, nhưng không có hoặc hạn chế về nhân viên,
các nhiệm vụ của tổ chức đặc biệt xuyên biên giới được thực hiện bởi các cơ quan, cơ quan
hoặc MTE của cả hai bên.
Ở Đông Nam Á, hầu hết biên giới quốc tế được xác định bởi các chướng ngại vật tự nhiên như
biển và núi, và ít các vùng đô thị biên giới hơn ở châu Âu. Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt và
kinh nghiệm về quản lý vận tải xuyên biên giới cũng có liên quan với các quốc gia Thành viên
ASEAN, vì:
•

Sự phát triển của các hành lang xuyên quốc gia trong:
o

Khu vực tăng trưởng Đông ASEAN Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia Philippines (BIMP-EAGA),

o

Tam giác Tăng trưởng Indonesia - Malaysia - Thái Lan (IMT-GT),

o

Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS),

nhu cầu di chuyển xuyên biên giới sẽ tăng lên đáng kể, và có thể trông đợi sự phát triển
của nhiều thành phố biên giới và các vùng xuyên biên giới.
•

Các vùng đô thị trong các quốc gia thành viên ASEAN tiếp tục phát triển với tốc độ
nhanh. Dần dần, các vùng đô thị sẽ bắt đầu chồng chéo và kết nối với nhau, chẳng hạn
ở Java, Indonesia. MTE vững chắc của các đô thị lân cận có thể thiết lập thỏa thuận
hợp tác chuyên biệt, tương tự như giữa các vùng biên giới quốc tế.
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6.5. Đặc điểm của các vùng đô thị ASEAN
Ở các quốc gia thành viên ASEAN, cơ cấu quản trị giao thông đô thị đạt mức độ tích hợp và
trưởng thành của các ví dụ thực hành tốt quốc tế là rất hiếm. Điều này phần lớn là do các đặc
điểm khách quan lịch sử của quá trình đô thị hóa và hệ thống giao thông trong khu vực. Và các
cơ cấu quản trị có thể thay đổi khi những đặc điểm này thay đổi.
Độ cơ giới hóa cá nhân cao
Hệ thống giao thông ở các thành phố ASEAN được đặc trưng bởi mức độ đô thị hỗn hợp cao,
với nhà ở, nơi làm việc, giáo dục, vật tư, nguồn cung hàng hóa và tiện ích cơ bản, điểm giải trí
nằm cạnh nhau, cho phép đi bộ và đạp xe (một hình thức truyền thống của phương pháp Tránh) .
Hình 32: Hình thái đô thị Đông Nam Á trong so sánh với khu vực

Nguồn: (Tzu-Ling Chen, 2020)

Khi các thành phố phát triển, việc đi bộ và đạp xe nhanh chóng được bổ sung hoặc thay thế
bằng việc sử dụng xe hai bánh gắn máy. Xe hai bánh gắn máy đáp ứng di chuyển cá nhân một
cách đầy đủ và nhanh chóng, đem lại điều kiện thị trường khó khăn cho giao thông công cộng
địa phương. Ở nhiều thành phố và vùng đô thị nơi xe hai bánh gắn máy rất phổ biến, chúng đã
tạo ra một loại hệ thống giao thông siêu cá nhân riêng biệt, đặt cơ sở cụ thể cho bất kỳ chiến
lược A-S-I nào.

Hình 33: Xe hai bánh gắn máy/Tổng số phương tiện giao thông vận tải đường bộ (2019)

Việt Nam

95%

Philippines

63%

CHDCND Lào

86%

Thái Lan

53%

Campuchia

83%

Malaysia

47%

Myanmar

83%

Singapore

14%

Indonesia

69%

Brunei
Darussalam

0%

Nguồn: ASEANStatsDataPortal https://data.aseanstats.org
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Nhưng khi các thành phố và vùng đô thị phát triển lớn hơn và các tiêu chuẩn kinh tế tăng lên,
hệ thống giao thông dựa trên xe hai bánh cũng đạt đến giới hạn của chúng:
•

Động cơ đốt trong của xe hai bánh có động cơ là nguồn gây ô nhiễm không khí và tiếng
ồn tương đối mạnh, và ở các khu vực trung tâm, số lượng xe hai bánh bị coi là vấn đề
phiền toái về môi trường, làm quá tải sức chứa của đường và chỗ đỗ xe. Xe hai bánh
chạy bằng điện và dùng chung chỉ là một phần giải pháp cho những thách thức này.

•

Với tốc độ tăng trưởng đô thị và phát triển kinh tế, các khu nhà ở đô thị và ngoại thành
- vốn có mật độ thấp hơn, ít được sử dụng hỗn hợp hơn, thoải mái hơn - và các quận
kinh tế đang chiếm ưu thế. Với khoảng cách và sức mua ngày càng tăng, việc cơ giới
hóa cá nhân tăng lên, xe hai bánh được thay thế bằng ôtô, và các vấn đề sinh ra với xe
hai bánh gắn máy bùng nổ theo đúng nghĩa đen.
Hình 34: Di chuyển cá nhân bằng xe hai bánh gắn máy (Việt Nam)

Nguồn: Dự án SMMR
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Dịch vụ xe buýt sáng kiến tư nhân
Khu vực tư nhân phi chính thức là nhà cung cấp mặc định của các dịch vụ giao thông công
cộng trên khắp thế giới, trong đó có các quốc gia thành viên ASEAN. Nó rất hiệu quả trong việc
cung cấp dịch vụ vận tải không trợ giá cho những chuyến đi không thể thực hiện bằng cách đi
bộ hoặc phương tiện vận tải cá nhân. Họ dễ dàng điều chỉnh hoạt động của mình và mở rộng
sang cung cấp các dịch vụ vận tải thiết yếu trong các khu vực mới của vùng đô thị đang phát
triển, nhanh hơn nhiều so với bất kỳ phương tiện giao thông công cộng nào được triển khai
chính thức. Do đó, vận tải phi chính thức giúp giảm bớt áp lực bất động sản ở các thành phố
trung tâm, làm chậm xu hướng sở hữu phương tiện cá nhân và ùn tắc giao thông, góp phần
duy trì cân bằng kinh tế - xã hội. Nhưng chỉ đến một mức độ nào đó.
Hình 35: Giao thông vùng phi chính thức (Campuchia)

Nguồn: SMMR Project

Thời gian chờ đợi không xác định rõ ở Dakar, Senegal, một phần do bản chất của các dịch vụ
"đi khi đủ khách", góp phần tạo ra những trải nghiệm di chuyển không đáng tin cậy. Tiêu
chuẩn an toàn và tiện nghi của hành khách trên các phương tiện giao thông còn thấp. Ví dụ,
tình trạng dư cung có thể được quan sát thấy trên đường chính ở các thành phố của Thổ Nhĩ
Kỳ, gây bất lợi cho các khu vực và dân cư không nằm trong số đó. Ngay cả khi giá vé di
chuyển được biết đến rộng rãi, các phương thức thanh toán dựa trên tiền mặt khiến dòng
doanh thu trở nên mập mờ, việc thanh toán cũng không dễ dàng và an toàn cho người dùng
trong thời kỳ đại dịch. Ngoài ra, giao thông vận tải cũng có thể có đặc trưng như một hệ
thống lãnh thổ: Các tuyến đường được địa phương quản lý, với các nhân viên vận hành hình
thành ý thức chiếm dụng với khu vực mà họ phục vụ. Kết quả, bất kỳ sự xâm nhập nào của
các đối thủ cạnh tranh tiềm năng đều có thể dẫn đến các hành vi chống đối xã hội hoặc bạo
lực, như đã quan sát thấy ở Cape Town, Nam Phi, khiến điều kiện hoạt động và chất lượng
dịch vụ tồi tệ hơn. Theo quan điểm của các cơ quan chức năng, giao thông không chính thức
có vai trò quan trọng trong các thành phố, nhưng cũng gắn liền với các ảnh hưởng ngoại lai
đáng kế lên đời sống đô thị. Chúng gồm tắc nghẽn trên các hành lang chính, ô nhiễm không
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khí và tiếng ồn do các phương tiện cũ, và tai nạn. Vận tải phi chính thức phát triển trong môi
trường có mức độ quản trị vận tải thấp. Trong bối cảnh đó, các chức năng hoặc năng lực vận
tải thường không được xác định rõ ràng, hoặc nằm rải rác ở các cơ quan chức năng khác
nhau. Nhiệm vụ và trách nhiệm giữa các cấp chính quyền còn chồng chéo hoặc mâu thuẫn.
Các cơ sở hạ tầng cụ thể hoặc công cụ giúp vận chuyển dễ dàng hơn (làn đường dành riêng
cho xe buýt, trạm dừng xe buýt, nút giao thông...) cũng chưa được xây dựng. Bối cảnh này
không có lợi cho sự hợp tác, phối hợp, cung cấp dịch vụ toàn diện, và quá trình chuyển đổi
hướng tới đội phương tiện thân thiện với môi trường.
Nguồn: (UITP, 2021)

Với tăng trưởng đô thị và phát triển kinh tế, sự đánh đổi lấy khả năng tiết kiệm chi phí của
phương tiện giao thông không chính thức trở nên khó chấp nhận đối với số lượng người di
chuyển ngày càng tăng, những người sẽ chuyển sang sử dụng ôtô cá nhân ngay khi có thể. Để
làm suy yếu xu hướng này, cần từng bước cải thiện tiêu chuẩn về môi trường và an toàn, cũng
như hiệu suất vận tải của các dịch vụ này. Đơn cử, những nỗ lực như vậy đã được thực hiện
ở Philippines, với chương trình Hiện đại hóa PUJ và các dự án phát triển hệ thống vận tải hành
khách công cộng ở Khu vực Đô thị Manila cùng các vùng đô thị khác.
Hình 36: Phương tiện công cộng vận hành vi mô (Philippines)

Nguồn: Dự án SMMR

Không nên đánh giá thấp năng lực của các nhà vận hành vận tải quy mô vừa và nhỏ trong việc
đổi mới và đóng góp vào hệ thống giao thông công cộng nói chung. Lĩnh vực xe buýt liên thành
phố ở tất cả quốc gia thành viên ASEAN hầu như chỉ toàn nhà vận hành tư nhân, cung cấp tầm
nhìn về hiệu suất, khối lượng và chất lượng mà thị trường dịch vụ vận tải công cộng được quản
lý cẩn thận có thể cung cấp. Hệ thống giao thông vùng đô thị tích hợp sẽ dựa trên những năng
lực này của khu vực xe buýt liên thành phố nhiều như dựa trên khu vực phi chính thức và khu
vực đô thị.
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Hình 37: Xe buýt liên thành phố do tư nhân vận hành (Malaysia)

Source: http://www.intercity.my

Vận chuyển công cộng
Từ những năm 1980, một số vùng đô thị thủ đô ASEAN đã tạo lập các hệ thống giao thông
công cộng để cung cấp phương thức tiếp cận hiệu quả về không gian và chi phí với các trung
tâm đô thị mật độ cao. Cụ thể, ở Jakarta, nhà vận hành đường sắt quốc gia cung cấp các dịch
vụ đường sắt đi lại KAI, và hệ thống xe buýt nhanh (BRT) TransJakarta được thành lập vào
năm 2004, do PT Transportasi Jakarta trực thuộc thành phố vận hành, là mạng lưới BRT dài
nhất trên thế giới. Mỗi hệ thống phục vụ khoảng 1 triệu lượt đi mỗi ngày; trong một vùng đô thị
có hơn 30 triệu dân. Các tuyến LRT và MRT của thành phố được mở vào năm 2019 vẫn cần
phát triển và mở rộng để có thể tạo ra một tác động định lượng.
Ví dụ về TransJakarta đã truyền cảm hứng cho nhiều (25) thành phố khác ở Indonesia phát
triển “BRT” của riêng họ. Không có mạng lưới xe buýt nào trong số này đáp ứng Tiêu chuẩn
BRT quốc tế (ITDP, 2016), nhưng chúng thể hiện nỗ lực của các cơ quan giao thông vận tải ở
thành phố và vùng đô thị cỡ vừa trong việc phát triển hệ thống giao thông công cộng chính thức,
tạo khởi đầu cho sự phát triển của chiến lược giao thông công cộng đô thị, được thiết kế và
quản lý tại địa phương, trên quy mô quốc gia
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Hình 38: Phương tiện công cộng đẳng cấp thế giới - đường sắt và BRT - tại Jakarta

Nguồn: (Sustainable Bus, 2019)

Trong nhiều thập kỷ qua, cơ quan quản lý giao thông của các thành phố lớn đã phải vật lộn để
phát triển những cơ quan vận tải công cộng riêng lẻ, biệt lập trong môi trường khá bất lợi, với
nguồn lực tổ chức và tài chính hạn chế. Do đó, danh sách các hệ thống vận tải công cộng đạt
tiêu chuẩn chính thức như Xe buýt Nhanh (BRT), Đường sắt nhẹ Nhanh (LRT) và Đường sắt
Đô thị (MRT) ở ASEAN vẫn còn ít ỏi, và sự đóng góp của các dịch vụ này đối với hệ thống giao
thông vận tải vùng đô thị là đáng chú ý, nhưng bị hạn chế định lượng (ngoại trừ MRT Singapore).
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Hình 39: Hệ thống phương tiện công cộng tại các vùng đô thị ASEAN
Hệ thống giao thông công cộng
Đường sắt đô thị hoặc BRT

Khánh thành

Đợt mở rộng
gần nhất

Chiều dài
(km)

Lượt khách
(triệu/năm)

Đường sắt Nhẹ Manila

1984

2021

37

218

Vận chuyển Nhanh Công cộng
Singapore

1987

2021

216

1.235

Đường sắt Nhanh Kuala Lumpur

1996

2017

143

113

Đường sắt Đô thị Manila

1999

2000

17

97

Tàu trên cao BTS Bangkok

1999

2021

69

237

MRT Bangkok

2004

2019

71

95

TransJakarta

2004

2017

251

264

BRT (BTS) Bangkok

2010

17

9

Tuyến BRT Sunway Thung lũng
Klang

2015

5

6

BRT Hà Nội

2016

15

không xác
định

MRT Jakarta

2019

16

10

LRT Jakarta

2019

6

không xác
định

Tuyến xe buýt EDSA Manila

2020

25

không xác
định

Đường sắt đô thị Hà Nội

2021

13

không xác
định

Đường sắt đô thị TP.HCM

2022

20

không xác
định
không xác
định

BRT Vientiane
BRT Iskandar Malaysia

51
Nguồn: Wikipedia (nhiều nguồn)
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không xác
định

7)

Đề xuất

7.1. Quản lý thay đổi: thiết lập mục tiêu đồng thuận rõ ràng
Việc tái cơ cấu các mô hình quản trị hiện tại và/hoặc giới thiệu một nhà điều hành vận tải có thể
gặp nhiều thách thức, và phải đối mặt với nhiều rào cản chính trị, thể chế và pháp lý đáng kể.
Bước quan trọng nhất trong bất kỳ cuộc cải cách nào là củng cố ý chí chính trị của cơ
sở ra quyết định, nếu không, toàn bộ quy trình có nguy cơ trật đường ray hoặc đình trệ.
Việc bắt đầu tạo dựng một MTE càng sớm càng tốt rất có ích, trước khi các trách nhiệm
bị phân tán cho các sở, ban, ngành và các tổ chức khu vực tư nhân hiện tại, đến mức cơ
cấu tổ chức thiếu sự phối hợp và thậm chí đối nghịch nhau. Khởi đầu sớm cho phép một
MTE hiệu quản phát triển hữu cơ, với các năng lực được xác định rõ ràng, phù hợp với nền
tảng lịch sử và kinh tế xã hội của thành phố, vùng đô thị xung quanh và các thể chế cấp quốc
gia.
Nếu giai đoạn "càng sớm càng tốt" đã qua, MTE có thể được thiết kế bằng cách sử dụng
nhiều khối xây dựng đã có sẵn. Điều này khó quản lý hơn, nhưng có thể mang lại kết quả
đáng kinh ngạc trong thời gian rất ngắn.
Cần tiến hành phân tích kỹ lưỡng tình hình hiện tại và các kịch bản cơ sở, để những cơ quan
chịu trách nhiệm và các bên liên quan khác nhận thức được những khó khăn to lớn mà họ sẽ
phải đối mặt nếu không tham gia vào những cải cách cần thiết. Việc này nên được bắt đầu
và thực hiện dưới sự lãnh đạo của một cấu trúc chỉ đạo và nhà đấu tranh hợp pháp. Ví
dụ, nó có thể nhận được sự ủy quyền của Chính phủ Trung ương và được dẫn dắt bởi Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải hoặc một quan chức cấp cao, với sự hợp tác chặt chẽ của các
nhà lãnh đạo chính quyền địa phương.
Phân tích và kịch bản cơ sở này cho phép xây dựng câu trả lời chung cho các câu hỏi sơ bộ
sau:
•

Những thách thức liên quan đến cấu trúc và di chuyển cần được giải quyết là gì?

•

Những hạn chế và cơ hội về kinh tế, tài chính là gì?

•

Những công cụ tài chính và ngân sách nào có sẵn?

•

Làm thế nào để tất cả chủ thể và các bên liên quan cùng tham gia thực hiện?

Đôi khi, những quan điểm mâu thuẫn liên quan đến mục tiêu và chiến lược chung, cũng như
xung đột về dự án ưu tiên và nguồn tài chính khan hiếm có thể ngăn cản sự thay đổi. Trong
những tình huống như vậy, cách tiếp cận từng bước, thực dụng có thể được áp dụng,
miễn là các cột mốc được đặt ra không chệch khỏi mục tiêu chung. Ngay cả khi khởi đầu
khá khiêm tốn, các mục tiêu dài hạn cùng kế hoạch để đạt được chúng nên được làm rõ và
chia sẻ rộng rãi nhất có thể.
Điều quan trọng là phải thiết lập cuộc tham vấn và đối thoại với tất cả bên liên quan để đồng
hóa và hợp pháp hóa một cách tốt hơn bất kỳ đề xuất nào cho một cơ cấu quản trị mới, thường
đồng nghĩa sẽ có những thay đổi đáng kể về năng lực, việc ra quyết định và các mô hình kinh
doanh đã được thiết lập.
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7.2. Xác định phạm vi của MTE
Trong giai đoạn chuẩn bị trước khi thiết lập MTE và trong quá trình tham vấn các bên liên quan,
những câu hỏi cơ bản sau đây cần nhận được câu trả lời thích đáng.
Khu vực địa lý
Mô tả địa lý tốt nhất của một MTE là gì? Về nguyên tắc, đó là vùng đô thị, được định nghĩa là
khu vực mà từ đó một tỷ lệ đáng kể cư dân thường xuyên đi lại đến thành phố trung tâm. Tuy
nhiên, MTE không phải một sự phân tích địa lý, mà là công cụ hành chính cho các chính quyền
địa phương. Do đó, quyết định chiến lược trước tiên và quan trọng nhất của các cơ quan chịu
trách nhiệm cấp trung ương, cấp tỉnh và có thể là thành phố trực thuộc trung ương là đưa một
khu vực vào phạm vi của MTE, hoặc không.
Ví dụ, nếu nhiệm vụ chính hoặc đầu tiên của MTE là củng cố một hệ thống vận tải công cộng
mới, phạm vi trước tiên của nó có thể dựa trên lưu vực tức thời của mạng lưới vận tải đó. Trong
trường hợp này, các chính quyền địa phương lân cận có thể yêu cầu tham gia MTE, vì họ cũng
muốn được kết nối tốt hơn với mạng lưới giao thông kể trên.
Việc thiết lập một MTE đặc biệt phù hợp với các khu vực ngoại ô, nông thôn và các trung tâm
đô thị nhỏ bị nuốt chửng bởi các vùng đô thị đang mở rộng. Những khu vực này có nhiều nhà
cung cấp dịch vụ vận tải với các những kiểm soát quy định không rõ ràng, nhưng lại có mức độ
phụ thuộc lẫn nhau cao với thành phố lõi vốn được tổ chức tốt hơn. MTE sẽ mang lại cấu trúc
và sự rõ ràng hơn trong những tình huống như vậy.
Phạm vi trách nhiệm
Việc mở rộng và phương thức tích hợp theo chiều ngang của MTE, tại thời điểm được tạo
ra, và theo quan điểm trung - dài hạn sẽ như thế nào?
•

Chỉ phương tiện giao thông công cộng địa phương ở trung tâm vùng đô thị
hay tất cả dịch vụ giao thông công cộng trong toàn bộ vùng đô thị?

•

Chỉ giao thông công cộng chính thức và được trợ giá,
hay cả các dịch vụ không chính thức, phương thức dùng chung, vận chuyển theo yêu
cầu, bắt xe công nghệ, taxi?

•

Chỉ quản lý các dịch vụ vận tải,
hay tất cả cơ sở hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, giao thông đường bộ, giao thông phi cơ
giới?

•

Chỉ các dịch vụ vận tải và cơ sở hạ tầng,
hay quy hoạch không gian và đô thị như trong Phát triển Định hướng Vận chuyển
(TOD)?

Một MTE được tích hợp rộng rãi không thể có đầy đủ tất cả chức năng một lúc. MTE nên được
thiết lập với một tập hợp các chức năng cốt lõi, sau đó mở rộng và hợp nhất từng bước. Về lâu
dài, việc tích hợp tất cả chức năng liên quan đến vận tải từ xa trong một MTE toàn diện là không
thể, không cần thiết hoặc không mong muốn. Thay vào đó, lấy cảm hứng từ RASCI, RAPID
hoặc các mô hình ra quyết định khác, các cơ chế phối hợp lỏng lẻo và linh hoạt hơn, nhưng
chính thức và hiệu quả có thể được tạo ra giữa các chủ thể cấp chiến thuật, và tích hợp quy
trình ra quyết định trong các lĩnh vực và chức năng khác nhau.
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RAPID-O hoặc những khái niệm tương tự cho phép mô tả, đánh giá các cấu trúc quản trị hiện
tại và các đề xuất cho cấu trúc quản trị mới một cách chi tiết hơn, gồm nhiều lĩnh vực trách
nhiệm hơn. Đây sẽ là một công cụ hữu ích cho cuộc thảo luận giữa các nhà hoạch định chính
sách, nhằm thiết kế tầm nhìn chung cho một cấu trúc quản trị vận tải nâng cao.
Các năng lực cốt lõi được trao cho MTE, như lập kế hoạch vận tải và quy định/ký hợp đồng với
các nhà vận hành, phải được trao một cách đầy đủ và độc quyền, để tạo ra chuỗi vai trò quản
lý rõ ràng và dễ hiểu, trong một quá trình thực hiện và ra quyết định tuyến tính:
•

MTE đề xuất phương hướng hành động cho các cơ quan chịu trách nhiệm

•

Các cơ quan chịu trách nhiệm quyết định và giao nhiệm vụ cho MTE trong quá trình
thực hiện của họ

•

MTE triển khai, cụ thể là bằng cách điều tiết hoặc ký hợp đồng với các nhà vận hành

Đối với các vấn đề khác cũng nằm trong hệ thống giao thông bền vững tích hợp, nhưng thuộc
về năng lực của các cơ quan quản lý, điều hành địa phương hoặc quốc gia khác, quá trình ra
quyết định sẽ ít tuyến tính hơn, và sự tham gia của MTE có thể bị hạn chế. Ví dụ, quy trình quy
hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch cơ sở hạ tầng hiếm khi được tích hợp
hoàn toàn, mà được phối hợp thông qua các yêu cầu chính thức về thông tin và sự thống
nhất giữa các cơ quan hành pháp, ở các bước quan trọng của quá trình ra quyết định tương
ứng.
Nhà vận hành không phải là người nhận lệnh đơn giản do nhà điều hành triển khai đưa ra. Nếu
nhà vận hành là các công ty độc lập, được ký hợp đồng hoặc điều tiết bởi nhà điều hành vận
tải, họ có thể đồng ý hoặc không đồng ý thực hiện các hoạt động vận hành theo điều kiện đề
xuất. Các cơ quan tích hợp theo chiều dọc có thể không có sự lựa chọn này, nhưng các chi phí
phát sinh phải do cơ quan chủ quản chịu. Trong cả hai trường hợp, nhà vận hành được yêu
cầu thông báo cho nhà điều hành giao thông vận tải về các hoạt động mà họ đang tiến hành,
và đưa ra các khuyến nghị về việc cải thiện điều kiện vận hành mà nhà điều hành và các cơ
quan chịu trách nhiệm có thể chọn làm theo, hoặc không.
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Hình 40: Mô hình Ra quyết định RAPID-O

Nguồn: Dự án SMMR, lấy cảm hứng từ Bain https://www.bain.com/insights/rapid-tool-to-clarify-decisionaccountability/

Bảng dưới đây sử dụng từ khóa đơn giản của RAPID-O để quét nhanh hồ sơ vai trò của MTE
được trình bày trong báo cáo này:
“+” = Người đóng góp: có quyền thông báo cho người điều hành phụ trách vấn đề được xem
xét
“++” = Đồng chịu trách nhiệm: cần có thỏa thuận để người điều hành phụ trách tiến hành
“+++” = Nhà điều hành dẫn đầu: có đặc quyền đưa ra các đề xuất với cơ quan chịu trách nhiệm,
cân nhắc đóng góp và vị trí của những nhà điều hành khác.
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Hình 41: Phạm vi của Ma trận trách nhiệm

Nguồn: Thay đổi, mở rộng từ Ngân hàng Thế giới (Kumar & Agarwal, 2013)

Nếu các nhà chức trách mong muốn tạo ra một MTE cho kết quả tương tự như kết quả của một
mô hình thực hành tốt đã cho, nó có thể phải có một hồ sơ vai trò tương tự. Nhưng việc quản
trị giao thông vận tải của bất kỳ vùng đô thị nào không thể được mô tả và hiểu bằng chỉ cách
thiết lập hồ sơ vai trò cho nhà điều hành dẫn đầu. Ngay cả trong các cơ cấu quản trị với một
MTE vững chắc, tích hợp rộng rãi như London TfL, Dubai RTA hoặc Singapore LTA, các tổ
chức khác đóng góp hoặc phụ trách những yếu tố quan trọng của hệ thống giao thông. Do đó,
bất kỳ cuộc điều tra nào về sự cần thiết và khả năng cải thiện quản trị giao thông vận tải ở bất
kỳ vùng đô thị nhất định nào cũng nên bắt đầu bằng việc xây dựng Ma trận phạm vi trách nhiệm
phù hợp, gồm tất cả cơ quan có trách nhiệm, các tổ chức cấp chiến thuật, các yếu tố riêng lẻ
của hệ thống giao thông đô thị và các loại trách nhiệm mô tả tốt nhất tình hình hiện có.

7.3. Ngân sách
MTE có được sức mạnh thông qua việc quản lý tập trung và tích hợp ngân sách từ tất cả cơ
quan có thẩm quyền, chịu trách nhiệm về giao thông vận tải trong vùng đô thị. Ở nhiều vùng đô
thị quy mô trung bình trong ASEAN, ngân sách giao thông thường chỉ được dành cho các dự
án cơ sở hạ tầng đường bộ. Các cơ quan chịu trách nhiệm - vốn có các dự án giao thông công
cộng quan trọng đang được triển khai - đã phân bổ ngân sách của họ cho các dự án này. Ở
các vùng đô thị lớn, các cơ quan chức năng khác nhau có thể theo các dự án lớn khác nhau
một cách độc lập. Tích hợp, hoặc ít nhất là phối hợp, các dự án này trong một MTE chung đã
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là một tiến bộ lớn. Nhưng một hệ thống giao thông tích hợp không thể được xây dựng chỉ với
những khối công trình lớn. Ngân sách nên được cung cấp để phát triển loạt dự án nhỏ hơn và
các hoạt động thông thường, để tích hợp các khối xây dựng thành một hệ thống năng động,
chặt chẽ.
Nhưng ngân sách sẽ luôn eo hẹp, MTE phải phát triển năng lực huy động vốn và sử dụng chúng
hiệu quả hơn:
•

Hợp nhất tất cả cơ sở hạ tầng giao thông và hoạt động dịch vụ vận tải, với mục tiêu rõ
ràng là tạo ra hiệu quả kinh tế nhờ quy mô và tăng hiệu quả tổng thể của hệ thống giao
thông vận tải đa phương thức,

•

Ưu tiên đầu tư vào các cơ sở giúp tăng tính hấp dẫn và hiệu quả của hệ thống giao
thông hơn là các dự án gây thanh thế, và trợ cấp vận hành để bù đắp cho quy hoạch
kém và sự thiếu hụt cơ sở vật chất,

•

Phát triển năng lực làm việc hiệu quả với ngân sách hạn chế, thông qua việc lập kế
hoạch và quản lý các bên liên quan một cách xuất sắc,

•

Tăng nguồn thu trực tiếp liên quan đến các hoạt động riêng: doanh thu từ hành khách
(trực tiếp hoặc gián tiếp), phí đỗ xe, thuế đường bộ, phí ùn tắc/định giá đường bộ, thu
lại giá trị gia tăng của đất, định giá tài sản,

•

Sử dụng các mô hình tài trợ có triển vọng: hầu hết các cơ quan tài trợ theo thể chế và
mô hình hợp tác công-tư yêu cầu một cơ quan điều hành đảm nhận việc điều phối các
dự án lớn. Một MTE được thiết lập tốt có thể có đóng góp lớn vào việc quản lý rủi ro,
tạo niềm tin cho các cơ quan cấp vốn cũng như các nhà đầu tư tư nhân.

7.4. Hợp tác trong nước và quốc tế
Hệ thống giao thông đã bắt rễ sâu vào các vùng lãnh thổ và xã hội. Liên kết này khó có thể chia
tách. Điều khôn ngoan nên làm là tin tưởng vào các tổ chức công quốc gia và các doanh
nghiệp vừa và nhỏ, những người có hiểu biết sâu sắc về hoàn cảnh và yêu cầu trong nước.
Do đó, chính phủ, chính quyền và mỗi MTE nên xây dựng năng lực quốc gia cho hàng loạt vai
trò trong ngành giao thông vận tải.
Tận dụng hiểu biết và năng lực đầu tư của các công ty vận hành quốc tế là một cách hiệu quả
để xây dựng năng lực, đặc biệt là trong việc đưa vào sử dụng các phương tiện mới, phức tạp
như BRT và đường sắt đô thị (hạng nhẹ), xe điện, cáp treo, v.v. Nó đòi hỏi MTE phải tổ chức
một thị trường dịch vụ giao thông vận tải, vừa cho phép các doanh nghiệp trong nước phát
triển và lớn mạnh, vừa huy động năng lực của các công ty vận hành quốc tế.
ASEAN, các khu vực lân cận và các quốc gia đối tác thương mại khác là nơi có một số hệ thống
giao thông công cộng nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, hầu hết vùng đô thị không được hưởng lợi
đầy đủ từ các nguồn lực đáng kể có sẵn bên ngoài biên giới quốc gia. Một mô hình hoặc bộ
tiêu chuẩn thực hành tốt ASEAN cho MTE ký hợp đồng với các nhà vận hành trong nước và
quốc tế sẽ giúp thị trường ASEAN rộng lớn phát triển về lĩnh vực dịch vụ vận tải, dẫn đến cạnh
tranh tăng giữa các nhà cung cấp và tiêu chuẩn dịch vụ cao hơn cho người tiêu dùng.
Nhiều mạng lưới quốc tế, gồm các cơ quan công quyền và cơ quan điều hành giao thông vận
tải, cũng tạo cơ hội cho từng cá nhân và thể chế học tập, nâng cao năng lực. Sự tham gia vào
các mạng lưới này nên được khuyến khích ở mọi cấp.
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7.5. Danh mục kiểm tra và cải tiến liên tục
Bộ công cụ này được đề xuất mà không có sách hướng dẫn. Đối với mỗi thành phố và đô thị,
lãnh đạo chính quyền quốc gia, tỉnh và địa phương chịu trách nhiệm về các thành phần của hệ
thống giao thông đô thị và vùng cần phân tích hiện trạng, triển vọng ngắn hạn và dài hạn của
hệ thống giao thông do mình phụ trách; đánh giá xem cơ cấu quản trị vận tải hiện tại có phù
hợp để quản lý hiệu quả hàng ngày; cũng như liên tục cải tiến, đổi mới và mở rộng quy mô.
Nhiều người kết luận rằng việc củng cố tổ chức cấp chiến thuật sẽ hữu ích cho việc phát triển
một hệ thống giao thông tham vọng và có lợi hơn trong thành phố hoặc vùng của họ. Phân tích
quản trị ba cấp - các mô hình quản trị nhà điều tiết, cơ quan, MTE và mô hình ra quyết định
RAPID-O có thể giúp thực hiện nhiệm vụ này, cũng như danh mục kiểm tra bên dưới. Khi các
nhà hoạch định chính sách chịu trách nhiệm về di chuyển ở bất kỳ vùng đô thị nào có thể đánh
dấu tất cả ô này, thì khu vực đó sẽ chuyển sang di chuyển hiệu quả và hiệu suất hơn, năng
động và thịnh vượng hơn.
Thiết lập ban đầu của MTE không nên được coi là thiết lập cuối cùng. Khi các trách nhiệm được
chuyển giao cho tổ chức mới đã xác lập được vị trí và đặc quyền của mình, phải đánh giá xem
thiết lập mới đáp ứng các mục tiêu của tổ chức mới đến đâu, và có thể cần phải điều chỉnh gì
để đạt được các mục tiêu đó. Nếu MTE đã đạt được các mục tiêu của nó, việc đánh giá sẽ giúp
hình thành các mục tiêu mới, tham vọng hơn.
•

Việc đánh giá thường xuyên về quy mô và năng lực của MTE có thể giúp xác định liệu
thiết lập của cơ quan điều hành có phù hợp với sứ mệnh của nó hay không.

•

Các quy trình và thông lệ ra quyết định cần được xem xét lại, để đảm bảo MTE có thể
đóng góp một cách hiệu quả vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược liên quan.

•

Các hợp đồng được ký kết với nhà vận hành nên khuyến khích họ đóng góp vào sự cải
thiện chung của giao thông công cộng.

•

Việc trao đổi kinh nghiệm với các vùng đô thị khác đã trải qua quy trình tương tự và
hưởng lợi từ chuyên môn của họ là rất đáng giá.
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Hình 42: Danh mục kiểm tra

Tầm nhìn: huy động trí tưởng tượng
❑ Tham khảo các khung chính sách quốc gia và quốc tế
❑ Xây dựng tầm nhìn dài hạn cho hệ thống giao thông khu vực
❑ Liên kết các bên liên quan chính để có hành động chung

Mục tiêu: Xác định các biện pháp hiện thực hóa tầm nhìn
❑ Tránh: tích hợp giao thông với quy hoạch sử dụng đất
❑ Tránh: tạo điều kiện cho các dịch vụ di chuyển hiệu quả
❑ Chuyển đổi: cung cấp phương tiện công cộng ở quy mô vùng
❑ Chuyển đổi: khuyến khích di chuyển chủ động
❑ Cải thiện: giảm lượng khí thải xe cộ
❑ Cải thiện: tăng độ an toàn của đường bộ và sự thoải mái của các phương thức bền
vững
❑ Xác định các chỉ số, đường cơ sở và mục tiêu cho từng biện pháp
❑ Xác định lợi ích trước mắt và yếu tố thay đổi cuộc chơi trong tất cả hạng mục

Các cột mốc: vạch đường đến mục tiêu
❑ Vạch ra phạm vi của kế hoạch tổng thể vùng đô thị có khả năng đạt được các mục
tiêu.
❑ Đánh giá phạm vi của ma trận trách nhiệm, gồm tất cả trách nhiệm cần thiết để thực
hiện kế hoạch tổng thể.
❑ Tạo cơ sở pháp lý, sự quản trị và tổ chức hiệu quả cho Cơ quan Điều hành Giao
thông Đô thị (MTE) chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch tổng thể.
❑ Tạo cơ cấu quản trị bao trùm tất cả trách nhiệm cần thiết để thực hiện kế hoạch tổng
thể nhưng không thể tích hợp vào giao thông đô thị.
❑ Liên hệ với các đồng nghiệp, trong nước và quốc tế, những người đang đi trên con
đường tương tự đến các mục tiêu tương tự.
❑ Thiết lập các cơ chế tài trợ và cấp vốn để thực hiện kế hoạch tổng thể.
❑ Ký hợp đồng với các nhà vận hành, theo địa vị: các cơ quan, nhà cung cấp dịch vụ,
độc lập, không chính thức.
❑ Thể chế hóa đối thoại với các bên liên quan, các ủy ban cố vấn và các phương pháp
Quy hoạch Đô thị Bền vững (SUMP).

Nguồn: Dự án SMMR
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