
 

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 

LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIAO 

THÔNG VẬN TẢI NƯỚC TA 

Bộ Giao thông vận tải 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HAWKING 
Phòng 202, 160 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 

Hotline: 04.62531570  -  Email: info@hawking.edu.vn 
Website: www.hawking.edu.vn 

Tóm tắt: 

Ngành giao thông vận tải Việt Nam hiện nay có đầy đủ các biểu hiện của 

cả cuộc cách mạng công nghiệp lần 2, 3 và lần thứ 4 như bước đầu hình thành hệ 

thống đường bộ cao tốc, áp dụng các công nghệ thông tin, kết nối internet trong 

cung cấp các dịch vụ vận tải (đặt vé, check-in tàu, máy bay, thu phí tự động...), 

xuất hiện các dịch vụ vận tải trên nền tảng internet như taxi Uber, Grab, cung cấp 

các dịch vụ công qua internet (cấp, đổi bằng lái xe)... và đang chịu ảnh hưởng 

mạnh mẽ của cuộc cách mạng này. Với đặc thù về vị trí địa lý, GTVT VN có đầy 

đủ cả 5 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường 

hàng không. Hiện nay, Việt nam vẫn chưa có được hệ thống đường bộ cao tốc; 

chưa có km đường sắt tốc độ cao nào; hệ thống cảng hàng không, cảng biển nhiều 

nhưng hiệu quả khai thác toàn hệ thống không cao, nhiều cảng hàng không bị quá 

tải, các cảng biển lớn chưa khai thác hết công suất; hệ thống cảng thủy nội địa 

phát triển theo dạng tự phát, các tuyến, luồng thủy không có điều kiện cải tạo, nạo 

vét để nâng cao năng lực khai thác và đặc biệt là tính kết nối giữa các phương 

thức vận tải thấp, gánh nặng về vận tải đang dồn lên đường bộ khiến cho phí vận 

tải bình quân cao. 

Một số giải pháp cụ thể để ngành GTVT tiếp cận, hòa nhập kịp thời với xu 

thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: (i) Đẩy mạnh ứng dụng 

KHCN phục vụ quản lý khai thác có hiệu quả, an toàn, bền vững hệ thống kết cấu 

hạ tầng giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông ; (ii) Ưu tiên phát triển ứng 

dụng công nghệ hiện đại phục vụ điều hành, tổ chức giao thông chống ùn tắc giao 

thông; (iii) Ưng dụng tiến bộ KHCN phục vụ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 

giao thông vận tải theo hướng đồng bộ, hiện đại, chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc 

tế, tốc độ phát triển nhanh, bền vững, thân thiện môi trường; (iv) Ứng dụng KHCN 

phục vụ phát triển công nghiệp, điện tử trong giao thông vận tải; (v) Tăng cường 

ứng dụng KHCN trong phát triển vận tải ./. 

 

Lịch sử phát triển giao thông vận tải qua các cuộc cách mạng công 

nghiệp 

Cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất với dấu mốc là việc sử dụng năng 

lượng nước và hơi nước để cơ giới hoá sản xuất. Khi đó, ngành giao thông vận tải 
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(GTVT) có một bước tiến lớn từ các phương thức vận tải thô sơ sang vận tải hàng 

hóa và hành khách với khối lượng lớn, cự ly xa bằng các tuyến đường sắt với các 

đoàn tàu chạy đầu máy hơi nước. 

Cuộc cách công nghiệp lần 2 từ cuối thế kỷ 19 đánh dấu thời kỳ sử dụng 

năng lượng điện và công nghiệp chế tạo máy móc phát triển cao. Ngành GTVT 

có bước tiến đáng kể về phương tiện giao thông hiện đại, tốc độ cao, sức chở 

lớn…kèm theo đó là sự đáp ứng của hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại như tầu 

điện ngầm, đường ô tô cao tốc, đường sắt tốc độ cao… Trong giai đoạn này, để 

đánh giá mức độ phát triển của một quốc gia hàng loạt tiêu chí có liên quan mật 

thiết đến sự phát triển của ngành GTVT được đưa vào xem xét như số đầu xe, số 

km đường trên đầu người...  

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 3 xuất hiện vào giữa thập niên thế kỷ 20 

sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hoá sản xuất. Do tác động của 

cuả cuộc các mạng này cơ cấu, sự phát triểncủa ngành GTVT cũng có thay đổi: 

áp dụng tự động hóa,giao thông thông minh, giao thông gắn với tiêu chí phát triển 

bền vững , hiệu quả, hiệu suất…  

Tuy nhiên, cuộc cách mạng công nghiệp lần 3 vào cuối thế kỷ 20 và những 

năm đầu của thế kỷ 21 có những phát triển với tốc độ vũ bão đã hình thành nên 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.Cuộc các mạng này làm thay đổi mọi nền 

công nghiệp trên khắp thế giới, làm biến đổi hoàn toàn hệ thống sản xuất, quản 

lý, quản trị. Chính sự làm thay đổi nền tảng cũ cả về chiều rộng, chiều sâu, cả về 

lượng và chất mà người ta không gọi đây là cuộc cách mạng công nghiệp lần 3 

kéo dài mà gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư hình thành nhờ bước đột phá về công nghệ: trí thông minh nhân 

tạo, robot, công nghệ nano,mạng internet,công nghệ sinh học, khoa học về vật 

liệu, lưu trữ năng lượng và tin học lượng tử…làm biến dạng và đẩy lùi nhiều  mô 

hình phát triển ở cuộc cách mạng công nghệ lần 2 mà ngành GTVT không phải là 

ngoại lệ. 

Như vậy, có thể thấy ngành giao thông vận tải nước ta hiện nay có đầy đủ 

các biểu hiện của cả cuộc cách mạng công nghiệp lần 2, 3 và lần thứ 4 như bước 

đầu hình thành hệ thống đường bộ cao tốc, áp dụng các công nghệ thông tin, kết 

nối internet trong cung cấp các dịch vụ vận tải (đặt vé, check-in tàu, máy bay, thu 

phí tự động...), xuất hiện các dịch vụ vận tải trên nền tảng internet như taxi Uber, 
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Grab, cung cấp các dịch vụ công qua internet (cấp, đổi bằng lái xe)... và đang chịu 

ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc cách mạng này. Tuy nhiên, ngành GTVT thậm chí 

cũng còn chưa hoàn thiện, tiếp cận được nhiều công nghệ nền tảng của cách công 

mạng công nghiệp lần 2, 3 như chưa có đường sắt tốc độ cao, chưa có hệ thống 

tàu điện ngầm, hệ thống đường bộ cao tốc chưa hoàn chỉnh, chưa có hệ thống 

quản lý thông tin kết cấu hạ tầng, các phần mềm hỗ trợ phân tích, hoạch định 

chính sách, ra quyết định đầu tư... 

Vai trò của ngành GTVT và những thách thức đặt ra đối với ngành 

GTVT trong thời đại phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

Giao thông vận tảilà cầu nối không gian giữa các vùng (khu vực) và tạo ra 

giá trị kết nối các hoạt động kinh tế giữa các vùng, giữa mọi người với nhau trên 

thế giới. Nó có vai trò quan trọng trong sự phát triển của một nền kinh tế. Xét về 

kinh tế thì GTVT là một nhân tố tạo ra sản phẩm dịch vụ qua việc đóng góp giá 

trị gia tăng trong các hoạt động kinh tế hoặc tạo ra các lợi thế cạnh tranh trong 

khu vực (giá sản phẩm, bất động sản);ngoài ra nó còn tác động đến các ngành 

kinh tế của bản thân như là các ngành xây dựng, công nghiệp chế tạo (sản xuất ô 

tô, tàu thuyền…), công nghệ vật liệu... Xét trong một phạm vi hẹp hơn thì hệ thống 

kết cấu hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng hàng 

không, cảng biển...) đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế 

- xã hội của một quốc gia, tạo động lực cho sự phát triển. Hệ thống kết cấu hạ tầng 

giao thông  phát triển đồng bộ, hiện đại sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao 

năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; ngược lại, một hệ thống kết 

cấu hạ tầng giao thông kém phát triển sẽ là trở lực lớn đối với sự phát triển. Sinh 

thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao 

thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”. Khi 

KCHTGT thiếu và yếu sẽ gây ứ đọng trong luân chuyển các nguồn lực, khó hấp 

thụ vốn đầu tư, gây ra những “nút cổ chai kết cấu hạ tầng” ảnh hưởng trực tiếp 

đến tăng trưởng kinh tế. 

Vậy trong thời đại phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

hiện nay thì ngành GTVT nước ta đang gặp phải những thách thức gì? Những 

thách thức đó là: 

Với đặc thù về vị trí địa lý, GTVT nước ta có đầy đủ cả 5 lĩnh vực đường 

bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không. Tuy nhiên 
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từng lĩnh vực chưa được phát triển toàn diện, còn ở trình độ thấp. Hiện nay, ta vẫn 

chưa có được hệ thống đường bộ cao tốc; chưa có km đường sắt tốc độ cao nào;hệ 

thống cảng hàng không, cảng biển nhiều nhưng hiệu quả khai thác toàn hệ thống 

không cao, nhiều cảng hàng không bị quá tải, các cảng biển lớn chưa khai thác 

hết công suất; hệ thống cảng thủy nội địa phát triển theo dạng tự phát, các tuyến, 

luồng thủy không có điều kiện cải tạo, nạo vét để nâng cao năng lực khai thác và 

đặc biệt là tính kết nối giữa các phương thức vận tải thấp, gánh nặng về vận tải 

đang dồn lên đường bộ khiến cho phí vận tải bình quân cao. 

Hệ thống giao thông đô thị còn hết sức yếu kém, thiếu các phương thức vận 

tải công cộng (xe buýt, tàu điện ngầm, đường sắt đô thị...), người dân vẫn gắn chặt 

với thói quen sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển dẫn tới nạn ùn tắc giao 

thông tại các đô thị lớn. 

Do những yếu kém về hạ tầng và ý thức của người dân trong tham gia giao 

thông nên tai nạn giao thông vẫn còn ở mức độ cao, là vấn đề hết sức nhức nhối 

của xã hội. 

Do hạn chế về nguồn lực, một mặt hệ thống hạ tầng giao thông không có 

đủ điều kiện để phát triển toàn diện, mặt khác gây khó khăn cho việc ứng dụng 

các khoa học - công nghệ mang tính kết nối vào trong ngành GTVT. 

Một số định hướng lớn của ngành GTVT trong giai đoạn 2016 - 2020 

và tương lai 

Tập trung triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành GTVT phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020 với mục 

tiêu Tái cơ cấu ngành GTVT nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo bước đột phá về 

kết cấu hạ tầng giao thông. Phát triển giao thông vận tải theo hướng hiện đại, bền 

vững, hiệu quả và đảm bảo môi trường, phát huy tiềm năng thế mạnh của đất 

nước; Đến năm 2020, hệ thống giao thông vận tải nước ta cơ bản đáp ứng nhu cầu 

vận tải của xã hội, đảm bảo chất lượng ngày càng được nâng cao, giá thành hợp 

lý; kiềm chế tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và hạn chế ô nhiễm môi trường, 

về tổng thể, hình thành được một hệ thống giao thông vận tải hợp lý giữa các 

phương thức vận tải, phát triển một cách đồng bộ, từng bước tiến tới hiện đại 

nhằm góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện 

đại vào năm 2020. Cụ thể: 
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- Phát triển thị trường vận tải có cơ cấu hợp lý theo hướng giảm thị phần 

vận tải đường bộ, tăng thị phần vận tải đường sắt, đường biển và đường thủy nội 

địa, đặc biệt trên các hành lang vận tải chính; nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm 

chi phí vận tải, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách, 

nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; 

- Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại trên cơ 

sở sử dụng nguồn lực hợp lý để đầu tư, ưu tiên các công trình có tính lan tỏa, đảm 

bảo kết nối các phương thức vận tải, các trung tâm kinh tế lớn. Tăng cường công 

tác bảo trì các công trình hiện có để nâng cao năng lực thông qua; 

- Nâng cao hiệu quả, cải thiện năng lực sản xuất kinh doanh và sức cạnh 

tranh của các doanh nghiệp trong ngành thông qua việc củng cố phát triển các 

doanh nghiệp nắm giữ các khâu then chốt, huyết mạch của ngành giao thông vận 

tải trong lĩnh vực hàng hải, đường sắt, hàng không, công nghiệp đóng tàu; 

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước, đổi mới thể chế chính sách tạo 

khung pháp lý minh bạch, thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính theo hướng 

tạo điều kiện, tháo gỡ các khó khăn, rào cản, tạo động lực khuyến khích mọi thành 

phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; 

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại trong xây dựng phát triển và quản 

lý giao thông vận tải. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng 

nâng cao năng lực hoạch định chính sách, dự báo, tư vấn, tổ chức quản lý đầu tư 

phát triển và quản lý khai thác kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý vận tải. 

Một số giải pháp cụ thể để ngành GTVT tiếp cận, hòa nhập kịp thời 

với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

(1) Đẩy mạnh ứng dụng KHCN phục vụ quản lý khai thác có hiệu quả, an 

toàn, bền vững hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông 

như: triển khai ứng dụng các công nghệ hiện đại phục vụ công tác quan trắc, kiểm 

soát, đánh giá kiểm định chất lượng, duy tu, bảo trì sửa chữa, nâng cấp hệ thống 

kết cấu hạ tầng giao thông; Triển khai hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ 

thống quan trắc liên tục (SHMS) kiểm soát trạng thái làm việc của các công trình 

giao thông quan trọng như cầu lớn, hầm giao thông, hiện đại hóa công tác điều 

hành hệ thống giao thông; Ứng dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức, quản lý 

điều hành kiểm soát giao thông; hiện đại hóa thu phí đường bộ, lắp đặt thiết bị 
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kiểm soát hành trình xe tải, hệ thống trạm cân nhằm kiểm soát tình trạng quá tải 

của các phương tiện vận tải đường bộ, hoàn thiện các hệ thống dẫn đường, kiểm 

soát không lưu, hải đồ điện tử, hệ thống thông tin duyên hải, hệ thống nhận dạng 

và truy tìm tầm xa (LRIT), đảm bảo an toàn hàng hải, hệ thống thông tin tín hiệu 

đường sắt… 

(2) Ưu tiên phát triển ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ điều hành, tổ 

chức giao thông chống ùn tắc giao thông:Phát triển loại hình vận tải công cộng, 

đẩy nhanh tốc độ xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị và các phương thức vận 

tải hỗn hợp; Xây dựng các Trung tâm điều hành, kiểm soát giao thông tại các 

thành phố lớn và hệ thống đường ôtô cao tốc; Nghiên cứu công nghệ phân tích 

dòng xe nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông... 

(3)Ưng dụng tiến bộ KHCN phục vụ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 

giao thông vận tải theo hướng đồng bộ, hiện đại, chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc 

tế, tốc độ phát triển nhanh, bền vững, thân thiện môi trường: Hợp tác, nghiên cứu 

chuyển giao các công nghệ phục vụ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại 

như: công nghệ xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, tiếp cận từng bước công nghệ 

xây dựng đường sắt tốc độ cao, nghiên cứu xây dựng công trình giao thông chịu 

tác dụng động đất, sóng thần, tác động gió, thích ứng với các kịch bản biến đổi 

khí hậu, nước biển dâng...;Tiếp tục cập nhật hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy 

trình, quy phạm kỹ thuật phục vụ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông 

theo hướng hiện đại, phù hợp đặc điểm Việt Nam, tiết kiệm chi phí, thân thiện 

môi trường;Nâng cao chất lượng công tác tư vấn, ứng dụng công nghệ hiện đại 

(công nghệ 3D), công nghệ Quantum, phần mềm tính toán hiện đại phục vụ công 

tác khảo sát thiết kế các công trình giao thông  nhằm mục tiêu giảm giá thành, phù 

hợp điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu thủy văn của từng khu vực trong cả nước; 

Hoàn thiện các công nghệ nhằm nâng cao chất lượng xây dựng kết cấu hạ tầng 

giao thông đã có trong thời gian qua theo hướng phù hợp điều kiện Việt Nam tập 

trung vào các công nghệ xử lý nền đất yếu phục vụ thi công các công trình giao 

thông, các loại vật liệu mới nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu xây 

dựng, bê tông mác cao, kết cấu hiện đại như lắp ghép khối lớn, liên hợp vật liệu, 

vật liệu nhẹ... trong xây dựng giao thông. 

(4) Ứng dụng KHCN phục vụ phát triển công nghiệp, điện tử trong giao 

thông vận tải:Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực 
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công nghiệp GTVT và trong công nghiệp phụ trợ (công nghiệp nguồn); Đầu tư và 

từng bước làm chủ công nghệ bảo dưỡng sửa chữa các loạị sản phẩm cơ khí và 

các thiết bị hiện đại của ngành GTVT (đầu tư công nghệ chế tạo phụ tùng, phụ 

kiện máy bay, thông qua liên doanh, liên kết với nước ngoài sản xuất phụ tùng chi 

tiết, thử nghiệm chế tạo từng phần máy bay);  Đầu tư đổi mới công nghệ mở rộng 

quy mô nhà máy sản xuất các thiết bị xe máy thi công, sản xuất được các sản phẩm 

xe máy thi công có chất lượng cao thay thế hàng nhập khẩu và có sản phẩm xuất 

khẩu như sản phẩm như trạm trộn bê tông nhựa nóng, trạm nghiền sàng đá, lu 

bánh lốp, lu rung, lu mini v.v. .  

(5) Tăng cường ứng dụng KHCN trong phát triển vận tải: Nghiên cứu áp 

dụng các công nghệ, giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn vận tải, chống ách 

tắc giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là công nghệ xử lý chất 

thải độc hại trong hoạt động hàng hải, sự cố tràn dầu và phát thải khí ô nhiễm do 

hoạt động của các phương tiện vận tải; Nghiên cứu liên kết các loại hình vận tải, 

phát triển vận tải đa phương thức, logicstic, kết nối các loại hình vận tải liên vận 

quốc tế;  Ứng dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức, quản lý điều hành vận tải... 
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