
Đường sắt Việt Nam: Thách thức, cơ hội và phát triển 

Việt Nam là quốc gia có hệ thống đường sắt tương đối hoàn thiện và sớm ở 

Đông Nam Á. Trải qua thăng trầm trên một trăm năm lịch sử, với sự bứt phá của 

các phương thức vận tải khác thì đến nay Đường sắt Việt Nam không những không 

phát triển thêm mà còn dỡ bớt đi và chất lượng hạ tầng, phương tiện, thông tin quá 

lạc hậu, không duy trì được trạng thái ban đầu do kinh phí bảo trì, duy tu hàng năm 

chỉ được cấp trên dưới 30% tổng nhu cầu. Đường sắt Việt Nam từ chiếm lĩnh 

khoảng 30% thị phần và giảm dần đến nay còn dưới 1% thị phần vận tải, đồng 

nghĩa với việc vai trò của ngành đường sắt ngày càng nhỏ bé trong nền kinh tế. 

Đây là một nghịch lý.  

Nguyên nhân chính là do nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển hạ tầng 

giao thông còn hạn chế và việc đầu tư cho đường sắt cần nguồn lực rất lớn (vì tính 

đồng bộ hóa đối với đường sắt là rất cao), vì vậy, thời gian qua, việc cân đối, phân 

bổ nguồn vốn trong 05 lĩnh vực giao thông có sự chênh lệch rất lớn (đường sắt 

khoảng trên dưới 3%, trong khi đường bộ khoảng trên 90%). Bên cạnh đó, đường 

sắt là lĩnh vực khó thu hút vốn đầu tư do lợi ích chính của đường sắt là lan tỏa phát 

triển kinh tế xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, trong khi nhà đầu tư quan tâm đến 

khả năng hoàn vốn, lợi ích cho doanh nghiệp. 

Mặc dù, trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức song cơ hội cho phát triển 

đường sắt là không nhỏ. Minh chứng cho quan điểm này chính là sự phát triển của 

ngành đường sắt tại các quốc gia phát triển, đang phát triển, mà nổi lên gần nhất 

trong giai đoạn hiện nay là Trung Quốc. Chỉ trong khoảng thời gian 10 năm, Trung 

Quốc đã làm chủ hầu hết các công nghệ về đường sắt, đặc biệt là tốc độ đầu tư hệ 

thống đường sắt cao tốc đã đưa quốc gia này dẫn đầu về số km đường sắt cao tốc. 

Với Việt Nam, điều kiện tự nhiên, địa lý rất phù hợp với phát triển mạng 

lưới giao thông đường sắt. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – 

Nam chính là xương sống của hệ thống giao thông vận tải Bắc – Nam, tận dụng 

được lợi thế địa lý, tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải để khai thác 

tối đa năng lực hệ thống giao thông vận tải Việt Nam. 

Ngày 16/6/2017, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã 

chính thức thông qua Luật đường sắt sửa đổi với rất nhiều cơ chế, chính sách ưu 

đãi mang tính chất đột phá. Đây chính là cơ hội để đường sắt Việt Nam bước sang 



trang mới, thời kỳ xây dựng và phát triển nâng tầm ngành đường sắt với đúng vai 

trò xương sống trong hệ thống giao thông vận tải, là yếu tố quan trọng giúp giảm 

chi phí logistic, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, Chính 

phủ cũng đã dự kiến dành cho đường sắt Việt Nam gói vốn trung hạn khoảng 350 – 

450 triệu USD để cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt hiện hữu nhằm nâng 

cao năng lực thông qua của hệ thống đường sắt. 

Trong thời gian tới, mục tiêu của ngành đường sắt Việt Nam là tăng năng 

lực thông qua của hệ thống đường sắt hiện hữu gấp hai lần vào năm 2021, khai 

thác tối đa năng lực kết cấu hạ tầng, đưa tốc độ khai thác tiệm cận đến tốc độ kỹ 

thuật cầu đường đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả; trình Quốc hội thông qua dự 

án Đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam (Sài Gòn – Hà Nội) với quy mô 

dự án là đường đôi, khổ 1,435m, tốc độ khai thác từ 160km/h đến 200km/h. Việc 

Quốc hội thông qua được dự án trên sẽ là điều kiện quan trọng để ngành đường sắt 

có thể tập trung, nghiên cứu hệ thống kết nối giao thông, hệ thống các đường 

nhánh kết nối với hệ thống cảng biển, các đầu mối khai thác khoáng sản…. 

Để thực hiện được mục tiêu trên, ngành đường sắt Việt Nam sẽ sử dụng 

nguồn vốn Chính phủ để cải tạo, nâng cấp, làm mới các cầu yếu, hầm yếu, kéo dài 

đường ga, lập ga mới nhằm đồng đều tải trọng trên toàn tuyến, tăng năng lực thông 

qua 25 đôi tàu/ngày đêm; tăng số toa trên đoàn là 25 toa tàu/đoàn tàu. Cùng với đó 

là đầu tư, đổi mới khoảng 100 đầu máy, khoảng 15 - 20 đoàn tàu khách, 500 toa xe 

chở container; đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống thông tin đường sắt đảm bảo chạy 

tàu kế tiếp trong khu gian; Định hướng cho lĩnh vực đào tạo xây dựng hệ thống đào 

tạo nguồn nhận lực tiệm cận với trình độ khu vực và quốc tế chuẩn bị cho việc đầu 

tư, xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống đường sắt tốc độ cao; Xây dựng tiêu chí 

cổ đông chiến lược để lựa chọn nhà đầu tư tham gia đầu tư vào 02 Công ty cổ phần 

đầu máy toa xe Dĩ An và Gia Lâm; Thu hút các nguồn vốn có chi phí sử dụng vốn 

thấp, nguồn vốn nước ngoài để đầu tư thiết bị công nghệ nhằm giảm lao động thủ 

công trong công tác duy tu, bảo trì, cải tạo, làm mới kết cầu hạ tầng đường sắt. 

Đồng thời, để khai thác hàng hóa tối đa năng lực hạ tầng, ngành đường sắt đang 

thu hút xã hội hóa để tập trung xây dựng khoảng 05 - 10 ICD trên toàn tuyến, đầu 

tư thiết bị bốc xếp và công nghệ quản lý hàng hóa hiện đại để khai thác tối đa năng 

lực hạ tầng.  



Bên cạnh đó, việc Quốc hội thông qua dự thảo Luật đường sắt sửa đổi đã tạo 

điều kiện để ngành đường sắt thu hút xã hội hóa đầu tư, nâng cấp, cải tạo các nhà 

ga thành các trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê hiện đại, góp phần chỉnh 

trang đô thị thu hút hành khách, người dân quanh khu vực sử dụng các dịch vụ gia 

tăng của nhà ga. 

Dư địa phát triển của ngành đường sắt còn rất nhiều, nguồn lực về tài chính 

có thể hữu hạn nhưng nguồn lực về cơ chế chính sách thì không hạn chế. Để sử 

dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực trên, ngành đường sắt Việt Nam cần hết 

sức nỗ lực để xây dựng được hệ thống đường sắt hoàn chỉnh phục vụ phát triển lan 

tỏa kinh tế xã hội và tạo thuận lợi cho người dân và hàng khách. Tất cả khó khăn 

còn ở phía trước, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay và tin tưởng chúng ta sẽ gặt hái 

được những thành công.  

 


