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H� th�ng Ki�u L� Hoa K$ th(t là v� ��i và t�n kém nh�t trên th� gi�i.  "��ng sá ch�n ch�t t�i các �ô 
th� l�n và c� nh�ng vùng thôn quê h�o lánh, vì xe c� là ph��ng ti�n l�u thông r�t ph& thông t�i Hoa K$. 

T�i B� Giao Thông Hoa K$ (US DOT)   th� �ô Hoa Th�nh "�n, C� Quan Qu�n Tr� Ki�u L� Liên 
Bang (FHWA) ph�i h!p và �i�u hành vi�c qu�n tr� h� th�ng ki�u l� toàn qu�c. 

Trong t�m vóc quá to l�n nh� v(y, thi�t t� ng chúng ta c�ng nên tìm hi�u bi�t qua m�t s� tài li�u 
th�ng kê m�i nh�t hi�n nay t�i Hoa K$. 

 

I. H� th�ng C�u ��	ng : 

 

1. Chi�u dài và x� d�ng  

 
T&ng s� chi(u dài các ���ng sá l n và nh0 t�i Hoa K/, tính ��n n�m 2000, vào khong 3,951,098 

miles.  ���ng sá toàn qu�c ���c phân lo�i nh� sau: 

    a.   Xa l� chính hay huy�t m�ch (Arterials): 
           - Xuyên bang (Interstate)                   =      46,667 miles (1.2% ���ng sá toàn qu�c) 
           - N�i bang (Intrastate)                        =    389,925 miles (9.9% toàn qu�c)  
    b.   Xa l� ph� hay ti�p n�i (Collectors):    =    795,208 miles (20.1% toàn qu�c) 
            (Ti�p n�i xa l� chính và ��a ph��ng)  
    c.    "��ng sá ��a ph��ng (Locals)           = 2,719,288 miles (68.8% toàn qu�c) 

  

                                 T&ng c�ng   = 3,951,098 miles (chi�u dài ���ng sá toàn qu�c) 
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Trên �ây là tính theo chi�u dài.  N�u tính theo s* x, d�ng ���ng sá, thì h� th�ng Xa l� huy�t m�ch 
(Xuyên bang và N�i bang) chi�m vào kho�ng 72.1% x, d�ng l�u thông toàn qu�c, m�c dù tính theo chi�u 
dài ch. có 11.1% toàn qu�c.  Riêng Xa l� Xuyên bang chi�m vào kho�ng 24.1% x, d�ng l�u thông toàn 
qu�c, m�c dù tính theo chi�u dài ch. có 1.2% toàn qu�c.  Còn ���ng sá ��a ph��ng, tuy chi�u dài ��n 68.8% 
toàn qu�c, nh�ng ch. chi�m vào kho�ng 13.2% x, d�ng l�u thông toàn qu�c.  

N�u phân lo�i ���ng sá theo thành th� và thôn quê thì: 

Thành th�:    707, 248 miles (17.9% chi�u dài toàn qu�c) 
Thôn quê:  3,243,850 miles (82.1% chi�u dài toàn qu�c) 

"��ng sá thành th�, tuy ch. chi�m 17.9% chi�u dài, nh�ng ��!c x, d�ng ��n 58.8% l�u thông toàn 
qu�c. 

2. Ch� quy�n 	
�ng sá 
 
H�u h�t 3,038,150 miles (77.4%) ���ng sá toàn qu�c thu�c ch� quy�n và ki�m soát c�a chính quy�n 

"�a ph��ng (th� xã, thành ph�, qu(n).  Ch. có 118,500 miles (3.0%) ���ng sá toàn qu�c thu�c Chính ph� 
Liên bang và bao g�m c� m�t s� ���ng sá   trong các r�ng núi và công viên qu�c gia, c�ng nh� trong các 
khu v*c quân s*, vùng dân da ��,v.v.  Ph�n còn l�i 774,415 miles (19.6%) ���ng sá, k� c� h� th�ng xa l� 
Xuyên bang, là thu�c ch� quy�n c�a các Ti�u bang. 

3. Tài tr� ngân sách c�a Liên Bang 
  
Ngoài các h� th�ng ���ng chính Xuyên bang (Interstate system), chính ph� Liên bang còn tài tr! cho 

m�t s� �o�n ���ng sá cho các ti�u bang và ��a ph��ng h�i �� �i�u ki�n �� h� ng ch��ng trình tài tr! ki�u 
l�.  H� th�ng ki�u l� ��!c tài tr! n�y chi�m �� 21.84% (862,920 miles) t&ng s� ���ng sá, nh�ng mc �� x, 
d�ng l�u thông chi�m ��n 79.07%. 

4. Cu t�o l�p m�t 	
�ng 
 
Vào kho�ng 1,778,000 miles hay 45% ���ng sá toàn qu�c ch�a có l�p nh*a m�t.  Ph�n còn l�i �� 

2,173,100 miles hay 55% ���ng sá toàn qu�c ��!c tráng nh*a v�i nhi�u lo�i nh*a khác nhau ho�c v�i xi-
m�ng Portland (PCC pavement). 

5. H� th�ng C�u 
 
Hoa K$ có t�t c� toàn qu�c vào kho�ng 585,542 c�u l�n nh� và �� lo�i ki�n trúc.  Hi�n nay có �� 

23% s� c�u n�y �ang   vào tình tr�ng x, d�ng h�n ch� ho�c không còn x, d�ng ��!c.  C�u x, d�ng h�n ch� 
b�ng cách g	n b�ng h�n ch� tr
ng l�!ng v(n t�i hay h�n ch� v(n t�c l�u thông vì có vài b� ph(n c�a c�u b� 
h� h�ng v.v., nh�ng v)n còn an toàn cho l�u thông h�n ch�.  

C�u không còn x, d�ng ��!c không có ngh�a là không còn an toàn v�i t�t c� các lo�i xe c�, mà có 
ngh�a là �� án ki�n thi�t c�u n�y quá c�, không còn thích h!p và �� kh� n�ng nh(n thêm l�u l�!ng l�n h�n 
ho�c không còn kh� n�ng x, d�ng v�i kích th��c l�n h�n ho�c tr
ng l�!ng n�ng h�n c�a các xe hi�n ��i 
n�a.  Chính quy�n liên bang tài tr! �� 271,300 c�u, còn chính quy�n ti�u bang ho�c ��a ph��ng �ài th
 ngân 
sách cho �� 314,242 c�u. 
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II. H� th�ng Xe C
: 
 

1. ��ng ký xe c� 
 
T&ng s� t�t c� các lo�i xe c� ��ng ký trong toàn qu�c Hoa K$ lên ��n vào kho�ng 225,600,000 xe �� 

lo�i trong n�m 2000 (so v�i 30 tri�u trong n�m 1944, và 188 tri�u trong n�m 1990).  S� xe c� ��ng ký trong 
n�m 2000 ��!c phân lo�i nh� sau: 

• Xe h�i du l�ch :                   133.6 tri�u chi�c 
• Xe buýt (�� lo�i):             0.7 tri�u  
• Xe v(n t�i (n�ng và nh#):      87.0 tri�u 
• Xe ��ng c� hai bánh:              4.3 tri�u 

T&ng c�ng:                               225.6 tri�u chi�c  

Do �ó, tính trung bình m0i ng��i dân   Hoa K$ có th� xem nh� có m�t chi�c xe. 

 

2. Th� tr
�ng xe c� 
 
T�t c� các lo�i xe c� bán ra   Hoa K$ chi�m mc �� cao nh�t là 17,812,000 chi�c xe �� lo�i trong 

n�m 2000.   Trong s� n�y, xe h�i du l�ch chi�m �� 12,504,000 chi�c (70.2%), còn xe v(n t�i và các lo�i xe 
khác chi�m �� 5,308,000 chi�c (29.8%). 

Giá trung bình c�a m�t chi�c xe m�i trong n�m 2000 ��c tính vào kho�ng $20,000 (so v�i $13,000 
trong n�m 1986).  Sau �ây là giá trung bình c�a m�t chi�c xe m�i trong các n�m: 

             1970:       $3,600                  1973:      $4,000                  1976:      $5,600 
  

             1979:       $6,700                  1982:      $9,800                  1984:      $11,200 
 

3. S� h�u ch� xe c� 
 

Theo tài li�u c�a S  Nghiên Cu Giao Thông toàn qu�c, trong n�m 1983-1985, trung bình s  h�u 
ch� s� xe theo dân s� nh� sau: 

            13% dân s� có:           0 chi�c xe 
            34%        -       :           1       - 
            34%        -       :           2       - 
            13%        -       :           3       - 
              6%        -       :           4  chi�c xe hay trên 4 chi�c 
 

So sánh v�i vài n��c khác, theo dân s�, ta th�y trung bình : 

N�m 2000:        1 dân Hoa K$ có 1 xe h�i 
N�m 1981:      15 dân Pháp có 1 xe h�i 
N�m 1982:      33 dân Nga có 1 xe h�i 
N�m 1981:    547 dân Vi�t Nam có 1 xe h�i  
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4. B�ng lái xe 
 
Trong n�m 2000, có vào khong 190,625,023 ng��i có b8ng lái xe trong n� c Hoa K/.  Có s. gia 

t�ng vào khong 23.73% so v i n�m 1980 và gia t�ng 12.39% so v i n�m 1990, và ���c tính nh� sau: 

a. Theo tu&i tác: 

D��i 19 tu&i :          9% 
T� 25-29 tu&i:       17% 
T� 35-44 tu&i:       21% (nhi�u nh�t) 
T� 65-79 tu&i:         7% 
T� 80-84 tu&i:         3.5% 
T� 85-tr  lên:          2% 

b. Theo phái Nam N�:   Trong n�m 1986, có �� 76,100,000 (48%) b�ng lái xe N� và ��  
82,494,000 (52%) b�ng lái xe Nam.  B�ng lái xe N� t�ng vào kho�ng 39% t� n�m 1980 ��n n�m 2000, 
trong khi phái Nam ch. t�ng 24%.  Trong n�m 1975, s� xe ��ng ký nhi�u h�n s� b�ng lái xe và c ti�p 
t�c nh� v(y cho ��n ngày nay.  Phái Nam lái xe nhi�u h�n phái N�, vào kho�ng 6,500 miles nhi�u h�n 
trong m0i n�m cho m0i ng��i.  Trung bình, m�t ng��i phái Nam lái vào kho�ng 15,000 miles m0i n�m. 

5. Nhiên li�u tiêu th� 

Trong n�m 2000, s� l�!ng x�ng (gasoline) tiêu th� cho xe h�i (t�ng theo s� l�!ng xe) tính vào 
kho�ng 128.0 t- gallons (n�m 1970 = 85.6 t- Gallons; n�m 1986 = 107.1 t- Gallons).  S� l�!ng d�u c�n 
(diesel fuel) trong n�m 2000, dùng cho xe v(n t�i ��c tính vào kho�ng 34.3 t- gallons (n�m 1970 = 6.7 t- 
Gallons; n�m 1986 = 18.6 t- Gallons).   T&ng c�ng s� nhiên li�u tiêu th� (x�ng và diesel) cho t�t c� các lo�i 
xe, trong n�m 2000, vào kho�ng 162.3 t- gallons (n�m 1970 = 92.3 t- Gallons; n�m 1986 = 125.7 t- 
Gallons), m�c dù xe h�i ch� t�o càng ngày càng gi�m nhiên li�u tiêu th�. 

6. Ph
�ng ti�n giao thông 

Ph��ng ti�n giao thông cá nhân, b�ng xe c� �� lo�i, trung bình chi�m vào kho�ng 91.2% c�a t�t c� 
các ph��ng ti�n giao thông.  Còn ph��ng ti�n giao thông công c�ng chi�m vào kho�ng 8.8%, trung bình 
��!c phân chia nh� sau: 

máy bay   :  3.4%          -taxi:    0.1%            -�i xe ��p:  0.1%          -linh tinh: 1.7% 
xe l,a:         0.5%          -�i b�:  0.3%            -xe buýt:    2.7% 

7. Chi phí v�n chuy�n  

Trong ngân sách gia �ình, sau chi phí v� nhà c,a (�� 33%), là chi phí v(n chuy�n chi�m vào kho�ng 
19%; ti�p theo là chi phí th*c ph2m (�� 14%), chi phí sc kho� (5%), qu�n áo và d�ch v� (4%), còn l�i 25% 
là các chi phí linh tinh khác. 

8. Tai n�n xe c�  

Tai n�n t, vong gi�m t� n�m 1979 v�i 51,093 v�, xu�ng còn 39,230 v� vào n�m 1992.  Tuy nhiên, 
tai n�n t, vong t�ng lên 42,387 v� trong n�m 2000.  Trong s� n�y, có 13.5% v� t, vong x�y ra   xa l� xuyên 
bang.  H�u h�t ½ s� tai n�n t, vong n�y x�y ra v� ban �êm.  � 


