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chức xã hội dân sự, doanh nghiệp và tổ chức tài chính khu vực châu Á. Hội đồng được thành lập theo Sáng 
kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á nhằm thúc đẩy các đối thoại quan trọng về việc đạt được vận 
chuyển không các-bon.

Tất cả thành viên của Hội đồng đều có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông vận tải tại châu Á. 
Nhiều người có thời gian tư vấn lâu dài cho chính quyền quốc gia và địa phương, hoặc vận động để cải thiện 
vấn đề di chuyển. Một số giữ hoặc từng giữ các vị trí trong chính phủ hoặc nhà vận hành giao thông vận tải 
lớn. Những người khác đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu học thuật ở lĩnh vực này, bao gồm đóng góp 
cho các Báo cáo Đánh giá của IPCC. Họ đã và đang cung cấp kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực giao thông 
vận tải, tập hợp các quan điểm của xã hội dân sự, kinh doanh, học thuật và chính phủ.

Thông qua sự lãnh đạo của những cá nhân uy tín và có tầm ảnh hưởng này, hội đồng đặt mục tiêu phát triển 
và ủng hộ tầm nhìn về việc loại bỏ các-bon hoàn toàn trong giao thông vận tải ở khu vực châu Á, phù hợp với 
các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. 

www.ndctransportinitiativeforasia.org/council-for-decarbonizing-transport
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Tóm tắt chung

Vì sao bây giờ là thời điểm hành động
Nếu không có hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu 
ngay bây giờ sẽ dẫn đến thiệt hại đáng kể về môi trường và 
kinh tế, đồng thời làm tăng nguy cơ rối loạn và xung đột xã 
hội. Biến đổi khí hậu đang là áp lực lớn, vốn đã ngày càng tăng 
từ việc gia tăng dân số, gia tăng nhu cầu tài nguyên, suy thoái 
môi trường, đô thị hóa và bất bình đẳng kinh tế. Do đó, biến đổi 
khí hậu có thể đẩy bất ổn chính trị lên đến đỉnh điểm, gây ra bất 
ổn hoặc xung đột - khiến một thách thức vốn đã phức tạp lại 
càng trở nên khó khăn hơn (Rüttinger và cộng sự, 2015). Ngành 
giao thông vận tải là xương sống của nền kinh tế, nhưng rất dễ 
bị tổn thương. Biến đổi khí hậu được dự báo là có tác động ngày 
càng lớn và nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng giao thông và dịch 
vụ. Trong khi các nhà hoạch định và điều hành giao thông đã 
quen với việc lường trước những hậu quả của thời tiết bất lợi, thì 
tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết 
cực đoan đang gia tăng nhanh chóng (SUTP, 2021).

Trong trường hợp không có hành động mạnh mẽ ở lĩnh 
vực giao thông vận tải sẽ không thể đạt được các mục tiêu 
của Thỏa thuận Paris. Giao thông vận tải tạo ra 25% lượng khí 
thải CO2 trực tiếp từ quá trình đốt cháy nhiên liệu vào năm 2018 
(ITF, 2021b), nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động giảm 
nhẹ trong lĩnh vực này. Cũng trong năm đó, châu Á chiếm đến 
27% lượng khí thải CO2 ngành giao thông vận tải toàn cầu; từ 
năm 1990 đến năm 2018, phát thải giao thông vận tải châu Á đã 
tăng 243% (ADB, 2021). Nếu không có hành động mạnh mẽ hơn, 
lượng phát thải CO2 ở châu Á dự kiến sẽ tăng thêm 48% từ năm 
2015 đến năm 2050, với phần lớn tăng trưởng đến từ lĩnh vực 
vận tải hàng hóa và vận tải hành khách bên ngoài khu vực đô thị 
(ITF, 2021b).

Sự di chuyển tự do của con người và hàng hóa - không bị 
cản trở bởi các tác động của khí hậu - là yếu tố quan trọng 
đối với sự thịnh vượng kinh tế và một xã hội hiện đại vận 
hành đúng cách. Do đó, điều cần thiết là phải xây dựng các hệ 
thống có khả năng chống chịu1 sẽ tiếp tục hoạt động dưới áp 
lực ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong bối 
cảnh tiến độ giảm nhẹ bị đình trệ. Tuy nhiên, ngay cả với việc 
hành động lập tức để cắt giảm lượng khí thải, sự gia tăng nhiệt 
độ đáng kể gần như không thể tránh khỏi, do đó đòi hỏi các hệ 
thống giao thông phải thích ứng với điều kiện trong tương lai. 
Biến đổi khí hậu trở thành một yếu tố không thể thiếu trong quy 
hoạch giao thông, thiết kế cơ sở hạ tầng và vận hành ở tất cả 
cấp ra quyết định sẽ là yếu tố quan trọng để tạo lập ngành giao 

thông có khả năng chống chịu trong tương lai. 

Các cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” của các chính 
phủ và doanh nghiệp hứa hẹn đạt sự cân bằng giữa lượng 
phát thải và lượng loại bỏ ra ngoài sẽ tạo ra động lực tích 
cực. 94% lượng phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải của 
châu Á nằm trong các mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của 
toàn nền kinh tế hoặc lĩnh vực giao thông vận tải. Nhiều doanh 
nghiệp đang đặt ra các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học hoặc 
hướng đến phát thải ròng bằng “0”, trong đó có nhiều công ty 
thuộc lĩnh vực vận tải. Tất cả cam kết này sẽ có tác động đáng 
kể đến tương lai của giao thông vận tải ở châu Á. Điều này cũng 
phản ánh sự thay đổi nhận thức trong cộng đồng, với nhận 
thức về sự nguy hiểm của biến đổi khí hậu hiện ngày càng tăng. 
Trong lĩnh vực tài chính, một số động thái cũng hướng tới việc 
chấm dứt cung cấp tài chính cho nhiên liệu hóa thạch, tăng 
cường công bố thông tin, phát hành trái phiếu xanh và giao dịch 
các-bon.

Tưởng tượng về tương lai - nơi chúng 
ta muốn đến

Trong tầm nhìn đến năm 2050 của chúng tôi, nhu cầu di 
chuyển của mọi công dân được đáp ứng với các tùy chọn 
phát thải ròng bằng “0” được tích hợp một cách liền mạch, 
hiệu quả và thuận tiện. 

Để đạt được tầm nhìn này và ngăn chặn những tác động tồi 
tệ hơn của biến đổi khí hậu sẽ cần phải có những hành động 
khẩn cấp. Dù thay đổi không bao giờ là dễ dàng nhưng lợi ích 
của việc hành động sẽ lớn hơn nhiều so với chi phí bỏ ra. Trong 
tầm nhìn đến năm 2050 của chúng tôi, lĩnh vực giao thông vận 
tải đạt hiệu quả cao và đã loại bỏ các-bon hoàn toàn đồng thời 
đảm bảo khả năng tiếp cận giao thông vận tải tốt hơn cho mọi 
người. Nhiều phương thức vận tải có sẵn theo yêu cầu và được 
tích hợp liền mạch với hệ thống thanh toán linh hoạt.

Phần lớn hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng đường sắt và 
đường thủy, và dịch vụ giao hàng chặng cuối sẽ được cung cấp 
bởi xe tải, xe van và xe đạp điện. Các công ty logistics sẽ hợp lý 
hóa hoạt động giao hàng của họ bằng các công nghệ ICT và các 
trung tâm phân phối chung.

1 Khả năng chống chịu là khả năng của một hệ thống có thể hấp thụ, chịu đựng và phục hồi sau một sự kiện bất lợi. Trong bối 
cảnh môi trường, khả năng chống chịu bao gồm các hoạt động chính sách, cơ sở hạ tầng, dịch vụ, giao thông vận tải và quy 
hoạch nhằm giúp các 
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Không khí sạch

Nhiều không gian 
xanh để gặp gỡ, 
chơi đùa và thư giãn

Tất cả các tiện ích 
đều gần nhà

Nhiều đường an toàn 
cho đi bộ và đạp xe 100% xe hai/ba 

bánh là xe điện

Dịch vụ chia 
sẻ chuyến 
đi theo nhu 
cầu

Các trung tâm 
giao thông liền 
mạch

Xe tải giao 
hàng dùng 
điện hoàn 
toàn

 Không 
chạy rỗng

Xe tải đường dài 
phát thải bằng 
không

Tàu chở hàng
dùng điện hoàn toàn

Tàu chở hàng phát thải 
bằng không cho đường 
biển và đường sông

Với quãng đường dài hơn 
phần lớn hàng được vận 
chuyển bằng đường sắt và 
đường thủy

Trung tâm phân phối 
kết hợp bằng tàu hỏa

Tối ưu hóa 
định tuyến và 
đa phương 

Giao hàng chặng cuối 
bằng xe đạp (điện)Các trạm vận 

chuyển hàng hóa

Trung tâm phân phối bằng 
đường sắt và đường sông Xe tải giao hàng 

dùng điện hoàn 
toàn

Hệ thống 
điện mặt 
trời tại nhà 
tạo điều 
kiện cho di 
chuyển cá 
nhân

Năng lượng tái tạo 
địa phương dùng cho 
các dịch vụ di chuyển 
chia sẻ

Đường sắt là xương 
sống của vận tải 
hành khách ngoài đô 
thị trong nước

Đường sắt được 
điện khí hóa 100%

Kết nối hàng 
không của một số 
thành phố được 
thay bằng đường 
sắt tốc độ cao

Máy bay dùng 
điện hoàn toàn có 
sẵn cho quãng di 
chuyển trung bình

100% nhiên liệu 
tổng hợp và sinh 
học được sử dụng 
cho chuyến bay 
dàiICT cải tiến giảm 

nhu cầu đi công 
tác quốc tế

Trong nước

Quốc tế

Sử dụng 100% năng 
lượng tái tạo

Chuỗi cung ứng 
mang tính khu vực

Tăng cường sử dụng 
taxi đường thủy chạy 
điện (khi có thể)

Giao thông chia 
sẻ tích hợp với 
hầu cận đô thị

Giao thông chia sẻ 
dựa trên phương 
tiện chạy điện 
thoải mái, đáng 
tin cậy, an toàn, 
giá phù hợp cho 
tất cả

H
ệ thống đáp ứng nhu cầu đặc biệt của phụ nữ, trẻ’ em

, người
 già và người khuyết tật

Hành KháchHàng hóa Hàng hóa

Đô thị Ngoài đô thị

Một ứng dụng 

một vé tất cả 

phương thức

ICT-tối                  
ưu hóa 

logistics

Tầm nhìn tích hợp cung cấp 
hướng dẫn cho tất cả nhà ra 

quyết định

Quy hoạch đô thị tích hợp 
cân nhắc tất cả nhu cầu

*Gồm giao thông chính thức và không 
chính thức/vận tải cỡ nhỏ

10

Hình ES1:  
Tầm nhìn của chúng tôi về một lĩnh vực giao thông vận tải các-bon thấp, bền vững và có khả năng chống chịu
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Tóm tắt chung

2 Bangladesh, Georgia, Nhật Bản and Sri Lanka.
3 Brunei, Campuchia, Lào, Nepal and Pakistan.
4 Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Nepal, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan.
5 Tính đến 10/01/2022.

Chúng ta đang ở đâu
Xét trên toàn châu Á, lĩnh vực giao thông vận tải có nhiều 
điểm khác biệt. Mặc dù tỷ lệ sở hữu phương tiện cá nhân vẫn 
còn thấp trong khu vực nhưng tỷ lệ này lại có tốc độ tăng trưởng 
nhanh nhất trên toàn cầu. Tuy nhiên, cũng có sự khác biệt lớn 
giữa các quốc gia. Các quốc gia có GDP cao hơn lại có mức độ 
cơ giới tương đương với EU và có tốc độ tăng trưởng thấp hơn 
trong vài năm qua. Đóng góp của ngành giao thông vào GDP, 
cũng như tầm quan trọng của ngành công nghiệp ô tô và dầu 
khí là khác nhau giữa các nước châu Á (ADB, 2021; BP, 2020). 
Mặc dù một số quốc gia châu Á là những nước sản xuất dầu lớn, 
nhưng hầu hết là những nước nhập khẩu ròng, với mức tiêu thụ 
vượt xa sản lượng (BP, 2020). Xét theo phương diện này, việc loại 
bỏ dần nhiên liệu hóa thạch trong vận tải sẽ không chỉ giảm 
phát thải KNK mà còn giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Mức độ phát thải trong ngành giao thông vận tải có sự 
khác nhau đáng kể giữa các quốc gia trong khu vực. Do dân 
số đông, Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 58% lượng khí thải giao 
thông trong khu vực. Lượng phát thải bình quân đầu người từ 
lĩnh vực giao thông cũng khác biệt đáng kể, chẳng hạn như 0,02 
tấn CO2/đầu người ở Lào so với 3,5 tấn CO2/đầu người ở Brunei 
Darussalam, một phần là do mức thu nhập khác nhau (ADB 
2021, UNDESA 2019, Ngân hàng Thế giới 2021b)..

Các cam kết quốc tế về khí hậu (NDC- đóng góp do quốc 
gia tự quyết định) đang thiếu tham vọng và cần có các mục 
tiêu giao thông cụ thể. Từ ngày 10/1/ 2022, 25 quốc gia châu 
Á đã đệ trình NDC cập nhật hoặc NDC thứ hai. Chỉ bốn2 trong số 
các NDC này có mục tiêu định lượng KNK cho ngành giao thông 
vận tải; và năm3 chứa các loại mục tiêu khác - ví dụ, liên quan 
đến các phương tiện chạy bằng điện và/hoặc hydro hoặc nhiên 
liệu sinh học (TraCS và SLOCAT, 2021). 

Các chiến lược dài hạn (LTS) được đệ trình lên UNFCCC vẫn 
còn chưa đầy đủ ở hầu hết quốc gia, nhưng cho thấy sự kết 
hợp tốt các biện pháp trong khuôn khổ Tránh - Chuyển đổi 
- Cải thiện. Cho đến nay, tám quốc gia ở châu Á4 đã đệ trình 
các chiến lược dài hạn lên UNFCCC, trong số 49 LTS đã đệ trình5.  
Ví dụ, Nhật Bản và Singapore có các chiến lược tránh, chuyển 
đổi và cải tiến toàn diện, với các mục tiêu liên quan rõ ràng.

Ở hầu hết các quốc gia, chiến lược giao thông quốc gia vẫn 
chưa phù hợp với tham vọng đủ lớn về khí hậu trong nước.  
Chỉ khoảng một nửa trong số 34 quốc gia được xem xét trong 
phân tích của chúng tôi có chính sách giao thông vận tải chính 
thức cho toàn ngành, và dù nhiều quốc gia trong số này bao 
gồm một số đề cập đến giảm thiểu biến đổi khí hậu, chỉ có bốn 
quốc gia thảo luận về thích ứng với biến đổi khí hậu (ADB, n.d.).

Mặc dù an toàn giao thông đường bộ đã có những cải thiện 
khác nhau, nhưng tác động đến sức khỏe do ô nhiễm 
không khí và thiếu vận động đang gia tăng. Việc gia tăng cơ 
giới hóa và đô thị hóa kết hợp với nhau tạo ra một số thách thức 
xã hội bao gồm ảnh hưởng sức khỏe bởi ô nhiễm không khí, tử 
vong và thương tật tạm thời/vĩnh viễn do tai nạn xe cộ, sự ảnh 
hưởng đến sức khỏe và kinh tế của vấn đề tắc nghẽn giao thông 
và lối sống ít vận động (ADB, 2021).

Đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến phát thải khí nhà 
kính năm 2020 từ lĩnh vực này trên toàn cầu và khu vực, 
nhưng nếu không có hành động bổ sung, tình trạng gia 
tăng phát thải từ giao thông vận tải dự kiến sẽ tiếp diễn. 
Hoạt động vận tải hàng hóa ban đầu giảm, nhưng nhu cầu tăng 
mạnh khi đại dịch lắng xuống, trong đó các nước đang phát 
triển (ngoại trừ Trung Quốc) bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Năm 
2020, giao thông công cộng đô thị phải đối mặt với những tác 
động tiêu cực mạnh mẽ do các biện pháp ngăn chặn và lo ngại 
về việc lây nhiễm. Quan niệm về rủi ro lây nhiễm trong giao 
thông công cộng vẫn tiếp tục, dù các nghiên cứu đã sớm chỉ ra 
rằng nguy cơ lây nhiễm từ giao thông công cộng là tương đối 
thấp so với những nơi công cộng khác. Cải thiện truyền thông 
cho công chúng về vấn đề vệ sinh là chìa khóa trong thời kỳ hậu 
COVID-19. Tuy nhiên, việc di chuyển chủ động cũng đã có động 
lực trong thời kỳ đại dịch, điều này có thể được tận dụng. 

Các gói khôi phục COVID-19 đang được triển khai có thể 
dịch chuyển mọi thứ đi đúng hướng. Các gói phục hồi đại 
dịch đang được triển khai thể hiện mức đầu tư công chưa từng 
có, điều có thể được chuyển sang cho giao thông vận tải loại bỏ 
các-bon. Ở cấp độ toàn cầu, đến nay, chỉ có 1,5% chi tiêu phục 
hồi dành cho giao thông được phân bổ để cải thiện giao thông 
chủ động, trong khi 13% được dành cho việc ổn định hệ thống 
giao thông công cộng. Đây là một cơ hội bị bỏ lỡ.



Tham gia chủ động với tất cả nhóm bên liên quan 
Chuyên gia, công nghiệp, kinh doanh, liên minh, xã hội dân sự (gồm giới, khuyết tật, sức khỏe, an toàn)

Đưa mọi người đi cùng
Công chúng nói chung cần được thông báo thêm về yêu cầu hành động, các giải pháp sẵn có và

các tác động của biện pháp

Tạo ra chiến lược giao thông 
vận tải quốc gia và lộ trình 

hướng đến các mục tiêu
Phát triển các gói chính 

sách hỗ trợ thực hiện, loại 
bỏ các biện pháp ngả về 

nhiên liệu hóa thạch

Tác động đến phát thải KNK theo vòng đời, phát triển kinh tế, việc làm, chi phí di chuyển, sức khỏe, an toàn

Phân bổ lại ngân sách 
công

Sửa đổi hoặc tạo mới quy 
định

Thể nghiệm chiến lược cho 
việc mua vào, mở rộng quy 

mô

Quản trị được điều phối

Thu thập chứng cứ Đánh giá đa tiêu chí Đánh giá các khung hiện có

Đảm bảo chuyển đổi công bằng 
để xử lý các tác động tiêu cực           

của biện pháp

Đánh giá mối liên kết và 
giảm thiểu tác động đối 

với các lĩnh vực khác
(năng lượng và sử dụng đất)

Tầm nhìn

Chiến lược

Phân tích

Chính sách Thực hiện

Phát triển một tầm 
nhìn cho hệ thống 

di chuyển phát 
thải KNK bằng 

không

XÂY DỰNG NĂNG LỰC TRONG TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH

12

Cần làm gì để đạt mục tiêu phát thải các-bon 
bằng “0” trong ngành giao thông vận tải

Đảm bảo quá trình chuyển đổi công bằng là điều thiết yếu. 
Ngoài những tác động tích cực dự kiến của một biện pháp chính 
sách, các bên liên quan khác nhau có thể gặp phải một loạt rủi 
ro. Hiểu được những tác động này là rất quan trọng để tìm ra 
các giải pháp phù hợp, nhằm giảm thiểu những phát triển tiêu 
cực và tạo ra một hệ thống công bằng và bền vững hơn (Conway 
và cộng sự, 2017). Đối thoại giữa các bên liên quan, các biện 
pháp bảo trợ xã hội và các quỹ cho cộng đồng bị ảnh hưởng là 
cần thiết, với sự hỗ trợ bởi các quỹ chuyển đổi giúp cộng đồng 
ngừng phụ thuộc vào ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. 
Quá trình chuyển đổi cũng tạo ra cơ hội tạo việc làm và tăng 
trưởng kinh tế (ILO, 2015). Các chính phủ có thể đảm bảo có 
những khuôn khổ chính sách tạo điều kiện và hỗ trợ cho các cơ 
hội đó. Ví dụ như việc đầu tư vào giao thông công cộng và chủ 

Hình ES2: 
Khung hành động và chính sách đối với giao thông vận tải loại bỏ các-bon

động có thể tạo ra nhiều việc làm hơn là đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng đường bộ (WRI, 2021).

Các công cụ và công nghệ để chuyển đổi sang hệ thống giao 
thông vận tải không phát thải các-bon hầu như đã được 
biết đến, nhưng chỉ có cách tiếp cận “tránh - chuyển đổi - 
cải thiện” mới mang lại hiệu quả. Nhiều quốc gia châu Á ngày 
nay có tỷ lệ giao thông công cộng, đi bộ và đi xe đạp cao, chủ 
yếu là do lượng lớn người dân không đủ khả năng mua phương 
tiện cơ giới cá nhân. Mục tiêu ở đây phải là duy trì tỷ lệ cao như 
vậy, nhưng hãy biến nó thành lựa chọn hơn là bắt buộc. Điều 
này phải được hoàn thiện với các giải pháp giảm nhu cầu hoạt 
động vận tải, bằng cách tránh các chuyến đi và giảm thời gian 
chuyến đi; các phương tiện còn lại cũng phải trở nên hiệu quả 



Xóa bỏ trợ giá nhiên liệu 
hóa thạch

Bất kể lựa chọn công nghệ 
trong tương lai, trợ giá 
nhiên liệu hóa thạch sẽ 
bóp méo thị trường theo 
hướng các giải pháp gây ô 
nhiễm cao. Việc loại bỏ trợ 
giá sẽ làm cho tất cả giải 
pháp các-bon thấp trở nên 
cạnh tranh hơn, nhưng sẽ 
ảnh hưởng đến dược hỗ trợ 
thận trọng bằng các biện 
pháp chuyển đổi công bằng 
để giảm thiểu tác động 
tiêu cực.

Bồi dưỡng lập kế hoạch 
tích hợp

Quy hoạch tích hợp di 
chuyển với sử dụng đất và 
phát triển kinh tế mang 
lại nhiều lợi ích trong việc 
tránh tắc nghẽn, cải thiện 
khả năng tiếp cận và giảm 
ô nhiễm không khí. Các 
tác động không phải là lập 
tức, nhưng cần có những 
nỗ lực bắt đầu ngay từ bây 
giờ để tạo ra tính bền vững 
của các hệ thống trong 
tương lai.

Cải thiện và mở rộng các 
lựa chọn giao thông công 

cộng hiện có

Giao thông công cộng sẽ 
tạo thành xương sống của 
di chuyển các-bon bằng 
không, do đó việc nhanh 
chóng mở rộng và cải thiện 
dịch vụ là chìa khóa thành 
công, và có thể buộc lớn 
đầu tiên trong việc cải thiện 
hệ thống sẵn có.

Tăng hiệu suất và giảm 
khối lượng phương tiện

Trong việc chuyển đổi 
sang hệ thống giao thông 
các-bon bằng không, tất 
cả phương tiện cần có hiệu 
suất cao nhất có thể để 
đảm bảo có đủ năng lượng 
tái tạo được sản xuất để 
chúng sử dụng. Điều này 
cũng giúp giảm nhanh phát 
thải và tiêu tốn ít chi phí 
của ngân sách công.

Cơ chế hỗ trợ cho xe điện 
và hạ tầng sạc

Các công nghệ khác có thể 
được lựa chọn cho các bộ 
phận giao thông vận tải cụ 
thể, những xe điện sẽ chiếm 
phần lớn trong đời phương 
tiện gồm xe hai/ba bánh, ô 
tô và xe buýt trong tương 
lai. Việc chuẩn bị từ bây giờ 
sẽ tạo điều kiện cho chuyển 
đổi công bằng và thuận lợi.

Tóm tắt chung
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Hình ES3: 
Khung hành động và chính sách đối với giao thông vận tải loại bỏ các-bon

hơn, và có khả năng chạy bằng các nguồn năng lượng các-bon 
thấp hoặc bằng “0” (Agora Verkehrswende và cộng sự, 2018; 
SLoCaT, 2018).

Các hành động cần được tích hợp vào một khung nhất 
quán. Việc thực hiện các hành động mà không có chiến lược và 
tầm nhìn dài hạn có nguy cơ dẫn đến chi phí sau này và lượng 
tài sản bị mắc kẹt cao hơn. Các chiến lược cần được chuyển 
thành các chính sách cụ thể, trong khi các cơ chế, hành động và 
quy định quản trị cần được xây dựng trên nền tảng chiến lược.

Đã có sẵn một bộ công cụ đa dạng để hỗ trợ việc chuyển 
đổi sang hệ thống vận chuyển các-bon bằng “0”. Các công 
cụ thực hiện phù hợp với bối cảnh địa phương cần dựa trên 

cơ sở phân tích kỹ lưỡng các chính sách hiện có. Trong một số 
trường hợp, các công cụ hiện có có thể cần được điều chỉnh 
hoặc loại bỏ nếu muốn các công cụ chính sách các-bon bằng 
“0” có hiệu quả.

Mặc dù có những chính sách đòi hỏi sự phân tích và chuẩn 
bị một cách thận trọng, tuy nhiên cũng có một số chính 
sách có thể được áp dụng ngay lập tức. Nhiệm vụ phía trước 
có vẻ khó khăn, và việc thiết lập khuôn khổ cần thiết, như được 
minh họa trong hình ES3, sẽ tốn thời gian. Tuy nhiên, việc hành 
động ngay lập tức là cần thiết và có thể thực hiện được mà 
không ảnh hưởng đến các quyết định liên quan tới đích đến 
trong tương lai. Hình ES4 nhấn mạnh một số lựa chọn.



1 2 4

5

6

3

Quy hoạch thiếu tích hợp dẫn đến một 
hệ thống chắp vá, phí phạm tiềm năng 

của chuyển đổi hiệu quả.

Tập trung vào hạ tầng mới bỏ qua các 
lựa chọn chi phí thấp hơn dựa trên tối 

ưu hệ thống sẵn có

Vận tải hàng hóa là đứa                                                  
con bị lãng quên cua loại bỏ các-bon 

trong giao thông vận tải

Dựa trên lĩnh vực Dựa trên rào cản Dựa trên chính sách

Các tín hiệu giả và kinh tế không nhất 
quán làm nhiễu loạn thị trường và tăng 

độ không chắc chắn trong đầu tư

Sự tập trung vào giải pháp kỹ thuật ngăn 
cản tập trung vào các lựa chọn di chuyển 

đa dạng

Các hoạt động phản tác dụng và vẫn tiếp 
tục gây hại

14

Tạo điều kiện cho sự chuyển đổi
Các giải pháp phải phù hợp với quốc gia, bao gồm mức độ 
đô thị hóa, mật độ và quy mô thành phố của quốc gia đó. Do 
đó, mỗi quốc gia cần xây dựng các hành động chính sách của 
riêng mình. Các quốc gia châu Á rất khác nhau về văn hóa, 
kinh tế, địa lý và chính trị. Do đó, khi phát triển các chiến lược 
định hướng vấn đề để loại bỏ các-bon trong lĩnh vực giao 
thông, bối cảnh địa phương, bao gồm cơ sở hạ tầng và dịch vụ 
giao thông hiện có, các phương thức vận tải phổ biến và tham 
vọng khí hậu trong nước phải được xem xét.

Các khuyến nghị được tóm tắt trong hình ES6 hướng đến làm 
nổi bật các đặc điểm của quốc gia cụ thể, có thể liên quan 
đến việc thực hiện các hành động chính nhất định. Ví dụ, các 
quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn có thể 
đạt hiệu quả tốt hơn bằng cách tập trung vào hệ thống ICT và 
bảo dưỡng phương tiện thay vì cơ sở hạ tầng mới. Tuy nhiên, 
các khuyến nghị này có tính chất chung chung, nên thường 
có liên quan đến quá trình loại bỏ các-bon trong ngành giao 
thông vận tải. Chúng tôi hy vọng chúng truyền cảm hứng cho 
các quốc gia khi suy nghĩ về những thách thức và ‘điểm mù’ 
cụ thể của họ

Phân tích của chúng tôi đã xác định sáu nguyên tắc cơ bản để 
chuyển đổi sang hệ thống giao thông loại bỏ các-bon ở châu Á 
với tốc độ đủ để ngăn chặn sự nóng lên mang tính thảm họa. 
Việc tính đến những cân nhắc này sẽ giúp người ra quyết định 
tạo dựng môi trường thuận lợi thích hợp cho bối cảnh quốc gia 
của họ.

Việc tạo ra khung chính sách phù hợp để thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi hướng tới hệ thống giao thông các-bon bằng “0” 
được coi là một nhiệm vụ có vai trò tối quan trọng tại châu Á. 
Dựa trên các nguyên tắc nền tảng của chúng tôi, sáu yếu tố 
thúc đẩy sự thay đổi có thể tạo ra một môi trường thuận lợi 
và động lực mạnh mẽ cho các chính sách và chiến lược chuyển 
đổi.

Xử lý các điểm mù đã được xác định sẽ rất quan trọng khi 
thiết kế một môi trường thuận lợi cho giao thông vận tải loại bỏ 
các-bon bền vững. Chúng tôi phác thảo một số chiến lược mà 
người ra quyết định có thể sử dụng để đảm bảo những vấn đề 
này được xem xét đầy đủ trong bối cảnh chính sách quốc gia.

Điều gì đang kìm hãm hành động?
‘Điểm mù’ là vấn đề hiện chưa nhận được sự quan tâm đầy 
đủ dù có nhiều khả năng đóng góp trong quá trình loại bỏ 
các-bon. Những điểm mù này cần được xem xét rõ ràng trong 
hành động chính sách trong tương lai. Các điểm mù chính được 
xác định trong hình ES5, giải quyết những vấn đề này là rất quan 
trọng để thiết kế một môi trường thuận lợi cho giao thông vận 
tải bền vững, loại bỏ các-bon.

Hình ES5:  
Tổng quan về các điểm mù chính



1

2

3

4

5

6

Thời điểm chuyển đổi giao thông
vận tải là NGAY BÂY GIỜ

Loại bỏ các bon trong giao thông vận tải 
là điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng 

kinh tế trong tương lai

Chỉ chuyển đổi công bằng và bình đẳng 
mới có thể thành công

Phát thải bằng không trong giao thông 
cần phải có vào giữa thế kỷ này

Bước nhảy vọt khỏi hệ thống tập trung 
vào ô tô ở châu Á có thể xây dựng dựa 

trên các hệ thống hiện có

Việc tận dụng các NDC đầy tham vọng 
và chiến lược quốc gia có thể giúp tăng 

cường hợp tác quốc tế

Các nguyên tắc cơ bản
Phần 8.1

1
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Phát triển một tầm nhìn và chiến lược 
giao thông quốc gia tích hợp cho trung 

hòa khí hậu là chìa khóa quan trọng

Việc áp dụng một cách tiếp cận có hệ 
thống sẽ cải thiện được thiết kế và tính 

khả thi của các phương thức

Chuyển đổi nguồn tài chính của giao 
thông sẽ tạo điều kiện cho các hệ thống 

bền vững

Phát triển và truyền thông về bằng 
chứng địa phương sẽ thúc đẩy và củng 

cố quá trình ra quyết  định

Đưa tất cả đi cũng là điều kiện tiên quyết 
để chuyển đổi giao thông vận tải

Hợp tác trong khu vực châu Á tạo cơ hội 
cho các hành động nâng cao

Các yếu tố tạo nên sự thay đổi
Phần 8.2

Nhu cầu di chuyển của tất cả được đáp ứng bởi các lựa chọn các-bon bằng không,           
tích hợp tất cả phương thức một cách liền mạch, hiệu quả và thoải mái
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Xử lý các điểm mù
Phần 8.1

Việc chuyển đổi vận tài sẽ không thể 
thực hiện được nếu không giải quyết vấn 

đề vận chuyển hàng hóa

Lập kế hoạch tích hợp là cần thiết để 
khai thác toàn bộ tiềm năng của quá 

trình chuyển đổi và quản lý sự phức tạp 
của nó

Cải thiện cơ sở hạ tầng và các giải pháp 
chi phí thấp có thể tăng hiệu quả tổng 

thể

Các tín hiệu về giá và chính sách nhất 
quán là cần thiết để đạt được các mục 

tiêu về phát triển và  khí hậu

Hệ thống giao thông cần xây dựng dựa 
trên các phương án di chuyển đa dạng

Ngừng các hoạt động phản tác dụng                
và có hại

Tóm tắt chung
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Hình ES6 : 
Giao thông vận tải loại bỏ các-bon ở châu Á: Các trụ cột cho hành động
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1. 
Cấu trúc và phạm
vi của báo cáo

Xử lý điểm mù là chìa khóa để 

phát triển giao thông vận tải bền vững



Vì sao chúng ta cần loại bỏ các-bon cho hệ thống Giao thông Vận tải?
Phần 2

Các thông điệp cấp cao
Phần 8.1

Giải pháp công nghệ và hành vi 
Phần 6.2

Các nhân tố hành động vì 
giao thông loại bỏ các-bon 
Phần 6.2 - 6.4

Các khuyến nghị cho hoạt 
động định hướng theo mục 
tiêu tổng thể (bức tranh toàn 
cảnh) 
Phần 8.2

Cận cảnh các chiến lược cho 
các điểm mù cá nhân khi các 
hành động cần thiết không 
diễn ra 
Phần 8.3

Loại bỏ các-bon:
các xu hướng hỗ 
trợ 
Phần 5.2

Loại bỏ các-bon: 

các xu hướng gây khó khăn 
Phần 5.1

Chúng ta muốn 
đi tới đâu? 
Phần 3

Chúng ta đang 
ở đâu? 
Phần 4

Ph
át

 th
ải

 K
N

K

Điều gì đang kìm 
hãm hành động? 
Phần 7

17

1. Cấu trúc và phạm vi của báo cáo

Mục tiêu chính của báo cáo này là làm nổi bật cả những cơ hội 
và thách thức liên quan đến việc đạt được mức phát thải ròng 
bằng “0”6  trong giao thông vận tải vào năm 2050 tại Châu Á. 
Báo cáo đưa ra các khuyến nghị rõ ràng và thiết thực về cách 
giải quyết các vấn đề chưa được quan tâm đúng mức cho đến 
nay trong bối cảnh châu Á. Những ‘điểm mù’ này phải trở thành 
chủ đề thảo luận và hành động nếu muốn đạt được giao thông 
vận tải các-bon bằng “0” vào năm 2050.

Chúng tôi đã không phát triển các kịch bản hoặc lộ trình loại bỏ 
các-bon của riêng mình cho các quốc gia tại châu Á hoặc khu 
vực cũng như chưa phát triển các đề xuất cụ thể cho từng quốc 
gia. Phân tích của chúng tôi dựa trên các kịch bản, tài liệu quốc 

Hình  1 
Cấu trúc báo cáo

6    Trong báo cáo này, các-bon hoặc các-bon bằng “0” đề cập đến tất cả khí nhà kính từ lĩnh vực giao thông vận tải, ngoại trừ những trường hợp được quy định rõ. Nó thường 
không gồm phát thải khí nhà kính (GHG) từ thiết bị làm lạnh di động. Ước tính phát thải thường không gồm phát thải các-bon đen (muội than), mặc dù những phát thải này 
cũng góp phần vào sự nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều biện pháp nhằm mục đích giảm các khí nhà kính chính từ giao thông vận tải (CO2, CH4 và N2O) cũng làm giảm phát 
thải các-bon đen, vì vậy, chúng tôi không thảo luận các biện pháp cụ thể nhắm đến các-bon đen.

tế và khu vực hiện có, đồng thời phát triển tầm nhìn khái quát 
cho ngành giao thông vận tải ở châu Á (phần 3), bao gồm các 
khuyến nghị hành động (phần 8).

Để cung cấp thêm bối cảnh, phần 4 mô tả hiện trạng của hệ 
thống giao thông và các yếu tố trung gian quan trọng trên khắp 
châu Á. Phần 5 phác thảo các xu hướng có khả năng ảnh hưởng 
đến sự phát triển của các hệ thống di chuyển trong tương lai. 
Phần 6 cung cấp tổng quan về các giải pháp sẵn có cho giao 
thông vận tải loại bỏ các-bon. Phần 7 xem xét các yếu tố kìm 
hãm hành động và giới thiệu ngắn gọn phương pháp luận được 
sử dụng để đưa ra các đề xuất của chúng tôi.
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Nếu không hành động ngay bây giờ để ứng phó với 

biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến thiệt hại đáng kể về môi 

trường và kinh tế đồng thời làm tăng nguy cơ rối loạn 

và xung đột xã hội.

2. 
Vì sao bây giờ là 
thời điểm hành động 
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2.1 
Hành động vì biến đổi khí hậu không phải là điều 
xa xỉ - mà là điều cấp thiết cho sự ổn định kinh tế 
và xã hội trong tương lai

Mức độ biến đổi khí hậu được dự đoán theo các chính sách hiện hành sẽ gây ra 
những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ thống kinh tế và xã hội của các quốc 
gia trên toàn thế giới. Các hiện tượng thời tiết cực đoan đã và đang tàn phá cơ sở hạ 
tầng, làm gián đoạn đáng kể hệ thống giao thông và hoạt động kinh tế. Trong những 
năm tới, những sự kiện như vậy dự kiến sẽ gia tăng về tần suất và cường độ, ngày càng 
có tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và hệ thống kinh tế. Một nửa dân số ở 
châu Á đang sống ở các vùng trũng ven biển và vùng đồng bằng ngập nước, có nguy 
cơ lũ lụt và bão cao (IPCC, 2014). 

Các tác động khác của biến đổi khí hậu đang gây ra những thiệt hại không thể khắc 
phục như căng thẳng nhiệt đối với cơ sở hạ tầng và mực nước biển dâng và có nguy cơ 
khiến các vùng trũng thành nơi không thể ở được. Ngoài những thương tích và tử vong 
liên quan đến các sự kiện cực đoan, hiện tượng ấm lên toàn cầu gia tăng cũng sẽ gây 
ra nhiều rủi ro lâu dài khác nhau đối với sức khỏe con người. Các hệ thống chăm sóc 
sức khỏe sẽ cần phải đối phó với sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm và các vấn đề 
sức khỏe khác liên quan đến nhiệt độ tăng. Ngoài ra, năng suất của những người làm 
việc ngoài trời dự kiến sẽ giảm khi nhiệt độ cao hơn (IPCC, 2014).

Ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với những hậu quả đáng kể. Mười tám 
năm nóng nhất lịch sử đã được ghi nhận trong hai thập kỷ qua, làm suy giảm an ninh 
lương thực và nước, đồng thời làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các 
hiện tượng thời tiết nguy hiểm như hạn hán và cháy rừng. Trên toàn cầu, chỉ tính riêng 
trong năm 2017, các thảm họa do thời tiết và khí hậu gây ra đã dẫn đến thiệt hại đáng 
kinh ngạc là 320 tỷ USD. Cùng năm đó, lũ lụt kinh hoàng ở Nam Á đã cướp đi sinh 
mạng của hơn 1200 người. Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, vốn quan trọng đối với an 
ninh lương thực và sinh kế ở nhiều nước châu Á đang phải đối mặt với những tác động 
ngày càng tăng do hiện tượng ấm lên và axit hóa đại dương (IPCC, 2018a). 

Ngày nay, những hiện tượng như lũ lụt thường xuyên hơn, năng suất cây trồng giảm, 
thiếu nước và sự gia tăng tỷ lệ tử vong do nắng nóng đã được quan sát thấy ở nhiều 
khu vực khác nhau của châu Á  (IPCC, 2021b, 2021a). Thêm nữa, phạm vi và mức độ 
của các tác động quan sát được lớn hơn so với ước tính trước đây và ngày càng được 
cho là do biến đổi khí hậu do con người gây ra (IPCC, 2022b). Ngân hàng Thế giới ước 
tính rằng sự gián đoạn đối với cơ sở hạ tầng, chủ yếu là do thiên tai và các hiện tượng 
thời tiết khắc nghiệt, đã khiến khu vực tư nhân thiệt hại khoảng 300 tỷ USD mỗi năm. 
Những gián đoạn như vậy sẽ gia tăng khi biến đổi khí hậu tiếp diễn (Hallegatte và cộng 
sự, 2019).   

“Mỗi khi mưa lớn hoặc bão 
là lại có lũ lụt, và mọi thứ sẽ 
ngừng hoạt động trong ba 
đến bốn ngày.” 
Nam  
Chủ nhà hàng, Việt Nam



Tác động tăng chậm

Xu hướng 
nóng lên

Các đợt 
nắng 
nóng

Thay đổi kiểu 
mưa

Mực nước biển 
tăng lên

Axit hóa đại 
dương

Bão tăng 
lên

Lũ lụt

Hạn hán

Thời tiết khắc nghiệt Nước

• Độ sẵn có của 
nước uống sạch

• Độ sẵn có của 
nước cho nông 
nghiệp

• Độ sẵn có của 
nước dùng để hạ 
nhiệt (ví dụ ở các 
nhà máy điện)

• Độ sẵn có của 
nước sản xuất 
công nghiệp

• Nồng độ muối do 
nước biển dâng

• Sản lượng đánh 
bắt cá giảm

• Sản lượng thu 
hoạch nông sản 
giảm

• Sản lượng chăn 
nuôi giảm

• Căn bệnh truyền 
nhiễm gia tăng

• Căn bệnh liên 
quan đến căng 
thẳng nhiệt gia 
tăng

• Suy dinh dưỡng
• Bệnh liên quan 

đến ôzôn
• Thương tích do 

thời tiết khắc 
nghiệt

• Tổn thất do thời 
tiết khắc nghiệt 
(lũ lụt, nước dâng 
trong bão)

• Mất đi do mực 
nước biển dâng 
lên

• Vật liệu hư hại do 
nắng nóng

• Hệ thống chuỗi 
ứng bị gián đoạn

• Di cư từ các khu 
vực bị ảnh hưởng

• Các hoạt động 
kinh tế bị gián 
đoạn

• Mất việc và sinh 
kế nhất là trong 
ngành nông 
nghiệp, đánh bắt 
và du lịch

• Bất bình đẳng 
gia tăng

• Bất ổn xã hội và 
chính trị

Lương thực Sức Khỏe

• Bệnh tật (truyền nhiễm nước 
uống nhiễm khuẩn)

Hạ tầng Kinh tế-xã hội

N
hi

ệt
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ộ
Lư

ợn
g 

m
ưa

Đ
ại
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ươ

ng

Tài xế Tác động đến các hệ thống của con người

Tác động đến đời sống con người

• Suy dinh dưỡng
• Căng thẳng nhiệt

• Các sự kiện thời tiết khắc 
nghiệt

Tỷ lệ tử vong tăng lên do
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Chỉ riêng lũ lụt ven biển đã gây thiệt hại hàng nghìn tỷ 
đôla mỗi năm, với thiệt hại hàng năm ước tính khoảng 0,3–5% 
GDP toàn cầu vào năm 2100 khi ấm lên 2°C. Rủi ro được dự 
báo là cao nhất ở Nam và Đông Nam Á, với giả định không có 
sự nâng cấp từ mức chống ngập lụt hiện tại. Khi nhiệt độ tăng 
thêm 2°C, các rạn san hô gần như biến mất, khiến nhiều loại cá 
và các loài phụ thuộc vào rạn san hô khác tuyệt chủng. Điều này 
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành như du lịch và đánh bắt 
cá, đồng thời tác động tiêu cực đến nhiều người dân ven biển, 
thường là những người có hoàn cảnh khó khăn (IPCC, 2018a). 
Cơ sở hạ tầng ven biển, đặc biệt là đường bộ, đường sắt và cảng, 
ngày càng bị đe dọa bởi hiện tượng ngập lụt ven biển và nước 
biển dâng.

Ngành giao thông vận tải là xương sống của nền kinh tế - 
nhưng rất dễ bị tổn thương. Biến đổi khí hậu được dự báo 
sẽ tác động đáng kể đến cơ sở hạ tầng giao thông. Đường bộ, 
đường sắt và các phương tiện giao thông khác ngày càng bị đe 
dọa bởi bão hoặc lũ lụt. Các vật liệu và kỹ thuật xây dựng hiện 

có có thể kém thích nghi với điều kiện mới, và các phương tiện 
hoặc hệ thống kỹ thuật có thể bị hỏng hoặc bị phá hủy trong 
các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, gây gián đoạn hoạt động 
giao thông vận tải. Như thế, biến đổi khí hậu sẽ buộc hoạt động 
vận tải công cộng phải thay đổi, đồng thời ảnh hưởng đến sở 
thích di chuyển của hành khách, khi hành khách lựa chọn các 
phương thức giao thông vận tải hứa hẹn đem lại sự bảo vệ tốt 
hơn khỏi mưa hoặc nắng nóng. Dù các nhà lập kế hoạch và vận 
hành giao thông đã quen với việc lường trước hậu quả của thời 
tiết bất lợi, tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng 
thời tiết cực đoan đang gia tăng nhanh chóng (SUTP, 2021).  

Biến đổi khí hậu đang đe dọa nhiều nhất đến các hệ thống 
kinh tế và xã hội vốn đã mỏng manh. Biến đổi khí hậu sẽ gây 
nguy hiểm cho sinh kế và việc làm phụ thuộc vào tài nguyên 
thiên nhiên, buộc người dân phải tìm kiếm các nguồn thu nhập 
thay thế, có khả năng là ở các khu vực khác. Tuy nhiên, các 
luồng di cư không được kiểm soát có thể dẫn đến xung đột, 
làm gia tăng thách thức đối với các chính phủ và xã hội dân sự 

Hình 2: 
Tổng quan về tác động được dự báo của  biến đổi khí hậu ở châu Á 

Nguồn: Số liệu của các tác giả được lấy từ IPCC (2014, 2018a, 2021b, 2022b), Rüttinger và cộng sự (2015), và Ủy ban Kinh tế và Khí hậu Toàn cầu (2018)

“Các tác động và rủi ro của biến đổi khí hậu 
ngày càng trở nên phức tạp và khó quản lý 
hơn” 
IPCC (2022b)
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7 Để so sánh, khoản cứu trợ từ lĩnh vực tài chính trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 
2008, khiến hơn 200 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói, chỉ tốn 250 tỷ USD (Ủy ban Toàn 
cầu về Kinh tế và Khí hậu,, 2018)

“Tăng trưởng các-bon thấp có thể mang 
lại lợi ích kinh tế trị giá 26 nghìn tỷ USD 
đến năm 2030 - và đây là một ước tính 
thận trọng” 
 (Ủy ban Toàn cầu về Kinh tế và Khí hậu, 2018)

(Rüttinger và cộng sự, 2015). Biến đổi khí hậu đã và đang thúc 
đẩy các phong trào di cư trên khắp châu Á (IPCC, 2022a). Thực 
tế, Ngân hàng Thế giới ước tính rằng nếu không có hành động 
mạnh mẽ hơn, chỉ riêng ở Nam Á, gần 36 triệu người có thể buộc 
phải chuyển chỗ ở trong nước do tác động của biến đổi khí hậu 
(Ngân hàng Thế giới, 2018). Tổng quan về các tác động phù hợp 
nhất đối với Châu Á được trình bày trong Hình 2.

Với các chính sách hiện hành, biến đổi khí hậu sẽ gây nguy 
hiểm cho sự phát triển kinh tế và ổn định chính trị. Chi 
phí của các ‘biện pháp nửa vời’ - nghĩa là thực hiện hành động, 
nhưng quá chậm, đồng thời gửi các tín hiệu không rõ ràng đến 
thị trường - đang tăng lên. Các ước tính cho thấy hành động 
nửa vời có thể dẫn đến tài sản nhiên liệu hóa thạch trị giá 12 
nghìn tỷ USD7  bị mắc kẹt vào năm 2035 (Ủy ban Toàn cầu về 
Kinh tế và Khí hậu, 2018). Biến đổi khí hậu cũng đóng vai trò 
như một cấp số nhân với áp lực vốn đã ngày càng gia tăng từ 
gia tăng dân số, nhu cầu tài nguyên ngày càng tăng, suy thoái 
môi trường, đô thị hóa và bất bình đẳng kinh tế. Do đó, thách 
thức vốn đã phức tạp lại càng trở nên khó khăn hơn. Tình trạng 
mất an ninh sinh kế, di cư và biến động giá lương thực có thể 
dẫn đến bất ổn chính trị, gây ra bất ổn và xung đột. Rủi ro kinh 
tế và chính trị từ biến đổi khí hậu của các quốc gia sẽ khác nhau 
nhưng đều phụ thuộc không nhỏ vào các biện pháp ứng phó 
mà các chính phủ thực hiện (Rüttinger và cộng sự, 2015).  

Việc chuyển đổi sang tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, cân 
bằng và bao trùm có thể giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu 
và mang lại những lợi ích to lớn về kinh tế, xã hội. Trong 
khi các dự báo kinh tế hiện tại có thể đang đánh giá thấp các 
lợi ích này, Ủy ban Toàn cầu về Kinh tế và Khí hậu kết luận rằng 
hành động táo bạo có thể mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp trị giá 
26 nghìn tỷ USD đến năm 2030 so với kịch bản phát triển thông 
thường, từ tăng trưởng GDP cao hơn, 65 triệu việc làm các-bon 
thấp, sự gia tăng việc làm và tham gia của lao động nữ và hơn 
700.000 người tránh được tử vong sớm do ô nhiễm không khí 
(Ủy ban Toàn cầu về Kinh tế và Khí hậu, 2018).   

Tuy nhiên, cơ hội đang đóng lại. Để tận dụng những lợi ích 
này, các tuyên bố rộng rãi về ý định và các bước tăng dần là 
không đủ. Chúng ta cần hành động táo bạo với các tín hiệu 
chính sách rõ ràng để giảm bớt sự không chắc chắn của thị 
trường và mở rộng đầu tư tư nhân ( Ủy ban Toàn cầu về Kinh tế 
và Khí hậu, 2018).
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Hình 3: 
Phát thải CO2  từ giao thông vận tải và tỷ trọng của châu Á trong phát thải giao thông vận tải toàn cầu

2.2  
Tầm quan trọng của giao thông vận tải

Trong trường hợp không có hành động mạnh mẽ ở lĩnh vực 
giao thông vận tải, các mục tiêu của Thỏa thuận Paris sẽ 
ngoài tầm với. Trên toàn thế giới, khoảng cách giữa các cam 
kết cắt giảm hiện tại và những cam kết cần thiết vào năm 2030 
để giữ nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2°C là 32 Gt CO2tđ (UNEP, 
2020). Tuy nhiên, khoảng cách này giả định rằng tất cả các cam 
kết NDC vô điều kiện8  đều sẽ đạt được - đây là một kết quả khó 
có thể xảy ra đối với các chính sách quốc gia hiện hành. Giao 
thông vận tải chịu trách nhiệm cho 25% lượng khí thải CO2 trực 
tiếp từ đốt nhiên liệu vào năm 2018 (ITF, 2021b), nhấn mạnh 
tầm quan trọng của của việc giảm phát thải trong lĩnh vực này. 
Mục tiêu giảm lượng khí thải toàn cầu xuống mức phát thải ròng 
bằng “0” chỉ làm tăng phạm vi cắt giảm cần thiết (xem phần 
2.4). Hành động đặc biệt nhanh chóng là cần thiết trong giao 
thông vận tải, vì ngành này đã đóng góp rất ít vào nỗ lực giảm 
thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho đến nay.

Trong các kịch bản IPCC tương thích với nhiệt độ tăng 1.5°C, 
lượng phát thải của lĩnh vực giao thông vận tải toàn cầu nằm 
trong khoảng từ 2,3 đến 5 Gt mỗi năm vào năm 2050 (IPCC, 
2018b). Dựa trên kiến thức khoa học mới nhất, Sáng kiến xe 
buýt điện TUMI (TUMI 2021) đặt ra một kịch bản để đạt được 
phát thải bằng “0” trong giao thông vận tải vào năm 2050, và giữ 
cho nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 1.5°C. Tổng quỹ các-bon còn 
lại của kịch bản cho ngành giao thông vận tải trong giai đoạn 
2020–2050 là 110 Gt. Nếu không có chính sách bổ sung, quỹ này 
có thể sẽ bị sử dụng hết vào khoảng năm 2030 (Teske và cộng 
sự, 2021).   

Bất chấp nhu cầu cắt giảm nhanh chóng, tổng lượng phát 
thải CO2 trong lĩnh vực giao thông vận tải châu Á đang tăng 
lên. Phát thải CO2 trong lĩnh vực giao thông ở châu Á tăng 243% 
từ năm 1990 đến 2018 (ADB, 2021). Khu vực này hiện chịu trách 

8 Các đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) do các quốc gia đệ trình lên UNFCCC theo Thỏa thuận Paris và thể hiện cam kết quốc gia về cắt 
giảm khí nhà kính (GHG). Các cam kết thường cũng bao gồm một hợp phần thích ứng.
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Hình 4: 
Phát triển dự kiến của phát thải CO2 ở châu Á theo lĩnh vực với các chính sách hiện hành

nhiệm cho 27% lượng khí thải toàn cầu của ngành, tăng so với 
mức chỉ 14% vào năm 1990.   

Nếu không có hành động mạnh mẽ hơn, nhu cầu giao 
thông vận tải và lượng khí thải sẽ tiếp tục tăng. Tại châu Á, 
lượng khí thải CO2 dự kiến sẽ tăng thêm 48% từ năm 2015 đến 
năm 2050.  9ITF ước tính nhu cầu vận tải hành khách ở châu Á 
sẽ tăng 197% so với mức năm 2015 vào năm 2050 (so với mức 
tăng 133% trên toàn cầu); nhu cầu vận chuyển hàng hóa (ngoại 
trừ đường hàng không) sẽ tăng 199% vào năm 2050. Châu Á đã 
chiếm 39% hoạt động vận tải hàng hóa toàn cầu vào năm 2015. 
Đến năm 2050, châu Á được ước tính chiếm gần một nửa 
hoạt động vận tải hàng hóa toàn cầu (46%), trong đó chủ yếu 

Shri Prakash 
Viện Năng lượng và Tài 

nguyên, Ấn Độ

“Việc đầu tư hơn nữa vào công nghệ các-bon thấp bền 
vững trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và biến những thay 
đổi như vậy thành một phần của toàn bộ chuỗi logistics là 
một nhu cầu cấp bách, qua đó đạt được những cải cách 
hiệu quả về chi phí.”

là vận tải đường biển. (ITF, 2021b).  

Giao thông vận tải cũng là một lĩnh vực cơ bản để đạt 
được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. 
Các biện pháp giảm phát thải CO2 phải được đánh giá trong 
bối cảnh bền vững rộng lớn hơn. Nhiều biện pháp được đưa 
ra nhằm giảm bớt loạt thách thức cùng lúc; một số có thể giải 
quyết một vấn đề, trong khi làm trầm trọng thêm những vấn đề 
khác. Giao thông vận tải là một yếu tố quan trọng, cả trực tiếp 
và gián tiếp, trong nhiều Mục tiêu Phát triển Bền vững và các 
mục tiêu liên quan (SLOCAT, 2020b). 

9 Lưu ý rằng định nghĩa khu vực mà ITF sử dụng hẹp hơn so với định nghĩa của ADB, vì vậy, dữ liệu lịch 
sử từ đoạn trước và dữ liệu dự kiến được thảo luận trong đoạn này không thể được so sánh trực tiếp.



Source: SLOCAT (2019)
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“Thay vì chỉ chi tiêu nhiều hơn, nên đặt trọng 
tâm là chi tiêu tốt hơn.” 
(Hallegatte và cộng sự, 2019)

Hình 5: 
Giao thông vận tải trong các chỉ số của Mục tiêu Phát triển Bền vững  
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2.3  
Khả năng chống chịu là thiết yếu 

Nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng 1°C so với mức trước 
công nghiệp và các tác động giờ đã trở nên nghiêm trọng. 
Hơn nữa, nếu không có hành động dứt khoát, thiệt hại do biến 
đổi khí hậu gây ra sẽ còn tồi tệ hơn theo cấp số nhân. Ngay cả 
khi tất cả cam kết của các quốc gia trong Thỏa thuận Paris được 
thực hiện, thế giới sẽ có mức tăng nhiệt độ trung bình khoảng 
2,7°C vào cuối thế kỷ này (UNFCCC, 2021).

Mức tăng nhiệt độ này dự kiến sẽ gây ra những tác động thảm 
khốc. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn chưa xem 
xét một cách có hệ thống về toàn bộ các mối nguy hiểm có thể 
đe dọa cuộc sống và sinh kế, như yêu cầu của Khung Sendai về 
Giảm thiểu rủi ro thiên tai. Đại dịch COVID-19 đã châm ngòi cho 
những nỗ lực nhằm nâng cao hiểu biết của chúng ta về sự phụ 
thuộc lẫn nhau về kinh tế, và tính dễ bị tổn thương của chúng 
trước những cú sốc bất ngờ. Bài học kinh nghiệm từ đại dịch 
có thể giúp chúng ta xem xét các tác động của biến đổi khí hậu 
có thể lường trước được trong việc lập kế hoạch và hoạch định 
chính sách. Chắc chắn, các tác động của biến đổi khí hậu đã 
hiển hiện ở nhiều quốc gia, và nhiều quốc gia nằm trong số dễ 
bị tổn thương nhất là ở châu Á (Sönke và cộng sự, 2019), nhấn 
mạnh nhu cầu hành động trong khu vực.

Sự di chuyển tự do của con người và hàng hóa - không bị 
cản trở bởi các tác động của khí hậu - là yếu tố quan trọng 
đối với sự thịnh vượng kinh tế và một xã hội hiện đại vận 
hành đúng cách. Do đó, điều cần thiết là phải xây dựng các 
hệ thống có khả năng chống chịu10  có thể tiếp tục hoạt động 
dưới áp lực ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
trong bối cảnh tiến độ giảm thiểu bị đình trệ. Các nỗ lực thích 
ứng làm tăng khả năng chống chịu của các hệ thống và giảm rủi 
ro khí hậu. Hiểu một cách đơn giản, có thể nói rằng càng giảm 
thiểu, chúng ta càng ít cần phải thích nghi. Tuy nhiên, ngay cả 
với hành động tức thời để cắt giảm lượng khí thải, sự gia tăng 
nhiệt độ đáng kể gần như là không thể tránh khỏi, do đó đòi hỏi 
các hệ thống giao thông phải thích ứng với các điều kiện trong 
tương lai. Nhiều nỗ lực thích ứng và giảm nhẹ hỗ trợ lẫn nhau; 
các nhà hoạch định chính sách nên tối đa hóa sự hiệp lực giữa 
hai lĩnh vực.

Việc biến biến đổi khí hậu trở thành hệ số không thể thiếu 
trong quy hoạch giao thông, thiết kế cơ sở hạ tầng và vận 
hành ở tất cả cấp ra quyết định sẽ là yếu tố quan trọng để 
tạo ra một ngành giao thông có khả năng chống chịu trong 
tương lai. Các nhà quy hoạch đã xem xét sự thay đổi về lượng 
mưa và nhiệt độ qua các năm, và nguy cơ lũ lụt hoặc hạn hán, 
nhưng phần lớn dựa trên dữ liệu lịch sử. Việc đánh giá trung 
thực và chính xác các tác động dự kiến của biến đổi khí hậu sẽ 
giúp giảm thiểu thiệt hại cuối cùng do các điều kiện khí hậu gây 
ra trong tương lai. Điều này đòi hỏi các nhà lập kế hoạch phải 
nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn, và có các công cụ cũng 
như kiến thức để giải quyết các thách thức kèm theo  (SUTP, 
2021). Chính phủ các quốc gia có thể hỗ trợ bằng cách thực 
hiện các dự báo địa phương, thúc đẩy phổ biến nghiên cứu thực 
nghiệm và hỗ trợ phát triển năng lực địa phương. Ví dụ, các nhà 
lập pháp có thể yêu cầu đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu và tính 
dễ bị tổn thương trong các dự án cơ sở hạ tầng mới, và họ có thể 
hỗ trợ các bên liên quan địa phương thông qua các tiêu chuẩn 
thiết kế và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải làm rõ rằng có những giới 
hạn cho việc thích ứng, và không thể tránh khỏi những tác động 
nhất định. Một số cơ sở hạ tầng có thể cần phải loại bỏ vĩnh viễn 
- ví dụ, các con đường bị cô lập do mực nước biển dâng cao. Do 
đó, điều tối quan trọng là đảm bảo cơ sở hạ tầng mới phải tính 
đến rủi ro từ biến đổi khí hậu. Thay vì chỉ chi tiêu nhiều hơn, hãy 
tập trung vào việc chi tiêu tốt hơn. Thật vậy, Ngân hàng Thế giới 
ước tính rằng mỗi đôla chi cho khả năng phục hồi ở các nước có 
thu nhập thấp và trung bình sẽ mang lại 4 đôla lợi ích (Halle-
gatte và cộng sự, 2019).

10 Khả năng chống chịu là khả năng của một hệ thống hấp thụ, chịu đựng và phục hồi sau một sự kiện bất lợi. Trong bối cảnh môi trường, khả năng phục hồi bao gồm các hoạt động 
chính sách, cơ sở hạ tầng, dịch vụ, giao thông vận tải và quy hoạch nhằm định vị các đô thị có thể chống chọi với thiên tai và các tác động khác của biến đổi khí hậu (EESI).
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Hình 6: 
Cam kết phát thải ròng bằng “0” của lĩnh vực giao thông vận tải và toàn bộ nền kinh tế tại châu Á

cách các quốc gia xử lý quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, bên 
cạnh những rủi ro kinh tế, thời điểm thay đổi này cũng mang lại 
tiềm năng đáng kể cho các hình thức tăng trưởng mới. 

Các chính phủ không phải là thực thể duy nhất thực hiện 
hành động. Ở khu vực tư nhân, các công ty đang đặt ra 
mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học và phát thải ròng bằng 
“0”. Các nhà sản xuất xe trên thế giới đã áp dụng mục tiêu sản 
xuất xe điện, chẳng hạn các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản. Một số 
công ty đã đặt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho sản phẩm 
của họ, như Isuzu Motors. Ngoài ra, bảy nhà sản xuất xe tải châu 
Âu đã đồng ý ngừng sản xuất các phương tiện gây ô nhiễm vào 
năm 2040. Một số  hãng hàng không đã đặt ra các mục tiêu về 
cường độ phát thải hoặc tuyên bố sẵn sàng đạt được mức phát 
thải các-bon ròng bằng “0” vào năm 2050, trong đó có các hãng 
hàng không châu Á như Malaysia Airlines, Sri Lankan Airlines 
and Japan Airlines. Nhiều công ty vận tải công cộng – chẳng 
hạn Tập đoàn Go Ahead có trụ sở tại Vương quốc Anh và hoạt 
động tại Singapore – cũng đang tham gia, với việc đặt ra các 
mục tiêu khí hậu đầy tham vọng.

Các cam kết ngoài ngành giao thông vận tải cũng sẽ ảnh hưởng 
đến hệ thống giao thông. Đơn cử, trong lĩnh vực sản xuất, xu 
hướng hiện nay là xem xét phát thải trong toàn bộ chuỗi cung 
ứng, bao gồm cả việc vận chuyển các sản phẩm ngược dòng 
hoặc xuôi dòng. Một số chủ thể thậm chí đã cam kết hơn cả 
mức phát thải ròng bằng “0”, đặt ra các mục tiêu “các-bon 
âm”(carbon negative) hoặc “tích cực với khí hậu” (climate 
positive), trong đó các công ty loại bỏ nhiều khí thải nhà kính 
hơn mức họ thải ra (ví dụ: Tập đoàn H&M, Tập đoàn Inter IKEA, 
Microsoft). Với tư cách là một trung tâm chính của ngành sản 

2.4  
Các cam kết về phát thải ròng bằng “0”: 
tạo động lực tích cực

Tổng cộng, 14 mục tiêu phát thải ròng bằng “0” được các 
quốc gia châu Á thông qua11  chiếm 26% lượng phát thải 
ngành giao thông toàn cầu năm 2019. Trên toàn thế giới, 76 
quốc gia đã cam kết giảm lượng khí thải ròng quốc gia của mình 
về 0, hầu hết vào năm 2050 trong khi một số quốc gia đang đặt 
mục tiêu vào thời gian chậm hơn sau đó - đáng chú ý là Trung 
Quốc, quốc gia đặt mục tiêu thực hiện trung hòa các-bon trước 
năm 2060 và Ấn Độ, quốc gia có mục tiêu là năm 2070. Mười 
một quốc gia trong số này, chiếm 30% lượng phát thải của 
ngành giao thông vận tải châu Á, cũng đã ký ‘Tuyên bố Aichi 
2030 về Giao thông bền vững cho môi trường - Làm cho Giao 
thông vận tải ở châu Á trở nên bền vững’ (2021-2030).  12Chín 
quốc gia khác không công bố mức phát thải ròng bằng “0” trên 
toàn nền kinh tế, nhưng đã ký kết Mục tiêu phát thải ròng bằng 
“0” năm 2050 đối với giao thông trong Tuyên bố Aichi. Tựu trung 
lại, 94% lượng phát thải trong lĩnh vực giao thông của châu Á 
được bao phủ bởi các mục tiêu toàn nền kinh tế, mục tiêu trong 
lĩnh vực giao thông vận tải hoặc mục tiêu phát thải ròng bằng 
“0” trong cả hai lĩnh vực. Đây là một sự phát triển đầy hứa hẹn - 
nhưng giờ là lúc các chính phủ phải nỗ lực để thực hiện những 
mục tiêu này.

Những quyết định được đưa ra bây giờ sẽ tác động đến khả 
năng cạnh tranh trong tương lai của các quốc gia và ngành 
công nghiệp. Bất kể những cam kết này được thực hiện bởi 
quốc gia ở châu Á hay quốc gia khác, nếu các chính phủ nghiêm 
túc thực hiện biện pháp hỗ trợ chúng, điều này sẽ có tác động 
đáng kể đến ngành giao thông vận tải ở châu Á. Ngành công 
nghiệp ô tô đang trong giai đoạn chuyển đổi và các ngành công 
nghiệp khác đang chuẩn bị đối mặt với thách thức. Sự phân 
nhánh chính xác sẽ hiển hiện trong từng lĩnh vực phụ thuộc vào 

11 Để có cái nhìn tổng quan đầy đủ về các mục tiêu phát thải ròng bằng “0”, NDC, LTS và các mục tiêu khác, xem phụ lục 1.
12 Tuyên bố Aichi được thông qua vào tháng 10 năm 2021 tại Diễn đàn EST, trong đó có mục tiêu đạt đỉnh lượng khí thải vào năm 2030 và tiến tới 
loại bỏ các-bon trong lĩnh vực giao thông vận tải vào năm 2050 hoặc sau đó không lâu:  http://www.env.go.jp/press/files/jp/117025.pdf.
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2.5  
Xã hội đang thay đổi

Dr. Lê Anh Tuấn 
Trường Đại học Bách Khoa 

Hà Nội

Việc nâng cao nhận thức về các rủi ro của biến đổi khí hậu 
đang thay đổi cách nhìn của cộng đồng. Người dân châu Á 
ngày càng trở nên nhạy cảm với các vấn đề bền vững trong lối 
sống và tác động khí hậu từ những hệ thống kinh tế cơ bản. Các 
sáng kiến như ngày không ô tô ở Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và 
các quốc gia khác, cũng như các phong trào quốc tế như Ngày 
thứ sáu cho Tương lai, đã nâng cao nhận thức về những nguy 
hiểm do biến đổi khí hậu gây ra và sự cần thiết đối của đóng 
góp cá nhân.

Dù có nhiều tác động tiêu cực (xem phần 4.4), đại dịch COVID đã 
mở rộng hơn nữa nhận thức này - không chỉ liên quan đến khí 
hậu mà còn liên quan đến các yếu tố khác của tính bền vững. 
Điều này đặc biệt đúng ở các khu vực đô thị, nơi trong thời gian 
diễn ra đại dịch, không khí sạch hơn, tiếng ồn giảm đáng kể và 
đường xá không tắc nghẽn. Thách thức đặt ra là khai thác động 
lực đã có này và tiếp tục trao quyền cũng như tạo điều kiện cho 
các cá nhân đưa ra các lựa chọn bền vững  (Budd & Ison, 2020).

Trong lĩnh vực tài chính, một động thái hướng tới sự bền 
vững cũng đang hiện diện. Các nhà đầu tư, cổ đông và công 
chúng rộng hơn đã yêu cầu thoái vốn khỏi các hoạt động gây 
hại cho khí hậu. Nhiều ngân hàng đầu tư và phát triển đã thông 
báo họ sẽ ngừng cấp vốn cho than, trong khi những ngân hàng 
khác cam kết thoái vốn khỏi dầu và khí đốt tự nhiên. Ví dụ, các 
thành viên của  Liên minh Chủ sở hữu Tài sản Phát thải ròng 
bằng 0 (Net-zero asset owner alliance), đã cam kết chuyển danh 
mục đầu tư của họ sang phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. 

Để tăng cường tính minh bạch xung quanh đầu tư liên quan đến 
khí hậu, Tổ công tác về Công bố tài chính liên quan đến khí hậu 
(Task force on Climate-related financial disclosures) đã đưa ra 
một loạt báo cáo khuyến nghị. Đến tháng 10 năm 2021, sáng 
kiến này đã có hơn 2.000 người ủng hộ, bao gồm hơn 1.000 tổ 
chức tài chính chịu trách nhiệm về tài sản trị giá 194 nghìn tỷ 
USD. Ngoài ra, tám khu vực pháp lý13  đã công bố các yêu cầu 
báo cáo chính thức phù hợp với các khuyến nghị này (TCFD, 
2021). Ngày càng nhiều quốc gia cũng đang phát triển các cơ 
chế phân loại ‘xanh’ để hướng dẫn chi tiêu cho khu vực công. 
Điều này sẽ có những tác động đối với tài chính của ngành giao 
thông vận tải, bằng cách gây khó khăn hơn trong việc tài trợ cho 
các khoản đầu tư mang lại lợi ích cho vận tải dựa trên nhiên liệu 
hóa thạch, và tạo ra các cơ hội mới để tài trợ cho các giải pháp 
thay thế bền vững.

‘Trái phiếu xanh’ và giao dịch các-bon ngày càng trở nên 
phổ biến. Theo Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (Climate Bonds 
Intiative), việc phát hành trái phiếu xanh đã tăng gấp đôi vào 
năm 2021 và đạt mức cao nhất mọi thời đại là 517 tỷ USD. Xu 
hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục, cho phép các quốc gia và 
doanh nghiệp huy động tiền để chuyển đổi sang một hệ thống 
giao thông bền vững. Đồng thời, các kế hoạch định giá các-bon 
tiếp tục được triển khai, cung cấp thêm động lực kinh tế. Năm 
2021, Trung Quốc cuối cùng đã ra mắt thị trường các-bon lớn 
nhất trên thế giới; một số quốc gia khác ở châu Á đang xem xét 
việc thực hiện giao dịch khí phát thải hoặc thuế các-bon (Ngân 
hàng Thế giới, 2021a). 

13 Brazil, Liên minh Châu Âu, Hồng Kông, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh

xuất, châu Á cần phải theo sát những bước phát triển như vậy 
để duy trì tính cạnh tranh.

Trên toàn cầu, ngày càng có nhiều nơi cam kết loại bỏ 
động cơ đốt trong (ICE) – nhưng tham vọng đó vẫn chưa 
phổ biến ở châu Á. Một loạt khu vực pháp lý đã công bố kế 
hoạch dần cấm bán các phương tiện ICE mới. Một số kế hoạch 
chỉ áp dụng cho ôtô chở khách, trong khi những kế hoạch 
khác bao gồm xe hạng nhẹ và/hoặc xe buýt. Đến nay, ở châu 
Á, chỉ có Singapore, Hồng Kông, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc 
và Sri Lanka thực hiện một số hình thức cam kết loại bỏ ICE  
(Wappelhorst, 2021; Wappelhorst và Cui, 2020). Mặc dù mốc thời 
gian và phạm vi của các kế hoạch này có sự khác biệt đáng kể 
giữa các khu vực pháp lý, nhưng các mục tiêu như vậy nên được 
hoan nghênh, vì chúng tạo ra động lực để thực hiện các chính 
sách tham vọng hơn.

“Các cam kết phát thải ròng bằng 0 phù hợp với tỷ lệ lớn các 
kịch bản nguồn năng lượng bền vững, trong đó đảm bảo 
sự phát triển di chuyển xanh ấn tượng trong lĩnh vực giao 
thông.”



Bạn thân mến,

Giờ là năm 2050, hệ thống di chuyển đã an toàn 

và lành mạnh hơn, với ít phương tiện hơn và là 

phương tiện sạch.

Cuối cùng hệ thống cũng đã đáp ứng được nhu 

cầu cụ thể của phụ nữ, trẻ em, người gia và người 

khuyết tật.

Không gian công cộng cũng được sử dụng hiệu 

quả hơn và cho lợi ích của tất cả, mang mọi người 

đến gần nhau hơn.

Thật là một thành tựu tuyệt vời!

17 tháng 4 năm 2050 Hội đồng Loại 

bỏ Các-bon 

trong Giao 

thông Vận tải 

tại châu Á
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Hãy hình dung chúng ta vào năm 2050… 

… và tự viết cho mình một tấm bưu thiếp

3. 
Tưởng tượng về tương lai
- nơi chúng ta muốn đến
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Không khí sạch

Nhiều không gian 
xanh để gặp gỡ, 
chơi đùa và thư giãn

Tất cả các tiện ích 
đều gần nhà

Nhiều đường an toàn 
cho đi bộ và đạp xe 100% xe hai/ba 

bánh là xe điện

Dịch vụ chia 
sẻ chuyến 
đi theo nhu 
cầu

Các trung tâm 
giao thông liền 
mạch

Xe tải giao 
hàng dùng 
điện hoàn 
toàn

Không 
chạy rỗng

Xe tải đường dài phát 
thải bằng không

Tàu chở hàng
dùng điện hoàn toàn

Tàu chở hàng phát thải 
bằng không cho đường 
biển và đường sông

Với quãng đường dài hơn 
phần lớn hàng được vận 
chuyển bằng đường sắt và 
đường thủy

Trung tâm phân phối 
kết hợp bằng tàu hỏa

Giao hàng chặng cuối 
bằng xe đạp (điện)Các trạm vận 

chuyển hàng hóa

Xe tải giao hàng 
dùng điện hoàn 
toàn

Hệ thống 
điện mặt 
trời tại nhà 
tạo điều 
kiện cho di 
chuyển cá 
nhân

Năng lượng tái tạo 
địa phương dùng cho 
các dịch vụ di chuyển 
chia sẻ

Đường sắt là xương 
sống của vận tải 
hành khách ngoài đô 
thị trong nước

Đường sắt được 
điện khí hóa 100%

Kết nối hàng 
không của một số 
thành phố được 
thay bằng đường 
sắt tốc độ cao

Máy bay dùng 
điện hoàn toàn có 
sẵn cho quãng di 
chuyển trung bình

100% nhiên liệu 
tổng hợp và sinh 
học được sử dụng 
cho chuyến bay 
dàiICT cải tiến giảm 

nhu cầu đi công 
tác quốc tế

Trong nước

Quốc tế

Sử dụng 100% năng 
lượng tái tạo

Chuỗi cung ứng 
mang tính khu vực

Tăng cường sử dụng 
taxi đường thủy chạy 
điện (khi có thể)

Giao thông chia 
sẻ tích hợp với 
hầu cận đô thị

Giao thông chia sẻ 
dựa trên phương 
tiện chạy điện 
thoải mái, đáng 
tin cậy, an toàn, 
giá cả phù hợp 
cho tất cả

H
ệ thống đáp ứng nhu cầu đặc biệt của phụ nữ, trẻ’ em

, người
 già và người khuyết tật

Hành KháchHàng hóa Hàng hóa

Đô thị Ngoài đô thị

Một ứng dụng 

một vé tất cả 

phương thức

ICT tối ưu 
hóa hậu           

cần

Tầm nhìn tích hợp cung cấp 
hướng dẫn cho tất cả nhà ra 

quyết định

Quy hoạch đô thị tích hợp 
cân nhắc tất cả nhu cầu

*Gồm giao thông chính thức và không 
chính thức/vận tải cỡ nhỏ
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3. Tưởng tượng về tương lai - nơi chúng ta muốn đến

Trong tầm nhìn đến năm 2050 của chúng tôi, nhu cầu di 
chuyển của mọi công dân được đáp ứng với các tùy chọn 
phát thải ròng bằng “0” được tích hợp một cách liền mạch, 
hiệu quả và thuận tiện. 

Để đạt được tầm nhìn này và ngăn chặn những tác động tồi tệ 
hơn của biến đổi khí hậu, cần phải có những hành động khẩn 
cấp. Dù thay đổi không bao giờ là dễ dàng, lợi ích của việc hành 
động sẽ lớn hơn nhiều so với chi phí bỏ ra. Trong tầm nhìn đến 
năm 2050 của chúng tôi lĩnh vực giao thông vận tải đạt hiệu 
quả cao và đã loại bỏ các-bon hoàn toàn. Nó cũng đảm bảo 
khả năng tiếp cận giao thông vận tải tốt hơn cho mọi người. 
Nhiều phương thức vận tải có sẵn theo yêu cầu và được tích 
hợp liền mạch với hệ thống thanh toán linh hoạt. Phần lớn các 
chuyến đi của hành khách sẽ dựa vào phương tiện di chuyển 

chung, bao gồm giao thông công cộng, đi bộ và đi xe đạp. Đoàn 
phương tiện sẽ hoàn toàn chạy bằng điện và năng lượng tái tạo. 
Các hộ gia đình, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, sẽ tự sản xuất 
năng lượng tái tạo, tự cung tự cấp.

Phần lớn hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng đường sắt và 
đường thủy, và dịch vụ giao hàng chặng cuối sẽ được cung cấp 
bởi xe tải, xe van và xe đạp điện. Các công ty logistics sẽ hợp lý 
hóa hoạt động giao hàng của họ bằng các công nghệ ICT và các 
trung tâm phân phối chung.

Hình 7 minh họa tầm nhìn của chúng tôi về một lĩnh vực giao 
thông vận tải bền vững, có khả năng chống chịu và các-bon 
thấp.

Hình 7: 
Tầm nhìn của chúng tôi về một lĩnh vực giao thông vận tải bền vững, có khả năng chống chịu và các-bon thấp.
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Tỷ lệ cơ giới hóa vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với sự phát 
triển kinh tế. Trong khi tỷ lệ sở hữu phương tiện cá nhân vẫn 
còn thấp trong khu vực, tỷ lệ này lại có tốc độ tăng trưởng 
nhanh nhất trên toàn cầu. Tuy nhiên, cũng có sự khác biệt lớn 
giữa các quốc gia. Các quốc gia có GDP cao hơn có mức độ cơ 
giới tương đương với Liên minh Châu Âu (EU) và có tốc độ tăng 
trưởng thấp hơn trong vài năm qua (xem Hình 8). Hầu hết quốc 
gia có tốc độ tăng trưởng cơ giới hóa cao cũng cho thấy tốc độ 
tăng trưởng GDP cao. Nhiều quốc gia có thu nhập thấp và trung 
bình vẫn phụ thuộc nhiều vào xe hai và ba bánh cho việc di 
chuyển, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Pakistan và Việt Nam.

Các phương tiện chở khách cá nhân ngày càng trở nên lớn hơn 
và nặng hơn theo thời gian, trong đó SUV và các mẫu xe tương 
tự đang có mức tăng trưởng doanh số mạnh mẽ. Ngay cả trong 
số các loại xe điện, SUV là một loại xe đặc biệt phổ biến (IEA, 
2020). Tuy nhiên, tại nhiều thị trường châu Á, xe cỡ nhỏ vẫn có 
doanh số cao, đặc biệt là tại Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ. 

Hình  8: 
Tỷ lệ cơ giới hóa tại một số quốc gia ở châu Á năm 2018

4.1  
Lĩnh vực giao thông vận tải ở Châu Á - một khu vực, 
nhiều điểm phân hóa
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14  Để biết định nghĩa và thảo luận về hình thức phục vụ theo dịch vụ yêu cầu (paratransit),
     hãy xem phần ‘các khái niệm chính’.

Xe chở khách cỡ nhỏ14  và tỷ lệ đi bộ, đạp xe cao vẫn khá 
phổ biến ở các quốc gia châu Á. Xe chở khách cỡ nhỏ thường 
đóng vai trò là phương thức giao thông công cộng chính ở 
các thành phố nhỏ hơn, vùng ngoại vi thành phố và các vùng 
nông thôn, cung cấp kết nối dặm đầu tiên và dặm cuối cùng. 
Tuy nhiên, vai trò của khu vực phi chính thức đối với việc làm 
thường bị bỏ qua và không được phản ánh trong các số liệu 
thống kê chính thức. Đặc biệt, ở các quốc gia có thu nhập thấp, 

dịch vụ vận tải thường do khu vực phi chính thức cung cấp, và 
các dịch vụ phi chính thức thường là lựa chọn di chuyển duy 
nhất cho người dân nông thôn và thu nhập thấp (Baffi & Lannes, 
2021). Nhất là ở châu Á đang phát triển, nhiều người sử dụng đi 
bộ hoặc đạp xe như hình thức giao thông chính - nhưng thường 
là do thiếu các lựa chọn khác, trong hầu hết trường hợp là vì 
vấn đề tài chính. Thách thức đặt ra là thiết kế các hệ thống làm 
cho đi bộ và đi xe đạp trở thành một lựa chọn thay vì bắt buộc.

Với vai trò là một thành phần kinh tế chủ chốt, ngành công 
nghiệp ô tô sẽ tác động đến các quyết định chính sách. 
Ngành công nghiệp ô tô thường có ảnh hưởng chính trị đáng kể, 
vì nó chịu trách nhiệm về một số lượng lớn việc làm, cả trực tiếp 
và gián tiếp. Bốn quốc gia châu Á đã sản xuất 48% lượng xe bán 
ra trong năm 2019, trong đó 28% đến từ Trung Quốc. Chín quốc 
gia khác trong khu vực có các nhà sản xuất ô tô chủ yếu cung 
cấp cho thị trường nội địa.

Đóng góp trực tiếp của lĩnh vực giao thông vận tải vào GDP giữa 
các nước châu Á là khác nhau, nhưng dao động trong khoảng 
4-11% (ADB, 2021). Về việc làm, lĩnh vực giao thông vận tải sử 
dụng từ 2 đến 13% lực lượng lao động.

Các quốc gia châu Á khác cũng có ngành công nghiệp dầu 
khí giữ vị trí đáng kể, đặt ra thêm thách thức cho quá trình 
loại bỏ các-bon. Sản xuất và lọc dầu là một hoạt động kinh tế 
quan trọng ở một số nước trong khu vực. Theo đó, những nỗ lực 
để chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch phải bao gồm tầm nhìn 
về tương lai của các công ty và người lao động bị ảnh hưởng. Ví 
dụ, những người lao động trong ngành cần có cơ hội được đào 
tạo lại cho những vai trò mới trong nền kinh tế xanh. Dù một số 
quốc gia châu Á là những nước sản xuất dầu đáng chú ý, nhưng 
hầu hết vẫn là những nhà nhập khẩu ròng, với mức tiêu thụ 
vượt quá sản lượng (BP, 2020), như được minh họa ở Hình 10. 
Xét theo khía cạnh này, việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch 
trong giao thông vận tải sẽ không chỉ làm giảm phát thải CO2, 
mà còn giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Hinh 9: 
Ngành công nghiệp ôtô tại châu Á

Shri Prakash 
Viện Năng lượng và Tài 

nguyên, Ấn Độ

“Nhu cầu là ‘giữ chân’ và tăng cường các giải pháp 
giao thông bền vững thay vì chiến lược ‘chuyển 
đổi’ ở các thành phố châu Á.” 
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Hình 10: 
Cán cân thương mại ròng của xăng dầu tại một số quốc gia châu Á năm 2019

4.2  
Dù đạt một số tiến triển, châu Á vẫn chưa sẵn sàng để hạn chế 
sự gia tăng phát thải từ phương tiện giao thông vận tải

Mặc dù phát thải giao thông vận tải ở châu Á là nguyên 
nhân gây ra 27% lượng phát thải toàn cầu trong lĩnh vực 
này thì mức độ phát thải ở cấp quốc gia khác nhau đáng 
kể. Do dân số đông, Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 58% lượng 
khí thải giao thông vận tải trong khu vực. Nhìn chung, dân số 
và tổng lượng phát thải có mối liên hệ chặt chẽ, như minh họa 
trong Hình 11. Lượng phát thải bình quân đầu người từ lĩnh vực 
giao thông vận tải cũng khác biệt đáng kể, chẳng hạn như 0,02 
tấn CO2/đầu người ở Lào đến 3,5 tấn CO2/đầu người ở Brunei 
Darussalam. Nguyên nhân của sự chênh lệch này một phần 
là trong một phần do mức thu nhập khác nhau (Hình 11). Các 
số liệu thống kê này nhấn mạnh rằng các chiến lược loại bỏ 
các-bon được theo đuổi ở mỗi quốc gia sẽ cần phải phù hợp với 
mức độ cơ giới và mô hình di chuyển trong nước.

Ngay cả với việc đô thị hóa tiếp diễn, khí thải từ giao thông 
đô thị không phải là vấn đề chính. Vào năm 2015, chỉ hơn 6% 
lượng phát thải CO2 đến từ vận tải hành khách quốc tế ở châu Á, 
trong khi giao thông đô thị chiếm gần 18% tổng lượng phát thải 

toàn lĩnh vực. Tuy nhiên, lượng khí thải từ vận tải hành khách 
quốc tế được dự đoán sẽ tăng 245% vào năm 2050 nếu không 
có hành động mạnh mẽ hơn. Mức tăng trưởng này tương đương 
với tổng lượng phát thải ngành giao thông của Ấn Độ trong năm 
2018 và sẽ nâng tỷ trọng của vận tải hành khách quốc tế lên 
15% tổng lượng phát thải vào năm 2050. Ngoài ra, vận tải hành 
khách ngoài đô thị trong nước dự kiến sẽ tăng nhanh hơn vận 
tải hành khách đô thị (ITF, 2021b). 

Theo các chính sách hiện hành, vận tải hàng hóa quốc tế, trong 
khu vực cũng như đi khỏi và đến khu vực, vận tải hành khách 
ngoài đô thị và vận tải hàng hóa nội địa ngoài đô thị dự kiến sẽ 
chiếm 2/3 lượng khí thải vào năm 2050. Liên quan đến quãng 
đường dài, hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế đã chiếm 70% 
hoạt động vận tải hàng hóa ở châu Á vào năm 2015, và tỷ trọng 
của hoạt động này dự kiến sẽ tăng lên 76% vào năm 2050. Nếu 
không xử lý các phân ngành này, quá trình loại bỏ các-bon sẽ 
hoàn toàn nằm ngoài tầm với.   



Nguồn: Số liệu của các tác giả lấy từ ADB (2021), UNDESA (2019), Ngân hàng Thế giới 
(2021b).
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Hình 11: 
Tổng phát thải giao thông vận tải bình quân đầu người theo quốc gia và mối quan hệ của tổng phát thải giao thông với 
GDP bình quân đầu người (trên cùng bên phải) và phát thải giao thông bình quân đầu người với dân số (dưới cùng bên 
phải).
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16 Bangladesh, Georgia, Nhật Bản và Sri Lanka.
17 Brunei, Campuchia, Lào Nepal và Pakistan.
18 Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Nepal, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan.
19 Tính đến tháng 10 năm 2022.
20 Xem danh sách quốc gia đầy đủ ở phụ lục 4.
21 Xem tổng quan đầy đủ về các chính sách quốc gia tại phụ lục 2.

Các cam kết quốc tế về khí hậu (ví dụ như NDC) đang thiếu 
tham vọng và cần có các mục tiêu giao thông vận tải cụ 
thể. Kể từ ngày 10/1/2022, 25 quốc gia châu Á đã đệ trình NDC 
cập nhật hoặc NDC thứ hai. Chỉ bốn16  trong số các NDC này có 
mục tiêu định lượng KNK cho ngành giao thông vận tải; năm17  
chứa các loại mục tiêu khác - ví dụ, liên quan đến các phương 
tiện chạy bằng điện và/hoặc hydro hoặc nhiên liệu sinh học 
(TraCS và SLOCAT, 2021).  

Các chiến lược dài hạn (LTS) được đệ trình lên UNFCCC vẫn 
còn là chưa đủ đối với hầu hết quốc gia, nhưng cho thấy 
sự kết hợp tốt các biện pháp trong khung Tránh – Chuyển 
đổi – Cải thiện. Đến nay, 8 quốc gia ở châu Á18  đã đệ trình các 
chiến lược dài hạn lên UNFCCC, trong tổng số 49 LTS đã được 
đệ trình cho đến thời điểm này.19  Nhật Bản và Singapore có 
các chiến lược tránh, chuyển đổi và cải thiện toàn diện, với các 
mục tiêu liên quan rõ ràng. Ví dụ, Singapore đã đặt ra các mục 
tiêu vận tải cụ thể, chẳng hạn như tăng trưởng phương tiện cá 
nhân bằng không; 9 trong số 10 hành trình được thực hiện bằng 
đi bộ, đạp xe hoặc đi các phương tiện giao thông công cộng; và 
loại bỏ phương tiện thông thường vào năm 2040 (NCCS, 2020). 
Trung Quốc đề xuất sự kết hợp cân bằng giữa các chiến lược, 
không định lượng các mục tiêu cho lĩnh vực hoặc hoạt động 
riêng lẻ (Trung Quốc, 2021). Hàn Quốc cam kết đạt mục tiêu 
trung hòa về khí hậu, nhưng không chia nhỏ điều này thành các 
mục tiêu riêng lẻ cho các lĩnh vực hoặc phương thức mà đang 
tập trung nhiều hơn vào các chiến lược chuyển đổi và cải thiện 
(Dalkmann, 2020; Hàn Quốc, 2020). Các quốc gia khác ở châu Á, 
chẳng hạn Việt Nam, đang trong quá trình xây dựng chiến lược 
dài hạn. 

Ở hầu hết các quốc gia, chiến lược giao thông quốc gia 

vẫn chưa phù hợp với tham vọng lớn hơn về khí hậu trong 
nước. Trong số 34 nước châu Á được phân tích,20  29 nước có 
một số dạng tuyên bố tầm nhìn giao thông quốc gia.21 15 trong 
số những tầm nhìn này đề cập đến mục tiêu “bền vững”, trong 
khi 7 dự kiến là về giao thông “xanh” hoặc “thân thiện với môi 
trường” mà không đề cập rõ ràng đến vấn đề biến đổi khí hậu. 
Uzbekistan là quốc gia duy nhất đặc biệt kêu gọi loại bỏ dần 
các hydro các-bon trong lĩnh vực này. Chỉ khoảng một nửa trong 
số 34 quốc gia được xem xét trong phân tích của chúng tôi có 
chính sách chính thức cho toàn ngành giao thông vận tải, và 
hầu hết chính sách này đã được thông qua trước Thỏa thuận 
Paris 2016. Trong khi nhiều chính sách giao thông đề cập đến 
giảm thiểu biến đổi khí hậu, chỉ 4 chính sách thảo luận về thích 
ứng với biến đổi khí hậu (ADB, khuyết ngày tháng).  

Các mục tiêu rõ ràng để loại bỏ phương tiện sử dụng động 
cơ đốt trong (ICE) vẫn còn rất hiếm ở châu Á. Singapore đặt 
mục tiêu 100% xe bán ra là phát thải bằng “0” vào năm 2030, 
trong khi Hồng Kông và Nhật Bản đang đặt mục tiêu đạt tỷ lệ 
100% xe điện trong doanh số bán xe chở khách mới vào năm 
2035 (Cục Môi trường Hồng Kông, 2021; IEA, 2021b). Indonesia 
đã công bố kế hoạch chỉ cho phép bán ô tô và xe máy điện 
vào năm 2040. Trung Quốc đang đặt mục tiêu đạt thị phần “xe 
năng lượng mới” là 20% vào năm 2025 (Cui và cộng sự, 2021) 
và 40% vào năm 2030 (Trung Quốc, 2021). Brunei, Campuchia, 
Lào, Nepal và Pakistan đã đưa các mục tiêu điện khí hóa giao 
thông vào NDC mới nhất (xem Hình 12). Về phần mình, Malaysia 
và Philippines, đã đặt mục tiêu toàn bộ quy mô xe là xe điện 
(Bathan-Baterina & Dematera, 2020)

Glynda Bathan-Baterina 
Không khí sạch châu Á

“Trong khi lượng khí thải cao trong tương lai của lĩnh vực 
giao thông sẽ đến từ các khu vực ngoài đô thị, những giải 
pháp cho phát thải giao thông đô thị vẫn sẽ phù hợp vì 
sự gia tăng liên tục của dân số đô thị, đặc biệt là ở châu Á 
đang phát triển.”
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Hình 12: 
Tỷ lệ xe điện trước đây và mục tiêu trong doanh số bán xe chở khách mới

Sri Lanka đã công bố mục tiêu thay thế tất cả phương tiện của 
chính phủ bằng các mẫu xe điện hoặc xe lai vào năm 2025. Sri 
Lanka cũng có kế hoạch mở rộng yêu cầu này đối với tất cả 
phương tiện thuộc sở hữu tư nhân vào năm 2040, dù đây chưa 
phải là chính sách chính thức. Ở cấp tỉnh, tỉnh Hải Nam (Trung 
Quốc) đã cam kết loại bỏ dần việc bán xe du lịch, xe thương 
mại hạng nhẹ, xe buýt và xe khách thông thường vào năm 2030  
(Wappelhorst & Cui, 2020). 

Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, số lượng xe tải hạng trung và 
hạng nặng chạy điện vẫn còn ít, nhưng một số quốc gia đang 
bắt đầu ủng hộ việc áp dụng chúng. Pakistan đặt mục tiêu có 
90% xe tải hạng nặng mới chạy bằng điện vào năm 2040 và 
tỉnh Hải Nam ở Trung Quốc muốn 50% xe vệ sinh của nước này 
là loại sử dụng điện vào năm 2020 (Wappelhorst & Rodríguez, 
2021). Các chính phủ có thể thực hiện nhiều biện pháp khác 
nhau để hỗ trợ quá trình chuyển đổi vận tải hàng hóa, bao gồm 
đặt ra mục tiêu về doanh số bán xe mới và cung cấp các ưu đãi 
mua hàng cho xe thương mại. Tuy nhiên, các khoản trợ cấp cho 
xe điện cần được xem xét cẩn thận dựa trên tác động phân bổ 
của chúng, đặc biệt là trong điều kiện nguồn lực hạn chế của 
chính phủ.

Ngày càng nhiều quốc gia thực hiện các biện pháp hỗ trợ 
nhiên liệu hiệu suất cao các-bon thấp, nhưng cần có thêm 
các quốc gia khác tham gia. Về các chính sách cụ thể để hỗ 

trợ việc loại bỏ các-bon trong vận chuyển hàng hóa, chỉ 13 
quốc gia châu Á22  áp dụng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu cho 
xe hạng nhẹ (LDV), trong đó 9 trường hợp dựa trên tiêu chuẩn 
của toàn ASEAN đối với LDV. Chỉ Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật 
Bản có tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu cho xe hạng nặng (HDV) 
(ADB, 2021; TransportPolicy.net, khuyết ngày tháng). Do xe vận 
chuyển hàng hóa sẽ vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch 
trong nhiều năm, rõ ràng là cần có các hành động chính sách 
bổ sung trong lĩnh vực này. Chỉ 8 quốc gia trong khu vực ra chỉ 
thị về nhiên liệu sinh học (ADB, 2021).  

Sự ủng hộ dành cho xe điện ngày càng rộng rãi, với những 
kết quả rõ nét. Hai mươi quốc gia có một số hình thức chính 
sách để khuyến khích việc áp dụng, gồm khuyến khích mua 
hàng và giảm thuế, thuế nhập khẩu hoặc phí đăng ký (ADB, 
2021). Trung Quốc đang áp dụng chỉ thị xe năng lượng mới 
(NEV), yêu cầu các nhà sản xuất tăng doanh số xe NEV (Rokadiya 
& Yang, 2019). Nhờ các biện pháp hỗ trợ xe điện, tính đến năm 
2019, Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn nhất thế giới về ô 
tô điện và ô tô lai, đồng thời vẫn là thị trường dẫn đầu thế giới 
về xe buýt điện, chiếm 98% thị phần toàn cầu. Năm 2020, doanh 
số ô tô điện ở châu Âu lần đầu vượt qua doanh số ở Trung Quốc 
(IEA, 2021b). 

Hầu hết xe hai và ba bánh vẫn được bán ở châu Á, và 25% trong 
số này đã là xe điện, với nhiều quốc gia có những ưu đãi cụ thể 

22 Kế hoạch Áp dụng và Sản xuất Xe điện nhanh hơn, phiên bản thứ hai, đang được triển khai
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Yossapong Laoonual 
Đại học Công nghệ King Mong-

kut Thonburi

“Ngoài quản lý nhu cầu đi lại, việc tăng cường hiệu quả của 
phương tiện thông qua việc thay thế nhanh chóng xe sử dụng 
động cơ đốt trong hoặc ICE bằng xe điện sẽ là điều tối quan 
trọng để giảm ô nhiễm giao thông và giảm phát thải khí nhà 
kính. Các quốc gia châu Á có vị thế thuận lợi để tiến lên trong 
cuộc đua quốc tế nhằm loại bỏ dần các phương tiện ICE. Thị 
trường xe điện cũng mang đến cơ hội việc làm mới và kinh 
doanh tại địa phương cho các quốc gia ở châu Á.” 

cho loại xe này, chẳng hạn chương trình FAME II của Ấn Độ23  hay 
lệnh cấm các mẫu xe không chạy bằng điện của Trung Quốc ở 
một số thành phố (IEA, 2021b). 

Nhiều quốc gia ở châu Á, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và 
Việt Nam, cũng đang sử dụng các công cụ chính sách để kích 
thích sản xuất xe điện trong nước (Chính phủ Pakistan, 2019; 
IEA, 2021b). Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines đã đặt 
ra các mục tiêu sản xuất cụ thể (Bathan-Baterina & Dematera, 
2020). 

Trợ giá nhiên liệu hóa thạch thúc đẩy các hoạt động không 
bền vững.  Các quốc gia ở châu Á và trên toàn thế giới có 
truyền thống trợ giá cho nhiên liệu hóa thạch để khuyến khích 
phát triển kinh tế. Chỉ một số quốc gia ở châu Á đã thực hiện 
những cải cách đáng kể để giảm mạnh trợ giá và cho phép giá 

cả tự do dao động. Ví dụ, Ấn Độ đã loại bỏ hoàn toàn trợ giá cho 
nhiên liệu vận tải - chiếm 98% trợ giá vào năm 2013 - và thậm 
chí gần đây đã tăng thuế đối với nhiên liệu giao thông vào năm 
2020 để tăng vốn cho các chương trình phục hồi (OECD/IEA, 
2021; OECD, 2021). Indonesia đã cải cách trợ giá vào năm 2015, 
giảm mạnh hỗ trợ cho nhiên liệu vận tải và vào năm 2017, đối 
với giá điện cho các hộ gia đình có thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, 
nhiều khoản trợ giá đã được khôi phục như một phần của nỗ 
lực phục hồi sau đại dịch (OECD, 2021). Châu Á đang chứng kiến 
sự gia tăng trợ giá cho xe điện và đem lại kết quả là thu hút các 
công nghệ mới. Dù điều này là đáng khích lệ, nhưng nó chỉ ra 
nhu cầu ngày càng tăng trong việc loại bỏ dần các khoản trợ giá 
nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất điện và cung cấp thêm hỗ 
trợ cho năng lượng tái tạo.
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4.3  
Hành động vì khí hậu sẽ được hưởng lợi từ việc giải quyết 
các lợi ích rộng lớn hơn của giao thông bền vững

Mặc dù an toàn giao thông đường bộ đã có những cải thiện 
khác nhau, nhưng tác động đến sức khỏe do ô nhiễm 
không khí và thiếu vận động đang gia tăng. Việc gia tăng cơ 
giới hóa và đô thị hóa kết hợp với nhau tạo ra một số thách thức 
xã hội, bao gồm ảnh hưởng sức khỏe bởi ô nhiễm không khí; 
tử vong và thương tật tạm thời/vĩnh viễn do tai nạn xe cộ; và sự 
ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế của vấn đề tắc nghẽn giao 
thông và lối sống ít vận động. Tỷ lệ tử vong do tai nạn đường bộ 
giảm 3% trên toàn cầu và 5% ở châu Á từ năm 1990 đến năm 
2016, nhưng tình hình ở mỗi quốc gia là khác nhau. Một số nước 
đã giảm được 2/3 tỷ lệ tử vong (ví dụ: Nhật Bản), trong khi các 
nước khác đã chứng kiến mức tăng lên đến 54% (ví dụ: Ấn Độ) 
(ADB, 2021).

Năm 2015, châu Á có gần 240.000 ca tử vong được cho là do 
vật chất dạng hạt (PM2.5) và ôzôn từ khí thải giao thông (ADB, 
2021). Hơn nữa, 50 thành phố trên thế giới có mức ô nhiễm 
PM2.5 tồi tệ nhất đều ở châu Á (IQAir, 2019). Ở nhiều nước châu 
Á, lĩnh vực này ngày càng đóng góp nhiều vào lượng phát thải 
NOx và SOx. Trên toàn cầu, tình trạng không hoạt động thể chất 
được ước tính đã dẫn đến tiêu tốn 54 tỷ USD chi phí chăm sóc 
sức khỏe trực tiếp vào năm 2013. Chi phí cho tắc nghẽn giao 
thông cũng đang tăng lên, ước tính khoảng hơn 350 tỷ USD mỗi 
năm, do năng suất bị mất và ảnh hưởng đến sức khỏe. Ở một 
số thành phố, chẳng hạn Bắc Kinh và Bangkok, phí tổn cho tắc 
nghẽn được ước tính lên tới 5% GDP (Ủy ban Toàn cầu về Kinh 
tế và Khí hậu, 2018, 2018)!

Khả năng tiếp cập đang được cải thiện, nhưng không phải 
cho tất cả. Vẫn còn nhiều người chưa được tiếp cận đầy đủ với 
các hàng hóa và dịch vụ cơ bản, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. 
Việc tiếp cận đường giao thông suốt bốn mùa ở các vùng nông 
thôn có liên quan đến trình độ phát triển kinh tế của đất nước, với 
các nước thu nhập cao trong khu vực đạt 89–100% khả năng tiếp 
cận, và các nước thu nhập thấp đạt 56–67% (ADB, 2021). Ở các 
khu vực thành thị, những người có thu nhập rất thấp có thể bị loại 
khỏi các hệ thống mới, hoặc phải di dời do giá trị bất động sản 
xung quanh các hệ thống giao thông tăng lên (UNDP, 2019).

Di chuyển hòa nhập và bình đẳng đòi hỏi phải có phân tích 
sâu hơn. Các phương án di chuyển không phải lúc nào cũng 
tiếp cận hoặc đáp ứng được nhu cầu của những người nghèo 
nhất và dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái 
và các giới tính khác (UNDP, 2019), và các nhu cầu đặc biệt của 
người khuyết tật thường bị bỏ qua (Leonard Cheshire Disabili-
ty, 2020). Khả năng tiếp cận phổ cập được quy định trong luật 
quốc gia về người khuyết tật ở hầu hết quốc gia. Hơn nữa, rất 
nhiều hiệp hội người khuyết tật ủng hộ việc phổ cập tiếp cận. 
Tuy nhiên, nhu cầu đi lại thực tế của các nhóm này hiếm khi 
được đưa vào các quyết định lập kế hoạch và đầu tư, dù các 
phân tích cho thấy họ có nhu cầu về thiết bị hỗ trợ đi lại, cũng 
như cải thiện khả năng tiếp cận bằng phương tiện đi bộ, xe đạp 
và phương tiện công cộng. Cần có những nỗ lực bổ sung để hiểu 
rõ hơn cách hệ thống di chuyển có thể phục vụ tốt hơn cho tất 
cả nhóm đối tượng (UNDP, 2019), tập trung vào trao quyền và cơ 
hội việc làm, điều có thể là kết quả của độ an toàn, khả năng chi 
trả, khả năng tiếp cận và độ tin cậy được cải thiện.

Dr. Kalpana Viswanath 
 Safetipin

“Chỉ khi chúng ta cải thiện khả năng tiếp cận cho những người 
dễ bị tổn thương nhất và những người bị loại trừ trong khi lập kế 
hoạch, thì quá trình chuyển đổi mới diễn ra theo hướng bền vững 
hơn. Ví dụ, giao thông công cộng nên tiếp cận các vùng ngoại vi 
của các thành phố cũng như các vùng lân cận có thu nhập thấp, 
để đảm bảo công bằng và khả năng tiếp cận.” 
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Anjlee Agarwal 
Trung tâm Quốc gia về 
Môi trường Dễ tiếp cận 

Samarthyam

“Khả năng tiếp cận được cải thiện cho phép sử dụng nhiều 
hơn các phương tiện phi cơ giới (NMV), giảm tử vong và 
tăng cường sức khỏe tổng thể. Nó sẽ giúp ưu tiên khả năng 
đi bộ và lưu lượng NMV hơn giao thông cơ giới, một nhu cầu 
không thể bỏ qua cho một tuyến đường đi làm an toàn và 
bình đẳng.” 

Các hạn chế trong tiếp cận phương tiện 
giao thông và an toàn được ước tính 
là trở ngại lớn nhất đối với sự tham gia 
của phụ nữ vào thị trường lao động ở 
các nước đang phát triển, làm giảm 15,5 
điểm phần trăm xác suất tham gia của 
họ.

Phụ nữ hiện có quyền sở hữu và khả 
năng tiếp cận phương tiện cá nhân thấp 
hơn nam giới, khiến họ phụ thuộc nhiều 
hơn vào đi bộ, giao thông công cộng và 
vận tải cỡ nhỏ. Các phương án di chuyển 
không an toàn và các chuẩn mực văn 
hóa xã hội gia trưởng có thể hạn chế hơn 
nữa khả năng di chuyển của phụ nữ. 
Các giới hạn về thời gian, khoảng cách 
và phương thức di chuyển có thể được 
đặt ra trong các bối cảnh văn hóa xã hội 
khác nhau. Ngược lại, phụ nữ có thể bị 
buộc phải đi lại do không có nhà vệ sinh 
riêng, điều này có thể buộc phụ nữ ở các 
khu định cư có thu nhập thấp hơn phải 
sử dụng nhà vệ sinh cộng đồng hoặc 
vùng ven của các khu định cư ở nông 
thôn, khiến họ có nguy cơ bị quấy rối và 
bạo lực.

Phụ nữ cũng có kiểu di chuyển khác. Họ 
thực hiện các chuyến đi ngắn hơn, với 
đặc trưng là các chuyến đi kết hợp công 
việc gia đình và công việc liên quan đến 
chăm sóc, và các chuyến đi theo chuỗi, 

tức là họ kết hợp nhiều mục đích và 
điểm đến trong một chuyến đi duy nhất. 
Hơn nữa, họ thường xuyên đi du lịch với 
những người phụ thuộc (trẻ em hoặc 
người già) và mang theo đồ dùng, thực 
phẩm. Việc phụ nữ đi lại trong giờ thấp 
điểm bằng phương tiện giao thông công 
cộng có thể dẫn đến thời gian chờ đợi 
lâu hơn, tần suất giảm trong thời gian 
đó và đôi khi phải sử dụng dịch vụ vận 
tải cỡ nhỏ hoặc các phương thức vận tải 
khác đắt tiền hơn. Công nghệ hỗ trợ các 
dịch vụ di chuyển mới (chẳng hạn gọi xe, 
đi chung xe, chia sẻ xe đạp, di chuyển vi 
mô) đã cung cấp thêm các tùy chọn giao 
thông.

Thống kê ở Ấn Độ chỉ ra rằng phụ nữ đi 
bộ để đi làm nhiều hơn nam giới (Điều 
tra dân số Ấn Độ, 2011), và thường xuyên 
sử dụng vận tải cỡ nhỏ hơn nam giới. Ở 
Pakistan, phụ nữ có xu hướng sử dụng 
các phương thức chuyên chở cỡ nhỏ 
như xe kéo và xe qingqis (xe có mui gắn 
máy) cao hơn nam giới 150%, và khi di 
chuyển xa hơn khoảng cách có thể đi 
bộ, họ có khả năng sử dụng phương 
tiện công cộng cao hơn 30% so với nam 
giới (Sajjad và cộng sự, 2017). Ở Shizuo-
ka, Nhật Bản, hầu hết người sử dụng 
phương tiện công cộng là nữ. Hình thức 
đi lại của họ được quan sát là đa dạng 
hơn về không gian và thời gian so với các 

hành khách nam (Liu và cộng sự, 2020). 
Ở Sri Lanka, phụ nữ sử dụng dịch vụ gọi 
xe làm phương tiện giao thông chính có 
khả năng sử dụng phương tiện này cao 
hơn 40% so với nam giới (IFC, 2020). 

Phân biệt đối xử và bạo lực có thể gây 
nguy hiểm cho khả năng di chuyển của 
phụ nữ và các nhóm giới thiểu số. Phụ 
nữ phải đối mặt với quấy rối tình dục 
trong không gian công cộng, có thể 
bằng hình ảnh, lời nói hoặc thể chất. Giới 
thiểu số bị phân biệt giới tính và có thể 
bị từ chối đối xử bình đẳng, hoặc có thể 
bị quấy rối tình dục và bạo lực trên các 
phương tiện giao thông công cộng bởi 
hành khách và nhà cung cấp dịch vụ. 
Người chuyển giới nữ có thể không được 
phép dùng chỗ dành cho phụ nữ; giới 
tính thiểu số có thể bị từ chối di chuyển 
hoặc bị tính phí cao hơn ở vận tải cỡ nhỏ. 

Ở góc độ việc làm, lĩnh vực vận tải có 
nam giới chiếm ưu thế. Phụ nữ chiếm 
dưới 20% lực lượng lao động vận tải trên 
toàn cầu. Hầu hết phụ nữ và giới thiểu số 
làm việc trong lĩnh vực này là nhân viên 
hỗ trợ bảo trì cơ sở vật chất. Họ ít giữ các 
vị trí quản lý và lãnh đạo; làm công nhân 
tuyến đầu trong vận tải hành khách và 
hàng hóa; và có tư cách chủ sở hữu tài 
sản. 

Lầm tưởng 1: Khả năng di chuyển, khả năng tiếp cận và việc làm trong lĩnh 
vực giao thông vận tải không phân biệt giới tính
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4.4  
Tác động, cơ hội và rủi ro từ đại dịch COVID-19 
đối với các hệ thống di chuyển ở Châu Á

Phục hồi kinh tế và lạm phát dai dẳng đang là mối lo ngại 
ở châu Á sau nhiều đợt dịch COVID-19 bùng phát. Tất cả 
quốc gia ở châu Á đã phải chịu những thiệt hại đáng kể về kinh 
tế. Các đợt bùng phát vi-rút tái diễn đã ảnh hưởng đến các nỗ 
lực phục hồi và vẫn là một mối quan tâm lớn. Các tác động tiêu 
cực đến GDP do hoạt động vận tải bị hạn chế và việc làm trong 
lĩnh vực giao thông vận tải thấp hơn được dự đoán trong toàn 
khu vực (ADB, 2020). IMF đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế 
năm 2021 của châu Á xuống còn 6,5%, và dù một số quốc gia 
trong khu vực như Trung Quốc và Việt Nam được ước tính vẫn 
giữ tốc độ tăng trưởng tích cực, cuộc khủng hoảng đã làm suy 
giảm tăng trưởng của khu vực. Lạm phát dai dẳng được dự 
đoán do giá hàng hóa và chi phí vận chuyển cao hơn, cùng với 
sự gián đoạn nguồn cung kéo dài (IMF, 2020).

Hoạt động vận tải hàng hóa ban đầu giảm, nhưng nhu cầu 
tăng mạnh khi đại dịch lắng xuống. Đại dịch đã ảnh hưởng 
đến thương mại trong khu vực, với các nước đang phát triển (trừ 
Trung Quốc) bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các ước tính cho thấy 
mức giảm tổng thể hoạt động kinh tế vào đầu năm 2020 sẽ có 
tác động đáng kể đến vận tải hàng hóa toàn cầu, dẫn đến mức 
giảm 36% so với trước COVID (ITF, 2020a). Tuy nhiên, vào đầu 
năm 2021, chi phí vận chuyển công-te-nơ từ Trung Quốc đến 
Nam Mỹ đã tăng 443% so với mức trung bình của tuyến đường 
này, do sự thiếu hụt công-te-nơ và tàu vì đại dịch (UNCTAD, 
2021). Cũng như ở các quốc gia khác, sự gia tăng chi tiêu cho 
thương mại điện tử và nhu cầu về các giải pháp logistics tận nơi 
dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu ở châu Á  (DHL, 2021).

Được xuất bản bởi Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 
“Hướng dẫn phục hồi hậu COVID-19 cho Kết nối vận tải hàng 
hóa đường bộ quốc tế có khả năng chống chịu và bền vững ở 
ASEAN’ xác định việc thiết lập một nền tảng truyền thông khu 
vực là phản ứng ưu tiên đối với đại dịch COVID-19, cùng với việc 
đẩy mạnh thực hiện các hiệp định ASEAN hiện có, các công cụ 
hợp tác vận tải và khu vực, số hóa, tiêu chuẩn hóa các thủ tục 

“Cơ hội lớn nhất để tạo việc làm là 
mở rộng giao thông công cộng và 
chủ động” 
WRI (2020)

và nâng cao năng lực của lĩnh vực (ASEAN, 2021). Về phần mình, 
Ngân hàng Phát triển Châu Á nhấn mạnh sự cần thiết của các 
chính sách và chương trình đáp ứng giới liên quan đến việc 
phục hồi sau đại dịch (ADB, 2020).

Cải thiện truyền thông cho công chúng về vấn đề vệ sinh 
là chìa khóa trong thời kỳ hậu COVID-19 . Các chương trình 
hỗ trợ và tài trợ quốc gia rất quan trọng đối với tính bền vững 
tài chính của giao thông công cộng (ITF, 2021a), và để trang trải 
chi phí bổ sung dành cho việc thực hiện các biện pháp vệ sinh 
(UITP, 2020). Các chính sách rõ ràng ưu tiên giao thông công 
cộng, các giải pháp vệ sinh được cải thiện và truyền thống tốt sẽ 
đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi và mở rộng lượng 
hành khách. Các chiến dịch thông tin cộng đồng nên tập trung 
vào việc làm sáng tỏ những lầm tưởng xung quanh phương tiện 
giao thông công cộng, và nhấn mạnh nó như một phương thức 
đi lại an toàn cho hành khách. 

Khả năng di chuyển chủ động đã có động lực, điều có thể được 
tận dụng. Một số bằng chứng cho thấy mọi người đang chuyển 
dần từ việc sử dụng các phương tiện cơ giới cá nhân sang đi bộ 
và đi xe đạp. Ví dụ, Bắc Kinh đã chứng kiến mức sử dụng xe đạp 
tăng gần gấp đôi sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Các thành 
phố có thể thúc đẩy sự chuyển đổi sang đi bộ và đi xe đạp bằng 
cách biến cơ sở hạ tầng khẩn cấp trở thành vĩnh viễn, tạo ra môi 
trường an toàn hơn cho người đi bộ và đi xe đạp. Đồng thời, việc 
sử dụng cơ sở hạ tầng vô hình, như giới hạn tốc độ thấp và tín 
hiệu giao thông dành cho người đi bộ, có thể bổ sung cho cách 
tiếp cận này (ITF, 2021).

Doanh số phương tiện cơ giới cá nhân có thể trở lại mức 
trước COVID-19. Doanh số phương tiện cơ giới cá nhân mới và 
đã qua sử dụng được cho là sẽ trở lại mức trước đại dịch. Ví dụ, 
tại Trung Quốc, doanh số bán hàng đã tăng trở lại, vượt mức 
của năm 2019 vào tháng 6 năm 2020. Ngoài ra, doanh số bán ô 
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30% ổn định giao thông công cộng

26% xây dựng đường sắt và dịch vụ

22% xe điện và nhiên liệu phát thải bằng không

18% hàng không xanh/hỗ trợ hàng hải

4% giao thông chủ động

$298 tỷ  
Kích thích giao 

thông

$130 tỷ 
Kích thích giao 

thông xanh

*Người: WRI

42

Ví dụ: 

Hàn Quốc tận dụng đại dịch COV-
ID-19 để công bố Chính sách Kinh 
tế xanh mới vào tháng 7/2020, một 
chiến lược quốc gia nhằm tạo ra 
659.000 việc làm và giúp đất nước 
vượt qua khủng hoảng kinh tế, đồng 
thời giải quyết các thách thức về khí 
hậu và môi trường. Chính phủ cam 
kết dành khoảng 61 tỷ USD trong 
vòng 5 năm (2020-25) để tăng công 
suất năng lượng tái tạo lên 42,7 GW, 
mở rộng đội xe di chuyển xanh lên 
1,33 triệu phương tiện chạy bằng 
điện và hydro, cải tạo nhà ở công 
cộng và trường học để có mức sử 
dụng năng lượng bằng “0”, chuyển 
đổi các khu đô thị thành các thành 
phố xanh thông minh.

Tổng công ty Vận tải Daejong đã sử 
dụng các khoản tiền này để thực 
hiện cải thiện khả năng tiếp cận, với 
tầm nhìn tạo ra những con đường 
không rào chắn và hệ thống tàu đô 
thị, dịch vụ taxi và hệ thống thông 
tin.

Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi bối 
cảnh tài chính, tăng khoảng cách tài 
chính cho cơ sở hạ tầng xanh. Nhiều 
chính phủ cảm thấy cần phải hỗ trợ 
các ngành công nghiệp đã thiết lập, 
bất chấp những tác động tiêu cực của 
chúng đối với khí hậu, sức khỏe hoặc 
công bằng xã hội.

IEA ước tính hiệu quả việc làm của 
các chương trình phục hồi trong lĩnh 
vực giao thông là cao nhất đối với các 
khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng đi bộ, 
đạp xe và cho các trạm sạc. Tuy nhiên, 
nhiều gói phục hồi tập trung vào các 

Lầm tưởng 2: Các gói phục hồi tập trung vào giao thông bền vững

sẽ không mang lại việc làm

hãng hàng không và công nghiệp ô tô 
(ADB, 2020). Nghiên cứu mới cho thấy 
đầu tư vào giao thông công cộng và 
chủ động có thể tạo ra nhiều việc làm 
gấp 21 lần so với đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng đường bộ, đồng thời giảm chi phí 
bảo trì dài hạn, cải thiện sức khỏe, an 
toàn và tiếp cận bình đẳng. Tương tự, 
đầu tư vào cơ sở hạ tầng xe điện có thể 
tạo ra việc làm tại địa phương, điều này 
đặc biệt đáng chú ý đối với các quốc 
gia không có ngành công nghiệp ô tô 
truyền thống, dù không ở mức độ như 
giao thông công cộng và chủ động (WRI, 
2021). 

Hinh 13: 
Tỷ trọng đầu tư giao thông “xanh” trong các gói phục hồi cho giao thông 
vận tải
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tô điện cũng đã ổn định, và dự kiến sẽ cao hơn so với năm 2019. 
Các nghiên cứu mới cho thấy hoạt động cơ giới hóa có thể đã 
quay trở lại, hoặc thậm chí vượt quá mức trước COVID ở các 
thành phố trên thế giới (ITF, 2020b).

Đại dịch đã tác động mạnh mẽ đến phát thải CO2 từ lĩnh 
vực này trên toàn cầu và khu vực năm 2020, nhưng nếu 
không có hành động bổ sung, tăng trưởng phát thải giao 
thông dự kiến sẽ tiếp tục. Rất có thể, những người đã chuyển 
từ phương tiện giao thông công cộng sang phương tiện cá nhân 
trong thời kỳ đại dịch sẽ tiếp tục sử dụng các phương tiện này 
thay cho phương tiện giao thông công cộng hoặc các phương 
án di chuyển chủ động, đặc biệt nếu phương tiện này được mua 
mới do sợ lây nhiễm. 

Các gói khôi phục hậu COVID-19 đang diễn ra có thể 
chuyển dịch mọi thứ theo đúng hướng. Các gói phục hồi sau 
đại dịch đang diễn ra thể hiện mức đầu tư công chưa từng có có 
thể được chuyển sang hướng vận tải loại bỏ các-bon. Ở cấp độ 
toàn cầu, cho đến nay, chỉ 1,5% chi tiêu phục hồi dành cho giao 
thông được phân bổ để cải thiện giao thông chủ động, trong 
khi 13% được dành cho việc ổn định hệ thống giao thông công 
cộng. Phần lớn, chiếm 56%, được dành riêng cho “vận tải xám”, 
gồm hàng không và các gói cứu trợ sản xuất phương tiện ICE 
không điều kiện, bãi bỏ thuế, thu hồi tiêu chuẩn khí thải và xây 
dựng đường xá (WRI, 2021). Đây là một cơ hội đã bị bỏ lỡ.

Các chiến lược phục hồi của chính phủ phải tận dụng các 
nguồn lực để thu hút đầu tư vào lĩnh vực loại bỏ các-bon giao 

thông từ nhiều nguồn ngoài công lập, gồm các quan hệ đối tác 
công tư, các tổ chức tài chính (quỹ hưu trí, ngân hàng thương 
mại, v.v.) và thị trường vốn (ADB, 2020).

Thay đổi lớn có thể được kích hoạt nếu cần. Các khoản đầu 
tư phục hồi lớn và những thay đổi nhanh chóng trong hành vi 
được quan sát thấy trong năm qua chứng tỏ rằng sự thay đổi 
nhanh chóng là có thể. Thách thức bây giờ là làm thế nào để 
khai thác những trải nghiệm này để chuyển từ “thay đổi bởi 
thảm họa” sang “thay đổi theo thiết kế”.24

Giảm trợ giá nhiên liệu hóa thạch có thể cung cấp các nguồn lực 
đáng kể cho quá trình chuyển đổi sang hệ thống vận tải các-bon 
thấp. Ví dụ, vào năm 2019, tổng trợ giá nhiên liệu hóa thạch ở 
Trung Quốc cao hơn 50% so với chi tiêu liên quan đến năng 
lượng trong đại dịch COVID. Về phần mình, Indonesia đã chi 19 
tỷ USD cho trợ giá nhiên liệu hóa thạch vào năm 2019, so với 
chỉ 823 triệu USD để phản ứng với COVID (Energypolicytracker.
org, 2021; García-Herrero & Tagliapietra, 2021). Vì vậy, trong khi 
ngân sách được phân bổ cho các biện pháp phục hồi có vẻ rất 
lớn, trợ giá nhiên liệu hóa thạch cũng lớn không kém, chiếm tỷ 
trọng đáng kể trong GDP ở nhiều quốc gia (IEA, 2021a). Ngoài 
ra, các công cụ định giá các-bon không chỉ điều hướng nhu cầu, 
mà còn có thể cung cấp thêm nguồn thu cho chính phủ để đầu 
tư vào các biện pháp chuyển đổi tiếp theo. Trong cả hai trường 
hợp, một phần quỹ nên được sử dụng để giảm thiểu tác động xã 
hội có hại của việc tăng giá năng lượng. 

24 Trích dẫn phát biểu của TS Lisa Ruhrort trong Tuần lễ Biến đổi Khí hậu và Giao thông.
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Xu hướng gửi tín hiệu hỗn hợp
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đến sự phát triển
 trong tương lai  



45

5. Điều gì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai 

Việc thay đổi cấu trúc tuổi đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt.  
Do dân số ở một số khu vực châu Á tiếp tục già đi, UNESCAP 
ước tính đến năm 2050, 1/5 dân số ở khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương sẽ trên 65 tuổi, tăng so với 11,2% năm 2013  (UNESCAP, 
2013). Ở một số quốc gia, tỷ lệ này có thể lên tới một phần ba 
(Hàn Quốc, Singapore). Các quốc gia như Nhật Bản đang trang 
bị thêm và thiết kế cơ sở hạ tầng giao thông và dịch vụ của họ 
để đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi (ITF, 2020c). An toàn 
giao thông đường bộ cho người cao tuổi cần được chú trọng. 
Hơn nữa, các lựa chọn giao thông công cộng có thể khó sử dụng 
hơn đối với người cao tuổi nếu không được thiết kế phù hợp, và 
các giải pháp di chuyển mới có thể khó tiếp cận hơn đối với các 
thế hệ không lớn lên với điện thoại thông minh và Internet.   

Thu nhập ngày càng tăng và đường xá tốt hơn khuyến 
khích cơ giới hóa tư nhân. Ở các khu vực đang phát triển của 
châu Á, xe hơi lớn, xe buýt nhỏ, xe bán tải và xe tải hạng nhẹ để 
chở nhiều người là phổ biến, nhưng tỷ lệ sở hữu ô tô cá nhân 
vẫn còn thấp. Khi nền kinh tế phát triển, sẽ có nhiều người được 
sở hữu ô tô hơn  (PwC, 2015). Phần 4.1 chỉ ra rằng cơ giới hóa 
có liên quan đến tăng trưởng kinh tế và thu nhập cá nhân. Thu 
nhập khả dụng ngày càng tăng, sự tiện lợi được cải thiện thông 
qua hệ thống đường xá ngày càng tốt hơn và mối quan tâm 
về an toàn khi đi bộ và đi xe đạp đã thúc đẩy ngày càng nhiều 
người mua phương tiện đi lại cho riêng mình. Thu nhập cao hơn 
cũng cho phép nhiều người đi du lịch bằng đường hàng không 
hơn.  

Trọng lượng xe không ngừng tăng lên. Có một sự ưa thích rõ 
ràng đối với những chiếc xe lớn hơn, sang trọng hơn, và những 
chiếc SUV (PwC, 2015). Ví dụ, tại Trung Quốc, doanh số bán xe 
SUV và đa dụng đạt tỷ trọng 46,6% vào tháng 9/2020. Ngoài ra, 
trọng lượng của các mẫu xe riêng lẻ đã tăng lên theo thời gian. 
Những phát triển này bù trừ cho những cải tiến hiệu suất đạt 
được thông qua các tiến bộ công nghệ. Giảm trọng lượng xe và/
hoặc giảm trọng lượng xe trên mỗi hành khách thông qua chia 
sẻ xe có thể dẫn đến giảm đáng kể lượng phát thải KNK (OECD/
ITF, 2017), đồng thời giảm chi phí nhiên liệu, ô nhiễm không khí 
và sử dụng đường bộ.  

5.1  
Một số xu hướng có thể cản trở quá 
trình loại bỏ các-bon 

Tác động của thương mại điện tử phụ thuộc vào số lượng 
gói hàng, khối lượng và phương thức vận tải cá nhân được 
thay thế. Tăng cường thương mại trực tuyến, đặc biệt là khi kết 
hợp với giao hàng miễn phí và kho bãi phân tán, có khả năng 
tăng hoạt động vận chuyển hàng hóa. Các nhà bán lẻ thương 
mại điện tử ngày càng hoạt động tích cực với tư cách là nhà 
cung cấp logistics. Trong những năm đầu của thương mại điện 
tử, mua hàng trực tuyến tập trung vào các mặt hàng không có 
sẵn trong khu vực của người tiêu dùng (ITF, 2019). Ngày nay, 
một phần do hậu quả của đại dịch COVID, người dùng cũng 
mua các sản phẩm và hàng tạp hóa hàng ngày. Sự phát triển 
của công nghệ - chẳng hạn “Internet vạn vật” - có thể cho phép 
các thiết bị gia dụng tự động đặt hàng lại sản phẩm, tăng cường 
hơn nữa hoạt động vận chuyển hàng hóa, nhất là nếu được 
tháo dỡ, hỗ trợ bởi các phương tiện tự động và giao hàng bằng 
máy bay không người lái. Ảnh hưởng đến tính bền vững sẽ phụ 
thuộc vào khoảng cách của các lô hàng riêng lẻ, số lượng gói 
hàng giao hàng, việc giảm khối lượng và phương thức vận tải cá 
nhân trong mua sắm.

Nhu cầu vận tải ngày càng lớn trong bối cảnh thương mại 
toàn cầu và khu vực gia tăng. Ngày nay, 70% vận tải quốc 
tế là bằng đường biển. Tổng nhu cầu vận chuyển hàng hóa 
hàng hải tăng gần gấp đôi trong hai thập kỷ qua, trong khi 
các phương thức khác có mức tăng vừa phải hơn. Với mô hình 
thương mại và tăng trưởng hiện tại, tổng nhu cầu dự kiến sẽ 
tăng hơn gấp đôi vào năm 2050 (ITF, 2021b).

Đô thị hóa gây áp lực lên các nhà quy hoạch đô thị trong 
việc đảm bảo di chuyển an toàn, lành mạnh và đúng giờ. 
Khi dân số thành phố tăng lên, các nhà hoạch định giao thông 
phải đấu tranh để đảm bảo rằng tất cả nhóm kinh tế - xã hội 
đều có khả năng tiếp cận phương tiện di chuyển bình đẳng. 
Ngược với người dân nông thôn, người dân ở các thành phố 
cũng phải đối mặt với rủi ro cao hơn liên quan đến ô nhiễm 
không khí và an toàn phương tiện. Tỷ lệ dân số sống ở các 
khu vực thành thị ở châu Á đã tăng từ dưới một phần ba năm 
1990 lên hơn một nửa vào năm 2020. Đến năm 2050, cứ ba 
người ở châu Á thì có hai người sẽ sống ở các khu vực thành thị  
(UNDESA, 2014).



46

5.2  
Các xu hướng giúp loại bỏ các-bon dễ 
dàng hơn

Điện khí hóa đang phát triển nhanh chóng ở nhiều nước 
châu Á, đặc biệt là đối với xe hai và ba bánh. Các đội xe hai 
bánh chạy bằng điện đang tăng lên, đặc biệt là ở Trung Quốc, 
nơi lượng xe dự trữ đạt 300 triệu chiếc vào năm 2019 và Ấn Độ, 
nơi có khoảng 0,6 triệu chiếc. Đội xe ba bánh chạy điện đạt 50 
triệu chiếc ở Trung Quốc và 1,5 triệu chiếc ở Ấn Độ. Thị trường 
xe buýt điện do Trung Quốc thống trị, với gần 600.000 xe buýt và 
thị phần bán hàng là 27%. Doanh số bán xe buýt điện tăng gần 
200% ở Nhật Bản (phần lớn là xe chạy bằng pin nhiên liệu), và 
ở Hàn Quốc là 470% (phần lớn là xe chạy bằng pin điện)  (IEA, 
2021b). Ấn Độ hiện cung cấp hỗ trợ điện khí hóa theo chương 
trình FAME II, nhằm hỗ trợ 7.000 xe buýt điện. 

Doanh số ô tô điện đã tăng theo cấp số nhân trong 15 năm qua, 
gần như bắt đầu từ con số không và đạt mức 10 triệu ô tô chở 
khách toàn cầu vào cuối năm 2020, phần lớn tập trung ở thị 
trường Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc vẫn có đội phương tiện 
lớn nhất, dù năm 2020 doanh số bán hàng ở châu Âu lần đầu 
vượt doanh số bán hàng của Trung Quốc. Nhật Bản là ngoại lệ 
duy nhất, quốc gia này đã chứng kiến doanh số và nguồn cung 
giảm dần kể từ khi đạt đỉnh vào năm 2017. Doanh số bán xe tải 
điện vẫn ở mức thấp, nhưng đang tăng lên, với sự đa dạng ngày 
càng tăng của các mẫu xe trên tất cả phân khúc, gồm cả xe tải 
hạng trung và hạng nặng (IEA, 2021b). 

Thành công của quá trình điện khí hóa sẽ dựa trên sự kết hợp 
của các biện pháp can thiệp chính sách và tiến bộ công nghệ 
nhằm giảm tổng chi phí sở hữu một chiếc xe điện, mang lại 
phạm vi hoạt động mở rộng, sạc nhanh hơn và gia tăng số 
lượng mẫu xe. Một nghiên cứu gần đây xem xét các mẫu xe khác 
nhau ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy các lựa 
chọn thay thế điện có tổng chi phí sở hữu thấp hơn đối với hầu 
hết mẫu xe có quãng đường sử dụng thấp và tất cả mẫu xe có 
quãng đường sử dụng cao (Avicenne Energy, 2021). Điện khí hóa 
cũng mang lại cơ hội tốt cho các quốc gia xây dựng ngành công 
nghiệp xe điện của riêng mình. Cùng với sự đầu tư cần thiết vào 
bảo trì cơ sở hạ tầng sạc, điều này có thể mang lại cơ hội công 
nghiệp mới, đặc biệt là đối với các quốc gia không có ngành 
công nghiệp ô tô truyền thống.

Hiệu suất nhiên liệu của các phương tiện cơ giới đã được 
cải thiện trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục như vậy. 
Hiệu suất sử dụng nhiên liệu và các tiêu chuẩn phát thải khí nhà 
kính là động lực chính của xu hướng này (ICCT, 2020a). Ngay cả 
những quốc gia không có tiêu chuẩn hiệu suất của riêng mình 
thường cũng bị ảnh hưởng, vì tiêu chuẩn ở những nơi khác ảnh 
hưởng đến tính sẵn có của phương tiện, đặc biệt khi một phần 
lớn xe đã qua sử dụng được nhập khẩu. Việc dán nhãn hiệu suất 
cũng giúp việc xác định hiệu suất sử dụng nhiên liệu trở thành 
một yếu tố khi quyết định mua loại xe nào. Tuy nhiên, đối với 
phương tiện chở khách, hiệu suất đạt được trong những thập kỷ 
gần đây phần lớn bị vượt qua bởi trọng lượng phương tiện ngày 
càng tăng (OECD/ITF, 2017).   

Việc chuyển từ chuỗi cung ứng toàn cầu sang khu vực có 
thể làm giảm hoạt động vận chuyển hàng hóa toàn cầu. 
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực được ký kết vào 
tháng 11 năm 2020, gồm mười quốc gia Đông Nam Á cùng Hàn 
Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand, chiếm 
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James Leather 
Asian Development Bank

“Đây là lúc thay đổi. Một số loại phương tiện đang đạt được 
điểm giới hạn về khả năng di chuyển phát thải ròng bằng 

“0”, chúng ta phải hỗ trợ và đẩy nhanh việc loại bỏ dần các 
phương tiện ICE trên khắp châu Á và Thái Bình Dương” 

gần một phần ba nền kinh tế toàn cầu. Điều này sẽ có ý nghĩa 
quan trọng đối với thương mại trong khu vực, đặc biệt với khả 
năng tái cấu trúc các chuỗi giá trị toàn cầu để chúng linh hoạt 
hơn trước đại dịch COVID. Chiến lược “về gần” hoặc “về lại”, với 
ít chuỗi cung ứng xuyên lục địa hơn và nhiều khu vực hoặc địa 
phương hơn, sẽ rút ngắn khoảng cách vận chuyển trung bình. 
Cùng với Hiệp định khung mới về tạo điều kiện thuận lợi cho 
thương mại không giấy tờ xuyên biên giới ở châu Á và Thái Bình 
Dương có hiệu lực từ ngày 20/2/2021, hiệp định thương mại 
mới sẽ có khả năng tăng khối lượng thương mại trong khu vực 
(UNESCAP, 2020).  

Nhu cầu nhiên liệu hóa thạch giảm có thể làm giảm khối 
lượng thương mại hàng hải. Theo các chính sách hiện tại, nhu 
cầu than dự kiến sẽ giảm 25% xuống dưới mức của năm 2020 
vào năm 2050, và có thể giảm xuống 50% nếu đạt được các cam 
kết hiện tại và đến 90% trong một thế giới phát thải ròng bằng 
“0”. Nhu cầu dầu và khí đốt dự kiến sẽ vẫn cao theo các chính 
sách hiện hành, nhưng sẽ giảm nếu các cam kết được thực hiện, 
dù không mạnh mẽ như than (IEA, 2021d). Nhu cầu giảm sẽ làm 
giảm vận chuyển than, dầu và khí đốt (Halim và cộng sự, 2018), 
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dù một phần trong số này có thể bù trừ bằng thương mại hydro.  

Làm việc từ xa có thể làm giảm nhu cầu đi lại, vàviệc  tăng 
tính linh hoạt của giờ làm việc có thể giúp giảm áp lực giờ 
cao điểm.  Làm việc tại nhà không phải là mới - hình thức này 
đã phổ biến ngay từ những năm 1970. Tuy nhiên, Internet và 
công nghệ ICT hiện đại đã làm cho điều này dễ dàng hơn và 
dễ chấp nhận hơn. Mức độ hấp dẫn của làm việc từ xa thay đổi 
đáng kể tùy theo khu vực, lĩnh vực, quy ước xã hội và trình độ kỹ 
năng và - trước COVID - phổ biến nhất ở các nước công nghiệp 
hóa. Nhất là ở các trung tâm đô thị, việc áp dụng làm việc từ 
xa rộng rãi có thể làm giảm nhu cầu đi lại, đặc biệt là vào thời 
gian cao điểm, do đó giảm ùn tắc, tai nạn và khí thải (ITF, 2019). 
Những trải nghiệm tích cực trong đại dịch có thể giữ cho cho 
làm tỷ lệ việc từ xa ở mức cao. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đối 
với các chuyến đi không liên quan đến công việc sẽ cần được 
xem xét, vì các chuyến đi mua sắm bổ sung hoặc đưa đón con 
cái có thể làm giảm tính hiệu quả. Mặt khác, việc tăng cường 
tính linh hoạt trong giờ làm việc có thể giảm giao thông vào giờ 

cao điểm, tắc nghẽn và nhu cầu về cơ sở hạ tầng giao thông bổ 
sung.

Việc tăng quy mô áp dụng của in 3D có thể phá vỡ hàng 
loạt quy trình sản xuất và mô hình thương mại truyền 
thống. Khả năng dễ dàng sản xuất các sản phẩm trung gian 
hoặc một số hàng tiêu dùng nhất định có thể làm giảm thương 
mại thế giới và nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Tỷ lệ áp dụng sẽ 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng với giả định được áp dụng 
hàng loạt, công nghệ này có thể giảm 27% CO2 từ vận chuyển 
hàng hóa vào năm 2050 so với kịch bản chính sách hiện tại (ITF, 
2019). Tuy nhiên, các tác động kinh tế và xã hội của việc áp dụng 
in 3D hàng loạt cần phải được xem xét, và các tác động tiêu cực 
phải được giảm thiểu nếu có thể. Các nền kinh tế phụ thuộc vào 
lao động giá rẻ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và sẽ đòi hỏi đầu 
tư đáng kể vào nguồn nhân lực (UNESCAP, 2020). 
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5.3  
Các xu hướng có thể phát triển theo hai hướng
“Di chuyển kiểu mới” đã cải thiện khả năng tiếp cận 
phương tiện giao thông, nhưng không tự động có lượng 
các-bon thấp. Một loạt khái niệm dựa trên công nghệ khác 
nhau được đặt dưới thuật ngữ “di chuyển kiểu mới “. Một số 
trong đó, chẳng hạn gọi xe, chuyển việc đặt hàng bằng các ứng 
dụng điện thoại di động linh hoạt hơn, nhưng chúng được xây 
dựng dựa trên các dịch vụ truyền thống hơn, chẳng hạn taxi, và 
về cơ bản là giống nhau. Chia sẻ phương tiện không phải là một 
khái niệm mới, nhưng thay vì cho thuê thông thường, các dịch 
vụ mới hoạt động thông qua các ứng dụng, gồm cả xe đạp và xe 
tay ga, linh hoạt hơn và thường có vị trí thuận tiện hơn. Tất cả 
dịch vụ này, có hoặc không có người lái xe, có thể giảm số lượng 
phương tiện được sản xuất, giảm nhu cầu về chỗ đậu xe và lấp 
đầy khoảng trống trong giao thông công cộng, nhưng chúng 
không nên được thiết kế để thay thế phương tiện giao thông 
công cộng, đi bộ hoặc đi xe đạp.

Ví dụ, phụ nữ chiếm phần lớn cơ sở người dùng cho các dịch 
vụ di chuyển kiểu mới ở Indonesia, với 9% phụ nữ ở Indonesia 
nói rằng nhu cầu đi lại của họ sẽ không thể được đáp ứng nếu 
không có dịch vụ này. Ngoài ra, việc xác định các cách thức 
tuyển dụng và giữ chân nhiều nữ tài xế hơn có thể tạo ra các 
nguồn thu nhập phi truyền thống và quyền sở hữu tài sản cho 
phụ nữ (IFC, 2018). Tuy nhiên, các dịch vụ di chuyển mới đã 
chứng kiến các vụ bạo lực và quấy rối đối với phụ nữ, và cũng 
như trong giao thông công cộng, cần có các bước rõ ràng để 
đảm bảo an toàn cho họ. 

Một hình thức di chuyển khác được dựa trên ứng dụng và nhằm 
mục đích kết hợp lượng người đi. Trong cả hai trường hợp, công 
nghệ ICT hiện đại, dữ liệu và các khuôn khổ pháp lý thích hợp là 
điều cần thiết.  

Lái xe tự hành sẽ chỉ hỗ trợ loại bỏ các-bon khi kết hợp với 
tính năng di chuyển bằng điện và chia sẻ. Trong những năm 
qua, ngành công nghiệp đã và đang phát triển các phương tiện 
có chức năng lái xe tự động, bắt đầu từ hệ thống hỗ trợ người 
lái đến phương tiện vận hành hoàn toàn tự động. Tự động hóa 
được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận và tăng hiệu quả 
cũng như an ninh đường bộ. Tuy nhiên, các chuyên gia còn 
chưa thống nhất về việc liệu trên thực tế có thể đạt được những 
tác động tích cực này hay không, và tỏ ra thận trọng trước 
những tác động tiêu cực tiềm ẩn, như khối lượng vận tải tăng và 
việc rời xa phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là đối với 
ô tô tự hành (Hochfeld và cộng sự, 2020; UCDavis & ITDP, 2017). 
Ngược lại, việc sử dụng tự chủ các dịch vụ đi chung xe và giao 

thông công cộng có thể làm giảm đáng kể chi phí hệ thống tổng 
thể (UCDavis & ITDP, 2017).

Đường sắt (siêu) cao tốc có thể là một giải pháp thay thế 
cho các chuyến bay, nhưng có thể tốn nhiều chi phí. Đường 
sắt cao tốc không phải là mới và được sử dụng lần đầu ở Nhật 
Bản vào những năm 1960, với tốc độ khoảng 300 km/h. Sự hấp 
dẫn của công nghệ này sẽ phụ thuộc phần lớn vào lộ trình phát 
triển chi phí, sự sẵn sàng chi trả của khách hàng để có thêm tốc 
độ, và chi phí của các phương thức cạnh tranh, đặc biệt là các 
chuyến bay ngắn. Đường sắt tốc độ cao có thể cung cấp một 
giải pháp thay thế cho máy bay hoặc ô tô, đặc biệt là đối với các 
khoảng cách có độ dài trung bình.

Hệ thống đường sắt siêu tốc dựa trên hệ thống điện từ, về mặt 
lý thuyết, có thể hoạt động ở tốc độ từ 500 km/h (Maglevs) đến 
1.200 km/h (Hyperloops). Hệ thống đường sắt siêu tốc có thể cải 
thiện khả năng tiếp cận trong khu vực. Việc đi lại sẽ dịch chuyển 
từ đường sắt, ô tô và chuyến bay ngắn truyền thống. Tác động 
đối với phát thải KNK được dự báo là thấp, và trong khu vực 
châu Á, chủ yếu tập trung ở Trung Quốc và Ấn Độ (ITF, 2019). Chi 
phí đầu tư cao cho các hệ thống đường sắt siêu tốc có thể sử 
dụng hết quỹ ở các nước có thu nhập thấp hơn, vốn có thể được 
sử dụng hiệu quả hơn cho các biện pháp khác. 

Chậm mà chắc, việc sản xuất điện đang loại bỏ các-bon ở 
hầu hết các quốc gia ở châu Á, nhưng bức tranh tổng thể 
vẫn còn nhiều xáo trộn. Các hệ thống điện ngày càng tích 
hợp năng lượng tái tạo nhờ các chính sách mới, và chi phí năng 
lượng tái tạo ngày càng giảm, đặc biệt là điện mặt trời. Trên 
toàn cầu, cường độ phát thải CO2 của sản xuất điện vào năm 
2020 - lượng khí thải CO2 trên một đơn vị điện sản xuất - bằng 
khoảng 91% so với cường độ phổ biến vào năm 2000. Ở châu 
Á, hầu hết quốc gia cũng đã giảm cường độ này. Nepal gần như 
đã loại bỏ các-bon hoàn toàn trong ngành điện, và Singapore 
đã giảm 50% cường độ CO2 từ năm 2000 đến năm 2020. Tuy 
nhiên, một số quốc gia cũng đã đăng ký tăng cường độ các-
bon. Việt Nam có mức tăng lớn nhất, với cường độ tăng 50% 
trong giai đoạn 2000–2020. Sự gia tăng cường độ các-bon dù ở 
mức độ thấp hơn cũng có thể được quan sát thấy ở Philippines, 
Sri Lanka, Malaysia, Nhật Bản và Indonesia (IEA, khuyết ngày 
tháng). Ngược lại, Nhật Bản và Malaysia đã giảm được cường độ 
các-bon trong vài năm qua. Chắc chắn, khi kết hợp với việc phát 
triển điện khí hóa, sự gia tăng cường độ các-bon có thể làm suy 
yếu các nỗ lực loại bỏ các-bon trong lĩnh vực giao thông vận tải.
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Các công cụ và công nghệ để chuyển

 đổi sang hệ thống đạt giảm phát thải 

khí các-bon bằng “0” trong ngành 

giao thông vận tải như đã được biết 

đến, nhưng chỉ có cách tiếp cận “tránh 

- chuyển đổi - cải thiện” mới mang lại 

hiệu quả. 

6. 
Cần gì để đạt được
các-bon bằng “0”
trong ngành giao
 thông vận tải



Minh họa của tác giả dựa trên Conwayvà cộng sự (2017), ILO (2019), Trung tâm Chuyển đổi Công bằng (2017)

Tầm nhìn về hệ thống di chuyển 
phát thải KNK bằng không

Tác động của hệ thống mới

Công cụ chính sách để chuyển
đổi sang hệ thống mới

Rủi ro chuyển đổi

Công nghiệp cung cấp

Ô tô, xăng dầu

• Việc làm

• Đầu tư

• Tiền thu thuế

• Kiến thức

• Chi phí

• Đầu tư

• Kiến thức

• Tác động phân phối và 
chi phí

• Mức độ sẵn có

• Tính thuận tiện

Dịch vụ cung cấp

Các nhà vận hành giao thông

Nhu cầu

Hành Khách, doanh nghiệp
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6. Cần gì để đạt được các-bon bằng “0” trong ngành giao thông vận tải

Khi các sản phẩm và công nghệ mới gia nhập thị trường, những 
sản phẩm và công nghệ cũ được thay thế và đổi khi toàn bộ 
ngành công nghiệp biến mất. Hậu quả là có thể gây rối loạn đặc 
biệt, nếu chúng ảnh hưởng đến phần lớn dân số hoặc nếu tập 
trung ở các khu vực cụ thể, nơi phần lớn nền kinh tế phụ thuộc 
vào các ngành này. Những chuyển đổi như vậy diễn ra tự nhiên 
theo thời gian và thường được thúc đẩy bởi sự phát triển công 
nghệ. Nhưng chúng cũng có thể được kích hoạt bởi các quyết 
định chính sách có ý thức.

Khi việc chuyển đổi được dựa trên chính sách, các tác động tích 
cực dự kiến có thể đi kèm với một loạt rủi ro cho các bên liên 
quan khác nhau. Một số dựa trên cách hệ thống mới được dự 
tính. Ví dụ, một kiểu chuyển đổi có thể làm cho một số ngành 
hoặc loại công việc nhất định trở nên lỗi thời. Số khác có thể có 
các công cụ điều tiết và giá cả, gây tác động tiêu cực đến người 
nghèo hoặc các doanh nghiệp cụ thể. Hình 14 nhấn mạnh một 
số rủi ro phổ biến nhất liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. 
Để ngăn chặn các tác động tiêu cực và tránh bất ổn xã hội, điều 
quan trọng là các quá trình chuyển đổi phải công bằng và bình 

Hình 14: 
Rủi ro khi chuyển sang hệ thống giao thông các-bon bằng “0”

6.1 
Đảm bảo chuyển đổi công bằng trong 
kinh tế là cần thiết

đẳng. Chúng phải liên quan đến “nỗ lực có chủ đích để lập kế 
hoạch và đầu tư vào quá trình chuyển đổi sang các ngành, lĩnh 
vực và nền kinh tế phát triển bền vững về môi trường và xã hội” 
(Trung tâm Chuyển đổi Công bằng, 2017).

Xem xét kỹ lưỡng là nền tảng của chuyển đổi công bằng. 
Việc chuyển đổi sang hệ thống di chuyển các-bon bằng “0” sẽ 
đòi hỏi những thay đổi mạnh mẽ đối với các nhà cung cấp 
phương tiện và dịch vụ vận tải, dù nó cũng sẽ tác động đến các 
lựa chọn di chuyển có sẵn cho mọi người. Một số công cụ chính 
sách để đạt được sự chuyển đổi sẽ có những hậu quả không 
lường trước được. Việc đánh giá những tác động này và tác 
động đối với các lĩnh vực khác nhau của xã hội là rất quan trọng 
để tìm ra các giải pháp phù hợp, nhằm giảm thiểu những phát 
triển tiêu cực và tạo ra một hệ thống công bằng, bền vững hơn 
(Conway và cộng sự, 2017). 

Sử dụng chuyển đổi để tạo ra một hệ thống công bằng 
và bình đẳng hơn sẽ giúp tăng cường sự ủng hộ. Các hệ 
thống giao thông hiện tại còn xa mới đạt được công bằng và 
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bình đẳng. Nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước có thu nhập 
thấp hơn ở châu Á, vẫn có tỷ lệ dân số không được tiếp cận với 
phương tiện giao thông cao, và hơn nữa không được tiếp cận 
với việc làm và các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, 
giáo dục. Các hệ thống tập trung vào nhiên liệu hóa thạch hiện 
tại chủ yếu mang lại lợi ích cho các phân khúc dân số giàu có 
hơn và nam giới trưởng thành, như được thể hiện trong bản tự 
báo cáo của Indonesia về trợ giá nhiên liệu hóa thạch (Indone-
sia, 2019). Trong khi đó các hộ gia đình và phụ nữ nghèo hơn 
phải chịu rủi ro cao hơn từ các vấn đề liên quan đến sức khỏe và 
an toàn. Việc tạo ra các hệ thống tương lai giải quyết những vấn 
đề này sẽ thúc đẩy suy nghĩ về cách vượt qua các rủi ro chuyển 
đổi. Chúng ta cần bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ về những hệ thống 
đó, và về việc làm thế nào để biến chúng trở thành một phần 
không thể thiếu của quá trình chuyển đổi.

Chuyển rủi ro thành cơ hội bằng cách chuyển đổi ngành 
giao thông vận tải. Quá trình chuyển đổi đòi hỏi đầu tư lớn 
vào các ngành công nghiệp mới và cơ sở hạ tầng bền vững, với 
các cơ hội tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế (ILO, 2015). Đầu 
tư vào giao thông công cộng và chủ động có thể tạo ra nhiều 
việc làm hơn là đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường bộ. Việc phát 

triển cơ sở hạ tầng cho xe điện và sản xuất xe điện có thể tạo 
ra nhiều việc làm mới tại địa phương, điều này đặc biệt đáng 
quan tâm đối với các quốc gia không có ngành công nghiệp ô 
tô (WRI, 2021). Các nhà máy lọc dầu có thể tìm thấy cơ hội mới 
trong việc đồng chế biến các nhiên liệu thay thế tiên tiến (IEA 
Bioenergy, 2019), và sử dụng chuyên môn của họ để hướng tới 
việc sản xuất độc quyền nhiên liệu sinh học tiên tiến. Ngành 
công nghiệp ô tô có thể tìm thấy các mô hình kinh doanh mới 
trong các lĩnh vực như dịch vụ di động, cho thuê pin và ổn định 
lưới điện, nhằm cung cấp các dòng doanh thu liên tục thay vì 
bán hàng một lần. Các nhà sản xuất truyền thống, chẳng hạn 
Toyota và Hyundai, cũng như các công ty khởi nghiệp đã tung ra 
dịch vụ đặt xe dựa trên đăng ký (McKinsey, 2021).

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được hỗ trợ cụ thể. Các 
công ty lớn thường có đủ phương tiện để sớm áp dụng công 
nghệ mới. Trong khi một số doanh nghiệp nhỏ linh hoạt hơn, 
nhiều doanh nghiệp nhỏ lại thiếu tài chính, kỹ năng và năng 
lực cần thiết để nắm bắt các cơ hội mới phát sinh từ quá trình 
chuyển đổi. Tại đây, họ có thể yêu cầu được hỗ trợ bổ sung, phù 
hợp với nhu cầu cụ thể của các nhóm doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng
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“Khi được quản lý tốt, việc chuyển đổi 
sang các nền kinh tế bền vững về môi 
trường và xã hội có thể trở thành động 
lực mạnh mẽ cho việc kiến tạo việc 
làm, nâng cao việc làm, công bằng xã 
hội và xóa đói giảm nghèo.” 
ILO (2015)

Ngành công nghiệp ô tô đóng góp 4-11% 
GDP ở các nước châu Á. Việc loại bỏ các-
bon trong lĩnh vực năng lượng và giao 
thông có thể tạo ra nhiều việc làm mới 
ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vốn 
đã chiếm hơn 5,8 triệu việc làm trong lĩnh 
vực năng lượng tái tạo, hoặc khoảng 60% 
trong số 9,8 triệu việc làm trong lĩnh vực 
này trên toàn thế giới (với 40% ở Trung 
Quốc và khoảng 9% ở Ấn Độ).

ILO ước tính đến năm 2030, thêm 14,2 triệu 
(ròng) việc làm xanh có thể được tạo ra ở 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương, miễn 
là các quốc gia chuyển sang sử dụng các 
nguồn năng lượng tái tạo, các tiêu chuẩn 
về hiệu suất năng lượng được tăng lên 
trong xây dựng, và giao thông vận tải 
chuyển sang sử dụng nguồn điện (tái tạo) 
(ILO, 2019). 

Lầm tưởng 3 Giao thông vận tải loại bỏ các-bon sẽ gây mất việc làm

ILO đã ước tính các cơ hội việc làm có được 
từ quá trình chuyển đổi sang giao thông 
xanh và lành mạnh ở châu Âu và Trung Á 
vào năm 2030. Tổ chức này nhận thấy các 
mục tiêu điện khí hóa phương tiện chủ yếu 
mang lại lợi ích cho châu Á, do các nước 
này chiếm ưu thế trong lĩnh vực sản xuất 
linh kiện điện và pin. Việc đưa ra mục tiêu 
tự nguyện hoặc bắt buộc là tạo ra 50% 
tổng số xe mới chạy hoàn toàn bằng điện 
và cấm động cơ đốt trong cho xe thương 
mại hạng nhẹ sẽ lần lượt tạo ra khoảng 
7 triệu và 7,3 triệu việc làm ở châu Âu và 
Trung Á (ILO, 2020).

Do đó, việc lập kế hoạch cho một quá trình 
chuyển đổi công bằng đem lại cơ hội mới 
cho các chính phủ, khu vực công nghiệp, 
người sử dụng lao động và người lao động 
hợp tác với nhau.
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Đối thoại giữa các bên liên quan, các biện pháp bảo trợ xã 
hội và quỹ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng là cần thiết cho 
một quá trình chuyển đổi công bằng. Những công cụ này 
có thể giúp tăng cường tham vọng về khí hậu và đảm bảo rằng 
các cơ hội dài hạn của một quá trình chuyển đổi công bằng có 
thể được thực hiện, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực 
trong ngắn hạn. Chúng bổ sung cho các chính sách kinh tế vĩ 
mô, công nghiệp, ngành và lao động cần thiết cho việc tạo điều 
kiện chuyển đổi hướng tới hệ thống giao thông vận tải các-bon 
bằng “0” (ILO, 2015). 

Đối thoại với các bên liên quan là chìa khóa. Các cộng đồng 
bị ảnh hưởng và các nhóm bên liên quan phải ngồi xuống cùng 
nhau, làm việc với ngành công nghiệp, doanh nghiệp, nhóm 
môi trường và chính phủ để đưa ra chiến lược công nghiệp, đổi 
mới, triển khai công nghệ sạch và đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh, 
cùng các biện pháp chúng ta cần để thực hiện quá trình chuyển 
đổi thuận lợi hơn (Conway và cộng sự, 2017; Trung tâm Chuyển 
đổi Công bằng, 2017). Đưa đại diện hội đồng quản trị của các 
nhóm gặp bất lợi trong hệ thống hiện tại, chẳng hạn phụ nữ, 
người già và người khuyết tật, sẽ tạo điều kiện cho các hệ thống 
trong tương lai trở nên an toàn hơn, công bằng hơn và mọi 
người đều tiếp cận được.

Việc bảo vệ các cá nhân bị ảnh hưởng tiêu cực sẽ cần đến 
hệ thống đào tạo và an sinh xã hội. Những lao động có khả 
năng mất việc làm - ví dụ, trong ngành công nghiệp dầu mỏ - 
cần có những kỹ năng cho phép họ tìm việc ở các lĩnh vực khác. 
Nhất là khi công việc hiện tại chủ yếu là lao động phổ thông 
không kỹ năng, cần có các biện pháp để củng cố hệ thống giáo 
dục và dạy nghề, cung cấp các cơ hội đào tạo lại. Các cuộc trao 
đổi về biện pháp phù hợp nên có sự tham gia của những người 
lao động bị ảnh hưởng, tính đến sở thích và nguyện vọng của họ 
(Conway và cộng sự, 2017; Rosemberg, 2017). 

Các công nghệ các-bon thấp hiện đại, chẳng hạn xe điện, có thể 
mang lại công việc có kỹ năng cao hơn, trong khi các công việc 
bổ sung trong xây dựng cơ sở hạ tầng và vận hành giao thông 
sẽ cung cấp công việc có kỹ năng thấp hơn. Điều quan trọng là 
phải đảm bảo rằng phụ nữ có cơ hội bình đẳng trong các hoạt 
động nâng cao năng lực cho công nghệ tương lai này, và các 
biện pháp khuyến khích được điều chỉnh để phù hợp với nhu 
cầu đa dạng của phụ nữ cùng các nhóm khác (ILO, 2015). 

6.2 
Những thay đổi về kỹ thuật và hành 
vi có thể đưa chúng ta đến nơi mong 
muốn, miễn là chúng ta hành động 
nhanh

Các quỹ chuyển đổi có thể giúp cộng đồng vượt ra khỏi 
các ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Chính phủ các 
nước có thể mong đợi khu vực tư nhân đóng góp vào chi phí 
chuyển đổi ban đầu, nhưng các quỹ công sẽ là cần thiết để giúp 
những khu vực chịu tác động kinh tế cao từ ngành công nghiệp 
nhiên liệu hóa thạch (Conway và cộng sự, 2017). Để quỹ thành 
công trong dài hạn, chúng phải hướng tới các biện pháp được 
ủng hộ bởi cộng đồng bị ảnh hưởng (Rosemberg, 2017).  

Về mặt kỹ thuật, việc tiến gần mức phát thải bằng “0” trong lĩnh 
vực giao thông vận tải là khả thi vào năm 2050. Trong khi nhiều 
kịch bản loại bỏ các-bon dưới 1.5°C vẫn giả định lượng phát 
thải KNK đáng kể từ hoạt động giao thông vận tải vào năm 2050 
(ICCT, 2020b; OECD/ITF, 2021a), các kịch bản gần đây hình dung 
mức giảm sâu hơn. Theo Kịch bản Phát thải Bằng “0” của IEA, 
vào năm 2050, phát thải giao thông vận tải có thể giảm 
xuống 0,7 Gt CO2tđ, gồm cả phát thải KNK từ việc sản xuất 
điện được sử dụng trong giao thông với các công nghệ hiện 
có (IEA, 2021c). Một kịch bản gần đây cho lĩnh vực giao thông 
được phát triển thay mặt Sáng kiến Chuyển đổi Di chuyển Đô 
thị (TUMI) dự kiến sẽ đạt được phát thải bằng “0” vào năm 2050 
mà không cần loại bỏ (Teske và cộng sự, 2021). 

Các hoạt động giảm phát thải KNK trong lĩnh vực giao thông 
vận tải thường được mô tả bằng cách sử dụng khung Tránh – 
Chuyển đổi – Cải thiện (ASI). Các giải pháp “tránh” hướng đến 
giảm nhu cầu hoạt động vận tải bằng cách tránh các chuyến đi 
và giảm thời lượng chuyến đi, trong khi các giải pháp “ chuyển 
đổi” có tác dụng nâng cao mức độ sử dụng các phương thức 
vận tải hiệu quả và bền vững hơn, từ đó tạo ra sự thay đổi trong 
mô hình di chuyển. Ví dụ, nhiều quốc gia châu Á ngày nay có 
tỷ lệ giao thông công cộng, đi bộ và đi xe đạp cao, chủ yếu là 
do số lượng lớn người dân không đủ khả năng mua phương 
tiện cơ giới cá nhân. Mục tiêu ở đây phải là duy trì tỷ lệ cao 
như vậy, nhưng hãy biến nó thành lựa chọn thay vì bắt buộc. 
Các giải pháp “cải thiện” hướng tới nhằm làm cho các phương 
tiện còn lại hoạt động hiệu quả hơn, và có khả năng chạy bằng 
các nguồn năng lượng các-bon thấp hoặc bằng “0” (Agora 
Verkehrswende và cộng sự, 2018; SLoCaT, 2018). Hình 15 cung 
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“Điểm mấu chốt là một lĩnh vực hầu như chỉ phụ thuộc vào một 
nguồn năng lượng duy nhất, dầu khí, hoạt động trên cơ sở hạ 
tầng hình thành từ hàng nghìn tỷ đô la đầu tư trong nhiều thập 
kỷ, phải thay đổi đáng kể trong vòng chưa đầy một thế hệ.” 
ICCT (2020b)

Hình 15: 
Tổng quan về các giải pháp kỹ thuật và hành vi để loại bỏ các-bon trong giao thông vận tải 
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TS Gyeng Chul Kim 
Tổng công ty Vận tải Daejeon

“Người dân ở nhiều thành phố châu Á mua ô tô do sự bất tiện 
trong giao thông công cộng. Đây là một trở ngại lớn cho quá 
trình loại bỏ các-bon. Chính quyền thành phố và cơ quan giao 
thông công cộng phải cải thiện chất lượng dịch vụ cho TẤT CẢ. 
ICT có thể giúp phân tích và cung cấp dịch vụ, đạt được các 
dịch vụ giao thông công cộng bền vững và thuận tiện.” 

cấp một cái nhìn tổng quan về các biện pháp kỹ thuật và hành 
vi cần thiết để đạt được điều đó.

Quy hoạch đô thị bền vững là chìa khóa cho các thành phố 
ở châu Á. Nhiều giải pháp được thiết lập tốt để lập kế hoạch di 
chuyển đô thị bền vững, chẳng hạn phát triển theo định hướng 
giao thông công cộng (TOD). Việc thực hiện chúng đòi hỏi một 
cách tiếp cận hai hướng: quản lý tăng trưởng ở các thành phố 
lớn, hướng dẫn sự tăng trưởng của các thành phố vừa và nhỏ. 
Luật pháp và ngân sách quốc gia cần hỗ trợ các thành phố 
trong việc lập kế hoạch và thực hiện phát triển đô thị các-bon 
thấp.

Một số biện pháp tăng tính bền vững của vận tải hàng hóa 
đã được chứng minh đang thu hút sự quan tâm của các 
nhà vận hành vận tải hàng hóa và khách hàng, chẳng hạn 
cải thiện hệ số tải, giảm lượng xe tải chạy rỗng, tối ưu hóa tuyến 
đường và giảm nhu cầu năng lượng của các phương tiện. Tất 
cả điều này tăng tính cạnh tranh của các nhà vận hành cạnh và 
giảm giá cho khách hàng, nhưng tiềm năng vẫn chưa được phát 
huy hết (ITF, 2019). Việc sở hữu xe tải thường rất phân mảnh - 
nhiều người chỉ sở hữu một xe tải, do đó, việc thực hiện các biện 
pháp tối ưu hóa là thách thức và phụ thuộc vào sự ràng buộc 
chặt chẽ.

Thúc đẩy giao thông vận tải chia sẻ và di chuyển chủ động 
trong khi làm cho vận tải cơ giới cá nhân kém hấp dẫn hơn. 
Để thúc đẩy đường sắt, giao thông công cộng và chia sẻ, và di 
chuyển chủ động, phương pháp tiếp cận theo hai hướng sẽ hiệu 
quả nhất: phạm vi phủ sóng, tần suất và chất lượng dịch vụ phải 

được nâng cao, kết hợp với các biện pháp không khuyến khích 
vận tải cơ giới cá nhân. Các ví dụ bao gồm lệnh cấm ICE ở các 
thành phố, hạn chế đăng ký hoặc sử dụng phương tiện, phí tắc 
nghẽn khu vực hoặc đường bộ, thuế đường bộ, quản lý bãi đậu 
xe và ưu đãi tài chính. 

Chuyển vận tải hàng hóa sang đường sắt, đường thủy và 
đường biển ngắn là điều cần thiết. Đường sắt và đường thủy 
là những phương thức vận tải hàng hóa tiết kiệm các-bon nhất. 
Chúng cũng làm giảm ô nhiễm không khí và tắc nghẽn. Để hỗ 
trợ sự thay đổi này, cần có sự gia tăng đáng kể trong đầu tư cơ 
sở hạ tầng (ITF, 2019) để thiết lập và mở rộng các trung tâm đa 
phương thức, giúp việc chuyển sang các phương tiện giao hàng 
chặng cuối hiệu quả. Ví dụ, ở Ấn Độ, việc chuyển đổi phương 
thức vận chuyển hàng hóa sang đường sắt có thể làm giảm 
lượng phát thải từ vận tải hàng hóa tới 46% vào năm 2050 (TERI, 
2021). Tại Việt Nam, việc chuyển sang vận tải đường thủy ven 
biển và nội địa là một biện pháp giảm thiểu được xác định trong 
NDC quốc gia và trong Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng 
Xanh.

Các phương tiện còn lại sẽ phải hoạt động hiệu quả nhất 
có thể và chỉ nặng khi cần thiết. Ngay cả khi có những thay 
đổi hệ thống mạnh mẽ, các nhà phân tích dự đoán rằng hơn 1,5 
tỷ xe động cơ đốt trong (ICE) vẫn sẽ được bán ra trên toàn cầu 
trong vòng 30 năm tới. Để tạo điều kiện cho loại bỏ các-bon 
hoàn toàn, những phương tiện này sẽ cần có hiệu suất cao nhất 
có thể (ICCT, 2020b). Hiện tại, khối lượng phương tiện của ô tô 
chở khách đang tăng đều đặn, điều này bù trừ những cải thiện 
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Sự bùng nổ của nền kinh tế chia sẻ gần 
đây được kỳ vọng sẽ cách mạng hóa 
hệ thống giao thông đô thị, và tạo điều 
kiện tiếp cận hàng hóa và cơ hội dễ 
dàng hơn. Nền kinh tế chia sẻ hướng 
đến tăng cường hiệu quả và tính linh 
hoạt bằng cách cung cấp quyền truy 
cập - thay vì quyền sở hữu - hàng hóa 
và dịch vụ chưa được sử dụng, được 
điều phối thông qua các ứng dụng dựa 
trên web. Được xây dựng dựa trên khái 
niệm về nền kinh tế chia sẻ, các công 
ty mạng lưới vận tải (TNC) nổi lên như 
một phương thức vận tải mới đã có ảnh 
hưởng đáng kể đến việc di chuyển ở đô 
thị trong thập kỷ qua, dù các chuyến đi 
của TNC vẫn chỉ là một phần nhỏ trong 
tổng số quãng đường đã đi.

Một mặt, TNC có thể đóng vai trò là một 
lựa chọn di chuyển bổ sung linh hoạt 

Lầm tưởng 4: Di chuyển kiểu mới luôn “xanh”

cho những người đi phương tiện công 
cộng trong trường hợp khẩn cấp và ở 
những khu vực không có hoặc ít dịch 
vụ vận chuyển, đồng thời cung cấp một 
giải pháp thay thế tương tự nhưng rẻ 
hơn cho việc phụ thuộc vào phương tiện 
cá nhân. Mặt khác, các TNC có thể kìm 
hãm vận tải công cộng do cung cấp khả 
năng tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ 
di chuyển theo yêu cầu, dẫn đến ùn tắc 
nhiều hơn, đi lại nhiều hơn và tỷ lệ lấp 
đầy hành khách trên đường thấp hơn.

Một nghiên cứu của Phòng thí nghiệm 
SMART thuộc Viện Công nghệ Massachu-
setts, sử dụng dữ liệu khảo sát từ một số 
thành phố của Mỹ, đã phát hiện ra rằng 
khoảng một nửa số chuyến đi TNC là 
những chuyến đi có thể được thực hiện 
bằng cách đi bộ, đi xe đạp, phương tiện 
giao thông công cộng, hoặc hoàn toàn 

không cần thực hiện. Ngay cả đối với 
các chuyến đi TNC thay cho các chuyến 
đi bằng phương tiện cá nhân, số dặm đi 
được của các phương tiện cá nhân trên 
đường bị vượt xa bởi số dặm của xe TNC 
do số dặm chết (số dặm đã đi mà không 
có hành khách) tích lũy sau này. Số dặm 
chết chiếm ít nhất 40,8% số dặm TNC 
(Diao và cộng sự, 2021).

Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải 
có các quy định và kế hoạch khuyến 
khích cẩn thận, nếu muốn các dịch vụ 
di chuyển mới bổ sung cho giao thông 
công cộng và giảm lượng phương tiện 
cơ giới cá nhân trên đường.

về hiệu suất sử dụng năng lượng. Chính phủ cần thúc đẩy việc 
thiết kế chế tạo có mục đích hơn và không khuyến khích sản 
xuất xe quá khổ. Hơn nữa, họ cần xem xét tác động của phương 
tiện trong toàn bộ vòng đời, ngay cả khi xe đã qua sử dụng được 
xuất khẩu sang các nước có thu nhập thấp hơn.

Điện khí hóa đóng vai trò trung tâm trong việc loại bỏ 
các-bon cho phương tiện giao thông đường bộ. Có một sự 
đồng thuận rộng rãi về việc cần phải điện khí hóa trực tiếp các 
phương tiện giao thông hạng nhẹ, gồm cả xe hai và ba bánh, 
cũng như xe tải nhẹ. Ví dụ, ở Trung Quốc, nhiều loại xe thay 
thế sử dụng pin-điện dự kiến sẽ trở nên cạnh tranh về chi phí 
trước năm 2030, hoặc thậm chí sớm hơn, với điều kiện là có các 
chương trình hỗ trợ phù hợp (ICCT, 2021a). Đối với xe tải hạng 
nặng, việc sử dụng trực tiếp điện từ ắc quy có thể cần được hỗ 
trợ bởi pin nhiên liệu và nhiên liệu thay thế, nhưng các nghiên 
cứu gần đây cho thấy ở châu Âu, theo các chính sách hiện hành, 
xe đầu kéo điện dùng để vận chuyển đường dài hạng nặng có 
thể đạt được giá thành tương đương với các đối thủ dùng dầu 
diesel trong vòng 5 năm tới (ICCT, 2021b). Tuy nhiên, vẫn còn 
những lựa chọn công nghệ khác dành cho các loại xe hạng 

nặng, bao gồm pin nhiên liệu, sạc qua đường dây hoặc trên 
đường, và sử dụng nhiên liệu tổng hợp có khả năng tái tạo. Đối 
với tàu và máy bay, điện khí hóa trực tiếp là một lựa chọn cho 
các phương tiện nhỏ hơn và khoảng cách ngắn hơn. Đối với vận 
chuyển hàng hóa, các lựa chọn công nghệ ít rõ ràng hơn, yêu 
cầu đầu tư trả trước nhiều hơn và chưa có tính cạnh tranh về chi 
phí. 

Điện khí hóa giao thông đường bộ sẽ đòi hỏi một cơ sở hạ tầng 
sạc, tích hợp sạc vào hệ thống điện, cùng hệ thống tái sử dụng 
và tái chế pin. Quản lý mô hình sạc sẽ đóng một vai trò quan 
trọng trong việc tích hợp điện tái tạo với việc di chuyển bằng 
năng lượng điện, cũng như công nghệ ICT trong việc cung cấp 
tính linh hoạt và đảm bảo ổn định lưới điện (IEA, 2020). Các yêu 
cầu về cơ sở hạ tầng đối với các giải pháp khác, chẳng hạn pin 
nhiên liệu hoặc amoniac cho vận chuyển, là khác nhau, và sẽ 
sớm yêu cầu các quyết định xem xét công nghệ tương lai được. 
ưu tiên. 
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Sự gia tăng phát thải CO2 trong lĩnh vực 
giao thông vận tải của châu Á có liên 
quan đến việc dân số ngày càng tăng, 
đi kèm thu nhập khả dụng ngày càng 
tăng, và sự phụ thuộc gần như hoàn 
toàn vào nhiên liệu hóa thạch (ADB, 
khuyết ngày tháng). Xe điện và tỷ trọng 
năng lượng được tạo ra từ các nguồn 
tái tạo sẽ đóng một vai trò quan trọng 
trong việc loại bỏ các-bon trong lĩnh vực 
giao thông vận tải. Tuy nhiên, chỉ điện 
khí hóa sẽ là không đủ để đạt được vận 
tải các-bon bằng “0”. 

Một đánh giá của Ngân hàng Thế giới 
về các con đường khác nhau dẫn đến 
loại bỏ các-bon trong lĩnh vực giao 

Lầm tưởng 5: Xe điện là viên đạn thần

thông đường bộ của Trung Quốc cho 
thấy ngay cả với thị phần xe điện trên 
80%, việc chuyển đổi năng lượng hoàn 
toàn sang các nguồn tái tạo vào năm 
2050 và tỷ lệ cơ giới hóa tăng vọt, lượng 
khí thải giao thông vẫn sẽ ở khoảng một 
nửa mức hiện tại (đường liền màu đỏ 
ở Hình 18). Mặc dù cải thiện so với hiện 
trạng, nhưng nó sẽ không là mức độ 
trung hòa các-bon mà Trung Quốc đã 
cam kết đạt được vào năm 2060. Đánh 
giá này cũng không xem xét các tác 
động của việc gia tăng cơ giới hóa đối 
với an toàn đường bộ, phân bổ không 
gian trong các thành phố, khả năng tiếp 
cận, và tắc nghẽn giao thông. 

Ngoài ra, lượng phát thải trong lĩnh vực 
giao thông vận tải vào năm 2050 sẽ 
thấp hơn 15% so với mức hiện tại, nếu 
Trung Quốc giảm tốc độ cơ giới hóa và 
đạt được thị phần tích cực về xe điện 
(đường liền màu xanh lá ở Hình 18). Với 
kịch bản này, việc đạt được phát thải 
ròng bằng “0” vào năm 2060 sẽ khả 
thi hơn. Mức giảm phát thải có thể đạt 
được thông qua cơ giới hóa chậm hơn 
có thể cao hơn những gì đạt được chỉ 
bằng thúc đẩy chiến lược thị trường xe 
điện. Khi nói đến loại bỏ các-bon trong 
lĩnh vực giao thông, điện khí hóa là cần 
thiết nhưng chưa đủ. 

Hình 16: 
Phát thải từ-giếng-đến-bánh từ giao thông đường bộ ở Trung Quốc trong các kịch bản khác nhau
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Điện khí hóa đường sắt cũng quan trọng không kém, nhưng đòi 
hỏi một cơ sở hạ tầng khác và làm việc với ít nhà vận hành riêng 
lẻ hơn. Giải pháp này có tiềm năng làm giảm đáng kể lượng khí 
thải, đặc biệt là đối với vận tải hành khách đường dài và vận 
tải hàng hóa, lĩnh vực mà điện khí hóa trực tiếp vẫn còn là một 
thách thức. Cơ sở hạ tầng điện đường sắt cũng có thể phục vụ 
các phương tiện khác. Ví dụ như các ga xe lửa có thể cung cấp 
trạm sạc cho xe buýt hoặc các phương tiện giao thông có kích 
thước nhỏ.

Mức độ điện khí hóa cao làm giảm ô nhiễm không khí, đặc 
biệt là ở các thành phố, nhưng cần được hỗ trợ bởi các biện 
pháp tránh và chuyển đổi để giải quyết các lo ngại về tắc 
nghẽn và an toàn. Việc tập trung mạnh mẽ vào công nghệ có 
thể dẫn đến một hệ thống không nhất thiết có thể giải quyết 
các thách thức về tắc nghẽn, tiếp cận và công bằng, mà bỏ lại 
phía sau các nhóm dân cư không có khả năng mua phương tiện 
cơ giới cho riêng mình. Chỉ có một cách tiếp cận cân bằng theo 
khung ASI mới có thể giải quyết những thách thức này trong khi 
loại bỏ các-bon trong lĩnh vực, thông qua cải tiến quy mô lớn 
về quản lý nhu cầu, quy hoạch đô thị và các giải pháp di chuyển 
chung. Các quốc gia ở châu Á đã có những bước tiến theo 
hướng này. Hãy xem xét việc mở rộng đường sắt cao tốc ở Trung 
Quốc, trong đó lên kế hoạch thêm 40.000 km đường, hoặc mục 
tiêu của Ấn Độ là xây dựng hệ thống tàu đô thị ở 100 thành phố. 

“Thực hiện các bước hướng tới việc loại bỏ các-bon thông 
qua sử dụng xe điện sẽ đảm bảo nguồn năng lượng đến 
từ năng lượng tái tạo, đi kèm với việc quản lý bền vững 
các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng, cũng như pin 
đời thứ hai và tái chế pin.” 

Yossapong Laoonual 
 Đại học Công nghệ King

Mongkut, Thonburi

Nhiên liệu các-bon thấp thay thế là một yếu tố quan trọng 
đối với loại bỏ các-bon trong vận tải hàng không và hàng 
hải. Sự sẵn có của nhiên liệu sinh học được sản xuất bền vững 
và nhiên liệu hydro, amoniac và điện tái tạo, gồm nhiên liệu 
hàng không bền vững, còn hạn chế, và cần được tập trung để sử 
dụng trong trường hợp các lựa chọn khác, chẳng hạn sử dụng 
điện trực tiếp, là không khả thi về mặt kinh tế hoặc kỹ thuật 
(ICCT, 2020b). Điện khí hóa cho hàng không và vận tải biển vẫn 
còn sơ khai, nhưng những chiếc phà điện đầu tiên đang hoạt 
động ở châu Âu, và vào năm 2020, một đội tàu gồm 8 chiếc đã 
được đưa vào hoạt động tại Bangkok, cùng với các nguyên mẫu 
cho tàu bay chặng ngắn. Điện khí hóa hoàn toàn chủ yếu có vai 
trò trong giao thông trong nước và khu vực với tàu/tàu bay nhẹ 
hơn, trong khi phần còn lại phụ thuộc phần lớn vào nhiên liệu 
thay thế và các biện pháp về hiệu suất để loại bỏ các-bon.

Năng lượng sử dụng còn lại cần là năng lượng tái tạo. Việc 
sử dụng các phương thức vận tải hiệu quả hơn và giảm nhu cầu 
năng lượng cho các phương tiện giao thông cá nhân là những 
biện pháp cần thiết để tạo điều kiện thâm nhập mạnh mẽ cho 
các nguồn năng lượng tái tạo. Khi nhu cầu đối với ngành giao 
thông ngày càng tăng, điện cần hướng tới sản xuất điện tái tạo. 
Trên toàn châu Á, các hệ số phát thải lưới điện thay đổi đáng 
kể dựa trên tỷ trọng của nhiên liệu hóa thạch, trước hết là than, 
trong sản xuất điện (IEA, 2018), cũng như các kế hoạch và mục 
tiêu mở rộng sản xuất điện tái tạo. Đến nay, mới chỉ có Trung 
Quốc, Singapore và một số quốc gia khác trong khu vực liên tục 
giảm được hệ số phát thải lưới điện kể từ năm 2000. Hiệp ước 
Khí hậu Glasgow là hiệp ước quốc tế đầu tiên kêu gọi loại bỏ 
than không có công nghệ giữ lại C02 và loại bỏ dần trợ giá nhiên 
liệu hóa thạch. Điều này có thể tạo ra động lực mới để cung cấp 
năng lượng tái tạo trong lĩnh vực giao thông.
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“Các tín hiệu chính sách dài hạn, mạch 
lạc và có thể đoán trước là điều cần thiết 
để thúc đẩy đổi mới, mở cửa thị trường, 
giảm chi phí tài chính và thu hút đầu tư 
tư nhân.” 
(Ủy ban Toàn cầu về Kinh tế và Khí hậu, 2018)



Tham gia chủ động với tất cả nhóm bên liên quan 
Chuyên gia, công nghiệp, kinh doanh, liên minh, xã hội dân sự (gồm giới, khuyết tật, sức khỏe, an toàn)

Đưa mọi người đi cùng 
Công chúng nói chung cần được thông báo thêm về yêu cầu hành động, các giải pháp sẵn có và                                                  

các tác động của biện pháp

Tạo ra chiến lược giao thông 
vận tải quốc gia và lộ trình 

hướng đến các mục tiêu
Phát triển các gói chính 

sách hỗ trợ thực hiện, loại 
bỏ các biện pháp ngả về 

nhiên liệu hóa thạch

Tác động đến phát thải KNK theo vòng đời, phát triển kinh tế, việc làm, chi phí di chuyển, sức khỏe, an toàn

Phân bổ lại ngân sách 
công

Sửa đổi hoặc tạo mới quy 
định

Thể nghiệm chiến lược cho 
việc mua vào, mở rộng quy 

mô

Quản trị được điều phối

Thu thập chứng cứ Đánh giá đa tiêu chí Đánh giá các khung hiện có

Đảm bảo chuyển đổi công bằng 
để xử lý các tác động tiêu cực của 

biện pháp

Đánh giá mối liên kết và 
giảm thiểu tác động đối 

với các lĩnh vực khác
(năng lượng và sử dụng đất)

Tầm nhìn

Chiến lược

Phân tích

Chính sách Thực hiện

Phát triển một tầm 
nhìn cho hệ thống 

di chuyển phát 
thải KNK bằng 

không

XÂY DỰNG NĂNG LỰC TRONG TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH
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Hình 17: 
Khung chính sách và hành động cho loại bỏ các-bon trong giao thông vận tải

6.3 
Các hành động cần được tích hợp vào 
một khung nhất quán

Việc thực hiện các hành động mà không có chiến lược và 
tầm nhìn dài hạn có nguy cơ dẫn đến chi phí cao hơn sau 
này và tài sản bị mắc kẹt. Mỗi quốc gia cần phải phát triển 
tầm nhìn dài hạn về hệ thống di chuyển trong tương lai, phù 
hợp với chiến lược loại bỏ các-bon tổng thể của quốc gia. Điều 
này sẽ cần được thúc đẩy bởi các cân nhắc về giảm thiểu và 
thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như bởi việc cải thiện khả 
năng tiếp cận, khả năng sống và việc làm. Một hệ sinh thái vận 
tải các-bon bằng “0” hiện đại, công bằng và cạnh tranh vào giữa 
thế kỷ này đòi hỏi phải có kế hoạch cẩn thận. Các chiến lược 
cơ bản - chuyển sang phương thức vận tải hiệu quả hơn, tăng 
cường sử dụng điện, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu tổng hợp 
- đòi hỏi sự tích hợp nhiều hơn trong các lĩnh vực năng lượng và 
sử dụng đất.

Các chiến lược cần được chuyển thành các chính sách cụ 
thể, trong khi các cơ chế, hành động và quy định quản trị 
cần được xây dựng trên nền tảng chiến lược. Hình 17 mô tả 
các yếu tố của khung hỗ trợ triển khai thành công các hệ thống 
di chuyển bền vững, các-bon bằng “0”. Bằng chứng và thông tin 
chắc chắn là chìa khóa cho các chính sách thành công, cũng 
như sự tham gia tích cực của các nhóm bên liên quan và nỗ lực 
thông báo rộng rãi hơn cho công chúng về những thay đổi theo 
kế hoạch và tác động của chúng. Tất cả điều này sẽ đòi hỏi năng 
lực bổ sung ở nhiều cấp độ, và sẽ có sự tham gia của các quan 
chức chính phủ, chuyên gia, nhà vận hành giao thông vận tải, tài 
xế và người lao động.



Các chương trình quốc gia hỗ trợ chuyển đổi 
sang các lựa chọn đi chuyên chia sẻ 

(giao thông công cộng, di chuyển kiểu mới, và vận tải cỡ nhỏ)

Các biện pháp hỗ trợ hậu cần vận tải
hàng hóa các-bon thấp

Các biện pháp quốc gia hỗ trợ giao
thông phi cơ giới

Công cụ kinh tế và giá

Tăng cường thông tin, giáo dục và nhận thức

Cơ chế hỗ trợ để tối ưu hóa hậu cần

Bồi đắp quy hoạch tích hợp

Hỗ trợ hiệu suất của phương tiện

Cơ chế hỗ trợ cho các hệ thống dạy
các-bon thấp khác

Cơ chế hỗ trợ phương tiện điện và hạ tầng sắc

Mua phương tiện
• Bộ thuế ưu tiên và 

lợi ích
• Áp thuế mua (ví dụ: 

thường/tặng kèm)

Cắt giảm chéo
• Công cụ tài chính 

để giảm rủi ro cho 
đầu tư tư nhân

• Các tiêu chuẩn hiệu suất phương tiện 
• Quy định nhập khẩu dựa trên hiệu suất
• Bắt buộc dán nhãn phương tiện
• Đề án trang bị thêm và phế liệu phương tiện, 

tàu thuyền

• Ưu đãi hoặc đầu tư trực tiếp vào hạ tầng 
đường sắt, đường thủy và cảng

• Ưu đãi hoặc đầu tư trực tiếp vào các trung tâm 
đa phương thức

• Khung quy định cho vận hành vận tải hàng 
hóa liền mạch trên khắp các phương thức (hợp 
đồng, định giá)

• Ưu đãi và đầu tư trực tiếp vào hạ tầng
• Quy định và tiêu chuẩn quốc gia cho thiết kế
• Khung pháp lý cho chia sẻ xe đạp

• Tăng cường nhận thức quốc gia/chiến dịch 
tiếp thị

• Cung cấp thông tin theo thời gian thực thông 
qua dịch vụ trực tuyến

• Nghiên cứu và phát triển các giải pháp thích 
ứng với địa phương

• Đào tạo nhân viên vận hành và tài xế

• Quy định tạo điều kiện chia sẻ tài sản (thông 
tin, phương tiện, nhà kho)

• Ưu đãi hoặc đầu tư trực tiếp vào trung tâm 
hợp nhất đó thì

• Ưu đãi cho hệ thống giao thông thông minh
• Ưu đãi và hỗ trợ các chương trình hợp tác 

kinh doanh tự nguyện để giảm phát thải trong 
hậu cần

• Hướng dẫn quốc gia về kế hoạch sử dụng đất 
công bằng và tương thích với các-bon thấp

Bổ sung với xe điện:
• Thi hành pha trộn nhiên liệu
• Tiêu chuẩn hóa và chung chi hao nhiên liệu 

dựa trên nồng độ các-bon
• Hướng dẫn hoặc thi hành đánh giá vòng đời 

của nhiên liệu
• Thi hành phương tiện phát thải thấp hoặc 

bằng không

Bỏ ưu đãi cho 
phương tiện cá 
nhân
• Quy định về đỗ xe 

và thực thi
• Tiếp cận giới hạn 

với các khu vực/
kế hoạch giới hạn 
phương tiện

• Giới hạn tốc độ
• Quy định tạo 

điều kiện mở làn 
đi nhanh cho di 
chuyển chia sẻ

Phương tiện
• Ưu đãi mua xe
• Ưu đãi ngoài tài 

chính (ví dụ: ưu tiên 
đỗ xe)

• Mua sắm công
• Nhiệm vụ cho các 

nhà sản xuất
• Ưu đãi hoặc đầu tư 

trực tiếp vào điện 
khí hoá đường sắt

Sử dụng phương tiện
• Bỏ trợ giá nhiên liệu 

hóa thạch
• Thuế các-bon cho 

phương tiện đường 
bộ

• Đưa giao thông vào 
hệ thống thương mại 
KNK

• Thuế và phí đường 
bộ

• Định giá tắc nghẽn
• Thuế nhiên liệu hàng 

không
• Định giá cảng phân 

biệt với môi trường

Hỗ trợ các lựa chọn 
chia sẻ
• Ưu đãi hoặc đầu tư 

tức tiếp và cơ sở hạ 
tầng

• Cải cách giao thông 
công cộng và ưu đãi 
cho tuyến đường và 
tần suất được tối ưu

• Trợ giá cho các lựa 
chọn giao thông chia 
sẻ, sẽ trong đó có 
giao thông công cộng

• Hỗ trợ hệ thống bán 
vé tích hợp

• Các khung pháp lý để 
quản trị các dịch vụ 
di chuyển kiểu mới

Sạc
• Ưu đãi hoặc đầu 

tư trực tiếp vào hạ 
tầng sạc

• Tiêu chuẩn cho hạ 
tầng sạc

• Tiêu chuẩn cho kế 
hoạch thanh toán

• Định giá điện linh 
hoạt cho sạc xe 
điện

• Các yêu cầu sẵn 
sàng cho xe điện 
đối với các tòa nhà

Các công cụ cắt giảm chéo Các công cụ hỗ trợ chiến 
lược chuyển đổi

Các công cụ hỗ trợ chiến 
lược tranh

Các công cụ hỗ trợ chiến 
lược cải thiện

Nguồn: Minh họa của các tác giả dựa trên Agora Verkehrswende và cộng sự (2018), IEA (2021c), ITF (khuyết ngày tháng), và Teske và cộng sự (2021). 
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Hình 18: 
Các công cụ chính sách hỗ trợ loại bỏ các-bon trong giao thông vận tải



Xóa bỏ trợ giá nhiên liệu 
hóa thạch

Bất kể lựa chọn công nghệ 
trong tương lai, trợ giá 
nhiên lệu hóa thạch sẽ bóp 
méo thị trường theo hướng 
các giải pháp gây ô nhiễm 
cao. Việc loại bỏ trợ giá sẽ 
làm cho tất cả giải pháp 
các-bon thấp trở nên cạnh 
tranh hơn,nhưng sẽ ảnh 
hưởng đến người dân và 
doanh nghiệp, và cần được 
hỗ trợ thận trọng bằng các 
biện pháp chuyển đổi công 
bằng để giảm thiểu tác 
động tiêu cực

Bồi dưỡng
lập kế hoạch tích hợp

Quy hoạch tích hợp di 
chuyển với sự dụng đất và 
phát triển kinh tế mang 
lại nhiều lợi ích trong việc 
tránh tắc nghẽn, cải thiện 
khả năng tiếp cận và giảm 
ô nhiễm không khí. Các 
tác động không phải là lập 
tức, nhưng cần có những 
nỗ lực bắt đầu ngay từ bây 
giờ để tạo ra tính bền vững 
của các hệ thống trong 
tương lai.

Cải thiện và mở rộng các 
lựa chọn giao thông công 

cộng hiện có

Giao thông công cộng sẽ 
tạo thành xương sống của 
di chuyển các-bon bằng 
không, do đó việc nhanh 
chóng mở rộng và cải thiện 
dịch vụ là chìa khóa thành 
công, và có thể là bước lớn 
đầu tiên trong việc cải thiện 
hệ thống sẵn có.

Tăng hiệu suất và giảm 
khối lượng phương tiện

Trong việc chuyển đổi 
sang hệ thống giao thông 
các-bon bằng không, tất 
cả phương tiện cần có hiệu 
suất cao nhất có thể, để 
đảm bảo có đủ năng lượng 
tái tạo được sản xuất để 
chúng sử dụng. Điều này 
cũng giúp giảm nhanh phát 
thải và tiêu tốn ít chi phí 
của ngân sách công.

Cơ chế hỗ trợ cho
xe điện và hạ tầng sạc

Các công nghệ khác có thể 
được lựa chọn cho các bộ 
phận giao thông vận tải cụ 
thể, những xe điện sẽ chiếm 
phần lớn trong đời phương 
tiện gồm xe hai/ba bánh, ô 
tô và xe buýt trong tương 
lai. Việc chuẩn bị từ bây giờ 
sẽ tạo điều kiện cho chuyển 
đổi công bằng và thuận lợi.

63

6. Cần gì để đạt được các-bon bằng “0” trong ngành giao thông vận tải

6.4 
Các công cụ chính sách để thúc đẩy 
hành động đã được thiết lập tốt

Một loạt công cụ hỗ trợ việc chuyển đổi sang hệ thống vận 
chuyển các-bon bằng “0” đã có sẵn. Hình 18 xác định các 
công cụ được khuyến nghị nhiều nhất. Một số đã được thực 
hiện và thử nghiệm ở nhiều nơi trên thế giới trong nhiều năm, 
với hiệu quả rõ ràng, chẳng hạn các tiêu chuẩn về hiệu suất 
của phương tiện. Những công cụ khác mới hơn và sẽ cần được 
điều chỉnh một cách thận trọng cho phù hợp với bối cảnh địa 
phương, chẳng hạn các quy định về bãi đậu xe để khuyến khích 
giao thông công cộng. Nhiều công cụ chỉ hiệu quả với các gói 
hợp nhất, chẳng hạn các ưu đãi khuyến khích sử dụng xe điện 
và hỗ trợ cơ sở hạ tầng trạm sạc.

Các công cụ thực hiện phù hợp cho bối cảnh địa phương 
cần được dựa trên việc phân tích kỹ lưỡng các khung hiện 
có. Tất cả công cụ này sẽ phải phù hợp với chính sách và khung 
quy định hiện hành của quốc gia. Trong một số trường hợp, đối 
với các công cụ hiện có, có thể cần được điều chỉnh hoặc loại 
bỏ nếu muốn các công cụ chính sách các-bon bằng “0” có hiệu 
quả. Việc thiếu thuế đối với một số phương thức vận tải như 
hàng không làm méo mó thị trường, và khiến các lựa chọn thay 
thế, chẳng hạn như đường sắt, trở nên kém cạnh tranh hơn. 
Tương tự, giá điện cứng nhắc ngày nay có thể cản trở việc triển 
khai cơ sở hạ tầng sạc đổi mới, hỗ trợ cân bằng lưới điện.

Công nghệ có thể giúp các hệ thống chuyển đổi. Giới thiệu 
công nghệ mới có thể là một phương tiện lý tưởng để xem xét 
và cập nhật cấu trúc quản trị, đặc biệt là vì các công nghệ mới 
như xe điện hoặc gọi xe thường đòi hỏi sự phối hợp giữa các lĩnh 
vực và tác nhân chưa được kết nối trước đây (REN21 & Quỹ FIA, 
2020). Điều này mở ra cơ hội cải cách thể chế và tăng cường sự 
tham gia của các bên liên quan vì phần lớn bí quyết kỹ thuật chỉ 
có sẵn bên ngoài các cơ quan chính phủ. Các khuôn khổ chia 
sẻ dữ liệu và dữ liệu truy cập mở được công chúng quan tâm có 
thể dẫn đến các giải pháp sáng tạo giúp kích hoạt sự tham gia 
và đầu tư của khu vực tư nhân.

Mặc dù một số chính sách đòi hỏi sự phân tích và chuẩn 
bị kỹ lưỡng, một số công cụ không-hối-tiếc có thể được sử 
dụng ngay lập tức. Nhiệm vụ phía trước có vẻ khó khăn và việc 
thiết lập khuôn khổ cần thiết như minh họa trong Hình 17 sẽ 
mất một thời gian. Nhưng việc hành động ngay lập tức là cần 
thiết và có thể thực hiện được mà không ảnh hưởng đến các 
quyết định trong tương lai về nơi sẽ đến. Hình 19 nêu bật một số 
lựa chọn.

Hình 19: 
Các công cụ không-hối-tiếc cho hành động ngay lập tức

“Cần có sự thay đổi lớn trong các ưu tiên của 
nhà hoạch định chính sách, theo quan điểm 
rằng chỉ có cơ hội rất nhỏ để đạt được mục 
tiêu phát thải ròng các-bon bằng “0” trong 
28 năm tới”.  
Shri Prakash  
Viện Năng lượng và Tài nguyên, Ấn Độ
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Xử lý điểm mù là chìa khóa để mang

 lại khả năng di chuyển bền vững

7. 
Điều gì đang kìm
 hãm việc hành động?



Điểm mù

Chiến lược
Phần 8.2

Phần 8.3 Phần 6.3

Dự báo lĩnh vực

Chính sách

Thông điệp cắt 
giảm chéo

Khung hành 
động và chính 

sách

Điểm mù chính

Rào cản

7.  Điều gì đang kìm hãm việc hành động?
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Mục tiêu chính của báo cáo này là nêu bật những cơ hội và 
thách thức chính để đạt được mục tiêu các-bon ròng bằng “0” 
cho giao thông vận tải vào năm 2050 ở châu Á. Báo cáo cũng 
đưa ra các khuyến nghị rõ ràng và thiết thực về cách giải quyết 
các lĩnh vực thiếu phát triển chiến lược, thảo luận và hành động 

- cái mà chúng tôi gọi là “điểm mù”. 25

Việc phân tích bắt đầu bằng cách xem xét các lĩnh vực và phân 
ngành riêng lẻ trong giao thông vận tải, kiểm tra các rào cản và 
giải pháp chính sách đã có. Nhìn chung, 28 điểm mù đã được 
xác định, một số điểm xuyên suốt, một số điểm khác theo 
ngành cụ thể. (Chúng tôi tóm tắt chúng bên dưới.) Tiếp theo, 
chúng tôi xác định các chiến lược giúp giải quyết từng điểm mù 

7.1 
Phương pháp luận

Hình 20: 
Tổng quan về phương pháp luận

25  Điểm mù là những khu vực chưa được quan tâm đúng mức về khả năng đóng góp vào quá trình loại bỏ các-bon.

đã xác định. Một số chiến lược giải quyết nhiều điểm mù và do 
đó, có thể tạo ra động lực quan trọng cho sự chuyển đổi cần 
thiết. Các chiến lược này được phản ánh trong phần 8.2 và là 
cơ sở để xác định chính sách, khuôn khổ hành động được giới 
thiệu trong phần 6.3. Minh họa về phương pháp luận tham dự 
được trình bày ở Hình 21.

Một số điểm mù đã xác định không được giải quyết đầy đủ bằng 
các chiến lược xuyên suốt, nhưng chúng là điều cần cần lưu ý 
đối với chính sách và khuôn khổ hành động nói chung. Những 
điểm mù quan trọng này và các chiến lược khả thi để giải quyết 
chúng được thảo luận trong phần 8.3.



Hành khách đô thị
Đi bộ và đạp xe

Vài trò của vận tải cỡ nhỏ/giao 
thông không chính thức

Hành khách ngoài đô thị
Giao thông quãng ngắn trong 

khu vực

Giao thông quốc tế
là điểm mù

Lĩnh vực hàng hóa là điểm mù

Hàng hóa đô thị
Tập trung vào giao gói hàng thay 

vì vận tải thương mại 
Giải pháp phi cơ giới

Hàng hóa ngoài đô thị
Vận tải đường thủy
ven biển và nội địa
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Yếu tố quan trọng trong hoạch định chính sách là tạo ra một 
khung kinh tế thúc đẩy hành vi mong muốn. Với một số ngoại 
lệ đáng chú ý, các chính sách hiện tại ở hầu hết quốc gia châu 
Á vẫn khuyến khích việc sử dụng phương tiện giao thông cá 
nhân dựa trên nhiên liệu hóa thạch, thông qua trợ giá nhiên liệu 
hóa thạch. Tuy nhiên, các ưu đãi về giá cả và kinh tế không chỉ 
dừng ở trạm xăng. Có nhiều cách để tác động đến sự lựa chọn 
phương tiện di chuyển, từ thuế mua hàng, phí đăng ký và thuế 
xe hàng năm, đến phí đậu xe, phí đường bộ dựa trên lượng khí 
thải hoặc kích thước, và chi phí của các phương án chia sẻ thay 
thế. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ một số quốc gia sử dụng những 
công cụ này để định hướng các lựa chọn cho ngành giao thông 
vận tải.

Ở cấp độ chính sách, việc thiếu quan tâm trong chính sách 
còn tồn đọng tại hầu hết các quốc gia. Các chuyến xe tải rỗng 
và định tuyến dưới mức tối ưu là có thể tránh được, và các 
đường ray chưa được tận dụng có thể được sử dụng hiệu quả 
hơn nhiều. Đồng thời, sự phát triển thường tập trung vào việc 
cải thiện cơ sở hạ tầng cho ô tô. Chuyển trọng tâm sang các 
phương thức khác nhau kết hợp sẽ mang lại khả năng di chuyển 
tốt hơn và giúp giảm tác động tiêu cực của giao thông vận tải.

Đối với vận tải hành khách từ nông thôn và vận tải hàng hóa, 
mức độ chúng có thể được điện khí hóa và vai trò của nhiên liệu 
sinh học trong cơ cấu năng lượng tương lai chưa rõ ràng, cản trở 
việc thực hiện các chính sách và khuyến khích. 

Nhất là trong bối cảnh chưa có lộ trình công nghệ rõ ràng cho 
vận tải hạng nặng, các động cơ đốt trong được sử dụng trong 
lĩnh vực vận tải hàng hóa cần phải đạt hiệu suất cao nhất có thể. 
Dù điều này có ý nghĩa kinh tế, nhưng hiện nay vẫn chưa có quy 
định về tiêu chuẩn phát thải KNK hoặc năng lượng tối thiểu vẫn 
còn thiếu hụt. Hạn mức tín dụng nên được cấp để các nhà vận 
hành có thể mua các phương tiện hiện đại và hiệu suất cao.

7.3 
Các chính sách: Các khung đã triển 
khai tiếp tục hỗ trợ các lựa chọn 
không bền vững

Có một số điểm mù trong vận tải hành khách và vận tải hàng 
hóa trong và ngoài đô thị, nơi mà toàn bộ phân ngành bị bỏ 
qua trong thực thi chính sách. Chúng được thể hiện trong Hình 
22. 

Nhiều trong số đó liên quan đến các lĩnh vực nơi cần hành động 
của nhiều chủ thể, với nhiều hành động quy mô nhỏ hoặc chỉ 
đạo chính sách thận trọng, hơn là các dự án đầu tư có uy tín và 
quy mô lớn. Ví dụ, việc giải quyết vấn đề di chuyển phi cơ giới 
cho hàng hóa và hành khách dường như ít hấp dẫn hơn đối với 
những người ra quyết định, so với việc xây dựng các tuyến tàu 
đô thị hoặc hỗ trợ công nghệ phương tiện tiên tiến. Điều này 
cũng đúng đối với vận tải hàng hóa, nơi hệ thống các nhà vận 
hành phân tán cạnh tranh khiến cho việc can thiệp chính sách 
trở thành một thách thức. Ngoài ra, các lựa chọn công nghệ cho 
vận tải hàng hóa hạng nặng và hàng hải vẫn đang được phát 
triển.

Tương tự, vận tải quốc tế được dự báo sẽ chiếm hơn một phần 
ba lượng phát thải ngành giao thông ở châu Á vào năm 2030, và 
cho đến nay, các nỗ lực phối hợp hành động cấp quốc tế vẫn 
chưa đạt được mức giảm cần thiết. Điều này sẽ gồm sự phối 
hợp và hành động ở cấp khu vực, do thương mại liên khu vực 
là động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu vận chuyển hàng hóa 
của châu Á.

7.2 
Các lĩnh vực: Vận tải hàng hóa là chủ 
đề quan trọng nhưng bị tránh nhắc 
đến

Hình 21: 
Các điểm mù theo lĩnh vực



Chính sách

Thiếu kết nối giữa nhà hoạch định, 
chuyển và, người dùng giao thông

Thiếu kết nối giữa các lĩnh vực, nhất là 
năng lượng

Khung chính sách giao thông phân 
mảnh

Chính trị

Thiếu nỗ lực “đưa mọi người đi cùng”

Các nhà hoạch định thích dự án cao 
cấp hơn

Thiếu động lực cho hành động giảm 
thiểu KNK ở khu vực ngoài đô thị

Công nghệ

Tập trung vào hạ tầng mới thay vì cải 
thiện hiệu suất của hệ thống hiện có

Năng lực và hiểu biết
Thiếu quy hoạch tích hợp

Xã hội và văn hóa

Hành khách không sẵn sàng trả tiền, 
thỏa hiệp giữa thời gian đi lại và sự 

thuận tiện

Kinh tế và tài chính

Các nhà cung cấp logistics rời rạc

Hàng khách
Vai trò của điện khí hóa và nhiên liệu sinh học ở vùng nông thôn

Thiếu quan tâm đến sự đa dạng hóa lựa chon di chuyển

Hàng hóa
Tiêu chuẩn hiệu suất và phát thải cho phương tiện hạng nặng

Vai trò của điện khí hoá cho phương tiện chở hàng hóa

Cắt giảm chéo
Bỏ dần trợ giá cho nhiên liệu hóa thạch

Ưu đãi giá và kinh tế để chuyển sang các lựa chọn các-bon thấp
Ngừng các hoạt động gây hại
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7.  Điều gì đang kìm hãm việc hành động?

Hình 22: 
Các điểm mù dựa trên chính sách

Hình 23: 
Các điểm mù dựa trên rào cản

Việc thiếu phối hợp là một rào cản chính khác,26  mặc dù thường 
bị bỏ qua. Điều này gồm sự phối hợp giữa các chủ thể khác 
nhau trong chính ngành giao thông vận tải cũng như giữa các 
ngành khác nhau khi các chính sách và quy định khác nhau. Kết 
quả là một khung chính sách bị phân mảnh, trong nhiều trường 
hợp sẽ gửi đi các tín hiệu trái ngược nhau.

Động lực cho các biện pháp giảm thiểu KNK ở khu vực nông 
thôn vẫn còn thấp, một phần là do các lợi ích phụ trợ trong 
chính sách, chẳng hạn chất lượng không khí được cải thiện, ít 
nổi bật hơn. Ngoài ra, còn do thiếu sự tham gia của các bên 
liên quan phi chính phủ. Tương tự, cần có những nỗ lực lớn hơn 
để đảm bảo công chúng rộng hơn được thông báo về những 
gì đang bị đe dọa, các lựa chọn có sẵn, hậu quả của chúng và 
các lựa chọn để giảm thiểu tác động tiêu cực. Cuối cùng, dù 
các quốc gia thường có vẻ thích các dự án lớn và có uy tín cao, 
nhưng việc dành thêm sự quan tâm cho việc theo đuổi tối ưu 
hóa các hệ thống hiện tại có hiệu quả về chi phí vẫn là một nhu 
cầu cấp bách.

7.4 
Rào cản: Chính trị và sự thiếu phối 
hợp là cốt lõi trong việc không hành 
động

26  Để xem đầy đủ tổng quan về các rào cản, xem phụ lục 3.
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8. 
Tạo điều kiện 
cho sự chuyển đổi

Mỗi quốc gia một khác – đồng ý về những điểm chung trong khi vẫn 
đáp ứng sự đa dạng  

Như được trình bày trong phần 4.1, các quốc gia châu Á khác nhau rất nhiều về văn hóa, 
kinh tế, địa lý và chính trị. Theo đó, khi phát triển các chiến lược định hướng vấn đề để giảm 
lượng khí thải của ngành giao thông, người ta phải xem xét bối cảnh địa phương, gồm cơ sở 
hạ tầng và dịch vụ giao thông hiện có, các phương thức vận tải phổ biến và tham vọng khí 
hậu trong nước.

Do đó, mỗi quốc gia cần xây dựng các hành động chính sách của riêng mình. Các giải pháp 
phải phù hợp với quốc gia được đề cập, gồm mức độ đô thị hóa, mật độ và quy mô của các 
thành phố.

Các khuyến nghị trong các tiểu mục sau đây nhấn mạnh những đặc điểm của quốc gia cụ 
thể, có thể liên quan đến việc thực hiện các hành động chính nhất định. Ví dụ, các quốc 
gia có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn có thể đạt hiệu quả cao hơn bằng cách tập 
trung vào hệ thống ICT và bảo dưỡng phương tiện, thay vì cơ sở hạ tầng mới. 

Tuy nhiên, các khuyến nghị này có tính chất chung, vì vậy chúng thường có liên quan đến 
quá trình loại bỏ cách-bon trong ngành giao thông vận tải. Chúng tôi hy vọng chúng truyền 
cảm hứng cho các quốc gia xem xét những thách thức và “điểm mù” cụ thể của họ.



1

2

3

4

5

6

Thời điểm chuyển đổi giao thông
vận tải là NGAY BÂY GIỜ

Giao thông vận tải loại bỏ các-bon là 
điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng kinh 

tế trong tương lai

Chỉ chuyển đổi công bằng và bình đẳng 
mới có thể thành công

Phát thải bằng không trong giao thông 
cần phải có vào giira the ky nay

Bước nhảy vọt khỏi hệ thống tập trung 
vào ôtô ở châu Á có thể xây dựng dựa 

trên các hệ thống hiện có

Việc tận dụng các NDC đầy tham vọng 
và chiến lược quốc gia có thể giúp tăng 

cường hợp tác quốc tế

Các nguyên tắc cơ bản

1

2

3

4

5

6

Phát triển một tầm nhìn và chiến lược 
giao thông quốc gia tích hợp cho trung 

hòa khí hậu là chìa khóa quan trọng

Việc áp dụng một cách tiếp cận có hệ 
thống sẽ cải thiện được thiết kế và tính 

khả thi của các phương thức

Chuyển đổi nguồn tài chính của giao 
thông sẽ tạo điều kiện cho các hệ thống 

bền vững

Phát triển và truyền thông về bằng 
chứng địa phương sẽ thúc đẩy và củng 

cố quá trình ra quyết  định

Đưa tất cả đi cũng là điều kiện tiên quyết 
để chuyển đổi giao thông vận tải

Hợp tác trong khu vực châu Á tạo cơ hội 
cho các hành động nâng cao

Các tác nhân tạo thay đổi

Nhu cầu di chuyển của tất cả được đáp ứng bởi các lựa chọn các-bon bằng không,                  
tích hợp tất cả các phương thức một cách liền mạch, hiệu quả và thoải mái.

1

2

3

4

5

6

Xử lý các điểm mù

Việc chuyển đổi vận tải sẽ không thể 
thực hiện được nếu không giải quyết vấn 

đề vận chuyển hàng hóa

Lập kế hoạch tích hợp là cần thiết để 
khai thác toàn bộ tiềm năng của quá 

trình chuyển đổi và quản lý sự phức tạp 
của nó

Cải thiện cơ sở hạ tầng và các giải pháp 
chi phí thấp có thể tăng hiệu quả tổng 

thể

Các tín hiệu về giá và chính sách nhất 
quán là cần thiết để đạt được các mục 

tiêu về phát triển và  khí hậu

Hệ thống giao thông cần xây dựng dựa 
trên các phương án di chuyển đa dạng

Ngừng các hoạt động phản tác dụng và 
có hại

Phần 8.1 Phần 8.2 Phần 8.3

8. Tạo điều kiện cho sự chuyển đổi
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Phần này tóm tắt ba hợp phần bao gồm các kết quả và chiến lược được phát triển 
trong quá trình phân tích của chúng tôi. Phần 8.1 trình bày các nguyên tắc chính để 
chuyển đổi thành công ngành giao thông vận tải. Tất cả sáu nguyên tắc này đều quan 
trọng đối với việc lập kế hoạch cho một hệ thống giao thông bền vững và các-bon 
bằng “0”. Phần 8.2 phác thảo các cơ hội để tạo điều kiện cho sự thay đổi. Cuối cùng, 
phần 8.3 trình bày chi tiết hơn về phần 7, phát triển các chiến lược để giải quyết những 

“điểm mù” quan trọng - tức là các vấn đề thường bị bỏ qua mà các chính phủ cần xem 
xét khi phát triển hệ thống giao thông trong tương lai.

Hình 24: 
Loại bỏ các-bon trong giao thông vận tải ở châu Á: Các trụ cột hành động
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8.1 
Các nguyên tắc cơ bản để loại bỏ các-bon trong giao thông vận tải

Thời điểm chuyển đổi giao 
thông vận tải là NGAY BÂY 
GIỜ

Loại bỏ các-bon trong giao 
thông vận tải là điều kiện 
tiên quyết cho tăng trưởng 
kinh tế trong tương lai  

Chỉ chuyển đổi công bằng 
và bình đẳng mới có thể 
thành công

1 2 3

Phần này thảo luận sáu nguyên tắc cơ bản để chuyển đổi sang hệ thống giao thông loại bỏ các-bon ở châu Á với tốc độ đủ để 
ngăn chặn sự nóng lên thảm khốc. Việc tính đến những cân nhắc này sẽ giúp các nhà ra quyết định tạo ra môi trường thuận 
lợi phù hợp với bối cảnh quốc gia của họ.

Nếu không hành động ngay bây giờ, 
sẽ dẫn đến chi phí cao do thiệt hại cơ 
sở hạ tầng, gián đoạn kinh tế và tăng 
khả năng xảy ra xung đột

Hệ thống giao thông chậm đáp ứng chính 
sách: cơ sở hạ tầng thường đòi hỏi nhiều 
năm để lập kế hoạch và xây dựng, và 
người sử dụng ngại thay đổi thói quen.

Cánh cửa cơ hội đang đóng lại: Nếu 
không có hành động quyết đoán trong 
vài năm tới, cái giá phải trả của việc 
không hành động sẽ tăng lên. Động lực 
của tham vọng quốc gia về khí hậu và 
nhận thức xã hội ngày càng tăng cần 
được tận dụng để giải quyết nhiều thách 
thức mà hệ thống di chuyển hiện tại đang 
phải đối mặt.

Việc thiết lập một môi trường hỗ trợ 
cần phải bắt đầu ngay bây giờ - hành 
động không thể đợi cho đến khi mọi 
thứ đã hoàn thành: Có thể thực hiện 
ngay hành động mà không ảnh hưởng 
đến các quyết định trong tương lai về nơi 
sẽ đến. Các lựa chọn không-hối-tiếc gồm:

• Xóa bỏ trợ giá nhiên liệu hóa thạch

• Tăng cường lập kế hoạch tổng hợp

• Cải thiện và mở rộng các lựa chọn giao 
thông công cộng hiện có

• Tăng hiệu suất và giảm trọng lượng xe

• Hỗ trợ xe điện và hạ tầng sạc

Việc chuyển đổi sang mô hình tăng 
trưởng bền vững, cân bằng và bao 
trùm có thể giải quyết vấn đề biến 
đổi khí hậu, đồng thời mang lại lợi ích 
kinh tế và xã hội đáng kể

Việc loại bỏ các-bon mang lại tiềm năng 
to lớn trong việc xây dựng các hệ thống 
di chuyển tốt hơn, công bằng hơn và bền 
vững hơn, đồng thời tạo ra tăng trưởng 
kinh tế. Đầu tư cần thiết cho cơ sở hạ 
tầng và công nghệ mới có thể củng cố 
nền kinh tế địa phương và tạo ra giá trị.

Một hệ thống giao thông sạch hơn, an 
toàn hơn và ít tắc nghẽn hơn có thể 
làm giảm các tác động đến sức khỏe 
của giao thông, đồng thời cắt giảm 
tổn thất năng suất do đi lại lâu và tắc 
nghẽn giao thông. Nâng cao hiệu suất 
cũng có thể giúp các doanh nghiệp có 
khả năng cạnh tranh hơn.

Các quốc gia có lĩnh vực ô tô và xăng 
dầu hiện hữu có thể xây dựng dựa trên bí 
quyết của mình để khai thác các cơ hội 
do công nghệ và mô hình kinh doanh mới 
mang lại. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi 
sẽ đòi hỏi phải tái đào tạo kỹ năng cho 
lực lượng lao động, và cần có chính sách 
tâm huyết để đảm bảo quá trình chuyển 
đổi công bằng sang hệ thống mới.

Các nước nhập khẩu ròng dầu có thể 
giảm chi phí nhập khẩu nhiên liệu và sử 
dụng các khoản tiết kiệm liên quan để bù 
đắp chi phí ban đầu của quá trình chuyển 
đổi.

Việc nhấn mạnh vào tạo ra một hệ 
thống giao thông công bằng và bình 
đẳng sẽ giúp đảm bảo sự ủng hộ rộng 
rãi của công chúng đối với sự thay đổi

Di chuyển tác động đến các cá nhân 
trong xã hội theo nhiều cách khác nhau, 
không chỉ định hình chất lượng cuộc 
sống của chúng ta, mà còn cả các mối 
quan hệ kinh tế mà chúng ta gắn bó. Do 
đó, sự chuyển đổi cơ bản của hệ thống 
giao thông đã có những tác động sâu 
rộng đến xã hội và nền kinh tế.

Một hệ thống cải tiến, cung cấp khả năng 
tiếp cận công bằng cho tất cả cá nhân sẽ 
là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự ủng 
hộ lâu dài của công chúng đối với quá 
trình chuyển đổi. Điều quan trọng không 
kém là đảm bảo rằng những người bị 
ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự chuyển đổi 
không bị bỏ lại phía sau.

Đối thoại xã hội, các biện pháp bảo 
trợ xã hội và quỹ hỗ trợ các cộng đồng 
bị ảnh hưởng là cần thiết để đem lại 
một quá trình chuyển đổi công bằng.

Điều thiết yếu là cần có sự tham gia của 
những người phải đối mặt với hậu quả 
tiêu cực của hệ thống ngày nay, gồm phụ 
nữ, thanh niên, và những người sẽ bị ảnh 
hưởng bởi sự thay đổi, chẳng hạn các hộ 
gia đình có thu nhập thấp, công nhân 
trong ngành công nghiệp ô tô hoặc nhiên 
liệu hóa thạch.
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Phát thải bằng “0” trong 
giao thông cần phải có vào 
giữa thế kỷ này

Bước nhảy vọt khỏi hệ 
thống tập trung vào ô tô ở 
châu Á có thể xây dựng dựa 
trên các hệ thống hiện có

Việc tận dụng các NDC đầy 
tham vọng và chiến lược 
quốc gia có thể giúp tăng 
cường hợp tác quốc tế

4 5 6

Theo hầu hết mô hình, việc đạt tới 
mức phát thải bằng “0” trong lĩnh vực 
giao thông vận tải sẽ phụ thuộc một 
phần vào việc bù đắp các-bon: tức là 
việc giảm hoặc loại bỏ phát thải các-
bon đi-ô-xít trong các lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, việc thu giữ các-bon trực 
tiếp từ khí quyển vẫn chưa được 
chứng minh ở quy mô lớn. Và có 
những hạn chế đối với việc sử dụng 
rừng và đất làm bể chứa các-bon. Sự 
không chắc chắn xung quanh việc bù 
đắp lượng khí thải giao thông chỉ càng 
làm nổi bật nhu cầu giảm phát thải 
mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông 
vận tải.

Theo đó, để đạt được loại bỏ các-bon 
hoàn toàn vào giữa thế kỷ này, cần có các 
mục tiêu trung gian đầy tham vọng ở cấp 
quốc gia. Việc thông qua các mục tiêu 
như vậy có thể giúp nhà ra quyết định 
trong giao thông vận tải thực hiện các 
biện pháp thích hợp.

Các quốc gia phát triển hơn cần phải tiên 
phong, và các quốc gia khác làm theo 
càng nhanh càng tốt.

Nhiều quốc gia châu Á có vị trí lý 
tưởng để đi tắt đón đầu hệ thống giao 
thông chia sẻ, đa phương thức.

Hầu hết quốc gia ở châu Á dựa vào đi bộ 
và đi xe đạp để đáp ứng nhu cầu giao 
thông. Ở những nước như vậy, hệ thống 
giao thông vẫn chưa được xây dựng xung 
quanh ô tô. Do đó, các hệ thống như vậy 
- bất chấp thâm hụt hiện tại - có thể đóng 
vai trò là nền tảng của một hệ thống các-
bon thấp được cải tiến.

Việc cải thiện và mở rộng các hệ thống 
giao thông hiện hữu có thể biến sự phụ 
thuộc vô tình vào đi xe đạp hoặc đi bộ 
thành một lựa chọn có chủ đích, giữa các 
giải pháp dùng chung và phi cơ giới.

Các quốc gia ở châu Á vốn đã phụ thuộc 
nhiều vào phương tiện cá nhân nên cân 
nhắc áp dụng công cụ giúp phương thức 
vận tải thay thế trở nên hấp dẫn hơn và 
việc sở hữu ô tô cá nhân ít được mong 
muốn hơn.

Để chắc chắn, sự thay đổi trong suy nghĩ 
đám đông cũng sẽ được yêu cầu để 
chuyển đổi thành công, vì ô tô vẫn được 
coi là biểu tượng hấp dẫn của địa vị và sự 
giàu có.

Các chính phủ có thể khuyến khích 
thái độ bền vững bằng cách tranh thủ 
sự giúp đỡ của đối tác chiến lược, như 
các tổ chức xã hội dân sự.

Việc đưa ra các cam kết quốc tế về vận 
tải một cách rõ ràng có thể thu hút sự 
chú ý của những nhà ủng hộ tài chính 
và kỹ thuật.

Ngày càng nhiều nhà tài trợ công và đa 
quốc gia tìm cách hỗ trợ các quốc gia 
có tham vọng về khí hậu cao. Sáng kiến 
Tham vọng của Quỹ NAMA Facility là một 
trong những ví dụ như vậy. Đối với các 
nước châu Á, cam kết của Ngân hàng 
Phát triển Châu Á trong việc điều chỉnh 
hoàn toàn hoạt động của mình theo 
Thỏa thuận Paris là đặc biệt phù hợp. 
Việc thông qua các mục tiêu và chiến 
lược rõ ràng, đầy tham vọng có thể giúp 
định hướng các nhà tài trợ, tăng cường 
hợp tác giữa các quốc gia có cùng thách 
thức, và tăng cường học hỏi từ thực hành 
tốt nhất.

Các chiến lược và mục tiêu đầy tham 
vọng và rõ ràng có thể giảm bớt sự không 
chắc chắn cho các nhà đầu tư tư nhân. 
Trong khi đầu tư cơ sở hạ tầng lớn hơn 
thường thuộc về nhà nước, sự chuyển 
đổi của lĩnh vực giao thông vận tải cũng 
mang lại nhiều cơ hội đầu tư cho khu vực 
tư nhân, vì các công ty tư nhân sẽ cần đủ 
vốn để thiết kế và sản xuất xe điện, cơ sở 
hạ tầng sạc và các cơ sở sản xuất nhiên 
liệu thay thế. Đảm bảo các khung ổn 
định giúp những khoản đầu tư như 
vậy có lợi nhuận sẽ tăng cường đầu 
tư tư nhân vào các giải pháp các-bon 
thấp.
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Khung chính sách giao thông vận tải phân mảnh thường là một yếu tố 
ngăn cản hành động loại bỏ các-bon đầy tham vọng. Một mặt, có thể 
thiếu sự đồng bộ giữa các chính sách về khí hậu, năng lượng và giao 
thông. Mặt khác, bản thân các chính sách vận tải có thể không đầy đủ 
hoặc gửi các tín hiệu xung đột.

Việc áp dụng một tầm nhìn mạnh mẽ về một hệ thống vận tải 
cân bằng, đa phương thức và bền vững có thể cung cấp hướng 
dẫn cần thiết cho việc tạo ra hoặc sửa đổi các chính sách và biện 
pháp. Một tầm nhìn như vậy có thể thu hút sự ủng hộ rất cần thiết từ 
nhiều bên liên quan - nhưng chỉ khi nó tập trung vào con người chứ 
không phải ô tô, và chỉ khi nó nhằm mục đích đảm bảo sự di chuyển 
bình đẳng, lành mạnh và an toàn cho tất cả.

Chiến lược loại bỏ các-bon được áp dụng sẽ tùy thuộc vào điểm 
xuất phát của mỗi quốc gia. Các quốc gia có tỷ lệ phát thải bình 
quân đầu người và tỷ lệ cơ giới vốn đã cao phải tập trung vào việc 
chuyển đổi sang các hệ thống loại bỏ các-bon. Ngược lại, các quốc 
gia ngày nay chủ yếu dựa vào giao thông chia sẻ và phi cơ giới nên tập 
trung vào đổi mới và can thiệp sớm, để đảm bảo một lộ trình phát triển 
các-bon thấp cho ngành giao thông vận tải.

Một tầm nhìn bền vững phải đảm bảo các điểm mù quan trọng 
được giải quyết. Dù các chi tiết cụ thể sẽ khác nhau giữa các nước, 
nhưng việc loại bỏ các-bon sâu cần thiết sẽ không thể thực hiện được 
nếu không có cách tiếp cận cân bằng, gồm việc sử dụng rộng rãi các 
giải pháp di chuyển chung và phi công nghệ, như quy hoạch đô thị 
nâng cao.

Để thực hiện hiệu quả, cần có các mục tiêu rõ ràng, gồm các mục 
tiêu về phát thải KNK, khả năng tiếp cận, ô nhiễm không khí và 
an toàn. Làm rõ đóng góp của các phân ngành khác nhau, chẳng hạn 
lĩnh vực vận tải hàng hóa khó giảm, sẽ tăng cường hơn nữa việc thực 
hiện, nhưng các chiến lược cũng cần phải làm rõ các công cụ chính 
sách được hoạch định để đạt được các mục tiêu đã xác định.

Nhiều yếu tố sẽ có vai trò quan trọng đối với sự thành công của 
quá trình chuyển đổi, gồm nâng cao năng lực ở tất cả cấp, cải 
thiện tính sẵn có của thông tin, sự tham gia tích cực của tất cả 
bên liên quan, khung chính sách nhất quán và hỗ trợ đủ kinh phí. 
Mặc dù các công cụ và công nghệ có thể tận dụng để chuyển đổi hướng 
tới một hệ thống vận chuyển các-bon bằng “0” đã được biết đến rộng 
rãi, nhưng việc triển khai thành công chúng đòi hỏi phải có “khung tạo 
điều kiện”. Nâng cao năng lực, mở rộng nền tảng kiến thức và cơ hội 
tham gia của cộng đồng sẽ có vai trò quan trọng đối với việc thực hiện 
các giải pháp tại địa phương, nhất là khi các biện pháp ảnh hưởng đến 
một bộ phận lớn người dân.

Các chiến lược giải pháp sẽ có lợi khi xem xét sự phức tạp ngày 
càng tăng của xã hội hiện đại. Di chuyển là nền tảng quan trọng của 
hoạt động kinh tế và đan xen trong mọi khía cạnh cuộc sống của chúng 
ta, đặc biệt là ở các khu vực thành thị. Đồng thời, các nguồn năng 
lượng sẵn có và mô hình sử dụng đất ảnh hưởng đến các phương án 
loại bỏ các-bon hiện có. Trong khi nhiều giải pháp chỉ mang tính chất 
công nghệ thuần túy và mang tính đặc thù của ngành, chẳng hạn xe 
điện, thì các giải pháp trong các lĩnh vực khác - như quy hoạch sử dụng 
đất - có tác động rộng hơn nhiều. Theo đó, các biện pháp chính sách 
trong các lĩnh vực này phải được xây dựng và cân nhắc cẩn thận, với sự 
hợp tác của các bên liên quan, đồng thời chú ý đến các tác động có thể 
xảy ra.

Các bên tham gia địa phương và khu vực, phối hợp chặt chẽ với 
các chính phủ quốc gia, sẽ là những đối tượng tham gia cần thiết 
trong quá trình chuyển đổi.

8.2 
Tạo môi trường cho thay đổi: chuyển từ silos sang hệ thống
Việc tạo ra khung chính sách phù hợp để thúc đẩy quá trình chuyển đổi hướng tới hệ thống giao thông vận tải các-bon 
bằng “0” được hình dung ở châu Á là điều tối quan trọng. Dựa trên các nguyên tắc cơ bản của chúng tôi, sáu yếu tố hỗ trợ 
sau có thể tạo ra một môi trường thuận lợi cũng như động lực mạnh mẽ cho các chính sách và chiến lược vận tải mang 
tính chuyển đổi.

Phát triển một tầm nhìn và chiến lược giao 
thông quốc gia tích hợp cho trung hòa khí 
hậu là chìa khóa quan trọng

Việc áp dụng một cách tiếp cận có hệ 
thống sẽ nâng cao thiết kế và triển khai

1 2



73

8. Tạo điều kiện cho sự chuyển đổi

Khu vực công chi hàng tỷ USD mỗi năm cho giao thông. Phần lớn số 
tiền này được dùng để mở rộng và duy trì cơ sở hạ tầng, đặc biệt là 
đường xá. Đồng thời, nhiều quốc gia vẫn đang trợ giá cho nhiên liệu 
hóa thạch và/ hoặc giảm thuế cho các phương thức vận tải không bền 
vững.

Việc chuyển đổi chỉ có thể thành công nếu ngân sách công phù 
hợp với tầm nhìn giao thông vận tải bền vững và các-bon bằng 
“0”. Rà soát nghiêm túc các chi tiêu hiện có và phân bổ lại ngân sách 
có thể giúp đi một chặng đường dài, với việc ưu tiên các giải pháp chi 
phí thấp cho giao thông vận tải bền vững và khai thác hết tiềm năng 
của chúng.

Chuyển từ trợ giá không phân biệt sang hỗ trợ có mục tiêu cho 
những người có nhu cầu sẽ hỗ trợ công bằng xã hội, đồng thời 
cung cấp các tín hiệu thị trường nhất quán để loại bỏ các-bon 
nhiều hơn. Các khoản trợ giá chung thường mang lại nhiều lợi ích 
cho hộ gia đình có thu nhập cao so với người nghèo, đặc biệt là trợ 
giá năng lượng. Các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn sử dụng ít năng 
lượng hơn và ít sở hữu phương tiện cơ giới hơn. Tuy nhiên, những hộ 
gia đình như vậy sử dụng phần thu nhập cao hơn cho năng lượng và 
phương tiện giao thông. Việc tăng chi phí năng lượng hoặc chi phí di 
chuyển có thể được cân bằng đối với các hộ gia đình có nhu cầu thông 
qua chuyển nhượng trực tiếp, hoặc bằng cách cung cấp các phương án 
di chuyển thay thế, giá cả phải chăng.

Việc tính toán tổng chi phí cho xã hội, gồm cả thiệt hại đối với khí 
hậu và sức khỏe con người, trong việc định giá cho các phương 
thức vận tải và nhiên liệu khác nhau sẽ giúp hướng hành vi theo 
các giải pháp bền vững. Giá nhiên liệu hóa thạch hiện tại khác xa 
đáng kể so với toàn bộ chi phí của chúng đối với xã hội. Việc tạo ra các 
tác động bên ngoài dựa trên “nguyên tắc bên gây ô nhiễm phải trả 
tiền” với sự trợ giúp của thuế hoặc các công cụ kinh tế khác sẽ làm cho 
các lựa chọn bền vững trở nên cạnh tranh hơn.

Chi tiêu phục hồi sau đại dịch chưa được phân bổ có thể giúp đẩy 
nhanh quá trình chuyển đổi. Việc phân bổ phần phục hồi hậu đại 
dịch cho các hoạt động “xanh” và “bền vững” là không đủ. Điều quan 
trọng không kém là hạn chế đầu tư vào các hoạt động có mục tiêu 
chéo với phát triển bền vững.

Những người ra quyết định thường bị buộc phải hành động dù hiểu 
biết hạn chế về một tình huống hoặc tập hợp các mối quan hệ. Sự 
thiếu hụt thông tin như vậy là nguyên nhân không thể đạt các kết quả 
chính sách tốt, vì khi thiếu dữ liệu dồi dào và ít nghiên cứu độc lập 
được thực hiện, các lợi ích được ấn định có thể bao trùm cuộc tranh 
luận, nâng cao các câu chuyện hoặc quan điểm không phục vụ lợi ích 
công cộng. 

Dữ liệu công khai đáng tin cậy và phân tích chuyên gia độc lập là 
nền tảng quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt. Dữ liệu do 
các tổ chức tư nhân thu thập có giá trị cho các quyết định chính sách - 
chẳng hạn dữ liệu được quản lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ di chuyển 
chia sẻ - có thể được đưa vào cơ sở dữ liệu công cộng nhờ thông qua 
các khung pháp lý bảo mật. Những dữ liệu này sau đó có thể cung cấp 
cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu về lĩnh vực giao thông vận tải 
do các nhà nghiên cứu hàn lâm, cơ quan chính phủ và tổ chức tư vấn 
chính sách thực hiện.

Các nghiên cứu xem xét tất cả tác động của các biện pháp chính 
sách ở cấp địa phương và cấp quốc gia có thể củng cố quá trình 
hình thành chính sách. Những phát hiện từ các nghiên cứu về tác 
động chính sách ở các quốc gia hoặc khu vực khác trên thế giới không 
phải lúc nào cũng có thể áp dụng cho bối cảnh địa phương nhất định. 
Do đó, việc đánh giá các tác động trong từng bối cảnh cụ thể, xem xét 
tất cả tác động tích cực và tiêu cực là điều tối quan trọng. Việc thông 
qua các hướng dẫn quốc gia về phân tích như vậy có thể giúp các cơ 
quan kiểm tra toàn bộ tác động tiềm tàng.

Khi xem xét các lựa chọn khác nhau bằng cách sử dụng nhiều 
tiêu chí, cách tiếp cận vòng đời sẽ mang lại kết quả hiệu quả hơn. 
Khi các nhà nghiên cứu tìm cách tính toán lợi ích khí hậu của các biện 
pháp khác nhau, việc xem xét toàn bộ vòng đời của chúng sẽ mang lại 
kết quả dồi dào hơn.

Các chiến dịch thông tin nên được phát động để phổ biến bằng 
chứng. Việc truyền thông về những ưu và khuyết điểm của các công 
cụ và hành động chính sách, tác động tại địa phương của chúng và các 
biện pháp được thực hiện để giảm bớt hậu quả tiêu cực sẽ nâng cao 
nhận thức và sự ủng hộ của cộng đồng, và đặc biệt quan trọng khi là 
yếu tố đồng hành với các quyết định gây tranh cãi.

Chuyển đổi nguồn tài chính của giao thông 
sẽ tạo điều kiện cho các hệ thống bền vững

Phát triển và truyền thông về bằng chứng 
địa phương sẽ thúc đẩy và củng cố quá 
trình ra quyết định

3 4
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Di chuyển đan xen sâu sắc trong đời sống kinh tế và cá nhân của 
chúng ta. Do đó, bất kỳ đề xuất thay đổi nào đối với hệ thống 
hiện tại chắc chắn sẽ thu hút sự giám sát mang tính phê phán. 
Trong khi có nhiều bất cập tồn tại ở lĩnh vực giao thông vận tải, 
công chúng thường phản đối các biện pháp cải cách, đặc biệt 
khi sinh kế có khả năng bị đe dọa. Trong những trường hợp cực 
đoan, sự phản kháng đối với cải cách có thể lên đến đỉnh điểm, 
dẫn đến tình trạng bất ổn xã hội. Do đó, điều quan trọng là phải 
hiểu các động cơ phía sau sự phản đối các biện pháp cải cách, 
và phát triển các chiến lược cho phép những người phản đối 
biến thành những người ủng hộ thay đổi.

Các đánh giá chính sách vốn mang tính chủ quan. Dư luận 
liên quan đến các biện pháp chính sách tiềm năng trong lĩnh 
vực giao thông vận tải thường bị chi phối bởi những lo ngại về 
lối sống và tài chính cá nhân. Các tiêu chí bổ sung cung cấp 
thông tin cho đánh giá cá nhân bao gồm tác động tiềm tàng 
của chính sách đối với sự thuận tiện, công bằng xã hội, sức khỏe 
và an toàn. Sức nặng của các yếu tố này sẽ khác nhau dựa trên 
nền tảng văn hóa của cá nhân, các phương tiện giao thông thay 
thế sẵn có và sở thích cá nhân.

Sự tuyên truyền và sự tham gia được hỗ trợ bởi bằng 
chứng là chìa khóa. Việc tham gia nhiều nhóm xã hội từ doanh 
nghiệp đến xã hội dân sự có thể giúp các nhà hoạch định chính 
sách hiểu rõ hơn về nhu cầu và mối quan tâm của các nhóm 
hiện diện, từ đó cho phép thiết kế các chính sách phù hợp. Sự 
tham gia như vậy cũng có thể xây dựng lòng tin và sự hiểu biết, 
cho phép đại diện của các bên liên quan hoạt động như các 
phép nhân thông điệp. Cách tiếp cận đó phải được xây dựng 
dựa trên dữ liệu dồi dào và bằng chứng thực nghiệm về tất cả 
tác động kinh tế, xã hội dự kiến của các biện pháp chính sách. 
Việc đảm bảo một lượng lớn tiếng nói tham gia vào quá trình 
đối thoại sẽ nâng cao chất lượng của các chính sách được thực 
hiện, và sẽ giúp phổ biến quan niệm mới về sự cần thiết của 
một hệ thống giao thông bền vững. Đổi lại, điều này đòi hỏi 
phải cung cấp đủ tài chính cho sự tham gia và tuyên truyền của 
các bên liên quan.

Đưa tất cả đi cùng là điều kiện tiên quyết 
để chuyển đổi giao thông vận tải

5

Hành động tăng tốc và sự tham gia nâng cao có thể đi đôi 
với nhau. Một loạt biện pháp không-hối-tiếc có thể được thực 
hiện ngay lập tức, chẳng hạn tiêu chuẩn hiệu suất của phương 
tiện và các chương trình hỗ trợ xe điện. Đồng thời, việc tăng 
cường sự tham gia của các bên liên quan có thể hỗ trợ xây dựng 
tầm nhìn và chiến lược chung cho lĩnh vực giao thông vận tải 
loại bỏ các-bon.
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8. Tạo điều kiện cho sự chuyển đổi

Dù hầu hết hành động chính sách để loại bỏ các-bon trong giao 
thông vận tải đang được thực hiện ở cấp địa phương hoặc quốc 
gia, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội để hợp tác quốc tế trong các 
khu vực.

Việc sử dụng các nền tảng quốc tế để hợp tác và trao đổi sẽ 
nâng cao kiến thức và củng cố các chiến lược quốc gia. Vào 
tháng 10 năm 2021, 21 chính phủ các nước đã ký Tuyên bố Aichi 
2030 về Giao thông vận tải bền vững với môi trường, nhằm thúc 
đẩy sự thay đổi mang tính chuyển đổi trong lĩnh vực giao thông 
vận tải của châu Á. Tuyên bố cung cấp một nền tảng chung cho 
các thành viên EST báo cáo về tiến độ trong việc đạt được các 
cam kết quốc tế về khí hậu. Các quốc gia ký kết cũng đã đồng ý 
trao đổi kiến thức liên quan đến chính sách, khung thể chế và 
cơ chế tài chính tạo điều kiện.

Tương tự, Ngân hàng Phát triển Châu Á gần đây đã khởi xướng 
Triển vọng Giao thông châu Á, nhằm tăng cường nền tảng kiến 
thức quốc tế về giao thông vận tải. Nền tảng truy cập mở này 
thu thập dữ liệu giao thông quan trọng và thông tin chính sách, 
cho phép mỗi quốc gia theo dõi việc thực hiện các SDG và Thỏa 
thuận Paris của quốc tế. Nền tảng này cũng chứa thông tin liên 
quan đến các sáng kiến khu vực như EST (ADB, 2021).

Tăng cường kết nối và tạo ra các thị trường và chính sách 
chung sẽ mang lại lợi ích cho các nền kinh tế khu vực và có 
thể hỗ trợ việc loại bỏ các-bon của quốc gia. Chính phủ các 
quốc gia có thể tận dụng các quan hệ đối tác chính sách hiện 
có, như Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với chín 
quốc gia thành viên. Bên cạnh các hoạt động khác, ASEAN đã 
thiết lập nền tảng tiết kiệm nhiên liệu, từ đó đưa ra Lộ trình Tiết 
kiệm Nhiên liệu cho các phương tiện hạng nhẹ. Dựa trên lộ trình 
này, Diễn đàn Giao thông Vận tải Quốc tế (ITF) và UNEP đã bắt 
đầu hỗ trợ xây dựng khung pháp lý cho các quốc gia thành viên 
ASEAN.

Hợp tác trong khu vực châu Á tạo cơ hội 
cho các hành động nâng cao

6

Các hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải do UNESCAP 
thực hiện là một ví dụ khác về hợp tác khu vực. Ủy ban Giao 
thông vận tải hướng đến giúp các quốc gia xác định lựa chọn 
chính sách vận tải phù hợp với Chương trình nghị sự SDG, gồm 
sáng kiến đường sắt xuyên Á, sáng kiến vận tải biển và hàng hải 
liên đảo, cũng như sự hài hòa của các tiêu chuẩn vận tải.

Các cách tiếp cận chính sách khu vực có thể giúp vượt qua 
các thách thức quốc gia, đặc biệt là ở những nước nhỏ hơn. 
Vì hầu hết quốc gia ở châu Á có quyền tiếp cận các sáng kiến 
nói trên và các diễn đàn hợp tác khu vực khác, họ có thể sử 
dụng các nền tảng hiện có để nêu rõ những thách thức cụ thể 
của mình. Ví dụ, trong khi các quy định về xe đã qua sử dụng có 
thể khó thực hiện đối với các nước nhỏ, thì một cách tiếp cận 
khu vực phối hợp có thể tăng cường việc thực thi các quy định 
về xe đã qua sử dụng. Phát triển cơ sở hạ tầng xe điện là một 
lĩnh vực chủ đề khác hứa hẹn sẽ được hưởng lợi từ sự phối hợp 
giữa các khu vực.
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Tỷ lệ nhiên liệu vận tải ở châu Á hầu 
như không thay đổi trong hai mươi năm 
qua. Dầu chiếm 91% lượng nhiên liệu 
vào năm 2000 và 88% vào năm 2019 
(ADB, sắp tới là 2022). Châu Á đang phát 
triển là nơi có nhiều người nghèo về mặt 
năng lượng trên thế giới, với khoảng 615 
triệu người không có điện và khoảng 1,8 
tỷ người đốt củi, than và xác cây trồng 
cho nhu cầu hàng ngày.

Ngân hàng Phát triển Châu Á đã mô 
hình hóa tác động của việc loại bỏ trợ 
giá nhiên liệu hóa thạch ở châu Á, sử 
dụng ba quốc gia làm ví dụ: Ấn Độ, 
Indonesia và Thái Lan. Tại các quốc gia 
này, trợ giá chiếm 2,7%, 4,1% và 1,9% 
GDP vào năm 2012. Nghiên cứu cho 

Lầm tưởng 6: Giảm trợ giá nhiên liệu hóa thạch làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng không tương

 xứng đến người nghèo

thấy ngành năng lượng và các ngành 
sử dụng nhiều năng lượng sẽ cảm nhận 
được tác động tối đa. Tuy nhiên, giá 
nhiên liệu hóa thạch cao hơn sẽ thúc 
đẩy cải thiện năng suất năng lượng 
và giảm nhu cầu năng lượng. Ở cả ba 
quốc gia, cải cách được dự báo sẽ gây 
ra những tác động kinh tế vĩ mô lớn hơn 
trong ngắn hạn so với trung và dài hạn. 
Các tác động dài hạn đến GDP được ước 
tính là cận biên hoặc thậm chí tích cực, 
khi tất cả khoản tiết kiệm được phân 
bổ lại cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, 
kết quả cải cách phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố, bao gồm khối lượng trợ giá, 
loại nhiên liệu được trợ giá, vai trò của 
chúng trong hỗn hợp năng lượng và nền 
kinh tế, và cơ sở hạ tầng năng lượng 

trong nước.

Điều này ám chỉ rằng các chính phủ có 
thể giảm trợ giá và sử dụng một phần 
tiền tiết kiệm để bù đắp cho các hộ 
gia đình vì giá năng lượng cao hơn mà 
không làm tổn hại đến nền kinh tế. Tuy 
nhiên, việc bảo vệ người nghèo khỏi 
những tác động bất lợi của giá năng 
lượng cao hơn sẽ đòi hỏi một sự tái thiết 
kế lớn và củng cố các mạng lưới an toàn 
từ chính phủ. Các chương trình mới và 
tăng cường cũng sẽ cần thiết để đảm 
bảo những người nghèo nhất được bảo 
vệ.

Chỉnh sửa từ ADB (2016)
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Quy hoạch thiếu tích hợp dẫn đến một 
hệ thống chắp vá, phí phạm tiềm năng 

của chuyển đổi hiệu quả.

Tập trung vào hạ tầng mới bỏ, qua                    
các lựa chọn chi phí thấp hơn dựa trên 

tối ưu hệ thống sẵn có

Vận tải hàng hóa là đứa con                                       
bị lãng quên của loại bỏ các-bon                    

trong giao thông vận tải

Dựa trên lĩnh vực Dựa trên rào cản Dựa trên chính sách

Các tín hiệu giả và kinh tế không nhất 
quán làm nhiều loạn thị trường và tăng 

độ không chắc chắn trong đầu tư

Sự tập trung vào giải pháp kỹ thuật ngăn 
cản tập trung vào các lựa chọn di chuyển 

đa dạng

Các hoạt động phản tác dụng và vẫn tiếp 
tục gây hại

8. Tạo điều kiện cho sự chuyển đổi

77

Phần này phác thảo chiến lược để giải quyết các “điểm mù” quan trọng - tức 
là các vấn đề hiện đang bị bỏ qua hoặc đánh giá thấp, nhưng sẽ rất cần thiết 
cho quá trình loại bỏ các-bon trong lĩnh vực giao thông vận tải. Giải quyết 
những vấn đề này rất quan trọng đối với việc thiết kế một môi trường thuận 
lợi cho việc vận chuyển bền vững, loại bỏ các-bon. Hình 25 cung cấp một cái 
nhìn tổng quan về các điểm mù đã thảo luận.

Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận lý do việc giải quyết từng điểm mù là cần 
thiết cho sự chuyển đổi ngành giao thông theo hướng di chuyển các-bon 
bằng “0”. Chúng tôi cũng phác thảo một số chiến lược mà những người ra 
quyết định có thể sử dụng để đảm bảo những vấn đề này được xem xét đầy 
đủ trong quá trình hình thành chính sách quốc gia.

8.3 
Xử lý các điểm mù

Hình 25: 
Tổng quan về các điểm mù chính
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Ví dụ: 

Vào tháng 10 năm 2021, Nhật 
Bản tuyên bố đặt mục tiêu đạt 
được mức phát thải KNK ròng 
bằng “0” trong vận tải quốc tế 
vào năm 2050. Để đạt được mục 
tiêu này, chính phủ Nhật Bản sẽ 
thúc đẩy sự phát triển của các 
tàu phát thải bằng không, chạy 
bằng hydro hoặc amoniac. Về 
phần mình, Việt Nam sẽ cố gắng 
giảm sự phụ thuộc của hàng hóa 
vào vận tải đường bộ, tăng cường 
sự phụ thuộc vào đường sắt và 
đường thủy nội địa. Trong khi đó, 
Fiji kỳ vọng sẽ đạt được mức giảm 
40% lượng khí thải từ vận tải biển 
nội địa vào năm 2030 (TraCS và 
SLOCAT, 2021).

Vận tải hàng hóa được dự báo sẽ gây ra một nửa lượng phát thải của giao thông vận 
tải ở châu Á vào năm 2050 (ITF, 2021b). Tuy nhiên, có rất ít chính sách được đưa ra để 
giải quyết thách thức này. 

Các giải pháp để vận chuyển hàng hóa loại bỏ các-bon sẽ khác nhau tùy thuộc vào bối 
cảnh quốc gia. Tuy nhiên, ở tất cả các nước, việc loại bỏ các-bon sẽ đòi hỏi sự tối ưu 
hóa về mặt logistics của vận chuyển hàng hóa, kết hợp với chuyển đổi từ vận tải đường 
bộ sang các phương thức các-bon thấp hơn (gồm đường thủy và đường sắt). Đối với 
vận tải hàng hóa nội thành và quãng ngắn, sự phụ thuộc vào xe điện là một phương án 
kỹ thuật khả thi.

Các chiến lược để giải quyết điểm mù này:  

• Đảm bảo cả vận chuyển hàng hóa trong đô thị và ngoài đô thị đều được xem xét cụ 
thể trong NDC của chính phủ và các chiến lược giao thông vận tải tổng thể, và chúng 
đóng góp đầy đủ vào việc giảm phát thải KNK. 

• Cải thiện việc thu thập dữ liệu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa để tạo điều kiện cho 
chính phủ và các bên liên quan trong ngành hướng dẫn hoạch định chính sách và 
cải thiện logistics.

• Xây dựng hoặc củng cố các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu hoặc tiêu chuẩn khí thải 
hiện có cho xe tải, như một phần của chiến lược vận tải hàng hóa quốc gia.

• Thiết lập hoặc củng cố các tổ chức hoặc bộ phận của chính phủ chịu trách nhiệm về 
loại bỏ các-bon trong vận chuyển hàng hóa.

• Thúc đẩy đối thoại tích cực giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà điều hành vận 
tải hàng hóa và đại diện doanh nghiệp để khai thác chuyên môn của từng nhóm, và 
phát triển các giải pháp phù hợp, lý tưởng thì là một phần của các nền tảng trao đổi 
chính thức. Tạo quan hệ đối tác giữa chính phủ quốc gia và các nhà lãnh đạo ngành 
để giải quyết những thách thức phức tạp của ngành.

• Nâng cao cơ sở kiến thức về tác động chi phí và việc làm của các phương án giảm 
thiểu khác nhau thông qua các tổ chức chuyên trách, hoặc như một phần nhiệm vụ 
của các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về lĩnh vực vận tải hàng hóa.

• Xây dựng kiến thức và năng lực giữa các tổ chức chính phủ, bao gồm các công cụ ICT 
để tối ưu hóa hoạt động logistics.

• Xây dựng kiến thức và năng lực giữa các nhà vận hành giao thông vận tải liên quan 
đến hoạt động và bảo trì nâng cao, các giải pháp CNTT-TT và công nghệ mới.

• Thiết lập các cơ chế tài trợ quốc gia để giúp ngành công nghiệp thu hồi chi phí trả 
trước cao của việc đầu tư vào công nghệ và thiết bị đổi mới.

“Vận tải hàng hóa và logistics 
quá phức tạp để bất kỳ bên 
liên quan nào có thể giải 
quyết một cách riêng lẻ.” 

Ren Shuai
G7 Connect Inc

Việc chuyển đổi vận tải sẽ không thể thực hiện được nếu 
không giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa

1



8. Tạo điều kiện cho sự chuyển đổi

79

Ví dụ: 

Các thành phố tiên phong khuyến 
khích đi xe đạp trong đô thị, chẳng 
hạn như Bogota và London, có các 
vai trò chuyên trách ở vị trí lãnh đạo, 
chẳng hạn như Ủy viên Đi bộ và Đi xe 
đạp, những người báo cáo trực tiếp 
cho thị trưởng. Những “người ủng 
hộ đặc biệt” như vậy giúp tập trung 
sự chú ý vào giao thông phi cơ giới 
trong các cơ quan quản lý vận tải của 
chính phủ. Để tăng cường sự phối hợp 
giữa các cơ quan hành chính, đơn cử, 
thành phố Los Angeles có Giám đốc 
Bền vững báo cáo trực tiếp với thị 
trưởng.

Những gì chúng ta thực sự cần là một cuộc cách mạng trong giao thông vận tải đô thị 
- bao gồm giảm mạnh di chuyển giới và thiết lập một tổ hợp rộng rãi các phương án di 
chuyển thuận tiện và sạch.

Quy hoạch tích hợp theo định hướng giao thông, ở cả cấp địa phương và khu vực, có 
thể thúc đẩy các khu đô thị nhỏ gọn trong khi giảm khoảng cách đi lại. Bằng cách cung 
cấp các lựa chọn di chuyển thay thế an toàn và thuận tiện, việc lập kế hoạch trung 
chuyển cũng có thể không khuyến khích việc sử dụng phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, 
điều này sẽ liên quan đến những thay đổi đáng kể đối với các quy trình lập kế hoạch 
hiện có để định hướng chúng cho ngành giao thông vận tải. Nó cũng sẽ yêu cầu tận 
dụng các công nghệ mới. 

Các chiến lược để giải quyết điểm mù này:  

• Xây dựng các Chính sách Di chuyển Đô thị Quốc gia (NUMP) để hướng dẫn các Kế 
hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững (SUMP) ở cấp địa phương như công cụ lập kế 
hoạch cho các hệ thống di chuyển, được tích hợp vào các hoạt động quy hoạch 
không gian. 

• Kết hợp phát triển theo định hướng giao thông vào các kế hoạch phát triển thành 
phố, với các quy định về sử dụng hỗn hợp, hạn chế nhiều hơn đối với bãi đậu xe, 
thiết kế đô thị hướng đến con người và mật độ nhà ở cao hơn xung quanh các trạm 
giao thông công cộng. Đồng thời, điều quan trọng là phải cung cấp đầy đủ không 
gian mở và các tiện ích công cộng khác. 

• Cung cấp các chương trình tài trợ quốc gia để giúp thực hiện các hành động của địa 
phương.

• Thiết lập các không gian thể chế để thu hút sự chú ý đến các lĩnh vực chuyên đề như 
đi bộ, đi xe đạp và vận tải hàng hóa, nhưng cũng tạo ra các không gian cho phép tích 
hợp giữa các phương thức vận tải khác nhau. 

• Tạo động lực cá nhân cho các quan chức chính phủ đơn lẻ tham gia vào các hoạt 
động hợp tác liên quan đến giao thông vận tải - ví dụ, bằng cách biến các hoạt động 
đó trở thành một lĩnh vực trách nhiệm hoặc mục tiêu hoạt động rõ ràng.

“Các trung tâm giao thông mật độ cao 
như TOD cung cấp một khung trực quan 
để giảm lượng khí thải các-bon thông 
qua việc kết hợp các hoạt động kinh tế 
trong khoảng cách có thể đi bộ hoặc 
đi xe đạp, và cải thiện đáng kể chất 
lượng cuộc sống. Các phương thức hiệu 
suất cao, phát thải bằng không như 
tàu đô thị có thể cung cấp kết nối giữa 
các trung tâm để tạo ra các thành phố 
tuyến tính hiệu quả. Một cách tiếp cận 
tích hợp vượt trên lượng khí thải các-
bon của lĩnh vực giao thông để giúp các 
thành phố đạt được mục tiêu tổng thể 
về các-bon bằng 0.” 

Alok Jain 
Trans-Consult Ltd

Lập kế hoạch tích hợp là cần thiết để khai thác toàn bộ 
tiềm năng của quá trình chuyển đổi và quản lý sự phức 
tạp của nó
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Ví dụ: 

Chính phủ Philippines đã giới thiệu 
Chương trình Hiện đại hóa Phương 
tiện Công cộng để đổi mới và hiện 
đại hóa các xe buýt nhỏ của đất 
nước (“jeepney”). Đánh giá giai 
đoạn đầu của chương trình kết luận 
rằng ngoài việc kích thích thay thế 
hơn 180.000 xe jeepney, chương 
trình đã thúc đẩy việc hợp nhất 
ngành và cải cách hệ thống nhượng 
quyền, do đó xóa bỏ các hoạt động 
không bền vững trong ngành có 
tác động tiêu cực đến người dùng, 
nhà vận hành và môi trường. Dự 
kiến, sau khi được thực hiện đầy 
đủ, chương trình có khả năng giảm 
lượng phát thải KNK hàng năm 
khoảng 1,73 Mt CO2 đồng thời cắt 
giảm 90% lượng khí thải dạng hạt 
có hại do lĩnh vực xe jeep gây ra 
(GIZ, 2019).

Các nhà hoạch định chính sách có sự thiên vị mạnh mẽ đối với các dự án cơ sở hạ 
tầng mới, dù có tiềm năng lớn để tối ưu hóa các hệ thống hiện có với chi phí thấp 
hơn nhiều. Nhất là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, hệ thống đường bộ và 
đường sắt có thể được cải thiện thông qua việc tăng cường vận hành và bảo trì, một 
phần nhờ vào việc áp dụng các hệ thống CNTT-TT hiện đại.

Các biện pháp tiềm năng trong lĩnh vực này gồm các giới hạn tốc độ mới, sự phối hợp 
tốt hơn giữa các nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách để cải thiện 
chất lượng dịch vụ, tối đa hóa năng lực sử dụng cũng như cải thiện hệ thống quản lý 
giao thông. Đối với các quốc gia có cơ sở hạ tầng đường sắt, các tuyến đường sắt hiện 
hữu có thể được cải thiện để cho phép di chuyển với tốc độ cao hơn. Một lựa chọn 
khác là tăng tần suất chạy tàu.

Các chiến lược để giải quyết điểm mù này:  

• Thiết lập đánh giá đa tiêu chí làm cơ sở cho việc phê duyệt dự án cơ sở hạ tầng; các 
tiêu chí quan trọng gồm phát thải KNK theo vòng đời và chi phí của các giải pháp 
thay thế, không đầu tư. 

• Tạo không gian để trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực có số lượng lớn các nhà 
khai thác riêng lẻ.

• Phát triển các giải pháp đa phương thức như một giải pháp “đánh nhanh thắng 
nhanh” để sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có.

Cải thiện cơ sở hạ tầng và các giải pháp chi phí thấp có 
thể tăng hiệu quả tổng thể
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Ví dụ: 

Một số quốc gia ở châu Á đã áp 
dụng các biện pháp định giá để 
nội bộ hóa chi phí bên ngoài, và 
khuyến khích các lựa chọn vận tải 
mong muốn. Ví dụ, Hồng Kông có 
mức thuế trước bạ ban đầu cao đối 
với xe cá nhân. Thuế suất là 46% 
giá trị của chiếc xe, lên tới 150.000 
đôla Hồng Kông (khoảng 19.200 
USD), và 86% trên 150.000 đôla 
Hồng Kông tiếp theo. Singapore có 
hệ thống hạn ngạch phương tiện 
(VQS) dựa trên việc phân bổ nguồn 
cung cấp hạn chế các giấy chứng 
nhận quyền lợi (COE). Thượng Hải, 
Bắc Kinh và Quảng Châu cũng 
đã áp dụng hệ thống hạn ngạch 
phương tiện.

Một loạt công cụ chính sách ảnh hưởng đến việc hình thành giá trên thị trường, và do 
đó có tác dụng báo hiệu cho các chủ thể thị trường. Thuế là công cụ phổ biến nhất có 
tác dụng báo hiệu giá cả, tuy nhiên, có nhiều biện pháp can thiệp định hướng hành 
vi thị trường, chẳng hạn giá năng lượng do chính phủ kiểm soát, hệ thống thương 
mại khí thải và phí đỗ xe công cộng. Những can thiệp như vậy có thể là một công cụ 
hữu ích để thúc đẩy hành vi, khuyến khích sự phát triển kinh tế và xã hội mong muốn. 
Trong các trường hợp khác, những biện pháp can thiệp về giá có thể được biện minh 
bởi nhu cầu tính đến “chi phí bên ngoài” của một giao dịch kinh tế (chẳng hạn ô nhiễm 
không khí hoặc thiệt hại về khí hậu do tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch).

Tuy nhiên, các vấn đề có thể phát sinh khi chi phí bên ngoài không được “nội địa hóa” 
hoàn toàn trong giao dịch giữa các chủ thể kinh tế, hoặc nếu các tín hiệu giá có tác 
động đối kháng, khuyến khích các hành vi hoặc công nghệ trái ngược nhau. Điều này 
có thể dẫn đến lãng phí nguồn vốn công hoặc gia tăng sự không chắc chắn cho các 
nhà đầu tư.

Theo đó, các nhà hoạch định chính sách nên thực hiện rà soát cẩn thận các công cụ 
định giá và các chính sách hiện hành có khả năng cải cách, để loại bỏ các tín hiệu mâu 
thuẫn và nâng cao hiệu quả của chi tiêu công. Trong chừng mực, khi cải cách dẫn đến 
những tác động bất lợi cho một số bộ phận xã hội, người ta có thể cần phải xem xét 
các biện pháp cứu trợ có mục tiêu. Các biện pháp cứu trợ như vậy cũng yêu cầu đánh 
giá cẩn thận, gồm cả sự phối hợp với các bên liên quan bị ảnh hưởng.

Các chiến lược để giải quyết điểm mù này:  

• Xây dựng cơ sở kiến thức về các chi phí và lợi ích kinh tế - xã hội của các biện pháp 
định giá và các cải cách tiềm năng, được phân biệt theo nhóm bên liên quan trong 
bối cảnh từng quốc gia và địa phương.

• Tuyên truyền rõ về cách thức các khoản thu được đầu tư vào phương thức vận tải 
bền vững, hoặc để giảm bớt các tác động tiêu cực đối với các nhóm bên liên quan 
chịu thiệt thòi. 

• Thực hiện các chiến dịch thu hút sự tham gia của các cá nhân ở mọi tầng lớp trong 
xã hội, nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của các biện pháp định giá.

Các tín hiệu về giá và chính sách nhất quán là cần thiết để 
đạt được các mục tiêu về phát triển và khí hậu
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Ví dụ: 

Kế hoạch Tổng thể Giao thông 
Đường bộ của Singapore năm 
2040 hướng đến tạo ra một hệ 
thống đa phương thức, giúp 
giảm thời gian đi lại trong khi 
thúc đẩy tiếp cận toàn diện và 
sức khỏe cộng đồng. 

Không một dự án, phương thức vận tải hoặc giải pháp công nghệ nào có thể cho phép 
loại bỏ các-bon hoàn toàn trong lĩnh vực giao thông vận tải. Chẳng hạn, việc thay thế 
tất cả phương tiện bằng các phương tiện thay thế chạy điện sẽ không mang lại hiệu 
quả giảm phát thải khí nhà kính (cũng như giải quyết những thách thức khác mà hệ 
thống giao thông hiện đại phải đối mặt). Thật vậy, hệ thống đường sắt cao tốc, tàu đô 
thị và điện khí hóa các đội xe đều là những giải pháp từng phần. Vì lý do này, các nhà 
hoạch định chính sách phải nhìn xa hơn các giải pháp công nghệ riêng lẻ, và coi hệ 
thống giao thông như một tổng thể tích hợp. Các ví dụ hiện có cho thấy điều này là có 
thể và mang lại nhiều lợi ích.

Để đạt được giao thông vận tải các-bon bằng “0”, cần hành động trên nhiều mặt: ngoài 
những thay đổi đối với cơ sở hạ tầng và việc áp dụng công nghệ sạch, hệ thống vận 
tải hành khách và hàng hóa cần được tích hợp tốt hơn, và nhu cầu vận tải phải được 
chuyển sang các phương thức bền vững hơn.

Các chiến lược để giải quyết điểm mù này:  

• Xây dựng các chiến lược giao thông quốc gia tích hợp, ưu tiên sự phụ thuộc vào 
năng lượng tái tạo, và tiến hành đánh giá để hiểu rõ hơn về lợi ích của các phương 
thức vận tải và các lựa chọn công nghệ khác nhau.

• Tham khảo ý kiến của khu vực tư nhân khi tìm hiểu các phương thức vận tải thay 
thế, lý tưởng là bằng cách thiết lập các nền tảng chuyên dụng cho phép đối thoại 
thường xuyên diễn ra. Khi cần thiết, chính phủ nên cung cấp hỗ trợ tài chính để 
khuyến khích khu vực tư nhân hành động.

• Hỗ trợ phát triển cơ sở kiến thức dựa trên lợi ích đại phương của các hệ thống đa 
phương thức về cải thiện khả năng tiếp cận, công bằng, cơ hội kinh tế, sức khỏe và 
an toàn, cũng như giảm tắc nghẽn và ô nhiễm không khí. 

Hệ thống giao thông cần xây dựng dựa trên các phương 
án di chuyển đa dạng  

5
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Example: 

Dự án Khôi phục Suối Cheonggye-
cheon của Seoul là một ví dụ về 
việc dỡ bỏ một cầu vượt được xây 
dựng vào những năm 1990, để hồi 
sinh và tạo không gian mở trong 
khu thương mại trung tâm của 
thành phố. Năm 2008, khu vực này 
có 64.000 du khách mỗi ngày, và giá 
bất động sản trong bán kính 50 m 
lân cận đã tăng 30-50%.

Việc giới thiệu các công nghệ và hệ thống mới tạo điều kiện cho lĩnh vực giao thông 
vận tải bền vững chỉ là lời giải cho một phần của câu đố. Chúng ta cũng phải ngừng 
các hoạt động đã dẫn đến những thách thức mình phải đối mặt ngày nay, đặc biệt là 
sự phụ thuộc quá mức vào cơ sở hạ tầng đường bộ, phương tiện vận tải hành khách 
thuộc sở hữu tư nhân và trợ giá nhiên liệu hóa thạch.

Hiện tại, các chính phủ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng giao thông truyền 
thống, nhất là đường bộ. Dù đường xá và sân bay đại diện cho một yếu tố của hệ 
thống giao thông bền vững trong tương lai, các nhà hoạch định chính sách nên phân 
bổ lại một phần đầu tư hiện tại vào những lĩnh vực này cho các giải pháp thay thế bền 
vững hơn, gồm hệ thống giao thông công cộng; cơ sở hạ tầng đường sắt, đi bộ và đi xe 
đạp; và các dịch vụ di chuyển chung. 

Quy hoạch đô thị đóng một vai trò thiết yếu trong bối cảnh này. Ví dụ, đường xá có thể 
được thiết kế lại cho đi bộ, đi xe đạp hoặc giao thông công cộng. Sự tích hợp dài hạn 
của quy hoạch giao thông vận tải vào bối cảnh quy hoạch đô thị rộng lớn hơn có thể 
giảm đáng kể thời gian và độ dài chuyến đi.

Thực tế phổ biến ở nhiều quốc gia về việc trợ giá và giảm thuế đối với nhiên liệu hóa 
thạch và các hoạt động gây ô nhiễm khác tiếp tục làm méo mó thị trường của các giải 
pháp các-bon thấp. Các khoản trợ giá như vậy phản tác dụng và có thể được phân bổ 
lại cho các giải pháp giao thông bền vững, hoặc để giúp các hộ gia đình có thu nhập 
thấp thích ứng với sự chuyển đổi của ngành. Trong bối cảnh này, điều quan trọng là 
phải xem xét các quy tắc phân vùng đô thị, quy chuẩn xây dựng và hướng dẫn thiết kế 
đường xá có thể duy trì ngành giao thông tập trung vào ô tô như thế nào. Theo đó, luật 
pháp và các quy định cần được đánh giá lại, và có khả năng cải cách để phù hợp với 
mục tiêu rộng lớn hơn là tạo điều kiện cho các hệ thống giao thông bền vững. 

Các chiến lược để giải quyết điểm mù này:  

• Tiến hành phân tích toàn diện các khuôn khổ chính sách hiện có, xác định các chính 
sách và quy định hỗ trợ thực hành không bền vững.

• Tạo cơ cấu khuyến khích chính phủ ủng hộ việc loại bỏ dần những hoạt động có hại. 

• Thiết lập các quy định hạn chế hoạt động có hại và tạo ra một khung hiệu quả để 
thực thi. 

• Cơ sở thu thập dữ liệu thường xuyên về tất cả phương thức vận tải, bao gồm các 
hoạt động vận tải hàng hóa, đi bộ và đi xe đạp, để đảm bảo đưa ra các quyết định 
chính sách sáng suốt.

Ngừng các hoạt động phản tác dụng và có hại
6
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“Mọi phần nhỏ của một độ đều rất 
quan trọng. Mọi tiếng nói đều có 
thể tạo ra sự khác biệt.
Và mỗi giây đều rất giá trị.”
António Guterres 
Tổng thư ký LHQ tại cuộc họp báo ra mắt báo 
cáo IPCC (2022)
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bằng “0” nếu 
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Bơm tới bánh
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Phát thải ròng bằng “0” có nghĩa là vẫn còn phát thải KNK 
trong lĩnh vực này trong một năm nhất định, nhưng chúng được 
bù đắp bằng việc giảm phát thải ở những nơi khác. Sự bù đắp 
đó có thể là từ các lĩnh vực khác, đặc biệt là từ rừng, hoặc thông 
qua các công nghệ tích cực loại bỏ phát thải KNK từ khí quyển. 
Thuật ngữ ‘trung hòa carbon’ cũng thường được sử dụng thay 
cho phát thải ròng bằng “0”.

Có một số lo ngại liên quan đến tính khả thi về kinh tế và kỹ 
thuật của việc loại bỏ và lưu giữ phát thải KNK từ khí quyển. Do 
đó, sự phân biệt giữa hai khái niệm là rất quan trọng để hiểu 
được tác động của quỹ đạo đối với nỗ lực giảm thiểu tổng thể.

Phát thải bằng “0” nghĩa là giảm phát thải KNK trong chính lĩnh 
vực này về “0”, mà không cần phải tích cực loại bỏ phát thải 
KNK ra khỏi bầu khí quyển.   

Để có thể diễn giải chính xác thông tin phát thải KNK được cung 
cấp trong các kịch bản và các ấn phẩm khác, điều quan trọng là 
phải hiểu chúng gồm những gì. Một số khái niệm được sử dụng, 
tùy thuộc vào phần nào của chuỗi giá trị tổng thể được đưa vào, 
như được minh họa trong Phát thải từ-bình-tới-bánh (xuôi 
dòng) chỉ gồm phát thải KNK trực tiếp từ quá trình đốt cháy 
nhiên liệu trong các phương tiện giao thông vận tải. Điều này 
không gồm bất kỳ lượng phát thải nào được tạo ra trong quá 
trình sản xuất các loại nhiên liệu này, đặc biệt là để sản xuất 
điện. Khí thải để sản xuất điện được giả định tính vào lĩnh vực 
công nghiệp năng lượng.

Phát thải ròng bằng “0” và phát thải KNK bằng “0”

Hình 26: 
Minh họa khái niệm “phát thải ròng 
bằng 0

Phát thải từ-giếng-tới-bánh và từ-
bình-tới-bánh

Hinh 27: 
Khái niệm từ-giếng-tới-bánh và từ-bình-tới-bánh
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Phát thải từ-giếng-tới-bánh (xuôi dòng và ngược dòng) gồm 
khí thải từ quá trình sản xuất nhiên liệu, trong đó có cả phát 
điện. Lý tưởng nhất là chúng cũng gồm lượng khí thải gián tiếp 
từ sản xuất nhiên liệu, lượng có thể là đáng kể, ví dụ như từ việc 
thay đổi mục đích sử dụng đất để sản xuất nhiên liệu sinh học.

Điều này nghĩa là không phải tất cả dữ liệu kịch bản đều có 
thể so sánh trực tiếp nếu các phạm vi khác nhau được sử dụng. 
Điều đó cũng có nghĩa là bất kỳ phân tích nào liên quan đến 
tầm quan trọng tương đối của các lĩnh vực đều cần tính đến 
điều này, đặc biệt là với tỷ trọng điện khí hóa cao hơn. Để đánh 
giá thực tế tác động của KNK trong lĩnh vực giao thông vận tải, 
các giả định về mức độ loại bỏ các-bon của quá trình phát điện 
là rất cần thiết (xem thêm GIZ, 2018; ICCT, 2020, chú thích 12). 

Cả hai khái niệm này đều liên quan đến nhiên liệu được sử dụng 
để cung cấp năng lượng cho các phương tiện, và không xem xét 
đến lượng khí thải từ việc xây dựng và thải bỏ phương tiện, bao 
gồm pin.

Rào cản là các yếu tố ngăn cản hành động hoặc làm giảm hiệu 
quả của các biện pháp được thực hiện để loại bỏ các-bon trong 
lĩnh vực giao thông vận tải. Trong báo cáo này, ‘điểm mù’ là 
những khu vực chưa được quan tâm đúng mức xét theo khả 
năng đóng góp của chúng vào quá trình loại bỏ các-bon. Theo 
nghĩa này, việc thiếu nhận thức, phương tiện hoặc ý chí chính 
trị để vượt qua một rào cản nhất định có thể là một điểm mù, 
nhưng các biện pháp hoặc phân ngành riêng lẻ đóng vai trò 
quan trọng đối với quá trình loại bỏ các-bon cũng có thể tạo 
thành một điểm mù.

Giao thông bền vững có thể được hiểu là “đáp ứng nhu cầu vận 
tải của các thế hệ hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến khả 
năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng những nhu 
cầu đó” (Black, 2010). Điều này không chỉ gồm nhu cầu giảm 
phát thải KNK, điều sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai. Điều 
này cũng có nghĩa là đảm bảo rằng các hệ thống giao thông có 
thể được sử dụng một cách an toàn, cung cấp khả năng tiếp 
cận cho tất cả và không gây hại cho con người bởi ô nhiễm 
không khí hoặc tiếng ồn.

Các chính sách để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng 
cấp thiết, nhưng chúng phải đảm bảo rằng người lao động và 
cộng đồng không bị bỏ quên, và thực sự rằng họ có đóng góp và 
hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi hiện tại và tương lai. Theo ng-
hĩa đó, quá trình chuyển đổi không chỉ xem xét hiệu quả phân 
bổ của các biện pháp mà còn nhận ra nhu cầu của nhiều bên 
liên quan, và đảm bảo họ được lắng nghe và có thể ảnh hưởng 
đến việc ra quyết định (CSIS & CIF, 2020).   

Vận tải cỡ nhỏ được định nghĩa là “các dịch vụ vận tải không 
được quản lý bởi các cơ quan công quyền và được vận hành 
bởi các nhà điều hành tư nhân, ít hoặc không có tổ chức, và sử 
dụng nhiều loại phương tiện khác nhau, từ xe đẩy đến xe ôm, xe 
ba bánh, xe buýt nhỏ,...”. Đặc trưng của nó là hệ thống chủ thể 
phức tạp và phân mảnh, cùng một số nhà vận hành được tổ 
chức theo nhiều mức độ khác nhau (Baffi & Lannes, 2021).

Thuật ngữ “vận tải không chính thức” cũng thường được sử 
dụng để mô tả vận tải cỡ nhỏ, mặc dù về mặt kỹ thuật, thuật 
ngữ “không chính thức” đề cập đến các hoạt động kinh tế - theo 
luật hoặc thông lệ - không được quy định, hoặc không được quy 
định bởi các thỏa thuận chính thức. Điều này gồm lao động gia 
đình đóng góp và cũng được sử dụng chung hơn để mô tả các 
sắp xếp lao động bấp bênh (ILO, 2020).

Vận tải cỡ nhỏ thường được coi là đối thủ cạnh tranh với các hệ 
thống giao thông công cộng chính thức. Tuy nhiên, nó thường 
cung cấp phương thức vận chuyển sẵn có duy nhất và giá cả 
phải chăng cho nhiều người, đặc biệt là ở các nước có thu nhập 
thấp hơn. Ngành này cũng cung cấp một lượng việc làm đáng 
kể ở nhiều quốc gia. Sự phân mảnh và tính linh hoạt của nó có 
thể mang lại cơ hội cho việc thiết kế các hệ thống giao thông, 
bổ sung các phương thức có năng suất cao hơn, chẳng hạn 
các tuyến đường lớn và hệ thống BRT, để cung cấp các dịch vụ 
trung chuyển có chi phí thấp và phù hợp với địa phương (Baffi & 
Lannes, 2021). 

Các điểm mù và rào cản

Di chuyển/giao thông bền vững
Sự chuyển đổi công bằng

Vận tải cỡ nhỏ và vận tải không chính 
thức
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Các khái niệm chính

Trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris, các nước đã nhất trí đệ trình 
các chiến lược phát thải KNK thấp dài hạn lên UNFCCC. Đến 
tháng 2 năm 2022, 50 quốc gia đã đệ trình các chiến lược như 
vậy, trong đó, mới nhất là Campuchia vào tháng 12 năm 2021. 
Các chiến lược này nhằm mục đích vạch ra con đường mà quốc 
gia này lựa chọn để giảm phát thải KNK trong dài hạn, với hầu 
hết quốc gia đang phát triển chiến lược đến năm 2050.

Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cũng được đệ trình 
lên UNFCCC trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris. Không như LTS, 
NDC được nộp thường xuyên, 5 năm một lần. Chúng thể hiện 
cam kết của mỗi quốc gia đối với việc giảm phát thải KNK trong 
ngắn hạn. Bản chất của các cam kết khác nhau và gồm các giới 
hạn phát thải tuyệt đối, giảm dưới mức phát thải đã xác định 
trong quá khứ, giảm dưới mức phát thải kinh doanh như thường 
lệ dự kiến, hoặc các mục tiêu dựa trên cường độ. Một số quốc 
gia cam kết một loạt hành động thay vì đặt ra các mục tiêu phát 
thải KNK.

NDC ban đầu chủ yếu được đệ trình trước hội nghị khí hậu ở 
Paris năm 2015. Kể từ đó, hầu hết quốc gia đã đệ trình bản cập 
nhật NDC của họ. Phần lớn có các mục tiêu đến năm 2030.

Đóng góp do quốc gia tự quyết định 
(NDCs) và Các chiến lược dài hạn 
(LTS)



96

Danh sách thuật
ngữ viết tắt
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Abbreviations

Viết tắt Định nghĩa

ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á

ASEAN Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á

ASI Tránh-Chuyển đổi-Cải thiện

FAME Chương trình áp dụng và sản xuất xe điện nhanh hơn

GDP Tổng sản phẩm quốc nội

KNK Khí nhà kính

HDV Xe hạng nặng

ICCT Hội đồng Quốc tế về Giao thông vận tải sạch

ICE Động cơ đốt trong

ICT Công nghệ thông tin và truyền thông

IEA Cơ quan năng lượng quốc tế

IFC Tổng công ty Tài chính Quốc tế

ILO Tổ chức Lao động Quốc tế

IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế

IPCC Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu

ITF Diễn đàn Giao thông vận tải Quốc tế

LDV Xe hạng nhẹ

LTS Chiến lược dài hạn

MRV Giám sát, báo cáo và thẩm định

NDC Đóng góp do quốc gia tự quyết định

NEV Phương tiện năng lượng mới

OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

SLOCAT Đối tác về Vận chuyển Các-bon thấp, Bền vững

SUV Xe thể thao đa dụng

TERI Viện Năng lượng và Tài nguyên (Ấn Độ)

TOD Phát triển theo định hướng giao thông công cộng

UNESCAP Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc khu vực châu Á và Thái Bình Dương

UNFCCC Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu

USD Đôla Mỹ
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Phụ lục
Phụ lục 1 
Tổng quan về các mục tiêu giao thông vận tải theo quốc gia

Văn bản đệ trình lên UNFCCC Trong NDC hoặc LTS2 Cam kết phát thải ròng bằng “0” Các mục tiêu cụ thể4

(quốc gia và quốc tế)

NDC ban đầu1 NDC cập nhật2 LTS2 Mục tiêu phát thải KNK 
trong giao thông

    Mục tiêu ngoài                        
     phát thải KNK                            
   trong giao thông

             Cam kết phát thải                              
             ròng bằng “0” cho                                                            
             toàn nền kinh tế2

Tuyên bố Aichi3 Di chuyển bằng xe điện Đường sắt Chia sẻ phương thức

Afghanistan X X X X
Armenia X X
Azerbaijan X X
Bangladesh X X X X X X X
Bhutan X X X X X
Brunei X X X X X X
Campuchia X X X X X
Trung Quốc X X X X X X X
Georgia X X X X
Ấn Độ X X X X1
Indonesia X X X X X X X
Iran X X X
Nhật Bản X X X X X X X X X
Kazakhstan X X X
Kyrgyzstan X X X
CHDCND Lào X X X X X X X
Malaysia X X X X X X
Maldives X X X X
Mông Cổ X X X X X
Myanmar X X X X
Nepal X X X X X X X X
Pakistan X X X X X
Philippines X X X X5 X
Hàn Quốc X X X X X X X X
Singapore X X X X X X X
Sri Lanka X X X X X X X
Tajikistan X X
Thái Lan X X X X X X X X X
Đông Timor X
Turkmenistan X
Uzbekistan X X X X X
Việt Nam X X X X X

Nguồn: 
1 https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Pages/Home.aspx 
2 https://changing-transport.org/tracker/ 
3 https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-10/UNCRD_14th%20EST_Aichi%202030%20Declaration-20%20Oct%202021-ADOPTED_0.pdf 
4 https://data.adb.org/dataset/asian-transport-outlook-database
5 https://cleanairasia.org/sites/default/files/2021-06/Policy%20Brief%20-%20Mainstreaming%20E-Mobility%20in%20SE%20Asia.pdf
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Văn bản đệ trình lên UNFCCC Trong NDC hoặc LTS2 Cam kết phát thải ròng bằng “0” Các mục tiêu cụ thể4

(quốc gia và quốc tế)

NDC ban đầu1 NDC cập nhật2 LTS2 Mục tiêu phát thải KNK 
trong giao thông

    Mục tiêu ngoài                        
     phát thải KNK                            
   trong giao thông

             Cam kết phát thải                              
             ròng bằng “0” cho                                                            
             toàn nền kinh tế2

Tuyên bố Aichi3 Di chuyển bằng xe điện Đường sắt Chia sẻ phương thức

Afghanistan X X X X
Armenia X X
Azerbaijan X X
Bangladesh X X X X X X X
Bhutan X X X X X
Brunei X X X X X X
Campuchia X X X X X
Trung Quốc X X X X X X X
Georgia X X X X
Ấn Độ X X X X1
Indonesia X X X X X X X
Iran X X X
Nhật Bản X X X X X X X X X
Kazakhstan X X X
Kyrgyzstan X X X
CHDCND Lào X X X X X X X
Malaysia X X X X X X
Maldives X X X X
Mông Cổ X X X X X
Myanmar X X X X
Nepal X X X X X X X X
Pakistan X X X X X
Philippines X X X X5 X
Hàn Quốc X X X X X X X X
Singapore X X X X X X X
Sri Lanka X X X X X X X
Tajikistan X X
Thái Lan X X X X X X X X X
Đông Timor X
Turkmenistan X
Uzbekistan X X X X X
Việt Nam X X X X X
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Phụ lục 2 
Tổng quan về các chính sách giao thông vận tải theo quốc gia

Tuyên bố tầm nhìn giao thông quốc gia1            Chiến lược giao thông quốc gia1 Các công cụ chính sách tại chỗ1

Tồn tại Tính bền vững 
trong tầm nhìn

Khí hậu đặc trưng cho tầm nhìn Xuất bản Giảm thiểu khí hậu                    
   được nêu trong                                                              
       chiến lược

          Thích ứng với khí hậu                                      
             được đề cập trong                                                                    

        chiến lược

Tiêu chuẩn tiết kiệm 
nhiên liệu

Ưu đãi cho phương tiện điện Chỉ thị về xăng sinh học 
(diesel sinh học/ethanol 

sinh học)

Afghanistan X không không hậu Paris định tính

Armenia X có không
Azerbaijan X tiền Paris thuế
Bangladesh X không không tiền Paris
Bhutan X có ‘xanh’ hậu Paris cả hai

Brunei X có không hậu Paris cả hai LDV ASEAN
Campuchia X không không LDV ASEAN nhập khẩu (có kế hoạch)
Trung Quốc X có ‘xanh’ hậu Paris LDV/HDV quốc gia2,3 mua chỉ thị NEV 0% | 4%
Georgia X không không
Ấn Độ X LDV/HDV quốc gia3,4 mua thuế sản xuất5 0% | 10%5 đến năm 2022
Indonesia X không không hậu Paris LDV ASEAN thuế 30% | 5%
Iran X
Nhật Bản X có không tiền Paris cả hai LDV quốc gia mua, thuế
Kazakhstan X không không thuế, nhập khẩu, đăng ký
Kyrgyzstan X nhập khẩu
CHDCND Lào X có không LDV ASEAN
Malaysia X có không hậu Paris cả hai LDV ASEAN thuế, nhập khẩu 10% | 0%
Maldives X có không nhập khẩu
Mongolia X thuế
Myanmar X có ‘Thân thiện với môi trường’ tiền Paris LDV ASEAN
Nepal X có không tiền Paris định tính định tính nhập khẩu
Pakistan X có ‘Thân thiện với môi trường’ hậu Paris định tính định tính nhập khẩu, sản xuất
Philippines X có ‘Thân thiện với môi trường’ hậu Paris định tính LDV ASEAN
Hàn Quốc X không không LDV quốc gia3 mua 2% | 10%
Singapore X không không hậu Paris cả hai LDV ASEAN đăng ký 3% | 10%
Sri Lanka X không không hậu Paris định tính định tính
Tajikistan X không không tiền Paris định tính

Thái Lan X có không hậu Paris cả hai LDV ASEAN thuế, sản xuất 7% | 5%
Đông Timor X không không hậu Paris

Turkmenistan X không không
Uzbekistan X không loại bỏ hydrocarbon nhập khẩu
Viet Nam X không tiền Paris sản xuất 0% | 5%
Hồng Kông,                     
Trung Quốc

X có ‘Thân thiện với môi trường’ đăng ký

Đài Bắc, Trung Quốc X có ‘xanh’ thuế 1% | 0%

Nguồn: 
1 Tất cả thông tin trừ khi được chỉ định rõ từ https://data.adb.org/dataset/asian-transport-outlook-database
2 https://theicct.org/sites/default/files/publications/HDV%20Stage%203%20Fuel%20Consumption%20Standard_ICCT_20160708.pdf 
3 https://theicct.org/pv-fuel-economy/ 
4 https://theicct.org/publications/fuel-consumption-stds-hdvs-india-update-201712
5 https://www.iea.org/policies
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Tuyên bố tầm nhìn giao thông quốc gia1            Chiến lược giao thông quốc gia1 Các công cụ chính sách tại chỗ1

Tồn tại Tính bền vững 
trong tầm nhìn

Khí hậu đặc trưng cho tầm nhìn Xuất bản Giảm thiểu khí hậu                    
   được nêu trong                                                              
       chiến lược

          Thích ứng với khí hậu                                      
             được đề cập trong                                                                    

        chiến lược

Tiêu chuẩn tiết kiệm 
nhiên liệu

Ưu đãi cho phương tiện điện Chỉ thị về xăng sinh học 
(diesel sinh học/ethanol 

sinh học)

Afghanistan X không không hậu Paris định tính

Armenia X có không
Azerbaijan X tiền Paris thuế
Bangladesh X không không tiền Paris
Bhutan X có ‘xanh’ hậu Paris cả hai

Brunei X có không hậu Paris cả hai LDV ASEAN
Campuchia X không không LDV ASEAN nhập khẩu (có kế hoạch)
Trung Quốc X có ‘xanh’ hậu Paris LDV/HDV quốc gia2,3 mua chỉ thị NEV 0% | 4%
Georgia X không không
Ấn Độ X LDV/HDV quốc gia3,4 mua thuế sản xuất5 0% | 10%5 đến năm 2022
Indonesia X không không hậu Paris LDV ASEAN thuế 30% | 5%
Iran X
Nhật Bản X có không tiền Paris cả hai LDV quốc gia mua, thuế
Kazakhstan X không không thuế, nhập khẩu, đăng ký
Kyrgyzstan X nhập khẩu
CHDCND Lào X có không LDV ASEAN
Malaysia X có không hậu Paris cả hai LDV ASEAN thuế, nhập khẩu 10% | 0%
Maldives X có không nhập khẩu
Mongolia X thuế
Myanmar X có ‘Thân thiện với môi trường’ tiền Paris LDV ASEAN
Nepal X có không tiền Paris định tính định tính nhập khẩu
Pakistan X có ‘Thân thiện với môi trường’ hậu Paris định tính định tính nhập khẩu, sản xuất
Philippines X có ‘Thân thiện với môi trường’ hậu Paris định tính LDV ASEAN
Hàn Quốc X không không LDV quốc gia3 mua 2% | 10%
Singapore X không không hậu Paris cả hai LDV ASEAN đăng ký 3% | 10%
Sri Lanka X không không hậu Paris định tính định tính
Tajikistan X không không tiền Paris định tính

Thái Lan X có không hậu Paris cả hai LDV ASEAN thuế, sản xuất 7% | 5%
Đông Timor X không không hậu Paris

Turkmenistan X không không
Uzbekistan X không loại bỏ hydrocarbon nhập khẩu
Viet Nam X không tiền Paris sản xuất 0% | 5%
Hồng Kông,                     
Trung Quốc

X có ‘Thân thiện với môi trường’ đăng ký

Đài Bắc, Trung Quốc X có ‘xanh’ thuế 1% | 0%
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Phụ lục 3 
Tổng quan về các rào cản đối với các chính sách loại bỏ các-bon 
đầy tham vọng
Các rào cản được xác định dưới đây dựa trên đánh giá tài liệu 
và kinh nghiệm của các thành viên Hội đồng. Về nguyên tắc, có 
sáu nhóm rào cản lớn trong việc áp dụng và thực hiện các biện 
pháp để loại bỏ các-bon. Chúng có các mức độ khác nhau đối 

với mỗi quốc gia, dựa trên tình hình riêng của mỗi nước, và có 
thể khác nhau về mức độ liên quan và chi tiết giữa vận tải hành 
khách, vận tải hàng hóa, di chuyển trong đô thị và ngoài đô thị. 

Chính sách
Quy định
• Xung đột chính sách, luật pháp và quy định 

(gồm thiếu cập nhật)

• Chính sách không rõ ràng

• Vận tải phi chính thức không được công nhận là 
một phương thức vận tải

Thể chế
• Gánh nặng hành chính cao

• Trách nhiệm không rõ ràng

• Thiếu sự phối hợp theo chiều ngang và chiều 
dọc

• Sự tham gia hạn chế của các nhóm người dùng, 
các tổ chức xã hội dân sự đại diện cho các khu 
vực bầu cử khác nhau

• Phụ nữ và giới thiểu số bị hạn chế trong lĩnh vực 
này ở tất cả cấp

MRV
• Thiếu các hệ thống MRV hiệu quả, bao trùm về 

giới và xã hội để cung cấp thông tin cho việc ra 
quyết định

Chính trị
Cấp quốc gia & quốc tế

• Loại bỏ các-bon trong giao thông vận tải không 
phải là ưu tiên

• Các ưu tiên xung đột

• Mối quan tâm được xác nhận của các ngành 
công nghiệp đương nhiệm

• Sai lệch sự thật liên quan đến tác động kinh tế 
và xã hội của các biện pháp

• Dư luận thực tế và nhận thức

Cấp độ cá nhân (người ra quyết định)

• Cần giải quyết lợi ích của các khu vực bầu cử

• Các chu kỳ bầu cử không khớp với các chiến 
lược dài hạn

• Thiếu phụ nữ được trao quyền và giới thiểu số 
trong các vị trí ra quyết định

Công nghệ
Độ khả dụng của công nghệ

• Công nghệ vẫn đang được phát triển

• Tiếp cận công nghệ

• Công nghệ không có tính cạnh tranh về kinh tế

Cơ sở hạ tầng

• Kìm hãm thông qua cơ sở hạ tầng hiện có

• Các hạn chế do khí hậu

Năng lực và kiến thức
Theo loại năng lực
• Năng lực thiết kế và quản lý cơ sở hạ tầng giao 

thông/năng lượng tích hợp

• Năng lực sản xuất và các kỹ năng liên quan (ví 
dụ: xe điện)

• Năng lực ứng dụng công nghệ mới

• Hiểu biết còn hạn chế về các mạng lưới vận tải 
hành khách và hàng hóa nhỏ, phi chính thức và 
chuỗi cung ứng, và sự khác biệt về giới

• Giao thông vận tải được coi là cơ sở hạ tầng, 
không phải là dịch vụ

• Truyền thông và phổ biến thông tin với công 
chúng

• Làm việc đa lĩnh vực

Theo nhóm các bên liên quan
• Các nhà hoạch định chính sách

• Các tổ chức thực hiện

• Các tổ chức tài chính, nhất là ngân hàng thương 
mại

• Các nhà vận hành tư nhân và công cộng 

Xã hội và văn hóa
Xã hội

• Quyền sở hữu xe như biểu tượng địa vị

• Cơ cấu nhân khẩu học với sự gia tăng dân số 
cao tuổi

• Thiếu nhận thức và cân nhắc về giới, hòa nhập 
xã hội và nhu cầu của người dùng

Văn hóa

• Nhận thức và hạn chế về văn hóa đối với các 
nhóm và/hoặc chế độ người dùng cá nhân

Kinh tế và tài chính
Kinh tế
• Thiếu các mô hình kinh doanh cho khu vực tư 

nhân

• Thiếu các mô hình kinh doanh cho đầu tư của 
khu vực công

Tài chính
• Ngân sách công hạn chế

• Thiếu động cơ/cơ hội đầu tư tư nhân

• Hạn chế tiếp cận với nguồn tài trợ quốc tế và tư 
nhân

• Nguồn tài chính sẵn có dành cho các hoạt động 
sử dụng nhiên liệu hóa thạch
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Annex

Phụ lục 4 
Danh sách quốc gia và khu vực được phân tích

Các quốc gia và khu vực sau được nhắc đến ở châu Á, dựa trên 
định nghĩa của ADB:

Afghanistan

Armenia

Azerbaijan

Bangladesh

Bhutan

Brunei

Campuchia

Trung Quốc

Georgia

Hồng Kông, Trung Quốc

Ấn Độ

Indonesia

Iran

Nhật Bản

Kazakhstan

Kyrgyzstan

CHDCND Lào

Malaysia

Maldives

Mông Cổ

Myanmar

Nepal

Pakistan

Philippines

Hàn Quốc

Singapore

Sri Lanka

Đài Bắc, Trung Quốc

Tajikistan

Thái Lan

Đông Timor

Turkmenistan

Uzbekistan

Việt Nam
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Danh sách quốc gia và khu vực được phân tích

Các quốc gia và khu vực sau được nhắc đến ở châu Á, dựa trên 
định nghĩa của ADB:

Afghanistan

Armenia

Azerbaijan

Bangladesh

Bhutan

Brunei

Campuchia

Trung Quốc

Georgia

Hồng Kông, Trung Quốc

Ấn Độ

Indonesia

Iran

Nhật Bản

Kazakhstan

Kyrgyzstan

CHDCND Lào

Malaysia

Maldives

Mông Cổ

Myanmar

Nepal

Pakistan

Philippines

Hàn Quốc

Singapore

Sri Lanka

Đài Bắc, Trung Quốc

Tajikistan

Thái Lan

Đông Timor

Turkmenistan

Uzbekistan

Việt Nam




	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

