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ABOUT WRI

• World Resources Institute (WRI) is a global environmental
research organization that turns big ideas into action at the 
nexus of environment, economic opportunity, and human 
well-being.

• WRI is part of the NDC Transport Initiative for Asia program, 
conducting research and implementation in Vietnam, China, 
India, and globally. 
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INTRODUCTION
Seize the Opportunity 



THE FUTURE OF MOBILITY IS ELECTRIC

• By 2040, 54% of new cars 
sold will be EVs.

• By 2040, EVs will be 33% of 
the global car fleet

• However, EV accounts for 
different shares of stock of 
different modes.

Sources: Bloomberg New Energy Finance (BNEF), Image: EVO 2019



FINANCIAL 
BENEFITS

ENVIRONMENTAL 
BENEFITS

SOCIAL 
BENEFITS

1. Reduced upfront cost
2. Lower operating costs
3. Lower maintenance 

costs

1. Reduced local air 
pollutants

2. Reduced GHG 
emissions

3. Integrated sustainable 
energy sources

1. Lower health risks
2. Green jobs

BENEFITS OF ELECTRIC MOBILITY



Calculated based on official data

Motorcycles produce 95% of 
local pollutants in cities 

94% HC, 87% CO, 
57% NOx, 33% PM10

15%

Total CO2 Emissions

Electricity Manufacturing
Residential and commercial Road transport
Other transport

BENEFITS FOR VIETNAM



WRI, 2018

More expensive 
vehicles and 
infrastructure

Fear of change and 
lack of knowledge

Technology 
readiness (e.g., 
range, battery)

Outdated 
procurement models

BARRIERS TO LARGE SCALE ELECTRIFICATION



OPTIMIZING THE TRANSITION WITH ROADMAPS

WRI, 2019



ROADMAP ANALYSIS
International Case Studies



WHY YOU NEED A ROADMAP

Establish Ambitions 
& Mobilize Resources

• Air pollution

• NDCs

• Energy security and 
sustainability

• Sustainable cities and 
transport systems

Guide Policy

• Enhance multi-sector 
coordination.

• Streamline decision 
making.

Lay Foundation for 
EV Industry

• EV industry 
contributes to 0.4% of 
GDP in China (2019).

Preliminary findings, please do not cite.



ELECTRIC MOBILITY DEVELOPMENT IN CHINA

Author



CASE STUDY METHODOLOGY (CITY SELECTION)

WRI, 2016



TYPES OF ROADMAPS

EV Specific Technology 
Roadmap

Climate 
Targets

Other

General EV strategies, policy package, and action plans

Preliminary findings, please do not cite.



WHAT ARE INCLUDED IN ROADMAPS

Status

• Vehicle 
profiles, travel 
behavior, 
emissions

• EV adoption 
status

• Existing plans 
and policies

Targets

• Vehicle 
electrification 
rate, charging, 
technology 
and modal 
specific

• Climate and 
emission 
targets for 
road transport

Solutions

• Strategies, 
pathways, 
timeframe

• Action plans, 
specific 
policies, focus 
areas, pilots

• Timelines and 
responsibilities

Other

• Technology 
analysis

• Scenario 
analysis

• Case studies, 
modeling, 
market 
overview, etc.

Preliminary findings, please do not cite.



DIFFERENT PATHWAYS
Preliminary findings, please do not cite.

• Timeline
• Short term (2020, 2025), long term (2030, 2040, 2050)

• Mode and priority 
• Public transport > Taxi, public fleets > Private vehicle

• Support R&D and Industry development

• Policy package
• Supply side, demand side

• Object, stage

• Public grant, market incentives



RESEARCH CATEGORIES IDENTIFIED - SINGAPORE

LTA, NCCS, NRF



WHAT IS A GOOD ROADMAP

Concrete

• Includes a timeline, 
targets and related 
actions, incentives, 
policies or laws. 

• Outlines the 
approach being 
taken to adopt 
electric vehicles.

Actionable

• Includes a 
reasonable timeline.

• Has clear 
responsibilities 
assigned to specific 
stakeholders.

Localized

• Fits the country’s 
context and 
development level. 

• Aligns with the 
country’s ambitions in 
other areas, such as 
environment, energy, 
and/or urban 
development.

Flexible

• Allows trial and error.
• Adapts to 

technological 
changes.

• Is amended regularly. 

Preliminary findings, please do not cite.

Address environmental and energy issues
Align with development plans

Involves different stakeholders



SAN FRANCISCO: POLICY AND TARGET TIMELINE

2004

• First Climate 
Action Plan

2013

• Climate Action 
Plan updated

2015

• EV Working 
Group identifies 
EV growth 
policies

2017

• City Fleet ZEV 
Ordinance

• EV Readiness 
Ordinance

2018

• Commits to net-
zero GHG 
emissions by 
2050, aligned 
with Paris 
Agreement

2019

• Declares climate 
emergency

• Roadmap 
published

2021

• Climate Action 
Plan to be 
updated

2020

• General public fully 
informed on EV 
benefits

• Clear incentives 
• Shared and 
emerging mobility 
fleets commit to 
electrify

2022

• Electrify municipal 
non-emergency 
fleet sedans

• Effective and 
scalable range of 
CI available

2025

• GHG-free 
electricity

• Electricity rates
• 50% new 
passenger vehicle 
registrations

• 50% emerging 
mobility VMT

• 2,000 M/HDV
• 1/3 incoming 
commuter vehicles 

2030

• 100% emerging 
mobility VMT

• 10,000 M/HDV
• 2/3 incoming 
commuter vehicles

• All remaining new 
car sales electric

• 100% new 
passenger vehicle 
registrations EV

2035

• Electrify remaining 
diesel transit buses

2040

• All SF 
transportation 
emission-free

• 29% reduction in 
SF’s overall 
emissions 
compared to 1990 
levels 

2050

• Net-zero GHG 
emissions



COST-BENEFIT ANALYSIS
General analysis for electric buses 



WHY COST-BENEFIT ANALYSIS MATTERS

• Identify the long-term impact of the transition

• Understand cost implications to bus operators, transit 
agencies, and city government

• Understand environmental and social impact to electrify 
local bus fleets

• Identify areas for further improvement



COSTS BENEFITS

UNDERSTAND THE COST AND BENEFIT



TOTAL COST OF OWNERSHIP COMPARISON

$0,00

$100.000,00

$200.000,00

$300.000,00

$400.000,00

$500.000,00

$600.000,00

$700.000,00

Diesel bus
(12m)

Electric bus
(12m)

Electric bus
(12m, high

cost)

Diesel bus
(8m)

Electric bus
(8m)

Electric bus
(8m, high

cost)

Total Capital-Financing Cost Total Operating cost Total Maintenance cost Infrastructure  cost

Average E-bus

• 12-m bus: 9%

• 8-m bus: 1%

High price E-bus

• 12-m bus: 35%

• 8-m bus: 24%

Preliminary findings, please do not cite.



ENVIRONMENTAL AND SOCIAL BENEFITS

• Electrifying all urban transit 
buses in Vietnam can:
• Lower CO2 emissions by 73%

• Reduce air pollutants by 
10,040 tons 

• Produce 64 million USD social 
and health benefits (about 
0.03% of total GDP in 2019)

Preliminary findings, please do not cite.



FACTORS AFFECTING COST-BENEFIT ANALYSIS

• Technology
– Procurement price, battery price, 

battery size, etc.

– Emission standard, fuel quality

• Bus operation
– Vehicle kilometers traveled 

(VKT), public transport ridership

– Fuel efficiency, congestion

– Bus life span

• Business model
– Self-own vs. leasing (vehicle, 

land, depot, etc.)

– Preferential fuel/electricity price

– Charging station and services

• Renewable energy ratio

• GDP and overall development
– Social costs and benefits

WRI, 2020



E-BUS COST-BENEFIT APPRAISAL TOOL

WRI, 2020

• Total Cost of Ownership
(TCO) of different technology
and operational conditions

• Annualized cost for
comparison

• Infrastructure cost by different
business models

• Total emissions (tailpipe and
upstream)

• Social cost implications
(emission reduction, carbon)



NEXT STEPS



HOW TO SUPPORT EV ADOPTION IN VIETNAM

1. Develop concrete, actionable, localized and flexible Electric 
Mobility Roadmaps from city and national level

2. Develop a full policy package and implementation plan 
following the roadmap

3. Support technical and institutional capacity building 

4. Encourage provincial and local roadmaps to incentivize 
nationwide adoption



PROJECT PLAN

Support stakeholder 
convening

Conduct technical, financial 
and policy analysis to support 
a city to adopt electric mobility

Provide trainings for capacity 
building

Support formulation of 
roadmap and guiding 
document



PARTNERS

The NDC Transport Initiative for Asia is a joint program of seven organizations funded by 
the International Climate Initiative (IKI) of the German Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety (BMU).



THANK YOU!
Xiangyi Li, WRI



LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 
ĐIỆN & PHÂN TÍCH CHI PHÍ-LỢI ÍCH CỦA XE BUÝT ĐIỆN

HộI thảo khởi động Dự án “Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á”,
Hà Nội, Việt Nam

Xiangyi Li, WRI, 15/03/2021



GIỚI THIỆU VỀ WRI

• Viện Tài nguyên thế giới (WRI) là một Tổ chức 
nghiên cứu môi trường toàn cầu hướng đến việc
biến các ý tưởng lớn thành hành động dựa trên 
mối liên kết giữa môi trường, cơ hội kinh tế và
phúc lợi con người

• WRI là một đối tác thực hiện của Dự án NDC-TIA, 
thực hiện nghiên cứu và triển khai tại Việt Nam, 
Trung Quốc, Ấn Độ và toàn cầu



CÁC NGHIÊN CỨU WRI LIÊN QUAN ĐẾN PTGTĐ



NỘI DUNG TRÌNH BÀY

• Giới thiệu

• Phân tích lộ trình

• Phân tích chi phí – lợi ích

• Các bước tiếp theo



GIỚI THIỆU
Nắm bắt cơ hội



PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐIỆN LÀ XU HƯỚNG TẤT YẾU

• Đến năm 2040, 54% số ô 
tô mới bán ra sẽ là xe 
điện

• Đến năm 2040, xe điện sẽ 
chiếm 33% số xe ô tô
toàn cầu

• Tuy nhiên, PTGTĐ chiếm
thị phần khác nhau theo
từng loại hình khác nhau

Nguồn: Bloomberg New Energy Finance (BNEF), Ảnh: EVO 2019

Tỉ trọng

Xe buýt

Xe thương mại
hạng nhẹ

Xe ô tô con

Xe thương mại
hạng trung

Xe thương mại
hạng nặng



LỢI ÍCH TÀI CHÍNH LỢI ÍCH MÔI TRƯỜNG LỢI ÍCH XÃ HỘI

1. Giảm chi phí đầu tư 
ban đầu

2. Giảm chi phí vận 
hành

3. Giảm chi phí bảo 
dưỡng

1. Giảm ô nhiễm không khí
2. Giảm phát thải khí nhà

kính (KNK)
3. Tích hợp các nguồn 

năng lượng bền vững

1. Giảm rủi ro về sức
khỏe

2. Tạo ra việc làm
“xanh”

LỢI ÍCH CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐIỆN



Calculated based on official data

Xe máy thải 95% chất ô nhiễm
tại các thành phố

94% HC, 87% CO, 
57% NOx, 33% PM10

15%

Tổng lượng khí thải CO2

Điện Sản xuất chế tạo
Dân cư và thương mại GTVT đường bộ
GTVT khác

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM



WRI, 2018

Phương tiện và 
Cơ sở hạ tầng 

đắt đỏ hơn

Sợ thay đổi và 
thiếu kiến thức

Mức độ sẵn sàng
về công nghệ 
(VD: khoảng 

cách, pin)

Các thủ tục mua 
sắm cũ không
còn phù hợp

RÀO CẢN TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỆN KHÍ HÓA QUY MÔ LỚN



TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI THÔNG QUA LỘ TRÌNH

WRI, 2019

KẾ HOẠCH ĐƯA XE BUÝT ĐIỆN VÀO SỬ DỤNG ĐƯA XE BUÝT ĐIỆN VÀO SỬ DỤNG  RỘNG RÃI 

Thiết kế chính sách

Thí điểm có cấu trúc Các mục tiêu có giới 
hạn thời gian & có
thể thực hiện được

Phân tích chi phí
– lợi ích và lên kế
hoạch tài chính

Chính thức hóa & thực hiện 
kế hoạch mua sắm

Chính thức hóa & thực hiện kế
hoạch cơ sở hạ tầng dài hạn

Tập huấn về vận hành 
và bảo dưỡng

Đưa vào sử dụng 
trên quy mô lớn

Kế hoạch cho các xe hết 
hạn sử dụng



PHÂN TÍCH LỘ TRÌNH
Nghiên cứu bài học quốc tế



SỰ CẦN THIẾT CỦA XÂY DỰNG LỘ TRÌNH

Đặt ra các tham 
vọng và Huy 

động nguồn lực

• Ô nhiễm không khí

• Các NDC

• An toàn và bền vững 
về năng lượng

• Các thành phố & hệ
thống GTVT bền 
vững

Chính sách
hướng dẫn

• Tăng cường phối 
hợp đa ngành

• Hợp lý hóa việc ra 
quyết định

Tạo nền tảng cho
ngành công

nghiệp xe điện

• Ngành công nghiệp 
xe điện đóng góp
0,4% GDP ở Trung
Quốc (2019).

Kết quả sơ bộ, vui lòng không trích dẫn.



PHÁT TRIỂN PTGTĐ TẠI TRUNG QUỐC

Nguồn: Tác giả
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Văn bản hướng dẫn
Ưu đãi cho người dùng
Ưu đãi cho nhà sản xuất

Cơ sở hạ tầng

Chương trình trợ cấp PTGTĐ Giai đoạn I Chương trình trợ cấp PTGTĐ Giai đoạn II

10 thành phố, 1000 NEV mỗi 
Chương trình Thành phố Mẫu

Chương trình phát triển ngành công nghiệp PTGT năng lượng mới (NEV) và tiết kiệm năng lượng
Kế hoạch phát triển 

ngành công nghiệp NEV

Trợ cấp nhà sản xuất NEV

Trợ cấp vận hành xe buýt năng lượng mới

Hướng dẫn xây dựng cơ sở hạ tầng trạm sạc 
cho PTGTĐ

Chính sách hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng trạm sạc cho PTGTĐ

Chính sách tín dụng cho NEV

Gói thúc đẩy các 
cơ sở hạ tầng mới



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH
(LỰA CHỌN THÀNH PHỐ)

WRI, 2016



CÁC LOẠI LỘ TRÌNH

Tập trung
cho PTGTĐ 

Lộ trình 
công nghệ

Mục tiêu khí 
hậu

Khác

Các chiến lược chung, gói chính sách và kế hoạch hành động
đối với PTGTĐ

Kết quả sơ bộ, vui lòng không trích dẫn.



CÁC PHẦN CỦA MỘT LỘ TRÌNH

Trạng thái

• Hồ sơ xe cộ, 
hành vi di 
chuyển, phát
thải

• Trạng thái áp
dụng PTGTĐ

• Các kế hoạch 
và chính sách
hiện có

Mục tiêu

• Tỷ lệ điện khí 
hóa xe cơ 
giới, sạc, 
công nghệ và 
phương thức 
cụ thể

• Các mục tiêu 
khí hậu và 
phát thải đối 
với GTVT
đường bộ

Giải pháp

• Chiến lược, 
lộ trình, 
khung thời 
gian

• Kế hoạch
hành động, 
chính sách cụ
thể, lĩnh vực
trọng tâm, thí
điểm

• Tiến trình và 
trách nhiệm

Khác

• Phân tích 
công nghệ

• Phân tích tình
huống

• Nghiên cứu
trường hợp 
điển hình, mô 
hình, tổng 
quan thị 
trường, v.v.

Kết quả sơ bộ, vui lòng không trích dẫn.



CÁC LỘ TRÌNH KHÁC NHAU
Kết quả sơ bộ, vui lòng không trích dẫn.

• Mốc thời gian
• Ngắn hạn (2020, 2025), dài hạn (2030, 2040, 2050)

• Phương thức và mức độ ưu tiên
• Giao thông công cộng > Taxi, xe công vụ > Xe cá nhân

• Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D) và phát triển 
công nghiệp

• Gói chính sách
• Bên cung, bên cầu

• Đối tượng, giai đoạn

• Trợ cấp nhà nước, các ưu đãi thị trường



CÁC HẠNG MỤC NGHIÊN CỨU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH - SINGAPORE

LTA, NCCS, NRF

Hạng mục

Lĩnh vực 
nghiên cứu

Thử nghiệm/Giám
sát đội xe Công nghệ và dữ liệu

Người ban
hành/Nghiên
cứu hệ thống

Ưu tiên

Không
ưu tiên

I. Điện khí hóa các đội xe của Singapore
II. Công nghệ cho cơ sở hạ tầng sạc điện (CI)
III. Nghiên cứu lưới điện phục vụ PTGTĐ
IV. Nghiên cứu GTVT

V. PTGTĐ
VI. Hệ thống lưu trữ năng lượng cho PTGTĐ
VII. Tích hợp hệ thống
VIII. Kinh tế, chính sách, phát triển thị trường 



ĐỊNH NGHĨA MỘT LỘ TRÌNH TỐT

Rõ ràng

• Bao gồm tiến trình, 
mục tiêu và các hành 
động, khuyến khích, 
chính sách hoặc luật
liên quan.

• Phác thảo phương 
pháp tiếp cận đang 
được thực hiện để
đưa PTGTĐ vào sử 
dụng.

Khả thi

• Có các mốc thời gian
hợp lý.

• Có phân công trách 
nhiệm rõ ràng cho 
các bên liên quan cụ 
thể.

Phù hợp với
địa phương

• Phù hợp với bối 
cảnh và trình độ phát 
triển của đất nước.

• Phù hợp với tham 
vọng của quốc gia 
trong các lĩnh vực
khác, chẳng hạn như 
môi trường, năng 
lượng và / hoặc phát
triển đô thị.

Linh hoạt

• Cho phép chạy thử 
và có sai sót.

• Thích ứng với những 
thay đổi công nghệ.

• Được sửa đổi 
thường xuyên.

Giải quyết các vấn đề về môi trường và năng lượng
Phù hợp với kế hoạch phát triển

Có sự tham gia của các bên liên quan khác nhau

Kết quả sơ bộ, vui lòng không trích dẫn.



SAN FRANCISCO: TIẾN TRÌNH CHO CÁC MỤC TIÊU VÀ CHÍNH SÁCH

2004

•Kế hoạch Hành 
động Khí hậu
đầu tiên

2013

•Kế hoạch Hành
động Khí hậu
được cập nhật

2015

•Nhóm công tác 
về PTGTĐ xác 
định các chính 
sách phát triển
trưởng PTGTĐ

2017

•Sắc lệnh về xe 
không phát thải 
của thành phố

•Sắc lệnh về độ 
sẵn sàng của
PTGTĐ

2018

•Cam kết không
phát thải KNK 
vào năm 2050, 
phù hợp với 
Thỏa thuận Paris

2019

•Tuyên bố tình 
trạng khẩn cấp 
về khí hậu

•Lộ trình được 
công bố

2021

•Kế hoạch Hành 
động Khí hậu
được cập nhật

2020

•Công chúng 
được cung cấp 
thông tin đầy đủ 
về lợi ích của
PTGTĐ

•Các ưu đãi rõ 
ràng

•Các đội xe chia 
sẻ và mới nổi
cam kết điện khí 
hóa

2022

•Điện khí hóa các 
xe sedan của
phương tiện 
không khẩn cấp 
thành phố

•Phạm vi hiệu quả 
và có thể mở 
rộng cho CI sẵn 
có

2025

•Điện không phát 
thải KHK

•Giá điện
•50% phương tiện
vận tải hành
khách mới được
đăng kí

•50% dặm động
cơ di truyển của
xe mới

•2,000 M/HDV
•1/3 phương tiện
di chuyển mới

2030

•100% dặm động
cơ di chuyển của
xe mới

•10,000 M/HDV
•2/3 phương tiện
di chuyển mới

•Tất cả số lượng
xe mới còn lại
được tiêu thụ
chạy bằng điện

•100% phương 
tiên vận tải hành 
khách mới được 
đăng kí PTGTĐ

2035

•Điện khí hóa các 
xe buýt trung
chuyển động cơ 
diesel còn lại

2040

•Tất cả các 
phương tiện vận 
chuyển không
phát thải tại San 
Francisco

•Giảm 29% tổng
lượng khí thải
của San 
Francisco so với
năm 1990.

2050

•Phát thải KNK 
thuần bằng
không



PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH

Phân tích tổng quán cho xe buýt điện



TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH

• Xác định tác động lâu dài của quá trình chuyển đổi

• Hiểu tác động của chi phí đối với các nhà vận hành 
xe buýt, cơ quan VTHKCC và chính quyền thành 
phố

• Hiểu tác động môi trường và xã hội khi chuyển đổi 
sang xe buýt điện

• Xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong tương lai



CHI PHÍ LỢI ÍCH

TÌM HIỂU CHI PHÍ, LỢI ÍCH



SO SÁNH TỔNG CHI PHÍ SỞ HỮU
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Xe buýt điện thông
thường

• Xe buýt 12-m: 9%

• Xe buýt 8-m: 1%

Xe buýt điện giá cao

• Xe buýt 12-m: 35%

• Xe buýt 8-m: 24%

Kết quả sơ bộ, vui lòng không trích dẫn.

Xe buýt 
diesel
(12m)

Xe buýt 
điện
(12m)

Xe buýt điện
(12m, giá cao)

Xe buýt 
diesel
(8m)

Xe buýt 
điện
(8m)

Xe buýt điện
(8m, giá cao)



LỢI ÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

• Điện khí hóa toàn bộ xe 
buýt trung chuyển tại 
Việt nam có thể
• Giảm lượng phát thải CO2

đến 73% 

• Giảm 10.040 tấn chất ô 
nhiễm

• Tạo ra 64 triệu USD lợi ích 
xã hội và sức khỏe (khoảng 
0,03% tổng GDP năm 
2019)

Kết quả sơ bộ, vui lòng không trích dẫn



CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI ÍCH

• Công nghệ
– Giá đấu thầu, giá pin, kích thước

pin, v.v.

– Tiêu chuẩn khí thải, chất lượng 
nhiên liệu

• Vận hành xe buýt
– Số km phương tiện di chuyển

được (VKT), lượt di chuyển 
bằng phương tiện giao thông 
công cộng

– Hiệu quả nhiên liệu, ùn tắc giao 
thông

– Vòng đời xe buýt

• Mô hình kinh doanh
– Sở hữu tư so với cho thuê 

(phương tiện, đất đai, kho bãi, 
v.v.)

– Giá nhiên liệu / điện năng ưu 
đãi

– Trạm sạc và dịch vụ

• Tỷ lệ năng lượng tái tạo

• GDP và sự phát triển chung
– Chi phí và lợi ích xã hội

WRI, 2020



CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ-LỢI ÍCH CỦA XE BUÝT ĐIỆN

WRI, 2020

• Tổng chi phí sở hữu (TCO) 
của các công nghệ và điều 
kiện hoạt động khác nhau

• Chi phí hàng năm để so sánh
• Chi phí cơ sở hạ tầng theo 

các mô hình kinh doanh khác 
nhau

• Tổng lượng khí thải (tại ống
thải và đầu nguồn)

• Tác động về chi phí xã hội 
(giảm phát thải, giảm lượng 
cacbon)

CÁC ĐẦU VÀO

Tính năng 
nâng cao

Tỉ lệ thay thế



CÁC BƯỚC TIẾP THEO



PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ ÁP DỤNG PTGTĐ TẠI VIỆT NAM

1. Xây dựng các Lộ trình PTGTĐ cụ thể, khả thi, phù 
hợp với địa phương và linh hoạt ở cấp thành phố 
và quốc gia

2. Xây dựng gói chính sách đầy đủ và kế hoạch thực 
hiện theo lộ trình

3. Hỗ trợ nâng cao năng lực kỹ thuật và thể chế

4. Khuyến khích các lộ trình của tỉnh và địa phương 
để thúc đẩy việc áp dụng trên toàn quốc



KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Hỗ trợ tập hợp các bên liên quan

Thực hiện phân tích kỹ thuật, tài 
chính và chính sách để hỗ trợ 
thành phố trong việc áp dụng 
PTGTĐ

Cung cấp các khóa đào tạo để
nâng cao năng lực Hỗ trợ xây dựng lộ trình là tài liệu 

hướng dẫn



CÁC ĐỐI TÁC

Sáng kiến Giao thông NDC tại các nước Châu Á là một chương trình hợp tác 
của bảy tổ chức được tài trợ bởi Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) thuộc Bộ 
Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân (BMU) của Đức.



XIN CẢM ƠN!
Xiangyi Li, WRI


