Nghiên cu cho thy, ngành giao thông vn ti hin óng góp khong 10,8% tng lng phát thi carbon ti Vit
Nam. Theo kch bn phát trin thông thng, lng phát thi này c d báo s tng vi tc hàng nm t 6-7%, t gn
70 triu tn carbon vao nm 2030.
Tuy nhiên, bng vic kt hp mt lot các chính sách và hng mc u t khác nhau, ên nm 2030, Vit Nam có
th gim lng phát thi carbon trong lnh vc giao thông lên ti 9% trong trng hp ch s dng ngun lc trong nc
và 15-20% nu huy ng ngun lc quc t và s tham gia ca khu vc t nhân.
Các bin pháp hiu qu nht v chi phí tng cng kh nng chông chiu ca ngành giao thông bao gm chuyn i
lu lng vn ti t ng b sang ng thy ni a và ven bin, áp dng tiêu chun nghiêm ngt hn v h s s dng nhiên liu
hiu qu cho phng tin và y mnh phát trin xe in.
Nghiên cu cng ch ra, nu tinh ên yêu tô bin i khí hu, có 20% mng li giao thông c cho la dê bi tôn
thng bi cac ri ro thiên tai trong tng lai. Các s c mng li ng b có th dn n thit hi rt cao lên ti 1,9 triu USD
mi ngày, trong khi s c mng li ng st có th gây thit hi lên ti 2,6 triu USD mi ngày cho Vit Nam.
Trong bi cnh ó, sn sàng ng phó vi cng và tn sut ri ro thiên tai ngày càng gia tng do tác ng ca bin i
khí hu, mng li ng b ca Vit Nam cn c u t ci thin các tài sn ng b hin có c thit k theo tiêu chun chng
chu khí hu cao hn. Ngoài ra, vic chuyn i sang các phng thc vn ti ng thy s la mt chin lc hiu qu ng
phó vi bin i khí hu. Kt qu phân tích cho thy: ch cn chuyn i 10% lu lng vn ti theo hng này có th giúp
gim 25% ri ro khí hu.
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