
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 

Số:             /BGTVT-KHCN&MT 

V/v triển khai NDC Việt Nam cập 

nhật năm 2022 trong GTVT. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  

   - Bộ Công Thương; 

   - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 1454/BTNMT-BĐKH ngày 

09/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Đóng góp 

do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam cập nhật năm 2022. 

Căn cứ các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính của lĩnh vực GTVT trong Báo 

cáo kỹ thuật NDC cập nhật năm 2022, Bộ Giao thông vận tải đề nghị: 

a) Bộ Công Thương chỉ đạo mở rộng phối trộn, cung ứng nhiên liệu sinh học E5 

để thực hiện biện pháp E23; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sản xuất xe ô tô 

điện, xe mô tô điện, xe gắn máy điện và phát triển hệ thống sạc điện để góp phần thực 

hiện biện pháp E24, E25 và E26. 

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo phát triển 

hệ thống giao thông công cộng tại các đô thị từ loại I trở lên, sử dụng xe buýt điện và 

thúc đẩy người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý sử dụng xe ô tô điện, xe mô tô 

điện, xe gắn máy điện để thực hiện các biện pháp E18, E24, E25 và E26. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT, KHCN&MT(H.Lưu). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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