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Lái xe sinh thái là gì?
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Lái xe sinh thái là gì?

● Lái xe sinh thái là một tập hợp các thái độ khi lái xe và các kinh

nghiệm bảo dưỡng để cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu

khi lái xe. 

● Thực tế đã chứng minh, lái xe sinh thái đã được các nhà sản

xuất ô tô, các nhà làm chính sách và các nhà nghiên cứu quan

tâm do không tốn chi phí, không phải thay đổi gì và có thể áp

dụng cho bất kỳ phương tiện nào.  

● Các yếu tổ để thúc đẩy các sáng kiến về lái xe sinh thái:

1) Gia tăng giá của nhiên liệu và lo lắng về phụ thuộc vào nguồn nhiên

liệu của nước ngoài

2) Ô nhiễm không khí

3) Biến đổi khí hậu

Photo credits to Fleetnews



Xu hướng tăng giá nhiên liệu trên toàn cầu

Source: German Agency for International Cooperation (GIZ)

Source: http://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/) Source: http://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/)



Ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu

Các thành phần ô nhiễm
trong không khí
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Lái xe và Nhu cầu đối với dịch vụ lái xe sinh thái



Tầm quan trọng của việc lái xe sinh thái

Các lợi ích thu được có liên quan tới lái xe sinh thái: 

• An toàn: giảm tai nạn đường bộ; tăng ường kỹ năng

lái xe

• Môi trường: giảm GHGs – e.g., Carbon Dioxide (CO2) 

và các chất ô nhiễm cục bộ khác; giảm tiếng ồn

• Tài chính: tiết kieenmj nhiên liệu; chị phí bảo dưỡng

phương tiện thấp; giảm các chi phí liên quan đến tai 

nạn giao thông

• Xã hội: giảm áp lực đối với cả người laí xe và hành

khách



An toàn

● Các sáng kiến lái xe sinh thái được thiết kế để

khuyến khích sử dụng tối ưu hóa tốc độ lái xe

và áp dụng một cách thông minh hơn – chủ

động hơn là hung hăng – phong cách lái xe. 

• Yếu tố liên quan trước tiên giữa an toàn đường bộ và

môi trường đó là tốc độ. 

• Một sự gia tăng tốc độ thường sẽ xẩy ra một sự va

chạm

• Lợi ích:  tiết kiệm chi phí cho xã hội vì ít vụ va chạm, ít

các trường hợp chấn thương so não; giảm các bệnh

liên quan đến khí thải do các phương tiện cơ giới tạo

ra.

Source: Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government 

(2009)



Xã hội

Theo nguồn ecodriving.org, 

LÁI XE SINH THÁI sẽ làm 

giảm sự độc hại về ô nhiễm 

tiếng ồn

Độ ồn do 32 phương tiện 

tạo ra ở mức 2000 rpm= độ 

ồn của 1 phương tiện cơ 

giới ở mức 4000 rpm

Giảm độ ồn= giảm căng 

thẳng



Môi trường

“Khí thải CO2 có thể giảm đến 6% trong khoảng hơn 1 

tháng thực hiện lái xe sinh thái.” (FIAT 2010)



Tài chính

● Các kịch bản trước và sau khi áp dụng lái xe sinh thái và các biện pháp

bảo dưỡng khác:

● Trước: 814,812 km/ 170,666.34 liters =4.77 km/L

● Sau: 1,061,469.5 km/ 814,812.00 liters= 5.56 km/L

● Tính lượng phần trăng tăng lên khi sử dụng nhiên liệu hiệu quả: (5.56 

km/L – 4.77 km/L)/ 4.77 km/L = 16.5% tăng lượng nhiên liệu sử

dụng hiệu quả



Ví dụ khi tính về mức độ tiết kiệm

● Trước khi áp dụng kỹ năng lái xe sinh thái và công nghệ

lái xe sinh thái = 1000km/4.77 km/L = 209.64 liters

● Sau:= 1000km/5.56 km/L =  179.86 liters

● 209.64 L – 179.86 L= 29.78 L * 1 USD= 29.78 USD

Tiết kiệm được= 29.78 USD/ mo



Tóm tắt các biện pháp can thiệp (Vận tải xanh Ấn

Độ)



Các kinh nghiệm khác nhau và ảnh hưởng của lái

xe sinh thái

Năm Quốc gia Phương pháp đào tạo Phương pháp

đánh giá

Số lượng

học viên

Cải thiện nhiên liệu sử

dụng

2005 UK Mô phỏng lái xe Mô phỏng lái xe >600 Cải thiện 3.5% ngay sau

khóa đào tạo

2007 US Tổ chức lớp Khóa đào tạo lái

xe đóng

36 Cải thiện 33.6% to 40.5% 

ngay sau khóa đào tạo

2009 Australia Tổ chức lớp Thực tế trực tiếp

trên đường

12 Cải thiện 27.3% ngay sau

khóa đào tạo và 26.9% 

sau 3 tháng

2010 EU Tổ chức lớp theo sự phản

hồi hàng tháng và tổ chức

các lớp học mới định kỳ

Actual real-

world routes

322 Cải thiện 9.4% trong

khoảng thời gian không

xác định

Nghiên cứu về Lái xe sinh thái đối với xe tải và các khóa đào tạo



Các kinh nghiệm khác nhau và ảnh hưởng của lái

xe sinh thái

Năm Quốc gia Phương pháp đào tạo Phương pháp

đánh giá

Số học

viên

Cải thiện năng lượng

hiệu quả

2011 US Hướng dẫn cá nhân và

có hệ thống phản hồi

theo thời gian thực tế

trên phương tiện

Thực tế trên

đường

695 Hiệu quả đạt 13.7% 

sau hai tháng

2013 Japan Tổ chức lớp Không có

thông tin

~3000 Hiệu quả đạt 8.7% 

ngay sau khi đào tạo

2014 US Hướng dẫn cá nhân và

có hệ thống phản hồi

theo thời gian thực tế

trên phương tiện (cộng

thêm các sáng kiến về tài

chính)

Thực tế trên

đường

46 2.6% (5.4% với các

sáng kiến tài chính) 

với với xe có giường

nằm và 5.2% (9.9% 

với các sáng kiến tài

chính ) đối với xe

bình thường sau 2 

tháng đào tạo.



Lái xe sinh thái ở Châu Âu

Tên chương

trình/chiến dịch

Khu vực Thời gian thực

hiện

Mô tả/mục tiêu

Xe moto chạy

đường đường

trường

Phần Lan Từ 2005- đến nay Chiến dịch đào tạo về lái xe sinh thái cho

cộng đồng. Chiến dịch đưa ra các khóa đào

tạo miễn phí cho các công ty, giới thiệu bằng

cách truyền thông cộng đồng và có các bài

trình bầy trên phương tiện truyền thông.

Lái xe sinh thái cho

các lái xe buýt trong

hệ thống xe buýt

nhanh ở Pari

Pháp 9/2007 – 6/2008 Đua tranh giữa các công ty dịch vụ xe buýt

để khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu

quả

ECODRIVEN Austria, Belgium, Czech 

Republic, Finland, France, 

Greece, Poland, Netherlands, 

United Kingdom

1/2006 – 12/2008 Xây dựng một thị trường về đào tạo lái xe

sinh thái châu Âu và hướng tới kết hợp giữa

nội dung đào tạo lái xe sinh thái trong hệ

thống cấp giấy phép lái xe ở Châu Âu.

Chiến dịch lái xe sinh

thái

Hy Lạp 9/2007 – 11/2008 Chiến dịch đào tạo cho cơ quan chính phủ

và người dân về lợi ích của việc lái xe sinh

thái

Đào tạo lái xe sinh

thái cho người học

lái xe và xây dựng

nguyên tắc đào tạo

cho các trung tâm

đào tạo lái xe

Bỉ 1-8/ 2008 Đạo tạo các giáo viên dậy lái xe và những

người mới học lái xe về lợi cíh và thực hành

lái xe sinh thái



Lái xe sinh thái ở châu Âu
Tên chương

trình/chiến dịch

Khu vực Thời gian thực

hiện

Mô tả/mục tiêu

Het Nieuwe Rijden Hà Lan 1999 - 2010 Chương trình dạy lái xe để khuyến khích các lái xe mới, các lái xe có kinh

nghiệm và các chủ đội xe lái xe hiệu quả hơn, sử dụng các phương tiện

trên xe và theo dõi áp suất lốp. Khuyến khích khách hàng mua các phương

tiện tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Tìm kiếm Nhà vận

tải hạng A

Cộng hòa Séc T6/2008 –

T10/2008

Chương trình chứng nhận cho các doanh nghiệp vận tải để cải thiện hiệu

quả sử dụng nhiên liệu và giảm thiểu tối đa các tác động môi trường.

RECODRIVE Các nước châu Âu T10/2007 –

T3/2010

Một trang web  thông tin về các sáng kiến lái xe sinh thái hiện nay, các

chương trình thí điểm và các kiểm chứng dành cho các chủ đội xe để

giúp cải thiện khả năng quản lý và logistics

Sáng kiến Spritspar Áo Đang triển khai Một phần của “klima:aktiv,” sáng kiến của Áo nhằm chủ động chống biến

đổi khí hậu. Bao gồm một cuộc thi về lái xe sinh thái; chứng nhận cho các

hướng dẫn viên về lái xe sinh thái; và khóa đào tạo về lái xe sinh thái đã

được chứng nhận dành cho các lái xe ô tô, xe tải và xe buýt.

START – Các hành

động trong ngắn

hạn để tổ chức lại

vận tải hàng hóa

Bristol, Anh Quốc; 

Gothenburg, Thụy

Điển; Ljubljana, 

Slovenia; Ravenna, 

Italy; Riga, Latvia

2006 - 2009 Một phần của dự án lớn hơn, tập trung vào vận tải hàng hóa để đảm bảo

việc vận chuyển hàng hóa thân thiện hơn về năng lượng và môi trường.

TREATISE Các nước châu Âu 01/2005 –

06/2007 

Cung cấp đào tạo miễn phí về các chủ đề vận tải bền vững.



Lái xe sinh thái ở châu Á, Thái Bình Dương và

Hoa Kỳ
Tên chương trình/chiến

dịch

Khu vực Thời gian

thực hiện

Mô tả/mục tiêu

Phương tiện xanh Trung
Quốc

2009 Dạy các lái xe các nguyên tắc của lái xe sinh thái.

Dự án vận tải xanh Nhật Bản Đang thực
hiện

Khuyến khích các lái xe tải lái xe hiệu quả hơn
bằng cách thực hành lái xe sinh thái và với sự hỗ
trợ của các thiết bị trên xe

Thay đổi lái xe Denver, 
Colorado

2008 Không chạy không tải và thúc đẩy các kinh
nghiệm giao thông vận tải thân thiện môi trường
hơn.

Lái xe sinh thái Hoa Kỳ Hoa Kỳ 2008 Giới thiệu với các lái xe về các nguyên tắc của lái
xe sinh thái

Đào tạo đội xe về lái xe
sinh thái

Milwaukee
, WI

2009 Cải thiện tiết kiệm nhiên liệu của đội xe thông
qua thực hành lái xe sinh thái

Thành phố New York 
xanh – Tắt máy

New York 2009 Không chạy không tải

Energywise Rally New 
Zealand

2011 Nâng cao nhận thức về các phương tiện hiệu
quả về nhiên liệu và các kỹ thuật lái xe

Đi lại thông minh Úc Hiện nay Hãy bắt đầu lái xe sinh thái để giảm phát thải từ
phương tiện và bù đắp mức tăng giá nhiên liệu.



Các công nghệ lái xe sinh thái

Nhà sản
xuất xe

Tên công
nghệ

Tính sẵn sàng Mô tả

Fiat Lái xe sinh
thái

Châu Âu: Grande 
Punto, Punto 
Evo, Bravo, 
Croma, Qubo, 
Doblò, and 500 
mẫu

Hệ thống tập hợp số liệu về hiệu quả
phương tiện trên một USB.

Ford Máy đo
thông minh 
với Hướng
dẫn lái xe
sinh thái

Bắc Mỹ: Các mẫu
Fusion 2010 và
Milan hybrid

Hiển thị thông tin về mức tiết kiệm
nhiên liệu hiện thời, lịch sử tiết kiệm
nhiên liệu, công tơ mét, nhiệt độ động
cơ, dữ liệu về hộp số và hành trình.

Honda Hỗ trợ lái xe
sinh thái

Các mẫu từ 2010 
trở lại đây

Đưa ra các phản hồi theo thời gian thực
cho lái xe thông qua chức năng hướng
dẫn



Các công nghệ lái xe sinh thái

Nhà sản
xuất xe

Tên công
nghệ

Tính sẵn
sàng

Mô tả

Nissan Eco Pedal Japan: 
Mẫu Fuga

Hệ thống tính toán tỷ lệ tăng tốc hiệu quả
nhất.

Kia Hệ thống
lái xe sinh
thái hoặc
hướng dẫn
lái xe sinh
thái

Các mẫu
với sang số
tự động
(2008 hoặc
các mẫu
sau này)

Displays in real-time an “ECO” light on the 
dashboard. Displays green when the vehicle 
reaches high fuel-efficient driving and white 
for normal driving or for inefficient driving

Toyota Chỉ số lái
xe sinh thái

Lựa chọn
các mẫu

Nằm trên bảng điều khiển, chỉ số này sẽ sáng
khi phương tiện đang được vận hành tiết
kiệm nhiên liệu



Thị trường sau lái xe sinh thái – Công nghệ bên

trong phương tiện



Các ví dụ thực tế thành công về Lái xe sinh tháiE

● “Lái xe sinh thái (lái xe thân thiện

với môi trường) sẽ giảm khí thải

NOx và CO2 ”

● Kawasaki City (2006)

1) Đặt mục tiêu giảm khí thải đối với

khu vực logistics 

2) Ghi lại dữ liệu lái xe

3) Ghi lại dữ liệu lái xe và phân tích

4) Đào tạo lái xe

Source: UNCRD (2010) http://www.uncrd.or.jp/content/documents/5EST-P4-4.pdf



Dự án Vận tải xanh – sinh thái

I. Thu thập số liệu – Các lái xe sẽ đưa ra số liệu về khoảng cách lái xe

và lượng nhiên liệu tiêu thụ/Mức độ sử dụng nhiên liệu

- Các công cụ áp dụng: tranh cổ động, bút chì, giấy dán (dành cho các lái xe

chuyên nghiệp) 

II. Thực hiện lái xe sinh thái – đánh giá và so sánh giữa thói quen lái

xe và sử dụng nhiên liệu

- Các công ty chuyên về lái xe sinh thái (ASUA Corporation)

- Để tăng tính bền vững, điều quan trọng là phải chuẩn bị các hệ thống

khởi động tốt – từ cả phía người quản lý và cơ quan quản lý . 

- Các phương thức hội thảo – đào tạo

III. Quan trắc và đánh giá- Các kết quả được phân tích và phản hồi lại

cho người lái xe

IV. Recognition of superior driversSource: UNCRD (2010) http://www.uncrd.or.jp/content/documents/5EST-P4-4.pdf



Dự án Vận tải xanh – sinh thái

Source: UNCRD (2010) http://www.uncrd.or.jp/content/documents/5EST-P4-4.pdf



Các chương trình của CAA I về lái xe sinh thái

● 1’M Blue (Tôi là mầu xanh) – Chiến dịch lái xe

xanh – an toàn

● Dự án vận tải anh ở Ấn Độ

● Bộ công cụ quản lý về đội xe xanh

● Điều phối và tổ chức Hội thảo lái xe sinh thái ở 

Trung Quốc

● Lái xe sinh thái ở Jakarta 

● Lái xe sinh thái ở Bandung 



a) Chiến dịch lái xe sinh thái an toàn I am Blue 

● Chiến dịch lái xe sinh thái – an toan 1’M Blue là một chương trình

với mục đích giao dục cho khoảng 1 triệu người lái xe Philippine

về các kỹ năng lái xe giúp làm sạch không khí và khuyến khích lái

xe an toàn, sử dụng nhiên liệu hiệu quả và an toàn đường bộ.

Chiến dịch tổng thể

bao gồm các video

về giáo dục, các

chiến dịch xã hội và

truyền thông, các hội

thảo về lái xe sinh

thái và quản lý đội xe

xanh để tăng cường

nhận thức về giúp

bảo vệ môi trường

và khuyến khích lái

xe sinh thái.



b) Dự án vận tải xanh Ấn Độ

Sáng kiến này với mục đich dùng định
hướng thị trường và khung xã hội dân sự
định hướng hợp tác để cung cấp một bộ
công cụ để xây dựng tiêu chuẩn; cải thiện
sử dụng nhiên liệu hiệu quả; tiết kiệm chi
phí và đánh giá các kết quả mà họ đạt
được cho các đơn vị giao nhận vận tải, các
công ty vận chuyển và các công ty logistic
để họ tiết kiệm được chi phí.

Các yêu tố mang tính nguyên tắc của
chương trình này gồm: 1) chương trình đối
tác; 2) các can thiệp mang tính công nghệ;
3) ghi nhận, định hướng thị trường và dịch
vụ tiếp cận cộng đồng

Dự án này đã triển khai một khóa đào tạo
lái xe sinh thái tại Jamshedpur ở Bang
Jharkhand và một modul khóa học đã
được thiết kế phục vụ cho yêu cầu của
bang.



c) Bộ công cụ về Quản lý đội xe sạch

● Meralco SDS nhận thấy hơn 14% nhiên liệu tiết kiệm được trong nửa năm
đầu 2010 (so với nửa năm đầu năm 2009) từ kháo đào tạo lái xe sinh thái, cơ
cấu lại đội xe và cải thiện hệ thống bảo dưỡng và các nỗ lực khác là một
phần từ kết quả trên. 

● Dự án này đã giúp Tổ chức không khí sạch châu Á hợp tác với khối tư nhân
để áp dụng bộ công cụ này và áp dụng lái xe sinh thái. Các doanh nghiệp
khối tư nhân gồm: 
• Isuzu, là công ty sản xuất và bán các đầu máy và phương tiện chạy bằng dầu diesel đã

đồng ý là đối tác của CAA để giới thiệu khóa đào tạo lái xe sinh thái. Khóa đào tạo này
được thực hiện tại Meralco.

• Honda, giúp tổ chức các khóa đào tạo về quản lý đội xe cho các cơ quan liên quan của
Chính phủ Philippine

• Shell, tổ chức các khóa đào tạo cho các cán bộ quản lý đội xe buýt

• Cơ quan quản lý về môi trường Philippine là Ban thư ký để xây dnwgj và triển khai Bộ
công cụ này và đào tạo lái xe sinh thái tại Philippine

• Bosch, giúp xây dựng các khóa đào tạo bảo dưỡng ngăn ngừa cho các công ty khai
thác xe buýt



d) Chương trình đào tạo lái xe sinh thái ở Trung

Quốc

● Clean Air Asia đã thiết kế, điều phối và tổ chức
Hội thảo về “ lái xe sinh thái” với mục đích chia 
sẻ các kinh nghiệm về các kỹ năng lái xe sinh
thaais hiện đã được áp dụng tại Trung Quốc và
CHLB Đức. 

● Hội thảo về Chuyển số: Lái xe sinh thái cho
vận tải đường bộ ở Trung Quốc đã được tổ
chức vào ngày 24/11/2011 tại khách sạn Beijing 
International Hotel.

http://cleanairasia.org/node7809/


e) Lái xe sinh thái ở Bandung 

Clean Air Asia đã hỗ trợ xây

dựng năng lực cho chính

quyền thành phố Bandung  về

khuyến khích và nhân rộng

chương trình lái xe sinh thái cho

thành phố này

• Cung cấp các đầu vào kỹ

thuật để xây dựng các chương

trình đào tạo lái xe sinh thái

phù hợp với điều kiện của địa

phương gồm:

• Sổ tay lái xe sinh thái

• Đánh giá các ảnh hưởng

của chương trình đào tạo

lái xe sinh thái đang áp

dụng



f) Lái xe sinh thái ở Jakarta

● Chương trình được thực hiện
làm 5 giai đoạn, bao gồm
nghiên cứu về thái độ của
người lái xe và người đi bộ
tại vùng Jakarta (Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang 
and Bekasi – collectively 
known as Jabodetabek) để
sau đó xây dnwgj các chiến
lược về hiệu quả kinh tế khi
giảm phát thải nhà kính
thông qua ứng dụng các
chương trình đào tạo lái xe
sinh thái.

• Bộ công cụ về hướng dẫn
đào tạo lái xe sinh thái

• Giáo trình đào tạo lái xe
sinh thái



Các yếu tố thành công của Lái xe sinh thái

● Tuy nhiên, nên nhớ rằng hiệu quả của việc lái xe sinh thái

sẽ phụ thuộc vào :

Yếu tố chính: Người lái xe- có thái độ tích cực với lái xe

sinh thái; cố gắng áp dụng kỹ 100% kỹ năng lái xe sinh thái; 

cam kết cá nhân và bảo dưỡng đội xe

Các yếu tố khác:

• Các điều kiện bên ngoài: thái độ của người lái xe đối với đối

tượng sử dụng đường khác và lưu lượng giao thông

• Hệ thống tín hiệu giao thông đường bộ; hạn chế về tốc độ và

các trở ngại khác ảnh hưởng tới luồng giao thông



Các nhân tố của một chương trình lái xe sinh thái

thành công

Chương trình
lái xe sinh thái

Truyền
thông, thị
trường và

thương
hiệu

Xây dựng
năng lực

Ghi /lưu dữ
liệu

Quan trắc, 
Phản hồi hệ

thống và
đánh giá

Công nghệ

Nguồn tài
chính

Chính sách



Kết luận

Hiệu quả tiềm năng của lái xe sinh thái không phải

là sự tưởng tượng.
• Lái xe hiệu quả có thể mang lại chi phí tiết kiệm nhiên liệu một

cách ổn định và giảm lượng phát thải CO2 cũng như có các ảnh

hưởng tích cực tới an toàn đường bộ và lưu lượng giao thông

● Lái xe sinh thái không phải giải pháp mang tính

quyết định, nhưng là cách thức thiết thực để đạt

được mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát

thải.



Thank you!
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