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GFA – Vận tải xanh châu Á là gì?
Điều lệ
Mạng lưới công nghiệp (hợp tác phi lợi nhuận ở Singapore) tập trung vào vận
tải đường bộ bền vững ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, tương tự EPA
Smartway ở Bắc Mỹ và GFE ở Châu Âu, nâng cao hiêu quả sử dụng nhiên liệu,
giảm khí thải CO2e và giảm thiểu hơn nữa chi phí logistics trên toàn chuỗi cung
ứng

Nhiệm vụ cụ thể
+
+

+

Thực hiện tiêu chuẩn công nghiệp xanh, liên
kết với các quốc gia trong khu vực
Công nhận bên vận chuyển và bên gửi hàng
đã đáp ứng được tiêu chuẩn công nghiệp xanh
(Nhãn)
Xây dựng Hệ thống sinh thái xanh là nơi để
Bên vận chuyển có thể truy cập vào cơ sở dữ
liệu bất cứ lúc nào và đưa ra quyết định “sáng
suốt” sử dụng công nghệ “xanh”
(bên vận chuyển thể hiện thực hành xanh, cung cấp tiêu
chuẩn xanh

+

Kết nối con người
Chuỗi cung
ứng

Người Vận
chuyển

Người giao
nhận

Công
đồng

Chia sẻ thông tin về các công nghệ xanh và
các ví dụ thực tế điển hình

GREEN FREIGHT ASIA
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GFA – Các thành viên tín nhiệm| Các mô hình tổ chức

Mô
tả
Description

Bên gửi hàng/bên mua
Tập đoàn đa quốc gia

Bên chuyên chở
(vận chuyển hàng hóa
theo hợp động)

Các công ty mua dịch vụ vận tải hàng hóa
đường bộ để vận chuyển hàng hóa đến
người tiêu dùng
Các công ty sở hữu phương tiện
vận chuyển hàng hóa

Các doanh nghiệp SMEs
(Hàng hóa đường bộ)

GREEN FREIGHT ASIA
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GFA – Tại sao tập trung vào hàng hóa đường bộ?

1
World
transport
energy
Sử dụng
năng lượng
vận tải use

Market
fragmentation

Thị trường rời rạc

12%

~ 300 – 400 máy
bay

10%

~ 150 đường tàu
biển

25%

> 1,000,000 người
vận chuyển

Xe tải vừa và nặng

Hệ thống xe tải rồi rạc, 90% xe tải ở Châu Á sở hữu lái xe tư nhân và chỉ 0,1% là
các công ty có khoảng >100 đầu xe
Source:1) IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007/ chapter 5 Transportation [remaining: Light Duty Vehicles 44.5%/ 2-wheelers: 1.6%/ Buses: 6.2%/ Rail: 1.5%

GREEN FREIGHT ASIA
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GFA – Xu hướng và tầm nhìn cho công nghiệp

90%

Chủ xe tải có 1-3 đầu
xe tải
(>1 triệu chủ xe ở Châu
Á)

<1%

Chủ sở hữu >100 đầu
xe tải

GREEN FREIGHT ASIA

•

Chi phí dành cho logistic chiếm 15-25% trong
tổng GDP ở Châu Á, cao hơn đáng kể so với Mỹ
và ChÂu Âu, các nước phát triển là trên 10%.

•

Vận tải hàng hóa, từ 35 đến 60% cho tổng chi phí
logistic ở Châu Á là yếu tố chính .

•

Ô nhiễm không khí là một trong 10 nguyên nhân
hàng đầu gây ra bệnh tử vong. Báo cáo về Gánh
nặng bệnh tật trên toàn cầu thực hiện vào 2010 cho
thấy khoảng 3,2 triệu người chết do hậu quả của ô
nhiễm không khí, so với 800.000 năm 2000.

•

20 % khí thải nhà kính từ vận tải hàng hóa và hành
khách
Một nửa phương tiện thương mại trên toàn thế giới
được bán ở Châu Á, chủ yếu là xe tải

•
•

Xe tải chiếm 9% phương tiên ở Châu Á nhưng có
đến 54% khí thải CO2
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GFA – Vấn đề xanh là gì
Green Expertise/
Doanh nghiệp xanh
Capabilities

Người gửi hàng/
Người mua
Tập đoàn đa quốc gia

Bên chuyên chở (vận
chuyển hàng hóa theo
hợp động)
Các doanh nghiệp
SMEs
(Hàng hóa đường bộ)

Cần điều gì?
GREEN FREIGHT ASIA

CAO

Green Motivation

CAO

‘không đủ khả năng không có

HẠN CHẾ

HẠN CHẾ

‘không đủ khả năng

Không được công nhận

+

Đầu tư xanh = hạn chế

Định nghĩa tiêu
chuẩn Vận tải xanh

Cải thiện chung
Lĩnh vực xanh
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GFA – Hoạt động chính/ dịch vụ đưa ra
Green Freight Asia đưa ra 3 sản phẩm chính:

Industry or Sector Overview | Please provide details on the following:
Key activities / services offered by the organization
Target regions in terms of members / beneficiaries, market niche, geographical coverage
Trends and outlook for the industry segments that the organisation is operating in.

Nhãn GFA

Cam kết của công ty về thực hiện bền vững vận tải xanh thể hiện rõ khi dán nhãn GFA. Nhãn của người gửi hàng gắn với
nhãn của người chuyên chở, khi người chuyên chở sử dụng mạng lưới, để tạo ra mối quan tâm giữa 2 bên để tiến tới vận tải
xanh
▪ Người gửi hàng (các công ty mua dich vận tải đường bộ) có thể được đánh giá là người chuyên chở xanh và dành được
nhãn GFA cho công ty
▪ Người chuyên chở (Các công ty sở hữu phương tiện thương mại để vận chuyển hàng hóa) đạt được lợi thế cạnh tranh khi
người gửi hàng đạt được nhãn GFA.

Dịch vụ GFA
… Sắp xếp nhãn GFA trong chương trình quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương cũng như các khu vực tiêu chuẩn hóa và
công nhận vận tải xanh
… Kết nối các tổ chức có mục tiêu và mối quan tâm để tăng cường thực hành vận tải xanh
… Để chia sẻ thông tin từ cộng đồng (vd trợ cấp và quy định) với đơn vị tư nhân

Công nghệ xanh GFA & sàn thực hành
… hỗ trợ và thông qua công nghệ vận tải xanh với nỗ lực để mở rộng
… hỗ trợ đưa ra sàn cho
o Đơn vị sản xuất xe tải/công nghệ
o Người chuyên chở sử dụng công nghệ xanh
o Người chuyên chở trong thị trường công nghệ xanh

GREEN FREIGHT ASIA

-- chia sẻ thông tin về công nghệ xanh
-- chia sẻ kinh nghiệm
-- lựa chọn phù hợp nhất
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GFA – một phần của sự dịch chuyển vận tải xanh lớn hơn
VẬN TẢI
HÀNG HÓA MẶT ĐẤT

simplified/ not exhaustive

China Green
Freight Initiative

VẬN TẢI HÀNG HÓA
BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Clean Cargo

Green Freight
India

VẬN TẢI HÀNG HÓA
BẰNG ĐƯỜNG
HÀNG KHÔNG
SmartWay, ra đời năm 2004, đã đạt được
• 3.000 đối tác
• 120,7 triệu thùng dầu (tương đương với 10 triệu ô tô một năm) | đã tiết kiệm
$16.8 tỷ

Air Cargo Carbon
Footprint (ACCF)
Working Group

• Giảm 51.,6 triệu tấn CO2

Các đối tác

some
Members

GREEN FREIGHT ASIA
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GFA – Ghi nhận sự cam kết hướng tới áp dụng hơn nữa vận tải xanh
•

Tầm nhìn của GFA và nhãn GFA là xây dựng hệ thống sinh thái xanh là nơi
để bên giao nhận /bên mua dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ có thể
truy cập vào cơ sở dữ liệu thành viên của GFA bất cứ lúc nào và lựa chọn bên
vận chuyển đã được đưa vào danh sách xếp hạng dán nhãn của GFA

•

Người vận chuyển được ghi nhận thành tích thực hành xanh, thì sẽ cđược ưu
tiên cấp nhãn GFA

•

Các mức xếp hạng sẽ phụ thuộc vào mức độ cam kết của các tổ chức thông
qua các hoạt động vận tải xanh với 4 mức công nhận nhãn GFA
•
•

•

Công ty thể hiện 1 lá (one leaf) thực hiện cam kết tối thiểu về các hoạt
động vận tải xanh
Công ty thể hiện nhãn 4 lá (four leaf) thực hiện liên tục, cam kết rõ ràng.
và bền vững các hoạt động vận tải xanh

Người gửi hàng cũng như là người mua dịch vụ vận tải xanh sẽ được cung
cấp các dịch vụ hiệu quả từ người vận chuyển, đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu vì
môi trường. Họ kinh doanh trong môi trường nơi mà họ sẽ được cung cấp các
dịch vụ tốt nhất .

Please join and help reduce CO2 Emissions and Air pollution from road freight activities:
http://greenfreightasia.org/about-gfa-label

GREEN FREIGHT ASIA
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Nhãn GFA – phát triển đa quốc gia
Các công ty
Thành viên GFA

NGO
Tổ chức không khí sạch Châu Á
Trung tâm kiểm soát vận tải hàng
hóa thông minh
Kinh doanh có trách nhiệm với xã
hội

GREEN FREIGHT ASIA

Các công ty
TUV - SUD

Hàn lâm
Trường đại học quản lý Singapore
Trường ĐH quốc gia Singapore
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Nhãn GFA – người gửi hàng & người vận chuyển
Illustration

Người vận chuyển
ĐƯỜNG

Phương thức (hàng không, đường biển)

Bên mua/
Bên vận chuyển lớn
Đường

Khách hàng

Đường

Khách hàng khác

Bên vận chuyển
R

Khách hàng R

Khách hàng R

GREEN FREIGHT ASIA

Khách hàng R

Khách hàng R

Khách hàng R

Khách hàng R

Khách hàng R
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Khách hàng

Nhãn vận tải xanh châu Á – phân loại
Phân loại được xác định bằng cam kết của các tổ chức để đáp ứng thực hiện vận
tải xanh, nhãn GFA gồm 4 mức

Lá

Mô tả

Thống nhất tham gia/thông qua
Tăng cường tham gia/thông qua
Cam kết tham gia/ thông qua
Áp dụng rộng rãi/ thông qua

GREEN FREIGHT ASIA
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Nhãn Green Freight Asia
Nhãn GFA trước tiên được thiết kế để giải quyết nhiều yếu tố giúp các công ty hướng
tới vận tải xanh.
Giới thiệu về nhãn:
• Công nhận người vận chuyển và người gửi hàng/người mua thông qua tiêu
chuẩn cụ thể Vận tải xanh.
• Kết nối người gửi hàng đến người mua hàng
• Sáng tạo hệ thống vận tải sinh thái bằng cách người gửi hàng có thể đăng nhập
vào cơ sở dữ liệu và sử dụng dịch vụ xanh
• Người gửi hàng nên được ghi nhận khi thực hiện thực hành xanh, cung cấp
cho họ nhãn GFA để biểu dương

GREEN FREIGHT ASIA
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Sử dụng nhãn GFA
Công ty (công ty gửi gửi hàng hoặc công ty chuyên chở) muốn sử dụng nhãn GFA
phải hoàn thiện câu hỏi cho Đơn vị thẩm định đánh giá GFA, đơn vị này sẽ cập nhật
dự liệu và định ra là công ty đó được cấp loại nhãn GFA nào dựa trên bản câu hỏi trả
lời

▪

1
2

▪

Bên chở
hàng
Bên gửi
hàng

4

Bên thẩm đinh
nhãn GFA

3
GFA

Bên thẩm định nhãn GFA phải giữ bí mật thông tin, chia sẻ với Tổ chức vận tải xanh
châu Á, các thông tin về loại nhãn của công ty có, không đưa thông tin nhạy cảm.

GREEN FREIGHT ASIA
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Green Freight Asia – Review Status to date
T11/2015, 75 đơn xin đăng ký nhãn GFA và các công ty thành công nhận được Chứng chỉ xuất
sắc

Cơ sở dữ liệu
Tổng số phiếu xin tham gia nhãn GFA gồm
•
4,100
xe
•
> 65
triệu lít dầu
•
>175,000
tấn CO2
ở 14 quốc gia Châu Á Thái Bình Dương

Quá trình thực hiện nhãn sau một thời gian
•
•
•

30 %
57 %
13 %
−
−
−

không đáp ứng nhãn loại 1 Leaf-1
đảm bảo chuẩn nhãn loại Leaf -1
đảm bảo chuẩn nhãn loại 2 Leaf-2

Logo(s)

Mức trung bình trên tất cả các đơn xin gia nhập (thành viên và phi thành viên) 0,8
Mức trung bình trên tất cả các đơn xin gia nhập từ các thành viên 1
Mức trung bình trên tất cả các đơn xin gia nhập từ phi thành viên là 0,5

GREEN FREIGHT ASIA
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Green Freight Asia – GFA Label country distribution
Vietnam, 5%

Australia, 5%

Bangladesh, 3%
Cambodia, 1%

Thailand, 12%
South Korea, 1%

China, 31%
Singapore, 19%

Pakistan, 3%
New Zealand, 4%
GREEN FREIGHT ASIA

Japan, 5%
Malaysia, 5%

Hong Kong, 3%
India, 3%

Australia
Bangladesh
Cambodia
China
Hong Kong
India
Japan
Malaysia
New Zealand
Pakistan
Singapore
South Korea
Thailand
Vietnam
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GFA Label Criteria: Shippers/Buyers
xxx

Criterion ID

STRATEGY

ONE

TWO
L1-C-S-B#1

• Thành viên GFA
• Ký văn bản cam kết
GFA

THREE
L2-X-S-B#6

Câu hỏi liên hệ GFA
L2-X-S-C#4

Khẩu hiệu đinh hướng GFA
trong GTVT

DATA

75% lưu lượng vận tải
đường bộ
− Tổng số người chở hàng
− Tổng số người chở hàng
có nhãn GFA (leaf 0-4)

L3-X-S-B#7

Người hỗ trợ GFA

L4-X-S-C#8

Kế hoạch thông minh/
opt.

L3-X-S-C#6

Khẩu hiệu yêu cầu GFA
trong GTVT

L4-X-S-C#9

Khẩu hiệu quy định GFA
trong GTVT

Triển khai số liệu

Số liệu đầu vào
L1-X-S-C#11+12.1

FOUR

L2-X-S-C#12.2

L4-X-S-B#8

75% lưu lượng vận tải đượg
bộ, có nhãn/ không nhãn theo
quốc gia

Cộng đồng Cam kết giảm
khí thải CO2 và có báo cáo
thực hiện

− Tổng lưu lượng vận tải
hàng
− Tổng khoảng cách đị lại
− Tổng số lần gửi hàng
− % mua hàng
[ít nhât một trong yếu tố trên)

L4-C-S-B#9

Tiến độ giảm khí thải CO2
để báo cáo GFA

CARRIER

Thông báo người gửi hàng
> X%2 hàng hòa được hợp đồng để người chuyên chở có nhãn GFA
informed
Leaf
carriers
L1-X-S-B#4
L2-X-S-C#12.2c
L3-X-S-C#12.2c
L4-X-S-C#12.2c
100% người chuyên chở
thông báo GFA

This criterion is relevant for GFA Label applications submitted from 2016 onwards

10%

30%

50%

1: see Appendices C-E; 2 GFA Leaf-1-4 carrier freight volume or distance travelled or # of consignments or procurement spend divided by the total across GFA Leaf 0 – 4 Carrier.

GREEN FREIGHT ASIA
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GFA Label Criteria: Carriers
xxx

Criterion ID

STRATEGY

ONE

TWO

THREE

L1-C-S-B#1

L3-C-X-B#6

• Thành viên GFA

Người hỗ trợ GFA

• Ký văn bản cam kết
GFA

Số liệu đầu vào
DATA

L1-C-X-C#8+9.1-9.3

TECHNOLOGY

FOUR

8 Tổng số phương tiện
9.1 Loại nhiên liệu

9.2 Tiêu chuẩn phát thải

L2-C-X-C#9.4

L3-C-X-B#5

• Tổng cộng lưu lượng
hàng hóa hàng năm
• Khỏang cách đi lại

[all of the above by vehicle class]

• Tiêu thụ năng lượng

L1-C-X-C#4

Lập kế hoạch thông
minh/ opt.

Triển khai số liệu

9.3 Sử dụng nhiên liệu/
Công nghệ giảm CO2

Proven regular
maintenance
program in place

L4-C-X-C#5_6

[Cho tất cả phương tiện

• Hiệu quả CO2

Cộng đồng Cam kết giảm
khí thải CO2 cho các
phương tiện của mình
L4-C-X-B#8

Tiến độ giảm khí thải CO2
để báo cáo GFA

# Công nghệ giảm khí thải CO2

L2-C-X-C#9.3c

2

• Mức độ thải khí CO2

L4-C-X-B#7

L3-C-X-C#9.3c

L4-C-X-C#9.3c

3

4

% lái xe được đào tạo lái xe sinh thái

100%

GREEN FREIGHT ASIA

L2-C-X-C#7

L3-C-X-C#7

L4-C-X-C#7

> 50%

> 70%

> 90%
| 19 |

2 new GFA services

Báo cáo khí thải vận tải
xanh Châu Á
Chứng chỉ nhãn GFA cho người vận chuyển
được đề cập ở trang 1, báo cáo Khí thải.
Công ty đăng ký nhãn GFA có xem là một
cách để yêu cầu báo cáo khí thải kết hợp với
Chứng chỉ GFA.

Môdun đào tào vận tải xanh
Châu Á
•
•
•
•

4 Mô dun
2 giờ
Phần mềm truyền thông hoặc lớp học
Các công ty chi trả mời người đào tạo

Mô dun:
• Nhãn GFA
• Tối ưu hóa chiến lược xanh/công nghệ cho
người vận chuyển

+

GREEN FREIGHT ASIA

•

Tối ưu hóa chiến lược xanh cho người gửi hàng

•

Ước tính lượng khí thải
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Join GFA as a new member

GREEN FREIGHT ASIA
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Xin cám ơn

Pei Shyuan Yeo, Development Manager, GFA
www.greeenfreightasia.org
pei.yeo@greenfreightasia.org

+65 9002 0752

GREEN FREIGHT ASIA
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Vận tải xanh Châu Á đang hứa hẹn và hấp dẫn
các đối tác/tổ chức chia sẻ kinh nghiệm và để
xây dựng các chiến lược cho khu công nghiệp
và tăng cường công nhận thực hiện chuỗi cung
ứng bền vững. Chúng ta khuyến khích các bên
các bên cùng tham gia và học hỏi kinh nghiệm
lẫn nhau.
GREEN FREIGHT ASIA
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Any Questions?

GREEN FREIGHT ASIA
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Phụ lục

GREEN FREIGHT ASIA
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Where does GFA play?

Công nghệ thực hiện xanh

XÂY DỰNG Ý THỨC, THỰC HÀNH TỐT NHẤT VẬN TẢI XANH

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY ĐỂ ĐẠT VẬN TẢI XANH

THU THẬP SỐ LIỆU/ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ XANH/XÂY DỰNG CHUẨN MỰC

SẮP XẾP VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH VẬN TẢI XANH KHÁC VÀ SÁNG KIẾN QUỐC GIA

CÔNG NGHỆ DỰ VÀO GHG

GREEN FREIGHT ASIA

Nhưng chúng ta sẽ kết nối
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Vận tải xanh Châu Á – phí thành viên

Phí
500 USD

Quy mô công ty
Công ty có doanh thu hàng năm ít hơn 25 triệu USD

1,000USD

Công ty có doanh thu giữa 25-250 triệu đô

5,000 USD

Công ty có doanh thu giữa 250-1000 triệu đô

10,000 USD

Công ty có doanh thu hơn USD 1,000 triệu đô

GREEN FREIGHT ASIA
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