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Tối 1/11 (giờ Việt Nam), nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland 
Boris Johnson, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu 
cấp cao Việt Nam bắt đầu tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên 
hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Vương quốc Anh. Sự kiện này một lần nữa khẳng định 
Việt Nam luôn là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên 
hiệp Vương quốc Anh và Bắc 

Ireland Boris Johnson, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị 
COP26; thăm làm việc tại Vương 
quốc Anh từ ngày 31/10 đến ngày 
3/11.
 Tháp tùng Thủ tướng Chính phủ 
trong chuyến công tác này có Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 
các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ nhiệm Ủy 
ban Xã hội của Quốc hội, Bộ trưởng 
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Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ 
trưởng Bộ Quốc phòng.
 Đại diện lãnh đạo Văn phòng 
Chính phủ và các Bộ: Ngoại giao, 
Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo 
dục và Đào tạo, Y tế; Ban Tuyên giáo 
Trung ương, Ban Đối ngoại Trung 
ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy 
ban quản lý vốn nhà nước, Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam; Đại sứ Việt Nam tại Vương 
quốc Anh và Đại sứ Việt Nam tại 
Cộng hòa Pháp tham gia Đoàn.

 Theo dự kiến ban đầu, COP26 sẽ 
được tổ chức vào cuối tháng 11 đầu 
tháng 12/2020, nhưng do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19, hội 
nghị này buộc phải lùi lại một năm. 
Đây là hội nghị được Liên hợp quốc 
tổ chức thường niên nhằm rà soát 
quá trình thực hiện Công ước khung 
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, 
đưa ra các quyết định quan trọng 
nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả 
các điều khoản trong công ước. 
Theo Ban tổ chức, sự kiện lần này có 
sự tham dự trực tiếp của hơn 30.000 
đại biểu, trong đó có 120 nguyên thủ 
quốc gia cùng với Tổng Thư ký Liên 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị COP26 (Ảnh: TTXVN)

TIN TRONG NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH
THAM DỰ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 26 CÁC BÊN THAM GIA

CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC
VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (COP26)
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hợp quốc António Guterres và lãnh 
đạo của nhiều tổ chức, tập đoàn đa 
quốc gia.
 Giới quan sát đánh giá, COP26 là 
sự kiện quốc tế lớn có tầm quan 
trọng hàng đầu hiện nay. Tính chất 
đặc biệt của hội nghị một phần do 
bối cảnh biến đổi khí hậu đang có 
những diễn biến hết sức phức tạp, 
khó lường, với tác động ngày càng 
trầm trọng trên phạm vi toàn cầu. 
Theo Thỏa thuận Paris về biến đổi 
khí hậu (năm 2015), thế giới nỗ lực 
giữ nhiệt độ trung bình của trái đất 
chỉ tăng dưới 2oC vào cuối thế kỷ 
này, đồng thời nỗ lực duy trì mức 
tăng 1,5oC so với thời kỳ tiền công 
nghiệp. Tuy nhiên, dù mới bước vào 
thập kỷ thứ ba, nhiệt độ trái đất đã 
tăng gần 1,2oC. Thực trạng này đòi 
hỏi các quốc gia cần hành động 
khẩn trương và mạnh mẽ để có thể 
đạt được mục tiêu đã đề ra.
 Trong bối cảnh đó, COP26 được kỳ 
vọng có thể huy động được 100 tỷ 
USD/năm để tài trợ cho các hoạt động 
ứng phó với biến đổi khí hậu tại các 
nước đang phát triển, đồng thời xác 
định mục tiêu tài chính mới cho giai 
đoạn sau năm 2025. Bên cạnh đó, hội 

nghị cũng hướng tới việc xây dựng 
hướng dẫn thực hiện đối với một số 
điều khoản quan trọng còn lại của 
Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, 
trong đó chú trọng thu hẹp khoảng 
cách cam kết của các quốc gia 
trong giảm phát thải khí nhà kính 
cần thiết để giữ mức tăng nhiệt độ 
trái đất ở 1,5oC. Hội nghị này cũng sẽ 
đưa ra chiến lược dài hạn nhằm 
khuyến khích các nước hướng tới 
mục tiêu phát thải ròng bằng “0”. 
Thông qua các thảo luận, COP26 
cũng nỗ lực giải quyết nhiều vấn đề, 
trong đó nổi bật là chương trình làm 
việc mới về giáo dục, đào tạo, nâng 
cao nhận thức và tiếp cận thông tin 
về khí hậu...
 Đến với COP26, Việt Nam tiếp tục 
thể hiện rõ nét cam kết trong ứng 
phó với biến đổi khí hậu, đồng thời 
kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng 
cường mạnh mẽ các hoạt động hợp 
tác quốc tế đối với nỗ lực này. Cụ 
thể, Việt Nam kêu gọi hỗ trợ các 
nước đang phát triển về tài chính, 
công nghệ và năng lực, với tinh thần 
là hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục 
tiêu giới hạn tăng nhiệt độ trái đất ở 
mức 1,5oC. Mong muốn này không 

chỉ phù hợp với mục tiêu chung của 
quốc tế, mà còn phù hợp chủ trương 
của nước ta về phát triển bền vững, 
phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh 
đặc thù. Từ lâu, Việt Nam đã xác 
định tăng trưởng xanh là mục tiêu, 
nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược 
phát triển bền vững. Trên thực tế, 
Việt Nam đang từng bước chuyển 
đổi mô hình này một cách ổn định, 
hài hòa, hợp lý, có hiệu quả.
 Ngay sau Hội nghị COP26, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính có chuyến 
thăm chính thức Cộng hòa Pháp - 
đối tác chiến lược của Việt Nam và 
cũng là thành viên quan trọng của 
Liên minh châu Âu. Hiện Pháp là bạn 
hàng lớn thứ tư, nhà đầu tư lớn thứ 
hai và nhà tài trợ ODA hàng đầu cho 
Việt Nam trong EU. Đây là chuyến 
thăm song phương chính thức đầu 
tiên tới một quốc gia châu Âu mà 
Thủ tướng thực hiện kể từ khi nhậm 
chức, có ý nghĩa rất lớn trong việc 
thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối 
tác chiến lược giữa hai nước ngày 
càng đi vào chiều sâu và thực chất.

(Nguồn: Báo Chính phủ)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH THAM DỰ HỘI
NGHỊ LẦN THỨ 26 CÁC BÊN THAM GIA CÔNG ƯỚC KHUNG
CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (COP26)



Hôm 1/11, hơn 120 lãnh đạo quốc gia có phiên thảo luận về các giải pháp chống biến đổi khí hậu 
tại COP26 diễn ra tại Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh. Hội nghị này được kỳ vọng bắt đầu cho 
những nỗ lực “giờ chót và tốt nhất” cứu trái đất.
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hát biểu tại Hội nghị cấp cao 
COP26 tối 1/11 theo giờ Việt 

Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
cho biết biến đổi khí hậu đã thực 
sự trở thành thách thức lớn nhất 
đối với nhân loại.
3 thông điệp của Việt Nam
 Theo Thủ tướng, các hiện tượng 
thời tiết cực đoan và tình trạng 
nước biển dâng đang ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến an ninh lương 
thực, an ninh nguồn nước, đến sự 
phát triển bền vững, thậm chí đe 
dọa sự tồn vong của nhiều quốc 
gia và cộng đồng dân cư. “Lời cảnh 
báo này của tự nhiên buộc chúng 
ta phải hành động mạnh mẽ và 
không chậm trễ trên phạm vi toàn 
cầu” - Thủ tướng nhấn mạnh.
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 Thủ tướng cho biết Việt Nam là 
một trong những quốc gia chịu tác 
động nặng nề nhất do biến đổi khí 
hậu và đang hết sức nỗ lực “để vừa 
ứng phó với biến đổi khí hậu vừa 
phát triển kinh tế để vươn lên, bảo 
đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn 
cho người dân”.
 Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính nhấn mạnh ba thông 
điệp quan trọng. Thứ nhất, ứng phó 
với biến đổi khí hậu, phục hồi tự 
nhiên phải trở thành ưu tiên cao 
nhất trong mọi quyết sách phát 
triển, là tiêu chuẩn đạo đức cao 
nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi 
doanh nghiệp và người dân. Khoa 
học phải đi trước để dẫn dắt và 
nguồn lực tài chính phải là đòn bẩy, 
thúc đẩy chuyển đổi mô hình phát 
triển hướng tới kinh tế xanh, tuần 
hoàn. Mọi hành động phải dựa vào 

tự nhiên và lấy người dân làm trung 
tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
 Thứ hai, tất cả các quốc gia cần 
cam kết mạnh mẽ về giảm phát 
thải khí nhà kính trên cơ sở nguyên 
tắc trách nhiệm chung nhưng có 
khác biệt, dựa vào hoàn cảnh và 
năng lực của từng quốc gia. Đây là 
đòi hỏi tất yếu để kiềm chế mức 
tăng nhiệt độ của trái đất.
 “Mặc dù là nước đang phát triển 
mới chỉ bắt đầu tiến hành công 
nghiệp hóa trong hơn ba thập kỷ 
qua, Việt Nam sẽ xây dựng và triển 
khai các biện pháp giảm phát thải 
khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa 
bằng nguồn lực của mình, cùng 
với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng 
đồng quốc tế, cả về tài chính và 
chuyển giao công nghệ, trong đó 
có thực hiện các cơ chế theo Thỏa 
thuận Paris, để đạt mức phát thải 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị COP26 tại Glasgow ngày 1/11 (Ảnh: Reuters)

TIN TRONG NƯỚC
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ròng bằng “0” vào năm 2050” - Thủ 
tướng nêu cam kết của Việt Nam.
 Cuối cùng, tài chính khí hậu, 
chuyển giao công nghệ và nâng 
cao năng lực đóng vai trò rất quan 
trọng để thực hiện thành công 
Thỏa thuận Paris.
 Thủ tướng đề nghị các quốc gia 
phát triển đã phát thải nhiều trong 
quá khứ cần thực hiện đầy đủ các 
cam kết tài chính đã có và khẩn 
trương đề ra mục tiêu tài chính 
tham vọng hơn nữa cho giai đoạn 
sau 2025.
 “Chúng tôi mong muốn tăng 
cường hợp tác với các đối tác quốc 
tế trong các chương trình, dự án 
đầu tư và phát triển bền vững” - 
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
Sáng kiến của Việt Nam tại Hội 
nghị
 Nhiều sáng kiến đã được công 
bố tại COP26 thu hút nhiều quốc 
gia tham gia, trong đó có các sáng 
kiến quan trọng như: Cam kết giảm 
phát thải mê-tan toàn cầu; Tuyên 
bố Glasgow của các nhà lãnh đạo 
về rừng và sử dụng đất; Tuyên bố 
toàn cầu về chuyển đổi điện than 
sang năng lượng sạch; Tuyên bố 
chấm dứt sản xuất phương tiện 
giao thông chạy xăng, dầu từ nay 
đến năm 2040; Liên minh hành 
động về thích ứng với biến đổi khí 
hậu (BĐKH); một số sáng kiến 
trong lĩnh vực nông nghiệp, giao 
thông vận tải, xây dựng… Mỹ và 
Trung Quốc đã ra tuyên bố chung 
về BĐKH, hai nước cam kết hợp tác 
trong thập kỷ tới để xây dựng các 
chiến lược dài hạn nhằm đạt mục 
tiêu đạt phát thải ròng bằng “0”, 

giảm phát thải mê-tan, chuyển đổi 
sang năng lượng sạch và giảm 
phát thải các-bon.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính 
nêu bật hai thông điệp trong phát 
biểu tại sự kiện:
 Một là, Thủ tướng chỉ rõ nguyên 
nhân làm tăng nhiệt độ trái đất là 
do khí mê-tan sinh ra từ việc sản 
xuất, xử lý rác thải thiếu khoa học, 
không bền vững. Do vậy, các nước 
phải cùng đoàn kết thống nhất trên 
nguyên tắc công bằng, công lý và 
hành động quyết liệt, chung tay 
ngăn chặn, đẩy lùi làm giảm sự gia 
tăng của khí thải mê-tan. Thủ 
tướng nhấn mạnh, đây là vấn đề 
toàn cầu nên phải có cách tiếp cận 
toàn cầu và cũng là vấn đề ảnh 
hưởng đến toàn dân nên ta phải có 
cách tiếp cận toàn dân.
 Hai là, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính kêu gọi các nước cần xây 
dựng lộ trình với những giải pháp 
cụ thể, toàn diện, có tính thực tiễn 
cao, cần kích hoạt tất cả các cơ 
chế của Thỏa thuận Paris, bao 
gồm: Cơ chế minh bạch, thị trường 
trao đổi tín chỉ; các nước phát triển, 
các nước giàu, nhất là Mỹ và EU 
cần chia sẻ, hỗ trợ các nước đang 
phát triển, các nước nghèo về tài 
chính khí hậu, chuyển đổi sang 
kinh tế xanh, tuần hoàn, các-bon 
thấp; loại bỏ những rào cản trong 
chuyển giao, tiếp cận công nghệ 
mới, phát triển nguồn nhân lực, 
quản trị tiên tiến… Qua đó, giúp các 
nước tham gia quá trình làm giảm 
phát thải mê-tan một cách hiệu 
quả, góp phần bảo vệ hành tinh 
chung luôn xanh, sạch. Đồng thời, 

Thủ tướng cũng đề xuất rút ngắn 
khoảng cách cam kết giảm phát 
thải với khoảng cách về trình độ 
phát triển giữa các nước để đạt 
trung hòa các-bon vì an toàn cho 
trái đất và sự thịnh vượng, hạnh 
phúc của các thế hệ mai sau.
Tìm kiếm các dự án hợp tác
 Trước khi dự phiên họp cấp cao 
COP26, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính đã có cuộc đối thoại nhanh 
với các nhà đầu tư nước ngoài tại 
hội thảo “Kiến tạo tương lai bền 
vững và thịnh vượng thông qua 
đầu tư tư nhân” do Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư và Ngân hàng Standard 
Chartered tổ chức ngày 1/11 và 
kêu gọi các nhà đầu tư tăng cường 
đầu tư vào Việt Nam.
 Ngân hàng Standard Chartered 
cam kết mạnh mẽ đầu tư phát triển 
bền vững tại Việt Nam, mong 
muốn Việt Nam trở thành thị 
trường hấp dẫn hàng đầu đối với 
nhà đầu tư nước ngoài.
 Trao đổi với các nhà đầu tư, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính khẳng 
định quyết tâm của Việt Nam trong 
tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là đổi 
mới mô hình tăng trưởng theo 
hướng phát triển bền vững, xu 
hướng quốc tế là tăng trưởng xanh.
Tại hội thảo, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính và các Bộ trưởng đã chứng 
kiến lễ trao đổi văn kiện thỏa thuận 
hợp tác của các doanh nghiệp Việt 
Nam với các đối tác nước ngoài, 
trong đó Tập đoàn T&T và          
Standard Chartered ký thỏa thuận 
hợp tác lên đến 6 tỷ USD cho các 
lĩnh vực năng lượng tái tạo và 
truyền tải điện tại Việt Nam.

(Nguồn: Báo Tuổi trẻ)
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“Để thực hiện hiệu quả những cam kết tại COP26, Việt Nam sẽ hành động mạnh mẽ và chắc chắn 
thành công”

L à một trong những quốc gia bị 
ảnh hưởng nặng nề bởi biến 

đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang 
tiên phong trong việc thực hiện các 
cam kết “xanh”, được cộng đồng 
quốc tế đánh giá như hình mẫu về 
một nước đang phát triển còn 
nhiều khó khăn nhưng đã có những 
đóng góp đi đầu cho “ngôi nhà 
chung” an toàn của nhân loại.
 Xung quanh các vấn đề trên, Bộ 
trưởng Trần Hồng Hà đã có những 
chia sẻ về lộ trình thực hiện các 
cam kết “xanh” của Việt Nam đã 
được Thủ tướng đưa ra tại Hội nghị 
COP26.
 Đánh giá về những cam kết và 
thỏa thuận mà Việt Nam đã tham 
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gia tại COP26, Bộ trưởng cho biết, 
việc Việt Nam chủ động tham gia 
những sự kiện trên đã thể hiện tầm 
nhìn chiến lược, quyết tâm và cam 
kết chính trị rất cao của Đảng, Nhà 
nước trong việc đẩy mạnh chuyển 
đổi kinh tế nhằm góp phần giải 
quyết khủng hoảng khí hậu.
 Đặc biệt, những tuyên bố chính 
trị của Thủ tướng Chính phủ tại Hội 
nghị COP26 đã cho thấy vị thế, 
trách nhiệm của Việt Nam trong 
việc giải quyết những thách thức 
nghiêm trọng của toàn cầu, đồng 
thời cũng chính là giúp nước ta 
vượt qua thách thức nghiêm trọng 
do biến đổi khí hậu hiện nay.
 Việt Nam cũng đã tham gia nhiều 

sáng kiến rất quan trọng như cam 
kết không xây dựng mới điện than; 
cam kết về bảo vệ rừng và sử dụng 
đất hợp lý; tham gia liên minh thích 
ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu; 
cùng các quốc gia thảo luận dẫn 
đến đồng thuận thông qua Gói 
Thỏa thuận Khí hậu Glasgow. Đây 
là những cam kết rất mạnh mẽ của 
Việt Nam, hòa cùng với xu thế 
chung của nhân loại, xu thế hành 
động mạnh mẽ về phát triển ít phát 
thải.
 Những cam kết của Việt Nam đã 
được các nhà lãnh đạo các nước, 
các tập đoàn lớn trên thế giới đánh 
giá rất cao.
 Đồng thời, nhằm thực hiện hiệu 

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Ảnh: TTXVN)
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quả những cam kết trên, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà khẳng định Việt 
Nam đã có sự chuẩn bị rất kỹ 
lưỡng ngay từ trước thời điểm 
chính thức tham dự COP26; trong 
đó có việc đưa vấn đề ứng phó với 
biến đổi khí hậu, các cam kết của 
Việt Nam thực hiện Thoả thuận 
Paris vào Luật Bảo vệ Môi trường 
năm 2020, Nghị định về giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính và bảo vệ 
tầng ô-dôn; xây dựng các quy định 
thực hiện giảm nhẹ, thích ứng với 
biến đổi khí hậu đáp ứng yêu cầu 
minh bạch…
 Thực tế, các vấn đề ứng phó với 
biến đổi khí hậu đưa vào Luật, vào 
Nghị định đã được chuẩn bị trên cơ 
sở Gói Thỏa thuận khí hậu             
Katowice đã được thông qua năm 
2018 tại COP24. Do đó, các điểm 
mới trong Gói Thỏa thuận khí hậu 
Glasgow lần này như cơ chế thị 
trường các-bon sẽ được tiếp tục 
nội luật hóa để xây dựng thị trường 
các-bon nội địa của Việt Nam hoàn 
thành vào năm 2025, thực hiện thí 
điểm và đi vào hoạt động chính 
thức từ 2028.
 Các quy định trên cũng là cơ sở 
pháp lý để huy động toàn dân thực 
hiện ứng phó với biến đổi khí hậu, 
đúng như phát biểu của Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính tại 
COP26 - vấn đề toàn cầu phải có 
các tiếp cận toàn cầu; vấn đề tác 
động đến toàn dân thì toàn dân 
phải tham gia ứng phó.
 Trên tinh thần đó, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường đã kiến nghị Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo 
sớm ban hành Nghị định quy định 
giảm phát thải khí nhà kính và bảo 
vệ tầng ô-dôn; danh mục lĩnh vực, 
cơ sở phát thải khí nhà kính phải 
thực hiện kiểm kê khí nhà kính; hệ 
thống giám sát và đánh giá hoạt 
động thích ứng với biến đổi khí hậu 
cấp quốc gia để triển khai thực 
hiện.
 Song song với đó, các bộ, ngành, 
địa phương cần rà soát, điều chỉnh 
các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

có liên quan phù hợp với mục tiêu 
phát thải ròng bằng “0” vào năm 
2050; tích cực, chủ động tăng 
cường hợp tác quốc tế để tranh thủ 
nguồn lực tài chính, công nghệ, tăng 
cường năng lực triển khai Thỏa 
thuận Paris và các cam kết được 
Thủ tướng Chính phủ tuyên bố tại 
Hội nghị COP26.
 Về phía Bộ Tài nguyên và Môi 
trường cũng đã đề xuất Thủ tướng 
thành lập Ban chỉ đạo để đề xuất 
cơ chế, chính sách, pháp luật, quy 
hoạch, thúc đẩy cải cách thủ tục 
hành chính, tạo môi trường thuận 
lợi và tận dụng các cơ hội huy động 
nguồn lực trong, ngoài nước cho 
phát triển hạ tầng biến đổi khí hậu 
và phát triển năng lượng tái tạo; 
chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 
và các đối tác phát triển xây dựng 
đề án về nhiệm vụ, giải pháp đột 
phá triển khai kết quả Hội nghị 
COP26.
 Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường cũng sẽ phối hợp với Bộ 
Quốc phòng và các bộ, ngành, địa 
phương liên quan triển khai điều 
tra khảo sát biển phục vụ quy 
hoạch phát triển điện gió ngoài 
khơi gắn với Quy hoạch không gian 
biển quốc gia; triển khai áp dụng 
các công cụ định giá các-bon, bao 
gồm thuế các-bon và phát triển thị 
trường các-bon trong nước; tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức, năng 
lực cho các tổ chức, doanh nghiệp, 
cá nhân để tham gia các cơ chế thị 
trường, phi thị trường…
 Chia sẻ về những khó khăn, 
thách thức cũng như cơ hội của 
Việt Nam khi thực hiện các cam 
kết đã đề ra, Bộ trưởng Trần Hồng 
Hà cho biết việc tích cực, chủ động 
tham gia các sáng kiến “xanh” tại 
COP26 đã giúp Việt Nam có thể 
tiếp cận được với sự dịch chuyển 
các dòng vốn tín dụng, đầu tư toàn 
cầu; đáp ứng được sự thay đổi về 
“luật chơi” mới về thương mại, kinh 
tế toàn cầu.
 Tuy nhiên, để thực hiện được 
những cam kết nêu trên trên, Việt 

Nam còn có rất nhiều việc phải 
làm. Trước hết là phải rà soát lại 
các chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch đã và đang được xây dựng 
của các bộ, ngành, địa phương để 
điều chỉnh phù hợp với lộ trình đưa 
phát thải ròng của Việt Nam về “0” 
vào năm 2050.
 Mặt khác, để nắm bắt được các 
cơ hội từ sự dịch chuyển các dòng 
vốn tín dụng, đầu tư phát triển của 
thế giới, nhất là từ các định chế tài 
chính, các tổ chức tín dụng, các 
doanh nghiệp đa quốc gia, Việt 
Nam cần phải rà soát, có những 
giải pháp đột phá trong việc đơn 
giản hóa thủ tục hành chính.
 Đặc biệt, Việt Nam cần tạo môi 
trường đầu tư thuận lợi để hợp tác 
phát triển và thực hiện các dự án 
về chuyển đổi năng lượng, giảm 
phát thải khí nhà kính cùng với các 
nước phát triển có tiềm năng về 
kinh tế, công nghệ như Hoa Kỳ, EU, 
Vương quốc Anh, các nước G7, các 
nước Bắc Âu… là những nhà đầu tư 
lớn tại Việt Nam.
 Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải 
tăng cường phổ biến, tuyên truyền 
để người dân và doanh nghiệp hiểu 
được những cơ hội, lợi ích lâu dài 
từ việc tham gia các sáng kiến 
toàn cầu về giảm phát thải khí nhà 
kính cũng như những thách thức 
trong ngắn hạn về chuyển đổi năng 
lượng, chuyển từ nhiên liệu hóa 
thạch sang năng lượng tái tạo. Đây 
là việc cần phải thực hiện có lộ 
trình phù hợp...
 Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng 
định sự tin tưởng vào quyết tâm 
của các cấp lãnh đạo cao nhất của 
quốc gia, sự ủng hộ của xã hội, sự 
hỗ trợ của cộng đồng quốc tế sẽ 
giúp cho việc thực hiện các cam 
kết tại COP26 thành công.

(Nguồn: Vietnam+)

07



Kéo dài hơn một ngày so với dự kiến và căng thẳng đến phút chót, Hội nghị lần thứ 26 Các bên 
tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đạt được không ít mục 
tiêu quan trọng và thể hiện quyết tâm ứng phó biến đổi khí hậu của thế giới. Trong khuôn khổ 
COP26, Việt Nam - một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu - đã 
phát đi thông điệp về mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế trong các chương 
trình, dự án đầu tư phát triển bền vững.

N

COP26 VÀ DẤU ẤN VIỆT NAM

hững mục tiêu tham vọng
Quay trở lại năm 2015, COP21 diễn ra tại Pháp đã 

chứng kiến một dấu mốc lịch sử. Theo đó, các quốc 
gia đã nhất trí hành động để khống chế nhiệt độ trung 
bình trên toàn cầu tăng ở ngưỡng dưới 2oC so với mức 
thời kỳ tiền công nghiệp và đạt mục tiêu tăng không 
quá mức 1,5oC nhằm thích ứng với các tác động của 
biến đổi khí hậu.
 Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ra đời trong bối 
cảnh như vậy. Theo thỏa thuận này, cứ 5 năm một lần 
các quốc gia sẽ phải cam kết thực hiện các mục tiêu 
tham vọng hơn về khí hậu. Điều đó có nghĩa rằng, vào 
năm 2020, các nước cần nộp hoặc cập nhật kế hoạch 
giảm phát thải, hay còn biết đến với tên gọi Đóng góp 
quốc gia tự quyết định (NDC).
 Trước thềm hội nghị, Ban Tổ chức COP26 đã công 
bố những mục tiêu mà thế giới cần đạt được thông 
qua hội nghị này nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống 
biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Các mục tiêu cụ thể 
như sau:
 1. Đưa phát thải ròng toàn cầu về “0” vào giữa thế kỷ 
 này, giữ cho nhiệt độ trái đất tăng không quá 1,5oC
 2. Thích ứng để bảo vệ cộng đồng và môi trường tự 
 nhiên
 3. Huy động tài chính hiện thực hóa mục tiêu 100 tỷ 
 USD
 4. Đoàn kết vì mục tiêu khí hậu
Cam kết của Việt Nam gây ấn tượng mạnh với dư luận 
quốc tế
 Ngày 1/11 tại Glasgow, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị 
thượng đỉnh khí hậu được tổ chức trong khuôn khổ 
COP26, trong đó nêu bật các cam kết của Việt Nam 
đối với nỗ lực chung toàn cầu nhằm hướng đến mục 
tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trái đất ở ngưỡng 1,5oC.
 Thủ tướng khẳng định, mặc dù là nước đang phát 
triển mới chỉ bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa trong 
hơn ba thập kỷ qua, song với lợi thế về năng lượng tái 
tạo, Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp 
giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực 
của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng 
quốc tế, nhất là các nước phát triển, cả về tài chính và 
chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ 
chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng 
bằng “0” vào năm 2050.
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Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại COP26 (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Boris Johnson và Tổng 
Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chào mừng Thủ tướng Phạm Minh 

Chính tới dự COP26 (Ảnh: Karrwai Tang/Chính phủ Anh)

 Trong bài viết ra cùng ngày có tiêu đề “Việt Nam 
đang hướng đến trung hòa phát thải các-bon vào năm 
2050”, hãng thông tấn Reuters nhấn mạnh Việt Nam 
đã “gia nhập hàng ngũ với nhiều quốc gia khác cam 
kết ngừng phát thải vào giữa thế kỷ này hoặc sau đó 
nhằm ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu”.
 Bài viết nhắc lại lời kêu gọi phải có “công bằng, 
công lý về biến đổi khí hậu” mà Thủ tướng Phạm Minh 
Chính đưa ra trong bài phát biểu tại COP26.
 Bài viết cũng dẫn lời Bộ trưởng Bộ Công thương 
Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại một hội nghị bàn tròn 
bên lề COP26 khẳng định Việt Nam sẽ bắt tay vào 
triển khai lộ trình cắt giảm sản lượng nhiệt điện than, 
đồng thời đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất phát 
điện từ gió và năng lượng mặt trời lên 31-38 gigawatt 
vào năm 2030.
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Thủ tướng nước chủ nhà Boris Johnson chào mừng Thủ tướng Phạm Minh 
Chính tới tham dự COP26 (Ảnh: Karrwai Tang/Chính phủ Anh)

 Ngày 2/11, trang tin Times Kuwait có bài viết với 
tiêu đề: “Việt Nam thực hiện các biện pháp mạnh mẽ 
hơn để đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050”.
 Bài báo dẫn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh 
Chính cho rằng ứng phó với biến đổi khí hậu và phục 
hồi thiên nhiên phải là ưu tiên hàng đầu của mọi chính 
sách phát triển, đồng thời là tiêu chuẩn đạo đức cao 
nhất của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cá 
nhân.
 “Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam kêu gọi tất cả 
các nước thiết lập các cam kết mạnh mẽ để giảm phát 
thải khí nhà kính trên cơ sở trách nhiệm chung nhưng 
có sự khác biệt”, bài báo có đoạn viết.
 Tạp chí Bloomberg Green cũng nhấn mạnh cam kết 
đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của 
Việt Nam, dẫn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh 
Chính khẳng định Việt Nam sẽ xây dựng các chính 
sách của mình và kết hợp với sự hỗ trợ về tài chính và 
công nghệ từ các nước phát triển để đạt được mục 
tiêu trung hòa các-bon.
 Không chỉ thu hút sự quan tâm, chú ý từ dư luận và 
truyền thông thế giới, cam kết trung hòa các-bon của 
Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh với các quan chức 
quốc tế.
 Chủ tịch COP26, Bộ trưởng Chính phủ Anh Alok 
Sharma bày tỏ ấn tượng trước cam kết đạt phát thải 
ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050. Ông cho 
rằng tuyên bố thể hiện “tinh thần đi đầu về khí hậu 
thực sự của Việt Nam”, đồng thời nhấn mạnh “mong 
được hợp tác để hỗ trợ thực hiện cam kết quan trọng 
này”.
 Theo Phó Chủ tịch Mạng lưới Việt Nam - Anh, ông 
Paul Smith, bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh 
Chính tại COP26 có ý nghĩa tích cực. Mặc dù là nước 
đang phát triển có thu nhập trung bình và là nước phát 
thải thấp, mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào 
năm 2050 cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam 
trong việc tham gia vào nỗ lực toàn cầu chống biến 
đổi khí hậu, đồng thời chứng tỏ vai trò dẫn dắt của Việt 
Nam tại khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.
 Ông Smith cũng đánh giá cao những những giá trị 
quan trọng mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập 
trong bài phát biểu, đó là “cùng bàn, cùng làm và cùng 
chiến thắng” và “đoàn kết”. Ông cho rằng thông điệp 
mà Việt Nam kêu gọi tại COP26 là thế giới phải đoàn 
kết để có thể chiến thắng trong cuộc chiến chống biến 
đổi khí hậu.
 Ông William Young, chuyên gia về an ninh môi 
trường của Hội đồng Địa chiến lược Anh, cho rằng 
cam kết của Việt Nam tại COP26 đã khiến thế giới 
nhìn nhận rõ vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong cuộc 
chiến chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Cam kết 
này đồng thời chỉ ra những cơ hội phát triển kinh tế, cơ 
hội tạo ra những ngành công nghiệp mới và các cơ hội 
đầu tư khác tại Việt Nam.

 Ông Young đánh giá Thủ tướng Phạm Minh Chính 
đã đúng khi chỉ ra rằng tài chính và công nghệ mang 
tính quyết định để hiện thực hóa các cam kết chống 
biến đổi khí hậu. Các cam kết của mỗi quốc gia không 
chỉ được thực hiện bằng nội lực của quốc gia đó mà 
còn cần tới sự hỗ trợ quốc tế.
 Chuyên gia về an ninh môi trường của Hội đồng Địa 
chiến lược Anh nêu rõ phát biểu của Thủ tướng Phạm 
Minh Chính cho thấy Việt Nam đã nhận rõ sự thay đổi 
trên trường quốc tế trong chuyển sang thực hiện các 
cơ chế hợp tác song phương và đa phương, nghĩa là 
các nước khác nhau cùng làm việc không chỉ ở cấp 
quốc tế mà ở cấp quốc gia.
 

 
 Trong cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển 
Anh Elizabeth Truss cũng đánh giá cao cam kết mạnh 
mẽ của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu.

(Nguồn: nhandan.vn)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Elizabeth Truss tiếp Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, ngày 1/11 (Ảnh: Alan Harvey/Chính phủ Anh)



Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam mang tới thông điệp rõ ràng về việc tiếp tục phát huy vai trò của 
nghị viện các nước trong thúc đẩy cách tiếp cận phát triển xanh, tăng trưởng xanh.
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gày 7/11, đoàn đại biểu Quốc 
hội Việt Nam do Ủy viên Ban 

chấp hành Trung ương Đảng, Ủy 
viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường của Quốc hội 
Lê Quang Huy làm trưởng đoàn, đã  
tham dự Hội nghị Nghị viện tại Kỳ 
họp các bên tham gia Công ước 
khung của Liên hợp quốc về biến 
đổi khí hậu (IPU COP26) tại 
Glasgow (Scotland, Vương quốc 
Anh).
 Tham gia đoàn có đại diện Ủy 
ban Đối ngoại, Ủy ban Kinh tế của 
Quốc hội, đại diện lãnh đạo đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng.
 IPU COP26 là một trong các sự 
kiện do Liên minh Nghị viện thế giới 
(IPU) phối hợp với Nhóm nghị sỹ 
Vương quốc Anh tại IPU tổ chức, là 
một phần trong chuỗi các sự kiện 
được tổ chức nhằm thể hiện vai trò, 
tiếng nói của các nghị viện và các 
nghị sỹ trong nỗ lực toàn cầu nhằm 
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ứng phó với biến đổi khí hậu; thể 
hiện sự ủng hộ, đồng hành về mặt 
chính trị của nghị viện đối với chính 
phủ các nước trong việc giải quyết 
các vấn đề toàn cầu về biến đổi khí 
hậu.
 Tham gia Hội nghị IPU COP26 
năm nay có khoảng 200 nghị sỹ 
đến từ các nước, đại diện cho các 
châu lục trên thế giới. Hội nghị IPU 
COP26 nhằm ủng hộ các nỗ lực 
trong tiến trình đàm phán của Kỳ 
họp COP 26 gồm cắt giảm khí thải 
nhằm đạt cân bằng trung hòa phát 
thải vào năm 2050 và giữ được 
mục tiêu nhiệt độ toàn cầu tăng 
không quá 1,5oC so với giai đoạn 
tiền công nghiệp hóa; thích ứng 
bảo vệ các cộng đồng và các hệ 
sinh thái tự nhiên; huy động tài 
chính để thực hiện cam kết của các 
nước phát triển trong việc hỗ trợ 
100 tỷ USD mỗi năm giúp các nước 
đang phát triển thích ứng với biến 
đổi khí hậu; hợp tác nhằm thực hiện 

được các mục tiêu đặt ra.
 Tại phiên khai mạc, báo cáo viên 
của Nghị viện Anh, Chủ tịch IPU và 
Nhóm nghị sỹ Vương quốc Anh tại 
IPU đã khẳng định vai trò quan 
trọng của Nghị viện các nước trong 
tiến trình đề ra và thực hiện các 
mục tiêu của COP.
 Từ sau khi Hiệp định Paris về 
biến đổi khí hậu được thông qua 
vào năm 2015, các kỳ họp COP là 
dịp để các bên cùng bàn bạc, đám 
phán và thống nhất các giải pháp 
thúc đẩy thực hiện thỏa thuận này. 
Bên cạnh đó còn có một số tham 
luận của các báo cáo viên từ Nghị 
viện Canada, Chương trình Lương 
thực thế giới, Nghị viện Vương 
quốc Anh về chủ đề biến đổi khí 
hậu và phục hồi sạch, biến đổi khí 
hậu và an ninh lương thực, biến đổi 
khí hậu và sự phát triển.
 Tại IPU COP26, đoàn đại biểu 
Quốc hội Việt Nam tham gia ý kiến 
trong cả ba phiên thảo luận chuyên 

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại hội nghị (Ảnh: TTXVN)
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đề, gồm phiên kêu gọi hành động 
của Nghị viện đối với vấn đề biến 
đổi khí hậu; phiên thảo luận về Tài 
chính cho ứng phó với Biến đổi khí 
hậu; phiên thảo luận về Thiệt hại và 
Mất mát do biến đổi khí hậu.
 Tham gia IPU COP26, đoàn đại 
biểu Quốc hội Việt Nam mang tới 
thông điệp rõ ràng về việc tiếp tục 
phát huy vai trò của nghị viện các 
nước trong thúc đẩy cách tiếp cận 
phát triển xanh, tăng trưởng xanh 
nhằm phục hồi hậu COVID-19 ở 
cấp độ quốc gia, khu vực và toàn 
cầu, trong đó khuôn khổ chung là 
các mục tiêu phát triển bền vững 
2030 của Liên hợp quốc và Hiệp 
định Paris về biến đổi khí hậu.
 Bên lề phiên khai mạc, đoàn đại 
biểu Quốc hội Việt Nam cũng đã có 
các cuộc tiếp xúc song phương với 
Trưởng đoàn nghị sỹ của Hàn 
Quốc, Trưởng đoàn nghị sỹ của 
Vương quốc Anh.
 Tại các cuộc tiếp xúc, đoàn đại 
biểu Quốc hội Việt Nam đều khẳng 
định cơ quan lập pháp Việt Nam 
ủng hộ sáng kiến của Nghị viện các 
nước trong nỗ lực ứng phó với biến 
đổi khí hậu và ủng hộ Chính phủ 
Việt Nam về việc đưa ra các cam 
kết mạnh mẽ về giảm phát thải khí 
nhà kính và tham gia các sáng kiến 
giảm phát thải, trong đó có giảm 
phát thải khí mê-tan được thảo 
luận tại COP26.
 Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam 
đã bày tỏ lời cảm ơn các đoàn Hàn 
Quốc và Vương quốc Anh vì sự hỗ 
trợ của các nước này cho Việt Nam 
về vaccine và trang thiết bị phòng, 
chống đại dịch COVID-19.
 Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam 
cũng mong muốn Quốc hội Hàn 
Quốc, Nghị viện Vương quốc Anh 
tiếp tục ủng hộ cho việc tăng 
cường hơn nữa các mối quan hệ 
hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn 
Quốc và Việt Nam - Vương quốc 
Anh. Quốc hội mỗi nước sẽ tiếp tục 
thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trên các 
diễn đàn nghị viện quốc tế.
 Đoàn Hàn Quốc đánh giá cao 
những đóng góp của Quốc hội Việt 
Nam đối với những vấn đề chung 
của thế giới và mong rằng quan hệ 

nghị viện giữa hai nước ngày càng 
phát triển.
 Ông Lê Quang Huy - Trưởng 
đoàn Quốc hội Việt Nam dự IPU 
COP26, khẳng định tiếp nối kết quả 
cuộc gặp cấp cao của Chủ tịch 
Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch 
Quốc hội Hàn Quốc, việc hai 
trưởng đoàn đại biểu Quốc hội gặp 
nhau tại diễn đàn của IPU COP26 
để bàn về vấn đề biến đổi khí hậu 
càng làm cho mối quan hệ hai bên 
thêm sâu sắc.
 Hai trưởng đoàn cũng cho rằng 
trong bối cảnh hiện nay, việc hợp 
tác cùng nhau vượt qua khủng 
hoảng và phục hồi kinh tế là hết 
sức cần thiết và mong rằng việc 
hợp tác giữa hai nước không chỉ về 
kinh tế mà còn các lĩnh vực khác 
và mong muốn mối quan hệ giữa 
hai nước thêm tốt đẹp và nâng lên 
tầm cao mới. Các nghị sỹ cũng hy 
vọng sẽ có nhiều dịp để có thể gặp 
gỡ, trao đổi trên các diễn đàn nghị 
viện đa phương ở trong khu vực và 
trên thế giới.
 Trong cuộc tiếp xúc với Trưởng 
đoàn nghị sỹ Anh tại IPU COP26, 
các nghị sỹ đã vui mừng và phấn 
khởi được gặp gỡ và tiếp xúc trong 
bối cảnh nhiều hội nghị trực tiếp 
trong hơn một năm qua bị gián 
đoạn do đại dịch COVID-19.
 Trưởng đoàn nghị sỹ Vương 
quốc Anh - bà Harriett Baldwin, 
chào mừng đoàn đại biểu Quốc hội 
Việt Nam đã đến tham dự hội nghị, 
đồng thời mong muốn qua sự kiện 
này, mối quan hệ giữa nghị viện 
cũng như cá nhân các nghị sỹ 
thêm củng cố và bền chặt.

Bà cũng giới thiệu và nhấn mạnh 
Vương quốc Anh có thế mạnh 
trong việc phát triển năng lượng 
sạch như điện gió, điện mặt trời và 
cho rằng xu thế hiện nay phát triển 
năng lượng tái tạo, năng lượng 
sạch là tất yếu.
 Bà cũng chia sẻ sự cảm thông về 
việc Việt Nam là quốc gia chịu ảnh 
hưởng nghiệm trọng của tình trạng 
biến đổi khí hậu và mong rằng Việt 
Nam sớm có giải pháp hữu ích để 
ứng phó với những hệ quả của biến 
đổi khí hậu, đặc biệt bảo vệ được 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
 Trong buổi tiếp xúc, Trưởng đoàn 
Việt Nam đã chúc mừng và cảm ơn 
nước chủ nhà Vương quốc Anh đã 
tổ chức thành công Hội nghị IPU 
COP26, tạo điều kiện để các nghị 
sỹ trên toàn thế giới cùng hội tụ, 
thể hiện quan điểm và sự ủng hộ 
đối với chính phủ các nước tại 
COP26.
 Trưởng đoàn Việt Nam bày tỏ 
mong muốn rằng các nghị sỹ 
Vương quốc Anh tăng cường hợp 
tác, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp, 
tham gia hợp tác trên một số lĩnh 
vực về biến đổi khí hậu và bảo vệ 
môi trường nhằm bảo đảm một xã 
hội phát triển bền vững.
 Kết thúc Phiên làm việc thứ nhất, 
Hội nghị IPU COP26 đã nhận được 
nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, liên 
quan đến hành động của nghị viện 
và trách nhiệm của các nghị sỹ 
trong việc đồng hành cùng chính 
phủ trong việc thực hiện các mục 
tiêu tham vọng nhằm ứng phó với 
biến đổi khí hậu.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tiếp xúc song phương với ông Martin Chungong, 
Tổng Thư ký Liên minh nghị viện Thế giới tại IPU COP26 (Ảnh: TTXVN)



Trong khuôn khổ COP26, tại Khu triển lãm của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Cục trưởng Cục biến 
đổi khí hậu Tăng Thế Cường đã tham dự, đồng chủ trì và có bài phát biểu khai mạc giới thiệu báo 
cáo “Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: tác động và thích ứng”.
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ham dự và phát biểu tại sự kiện 
còn có bà Bord-Laurans Mathilde, 

Giám đốc Khí hậu Cơ quan Phát triển 
Pháp (AFD); bà Brunon-Meunier 
Corinne, Phó Giám đốc Viện nghiên 
cứu phát triển Pháp (IRD); PGS.TS. 
Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện 
trưởng Viện Khoa học Khí tượng 
Thủy văn và Biến đổi khí hậu; ông 
Espagne Etienne, Trưởng nhóm 
nghiên cứu GEMMES Việt Nam, AFD.
 Báo cáo là sản phẩm của Chương 
trình GEMMES Việt Nam, được tiến 
hành từ năm 2018 theo Bản ghi nhớ 
hợp tác giữa Cục Biến đổi khí hậu và 
AFD triển khai thực hiện Bản ghi nhớ 
hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và Cơ quan Phát triển Pháp 
ký kết nhân dịp chuyến thăm chính 
thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng năm 2018.
 Báo cáo gồm 04 phần và 13 chương, 
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cung cấp thông tin ban đầu xác định 
các kịch bản về kinh tế - xã hội của 
Việt Nam khi nhiệt độ trung bình 
toàn cầu tăng ở các mức 1,5oC, 2oC 
và 3oC. Báo cáo cũng phản ánh 
những tác động của biến đổi khí hậu 
đến kinh tế vĩ mô của Việt Nam, đưa 
ra các khuyến nghị về giải pháp thích 
ứng với biến đổi khí hậu dài hạn, 
trong đó tập trung vào vùng đồng 
bằng sông Cửu Long. Báo cáo là kết 
quả nghiên cứu hợp tác của hơn 60 
nhà nghiên cứu Pháp và Việt Nam, 
sử dụng các phương pháp khoa học, 
số liệu mới nhất trong các lĩnh vực 
liên quan.
 Tại Việt Nam, một trong những 
quốc gia dễ bị tổn thương nhất do 
biến đổi khí hậu, AFD đang triển khai 
một dự án nghiên cứu: GEMMES Việt 
Nam nhằm đánh giá những tác động 
kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu 

đối với quốc gia và những chiến lược 
thích ứng để đối mặt với những tác 
động đó.
 GEMMES Việt Nam đánh giá: Theo 
kịch bản nước biển dâng thêm 1m, 
Việt Nam sẽ có thể bị mất 5% diện 
tích đất liền, đặc biệt là tại đồng 
bằng sông Cửu Long, đe dọa an ninh 
lương thực và kinh tế của đất nước. 
Tình trạng nhiệt độ tăng, làm gia 
tăng liên tục hạn hán, tần suất bão và 
các hiện tượng xói lở ven sông, ven 
biển ngày càng phức tạp như sụt lún, 
cũng là một vấn đề lo ngại lớn. Do 
vậy, Chính phủ Việt Nam đã đặt thích 
ứng với biến đổi khí hậu vào trọng 
tâm chiến lược quốc gia, nhất là 
trong khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long, cũng như trong kế hoạch thích 
ứng quốc gia, kế hoạch đầu tư mang 
tính chiến lược năm năm và mười 
năm, và trong khuôn khổ báo cáo về 

Đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện: Cục trưởng Cục biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường (thứ hai bên phải), PGS.TS. Huỳnh 
Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Ảnh: monre.gov.vn)
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đóng góp quốc gia (NDC).
 Theo PGS.TS Ngô Đức Thành, 
chuyên gia về khí hậu cho biết, biến 
đổi khí hậu có những ảnh hưởng rõ 
rệt đến đời sống và phát triển kinh tế 
ở Việt Nam. Cụ thể theo các kết quả 
tính toán mới nhất của chúng tôi, khi 
nhiệt độ toàn cầu tăng lên 1,5ºC và 
2ºC thì thiệt hại trực tiếp lên GDP 
Việt Nam sẽ tương ứng là 4,5% và 
6,7%, bên cạnh các thiệt hại gián tiếp 
khác, có thể lên tới 30% vào 2050. 
Nắng nóng gia tăng sẽ làm tăng tỷ lệ 
tử vong. Mực nước biển dâng cũng 
dẫn tới sự sụt giảm diện tích trồng 
lúa gạo, chẳng hạn như mực nước 
biển dâng là 60cm có thể dẫn đến sự 
sụt giảm diện tích trồng lúa lên tới 
hơn 50% tại một số địa phương của 
Việt Nam, nhất là ở khu vực đồng 
bằng sông Hồng và đồng bằng sông 
Cửu Long.
 Giải đáp câu hỏi về việc thiên tai 
gần đây ở Việt Nam và các nước 
trong khu vực liệu có phải do ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu không, 
PGS.TS Ngô Đức Thành cho biết: Có 
sự liên quan chặt chẽ giữa biến đổi 
khí hậu và tần suất, mức độ của 
thiên tai xảy ra. Rất khó để quy 
nguyên nhân một sự kiện thiên tai cụ 
thể là do biến đối khí hậu. Tuy nhiên, 
các kết quả nghiên cứu mới nhất đã 
chỉ ra rằng khi biến đổi khí hậu diễn 
ra, các hiện tượng cực đoan, các 
thiên tai sẽ xảy ra thường xuyên hơn, 
với mức độ, cường độ lớn hơn.
 Đánh giá về tác động của biến đổi 
khí hậu tới đời sống của người dân 
và sự phát triển kinh tế ở Việt Nam, 
TS. Etienne Espagne - Chuyên gia 
kinh tế của AFD Paris, Trưởng dự án 
GEMMES Việt Nam - cho biết: “Báo 
cáo trình bày những biện pháp về lộ 
trình khí hậu đối với Việt Nam, dự 
báo với tầm nhìn đến năm 2050 và 
2100, và phù hợp với nhiều lĩnh vực 
khác nhau như nông nghiệp, năng 
lượng, y tế, năng suất lao động, năng 
lực đổi mới của các doanh nghiệp… 
Những đánh giá theo ngành này 
cũng cho phép cung cấp dữ liệu cho 
mô hình vĩ mô mà GEMMES phát 
triển tại AFD, và nhờ đó, đo lường 
được những tác động kinh tế vĩ mô 
cho quốc gia.

 Đối với Việt Nam, trong báo cáo này, 
chúng tôi dự báo rằng, khi nhiệt độ 
tăng lên 1,5oC so với thời kỳ tiền công 
nghiệp, quốc gia có thể sẽ thiệt hại 
4,5% GDP. Khi nhiệt độ tăng 2oC, thiệt 
hại về GDP sẽ là 7%. Đây là những 
giá trị trung vị dựa trên trung bình 
các kịch bản khí hậu khác nhau, mà 
bản thân những kịch bản khí hậu này 
cũng là có tính biến đổi lớn. Ngoài ra, 
chúng tôi cũng thấy rằng các tác 
động về mặt kinh tế vĩ mô có xu 
hướng làm gia tăng (gần 30%) các 
tác động trực tiếp lên các lĩnh vực 
khác nhau”.
 Khuyến nghị với các nhà hoạch 
định chính sách, quản lý cũng như 
các địa phương ở Việt Nam, TS. 
Etienne Espagne đề xuất: “Chúng tôi 
gợi ý, đề xuất những hướng hạn chế 
tác động. Để làm điều đó, chúng tôi 
đã nghiên cứu các chính sách thích 
ứng đã được triển khai tại Việt Nam 
cho tới nay, sự tuần hoàn của các 
dòng tài chính quốc tế và khu vực 
triển khai cho mảng thích ứng, cũng 
như cách thức mà người dân địa 
phương huy động nguồn vốn để đối 
mặt với những hiện tượng khí hậu 
cực đoan. Chúng tôi đã hỗ trợ Việt 
Nam trong việc soạn thảo thông tư 
về thích ứng để áp dụng trong khuôn 
khổ Luật Bảo vệ Môi trường sẽ có 
hiệu lực từ 1/1/2022”.
 Chuyên gia Alexis Drogoul, Trưởng 
đại diện IRD - Cơ quan nghiên cứu 
Phát triển (Pháp) tại Việt Nam cho 
rằng: Biến đổi khí hậu tác động rất 
nhiều tới đời sống ở Việt Nam. Đầu 
tiên là tác động về kinh tế, với sự sụt 
giảm dự kiến trong tăng trưởng và 
chắc chắn là ảnh hưởng tới mức 
sống, đặc biệt là đối với những người 
nghèo.Về mặt xã hội, biến đổi khí 
hậu tác động tới nhu cầu tổ chức lại 
một số hoạt động (đặc biệt là nông 
nghiệp, do nhiễm mặn) hoặc việc tổ 
chức lại của một số trung tâm đô thị 
lớn (chẳng hạn như TP.HCM, nơi cư 
dân sẽ phải học cách sống chung với 
nước); tác động về mặt rủi ro, với sự 
gia tăng của các hiện tượng cực 
đoan (bão lụt, hạn hán, lũ lụt...), hoặc 
tác động về sức khỏe (gia tăng các 
bệnh truyền nhiễm, khí hậu thuận lợi 
hơn cho virus và vi khuẩn...).

 Báo cáo “Biến đổi khí hậu ở Việt 
Nam: Tác động và thích ứng” gồm 04 
phần chính:
 Phần 1. Biến đổi khí hậu trong quá 
khứ, hiện tại và tương lai, đề cập tới 
biến đổi khí hậu toàn cầu và tại Việt 
Nam; biến đổi khí hậu và thích ứng tại 
Việt Nam;
 Phần 2. Tác động kinh tế - xã hội 
gồm tác động của các ngành, lĩnh 
vực (y tế, nông nghiệp/lúa gạo, năng 
lượng, sự ảnh hưởng đến năng suất 
lao động…);
 Phần 3. Biến đổi khí hậu tại đồng 
bằng sông Cửu Long, gồm những tác 
động của biến đổi khí hậu ở đồng 
bằng sông Cửu Long, quản trị nguồn 
lực, vấn đề về tài nguyên nước, sụt 
lún, xâm nhập mặn và những rủi ro do 
tác động xuyên biên giới, chiến lược 
thích ứng với biến đổi khí hậu cho 
đồng bằng sông Cửu Long;
 Phần 4. Tác động kinh tế vĩ mô của 
biến đổi khí hậu, gồm các chính sách 
thích ứng với biến đổi khí hậu từ 
Trung ương đến địa phương; tài chính 
thích ứng và lộ trình đầu tư ở Việt 
Nam; tác động kinh tế vĩ mô của biến 
đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi 
khí hậu tại Việt Nam.
 PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương đã 
trình bày một phần nội dung nghiên 
cứu về thích ứng với biến đổi khí hậu 
do nhóm nghiên cứu thuộc Viện 
Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến 
đổi khí hậu thực hiện.
 Tại sự kiện, Cục trưởng Tăng Thế 
Cường trân trọng cảm ơn AFD, IRD và 
các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa 
học tham gia nghiên cứu xây dựng 
báo cáo. Báo cáo là kết quả giữa kỳ 
của Chương trình GEMMES với 
những thông tin phân tích phong 
phú, là nguồn tư liệu tham khảo hữu 
ích cho việc xây dựng Chiến lược 
quốc gia về biến đổi khí hậu và các 
quy hoạch, chiến lược thích ứng với 
biến đổi khí hậu của Việt Nam.

(Nguồn: monre.gov.vn)
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Bộ trưởng Trần Hồng Hà và bà Han Jeoung Ae, Bộ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc

Quang cảnh cuộc họp giữa hai Bộ trưởng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do Chủ 
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu từ ngày 12-15/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với bà Han Jeoung Ae, Bộ trưởng Bộ Môi trường Hàn 
Quốc về hợp tác chung giữa hai bộ hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050 như người 
đứng đầu Chính phủ hai nước đã tuyên bố.

VIỆT NAM - HÀN QUỐC HỢP TÁC HƯỚNG
TỚI TRUNG HÒA CÁC-BON VÀO NĂM 2050
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ai bên cũng đã ký kết Kế 
hoạch hợp tác chung về biến 

đổi khí hậu hướng tới trung hòa 
các-bon vào năm 2050 (Kế hoạch 
hợp tác chung) làm cơ sở để triển 
khai các hoạt động hợp tác cụ thể 
trong thời gian tới.
 Tại buổi làm việc chiều ngày 
14/12, Bộ trưởng Trần Hồng Hà 
bày tỏ vui mừng gặp lại bà Bộ 
trưởng sau cuộc gặp giữa hai Bộ 
trưởng tại COP26, đồng thời cũng 
đánh giá cao việc hai bộ đã tiến 
thêm được một bước thông qua 
việc ký kết Kế hoạch hợp tác chung 
để hiện thực hóa các trao đổi giữa 
hai bên ở cuộc gặp trước. Bộ 
trưởng Trần Hồng Hà đề nghị hai 
bộ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp 
tác nhằm hiện thực hóa những chỉ 
đạo của Chủ tịch Quốc hội hai 
nước về môi trường và biến đổi khí 
hậu, nhất là cam kết hành động 
của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 
tại COP26 vừa qua. Bộ trưởng 
mong muốn Bộ Môi trường Hàn 
Quốc sẽ hỗ trợ Bộ Tài nguyên và 
Môi trường trong hoàn thiện các 
cơ chế chính sách về xử lý chất thải 

rắn đô thị và nông thôn; xử lý vấn đề 
ô nhiễm không khí, quy hoạch quốc 
gia về môi trường, bổ sung, hoàn 
thiện chính sách để chuyển đổi 
sang kinh tế xanh.
 Bộ trưởng Han Jeoung Ae cũng 
cho biết bà rất vui mừng về việc hai 
Bộ đã đi đến thống nhất và ký kết 
văn kiện ngày hôm nay với mục 
đích tăng cường hơn nữa hợp tác 
trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, 
bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng 
sinh học và quản lý tài nguyên nước 
nhằm đạt được Đóng góp quốc gia 
tự quyết định (NDC) vào năm 2030 

và hiện thực hóa trung hòa các-bon 
vào năm 2050.
 Hai bên cũng nhất trí thành lập 
Nhóm công tác chung để thảo luận 
việc triển khai thực hiện Kế hoạch 
hợp tác chung thông qua các hoạt 
động như xây dựng và thực hiện 
các dự án sử dụng ODA xanh của 
Hàn Quốc về giảm phát thải khí nhà 
kính, thực hiện NDC và Thỏa thuận 
Paris, chuyển đổi chất thải thành 
công nghệ, giám sát ô nhiễm nhựa 
đại dương, sử dụng tiết kiệm và 
hiệu quả tài nguyên nước thông 
qua công nghệ thân thiện với môi 
trường… Hai bên cũng sẽ tăng 
cường hợp tác công - tư thông qua 
thúc đẩy thương mại môi trường, 
triển lãm công nghệ tiên tiến các 
hội nghị, hội thảo chuyên đề và diễn 
đàn kết nối doanh nghiệp hai nước.
Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ 
trưởng tin tưởng rằng với những 
mối quan tâm chung của hai bộ 
trong các lĩnh vực được giao quản 
lý và sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ 
hai bên, Kế hoạch hành động chung 
đã ký kết sẽ được triển khai và đạt 
được nhiều kết quả tốt đẹp tương 
xứng với mối quan hệ hữu nghị, hợp 
tác giữa hai nước và tiềm năng hợp 
tác giữa hai bộ.
(Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường) 
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ản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng 
cường hiểu biết, hợp tác, hỗ trợ 

lẫn nhau để cùng ứng phó hiệu quả 
với biến đổi khí hậu và những vấn 
đề mới phát sinh có liên quan; huy 
động nguồn lực từ thể chế tài chính 
quốc tế, các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước hỗ trợ Việt Nam ứng 
phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, 
hỗ trợ Việt Nam triển khai thực hiện 
Đóng góp do quốc gia tự quyết định 
(NDC).
 Trước sự chứng kiến của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Trần Hồng 
Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Nguyễn Hồng Diên, 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông, đại diện 
Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và 
các Bộ có liên quan, Đại sứ Việt 
Nam tại Vương quốc Anh và Bắc 
Ai-len; đại diện các doanh nghiệp 
trực tiếp ký kết các thỏa thuận hợp 
tác, Cục trưởng Tăng Thế Cường và 
ông Lluis Vilardell đã cùng trao Bản 
ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.
 Trước đó, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp 
ông Lluis Vilardell, Thủ tướng đã đề 

nghị Tập đoàn OCA Global tăng 
cường hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, các cơ quan 
liên quan của Việt Nam trong lĩnh 
vực ứng phó với biến đổi khí hậu 
với. Thủ tướng cũng giao các Bộ, 
ngành có liên quan sẵn sàng giải 
quyết nếu có những vướng mắc về 
thể chế, môi trường đầu tư để thu 
hút và tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp đầu tư vào Việt Nam, các 
nội dung hợp tác chuyên sâu đề 
nghị phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài 
nguyên và Môi trường trong quá 
trình triển khai thực hiện.

Ngọc Phan

B

Cục trưởng Cục Biến đối khí hậu Tăng Thế Cường và ông Lluis Vilardell, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn kỹ thuật và dịch vụ 
S.L.U thuộc Tập đoàn OCA Global, Vương quốc Tây Ban Nha cùng trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên (Ảnh: monre.gov.vn)



Biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn so với dự báo, gây ra hàng loạt các hiện tượng thời tiết cực đoan 
và nước biển dâng cao đã trở thành thách thức lớn nhất đối với trái đất, thậm chí đe dọa đến sự tồn 
vong của nhiều cộng đồng dân cư trên thế giới. Lời cảnh báo của tự nhiên buộc các quốc gia phải 
hành động mạnh mẽ chứ không thể đứng nhìn…
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à một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang tích cực 

tham gia thực hiện các cam kết “xanh”, được cộng 
đồng quốc tế đánh giá như là hình mẫu về một nước 
đang phát triển còn nhiều khó khăn nhưng đã có 
những đóng góp đi đầu cho “ngôi nhà chung” an toàn 
của nhân loại.
 Mới đây nhất, tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh: Việt 
Nam xác định đoàn kết ứng phó biến đổi khí hậu, phục 
hồi tự nhiên là ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách. 
Đây cũng là “bước đi dài” để bảo đảm cuộc sống ngày 
càng tốt hơn cho mọi người dân và đóng góp trách 
nhiệm cùng cộng đồng quốc tế phát triển bền vững 
trong thời gian tới.
Chủ động, tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu
 Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc 
gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Vài 
năm gần đây, thời tiết tại Việt Nam ngày càng bất 
thường. Các hình thái thời tiết cực đoan trải dài rộng 
khắp trên mọi miền đất nước như khô hạn, bão lũ, mưa 
cực đoan, giông lốc, rét đậm rét hại diễn biến phức tạp 
đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế phụ thuộc 
nhiều vào sản xuất nông nghiệp.
 Ngoài ra, với đường bờ biển dài 3.260 km, nước 
biển dâng cũng đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với 
Việt Nam. Theo dự báo của giới chuyên gia, nếu nước 
biển dâng 1m, 40% diện tích Đồng bằng sông Cửu 
Long, 10% diện tích Đồng bằng sông Hồng sẽ bị ngập, 
ảnh hưởng trực tiếp đến 20-30 triệu người dân.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 
cho biết mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực 
nhưng nhận thức được những thách thức và cả những 
cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại, trong thời gian 
qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ưu tiên và tích 
cực trong thực hiện các cam kết quốc tế và đóng góp 
tích cực cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu; trong 
đó, phải kể đến Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, 
Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí 
hậu, Nghị định thư Kyoto, Thỏa thuận Paris về khí 
hậu…
 Cùng với các tổ chức quốc tế, Việt Nam đã chi hàng 
tỷ USD cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, 
phòng chống thiên tai; xây dựng các mô hình sinh kế, 
thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài 

nguyên, phát triển năng lượng tái tạo; nâng cấp công 
tác cảnh báo, dự báo thiên tai; xây dựng các công 
trình, dự án đầu tư nâng cấp đê biển, đê sông, chống 
ngập và xâm nhập mặn; đóng góp tài chính cho biến 
đổi khí hậu và Quỹ Khí hậu xanh, tích cực tham gia các 
hoạt động quốc tế về biến đổi khí hậu…
 Đặc biệt, Việt Nam là một trong 20 quốc gia đầu 
tiên hoàn thành rà soát, cập nhật Đóng góp do quốc 
gia tự quyết định (NDC) gửi Ban Thư ký Công ước 
khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
 Từ đầu năm 2021 đến nay, Việt Nam tiếp tục chủ 
động, tích cực tham gia các thỏa thuận quốc tế về ứng 
phó biến đổi khí hậu như: Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về 
tăng trưởng các-bon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản 
giai đoạn 2021-2030; ký kết Thỏa thuận khung hợp tác 
về biến đổi khí hậu giữa Việt Nam với Hàn Quốc; tăng 

Số liệu về tác động của biến đổi khí hậu đến toàn cầu (Nguồn: TTXVN)
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Một số biến phát loại bỏ khí phát thải gây biến đổi khí hậu (nguồn: 
TTXVN)

cường hợp tác phát triển bền vững, thích ứng biến đổi 
khí hậu với Hà Lan…
 Ngoài ra, với việc Quốc hội Việt Nam thông qua 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 1/1/2022, lần đầu tiên nội dung thích ứng 
với biến đổi khí hậu được nhắc đến một cách độc lập 
trong hành lang pháp lý. Theo Bộ trưởng Trần Hồng 
Hà, đây sẽ là tiền đề để tăng cường công tác thích ứng 
với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững của đất nước.
“Tương lai xanh” là mục tiêu cao nhất
 Để góp phần làm nên chiến thắng trước những thay 
đổi bất thường của biến đổi khí hậu trong thời gian tới, 
tại Hội nghị COP26 ở Glasgow vừa qua, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục khẳng định Việt 
Nam sẽ dành ưu tiên cao nhất cho việc ứng phó với 
biến đổi khí hậu.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ rằng mặc dù 
là nước đang phát triển mới chỉ bắt đầu tiến hành công 
nghiệp hóa trong hơn ba thập kỷ qua, nhưng Việt Nam 
sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải 
khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa bằng nguồn lực của 
mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng 
quốc tế, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ; 
trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận 
Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 
2050.
 Một trong những phát biểu được đánh giá cao tại 
Hội nghị COP26, chính là cam kết của Thủ tướng 
Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết mạnh 
mẽ đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. 
Đây là nội dung quan trọng thể hiện quyết tâm và cam 
kết chính trị của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh 
chuyển đổi kinh tế nhằm góp phần giải quyết khủng 
hoảng khí hậu.
 Thủ tướng đã đề nghị đưa ứng phó với biến đổi khí 
hậu, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất 
trong mọi quyết sách phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức 
cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp 
và người dân. Điều đó thể hiện tầm nhìn và định hướng 
của người đứng đầu Chính phủ về phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước trong giai đoạn tới, nhằm hiện thực 
hoá mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển 
có thu nhập cao vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Con 
đường đến mục tiêu đó phải là con đường “xanh”, phù 
hợp xu thế phát triển chung toàn cầu.
 Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng lưu ý biến 
đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi người 
dân nên cần có cách tiếp cận toàn cầu và cả cộng đồng, 
nên khoa học phải đi trước để dẫn dắt và nguồn lực tài 
chính phải là đòn bẩy, thúc đẩy chuyển đổi mô hình phát 

triển hướng tới kinh tế xanh, tuần hoàn…
 Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam kêu 
gọi tất cả các quốc gia cam kết mạnh mẽ về giảm phát 
thải khí nhà kính trên cơ sở nguyên tắc trách nhiệm 
chung nhưng có khác biệt, phù hợp với điều kiện, hoàn 
cảnh và năng lực của từng quốc gia, phải có công 
bằng, công lý về biến đổi khí hậu.
 Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã 
được lãnh đạo các nước, đối tác quốc tế đánh giá cao, 
đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam 
trong triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng 
trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và hỗ trợ các cộng 
đồng dân cư để tăng khả năng chống chịu và thích 
ứng trước các hiện tượng thời tiết bất thường và cực 
đoan do tác động biến đổi khí hậu.
 Cũng tại COP26, Việt Nam đã thể hiện sự ủng hộ và 
tham gia nhiều sáng kiến rất quan trọng như: Tuyên bố 
Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất 
và Cam kết giảm phát thải mê-tan toàn cầu, Tuyên bố 
chung toàn cầu về chuyển dịch từ than sang năng 
lượng sạch; tuyên bố chính trị về rừng và sử dụng đất…

Tận dụng thời cơ để phát triển bền vững
 Sau sự kiện thành công của hội nghị COP26, mới 
đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng 
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Hà đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị trong ngành để 
triển khai ngay các công việc “đón đầu” sự dịch 
chuyển các dòng đầu tư, tận dụng các cơ hội chuyển 
mô hình tăng trưởng đáp ứng mục tiêu phát triển bền 
vững.
 Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết 
cam kết chính trị và quyết tâm hành động của Việt 
Nam tại hội nghị COP26 đã được các nhà lãnh đạo các 
nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Canada, Ủy ban 
châu Âu, Đức, Hàn Quốc, Thụy Điển… tin tưởng rằng 
quyết tâm hành động của Việt Nam sẽ mở ra những cơ 
hội hợp tác mới, to lớn hơn trong các lĩnh vực kinh tế 
xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; nhất là trong bối 
cảnh các nước có sự quan tâm rất cao đối với biến đổi 
khí hậu, thay đổi mạnh mẽ về hướng phát triển, chuyển 
đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn…
 Bên cạnh các ngân hàng phát triển đa phương, các 
ngân hàng quốc tế như Standard Chartered cũng có 
những cam kết mạnh mẽ với 8 tỷ USD dành cho phát 
triển bền vững trong khi các tập đoàn lớn sẵn sàng và 
mong muốn tham gia vào các dự án năng lượng gió, 
công nghệ xanh hiện đại tại Việt Nam.
 Tuy vậy, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng lưu ý rằng 
trên cơ sở những cam kết của Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính tại COP26 cũng như những ký kết 

hợp tác với nhiều tập đoàn trên thế giới về chuyển dịch 
mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế 
các-bon thấp, kinh tế tuần hoàn, Việt Nam cần phải 
chuẩn bị các nguồn lực để sẵn sàng cho mục tiêu tận 
dụng các cơ hội chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đáp 
ứng mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi 
khí hậu.
 Đặc biệt, Việt Nam cần đón đầu sự dịch chuyển các 
dòng đầu tư, tín dụng của các tổ chức tín dụng, tài 
chính trên thế giới; tận dụng các cơ hội hợp tác về 
chuyển giao công nghệ phát thải các-bon thấp, giảm 
phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu hóa thạch, khơi thông 
tiềm năng về năng lượng tái tạo trong đó phát triển 
năng lượng gió ngoài khơi. Ngoài ra có thể bảo vệ, phục 
hồi các hệ sinh thái tự nhiên, nâng sức chống chịu của 
hạ tầng cơ sở, thích ứng với biến đổi khí hậu…
 Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp 
APEC 2021 được tổ chức trong hai ngày 11-12/11 tại 
thành phố Aukland (New Zealand) theo hình thức kết 
hợp trực tuyến và trực tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc cũng đã khẳng định Nhà nước, doanh nghiệp và 
toàn dân Việt Nam hiểu rõ nguy cơ và cơ hội đan xen, 
đồng thời cam kết hành động quyết liệt để chuyển đổi 
mô hình kinh tế sang tăng trưởng xanh và ứng phó toàn 
diện với biến đổi khí hậu.
 Với trách nhiệm đó, trong quá trình này, Việt Nam 
luôn mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với các 
thành viên APEC, các quốc gia, doanh nghiệp trong 
nước và quốc tế. Bên cạnh việc tiếp tục cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, Việt Nam cũng xây dựng cơ 
chế ưu đãi cho các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tham 
gia cung ứng sản phẩm và dịch vụ xanh; hoàn thiện thể 
chế, chính sách về phát triển các doanh nghiệp xanh, 
đổi mới sáng tạo, các khu công nghiệp sinh thái…
 Chủ tịch nước tin tưởng rằng những chính sách nêu 
trên cùng với thị trường 100 triệu dân của Việt Nam và 
mạng lưới rộng lớn của 14 Hiệp định thương mại tự do 
mà Việt Nam đã tham gia là cơ hội, điều kiện thuận lợi 
cho các nhà đầu tư quốc tế đến với Việt Nam để cùng 
hợp tác, cùng chia sẻ lợi ích và phát triển bền vững.

(Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam)

Định hướng cơ cấu nguồn năng lượng của Việt Nam chú trọng phát triển 
các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (Ảnh: TTXVN)



Cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 50 sẽ có đề tài là “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh 
hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu".

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Thông 
tin và Truyền thông phối hợp với 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Trung ương 
Đoàn, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo 
Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng 
tổ chức lễ Tổng kết trao giải cuộc thi 
Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 
2021) theo hình thức trực tuyến.
 Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần 
thứ 50 (năm 2021) với đề tài: “Hãy 
viết thư cho một người thân trong 
gia đình để chia sẻ trải nghiệm của 
mình về đại dịch COVID-19” (Tiếng 
Anh: Write a letter to a family 
member about your experience of 
the COVID-19 pandemic) đã được 
phát động và triển khai trên phạm vi 
toàn quốc từ tháng 12/2020 đến 
tháng 3/2021.
 Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1 
triệu bức thư dự thi của các em học 
sinh 63 tỉnh, thành phố tham gia.
 Đa số các bức thư đều kể lại trải 
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nghiệm của các em khi phải nghỉ học 
ở nhà, không được đến trường, lạ 
lẫm với cách học online nhưng lại 
được đoàn tụ gia đình, gần gũi, chia 
sẻ tình cảm với ông bà, cha mẹ, anh 
chị em... Nhiều bức thư được các em 
viết gửi cho người thân bằng những 
cảm xúc chân thật, giản dị, cảm 
động.
 Sau 5 vòng chấm, Ban Giám khảo 
Quốc gia đã chọn 110 bài vào vòng 
chung khảo. Kết quả: 1 giải Nhất, 3 
giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến 
khích, 65 giải Cây bút Triển vọng; Ban 
Tổ chức tặng 6 Thư khen dành cho 
các em học sinh khuyết tật có bài dự 
thi tốt.
 Các em đoạt giải Nhất, Nhì được 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu 
Tuổi trẻ sáng tạo.
 Em Đào Anh Thư, lớp 8A2, trường 
Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng, 
huyện Đông Anh, Hà Nội đã đoạt giải 
Nhất quốc gia với ý tưởng bức thư 

gửi cho em bé gái được sinh ra khi 
mẹ đang điều trị COVID-19 tại Bệnh 
viện Nhiệt đới Trung ương để nói lên 
những khó khăn, vất vả của các y bác 
sĩ và tự hào về sự đóng góp của họ 
trong công tác phòng chống dịch ở 
Việt Nam.
 Ban Tổ chức đã dịch bức thư của 
em Đào Anh Thư sang tiếng Pháp 
gửi Liên minh Bưu chính Thế giới 
(UPU) tại Thụy Sĩ để dự thi quốc tế. 
Bức thư của em Đào Anh Thư đã 
đoạt giải Ba của cuộc thi quốc tế.
 Cũng tại sự kiện, ban tổ chức cũng 
đã chính thức phát động cuộc thi 
Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 
(2022) với đề tài “Em hãy viết thư gửi 
một người có tầm ảnh hưởng để 
trình bày lý do và cách thức họ cần 
hành động trước khủng hoảng khí 
hậu” gắn với Hội nghị Liên hợp quốc 
về biến đổi khí hậu - COP26 vừa diễn 
ra tại Glasgow, Vương quốc Anh.

(Nguồn: Vietnam+)

Em Đào Anh Thư đã đạt giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU lần thứ 50 (Ảnh: Bưu điện Việt Nam)

KẾT QUẢ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ LIÊN MINH
BƯU CHÍNH THẾ GIỚI VỚI CHỦ ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TIN TRONG NƯỚC



Nhằm tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến, mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên 
tai có tính ứng dụng và giá trị cao trong đời sống xã hội, phục vụ hiệu quả công tác ứng phó với 
biến đổi khí hậu, chiều 16/12, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường phát 
động Cuộc thi “Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”.

Tham dự có bà Đặng Thanh Mai, 
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Khí tượng thủy văn; ông Hoàng Mạnh 
Hà, Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và 
Môi trường; bà Huỳnh Thị Lan Hương, 
Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí 
tượng thủy  văn và  Biến đổi khí hậu; 
ông Lê Xuân Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ 
Thi đua, Khen thưởng và Tuyên 
truyền; bà Trịnh Thị Hương Thảo, Phó 
Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; ông Cao Minh Tuấn, Phó 
Giám đốc Trung tâm Truyền thông Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; GS.TSKH 
Trương Quang Học.
 Về phía Ban tổ chức, có ông Tăng 
Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi 
khí hậu, Trưởng Ban tổ chức; bà Mai 
Kim Liên, Phó Cục trưởng Cục Biến 
đổi khí hậu, Phó Trưởng Ban tổ chức.
 Thay mặt Ban Tổ chức phát động 
cuộc thi, ông Tăng Thế Cường cho biết: 
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Để thích ứng với biến đổi khí hậu, 
giảm nhẹ các rủi ro thiên tai, trên thế 
giới và Việt Nam, có rất nhiều sáng 
kiến, giải pháp về mô hình kinh tế, mô 
hình sinh kế nhằm ứng phó với biến 
đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 
Các mô hình kinh tế thích ứng với 
biến đổi khí hậu là những mô hình can 
thiệp, đã được điều chỉnh để né tránh, 
giảm thiểu tác động hoặc thích ứng 
với quy luật diễn biến của một trong 
những yếu tố của biến đổi khí hậu tác 
động mạnh mẽ lên nó, trong thực tại 
hay tương lai và kết quả là mô hình đó 
có thể giảm nhẹ và phục hồi với các 
tác động của biến đổi khí hậu…
 Trước đây, một số cơ quan, tổ chức 
đã từng lấy chủ đề biến đổi khí hậu để 
tổ chức các cuộc thi và đạt kết quả 
cao. Tuy nhiên, để tổ chức một cuộc 
thi về biến đổi khí hậu có tính ứng 
dụng cao trong thực tiễn xã hội là một 

chủ đề mới, thời sự, ý nghĩa to lớn, có 
tính tuyên truyền cổ động cao và gần 
gũi với chính mỗi chúng ta để thu hút 
nhiều đối tượng tham gia.
 Chính vì vậy, Cục Biến đổi khí hậu 
phát động cuộc thi với chủ đề “Đề 
xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí 
hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai” với mục 
đích tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến, 
mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, 
giảm nhẹ rủi ro thiên tai và có tính 
ứng dụng cao trong thực tiễn đời 
sống xã hội. Cuộc thi cũng nhằm lựa 
chọn các tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc 
phục vụ tuyên truyền, nhân rộng, nâng 
cao hiệu quả về ứng phó với biến đổi 
khí hậu, gắn công tác quản lý Nhà 
nước với các hoạt động xã hội, cộng 
đồng trong ứng phó biến đổi khí hậu, 
giảm nhẹ rủi ro do thiên tai vì sự phát 
triển kinh tế bền vững.

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH ỨNG PHÓ
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI”

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Trưởng Ban tổ chức phát động cuộc thi

TIN TRONG NƯỚC



PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH ỨNG PHÓ
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI”

TIN TRONG NƯỚC
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Bà Mai Kim Liên, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Phó Trưởng Ban tổ chức phổ biến thể lệ Cuộc thi

Toàn cảnh buổi lễ

 Bà Mai Kim Liên,  Phó Cục trưởng 
Cục Biến đổi khí hậu, Phó Trưởng Ban 
tổ chức cho biết, đối tượng cuộc thi 
gồm: Tập thể, cá nhân đang sinh 
sống, làm việc tại Việt Nam; công dân 
Việt Nam đang sinh sống và làm việc 
ở nước ngoài hoặc cá nhân là người 
nước ngoài đang sinh sống, làm việc 
tại Việt Nam.
 Tác phẩm tham dự cuộc thi theo ba 
hình thức: Thứ nhất là tác phẩm viết. 
Các hồ sơ, tài liệu viết được thể hiện 
trên chất liệu giấy in. Thứ hai là tác 
phẩm vẽ, gồm vẽ tay trên nền giấy và 

vẽ trên nền tảng công nghệ. Vẽ trên 
giấy sử dụng màu bột gouach, màu 
poster, màu acrylic, khổ giấy vẽ (kích 
thước các cạnh nhỏ nhất là 210 x 
297mm, lớn nhất là 420 x 594mm). 
Vẽ nền tảng công nghệ được tạo 
dựng từ chương trình/ứng dụng đồ 
họa trên máy tính hoặc điện thoại di 
động và các nền tảng công nghệ phù 
hợp. Thứ ba là mô hình mô phỏng 
được thể hiện thông qua dàn dựng, 
thiết kế, lắp ráp, trình diễn, diễn giải, 
mô phỏng.

Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin 
điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 
www.monre.gov.vn; Cục Biến đổi khí hậu, địa chỉ 
www.dcc.gov.vn; thông tin thông qua các kênh 
truyền thông khác.

Trong quá trình tham gia dự thi, các vướng mắc 
hoặc chưa rõ, đề nghị liên hệ ông Nguyễn Hữu 
Linh, Cục Biến đổi khí hậu, điện thoại: 
0975120589 - 0974428188.

 Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm 
tham gia cuộc thi kể từ ngày phát 
động cuộc thi đến hết ngày 
30/6/2022 (theo dấu bưu điện hoặc 
xác nhận thông tin trên hồ sơ điện tử).
 Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và trao 
chứng nhận cho các tác phẩm tiêu 
biểu, xuất sắc gồm 44 giải thưởng (31 
giải cá nhân và 13 giải tập thể).
 Với cá nhân sẽ có 1 giải Nhất; 6 giải 
Nhì; 9 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. 
Với tập thể sẽ có 1 giải Nhất; 3 giải 
Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

(Nguồn: Cục Biến đổi khí hậu)



Đại sứ quán Nhật Bản và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam sẽ hỗ trợ cải thiện các 
dịch vụ về nước và vệ sinh, sàng lọc suy dinh dưỡng cấp tính nặng đối với 27.000 trẻ dưới 18 tuổi 
ở miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long để tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán 
Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi 

đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt 
Nam tổ chức Lễ ký kết công hàm trao 
đổi cho dự án “Tăng cường khả năng 
chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi 
khí hậu cho trẻ em” trị giá 5,7 triệu USD 
thực hiện từ năm 2021-2026.
 Dự án nhằm tăng cường năng lực 
thể chế để hỗ trợ các hoạt động lấy trẻ 
em làm trung tâm và nhạy cảm với khí 
hậu thông qua vận động, đề xuất cơ 
chế chính sách nhằm tiếp cận 27.000 
trẻ em dưới 18 tuổi tại Việt Nam ở khu 
vực miền Trung và Đồng bằng sông 
Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Sóc 
Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu. Dự án tập 
trung vào việc cải thiện các dịch vụ về 
nước và vệ sinh, sàng lọc suy dinh 
dưỡng cấp tính nặng để có những can 
thiệp kịp thời vào năm 2025.
 Các can thiệp của dự án được thiết 
kế nhằm nâng cao năng lực của các 
ngành có liên quan, đáp ứng hiệu quả 
các nhu cầu của trẻ em một cách tổng 
hợp, tập trung vào biến đổi khí hậu, 
dinh dưỡng, nước và vệ sinh, xã hội và 
bảo vệ trẻ em.
 Dự án được thực hiện bởi Tổng cục 
Phòng chống thiên tai Việt Nam, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
các bộ có liên quan và các đối tác phát 
triển.
 Bà Rana Flowers, Trưởng Đại diện 
UNICEF tại Việt Nam cho biết, khủng 
hoảng khí hậu là khủng hoảng về 
quyền của trẻ em. Việt Nam đã phải 
đối mặt với những thiên tai liên quan 
đến biến đổi khí hậu như hạn hán và 
xâm nhập mặn ở khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long và những cơn bão liên 
tiếp gây ra cùng với lũ lụt và sạt lở đất 
rất nghiêm trọng ở miền Trung vào 
năm ngoái.
 “Trẻ em không gây ra biến đổi khí 
hậu, nhưng các em sẽ chịu gánh nặng 
lớn nhất do tác động mà biến đổi khí 
hậu gây ra”, bà Rana Flowers nhấn 
mạnh.
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 Báo cáo toàn cầu của UNICEF công 
bố năm nay về Chỉ số rủi ro khí hậu của 
trẻ em cho thấy trẻ em và thanh thiếu 
niên ở Việt Nam là những đối tượng có 
nguy cơ cao nhất chịu tác động của 
biến đổi khí hậu, đe dọa sức khỏe, giáo 
dục và sự bảo vệ trẻ em.
 Nhiều cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu đã, đang trong tình 
trạng rất dễ bị tổn thương và bị trầm 
trọng hơn do ảnh hưởng nặng nề bởi 
đại dịch COVID-19.
 Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam 
Yamada Takio cho biết: “Những tác 
động của biến đổi khí hậu đã trở nên rõ 
ràng, và chúng ta cần phải giải quyết 
những thay đổi với tinh thần cấp bách. 
Việt Nam có tính dễ bị tổn thương 
trước tác động của biến đổi khí hậu, và 
trên thực tế, chúng ta đã chứng kiến 
những thiệt hại do hạn hán nghiêm 
trọng, lũ lụt và sạt lở đất ở Việt Nam”.
 Đại sứ Yamada Takio kêu gọi cần 
quan tâm đúng mức đến những người 
dễ bị tổn thương, bao gồm cả trẻ em, 
bằng cách cải thiện sự phối hợp giữa 
cộng đồng địa phương và chính quyền 
các ngành liên quan như y tế, vệ sinh, 
nước sạch và giáo dục.
 Với sự quan tâm ưu tiên của Chính 
phủ Nhật Bản đối với người dân sống ở 
tiểu vùng sông Mekong, dự án sẽ trang 
bị cho trẻ em, gia đình và cộng đồng 
kiến thức, kỹ năng sống để chuẩn bị và 
ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai 
ở khu vực miền Trung, Đồng bằng 
sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh: 
Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu.
 Ước tính khoảng 20.000 người, bao 
gồm 9.000 trẻ em sẽ được hưởng lợi 
từ việc tăng cường tiếp cận với các 
dịch vụ nước sạch, vệ sinh môi trường 
ngày càng được cải thiện và 10.000 trẻ 
em dưới 5 tuổi sẽ được sàng lọc suy 
dinh dưỡng cấp tính nặng để có các 
biện pháp can thiệp vào năm 2025.
 Trẻ em, đối tượng ưu tiên quan tâm 
đến biến đổi khí hậu và môi trường 
sạch, sẽ đóng vai trò trung tâm trong 

dự án này với tư cách là tác nhân tạo 
ra sự thay đổi vì một cộng đồng xanh, 
sạch và an toàn.
 Dự án nhằm mục đích phát triển các 
chính sách về biến đổi khí hậu, môi 
trường với trẻ em và cho trẻ em, đồng 
thời tạo điều kiện cho trẻ em tham gia, 
giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương 
và thiếu thốn của trẻ em, đồng thời 
thúc đẩy tiến bộ so với các cam kết 
quốc tế, đặc biệt là Thỏa thuận Paris, 
Khung Sendai và các Mục tiêu phát 
triển bền vững.
 Dự án cũng phù hợp với Chiến lược 
Tokyo 2018 về Hợp tác Mekong - Nhật 
Bản, đã được người đứng đầu Chính 
phủ các nước: Nhật Bản, Campuchia, 
Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam 
thông qua tại Hội nghị Cấp cao 
Mekong - Nhật Bản lần thứ 10.
 Chiến lược nêu rõ, nhận thức được 
tình hình hiện nay mà biến đổi khí hậu 
có thể đe dọa nghiêm trọng đến khu 
vực sông Mekong và gây ra những 
thảm họa nghiêm trọng, các nhà lãnh 
đạo tái khẳng định nỗ lực tăng cường 
khả năng ứng phó và hợp tác để giải 
quyết biến đổi khí hậu trong khu vực, 
nhấn mạnh cam kết thực hiện đầy đủ 
Thỏa thuận Paris.
 Hơn nữa, dự án sẽ đóng góp vào 
Sáng kiến Mekong - Nhật Bản về các 
Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 
2030, đã được thông qua tại Hội nghị 
thượng đỉnh Mekong - Nhật Bản lần 
thứ 11 vào năm 2019 nhằm thúc đẩy 
phát triển bền vững trong khu vực.
 Một trong những lĩnh vực ưu tiên 
chính của sáng kiến là các vấn đề môi 
trường và đô thị bao gồm giảm thiểu 
khí nhà kính gây biến đổi khí hậu, xây 
dựng khả năng chống chịu với biến đổi 
khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và 
quản lý thiên tai.

(Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam)

TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO TRẺ EM VIỆT NAM
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Sáng 9/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng 
đồng (CECR) phối hợp cùng Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về biến đổi khí hậu (VN-
GO-CC) tổ chức hội thảo trực tuyến Phụ nữ Việt Nam tham gia hành động ứng phó với biến đổi khí 
hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

K hẳng định phụ nữ có vai trò “tiên 
phong” trong ứng phó với biến 

đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên 
tai, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng 
Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy các 
sáng kiến cộng đồng do phụ nữ khởi 
xướng nhằm trao quyền năng về kinh 
tế cho phụ nữ ở các vùng, ngành, 
nghề dễ bị tổn thương cũng như tăng 
cường sự tham gia của phụ nữ trong 
công cuộc ứng phó với biến đổi khí 
hậu.
 Hội thảo được tổ chức nhằm 
hưởng ứng Hội nghị COP26 với chủ 
đề “Phụ nữ Việt Nam tham gia hành 
động ứng phó với biến đổi Khí hậu và 
giảm thiểu rủi ro thiên tai (BĐKH và 
GTRRTT). Đồng thời quảng bá hình 
ảnh và đóng góp của phụ nữ Việt 
Nam vào Đóng góp quốc gia tự 
quyết định (NDC) và kết nối các tổ 
chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh 
vực giới và biến đổi khí hậu cùng 
chung tay thúc đẩy bình đẳng giới 
trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
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 Hội thảo có sự tham gia và hỗ trợ 
của Cơ quan Liên hợp quốc về bình 
đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ 
(UN Women) và Đại sứ quán Thụy 
Điển. Hội nghị COP 26 được tổ chức 
từ 31/10 đến 12/11/2021 tại 
Glasgow, Scotland, muộn hơn một 
năm so với kế hoạch ban đầu do sự 
bùng phát của đại dịch COVID-19.
 Giới và BĐKH là nội dung xuyên 
suốt trong chương trình nghị sự của 
COP19 vào năm 2013 đến nay. 
COP25 năm 2019 tại Tây Ban Nha đã 
thông qua chương trình làm việc 
Lima 5 năm nâng cao về bình đẳng 
giới và kế hoạch hành động về giới. 
Bình đẳng giới là điều kiện cần thiết 
cho các quốc gia thực hiện Kế hoạch 
thích ứng quốc gia (NAP) và Đóng 
góp do quốc gia tự quyết định (NDC) 
của mình. Đây là cơ hội cho các quốc 
gia có đóng góp sáng kiến, ý tưởng 
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, nâng 
cao vị thế của phụ nữ trong ứng phó 
với BĐKH và GTRRTT.

 Tại Việt Nam, phụ nữ có vai trò rất 
quan trọng trong các hoạt động ứng 
phó với BĐKH và GTRRTT. Phụ nữ 
không chỉ đóng vai trò quan trọng 
trong các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, họ còn có thể là lực lượng 
tiên phong trong giảm thiểu khí nhà 
kính khi áp dụng các hoạt động thích 
ứng với BĐKH và GTRRTT, thảm họa 
môi trường, nhất là khi nam giới di cư 
tìm việc làm.
 Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho 
thấy, sự tham gia của phụ nữ còn 
gặp nhiều rào cản về công nghệ kỹ 
thuật, năng lực, truyền thông và tài 
chính trong ứng phó với BĐKH. Họ 
có nhiều hạn chế hơn trong tiếp cận 
thông tin và ít cơ hội học hỏi, nắm 
bắt sớm các biện pháp ứng phó. 
Tăng cường sự tham gia của phụ nữ 
và thực hiện các chính sách như 
Đóng góp Quốc gia tự quyết định 
(NDC) là tiền đề quan trọng thúc đẩy 
và tạo điều kiện cho phụ nữ trong 
các hoạt động thích ứng BĐKH và 
GTRRTT, giúp cho phụ nữ phát huy 
tốt nhất vai trò của họ trong thích 
ứng với BĐKH thông qua các mô 
hình sản xuất, kinh doanh một cách 
sáng tạo.

Vẫn còn những định kiến về giới
 Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Minh 
Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh biến 
đổi khí hậu đã trở thành thách thức 
lớn nhất đối với môi trường sống 
hiện nay cũng như tương lai của con 
người.
 Đến nay, bình đẳng giới và biến đổi 
khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
được quan tâm trong mối quan hệ 
chặt chẽ với nhau. Bình đẳng giới 
vừa là mục tiêu, vừa là cách tiếp cận 
trong các can thiệp về ứng phó với 
biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hiện nay 

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU:
CẦN TRAO QUYỀN CHỦ ĐỘNG CHO PHỤ NỮ

Hội thảo trực tuyến hưởng ứng Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung 
của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu. Ảnh chụp màn hình (Ảnh: dangcongsan.vn)
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vẫn còn những định kiến giới đối với 
vai trò, năng lực và đóng góp của 
phụ nữ trong các hoạt động phòng 
chống thiên tai, thích ứng với biến 
đổi khí hậu.
 Theo bà Hương, nữ giới và nam 
giới đều cần được nhìn nhận không 
chỉ là “nạn nhân” của các tác động 
của biến đổi khí hậu, thiên tai mà mà 
còn là những tác nhân tích cực tạo ra 
sự thay đổi khi họ tham gia tích cực 
vào việc quản lý tài nguyên, canh tác 
hiệu quả ở quy mô hộ gia đình cũng 
như đảm bảo an ninh lương thực và 
dinh dưỡng; góp phần thực hiện các 
kế hoạch, chiến lược của ngành và 
các cam kết của quốc gia trong giảm 
phát thải khí nhà kính ngành nông 
nghiệp...
 Cùng chung quan điểm, bà Đinh 
Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm 
Nghiên cứu Môi trường và Cộng 
đồng nhấn mạnh giới và biến đổi khí 
hậu là nội dung xuyên suốt trong 
chương trình nghị sự của COP19 vào 
năm 2013 đến nay. Tại COP25 năm 
2019 tại Tây Ban Nha, các quốc gia 
cũng đã thông qua chương trình làm 
việc Lima 5 năm nâng cao về bình 
đẳng giới, kế hoạch hành động về 
giới.
 Kế hoạch trên cho thấy bình đẳng 
giới là điều kiện cần thiết cho các 
quốc gia thực hiện Kế hoạch thích 
ứng quốc gia và NDC của mình. Đây 
cũng là cơ hội cho các quốc gia có 
đóng góp sáng kiến, ý tưởng nhằm 
thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị 
thế của phụ nữ trong ứng phó với 
biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro 
thiên tai.
 Tại Việt Nam, phụ nữ không chỉ 
đóng vai trò quan trọng trong các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà 
còn là lực lượng tiên phong trong 
giảm thiểu khí nhà kính khi áp dụng 
các hoạt động thích ứng với biến đổi 
khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai.
Tuy vậy, bà Hằng cũng lưu ý nhiều 
nghiên cứu cho thấy sự tham gia của 
phụ nữ còn gặp nhiều rào cản về 
công nghệ kỹ thuật, năng lực, truyền 
thông và tài chính trong ứng phó với 
biến đổi khí hậu. Phụ nữ thường có 
nhiều hạn chế hơn trong tiếp cận 
thông tin, tài chính và ít cơ hội học 

hỏi, nắm bắt sớm các biện pháp ứng 
phó…
 “Do vậy, tăng cường sự tham gia 
của phụ nữ và thực hiện các chính 
sách như NDC là tiền đề quan trọng 
thúc đẩy và tạo điều kiện cho phụ nữ 
trong các hoạt động thích ứng biến 
đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai; 
giúp cho phụ nữ phát huy tốt nhất vai 
trò của mình trong thích ứng với biến 
đổi khí hậu thông qua các mô hình 
sản xuất, kinh doanh một cách sáng 
tạo”, bà Hằng nhấn mạnh.

Cần trao quyền chủ động cho phụ nữ
 Với tầm quan trọng trên, lãnh đạo 
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và 
Cộng đồng khẳng định trong thời gian 
tới sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ 
chức, đoàn thể tăng cường và thúc 
đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các 
hoạt động lồng ghép giới, biến đổi khí 
hậu; trong đó tập trung vào chủ đề 
bảo vệ nguồn nước, quản lý rác thải.
 Đặc biệt, Trung tâm Nghiên cứu 
Môi trường và Cộng đồng và Mạng 
lưới Phụ nữ tiên phong thích ứng biến 
đổi khí hậu sẽ thúc đẩy các sáng kiến 
cộng đồng do phụ nữ khởi xướng 
nhằm trao quyền năng về kinh tế cho 
phụ nữ ở các vùng, ngành nghề dễ bị 
tổn thương do biến đổi khí hậu và 
thiên tai; tăng cường tiếng nói của 
phụ nữ và sự tham gia của phụ nữ 
trong công cuộc ứng phó với biến đổi 
khí hậu.
 Trên phương diện là tổ chức đại 
diện cho quyền và lợi ích hợp pháp 
của phụ nữ, bà Nguyễn Thị Minh 
Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam khẳng định bình 
đẳng giới hiện nay không chỉ là một 
quyền cơ bản của con người, mà còn 
là một nền tảng cần thiết cho một thế 
giới hòa bình, thịnh vượng và bền 
vững.
 Minh chứng là trong khuôn khổ 
COP26 tổ chức từ ngày 30/10 đến 
12/11, lần đầu tiên sẽ có ngày được 
chọn là Ngày về giới, nhằm thúc đẩy 
bình đẳng giới, nâng cao vị thế của 
phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí 
hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Điều 
này cho thấy đây là vấn đề quan trọng 
đối với tất cả các nước trên thế giới.
 Với tầm quan trọng đó, bà Hương 

cho biết Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam sẽ luôn động viên, tích cực 
tuyên truyền nâng cao năng lực ứng 
phó với biến đổi khí hậu cho phụ nữ 
nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro 
thiên tai; xây dựng các mô hình sinh 
kế phù hợp, đóng góp xây dựng và 
phản biện xã hội các chính sách thúc 
đẩy sự tham gia hiệu quả của phụ nữ 
và bình đẳng giới.
 Bà Gaelle Demolis, Quyền Trưởng 
đại diện của Cơ quan Liên hợp quốc 
về bình đẳng giới và trao quyền cho 
phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam 
cũng cho biết UN Women sẽ tích cực 
hỗ trợ các cơ quan Chính phủ Việt 
Nam cũng như các tổ chức của phụ 
nữ nâng cao năng lực về lồng ghép 
giới trong thích ứng và giảm nhẹ biến 
đổi khí hậu, tăng cường tiếp cận của 
phụ nữ tới sinh kế bền vững và sinh 
kế thay thế để có thể chống chịu với 
thiên tai; thúc đẩy trao quyền cho 
phụ nữ trong việc ra quyết định về 
thích ứng, giảm thiểu biến đổi khí 
hậu, quản lý rủi ro thiên tai.
 Tại hội thảo, đại diện Hội Liên hiệp 
Phụ nữ 28 tỉnh, thành phố và thành 
viên mạng lưới phụ nữ tiên phong 
thích ứng với biến đổi khí hậu trên 
toàn quốc cũng đã đưa ra một số 
khuyến nghị như: Cần xây dựng các 
chương trình tăng cường năng lực về 
kỹ thuật cho các tổ chức phụ nữ, phụ 
nữ cộng đồng, nhóm phụ nữ dân tộc 
thiểu số về thích ứng biến đổi khí 
hậu; trao quyền năng về kinh tế cho 
phụ nữ ở các vùng, ngành nghề dễ bị 
tổn thương do biến đổi khí hậu.
 Một số ý kiến cũng đề xuất tìm 
kiếm và chia sẻ các chương trình, 
nguồn lực tài chính tới các đơn vị cơ 
sở, tổ chức cộng đồng, thành viên 
mạng lưới phụ nữ tiên phong thích 
ứng biến đổi khí hậu để lan tỏa các 
sáng kiến về giảm nhẹ và thích ứng 
với biến đổi khí hậu có trách nhiệm 
giới, do phụ nữ khởi xướng.

(Nguồn: Vietnam+)



Ngày 13/11, Hội nghị COP26 đã bế mạc tại Glasgow, Scotland (Vương quốc Anh), với thỏa thuận 
toàn cầu nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5oC như đã đặt ra trong Thỏa thuận Paris 
2015 để cứu thế giới khỏi thảm họa biến đổi khí hậu.

hông qua Hiệp ước Khí hậu Glasgow
Sau hai tuần đàm phán căng thẳng, 197 quốc gia đồng 

ý thông qua Hiệp ước Khí hậu Glasgow, khẳng định lại mục 
tiêu khống chế gia tăng nhiệt độ trung bình trên toàn cầu ở 
ngưỡng dưới 2oC so với mức thời kỳ tiền công nghiệp và 
quyết tâm theo đuổi các nỗ lực để đạt mục tiêu tăng ở mức 
1,5oC nhằm tránh những tác động xấu nhất của biến đổi khí 
hậu và hoàn thiện các mục tiêu nổi bật của Thỏa thuận 
Paris. 
 Hiệp ước Khí hậu Glasgow, kết hợp với tham vọng và 
hành động gia tăng từ các quốc gia, có nghĩa là mục tiêu giữ 
cho trái đất nóng lên ở 1,5oC vẫn còn trong tầm ngắm, 
nhưng nó sẽ chỉ được thực hiện với những nỗ lực toàn cầu.
Mục tiêu này đòi hỏi phải cắt giảm lớn lượng khí thải CO2 
một cách nhanh chóng và bền vững, bao gồm giảm 45% 
lượng phát thải CO2 vào năm 2030 so với mức năm 2010 và 
về 0 vào khoảng giữa thế kỷ, cũng như giảm sâu phát thải 
các khí nhà kính khác.
 Một nội dung quan trọng trong Hiệp ước mới là kêu gọi 
việc “giảm dần điện than không sử dụng công nghệ thu giữ 
các-bon và trợ cấp nhiên liệu hóa thạch không hiệu quả”, 
đồng thời thừa nhận “sự cần thiết phải hỗ trợ để hướng tới 
một quá trình chuyển đổi công bằng”. Đây được xem là bước 
ngoặt lớn bởi lần đầu tiên nhiên liệu hóa thạch được đề cập 
tại một thỏa thuận của COP.
 Hiệp ước yêu cầu các quốc gia vào cuối năm 2022 phải 
“xem xét lại và củng cố” các mục tiêu cắt giảm khí thải năm 
2030, “có tính đến các hoàn cảnh quốc gia khác nhau”, để 
thực hiện mục tiêu hạn chế gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở 
mức “dưới 2oC” hoặc 1,5oC theo Thỏa thuận Paris. Đây là 
một bước tiến bởi theo các thỏa thuận khí hậu trước đây của 
Liên hợp quốc, các quốc gia được yêu cầu đệ trình các kế 
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hoạch này, còn gọi là đóng góp quốc gia tự quyết (NDC), 5 
năm một lần.
 Hiệp ước nhấn mạnh sự cần thiết phải huy động tài trợ 
khí hậu từ mọi nguồn để đạt mức cần thiết nhằm hiện thực 
hóa các mục tiêu của Hiệp định Paris, bao gồm việc tăng 
đáng kể hỗ trợ cho các nước đang phát triển, vượt quá 100 
tỷ USD mỗi năm; đồng thời thúc giục các nước phát triển 
khẩn trương hoàn thành mục tiêu 100 tỷ USD đã cam kết 
cũng như mục tiêu đến năm 2025, và nhấn mạnh tầm quan 
trọng của tính minh bạch trong việc thực hiện cam kết của 
các nước này.
 Hiệp ước cũng thúc giục các nước phát triển đến năm 
2025 tăng ít nhất gấp đôi tài trợ thích ứng với biến đổi khí 
hậu cho các nước đang phát triển so với mức năm 2019. 
Trong khi các nước phát triển chịu trách nhiệm đối với phần 
lớn khí thải nhà kính, các nước đang phát triển lại chịu 
những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.
 Tổn thất và thiệt hại - một vấn đề quan trọng đối với các 
nước đang phát triển - đã được đưa vào Hiệp ước, với việc 
kêu gọi các nước phát triển và các tổ chức khác hỗ trợ nhiều 
hơn các quốc gia dễ bị tổn thương để ứng phó với những tác 
động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và giải quyết những 
thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan và nước biển 
dâng.
 Hiệp ước khẳng định tính cấp thiết của việc mở rộng quy 
mô hành động và hỗ trợ, nếu phù hợp, bao gồm tài trợ, 
chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực, để thực hiện 
các phương pháp tiếp cận nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và 
giải quyết tổn thất và thiệt hại liên quan đến các tác động 
bất lợi của biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển đặc 
biệt dễ bị tổn thương bởi những tác động này.
 Sách Quy tắc Paris, hướng dẫn về cách thức thực hiện 
Thỏa thuận Paris, cũng đã được hoàn thành tại COP26 sau 
6 năm thảo luận.
 Bên cạnh đó, COP26 đã đưa ra một cam kết rõ ràng 
trong việc bảo vệ các môi trường sống tự nhiên quý giá, với 
130 quốc gia chiếm 90% diện tích rừng trên thế giới cam kết 
chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030.
 Trong khi đó, quá trình chuyển đổi sang phương tiện 
giao thông không phát thải đang diễn ra nhanh chóng. Một 
số nhà sản xuất ô tô lớn nhất đang làm việc cùng nhau để 
cam kết tất cả các doanh số bán ô tô mới sẽ không phát thải 
vào năm 2040 và vào năm 2035 tại các thị trường hàng đầu. 
Các quốc gia và thành phố đang theo đuổi mục tiêu loại bỏ 
xe xăng và xe diesel đầy tham vọng.

TIN THẾ GIỚI

Các đại biểu vỗ tay sau khi Chủ tịch COP26 Alok Sharma phát biểu bế mạc (Ảnh: Reuters)
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 Liệt kê những gì đạt được tại COP26, ông Antonio 
Guterres cho rằng đó là những bước đi đáng hoan nghênh, 
nhưng chúng vẫn chưa đủ. 
 “Khoa học cho chúng ta biết rằng ưu tiên tuyệt đối phải 
là giảm phát thải nhanh, sâu và bền vững trong thập kỷ này. 
Cụ thể là cắt giảm 45% phát thải vào năm 2030 so với mức 
năm 2010. Nhưng tập hợp các đóng góp quốc gia tự quyết 
(NDC) hiện tại - ngay cả khi được thực hiện đầy đủ - vẫn sẽ 
làm tăng lượng khí thải trong thập kỷ này theo một lộ trình rõ 
ràng sẽ đưa chúng ta lên trên 2oC vào cuối thế kỷ này so với 
mức tiền công nghiệp”, ông nói.
 Theo ông Antonio Guterres, để giúp giảm lượng khí thải 
ở nhiều nền kinh tế mới nổi, chúng ta cần xây dựng các liên 
minh hỗ trợ bao gồm các nước phát triển, các tổ chức tài 
chính, những nước có bí quyết kỹ thuật. Điều này rất quan 
trọng để giúp mỗi quốc gia mới nổi đẩy nhanh quá trình 
chuyển đổi từ than đá và đẩy nhanh quá trình xanh hóa nền 
kinh tế.
 Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết sẽ triệu tập hội nghị 
ở cấp nguyên thủ quốc gia vào năm 2023 để đo lường tiến 
độ, cập nhật kế hoạch khí hậu hàng năm.
 Kết thúc bài phát biểu, ông nói: “Cuối cùng, tôi muốn kết 
thúc bằng một thông điệp về hy vọng và quyết tâm tới 
những người trẻ tuổi, cộng đồng bản địa, các nhà lãnh đạo 
phụ nữ, tất cả những người dẫn đầu trong các hành động vì 
khí hậu. Tôi biết nhiều bạn thất vọng. Thành công hay thất 
bại không phải là một hành động của tự nhiên. Nó nằm 
trong tay chúng ta. Con đường tiến bộ không phải lúc nào 
cũng là một đường thẳng. Đôi khi có những đường vòng. Đôi 
khi có những ngăn cách.
 Như nhà văn Scotland vĩ đại Robert Louis Stevenson đã 
nói: “Đừng đánh giá mỗi ngày bằng mùa màng bạn gặt hái 
được, mà hãy đánh giá hạt giống bạn gieo trồng”. Chúng ta 
có nhiều hạt giống để trồng dọc con đường. Chúng ta sẽ 
không đến đích trong một ngày hay trong một hội nghị. 
Nhưng tôi biết chúng ta có thể đến đó. Chúng ta đang trong 
cuộc chiến của cuộc đời mình”.
 “Không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ rút lui. Tiếp tục 
tiến về phía trước. Tôi sẽ ở bên các bạn trên mọi nẻo đường”, 
ông Antonio Guterres cho biết và khẳng định COP27 đã bắt 
đầu ngay bây giờ.

(Nguồn: TTXVN/Vietnam+)�

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu bế mạc 
COP26. (Ảnh: Reuters)

Mục tiêu 1,5oC chỉ tồn tại nếu chúng ta giữ lời hứa của mình
 Nhìn chung, các quyết định của COP đã đi xa hơn bao 
giờ hết trong việc ghi nhận và giải quyết những mất mát và 
thiệt hại do các tác động hiện có của biến đổi khí hậu. 
 Cảm nhận về nhiệm vụ trước mắt, Chủ tịch COP26 Alok 
Sharma xúc động nói: “Bây giờ chúng ta có thể tin tưởng nói 
rằng chúng ta đã giữ được cam kết 1,5oC tồn tại. Tuy nhiên, 
nhịp đập của nó rất yếu và nó sẽ chỉ tồn tại nếu chúng ta giữ 
lời hứa của mình và chuyển các cam kết thành hành động 
nhanh chóng. Tôi biết ơn Công ước khung của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã hợp tác với chúng tôi 
để tổ chức COP26 thành công”.
 Theo Chủ tịch COP26, từ đây, chúng ta phải cùng nhau 
tiến lên và thực hiện những kỳ vọng được đề ra trong Hiệp 
ước Khí hậu Glasgow, đồng thời thu hẹp khoảng cách rộng 
lớn vẫn còn. “Bởi vì như Thủ tướng Barbados, bà Mia Mottley 
đã nói với chúng tôi khi bắt đầu hội nghị này, đối với Barba-
dos và các quốc đảo nhỏ khác, “2oC là một bản án tử hình”, 
ông nói.
 “Tất cả chúng ta đều phải duy trì kim chỉ nam của mình 
là giữ 1,5oC trong tầm tay và tiếp tục nỗ lực để có được dòng 
chảy tài chính và thúc đẩy sự thích ứng. Sau nỗ lực của các 
quốc gia để đạt được Hiệp ước Khí hậu Glasgow, công việc 
của chúng ta ở đây không thể bị lãng phí”, Chủ tịch COP26 
Alok Sharma khẳng định.
 Phát biểu bế mạc COP26, Tổng Thư ký Liên hợp quốc 
Antonio Guterres nói: “Các văn bản được thông qua là một 
sự thỏa hiệp. Chúng phản ánh lợi ích, điều kiện, mâu thuẫn 
và trạng thái ý chí chính trị trên thế giới ngày nay”.
 “Như tôi đã nói lúc khai mạc COP26, chúng ta phải tăng 
tốc hành động để giữ cho mục tiêu 1,5oC tồn tại. Hành tinh 
mong manh của chúng ta đang bị treo trên một sợi chỉ. 
Chúng ta vẫn đang ở ngưỡng cửa thảm họa khí hậu. Đã đến 
lúc chuyển sang chế độ khẩn cấp, nếu không, cơ hội đạt tới 
phát thải ròng bằng 0 của chúng ta sẽ là số không”, Tổng 
Thư ký Liên hợp quốc khẳng định.
 Theo ông Antonio Guterres, thế giới phải chấm dứt trợ 
cấp nhiên liệu hóa thạch, xây dựng khả năng phục hồi của 
các cộng đồng dễ bị tổn thương trước các tác động của biến 
đổi khí hậu và thực hiện tốt cam kết tài trợ khí hậu trị giá 100 
tỷ USD để hỗ trợ các nước đang phát triển.

Chủ tịch COP26 Alok Sharma phát biểu bế mạc COP26 (Ảnh: Reuters)



Hiệp ước Glasgow nhấn mạnh sự cần thiết huy động tài trợ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của 
Hiệp định Paris, bao gồm việc tăng đáng kể hỗ trợ cho các nước đang phát triển, vượt quá 100 tỷ 
USD/năm.

Hội nghị COP26 diễn ra tại 
Glasgow (Vương quốc Anh) đã 

kết thúc với nhiều kết quả tích cực 
nhưng chưa thể làm vừa lòng mọi 
bên, dù các phiên thảo luận đã 
được kéo dài thêm một ngày so với 
kế hoạch ban đầu.
 Sau một năm bị trì hoãn do ảnh 
hưởng của đại dịch COVID-19, 
COP26 được đánh giá là hội nghị 
thượng đỉnh về khí hậu quan trọng 
nhất kể từ COP21 năm 2015 tại 
Paris (Pháp), do đây là giai đoạn 
“bản lề” để các bên chuyển từ đàm 
phán sang thực hiện những mục 
tiêu định hình mức phát thải khí 
nhà kính trong tương lai.
 COP26 cũng được xem là bài 
kiểm tra quan trọng để đánh giá 
mức độ đáng tin cậy của tiến trình 
quốc tế và Công ước khung của 
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 
(UNFCCC).
 Hoạt động của con người hiện đã 
khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu 
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tăng khoảng 1,1oC so với thời kỳ 
tiền công nghiệp và sự gia tăng 
nhiệt độ này cũng tỷ lệ thuận với 
những rủi ro đối với nhân loại và hệ 
sinh thái.
 Để tránh những tác động thảm 
khốc nhất của biến đổi khí hậu, các 
nhà lãnh đạo thế giới cần nỗ lực hết 
sức duy trì mức tăng nhiệt độ toàn 
cầu dưới ngưỡng 2oC, và lý tưởng 
nhất là trong khoảng 1,5oC, như 
mục tiêu đã đề ra trong Hiệp định 
Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. 
Đây là lý do hội nghị COP26 được 
nhiều người ví là “cơ hội vàng cuối 
cùng” để cứu vãn khí hậu toàn cầu.
 Đúng như dự đoán, hội nghị đã 
phải kéo dài thời gian họp do các 
bên không dễ thỏa hiệp trong 
những vấn đề gây tranh cãi. Tối 
13/11 (giờ địa phương - tức sáng 
14/11, giờ Việt Nam), toàn bộ 197 
bên tham gia UNFCCC đã thông 
qua Hiệp ước khí hậu Glasgow, theo 
đó khẳng định quyết tâm theo đuổi 

các nỗ lực để đạt mục tiêu kiềm chế 
nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5oC 
nhằm tránh những tác động xấu 
nhất của biến đổi khí hậu.
 Dấu ấn đáng kể trong Hiệp ước 
khí hậu Glasgow là việc lần đầu tiên 
nhiên liệu hóa thạch được đề cập 
tại một thỏa thuận của hội nghị khí 
hậu Liên hợp quốc, theo đó các bên 
nhất trí kêu gọi “giảm dần điện than 
không sử dụng công nghệ thu giữ 
các-bon và trợ cấp nhiên liệu hóa 
thạch không hiệu quả”, đồng thời 
thừa nhận “sự cần thiết phải hỗ trợ 
để hướng tới một quá trình chuyển 
đổi công bằng”.
 Một bước tiến khác là việc Hiệp 
ước yêu cầu các bên vào cuối năm 
2022 phải “xem xét lại và củng cố” 
các mục tiêu cắt giảm khí thải năm 
2030, “có tính đến các hoàn cảnh 
quốc gia khác nhau”, để thực hiện 
mục tiêu hạn chế gia tăng nhiệt độ 
toàn cầu theo Hiệp định Paris.
 Hiệp ước Glasgow cũng nhấn mạnh 
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sự cần thiết phải huy động tài trợ khí 
hậu từ mọi nguồn để đạt mức cần thiết 
nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của 
Hiệp định Paris, bao gồm việc tăng 
đáng kể hỗ trợ cho các nước đang phát 
triển, vượt quá 100 tỷ USD/năm; đồng 
thời hối thúc các nước phát triển khẩn 
trương hoàn thành mục tiêu 100 tỷ 
USD đã cam kết cũng như mục tiêu 
đến năm 2025, nhấn mạnh tầm quan 
trọng của tính minh bạch trong việc 
thực hiện cam kết của các nước này.
 Ngoài ra, Hiệp ước cũng thúc 
giục các nước phát triển đến năm 
2025 tăng ít nhất gấp đôi tài trợ 
thích ứng với biến đổi khí hậu cho 
các nước đang phát triển so với 
mức năm 2019. Trong khi các 
nước phát triển chịu trách nhiệm 
đối với phần lớn khí thải nhà kính, 
các nước đang phát triển lại chịu 
những tác động tồi tệ nhất của 
biến đổi khí hậu.
 Hiệp ước khẳng định tính cấp 
thiết của việc mở rộng quy mô 
hành động và hỗ trợ phù hợp, bao 
gồm tài trợ, chuyển giao công nghệ 
và nâng cao năng lực, để thực hiện 
các phương pháp tiếp cận nhằm 
ngăn chặn, giảm thiểu và giải quyết 
tổn thất và thiệt hại liên quan đến 
các tác động bất lợi của biến đổi 
khí hậu ở các nước đang phát triển 
đặc biệt dễ bị tổn thương bởi 
những tác động này.
 Tại COP26, thế giới cũng chứng 
kiến nhiều cam kết mạnh mẽ. Lãnh 
đạo 137 nước nhất trí hành động 
để ngăn chặn việc phá rừng cũng 
như xói mòn đất vào năm 2030; 
Gần 90 quốc gia cam kết cắt giảm 
30% lượng phát thải khí mê-tan gây 
hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 
so với mức năm 2020; Hơn 20 
quốc gia cam kết đến năm 2035, 
toàn bộ các ô tô và xe tải được sử 
dụng sẽ là xe không khí thải; Hơn 
40 nước cam kết dần loại bỏ điện 
than; Một loạt quốc gia sẽ đặt ra 
thời hạn chấm dứt sử dụng dầu mỏ 
và khí đốt, đồng thời ngừng cấp 
giấy phép thăm dò mới; Mỹ và 
Trung Quốc - hai quốc gia phát thải 
lớn nhất thế giới cũng ra tuyên bố 
chung cam kết sẽ xây dựng các chiến 

lược dài hạn nhằm đạt mục tiêu 
phát thải ròng bằng 0.
 COP26 cũng chứng kiến cam 
kết của 450 tổ chức tài chính, quản 
lý tổng số tài sản trị giá 130.000 tỷ 
USD, tương đương 40% tài sản tư 
nhân toàn cầu, trong việc sử dụng 
vốn đầu tư hỗ trợ công nghệ sạch 
như năng lượng tái tạo và ngừng 
tài trợ cho các ngành công nghiệp 
sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
 Tại COP26, phát biểu của Thủ 
tướng Phạm Minh Chính, trong đó 
nêu rõ Việt Nam phấn đấu đạt mức 
phát thải ròng bằng 0 vào năm 
2050, đã nhận được sự quan tâm 
lớn từ dư luận và truyền thông 
quốc tế.
 Xét về tổng thể, hội nghị này đã 
ghi nhận những bước đi quan trọng 
và cấp thiết để giảm bớt thảm họa 
khí hậu. Đánh giá về kết quả COP 
26, Tổng Thư ký Liên hợp quốc 
Antonio Guterres coi Hiệp ước 
Glasgow là “một bước tiến quan 
trọng” trong cuộc chiến chống biến 
đổi khí hậu, tạo ra “các thành phần 
để kiến thiết sự tiến bộ”.
 Tuy nhiên, người đứng đầu Liên 
hợp quốc cũng cho rằng bước tiến 
này “chưa đủ xa”, phản ánh “những 
mối quan ngại, mâu thuẫn và ý chí 
chính trị trên thế giới hiện nay”.
 Một thực tế rõ ràng là vẫn còn 
“sự thất vọng lớn” khi các quốc gia 
chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của 
biến đổi khí hậu, như Guinea, 
Maldives hay Mozambique, cho 
rằng họ “ra về tay trắng” bởi những 
gì thu được tại COP26 chỉ là 
“những cam kết lớn hơn” chứ 
không phải “những hành động thực 
tế và những khoản tài chính thực 
tế”.
 Fiji, Tuvalu hay quốc đảo  Antigua 
và Barbuda ở Caribe cũng tỏ ý 
không hài lòng khi sáng kiến thành 
lập quỹ đền bù thiệt hại do biến đổi 
khí hậu mà các nước này đề xuất 
chưa được thông qua. Đối với các 
quốc gia nghèo dễ bị tổn thương 
do biến đổi khí hậu, thiên tai để lại 
những hậu quả xã hội không dễ bù 
đắp và chữa lành.
 Nhiều quốc gia đã buộc phải chấp 

nhận các khoản vay để giúp phục 
hồi sau những biến cố khắc nghiệt 
và điều này đã khiến họ sa lầy 
trong các khoản nợ khí hậu. Do đó, 
với các nước này, thảo luận về tài 
chính là “vấn đề sống còn” tại 
COP26.
 Chủ tịch COP26 Alok Sharma 
nêu rõ Hiệp ước Glasgow đã đặt 
trọng tâm “chưa từng có” vào tổn 
thất và thiệt hại theo nguyên tắc 
các nước giàu, vốn chịu trách 
nhiệm chính về sự ấm lên toàn cầu, 
nên bồi thường cho những nước 
nghèo do tác động của biến đổi khí 
hậu. Theo ông, Hiệp ước dù “không 
hoàn hảo” nhưng cho thấy “sự 
đồng thuận và ủng hộ” vì một 
“Hành tinh Xanh”.
 Trong khi đó, bà Laurence 
Tubiana - một trong những “kiến 
trúc sư” của Hiệp định Paris 2015 
và hiện là Giám đốc điều hành Quỹ 
Khí hậu châu Âu khẳng định “còn 
rất nhiều việc phải làm” để các 
cam kết và tuyên bố chung được 
chuyển thành chính sách thực tế.
 Bà hoan nghênh việc tăng gấp 
đôi nguồn tài chính hỗ trợ để các 
nước thích ứng với biến đổi khí 
hậu, do các tác động của biến đổi 
khí hậu mỗi năm lại mạnh hơn. Bà 
cũng thừa nhận rằng COP26 “đã 
không thể cung cấp hỗ trợ ngay lập 
tức cho những quốc gia đang chịu 
đau khổ... Tổn thất và thiệt hại sẽ 
phải được đặt lên hàng đầu trong 
chương trình nghị sự của COP27”.
 Nếu nhìn vào thất bại của 
COP25 thì rõ ràng kết quả của 
COP26 là một bước tiến tích cực. 
Việc hiện thực hóa những kết quả 
đạt được ở COP26 vẫn còn là 
chặng đường dài và chỉ có thể 
kiểm chứng ở tương lai.

(Nguồn: unfccc.int/news)
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Theo tuyên bố chung, Mỹ và Trung Quốc “thừa nhận mức độ nghiêm trọng và cấp bách của cuộc 
khủng hoảng khí hậu”, khẳng định cam kết cùng hướng tới mục tiêu khống chế mức gia tăng nhiệt 
độ toàn cầu.

Ngày 10/11, Mỹ và Trung Quốc ra 
tuyên bố chung về biến đổi khí 

hậu, theo đó hai quốc gia phát thải 
lớn nhất thế giới cam kết sẽ xây 
dựng các chiến lược dài hạn nhằm 
đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 
“0”.
 Tuyên bố chung, có tên “Tăng 
cường hành động vì khí hậu trong 
những năm 2020”, cho biết Mỹ và 
Trung Quốc “thừa nhận mức độ 
nghiêm trọng và cấp bách của cuộc 
khủng hoảng khí hậu” và sẽ cùng 
nhau giải quyết vấn đề này.
 Theo tuyên bố, hai nước khẳng 
định cam kết cùng làm việc nhằm 
đạt mục tiêu khống chế mức gia 
tăng nhiệt độ trên toàn cầu ở 
ngưỡng 1,5oC đề ra trong Hiệp định 
Paris, đồng thời kêu gọi thúc đẩy 
các nỗ lực để thu hẹp khoảng cách 
đáng kể đang tồn tại để đạt mục 
tiêu này.
 Hai bên cũng cam kết giải quyết 
vấn đề phát thải khí mê-tan và hợp 
tác trong quá trình chuyển đổi sang 
năng lượng sạch, giảm phát thải 
các-bon, và “thiết kế xanh và sử 
dụng tài nguyên tái tạo”.
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Theo tuyên bố, hai nước sẽ thành 
lập nhóm làm việc chung và thường 
xuyên nhóm họp để thảo luận về 
các giải pháp khí hậu.
 Trưởng đoàn đàm phán Trung 
Quốc tại Hội nghị COP26 Giải Chấn 
Hoa cho biết nước này và Mỹ cam 
kết sẽ thực hiện “các biện pháp cụ 
thể” để đạt được mục tiêu của Hiệp 
định Paris là giữ nhiệt độ toàn cầu 
tăng ở mức dưới 2oC và “theo đuổi 
các nỗ lực” để đạt ngưỡng 1,5oC vào 
cuối thế kỷ này.
 Đặc phái viên khí hậu của Mỹ 
John Kerry cho biết tuyên bố đề ra 
cách thức hai nước cùng hành động 
tại COP26 cũng như trong những 
năm tới, khẳng định thỏa thuận này 
là lộ trình hợp tác hiện tại và tương 
lai về khí hậu giữa hai nước.
 Ông Kerry cho hay với tuyên bố 
chung, hai nước đã đạt được một 
bước tiến mới và nói thêm, mặc dù 
Mỹ và Trung Quốc còn có những 
khác biệt, nhưng về vấn đề khí hậu, 
hợp tác là cách duy nhất để giải 
quyết vấn đề này.
 Ông cũng mong muốn thúc đẩy 
hợp tác với Bắc Kinh, và kêu gọi tất 

cả các quốc gia khác cùng hợp tác, 
như Mỹ và Trung Quốc đang làm.
 Việc hai quốc gia có lượng khí 
phát thải gây ô nhiễm môi trường 
nhiều nhất thế giới là Mỹ và Trung 
Quốc ra tuyên bố chung về biến đổi 
khí hậu tại Hội nghị COP26 đã nhận 
được nhiều ý kiến hoan nghênh và 
ủng hộ.
 Ủy viên phụ trách chính sách khí 
hậu của EU, ông Frans Timmermans 
nhấn mạnh đây là kết quả khích lệ 
khi hai nước, dù có những xung đột 
trong nhiều lĩnh vực, vẫn tìm được 
tiếng nói chung cho thách thức lớn 
nhất mà nhân loại đang phải đối 
mặt hiện nay.
 Ông cho rằng tuyên bố chung của 
Washington và Bắc Kinh sẽ góp 
phần thúc đẩy các bên có mặt tại 
COP26 đạt được một thỏa thuận về 
biến đổi khí hậu.
 Ông Durwood Zaelke, Chủ tịch 
Viện quản trị và phát triển bền vững, 
cho biết đây là bước đột phá khởi 
đầu cho việc xây dựng một thỏa 
thuận tham vọng tại COP26.

(Nguồn: TTXVN/Vietnam+)
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Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ không tụt hậu trong cuộc chiến này mà sẽ thể hiện vai trò 
dẫn dắt và những cam kết khí hậu không chỉ dừng ở lời nói mà được thể hiện bằng hành động.

Ngày 9/11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ 
Nancy Pelosi đã bày tỏ mong 

muốn khắc phục những thiệt hại 
của việc nước Mỹ đã rút khỏi Hiệp 
định Paris về biến đổi khí hậu năm 
2015 dưới thời cựu Tổng thống 
Donald Trump, đồng thời tuyên bố 
“nước Mỹ đã trở lại” để đi tiên 
phong trong cuộc chiến chống 
biến đổi khí hậu.
 Chủ tịch Pelosi là thành viên 
phái đoàn của Mỹ gồm 20 người, 
trong đó có chủ tịch của các ủy 
ban chủ chốt trong Hạ viện Mỹ, để 
tham dự các cuộc họp song 
phương và các cuộc thảo luận với 
các đối tác quốc tế trong khuôn 
khổ Hội nghị COP26.
 Trong phát biểu của mình, bà 
nêu rõ: “Chúng tôi (Mỹ) đến đây khi 
được trang bị đầy đủ, sẵn sàng đón 
nhận thách thức và bắt kịp thời 
điểm”.
 Nỗ lực đối phó với tình trạng biến 
đổi khí hậu là vì tương lai của một 
lớp thế hệ trẻ khỏe mạnh và an 
toàn hơn.

30

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ đảng Dân 
chủ Alexandria Ocasio-Cortez theo 
đường lối cực tả, “kiến trúc sư” 
chính của “Thỏa thuận xanh mới”, 
tuyên bố: “Mỹ đang trở lại diễn đàn 
quốc tế với tư cách là nước đi đầu 
về hành động vì khí hậu và giảm 
thiểu phát thải khí gây hiệu ứng 
nhà kính”.
 Bà Ocasio-Cortez cũng thừa 
nhận những thiệt hại do việc Mỹ rút 
khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí 
hậu gây ra, khẳng định nước này 
phải thực sự hành động để khôi 
phục sự tôn trọng trên trường quốc 
tế.
 Về phần mình, Hạ nghị sĩ đảng 
Dân chủ Veronica Escobar đã chỉ 
ra mối liên hệ giữa vấn đề khí hậu 
với làn sóng người di cư từ các 
nước Trung Mỹ tới Mỹ.
 Trong 25 năm làm việc trong lĩnh 
vực nhập cư, bà chia sẻ chưa bao 
giờ thấy nhiều người di cư phải rời 
bỏ quê hương vì tình trạng biến đổi 
khí hậu như hiện nay.
 Hạn hán và các hình thái thời tiết 

cực đoan đã làm gián đoạn nền 
nông nghiệp vốn sử dụng nhiều 
nguồn nước mưa.
 Ngoài ra, khu vực này đã bị tàn 
phá trong các cơn bão và các đợt 
hạn hán ngày càng nghiêm trọng. 
Bà cảnh báo vấn nạn di cư có thể 
còn tồi tệ hơn nhiều trong vài năm 
tới.
 Trước đó, phát biểu tại Hội nghị 
thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế 
giới trong khuôn khổ Hội nghị 
COP26, Tổng thống Mỹ Joe Biden 
đã có bình luận về quyết định trước 
đây của chính quyền Tổng thống 
Donald Trump rút nước này khỏi 
Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Tổng thống Biden nói: “Tôi nghĩ 
mình không nên đưa ra lời xin lỗi 
nhưng thực sự, tôi phải xin lỗi cho 
thực tế rằng Mỹ - dưới thời chính 
quyền trước - đã rời khỏi Hiệp định 
Paris về biến đổi khí hậu. Cuộc gặp 
của chúng ta tại Glasgow hôm nay 
không phải kết thúc một hành 
trình. Đây mới chỉ là vạch xuất 
phát. Chúng ta có các công cụ lẫn 
tài nguyên. Tôi nghĩ chúng ta cần 
phải đưa ra những lựa chọn”.
 Cũng trong bài phát biểu, Tổng 
thống Biden khẳng định Mỹ sẽ 
không tụt hậu trong cuộc chiến này 
mà sẽ thể hiện vai trò dẫn dắt và 
những cam kết khí hậu không chỉ 
dừng ở lời nói mà được thể hiện 
bằng hành động.
 Ông tin rằng Mỹ có thể hoàn 
thành mục tiêu đến năm 2030 
giảm từ 50 đến 52% lượng khí phát 
thải so với năm 2005.

(Nguồn: TTXVN/Vietnam+)

GIỚI LẬP PHÁP HOA KỲ KHẲNG ĐỊNH
TIÊN PHONG TRONG ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, 
DC ngày 21/10/2021 (Ảnh: AFP/TTXVN)
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Liên minh cầm quyền có thể sử dụng các khoản tiền này cho các khoản đầu tư công để đẩy nhanh 
quá trình chuyển đổi theo hướng thân thiện với môi trường và giảm thiểu các tác động bất lợi tới 
khí hậu.

C hính phủ kế nhiệm của Đức đang xem xét ngân sách bổ sung năm 2021 để bơm hơn 50 tỷ euro (hơn 56 tỷ 
USD) vào quỹ khí hậu của đất nước, sau đó có thể chi tiêu trong những năm tới để đẩy nhanh quá trình 

chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, các nguồn tin ngày 25/11 cho biết.
 Ba đảng ở Đức chuẩn bị thành lập chính phủ mới đã đồng ý cung cấp tài chính cho quỹ khí hậu. Các nguồn 
tin cho biết thêm, việc đi vay để cung cấp tài chính cho quỹ khí hậu có nghĩa là chính phủ sẽ sử dụng gần như 
đầy đủ mức trần nợ 240 tỷ euro mà ban đầu Quốc hội Đức phê duyệt cho ngân sách năm 2021.
Động thái trên cho phép liên minh cầm quyền tăng cường quỹ khí hậu trong năm nay và có thể là năm tiếp theo, 
sau đó sử dụng các khoản tiền này cho các khoản đầu tư công trong những năm tới để đẩy nhanh quá trình 
chuyển đổi theo hướng thân thiện hơn với môi trường và giảm thiểu các tác động bất lợi tới khí hậu cũng như 
số hóa nền kinh tế.

(Nguồn: Reuters)
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CHÍNH PHỦ ĐỨC DỰ ĐỊNH CHI HƠN
50 TỶ EURO CHO QUỸ KHÍ HẬU

Lãnh đạo đảng FDP Christian Lindner, ứng viên Thủ tướng của đảng SPD Olaf Scholz, đồng lãnh đạo 
đảng Xanh Annalena Baerbock và Robert Habeck (Ảnh: AFP/TTXVN)
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Một ngày trước khi Hội nghị COP26 kết thúc, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 
(UAE) đồng loạt công bố thông tin hai nước này đã được lựa chọn làm chủ nhà hai kỳ hội nghị tiếp 
theo COP27 và COP28.

Bộ Môi trường Ai Cập ngày 11/11 
thông báo nước này đã chính 

thức được lựa chọn để đăng cai tổ 
chức COP27.
 Sự kiện dự kiến sẽ được tổ chức 
vào năm 2022 tại khu nghỉ dưỡng 
Biển Đỏ Sharm El-Sheikh.
 Trong khi đó, Tiểu vương Dubai, 
đồng thời là Thủ tướng UAE Sheikh 
Mohammed bin Rashid al-Maktoum 
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cho biết UAE đã được thông báo là 
nước đăng cai tổ chức sự kiện quốc  
tế về biến đổi khí hậu này vào năm 
2023.
 Chia sẻ trên mạng xã hội, Thủ 
tướng Sheikh Mohammed bin 
Rashid al-Maktoum cam kết sẽ nỗ 
lực hết mình để hội nghị diễn ra 
thành công và UAE sẽ tiếp tục nỗ 
lực hành động vì khí hậu toàn cầu 

nhằm bảo vệ Hành tinh Xanh.
 Hội nghị COP26 là sự kiện khí hậu 
quan trọng nhất kể từ khi Hiệp định 
Paris được hơn 195 quốc gia ký kết 
tại Hội nghị COP21 ở thủ đô nước 
Pháp năm 2015 với cam kết hạn chế 
sự gia tăng nhiệt độ trên toàn cầu.

 (Nguồn: Reuters)�

AI CẬP, CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC
Ả RẬP THỐNG NHẤT LẦN LƯỢT ĐĂNG CAI

CÁC HỘI NGHỊ COP27 VÀ COP28 

Trong thư ngỏ gửi tới COP26, các nhà khoa học kêu gọi các đại biểu tham dự COP26 “hoàn toàn 
thừa nhận” bằng chứng khoa học mà họ đã tổng hợp về các mối đe dọa nghiêm trọng do biến đổi 
khí hậu gây ra.

Hơn 200 nhà khoa học quốc tế 
đã lên tiếng kêu gọi thế giới 

cần hành động ngay lập tức để 
ngăn sự nóng lên toàn cầu, cảnh 
báo biến đổi khí hậu có thể để lại 
một số hậu quả “không thể đảo 
ngược” trong nhiều thế hệ.
 Trong thư ngỏ gửi tới Hội nghị 
COP26, các nhà khoa học quốc tế 
viết: “Chúng tôi, những nhà khoa 
học về khí hậu, nhấn mạnh rằng 
cần phải có những hành động cấp 
bách, quyết liệt, nhanh chóng, bền 
vững và quy mô lớn” để khống chế 
đà tăng nhiệt toàn cầu trong mức 
mục tiêu mà Hiệp định Paris về 
biến đổi khí hậu năm 2015.
 Bức thư, có chữ ký của một số 
tác giả báo cáo của Ủy ban Liên 
chính phủ về Biến đổi khí hậu 
(IPCC) thuộc Liên hợp quốc, kêu 
gọi các đại biểu tham dự COP26 

“hoàn toàn thừa nhận” bằng chứng 
khoa học mà họ đã tổng hợp về 
các mối đe dọa nghiêm trọng do 
biến đổi khí hậu gây ra.
 Các nhà khoa học nhấn mạnh 
COP26 là “thời khắc lịch sử đối với 
số phận của khí hậu, xã hội và hệ 
sinh thái”, bởi các hoạt động của 
con người đã khiến nhiệt độ Trái 
Đất tăng lên khoảng 1,1oC và lượng 
khí thải gây hiệu ứng nhà kính 
trong tương lai sẽ quyết định mức 
tăng nhiệt trong tương lai.
 Trước đó, hồi tháng 8, IPCC đã 
công bố báo cáo đánh giá toàn 
diện nhất từ trước tới nay về biến 
đổi khí hậu, trong đó đưa ra những 
lời cảnh tỉnh ở mức cao nhất cho 
loài người.
 Báo cáo dự báo nhiệt độ trung 
bình của trái đất sẽ tăng 1,5oC vào 
khoảng năm 2030, sớm hơn một 

thập niên so với dự kiến được đưa 
ra cách đây ba năm. Để tránh vượt 
quá mức tăng nhiệt này, IPCC cho 
rằng thế giới phải cắt giảm 45% 
lượng khí thải trong thập niên này.
 Hội nghị COP26 diễn ra từ 31/10 
đến 12/11, được coi là cơ hội để 
đoàn kết cả thế giới trong nỗ lực 
thực hiện cam kết giới hạn mức 
tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 
1,5oC theo Hiệp định Paris về biến 
đổi khí hậu.
 Hội nghị bước đầu đã đạt được 
thành công nhất định khi có nhiều 
nước tham gia đã ký vào cam kết 
giảm lượng khí thải gây hiệu ứng 
nhà kính với một loạt thỏa thuận 
riêng rẽ về loại bỏ các nguồn năng 
lượng gây ô nhiễm môi trường như  
than đá, chấm dứt các hoạt động 
đầu tư cho ngành nhiên liệu hóa 
thạch và cắt giảm khí thải mê-tan.

(Nguồn: TTXVN/Vietnam+)

HƠN 200 NHÀ KHOA HỌC KÊU GỌI
KHẨN CẤP NGĂN SỰ NÓNG LÊN TOÀN CẦU
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Chủ nhà khách ở bãi biển Sacheonjin đã chia sẻ nỗi lo ngại khi cho biết chưa bao giờ nước biển tiến 
sát bờ như hiện nay, trong khi những con sóng hiện cũng dâng lên mức cao nhất trong 12 năm qua.

Sở hữu vẻ đẹp trời ban với biển 
xanh, cát trắng, bãi biển 

Sacheonjin của Hàn Quốc trong 
nhiều năm qua vẫn luôn là điểm hẹn 
lý tưởng của những du khách và 
người yêu thích môn thể thao lướt 
sóng muốn tận hưởng giây phút yên 
ả, thay vì không khí sôi động, tấp 
nập tại các bờ biển phía Đông của 
nước này.
 Tuy nhiên, tình trạng biến đổi khí 
hậu cùng với tốc độ mở rộng phát 
triển kinh tế nhanh chóng tại địa 
phương này trong năm qua đang 
phá hủy dần vẻ đẹp của bãi biển 
này. 
 Những con sóng to đang phá hủy 
“bức tranh” yên ả vốn có của vùng 
biển này. Choi Jong-min - chủ nhà 
khách ở Sacheonjin đã chia sẻ nỗi 
lo ngại khi cho biết chưa bao giờ 
nước biển tiến sát bờ như hiện nay, 
trong khi những con sóng hiện cũng 
dâng lên mức cao nhất trong 12 
năm qua. 
 Theo kết quả một cuộc khảo sát 
250 bãi biển do Bộ Thủy sản Hàn 
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Quốc thực hiện, đến năm 2020, bãi 
biển Sacheonjin là một trong 43 bãi 
biển xảy ra tình trạng xói mòn 
nghiêm trọng.
 So với kết quả khảo sát năm 
2018, có thêm 12 bãi biển xảy ra 
tình trạng xói mòn nghiêm trọng. 
Điều này cho thấy số bãi biển xói 
mòn tại Hàn Quốc gia tăng ở mức 
đáng báo động, đòi hỏi cơ quan 
chức năng nước này tăng cường 
các biện pháp bảo trì bãi biển.
 Trên thực tế, nước biển ngày càng 
tiến sâu vào bờ đã khiến chiều rộng 
bãi biển Sacheonjin thuộc tỉnh 
Gangwon chỉ còn 3m, thu hẹp đáng 
kể so với bề rộng 40m ghi nhận 
năm 2019.
 Điều này khiến nhiều cửa hàng 
buôn bán kinh doanh trên bãi biển 
phải dời đi. Ở nhiều nơi xuất hiện 
các đụn cát cao tới 5m, gây lo ngại 
về vấn đề an toàn và ảnh hưởng đến 
hoạt động du lịch của địa phương.
 Theo Giáo sư Kim In-ho, Chủ 
nhiệm cuộc khảo sát tại tỉnh     
Gangwon, nguyên nhân dẫn đến tình 

trạng này là do các kế hoạch phát 
triển địa phương không được thực 
hiện đồng bộ với các giải pháp bảo 
vệ môi trường. 
 Ông cho rằng việc xây dựng các 
kiến trúc, ví dụ các đê chắn sóng, 
với thiết kế và vị trí phi khoa học đã 
làm gia tăng các đợt sóng to và thu 
hẹp diện tích cồn cát, vốn có vai trò 
ngăn chặn xói mòn và hiện tượng 
nước biển dâng do bão. 
 Cơ quan Thủy văn và Hải dương 
học Hàn Quốc cho biết mực nước 
biển phía Đông của Hàn Quốc mỗi 
năm dâng cao thêm 3,83mm trong 
giai đoạn từ 1980 đến 2020. Một 
nghiên cứu của Bộ Môi trường Hàn 
Quốc năm 2020 cho thấy khu vực 
bãi biển Samcheok ở phía Nam 
Sacheonjin đã bị thu hẹp xuống 
mức nhỏ nhất kể từ năm 2005.
 Thực tế này, khiến người dân vùng 
biển nơi đây lo ngại kế sinh nhai bị 
ảnh hưởng khi nguồn thu chủ yếu 
dựa vào ngành du lịch.

(Nguồn: Reuters)

CÁC BÃI BIỂN HÀN QUỐC ĐỐI MẶT
VỚI NGUY CƠ NƯỚC BIỂN DÂNG

Khu vực từng là một bãi cát dài tại bãi biển Sacheonjin (Ảnh: Reuters)
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