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THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG 
ƯỚC KHÍ HẬU VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ KYOTO TRÊN 

THẾ GIỚI

LIÊN HỢP QUỐC HỖ TRỢ CÁC QUỐC GIA XÂY DỰNG 
KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Mạng lưới các tổ chức hoạt động về 
biến đổi khí hậu được thành lập 25 
năm qua cùng với sự gia tăng của 

các sáng kiến liên quan đến thích ứng với biến 
đổi khí hậu của Liên hợp quốc đã hỗ trợ quá 
trình xây dựng khả năng phục hồi trước các tác 
động của biến đổi khí hậu trên thế giới. - Đây 
là kết luận chính của Báo cáo 25 năm thích ứng 
của Công ước khung của Liên hợp quốc về 
biến đổi khí hậu (UNFCCC), trong đó đưa ra 
cái nhìn tổng quan về quá trình thích ứng theo 
Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi 
khí hậu và cách thức phát triển từ năm 1994 
- năm Công ước bắt đầu có hiệu lực. Báo cáo 
được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 25 các Bên 
tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc 
về biến đổi khí hậu (COP25) được tổ chức tại 
Madrid vào tháng 12 năm 2019.

Quy trình của UNFCCC đã hỗ trợ cho 17 

quốc gia đệ trình các kế hoạch thích ứng 
quốc gia (NAP), ngoài ra có 120 quốc gia 
đang phát triển thực hiện kế hoạch thích ứng 
quốc gia của họ. Các kế hoạch này có các 
bước cụ thể giúp các quốc gia xây dựng cầu 
nối đến một tương lai bền vững, bao gồm cơ 
sở hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy 
nông nghiệp chống chịu biến đổi khí hậu, đảm 
bảo an ninh lương thực.

Khung thích ứng Cancun là một cột mốc quan 
trọng trong quá trình thích ứng của UNFCCC, 
tập trung vào câu hỏi “Làm cách nào chúng ta 
tích hợp quá trình thích ứng vào các chính sách 
và hành động kinh tế, xã hội và môi trường?”. 
Sau khi thông qua Thỏa thuận Paris năm 2015, 
câu hỏi mà các chính phủ đặt ra là “Làm cách 
chúng ta có thể mở rộng hành động thích ứng 
theo cách toàn diện và mang tính tham vọng 
quốc gia?”
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Bản tin Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo báo cáo minh họa, việc các tổ chức được 
ủy thác để hỗ trợ các quốc gia trong nỗ lực thực 
hiện quá trình thích ứng bao gồm các chương 
trình làm việc: Chương trình làm việc của các 
quốc gia kém phát triển và Chương trình làm 
việc Nairobi; với các công cụ: Chương trình 
hành động thích ứng quốc gia (NAPAs), Kế 
hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu; 
cùng với các cơ quan như Ủy ban thích ứng, 
Nhóm chuyên gia về các quốc gia kém phát 
triển (LEG), Ủy ban điều hành của Cơ chế quốc 
tế Warsaw về mất mát và thiệt hại,…

Trong những năm qua, quy trình UNFCCC đã 
hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để lập kế hoạch, 
thực hiện và đánh giá các biện pháp thích ứng, 
bao gồm: nguồn vốn tài trợ thông qua Quỹ Môi 
trường toàn cầu (GEF), Quỹ Khí hậu xanh 
(GCF) và Quỹ Thích ứng, cũng như những hỗ 
trợ liên quan đến công nghệ thông qua Mạng 
lưới công nghệ khí hậu. Trong 27 năm qua, 
các nguồn lực của GEF đã đóng góp đáng kể 
vào các nỗ lực thích ứng, giúp giảm thiểu tổn 
thương cho hơn 11 triệu người tại 130 quốc gia.

Chương trình Sẵn sàng cho Quỹ Khí hậu xanh 
đã hỗ trợ các nước đang phát triển khoản trợ 
cấp một lần lên tới 3 triệu USD cho mỗi quốc 
gia để xây dựng kế hoạch quốc gia về thích ứng 
biến đổi khí hậu và /hoặc các quy trình lập kế 
hoạch thích ứng khác bắt đầu từ tháng 11 năm 
2019:

- GCF đã nhận được đề xuất kế hoạch thích ứng 

từ 81 quốc gia theo Chương trình Sẵn sàng.

- GCF đã phê duyệt 35 đề xuất, với 13 đề xuất 
nữa trong giai đoạn phê duyệt cuối cùng, tổng 
cộng 48 đề xuất với tổng giá trị là 116 triệu 
USD.

Quỹ Thích ứng đã hỗ trợ các dự án thích ứng 
ở các nước đang phát triển, như đảo Barbuda 
thuộc vùng Caribbean, nơi bị tàn phá bởi cơn 
bão Irma vào tháng 9 năm 2017. Quỹ Thích 
ứng đã tài trợ cho dự án Thích ứng với biến đổi 
khí hậu của đảo này 10 triệu USD kể từ tháng 
3 năm 2017 .

Hình dưới đưa ra cái nhìn tổng quan về kiểm 
kê khí nhà kính toàn cầu, trong đó, một khung 
thích ứng được thiết lập để xem xét tiến độ và 
tăng cường hành động, hỗ trợ cho các mục tiêu 
của Thỏa thuận Paris.

Điều này sẽ giúp làm sáng tỏ quy mô và thành 
công của các nỗ lực thích ứng, cũng như những 
quốc gia cần nhiều hành động hơn trong và 
ngoài quy trình của UNFCCC để đẩy nhanh 
những nỗ lực này.

Để đưa ra báo cáo, Ủy ban Thích ứng đã mời 
thành viên của các cơ quan làm việc về thích 
ứng, báo cáo tiến trình thúc đẩy hành động 
thích ứng theo quy trình của UNFCCC và thảo 
luận về cách thúc đẩy tiến trình này.

Nguồn: https://unfccc.int/news

Khung thích ứng trong kiểm kê toàn cầu

Khung thích ứng của UNFCCC: Mạng lưới các tổ chức



XÂY DỰNG NĂNG LỰC NHẰM TĂNG CƯỜNG 
CÁC HÀNH ĐỘNG KHÍ HẬU

Các chuyên gia và các cán bộ chuyên 
môn đã xây dựng năng lực tổ chức 
các sự kiện và đưa ra các thảo luận tại 

Trung tâm xây dựng năng lực thuộc Hội nghị 
lần thứ 25 các Bên tham gia Công ước khung 
của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP25) 
vào tháng 12 năm 2019 tại Madrid, với thông 
điệp: Tăng cường năng lực của các cá nhân, tổ 
chức và hệ thống có thể thúc đẩy đáng kể hành 
động khí hậu.

Trung tâm xây dựng năng lực được thành 
lập bởi Ủy ban Xây dựng năng lực (PCCB) 
thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc 
về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã cung 
cấp nền tảng cho các cuộc đối thoại, cơ hội 
kết nối mạng, và thể hiện tinh thần hợp tác 
trong cộng đồng trong việc xây dựng năng 
lực. Trung tâm xây dựng năng lực tại COP25 
đã thu hút một loạt các tác nhân hỗ trợ cho 
hành động khí hậu trong năm thứ hai liên 
tiếp, thúc đẩy việc sáng tạo và truyền bá kiến 
thức cho hành động khí hậu.

Nhìn vào cách thức hỗ trợ cho việc xây dựng 
năng lực ở các nước đang phát triển, các sự kiện,  
hội thảo và cơ hội kết nối tại trung tâm được 
tập hợp xung quanh các chủ đề khác nhau, bao 

gồm: kiểm kê khí nhà kính; xử lý tổn thất và 
thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu; thu 
hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu chính sách 
và hành động biến đổi khí hậu; nâng cao năng 
lực hành động khí hậu của chính quyền và địa 
phương; tăng cường năng lực nhằm thúc đẩy 
hành động khí hậu trong năm 2020.

“Có lẽ dấu hiệu rõ ràng nhất về sự thành công 
của trung tâm là phần lớn những người tham 
gia cảm thấy tự tin vào khả năng chuyển các bài 
học, phương pháp và/hoặc công cụ từ lý thuyết 
vào công việc thực tế của họ”, ông Mahawan 
Karuniasa cho biết. “Đây là điều rất đáng khích 
lệ vì nó cho thấy tiềm năng của trung tâm để hỗ 
trợ xây dựng năng lực thực tế ở những nơi đang 
có nhu cầu. Quan trọng không kém, đây là một 
dấu hiệu rõ ràng cho thấy hành động phù hợp 
sẽ thúc đẩy và tăng tốc hành động khí hậu”, ông 
nhấn mạnh.

PCCB 2015 có một nhiệm vụ quan trọng là 
giúp các nước đang phát triển xác định nhu cầu 
và lỗ hổng trong xây dựng năng lực, thúc đẩy 
sự tham gia tích cực của một loạt các bên liên 
quan nhằm xây dựng năng lực thực hiện các 
hành động khí hậu. 

Nguồn: https://unfccc.int/news
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Phụ nữ tham gia lao động



Nghiên cứu mới của Sáng kiến con 
đường chuyển đổi (TPI) cho thấy 
29% các công ty công nghiệp lớn đã 

niêm yết công khai được thiết lập để điều chỉnh 
lượng khí thải của họ cho phù hợp với Thỏa 
thuận Paris vào năm 2030, số lượng các công 
ty đã tăng lên 24% vào giữa năm 2018. 

TPI đánh giá hiệu suất các-bon của 72 công ty 
thuộc 4 ngành: giấy, xi măng, thép và nhôm; 
cũng như đánh giá chất lượng quản lý khí hậu 
cho 100 công ty trên 5 lĩnh vực bao gồm cả 
lĩnh vực hóa chất, cho thấy: Năm lĩnh vực này 
tạo ra hơn 2/3 lượng khí thải CO2 trong ngành 
công nghiệp. Nghiên cứu này được thực hiện 
bởi Viện nghiên cứu Grantham về biến đổi khí 
hậu và môi trường tại Trường Kinh tế London.

Ngài Faith Ward, đồng chủ tịch Sáng kiến Con 
đường chuyển đổi và cũng là Giám đốc đầu tư 
của Công ty hợp tác hưu trí Brunel, cho biết: 
"Các ngành công nghiệp như thép và xi măng 
phải đối mặt với những thách thức lớn để phân 
tách khí thải từ quá trình sản xuất. Các ngành 
này phải tự chuyển đổi nếu họ muốn vượt qua 
quá trình chuyển đổi các-bon thấp và tham 
gia vào các mục tiêu của Thỏa thuận Paris."

Dữ liệu của TPI mới nhất cho thấy hiện có 
14 công ty đang thực hiện các phương thức 
nhằm góp phần giữ cho trái đất nóng lên ở 
mức dưới 2°C. Tuy nhiên, hầu hết các công 
ty công nghiệp đang đi lệch hướng, thể hiện 
sự yếu kém trong quản lý rủi ro của doanh 
nghiệp.

Báo cáo này cũng cho thấy:

- Tỷ lệ các công ty công khai lượng khí thải 
đã tăng từ 61% trong năm 2018 lên 76% năm 
2019. Phần lớn đến từ các công ty ở châu Á 
(đặc biệt là Trung Quốc) và Nga.

- Nhiều công ty đang đặt mục tiêu giảm dài 
hạn. Năm 2018 chỉ có 5 công ty công nghiệp 

đã đặt mục tiêu đến năm 2030 có quá trình 
sản xuất phù hợp với mục tiêu của Thỏa 
thuận Paris, thì hiện đã có 14 công ty.

- Những cải tiến có thể nhìn thấy trong lĩnh 
vực xi măng - nơi số lượng công ty có quy 
trình sản xuất phù hợp với mục tiêu của 
Thỏa thuận Paris đã tăng từ 2 lên 5 kể từ 
năm 2018.

- Ngành thép cho thấy sự cải thiện đáng kể 
về chất lượng quản lý khí thải. Tuy nhiên, 
ngành này vẫn chưa cải thiện được Hiệu suất 
các-bon, hiện chỉ có 6 trong số 24 công ty 
phù hợp với mục tiêu của Thỏa thuận Paris. 

Ngài Edward Mason, Trưởng phòng Đầu tư 
tại Ủy ban Giáo hội Anh, cho biết: “Nhiều 
công ty trong báo cáo này phải đối mặt với 
những thách thức kỹ thuật quan trọng trong 
việc loại bỏ các-bon trong các quy trình sản 
suất công nghiệp. Phân tích của TPI cho thấy 
các công ty hàng đầu, ngay cả trong các lĩnh 
vực khó khăn nhất như thép và xi măng, đã 
nắm bắt được yêu cầu phải loại bỏ các-bon 
và đang đặt mục tiêu ở mức tham vọng của 
xã hội và các nhà đầu tư. Đồng thời cũng 
cam kết chuyển danh mục đầu tư hướng tới 
lượng khí thải bằng không vào năm 2050, 
các Ủy viên Giáo hội hy vọng sẽ thấy các 
mục tiêu đầy tham vọng, phù hợp với các 
mục tiêu của Thỏa thuận Paris trên các lĩnh 
vực công nghiệp mà chúng tôi đầu tư.”

Nguồn: https://unfccc.int/news
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CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHÁT THẢI CAO KHÔNG 
PHÙ HỢP VỚI MỤC TIÊU CỦA THỎA THUẬN PARIS



Dự án kiểm soát khí thải các-bon 
(CDP), nhà cung cấp dữ liệu cho 
Cổng thông tin Hành động khí hậu 

toàn cầu của Liên hợp quốc (UN), đã công 
nhận 105 thành phố với dân số là 170 triệu 
người được đưa danh sách Dự án kiểm soát 
khí thải các-bon tại các thành phố mới.

Con số này đã tăng gấp đôi về số lượng 
thành phố được công nhận so với năm trước, 
điều này chứng tỏ rằng các thành phố đang 
ngày càng muốn dẫn đầu quá trình chuyển 
đổi sang một tương lai an toàn về khí hậu. 
Đây là số liệu mới nhất được đưa ra khi bắt 
đầu một năm quan trọng cho hành động khí 
hậu trong thời gian diễn ra Hội nghị lần thứ 
26 các Bên tham gia Công khung của Liên 
hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại 
Glasgow vào tháng 11.

Với 60% dân số thế giới dự kiến sẽ sống ở 
các thành phố vào năm 2030 và tăng lên 70% 
vào năm 2050. Hành động mạnh mẽ của các 
thành phố để giải quyết khủng hoảng khí 
hậu là cần thiết để đạt được mục tiêu của 
Thỏa thuận Paris nhằm hạn chế nhiệt độ 
trung bình toàn cầu tăng lên 1,5ºC.

Lượng khí thải cần phải giảm một nửa vào 
năm 2030 để hạn chế ảnh hưởng của cuộc 
khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Các thành 
phố đóng vai trò quan trọng trong việc đáp 
ứng thách thức này, dù chỉ chiếm 2% diện 
tích trên trái đất, nhưng đây là nguồn phát 
thải chiếm tới 70%”, ngài Kyra Apple, Giám 
đốc toàn cầu của các thành phố, tiểu bang và 
khu vực tại CDP cho biết.

Những phát hiện mới nhất về hành động khí 
hậu của thành phố được công bố trước Hội 
nghị thượng đỉnh về hành động khí hậu của 
Liên hợp quốc vào tháng 9 năm 2019 đã xác 
nhận tiềm năng quan trọng của chính quyền 
địa phương, và các tập đoàn trong việc cắt 
giảm phát thải khí nhà kính, đặc biệt là khi 
làm việc thông qua các quan hệ đối tác quốc 
tế như Công ước thị trưởng toàn cầu (GCoM) 
và Nhóm thành phố lãnh đạo khí hậu C40. 
Tại Hội nghị thượng đỉnh về hành động khí 
hậu, 102 thành phố cam kết đạt được lượng 
khí thải CO2 bằng 0 vào năm 2050.

Nguồn: https://unfccc.int/news

Các tòa nhà trọc trời tại thành phố New York
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HÀNH ĐỘNG KHÍ HẬU TẠI CÁC THÀNH PHỐ TRÊN 
THẾ GIỚI



Tại Hội nghị lần thứ 25 các Bên tham gia 
Công ước khung của Liên hợp quốc về 
biến đổi khí hậu (COP 25) tại Madrid 

vào tháng 12 năm 2019, các quốc gia đã thực 
hiện các hành động để tăng tốc cách tiếp cận 
phù hợp hơn về giới đối với hành động khí 
hậu bằng cách áp dụng Chương trình làm việc 
Lima toàn diện về Giới (LWPG) và Kế hoạch 
hành động về giới (GAP). 

Sự bất bình đẳng hiện có về giới có thể làm 
tăng tính dễ bị tổn thương đối với các tác 
động của biến đổi khí hậu. Sự bất bình đẳng 
có thể ngăn những người bị phân biệt đối xử 
hoặc bị thiệt thòi khi tham gia vào việc ra 
quyết định, đồng thời một số người có thể 
hưởng lợi nhiều hơn những người khác từ 
các giải pháp khí hậu, chẳng hạn như trong 
quá trình chuyển đổi sang thị trường và 
ngành công nghiệp các-bon thấp.

Nhiều sự kiện bên lề và Ngày Giới tính được 
tổ chức vào ngày 10 tháng 12, với chương 
trình bao gồm các hội thảo về tích hợp giới 
trong Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAPs) 
và Đánh giá nhu cầu công nghệ (TNAs). 

LWPG và GAP nâng cao nhận thức về việc 
tiếp tục lồng ghép giới trong Công ước khí 
hậu và điều này sẽ góp phần tăng hiệu quả, 
sự công bằng và bền vững của chính sách và 
hành động khí hậu.

Điều này cũng phản ánh sự thừa nhận của 
các chính phủ cho các cân nhắc về giới có 
thể thay đổi theo thời gian (dựa trên những 
thay đổi về luật pháp, quy tắc hải quan và thể 
chế) và được xác định thông qua.

Kế hoạch 5 năm của GAP nhằm nâng cao 
việc tập trung thực hiện và khẳng định rằng 
hành động của tất cả các bên liên quan đối 
với việc đáp ứng giới và thực hiện các hoạt 
động liên quan đến giới là rất quan trọng. 
GAP bao gồm 20 hoạt động được thực hiện 
theo nhóm về các lĩnh vực ưu tiên: a) Xây 
dựng năng lực, quản lý kiến thức và truyền 
thông; b) Cân bằng giới tính, sự tham gia và 
lãnh đạo của phụ nữ; c) Sự gắn kết; d) Thực 
hiện đáp ứng giới và phương tiện thực hiện; 
e) Theo dõi và báo cáo. Những hoạt động 
này mô tả các hành động và đầu ra cụ thể 
như: kêu gọi đệ trình trong đó Chính phủ và 
các quan sát viên được mời chia sẻ bài học 
về lồng ghép giới vào chính sách và hành 
động khí hậu quốc gia, và thảo luận về chủ 
đề này tại Phiên họp các Ban Bổ trợ lần thứ 
52 (SB52) sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 
2020 (thay vì tháng 5 năm 2020 như dự kiến 
ban đầu). 

Những bước tiến tích cực về giới cho thấy sự 
sẵn sàng để tạo ra sự khác biệt.

Nguồn: https://unfccc.int/news
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TĂNG CƯỜNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ GIỚI 

Khẩu hiệu của COP25: Đã đến lúc hành động
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COVID-19 VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ SỨC KHỎE, KINH TẾ, 
KHÍ HẬU

Trên khắp thế giới đang đối mặt với sự 
thay đổi cơ bản về cách sống. Đây là 
một thách thức mà các cá nhân, các 

gia đình cũng như các doanh nghiệp lớn và 
nhỏ, các hệ thống y tế và Chính phủ đang 
phải thích nghi.

Các nỗ lực nhằm kêu gọi mọi người cùng 
chung tay thực hiện với các hoạt động như: 
các công ty cho phép nhân viên làm việc tại 
nhà, các doanh nghiệp chuyển đổi sang sản 
xuất chất sát khuẩn tay, hay Chính phủ bỏ 
qua sự khác biệt của các bên để đồng thuận 
với các biện pháp hỗ trợ nhằm chống lại ảnh 
hưởng của đại dịch toàn cầu này.

Các Chính phủ đang nhanh chóng thiết kế 

một số gói kích thích kinh tế lớn chưa từng 
thấy, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh 
tế và các doanh nghiệp trong khi vẫn tối đa 
hóa cơ hội phục hồi mạnh mẽ.

Trọng tâm trước mắt là đảm bảo mọi người 
được đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, thực phẩm 
và điều trị y tế, đồng thời chuỗi cung ứng y 
tế và nhà cung cấp dịch vụ có thể tăng công 
suất. Đây là một nỗ lực thiết yếu để hỗ trợ 
các cộng đồng, người lao động và doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi loại 
virus này. Các công ty, đặc biệt là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ cần tiếp cận vốn ngay lập 
tức để tồn tại trong tình trạng hỗn loạn, đảm 
bảo việc làm cho người lao động, đáp ứng 
nhu cầu hàng hóa và dịch vụ.

Thống kê số ca mắc covid 19 của Việt Nam và Thế giời ngày 31/03/2020
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Điều này cũng cho thấy ý chí và khả 
năng đối mặt với các mối đe dọa đối 
với cộng đồng và lối sống của chúng 

ta. Loại corona virus này đã di chuyển với 
một tốc độ đáng sợ nhưng các quốc gia cũng 
phản ứng lại với tốc độ tương tự. 

Tuy nhiên khi nói đến biến đổi khí hậu, các 
quốc gia vẫn đang hành động quá chậm, 
chúng ta chưa thực sự hiểu rằng sự tàn phá 
trên toàn thế giới từ biến đổi khí hậu sẽ còn 
lớn hơn và tồi tệ hơn nhiều so với những gì 
chúng ta đang trải qua ngày nay.

Khi cuộc khủng hoảng kết thúc, các quốc gia 
sẽ chuyển sang kích thích kinh tế dài hạn, 
trọng tâm là xây dựng lại nền kinh tế. Trách 
nhiệm của chúng ta là tận dụng thời điểm 
khủng hoảng này để xây dựng khả năng 
phục hồi cao hơn và giải quyết mối đe dọa 
đối với cuộc sống.

Các chính phủ phải đặt hành động khí hậu và 
khả năng phục hồi là cốt lõi của các gói kích 
thích kinh tế dài hạn. Điều này sẽ đảm bảo 
cho chi tiêu công giúp giải quyết cả khủng 
hoảng kinh tế hiện tại và khủng hoảng khí 
hậu đang diễn ra. 

Đây là thời điểm mà chúng ta có thể rẽ một 
cách cương quyết trên con đường đến một 
tương lai không các-bon. Chúng ta cần tránh 
các lối sống đe dọa hành tinh và sức khỏe 
của cộng đồng.

Số tiền đầu tư vào các gói kích thích dài hạn 
nên được sử dụng để xây dựng một tương 

lai tốt hơn, một tương lai không có các-bon, 
trong đó các cộng đồng và nền kinh tế có khả 
năng phục hồi trước các tác động của biến 
đổi khí hậu. Sự đầu tư này sẽ góp phần giảm 
khí thải, đảm bảo không khí sạch và cung 
cấp việc làm cũng như tăng trưởng kinh tế. 
Các chính phủ sẽ có các điều chỉnh phù hợp 
với mục tiêu của Thỏa thuận Paris nhằm hạn 
chế sự nóng lên toàn cầu ở mức tối đa 1,5ºC 
và đạt mức phát thải bằng không muộn nhất 
là vào năm 2050.

Các quyết định về kích thích chi tiêu nên 
được sàng lọc qua lăng kính khí hậu và khả 
năng phục hồi để đảm bảo hướng tới các lựa 
chọn không các-bon, đồng thời sức mạnh 
của đầu tư và mua sắm công được sử dụng 
để thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp khí 
hậu, mang lại cơ hội việc làm, giảm thiểu 
nguy cơ thất nghiệp gia tăng.

Các chính phủ nên đảm bảo các gói kích 
thích có thể đẩy nhanh các giải pháp này và 
nhiều lợi ích đi kèm với chúng. Theo một 
báo cáo từ Nền kinh tế khí hậu mới cho thấy, 
việc chuyển sang nền kinh tế các-bon thấp 
có thể tạo ra cơ hội tăng trưởng 26 nghìn tỷ 
đô la và 65 triệu việc làm mới vào năm 2030.

Chúng ta phải bảo vệ những gì quan trọng 
nhất, bằng cách cung cấp các giải pháp dài 
hạn, xây dựng khả năng phục hồi khí hậu, có 
thể giúp giảm thiểu các vấn đề trong tương 
lai do biến đổi khí hậu.

Nguồn: https://www.wemeanbusinesscoalition.org



Ngành Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông (CNTT-TT) đang có 
một bước tiến chưa từng có trong 

việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí 
hậu dựa trên cơ sở khoa học để giảm phát 
thải khí nhà kính toàn ngành viễn thông.

Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học (SBT) mới 
cho ngành bao gồm các quỹ đạo giảm phát 
thải cho các nhà khai thác di động, cố định 
và trung tâm dữ liệu để đáp ứng mục tiêu 
của Thỏa thuận Paris là hạn chế sự nóng lên 
toàn cầu dưới mức 1,5°C, được thiết kế để 
giảm đáng kể rủi ro và ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu.

Theo ông Gran Granryd, Tổng giám đốc 
Hiệp hội GSM (GSMA) cho biết, “Thỏa 
thuận mang tính bước ngoặt đã nhấn mạnh 
đến việc ngành CNTT-TT đang thực hiện 
các hành động khẩn cấp và chưa từng có để 
đối phó với tình trạng khẩn cấp của khí hậu. 
Ngành công nghiệp di động là một trong 
những ngành lớn đầu tiên trên thế giới tự 
nguyện thiết lập SBT để giảm phát thải. Lĩnh 
vực này sẽ tạo thành xương sống cho nền 
kinh tế toàn cầu trong tương lai và có vai trò 
lớn để đạt được một nền kinh tế với lượng 
các-bon bằng 0. ” 

Năng lượng tái tạo thúc đẩy quá trình 
giảm phát thải

SBT thiết lập việc cắt giảm phát thải trong 
thập kỷ này (2020-2030) cho từng phân 
ngành CNTT. Ví dụ, các nhà khai thác mạng 
di động áp dụng SBT được yêu cầu giảm 
lượng khí thải ít nhất 45%.

Việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và 
các-bon thấp dự kiến sẽ chiếm phần lớn mức 
giảm phát thải. Do đó, quyền truy cập vào 
năng lượng tái tạo, có thể thay đổi tùy thuộc 
vào vị trí địa lý của người vận hành, đây là 
yếu tố chính quyết định khả năng của người 
vận hành để đáp ứng SBT.

Ngành công nghiệp di động cũng cam kết 
thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ trong 
các lĩnh vực như: Dữ liệu lớn và Mạng lưới 
thiết bị kết nối internet (IoT) có thể cho phép 
các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên nhiều 
lĩnh vực, bao gồm các ngành: giao thông, 
nông nghiệp, xây dựng và năng lượng. Một 
báo cáo gần đây do GSMA và Carbon Trust 
công bố việc sử dụng công nghệ di động giúp 
giảm phát thải toàn cầu vào năm 2018 - gần 
gấp mười lần so với lượng khí thải các-bon 
toàn cầu của ngành công nghiệp di động.

Nguồn: https://unfccc.int/news
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HOÃN HỘI NGHỊ LẦN THỨ 26 CÁC BÊN THAM GIA 
CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia 
Công ước khung của Liên hợp quốc 
về biến đổi khí hậu (COP26) dự kiến 

diễn ra từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 19 tháng 
11 năm 2020 tại thành phố Glasgow thuộc 
Scotland (Vương quốc Anh) sẽ bị hoãn do đại 
dịch COVID-19.

Trong một công bố, Chính phủ Anh cho 
biết: "Do những ảnh hưởng tiếp tục của dịch 
COVID-19 khắp thế giới, việc tổ chức hội 
nghị COP26 mang nhiều tham vọng vào 
tháng 11/2020 đã không còn khả thi". "Hội 
nghị sẽ được lùi sang năm 2021 và ngày dự 
kiến sẽ được công bố sau" Công bố cũng 
nhấn mạnh, quyết định trên được các Bên 
tham gia Công ước khung của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đưa ra 
cùng với Anh và đối tác Italy.

Ngày 01 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch COP26, 
ngài Alok Sharma cho biết: Các cuộc đàm 
phán bị hoãn lại vì các quốc gia cần tập 
trung cho việc ngăn chặn sự lây lan của dịch 
COVID-19, đại dịch vốn đã khiến 930.000 
người trên toàn thế giới nhiễm bệnh.

Trên trang Twitter, ngài Sharma cho rằng 
thế giới đang phải đối mặt với “Một thách 
thức toàn cầu chưa từng có” và các quốc 
gia đang tập trung mọi nguồn lực cho cuộc 
chiến chống lại đại dịch này. Vì thế, COP26 
đã bị hoãn lại. Đồng thời, phiên họp các Ban 
Bổ trợ lần thứ 52 (SB52) sẽ được tổ chức 
vào tháng 10 năm 2020 (thay vì tháng 5 năm 
2020 như dự kiến ban đầu)

Trong một tuyên bố tương tự, Thư ký điều 
hành của Công ước khung Liên hợp quốc về 
biến đổi khí hậu, bà Patricia Espinosa, cũng 
cảnh báo COVID-19 là “Mối đe dọa khẩn 
cấp nhất đối với nhân loại hiện nay."

Tuy nhiên bà cũng khuyến cáo thế giới không 
nên quên rằng biến đổi khí hậu là mối đe dọa 
lớn nhất đối với nhân loại trong tương lai.

Nguồn: https://www.developmentaid.org

COP26 bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
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THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG 
ƯỚC KHÍ HẬU VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ KYOTO TẠI 

VIỆT NAM

ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao đổi với các đại biểu về mô hình trữ nước ngọt ứng phó với hạn, mặn ở 
Bến Tre

Bến Tre là một trong những tỉnh chịu 
rủi ro cao bởi tình trạng biến đổi khí 
hậu (BĐKH). Thời gian qua, tỉnh 

đã xây dựng, triển khai thực hiện nhiều giải 
pháp để chủ động ứng phó, nhằm góp phần 
ổn định sản xuất và đời sống của người dân 
trên địa bàn.

Ảnh hưởng nặng nề

Nhận định về những thách thức do BĐKH 
đã và đang diễn ra tại tỉnh, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn 
Văn Chinh cho biết, tình trạng thiếu nước 
ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt do nước 
biển dâng, khô hạn kéo dài trong thời gian 
qua làm ranh giới mặn 4%o ngày càng đi sâu 
vào vùng ngọt đến 60 - 70km.

Vấn đề sẽ trầm trọng hơn nếu đồng thời thiếu 
hụt lượng nước sông Mekong đổ về, trong 
khi các công trình thủy lợi ngăn mặn điều 
tiết nước của tỉnh hiện tại chưa hoàn thành, 
khép kín. Mặt khác, nguồn nước mặt trên 
các sông, rạch nội đồng có dấu hiệu ô nhiễm 
do canh tác nông nghiệp, thủy sản không bền 
vững. Bên cạnh đó, gia tăng tình trạng sạt lở, 
ngập ở các vùng đất thấp ven biển, ven sông. 
Theo kịch bản BĐKH và nước biển dâng của 
Bộ TN&MT năm 2016, Bến Tre là một trong 
những tỉnh ven biển có tỷ lệ ngập cao với 
22,2% diện tích tỉnh ngập khi mực nước biển 
dâng 100cm. Vừa qua, ngành chức năng của 
tỉnh cũng đã thống kê, trên toàn tỉnh có 112 
điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều 
dài 138km.
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Đồng thời, các hiện tượng thời tiết cực 
đoan, xâm nhập mặn, triều cường, các cơn 
bão từ Biển Đông do BĐKH đã diễn biến 
bất thường. Trong khi đó,  năng lực dự báo, 
cảnh báo của tỉnh, năng lực thích ứng của 
nhân dân còn hạn chế. Các mô hình sinh kế, 
canh tác, cây trồng thích ứng BĐKH cần có 
thời gian để nghiên cứu, thực nghiệm chuyển 
đổi và nhân rộng.

Ngoài ra, nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học 
do ranh giới mặn lấn vào vùng ngọt làm thay 
đổi môi trường sống sinh vật; và môi trường 
sinh thái tự nhiên cần được bảo vệ, phục hồi 
trước việc xây dựng các công trình cống, đập 
ngăn mặn tạo thành hồ trữ ngọt phục vụ sản 
xuất, sinh hoạt và chất thải từ canh tác nông 
nghiệp.

Thực hiện nhiều giải pháp

Theo Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Văn 
Chinh, để chủ động ứng phó BĐKH đang diễn 
ra ngày một gay gắt, ổn định sản xuất và đời 
sống của người dân trên địa bàn, trong thời 
gian qua, tỉnh đã tổ chức triển khai và thực hiện 
đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể, đã và đang 
xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo mặn 
tự động, bao gồm xây dựng 20 trạm quan trắc 
trên các nhánh sông chính của tỉnh và nhà điều 
hành xử lý, truyền thông tin độ mặn kịp thời 
đến nhân dân. Đặc biệt, với hệ thống thông tin, 
dữ liệu này có thể kết nối, chia sẻ cho các tỉnh 
trong vùng.

Bên cạnh đó, đánh giá hiệu quả các mô hình 
sinh kế thích ứng BĐKH thí điểm và chọn mô 
hình tiềm năng phát triển kinh tế. Tỉnh đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các dự án như: Đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển 
sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển 
Ba Tri; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện 
sinh kế bền vững cho người dân Bắc Thạnh 
Phú; cấp nước sinh hoạt cù lao Minh trong điều 
kiện BĐKH; đê bao ngăn mặn kết hợp đường 
giao thông nối liền các huyện ven biển Bình 
Đại, Ba Tri và Thạnh Phú.

Tỉnh cũng tập trung đầu tư các công trình trọng 

điểm, cấp thiết, ứng phó lâu dài với BĐKH 
gồm: Các dự án thủy lợi trọng điểm phục vụ 
ngăn mặn, trữ ngọt như hệ thống thủy lợi Bắc 
Bến Tre giai đoạn 1; quản lý nguồn nước tỉnh 
Bến Tre (JICA 3); cung cấp nước cho dân khu 
vực cù lao Minh trong điều kiện BĐKH và 
nước biển dâng; hệ thống thủy lợi Nam Bến 
Tre; đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ tái cơ cấu 
cây trồng vùng Đông Nam Chợ Lách.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch hành 
động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2020 - 
2030, định hướng đến năm 2050; đánh giá khí 
hậu tỉnh và Dự án Xây dựng kế hoạch thực hiện 
Thỏa thuận Paris về BĐKH. Đồng thời, tiếp tục 
triển khai dự án “Thành lập thí điểm Khu bảo 
tồn đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền 
vững du lịch sinh thái và Trung tâm tri thức du 
lịch sinh thái đồng bằng sông Mekong”.

Riêng về nhiệm vụ trong năm 2020, ông 
Nguyễn Văn Chinh cho rằng, ngành TN&MT 
tỉnh tập trung quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu 
quả, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát 
triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường cho 
phát triển bền vững và chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu.

“Nhiệm vụ trước mắt là phối hợp cùng các 
ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phòng 
chống hạn mặn trong năm 2020; tăng cường 
công tác kiểm tra, thanh tra TN&MT; trong đó, 
chú trọng quản lý việc cho thuê, chuyển mục 
đích sử dụng đất ở các địa phương” - Giám đốc 
Sở TN&MT Nguyễn Văn Chinh.

Nguồn: http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc
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BỘ TRƯỞNG TRẦN HỒNG HÀ TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI                       
CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

Sáng ngày 26 tháng 02 năm 2020, Bộ 
trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng 
Lê Công Thành cùng lãnh đạo các 

đơn vị Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ 
TN&MT) đã có các buổi tiếp và làm việc 
với các đối tác quốc tế gồm: Đại sứ quán Na 
Uy và Đại diện thường trú của Chương trình 
phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt 
Nam; Đại sứ quán Italy và Anh; Đại sứ quán 
Phần Lan về nội dung hợp tác giữa các bên.

Tại buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Italy, 
ngài Antonio Alessandro, và Đại sứ Anh, 
ngài Gareth Ward tại Hà Nội, hai bên đã 
cùng nhau trao đổi về kế hoạch tổ chức Hội 
nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước 
khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 
(COP26) dự kiến tổ chức tại Vương quốc 
Anh, từ ngày 09 đến ngày 20 tháng 11 năm 
2020 và các thông tin cập nhật của Việt Nam 
về quá trình chuẩn bị cho COP26.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng 
Lê Công Thành trao đổi với hai đại sứ về các 
mục tiêu, nhiệm vụ và các thách thức đặt ra 
đối với COP26 và một số trọng tâm dự kiến 
Việt Nam sẽ đưa ra thảo luận tại COP26.

Đánh giá vai trò đầu tầu của hai nước Anh và 
Ý trong ứng phó và dẫn dắt ứng phó biến đổi 
khí hậu (BĐKH) toàn cầu, Bộ trưởng Trần 
Hồng Hà đề nghị Ý và Anh thường xuyên 

chia sẻ với Việt Nam các thông tin liên quan 
đến COP26 để Việt Nam xem xét ủng hộ và 
trao đổi với các nước thuộc Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trên cương 
vị Chủ tịch ASEAN 2020.

Tại COP26, Việt Nam dự kiến sẽ trưng bày, 
thúc đẩy các hoạt động chung của ASEAN 
về ứng phó với BĐKH. Việt Nam dự kiến sẽ 
có một gian hàng tại COP26 để quảng bá các 
hoạt động của Việt Nam và ASEAN.

Tại buổi tiếp và làm việc với bà Caitlin 
Wiesen, Đại diện thường trú của UNDP tại 
Việt Nam và bà Grete Løchen, Đại sứ Na 
Uy, hai bên đã cùng nhau trao đổi và đề xuất 
trao đổi các nội dung liên quan đến công 
tác chuẩn bị Hội nghị quốc tế về kinh tế đại 
dương bền vững và thích ứng với BĐKH.

Hai bên đều thống nhất những nội dung 

chung trong công tác chuẩn bị cho Hội nghị. 
Đối những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của 
Bộ TN&MT, Bộ sẽ phối sẽ cùng với các đơn 
vị liên quan để thực hiện tốt nhất. Có những 
vấn đề phát sinh thì cùng bàn bạc, trao đổi và 
phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà cũng đề nghị với những vấn 
đề cần phối hợp với các Bộ, ngành khác 
thì phía UNDP và Đại sứ quán Na Uy cần 
gửi thông tin sớm để Bộ đưa ra các phương 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Công Thành 
tiếp và làm việc với Đại sứ quán Italy và Đại sứ quán Anh

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp và làm việc với 
Bà Caitlin Wiese
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án nghiên cứu, tham vấn đi đến thống nhất 
chung.

Liên quan đến ảnh hưởng của dịch COVID-19, 
Bộ trưởng cho biết, hiện nay theo thông tin từ 
Ban chỉ đạo quốc gia phòng

chống dịch bệnh COVID-19, Việt Nam cơ 
bản đang kiểm soát tốt. Với những Hội nghị 
quan trọng sẽ có chỉ đạo, thông báo hướng 
dẫn liên quan của Tổ chức Y tế thế giới hoặc 
Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh 
COVID-19.

Cũng trong sáng ngày 26 tháng 2 năm 2020, 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi tiếp và 
làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán 
Phần Lan do ngài Kari Kahiluoto - Đại sứ 
Phần Lan tại Việt Nam làm Trưởng đoàn. 

Hoan nghênh Ngài Đại sứ và Giám đốc Tổ 
chức Sitra cùng các cán bộ của Đại sứ quán 
Phần Lan đã đến tham dự buổi làm việc, 
cùng trao đổi, thảo luận về những kết quả 
hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong lĩnh vực 
tài nguyên môi trường thời gian qua và đề 
xuất những sáng kiến, cơ hội thúc đẩy hợp 
tác sâu, rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Bộ trưởng chúc mừng Phần Lan đặt mục tiêu 
phấn đấu trở thành quốc gia tiên phong trên 
thế giới về kinh tế tuần hoàn vào năm 2025.

Những kinh nghiệm của Phần Lan trong lựa 
chọn các lĩnh vực ưu tiên trong Lộ trình phát 
triển kinh tế tuần hoàn, các cơ chế hợp tác 

đối tác công tư (PPP), các công cụ tài chính 
mới để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn phát triển 
với sự tham gia của toàn xã hội sẽ là những 
bài học quý cho Việt Nam trong thời gian 
tới. 

Bộ trưởng cho biết, hiện nay Bộ TN&MT 
đang xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa 
đổi, trong đó có nội dung về kinh tế tuần 
hoàn. Bộ mong muốn phía Phần Lan sẽ cùng 
đồng hành hỗ trợ, chuyển giao các kinh ng-
hiệm về chính sách pháp luật, cách tổ chức 
thực hiện để phía các cơ quan cũng như 
doanh nghiệp Việt Nam xây dựng lộ trình 
và chuyển đổi dần cơ cấu nền kinh kế phù 
hợp với xu thế chung của thế giới.

Liên quan đến đề nghị của ngài Đại sứ 
Kari Kahiluoto về việc Đại sứ quán Phần 
Lan và Bộ TN&MT cùng phối hợp tổ chức 
Hội nghị khu vực về kinh tế tuần hoàn, Bộ 
trưởng Trần Hồng Hà cho biết Bộ rất hoan 
nghênh và sẵn sàng phối hợp với Đại sứ 
quán Phần Lan để tổ chức hội nghị này. 
Đây là cũng là dịp để Bộ Tài nguyên và Môi 
trường có thể trao đổi thêm thông tin phục 
vụ thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính 
phủ giao, đồng thời trong năm 2020, Việt 
Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN nên sự 
kiện này có thể sẽ góp phần thúc đẩy hợp 
tác trong ASEAN về kinh tế tuần hoàn.

Bộ trưởng giao Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng 
cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn 
vị liên quan của Bộ trao đổi thông tin với 
Đại sứ quán Phần Lan về phương án tổ chức, 
xây dựng Đề án, báo cáo lãnh đạo Bộ. 

Nguồn: http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp và làm việc với ông Kari 
Kahiluoto - Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam
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CUỘC HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN HỖ TRỢ VIỆT NAM 
THỰC HIỆN THỎA THUẬN PARIS

Chiều ngày 24 tháng 2 năm 2020, Thứ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Lê Công Thành, Trưởng Ban chỉ đạo 

đã chủ trì Cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Hỗ 
trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris 
(VN-SIPA).

Tham dự cuộc họp có ông Weert Börner, 
Phó Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt 
Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo; ông Jasper 
Abramowski, Giám đốc Tổ chức Hợp tác 
phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam; bà Anna 
Schreyogg, Cố vấn trưởng Dự án. Cùng các 
thành viên Ban chỉ đạo gồm đại diện các Bộ: 
Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Tài 
nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Ủy 
ban nhân dân hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Dự án nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa 
thuận Paris, sử dụng vốn ODA không hoàn lại 
của Chính phủ Đức được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt chủ trương thực hiện tại Quyết 

định số 363/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 
2019. Trên cơ sở đó, ngày 03 tháng 9 năm 2019, 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 
có Quyết định số 2241/QĐ-BTNMT phê duyệt 
Văn kiện Dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện 
Thỏa thuận Paris.

Dự án được thực hiện với mục tiêu tăng cường 
khung pháp lý và năng lực quốc gia để hỗ trợ 
triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến 
đổi khí hậu (BĐKH), trọng tâm là thực hiện 
Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) 
của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, thay mặt lãnh 
đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng 
Lê Công Thành chào mừng sự có mặt của các 
thành viên Ban chỉ đạo. Thứ trưởng cho biết, từ 
khi phê duyệt Văn kiện Dự án đến nay, nhóm 
công tác thực hiện Dự án đã tích cực phối hợp 
với GIZ và các Bộ, ngành, địa phương để chuẩn 
bị các văn bản cần thiết, xây dựng kế hoạch 
tổng thể, các phương án triển khai thực hiện. 
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Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Công Thành gửi 
lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Cộng hòa 
Liên bang Đức đã hỗ trợ nguồn lực cho Dự án; 
cảm ơn Tổ chức GIZ đã tích cực phối hợp với 
cùng với các Bộ, ngành, địa phương trong thời 
gian vừa qua. Bộ Tài nguyên và Môi trường 
mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt 
chẽ của tổ chức GIZ, các Bộ, tỉnh Quảng Bình 
và tỉnh Hà Tĩnh để triển khai thực hiện thành 
công các nội dung của Dự án, đáp ứng yêu cầu 
của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng 
hoà Liên bang Đức khi quyết định hỗ trợ cho 
Dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Weert Börner, Phó 
Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam 
cho biết: Dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa 
thuận Paris là dự án hợp tác chung giữa Việt 
Nam và Đức trong việc hỗ trợ Việt Nam thực 
hiện Thỏa thuận Paris. Đây là dự án rất quan 
trọng, bởi nó giải quyết một vấn đề khó nhất, 
thách thức nhất trong thời đại ngày nay, đó là 
vấn đề BĐKH. Những tác động của BĐKH 
đã và đang tác động ngày càng rõ nét trên toàn 
thế giới. Do đó việc triển khai thực hiện Thỏa 
thuận Paris rất cần thiết và cấp bách.

Đối với Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên 
và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức 
cũng như Đại sứ quán Đức, VN-SIPA là một 
Dự án rất quan trọng trong sáng kiến IKI, bởi 
bên cạnh các hoạt động liên quan đến giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH, 
nó còn là nền tảng giúp để thực hiện các vấn 
đề khác liên quan đến BĐKH. Dự án phải có 

nhiệm vụ phối kết hợp với những dự án IKI 
khác và là đầu mối để liên lạc với các dự án 
IKI khác tại Việt Nam bao gồm 01 điều phối 
viên của Việt Nam cũng như các kênh truyền 
thông, kênh giao tiếp liên quan đến chính 
sách và các sáng kiến BĐKH tại Việt Nam.

Về phía đơn vị chủ trì Dự án, ông Tăng Thế 
Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Phó 
trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận các ý kiến đóng 
góp của các đại biểu tham dự cho các nội dung 
liên quan tới triển khai Dự án trong năm 2020 
và trong suốt thời gian thực hiện Dự án bảo 
đảm sự thống nhất nhằm đạt được các mục tiêu 
đề ra.

Ông Tăng Thế Cường cũng cho biết, đơn vị 
chủ trì sẽ hoàn thiện, trình ban hành Quy 
chế hoạt động của Ban chỉ đạo là cơ sở triển 
khai thực hiện, có phân công cụ thể tới các 
thành viên; đồng thời thông qua Thỏa thuận 
thực hiện Dự án và phê duyệt Kế hoạch thực 
hiện trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng 
Lê Công Thành đánh giá cao sự quan tâm 
hỗ trợ của Chính phủ Đức và GIZ đối với 
vấn đề BĐKH ở Việt Nam. Đồng tình với ý 
kiến của ông Jasper Abramowski, Giám đốc 
quốc gia Tổ chức hợp tác phát triển Đức tại 
Việt Nam, Thứ trưởng nhấn mạnh tới việc 
bảo đảm thực hiện Dự án theo quy định của 
Chính phủ hai nước, đạt mục đích có sự hợp 
lực của cả hai bên để đạt được mục tiêu Dự 
án.

Thứ trưởng đề nghị trong quá trình triển 
khai, Nhóm công tác thực hiện Dự án cần 
tăng cường phối hợp và sự tham gia tích cực 
của hai địa phương là Hà Tĩnh và Quảng 
Bình; cung cấp kịp thời các tài liệu hướng 
dẫn triển khai Dự án; thống nhất chế độ 
tham vấn, báo cáo để triển khai Dự án một 
cách thông suốt, hiệu quả trong suốt quá 
trình hoạt động.

Nguồn: http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc

Ông Weert Börner, Phó Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại 
Việt Nam phát biểu tại cuộc họp



Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội thảo

Ngày 16 tháng 1 năm 2020, Thứ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Nguyễn Đức Trung và Giám đốc 

quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt 
Nam Ousmane Dione đồng chủ trì Hội thảo 
tham vấn các Đối tác phát triển về Chương 
trình Tài trợ chính sách phát triển hỗ trợ 
chuyển đổi kinh tế và tăng khả năng thích 
ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng 
sông Cửu Long (Mekong DPO).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng 
Nguyễn Đức Trung cho biết, trong những 
năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều 
chủ trương, chính sách, triển khai nhiều giải 
pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động 
lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bằng sông Cửu Long, khu vực có vị trí quan 
trọng đối với Việt Nam. Ngày 17 tháng 11 
năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 
số 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng 
đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Tuy nhiên, một trong những khó 
khăn, điểm nghẽn trong việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết này chính là yêu cầu nguồn 

lực chưa được đáp ứng. Chính vì vậy, ngày 
05 tháng 09 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về phát 
triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu 
Long thích ứng với biến đổi khí hậu, trong 
đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 
hợp với các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh 
thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư cho 
phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu 
Long, tìm kiếm các cơ hội khai thác dòng 
vốn nước ngoài đầu tư cho vùng này. Đồng 
thời, nghiên cứu đề xuất bổ sung nguồn vốn 
khoảng 2 tỷ đô la tăng thêm cho giai đoạn 
2021-2025 để hoàn thiện các chương trình, 
dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó 
có nhiệm vụ huy động nguồn lực để thực 
hiện các mục tiêu phát triển của cả nước nói 
chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long 
nói riêng, thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đã phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với 
WB tại Việt Nam để triển khai các khoản 
vay hỗ trợ chính sách phát triển cho vùng.
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Đến nay, trên cơ sở làm việc với 13 địa 
phương của vùng đồng bằng sông Cửu Long 
và các Bộ, ngành liên quan, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư và WB đã hoàn thiện các nội dung 
của các khoản vay hỗ trợ chính sách phát 
triển và xây dựng khung chính sách phát 
triển với 9 nhóm hành động cụ thể dựa trên 
3 trụ cột: đổi mới thể chế, cơ chế điều phối 
vùng; cải cách liên ngành, liên vùng tích hợp 
theo không gian; tài chính bền vững, đầu tư 
xanh và hiệu quả.

Ông Ousmane Dione cho rằng, các chính 
sách hỗ trợ để vùng phát triển đã có nhiều 
nhưng vẫn còn phân tán. Do vậy, trong thời 
gian tới, cần có sự tham gia của cấp tỉnh một 
cách phù hợp và hiệu quả hơn. Điều này đòi 
hỏi phải xem xét định hướng phát triển như 
thế nào để tối ưu hóa nguồn lực, sự phát triển 
và các kết quả đạt được.

Nghị quyết 120 là nền tảng hết sức quan 
trọng, đưa ra định hướng phát triển khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 2 năm triển 
khai đã có nhiều kết quả và sự tham gia điều 
phối của các đối tác, sự phối hợp tích cực 
giữa các địa phương để đảm bảo Nghị quyết 
hiệu quả, tăng cường tính tương trợ, hợp 
lực, hợp tác với nhau. Đây sẽ là nền tảng để 
các đối tác phát triển cùng hợp tác với nhau 
dựa trên khả năng cạnh tranh cũng như ưu 
thế của các đối tác để thu hút sự tham gia 
của các đối tác, đảm bảo tính phát triển bền  
vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Mục tiêu của Chương trình là hỗ trợ chuyển 
đổi kinh tế và tăng cường khả năng thích ứng 
với biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông 
Cửu Long thông qua đổi mới thể chế, cơ chế 
điều phối vùng; cải cách liên ngành, liên 
vùng tích hợp theo không gian; tài chính bền 
vững cho đầu tư xanh và hiệu quả. Từ đó, 
nhằm đưa vùng đồng bằng sông Cửu Long 
có thể trở thành tiên phong và điển hình phát 
triển, là mô hình chuyển đổi kinh tế và tăng 
cường khả năng chống chịu với biến đổi khí 
hậu cho Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Kinh tế 
địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư Trần Duy Đông cho biết, đây là chương 
trình hỗ trợ chính sách phát triển, do vậy 
các cơ chế thực hiện gắn với việc giải ngân 
nguồn vốn vay. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 
làm việc với các Bộ, ngành liên quan và dự 
thảo chương trình hành động chính sách theo 
tiến độ cụ thể. Bộ mong muốn thông qua Hội 
thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về cơ 
chế chính sách, hành động để đạt mục tiêu 
phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Hội thảo, ý kiến của các đối tác phát triển 
đều bày tỏ đồng tình và đánh giá cao sáng 
kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và WB 
trong việc nỗ lực xây dựng Chương trình 
Tài trợ chính sách phát triển hỗ trợ chuyển 
đổi kinh tế và tăng khả năng thích ứng với 
biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông 
Cửu Long nhằm tăng cường cơ chế phối 
hợp chính sách để hỗ trợ phát triển Vùng. 
Đồng thời khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh 
nghiệm và tăng cường hợp tác với WB, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư để phát triển bền vững 
vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng 
với biến đổi khí hậu.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Đức 
Trung cho rằng, qua ý kiến của các đại biểu 
cho thấy, một số nội dung được quan tâm liên 
quan đến cơ chế khoản vay; quy trình, trình 
tự thủ tục liên quan đến phê duyệt, quyết 
định chủ trương đầu tư; cơ chế tài chính 
cho các khoản vay; sắp xếp, lựa chọn dự án 
ưu tiên. Liên quan đến các vấn đề này, Thứ 
trưởng cho biết, Luật Đầu tư công (sửa đổi) 
do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo 
và trình thông qua với nhiều điểm mới sẽ 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 
hoạt động đầu tư công, đẩy mạnh việc phân 
cấp cho các Bộ, ngành, địa phương.

Nguồn: http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc

20

Bản tin Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu



21

Số 1/2020

THÍ ĐIỂM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HÀ TĨNH

Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng 
Ngọc Sơn chủ trì làm việc với Đoàn 

công tác của Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và Cơ quan Hợp tác 
phát triển Đức về “Dự án hỗ trợ Việt Nam 
thực hiện Thỏa thuận Paris” (VN-SIPA) sử 
dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính 
phủ Đức, trong đó có sự tham gia của tỉnh 
Hà Tĩnh.

Tham dự Buổi làm việc có đại diện các 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Văn phòng 
UBND tỉnh, Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh và 
các cơ quan liên quan. Cuộc họp nhằm giới 
thiệu Dự án với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hà Tĩnh và các đối tác liên quan của 
tỉnh; tham vấn kế hoạch chi tiết triển khai dự 
án, phương pháp tiếp cận và vai trò các bên 
liên quan trong quá trình thực hiện Dự án.

Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục 
Biến đổi khí hậu, Trưởng nhóm công tác 
thực hiện Dự án VN-SIPA cho biết, Dự án 
VN-SIPA do Chính phủ Đức hỗ trợ thực 
hiện trong 4 năm (2019-2023) với tổng số 
vốn 10,3 triệu euro. Dự án gồm 5 hợp phần, 
trong đó hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tham 
gia Hợp phần 3 - thực hiện thí điểm thích 
ứng dựa vào hệ sinh thái.

Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm 
Quốc tế (ICRAF) cho biết, Hợp phần 3 của 
Dự án xây dựng và thực hiện các biện pháp 

thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) nông 
nghiệp thông minh với khí hậu

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà 
Tĩnh, đoàn Cục Biến đổi khí hậu và Cơ quan 
Hợp tác phát triển Đức đã tới thăm một số 
mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng 
với biến đổi khí hậu tại xã Kỳ Sơn, huyện 
Kỳ Anh.

Mô hình sử dụng trụ cây thay thế cho trụ bê 
tông trồng cây tiêu. Việc sử dụng cây trụ để 
trồng hạt tiêu khắc phục một số nhược điểm 
của trụ bê tông. Vào mùa hè trụ bê tông nóng 
trong khi trụ cây có tán che nắng, làm phân 
bón cho cây khô lá rụng, rễ tiêu bám sâu vào 
trụ cây chống đổ cây tiêu khi bão xảy ra. Mô 
hình này tăng tính cộng sinh giữa cây tiêu 
với hệ sinh thái. 

Mô hình trồng cây ăn quả tích hợp hệ thống 
tưới nhỏ giọt tích kiệm nước đang được 
người dân xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh thực 
hiện. Người dân được tập huấn kỹ thuật để 
ươm giống (cây cam) và sản xuất các chế 
phẩm sinh học (người dân ngâm rượu, tỏi, ớt 
để kiểm soát sâu bệnh không dùng thuốc bảo 
vệ thực vật). Người dân tham gia Chương 
trình nông thôn mới và được hỗ trợ tiền 
giống, hỗ trợ hệ thống tưới nước nhỏ giọt 
ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn.

Nguồn: http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc

Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí 
hậu phát biểu tại cuộc họp

Đoàn tham quan mô hình dùng cây ăn quả thay thế trụ 
tiêu bằng bê tông
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QUẢNG BÌNH THÍ ĐIỂM GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO ĐÔ THỊ

Hội thảo được tổ chức nhằm giới 
thiệu mục tiêu, phương pháp, lộ 
trình thực hiện và đóng góp mong 

muốn từ các bên liên quan trong quá trình 
thực hiện tại thành phố Đồng Hới, tham vấn 
đề xuất Khung tiêu chí đánh giá giải pháp 
thích ứng đô thị tiềm năng. Bên cạnh đó, hội 
thảo cũng là dịp để các chuyên gia giới thiệu 
kinh nghiệm quốc tế về thích ứng biến đổi 
khí hậu (BĐKH) khu vực đô thị để lựa chọn 
giải pháp cho thành phố Đồng Hới.

Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục 
Biến đổi khí hậu cho biết, là một trong những 
quốc gia chịu nhiều tác động của biến đổi 
khí hậu, bên cạnh thực hiện các biện pháp 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Việt Nam 
đã thực hiện nhiều chương trình, dự án thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, kinh 
nghiệm thích ứng biến đổi khí hậu khu vực 
đô thị còn rất thiếu.

Theo ông Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, 
thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh 
thái là một cách tiếp cận mới mẻ, tuy nhiên 
đây được đánh giá là phương pháp mềm dẻo, 
linh hoạt và đem lại hiệu quả kinh tế xã hội. 
Việc lồng ghép chiến lược thích ứng biến đổi 
khí hậu dựa vào hệ sinh thái là cách tiếp cận 
đạt được hiệu quả về chi phí, dễ dàng tiếp 
cận đối với cộng đồng dân cư nông thôn, có 
thể lồng ghép, gắn kết và duy trì kiến thức 

truyền thống, giá trị văn hóa bản địa và thích 
ứng dựa vào hệ sinh thái có thể bổ trợ (hoặc 
thay thế) cùng với các biện pháp thích ứng 
khác nhằm ứng phó với các tác động tiêu 
cực của biến đổi khí hậu. Hi vọng mô hình 
thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại đô thị và 
quản lý rủi ro khí hậu tại thành phố Đồng 
Hới giảm thiểu những rủi ro thiên tai, góp 
phần đảm bảo an ninh lương thực, bảo tồn 
đa dạng sinh học, hỗ trợ các biện pháp giảm 
thiểu biến đổi khí hậu và có thể nhân rộng 
mô hình trong cả nước và quốc tế.

Tham gia Hội thảo, các đại biểu đề xuất các 
kết quả của hội thảo được gửi cho các nhà 
làm quy hoạch; giảm rủi ro thiệt hại do bão 
lũ; có giải pháp giảm ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu với hệ sinh thái; định hướng phát 
triển thành phố xanh sạch đẹp và phát triển 
du lịch của Quảng Bình; tìm ra các giải pháp 
nhằm khắc phục các hậu quả thiên tai cho 
Đồng Hới. Đồng thời, chia sẻ từ các tư vấn 
dự án sẽ đưa ra được phương pháp lồng ghép 
EBA vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, 
sử dụng dịch vụ hệ sinh thái như thế nào để 
ứng phó với biến đổi khí hậu; đưa ra giải 
pháp hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trong ứng phó 
biến đổi khí hậu, đưa ra các giải pháp chống 
ngập lụt.

Nguồn: http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc

Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí 
hậu phát biểu tại cuộc họp

Ông Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường Quảng Bình
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CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2020

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, 
nồng độ khí nhà kính trong bầu khí 
quyển đã xác lập kỷ lục mới, từ mức 

405,5 phần triệu thể tích (kỷ lục năm 2017) 
lên 407,8 phần triệu thể tích trong năm 2018. 
Cũng theo Cơ quan Quản lý Đại dương và 
Khí quyển quốc gia Hoa Kỳ, tháng 2 năm 
2020 là tháng có nhiệt độ cao thứ hai kể 
từ năm 1880. Nếu xu hướng này vẫn tiếp 
diễn, các thế hệ tương lai sẽ phải đối mặt 
với những tác động vô cùng nghiêm trọng 
do biến đổi khí hậu gây ra bao gồm: nhiệt 
độ tăng, các hiện tượng thời tiết cực đoan, 
hạn hán, xâm nhập mặn sẽ tiếp tục gia tăng 
trên phạm vi toàn cầu, đấy là chưa kể đến 
tác động nghiêm trọng do ô nhiễm rác thải 
nhựa, ô nhiễm khói bụi và các loại dịch bệnh 
nguy hiểm.

Ở Việt Nam, nhiều vùng miền tại nước ta 
hiện đang phải chống chọi với những ảnh 
hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu 
gây nên như các đợt hạn mặn nghiêm trọng 
tại đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung 
Bộ và Tây Nguyên. Tiêu thụ năng lượng 
tăng nhanh trong nhiều năm trở lại đây tăng 
nhanh khiến kể từ năm 2015, Việt Nam đã 
trở thành nước nhập khẩu năng lượng, than 
đá, nhiên liệu hóa thạch. 

Thực trạng đó cho thấy, chúng ta cần chung 

tay hành động trong nỗ lực toàn cầu giải 
quyết vấn đề biến đổi khí hậu, giảm thiểu 
ô nhiễm rác thải nhựa, bảo vệ hệ sinh thái. 
Việt Nam đã ban hành định hướng chiến 
lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 
2030 và tầm nhìn đến năm 2045, hoàn thiện 
các cơ chế chính sách khuyến khích phát 
triển năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng 
lượng, ban hành Kế hoạch hành động quốc 
gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến 
năm 2030,… Đồng thời, tổ chức hiệu quả các 
hoạt động hưởng ứng Chương trình Giờ Trái 
đất, thu hút sự đồng thuận và tham gia đông 
đảo của người dân, doanh nghiệp nhất là giới 
trẻ. Chỉ với hành động tắt đèn theo Chương 
trình Giờ Trái đất đã lan toả ý thức sử dụng 
tiết kiệm năng lượng và tiêu dùng bền vững, 
góp phần giảm phát thải khí nhà kính gây 
biến đổi  khí hậu, tiết kiệm tài nguyên thiên 
nhiên gắn với bảo vệ môi trường. 

Tham gia hưởng ứng Chương trình Giờ 
Trái đất năm 2020 với chủ đề: “Hãy thay đổi 
hành vi tiêu dùng vì hệ sinh thái khỏe mạnh” 
có ý nghĩa to lớn, thể hiện sức mạnh của 
tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng 
về tương lai bền vững và an toàn cho mọi 
người, mọi nhà.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn 
các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, 
người dân cùng hành động, thể hiện trách 
nhiệm với môi trường, thay đổi thói quen 
tiêu dùng không bền vững; không tiêu thụ 
động vật hoang dã, giảm sử dụng đồ nhựa, 
sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng, các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên. Từng hành 
động của chúng ta hôm nay sẽ góp phần cùng 
với cộng đồng quốc tế ứng phó với hiệu quả 
với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và 
vượt qua dịch bệnh COVID-19.

Nguồn: https://moit.gov.vn/
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THÔNG TIN VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

NẮNG NÓNG BẤT THƯỜNG Ở NAM CỰC

Dù là châu lục lạnh nhất thế giới, 
nhưng Nam Cực cũng không thể 
tránh được tình trạng ấm lên toàn 

cầu khi giới khoa học lần đầu tiên phát hiện 
mức nhiệt cao kỷ lục tại đây trong giai đoạn 
hè 2019- 2020.

Ngày 31 tháng 3 năm 2020, các nhà nghiên 
cứu tham gia Chương trình Nam Cực của 
Australia cho biết họ đã ghi nhận nền nhiệt 
độ cao tới 9,2°C tại trạm quan trắc Casey, ở 
phía Đông châu lục này, vào đầu năm nay. 
Các đợt nóng này đã được quan sát trong 3 
ngày liên tục từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 1 
năm 2020 với nhiệt độ cao nhất là 9,2°C và 
mức nhiệt thấp nhất là trên 0°C.

Nhà sinh học tại Đại học Wollongong, Tiến 
sỹ Sharon Robinson, cho biết trong 31 năm 
quan trắc nhiệt độ tại Casey, mức nhiệt kỷ 
lục nói trên chênh tới 6,9°C so với nền nhiệt 
trung bình đo được ở trạm quan trắc này. 
Bên cạnh đó, nhiệt độ tối thiểu cũng cao hơn 
0,2°C so với mức nhiệt tối thiểu trung bình.

Nhà sinh học châu Nam Cực ứng dụng thuộc 
Tổ chức Nghiên cứu châu Nam Cực của 

Australia, Tiến sỹ Dana Bergstrom nêu rõ 
hầu hết sự sống tồn tại trên các ốc đảo nhỏ 
không bị đóng băng tại Nam Cực, và phần 
lớn phụ thuộc vào nguồn cung nước từ băng 
đá tan chảy. Hiện tượng lũ lụt do băng tan 
có thể cung cấp thêm nước cho các hệ sinh 
thái hoang mạc này, từ đó làm gia tăng khả 
năng sinh sôi rêu, địa y, vi trùng và các loài 
sinh vật không xương sống. Nhiệt độ cao bất 
thường tại Nam Cực được cho là có liên quan 
tới các hình thái khí tượng học xuất hiện tại 
phía Nam Bán Cầu trong suốt mùa Xuân và 
mùa Hè năm 2019.

Theo nhà khoa học Andrew Klekociuk thuộc 
Tổ chức Nghiên cứu châu Nam Cực của Úc, 
những hình thái khí tượng học nói trên một 
phần chịu tác động từ tình trạng thủng tầng 
ozone vào cuối năm ngoái, do nền nhiệt tại 
tầng bình lưu ấm lên nhanh chóng. Việc các 
quốc gia trên toàn cầu đang nỗ lực hợp tác 
nhằm sửa chữa lại và thậm chí "vá" lỗ thủng 
tầng ozone sẽ có thể giúp giảm bớt những 
biến đổi trong hệ thống kí hậu theo vùng.

Nguồn: https://vtc.vn/

Diện tích băng tan ở Nam Cực đang gây báo động
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BĂNG TẠI GREENLAND VÀ NAM CỰC ĐANG TAN NHANH 
HƠN GẤP SÁU LẦN SO VỚI NHỮNG NĂM 1900

Các nhà khoa học cảnh báo Greenland 
và Nam Cực đang chứng kiến tốc độ 
băng tan cao gấp 6 lần so với những 

năm 90 của thế kỷ 20, kéo theo hệ quả mực 
nước biển dâng và đến năm 2100 có thể dẫn 
tới tình trạng lũ lụt hằng năm tại các khu dân 
cư hiện là nơi cư trú của khoảng 400 triệu 
người.

Theo hai nghiên cứu đăng tải trên tạp chí 
Nature ngày 11 tháng 03 năm 2020, qua phân 
tích dữ liệu thu được từ vệ tinh và ứng dụng 
phân tích trên máy tính trong nhiều thập kỷ, 
89 nhà nghiên cứu nhận thấy các khối băng 
mất đi tại cả hai khu vực trên đã tăng gấp 
6 lần từ 81 tỷ tấn lên mức 475 tỷ tấn mỗi 
năm trong chưa đầy ba thập kỷ qua. Đồng 
thời, trước hàng loạt hiện tượng thời tiết cực 
đoan, các khối băng dày hàng km trên Trái 
Đất đã sụt giảm tới 6.400 tỷ tấn trong giai 
đoạn 1992-2017. Tình trạng tan băng đã làm 
mực nước biển toàn cầu dâng cao gần 2cm.

Các chuyên gia cho rằng hiện tượng này làm 
tăng thêm mực nước biển - thậm chí có thể 
lên tới hàng mét vào thế kỷ 22, khiến sức tàn 
phá của các cơn bão hình thành từ các trận 
lốc xoáy nhiệt đới ngày càng khốc liệt.

Hợp tác nghiên cứu với chuyên gia Erik 

Ivins thuộc Phòng Thí nghiệm sức đẩy phản 
lực của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ 
(NASA), giáo sư Andrew Shepherd tại Đại 
học Leeds nêu rõ cứ mỗi cm nước biển dâng 
sẽ gây lũ lụt và xói mòn các khu vực ven 
biển, tác động không nhỏ tới đời sống của 
người dân trên khắp hành tinh.

Con số này chỉ tương ứng với 1/3 mực nước 
biển dâng theo dự báo vào năm 2100 của 
Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu 
(IPCC) với kịch bản ở giữa việc giảm phát 
thải khí gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu - 
được cho là theo hướng lạc quan, và gia tăng 
không hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hóa 
thạch.

Theo báo cáo đặc biệt của IPCC công bố hồi 
tháng 9 năm 2019, Ủy ban này dự báo mực 
nước biển sẽ dâng cao khoảng 50cm vào 
năm 2100 theo kịch bản RCP4.5. IPCC cảnh 
báo nếu hạn chế khí thải các-bon thì ngay 
giữa thế kỷ 21 này, ước tính mực nước biển 
sẽ dâng lên khoảng 43cm. Ở viễn cảnh bi 
quan nhất với việc khí thải các-bon không 
ngừng tăng hoặc chính Trái Đất bắt đầu tăng 
tích tụ khí gây hiệu ứng nhà kính, mực nước 
biển thậm chí có thể dâng lên tới 84cm.

Nguồn: https://sealevel.nasa.gov

Một cảnh trên không của các tảng băng gần đảo Kulusuk, ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Greenland, một khu 
vực đang có tốc độ mất băng tăng tốc
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Bản tin Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

LƯỢNG KHÍ CO2 GIẢM XUỐNG MỨC THẤP KỶ LỤC KỂ TỪ 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Người đứng đầu Dự án các-bon toàn 
cầu, ông Rob Jackson, ngày 03 tháng 
04 cho biết lượng khí thải CO2 trong 

năm nay có thể giảm mạnh nhất kể từ Chiến 
tranh Thế giới thứ hai trong bối cảnh dịch 
viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng 
phát, khiến cho nền kinh tế thế giới bị đình 
trệ nghiêm trọng.

Dự án các-bon toàn cầu là một mạng lưới 
các nhà khoa học chuyên cung cấp dữ liệu 
phát thải chuẩn.

Ông Jackson cho hay lượng phát thải CO2
có thể giảm hơn 5% so với năm trước, lần 
giảm đầu tiên kể từ mức giảm 1,4% sau cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 
2008.

Trao đổi với hãng tin Reuters, ông Jackson 
nhấn mạnh "Tôi sẽ không ngạc nhiên khi 
chứng kiến lượng khí thải CO2 giảm ở mức 
5% hoặc hơn thế trong năm nay, điều chưa 
từng xảy ra kể từ khi kết thúc cuộc Chiến 
tranh Thế chiến thứ hai."

Cũng theo ông Jackson, nguyên nhân kh-
iến lượng phát thải CO2 giảm có liên quan 

đến việc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên 
bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do đại dịch 
COVID-19 khiến cho các nhà máy đóng cửa 
hàng loạt, các hãng hàng không toàn cầu 
ngừng hoạt động, gần 4 tỷ người trên thế 
giới phải ở nhà để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về môi trường 
cho rằng nếu không có sự thay đổi về cơ cấu, 
sự suy giảm lượng khí thải CO2 sẽ không 
được duy trì lâu dài và lượng khí này vốn 
tích tụ trong bầu khí quyền trong nhiều thập 
kỷ qua cũng sẽ không giảm bớt.

Nguồn: https://www.reuters.com

Biểu đồ phát thải CO2 toàn cầu
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