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TIN TRONG NƯỚC

   Ngân hàng Citibank tăng cường hợp tác 
thúc đẩy các cam kết hành động vì khí hậu 
của Việt Nam hướng tới mục tiêu trung hòa 
các-bon 

   Thế giới cam kết mạnh mẽ đạt mục tiêu 
phát thải ròng bằng “0” tại Diễn đàn các 
nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu  

   Hợp tác phát triển đô thị bền vững thích 
ứng biến đổi khí hậu 

   Đẩy nhanh tiến độ các hoạt động hỗ trợ 
triển khai Thỏa thuận Paris

   Phê duyệt Chương trình khoa học và 
công nghệ quốc gia phục vụ bảo vệ môi 
trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó 
với biến đổi khí hậu đến năm 2030

   Cục Biến đổi khí hậu và Văn phòng dịch 
vụ dự án Liên hợp quốc ký kết Bản ghi nhớ 
hợp tác

   Bức thư đoạt giải nhất cuộc thi viết thư 
quốc tế dành cho giới trẻ của học sinh lớp 
9: Mỗi người đều có trách nhiệm với biến 
đổi khí hậu 

   Đồng bằng sông Cửu Long: Các tổ 
chức tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

   Bình Định phát triển rừng gỗ lớn bền 
vững để ứng phó với biến đổi khí hậu 

TIN THẾ GIỚI

   Ấn Độ và Pakistan lập kế hoạch hành 
động ứng phó với nắng nóng gay gắt

   Sự sống của chim cánh cụt hoàng đế tại 
Nam Cực đang lâm nguy

   Sóng nhiệt gây hại nặng nề cho rạn san 
hô Great Barrier

   Iraq hứng bão bụi nghiêm trọng khiến 
sân bay, trường học phải đóng cửa

   Nga ghi nhận 4.000 đám cháy rừng từ 
đầu năm 2022

TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

   Mở cửa nhà máy thu giữ các-bon nhờ 
nước biển

   Trung Quốc xây nhà máy quang - 
thủy điện lớn nhất thế giới

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Địa chỉ: Số 8, Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 
E-mail: Clitech.monre@gmail.com
Số điện thoại: (024) 32 595 525
Fax: (024) 32 595 563
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Đầu tháng 5, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
và Ngân hàng Citibank Việt Nam đã ký Bản 
ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong trong lĩnh 

vực môi trường, xã hội và quản trị (ESG) hướng tới 
mục tiêu giảm phát thải các-bon.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự 
Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm 

và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc của Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và bà 
Julie Monaco, lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Citibank 
đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến 
của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ 
trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo vào 

NGÂN HÀNG CITIBANK TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC THÚC ĐẨY 
CÁC CAM KẾT HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU CỦA VIỆT NAM 

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU TRUNG HÒA CÁC-BON

TIN TRONG NƯỚC

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ 
Gina Raimondo và bà Julie Monaco tại lễ ký kết 

Ảnh: dcc.gov.vn
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ngày 11 tháng 5 năm 2022. Mục tiêu của MOU này 
là tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông 
tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật nhằm phát 
triển và hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy 
các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, tiến tới 
hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào 
năm 2050.

Citibank gần đây đã trở thành một trong 
những ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực ESG 
tại Việt Nam. Ngân hàng đã tài trợ cho việc nhập 
khẩu các tua-bin điện gió và cũng đang làm việc 
với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để hỗ trợ 
cho việc thu mua cà phê trồng theo phương pháp 
thân thiện môi trường, thân thiện khí hậu từ các 
đại lý và nông dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế xanh. MOU nói trên cũng sẽ 
mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm phát 
triển thị trường trao đổi hạn ngạch phát thải khí 
nhà kính và tín chỉ các-bon, vốn đầu tư hỗn hợp 
và đa dạng sinh học, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và 
tăng cường năng lực.

“Citibank sẽ thúc đẩy trao đổi thường xuyên 
giữa khu vực tư nhân Hoa Kỳ với Bộ Tài nguyên và 
Môi trường Việt Nam và các cơ quan liên quan về 
các chủ đề ESG, đặc biệt hỗ trợ cam kết hành động 
vì khí hậu của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các 
bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc 
về biến đổi khí hậu (COP26)”, ông Ramachandran 
A.S., Tổng Giám đốc Citibank Việt Nam cho biết.

Đầu năm 2021, Citibank đã công bố cam kết 
trị giá 1.000 tỷ USD trên toàn cầu về tài chính bền 
vững, bao gồm mục tiêu 500 tỷ USD cho tài chính 
môi trường, khí hậu và 500 tỷ USD cho tài chính xã 
hội, phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững của 
Liên hợp quốc. Trong năm 2020 và 2021, Citibank 
đã tài trợ và tạo điều kiện cho 222 tỷ USD hoạt động 
tài chính bền vững trên toàn cầu, giúp ngân hàng đi 
đúng định hướng để hoàn thành cam kết 1.000 tỷ 
USD vào năm 2030.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần 
Hồng Hà đã bày tỏ mong muốn Citibank tham gia 
hỗ trợ nguồn lực tài chính để triển khai các dự án 
ứng phó với biến đổi khí hậu và dự án năng lượng 
các-bon thấp tại Việt Nam; đồng thời được hợp 
tác với Citibank trong việc xây dựng các tiêu chí 
lựa chọn, danh mục các dự án thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi theo hướng kinh tế các-bon thấp.

Đầu năm nay, Citibank đã công bố kế hoạch và 
nỗ lực triển khai các dự án hỗ trợ tăng cường bảo 
vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm 
phát thải khí nhà kính và các tác động tiêu cực 
đến môi trường nhằm đạt được mục tiêu chung 
Không phát thải CO2 vào năm 2050. Kế hoạch 
này đề ra các nguyên tắc chuyển đổi để hướng 
tới giảm thiểu tối đa phát thải ròng của Citibank, 

hướng dẫn quá trình chuyển đổi diễn ra một cách 
có trật tự và trách nhiệm nhằm giảm thiểu những 
đứt gãy, gián đoạn kinh tế, đồng thời góp phần 
mở rộng mục tiêu phát triển bền vững. Năm 2021, 
Citibank cũng đồng sáng lập Liên minh Ngân 
hàng hướng tới phát thải bằng “0”, với mục tiêu 
thiết lập một khuôn khổ phi các-bon hóa trong 
ngành công nghiệp ngân hàng.

“Tài chính đóng một vai trò quan trọng giúp 
các doanh nghiệp giảm thiểu tác động đến môi 
trường, giảm phát thải khí nhà kính. Citibank 
có thể đóng góp và hỗ trợ bằng cách giúp khách 
hàng của chúng tôi đầu tư vào cơ sở hạ tầng và 
công nghệ năng lượng sạch. Citibank mong muốn 
trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu 
thế giới thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh 
tế theo hướng kinh tế các-bon thấp, hợp tác với 
khách hàng để đạt được những mục tiêu bền vững 
của họ”, ông Ramachandran cho biết 

 Nguồn: Cục Biến đổi khí hậu
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 Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tham dự cuộc họp trực tuyến Diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu
   Ảnh: dcc.gov.vn

Phát biểu khai mạc tại cuộc họp, Tổng thống Hoa 
Kỳ Joe Biden cho biết cuộc họp cấp cao trực 
tuyến Diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng 

lượng và khí hậu là nỗ lực tiếp theo của Hoa Kỳ trong 
việc sử dụng tất cả các công cụ đối phó với khủng 
hoảng biến đối khí hậu, giải quyết khẩn cấp vấn đề giá 
năng lượng tăng mạnh trên khắp thế giới xuất phát từ 
cuộc chiến Nga - Ukraine. Cuộc họp này cũng nhằm 
thúc đẩy Hoa Kỳ và các đồng minh, đối tác hướng tới 
an ninh lương thực và năng lượng lâu dài. 

Theo Tổng thống Joe Biden, thế giới hiện nay 
đang gặp nhiều khủng hoảng về biến đổi khí hậu, 
từ đó gây ra nhiều ảnh hưởng tới môi trường sống 
tự nhiên. Tuy nhiên, sau Hội nghị COP26 đã có hơn 

50 quốc gia cam kết mạnh mẽ để giảm phát thải khí 
nhà kính nhằm duy trì sự ổn định về năng lượng 
và thích ứng với biến đổi khí hậu. Về phần mình, 
Tổng thống Biden cho biết Hoa Kỳ đã và đang có 
những hành động thực tiễn để cùng các quốc gia 
trên thế giới hướng tới giảm phát thải ròng bằng 
“0” (net-zero) tới năm 2050. Theo đó, trong lĩnh 
vực giao thông, Hoa Kỳ tăng cường sử dụng các 
phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo, đã lắp đặt 
hơn 500.000 trạm sạc điện và kỳ vọng tới năm 2030, 
các phương tiện giao thông tại đây sẽ sử dụng năng 
lượng điện, giảm bỏ phương tiện sử dụng nhiên 
liệu xăng, dầu. 

Trong ngành vận tải, đặc biệt là vận tải biển, 

THẾ GIỚI CAM KẾT MẠNH MẼ 
MỤC TIÊU ĐẠT PHÁT THẢI RÒNG BẰNG “0” TẠI DIỄN ĐÀN 

CÁC NỀN KINH TẾ LỚN VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ KHÍ HẬU

Ngày 17 tháng 6 năm 2022, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Diễn đàn các nền 
kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu. Cuộc họp có sự tham gia của các quốc gia kinh tế lớn trên thế giới cũng 
như các tổ chức quan trọng của quốc tế. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tham dự và phát biểu tại cuộc họp. 
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 Các đại biểu tham dự cuộc họp
  Ảnh: dcc.gov.vn

hướng tới năm 2050 không sử dụng năng lượng hóa 
thạch; trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hoa Kỳ cũng 
đã sử dụng các hoạt động nông nghiệp, phân bón 
thân thiện với môi trường và hướng tới Hội nghị 
COP27 sẽ cam kết mạnh hơn nữa….; Đặc biệt, Hoa 
Kỳ luôn ủng hộ các sáng kiến phát triển khoa học 
công nghệ ứng dụng để có thể tìm kiếm, phát triển 
các nguồn năng lượng tái tạo, dần loại bỏ các năng 
lượng không thể tái tạo. Do đó, Tổng thống Biden 
cho biết Hoa Kỳ luôn mong muốn và ủng hộ các 
cam kết mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu chung đã 
đặt ra tại Hội nghị COP26.

Đồng quan điểm với Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng 
thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết một trong 
những vấn đề khó khăn để chuyển dịch năng lượng 
nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng vào năm 
2050 đó là tài chính. Do đó, LHQ luôn ủng hộ các 
quốc gia đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo ổn 
định để giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch 
hiện nay và LHQ luôn cam kết sẽ hỗ trợ về nguồn 
lực, tài chính. Đặc biệt, LHQ cũng mong muốn bên 
cạnh các quốc gia đã đưa ra mục tiêu tại Hội nghị 
COP26 thì tới Hội nghị COP27, khối các doanh 
nghiệp, tập đoàn doanh nghiệp trên thế giới cũng 
tham gia nhiều hơn nữa. 

Tại cuộc họp, đại diện các nền kinh tế lớn trên 
thế giới đưa ra một số cam kết về thực hiện các 
nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đưa tiến 
trình phát thải, đặc biệt trong các lĩnh vực về giao 
thông, vận tải, nông nghiệp không phát thải… Các 
quốc gia đều ưu tiên đóng góp thực hiện mục tiêu 
đặt ra trong Hội nghị COP26 và hướng tới những 
cam kết mạnh mẽ hơn tại Hội nghị COP27. Thừa 
ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phát biểu tại 
cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Trần Hồng Hà cho biết Việt Nam cảm ơn sáng kiến 

tổ chức Diễn đàn này cũng như vai trò của Hoa Kỳ 
trong thúc đẩy thực hiện các cam kết toàn cầu về 
khí hậu và năng lượng.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã khẩn trương 
triển khai các cam kết tại Hội nghị COP26; thúc 
đẩy phát triển mạnh mẽ chuyển đổi năng lượng 
với năng lượng tái tạo chiếm hơn 33,7% sản lượng 
điện quốc gia. Trong năm 2020, Việt Nam đứng đầu 
ASEAN và nằm trong top 10 quốc gia toàn cầu về 
công suất lắp đặt năng lượng mặt trời. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thông tin Việt Nam 
có nguồn tài nguyên gió ngoài khơi lớn nhất trong 
khu vực Đông Nam Á với tiềm năng 311 gigawatt 
nhờ vào điều kiện địa lý với hơn 3.000 km đường 
bờ biển. Đây là cơ sở để Việt Nam đẩy mạnh chuyển 
đổi năng lượng từ than sang năng lượng tái tạo 
trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, trong quá trình hoàn thiện Quy 
hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-
2030 - tầm nhìn tới năm 2045, Việt Nam sẽ tăng tỷ 
lệ điện năng sản xuất từ các nguồn năng lượng tái 
tạo (ngoài thủy điện) đạt trên 16,5% vào năm 2030 
và 38,3-45,4% vào năm 2045 với các dự án điện mặt 
trời, năng lượng gió trên bờ và ngoài khơi, sản xuất 
hydro, amoniac, địa nhiệt, sóng và có thể cao hơn 
nữa nếu có sự đồng hành và hỗ trợ của quốc tế. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết thêm Việt Nam 
đang khởi động đàm phán với các nước Nhóm G7 để 
thiết lập đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. 
Việt Nam cũng đang xây dựng lộ trình thực hiện 
mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 cho 
các ngành như nông nghiệp, giao thông vận tải và sử 
dụng đất, đồng thời tăng tỷ lệ hấp thu các-bon của 
rừng; thực hiện giảm phát thải khí nhà kính đối với 
tàu biển hoạt động trên tuyến quốc tế, phi các-bon 
hóa vận tải biển và triển khai phương tiện giao thông 
không phát thải, giảm phát thải khí mê-tan trong 
trồng trọt, chăn nuôi, xử lý chất thải.

Trong tháng 8 năm 2022, Việt Nam sẽ tổ chức 

 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tham dự và 
phát biểu tại cuộc họp

  Ảnh: dcc.gov.vn
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Hội nghị đối thoại với các đối tác phát triển, các 
định chế tài chính, các tổ chức tín dụng và doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế để thúc đẩy hợp tác 
thực hiện mục tiêu net-zero. 

Tại Diễn đàn quan trọng này, Thừa ủy quyền 
của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà chia sẻ một số quan điểm của Việt 
Nam để thúc đẩy hành động khí hậu và năng lượng. 
Theo đó, dù đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát 
nhưng thế giới vẫn không an toàn nếu vẫn có một 
nước còn dịch. Vì vậy, cả thế giới phải đoàn kết 
chống dịch và mọi người dân phải được chia sẻ đầy 
đủ vắc-xin phòng chống. Bộ trưởng Trần Hồng Hà 
thông tin: “Tương tự, để đạt mục tiêu chống biến 
đổi khí hậu toàn cầu đòi hỏi phải có cách tiếp cận 
toàn cầu. Tất cả các nước, không phân biệt phát 
triển hay đang phát triển phải hợp tác hành động 
vì mục tiêu net-zero vào năm 2050 để giữ cho mức 
tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,50C”.  

Bên cạnh đó, vắc-xin hiệu quả nhất để chống 
biến đổi khí hậu là công nghệ xanh, chuyển đổi 
năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Do 
đó, cần có cơ chế sử dụng tài chính minh bạch và 
cơ chế chia sẻ công nghệ xanh (như hydrogen, 
amoniac...) từ các nước phát triển cho các nước 
đang phát triển trên nguyên tắc trách nhiệm chung 
nhưng có phân biệt. Với những quan điểm như vậy, 
Việt Nam tin tưởng rằng các quốc gia mới có thể 

cùng nhau vượt qua khủng hoảng khí hậu và các 
khủng hoảng khác trong thế giới bất định và hướng 
tới Hội nghị COP27 bền vững, tốt đẹp. 

Theo thông tin chia sẻ từ cuộc họp, nội dung các 
cuộc họp trước thường tập trung vào vấn đề chống 
biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong cuộc họp năm 
nay, vấn đề năng lượng được nhắc đến nhiều hơn 
khi giá năng lượng trên toàn cầu tăng đột biến lên 
mức cao nhất trong hàng chục năm qua khiến lạm 
phát và giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng theo. 
Đầu năm nay, Hoa Kỳ cũng đã tổ chức cuộc họp cấp 
bộ trưởng của Diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng 
lượng và khí hậu dưới sự chủ trì của Đặc phái viên 
Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry. Cuộc 
họp đề ra ưu tiên cho Hội nghị COP27, xác định 
các kế hoạch để tăng cường chống biến đối khí hậu, 
thúc đẩy hợp tác hành động vì an ninh khí hậu và 
năng lượng 

 Nguồn: Cục Biến đổi khí hậu

 Cuộc họp Diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu
  Ảnh: dcc.gov.vn



8

TIN TRONG NƯỚC

Số 03/2022

Ngày 12 tháng 5, Bộ Xây dựng và Cơ quan 
Phát triển Pháp (AFD) ký thỏa thuận hợp 
tác để hỗ trợ các đô thị Việt Nam tăng 

cường khả năng chống chịu và phục hồi tác động 
của biến đổi khí hậu.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Xây dựng và AFD 
sẽ chính thức đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác truyền 
thống trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển đô thị bền 
vững và tăng cường khả năng chống chịu và phục 
hồi, đặc biệt là thúc đẩy thực hiện cam kết tại Hội 
nghị COP26 thông qua hợp tác và triển khai thực 
hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật về phát triển đô thị 
ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển đô thị thông 
minh và đầu tư phát triển đô thị.

Nội dung ưu tiên hợp tác trong giai đoạn 2022-
2023 là nghiên cứu hoàn thiện các chính sách pháp 

luật về quản lý phát triển đô thị, tổng kết các kinh 
nghiệm, thí điểm các mô hình phát triển đô thị 
thích ứng và tổ chức các hoạt động hội nghị, hội 
thảo. Giai đoạn 2024-2027 sẽ thực hiện các nghiên 
cứu kỹ thuật lồng ghép các yếu tố thích ứng biến 
đổi khí hậu, carbon thấp, phát triển đô thị bền 
vững, rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí về quy hoạch, 
quản lý phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí 
hậu, tăng trưởng xanh, công trình xanh, tiết kiệm 
năng lượng...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho 
biết, Việt Nam có 826 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa 40%. 
Đô thị tại Việt Nam có động lực phát triển rất lớn, 
tạo ra 70% GDP của Việt Nam. Tuy nhiên, các đô 
thị của Việt Nam đang phải đối diện với rất nhiều 
thách thức trước nguy cơ nước biển dâng, ngập lụt, 

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG 
THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 Lễ ký biên bản hợp tác về phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu giữa Bộ Xây dựng và AFD 
   Ảnh: nhandan.vn
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lũ lụt, lũ ống, lũ quét, xâm nhập mặn, hạn hán, ách 
tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tiêu 
thụ năng lượng ở các đô thị rất lớn. Tất cả các vấn 
đề này tạo ra thách thức rất lớn trong phát triển đô 
thị bền vững.

Chính vì vậy, theo chỉ đạo chung cũng như 
thực hiện cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại 
Hội nghị COP26, vừa qua, Việt Nam đã ban hành 
Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ 
Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát 
triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 thể hiện quan điểm chỉ đạo 
thống nhất phát triển đô thị Việt Nam cũng dựa 
trên nền tảng phát triển bền vững, ứng phó biến 
đổi khí hậu bên cạnh phát triển theo bề rộng và 
phát triển kinh tế đô thị.

Ông Philippe Orliange, Giám đốc điều hành 
toàn cầu của AFD cho biết, hoạt động của AFD 
tại Việt Nam hoàn toàn phù hợp những ưu tiên 
hợp tác của Chính phủ Pháp tại Việt Nam. Hiện 
tại, AFD cũng định hướng các hoạt động của mình 
nhằm thực hiện các cam kết của Hiệp định Paris 
về biến đổi khí hậu. Nhiệm vụ hoạt động của AFD 
tại Việt Nam có ba định hướng chính: hỗ trợ Việt 
Nam có mức phát thải các-bon thấp, hỗ trợ cho các 
đô thị trong quá trình phát triển bền vững và hỗ trợ 
cho chính sách công của Chính phủ Việt Nam để 
Việt Nam có sự chuyển mình trong việc thực hiện 
những cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội 
nghị COP26. Ông nhấn mạnh, sự đóng góp vào 
chính sách công của Chính phủ Việt Nam là mối 
quan tâm hàng đầu của AFD. Mục tiêu tham vọng 
này phù hợp bối cảnh có sự trao đổi tích cực giữa 
Bộ Xây dựng và AFD. Sự phát triển đô thị đã có 
đóng góp rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam, nhưng 
cũng có khả năng gây ra một số rủi ro nhất định, 
khiến cho các đô thị dễ tổn thương hơn. Các đô thị 
và các địa phương cần có sự hỗ trợ tích cực của Bộ 
Xây dựng để có thể áp dụng, triển khai các chương 
trình, kế hoạch, biện pháp giảm thiểu, thích ứng 
được với tác động của biến đổi khí hậu...

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ông 
Nicolas Warnery, đánh giá cam kết của Thủ tướng 
Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP26 sẽ là 
đóng góp rất lớn cho những nỗ lực toàn cầu về 
biến đổi khí hậu và Chính phủ Pháp mong muốn 
hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện cam kết này, 
làm sao cụ thể hóa cam kết này thành các dự án cụ 
thể ở các địa phương để người dân Việt Nam được 
hưởng lợi từ cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại 
Hội nghị COP26.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
Nguyễn Thanh Nghị gửi lời cảm ơn chân thành tới 
AFD vì những nỗ lực đóng góp, hợp tác của AFD 
đối với sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong 

lĩnh vực xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị thời 
gian qua. Bộ Xây dựng trân trọng và đánh giá cao 
những cam kết của AFD, trong đó tập trung thúc 
đẩy thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26 của Việt 
Nam với mục đích cải thiện khả năng chống chịu, 
phục hồi của các đô thị Việt Nam trước biến đổi khí 
hậu. Trên cơ sở Bản ghi nhớ ký kết hôm nay, hai bên 
sẽ tiếp tục có các quan hệ hợp tác thiết thực các vấn 
đề liên quan biến đổi khí hậu thuộc chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Các cơ quan của Bộ 
sẽ trao đổi cụ thể với AFD để tìm hướng hợp tác 
thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 
Bộ, mối quan tâm của AFD cũng như mong muốn 
của hai bên 

Nguồn: Báo Nhân dân
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Tham dự cuộc họp có Phó Đại sứ Cộng hòa 
Liên bang (CHLB) Đức tại Việt Nam Wert 
Burner - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Dự án, 

lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, cán bộ đầu mối dự án tại hai tỉnh Hà 
Tĩnh, Quảng Bình và các bộ: Giao thông vận tải, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế 
hoạch và Đầu tư.

Dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận 
Paris (VNSIPA) do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên 
nhiên và An toàn hạt nhân CHLB Đức (BMU) hỗ 
trợ trong Khuôn khổ Sáng kiến khí hậu (IKI), triển 
khai trong giai đoạn 2019-2023. Mục tiêu nhằm 
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).

Với sự hỗ trợ tích cực của Dự án VNSIPA cùng 

một số nguồn lực khác, đến nay, Luật Bảo vệ môi 
trường sửa đổi, trong đó, có một chương về Ứng 
phó với BĐKH đã được Quốc hội thông qua; Nghị 
định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ 
tầng ô-dôn đã được Chính phủ phê duyệt; Thông tư 
Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 
về ứng phó với BĐKH đã được Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường phê duyệt.

Gần đây nhất, Dự án cũng hỗ trợ Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hoàn thiện dự thảo Chiến lược quốc 
gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050, vừa trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ cuối tháng 4. 
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng 
định: “Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng góp 
phần củng cố vững chắc công tác quản lý Nhà nước 
về BĐKH, tiền đề cho việc xây dựng Luật BĐKH 
sau này”.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC HOẠT ĐỘNG 
HỖ TRỢ TRIỂN KHAI THỎA THUẬN PARIS

 Các đại biểu tham dự trực tiếp Cuộc họp Ban Chỉ đạo tại Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Ảnh: dcc.gov.vn

Ngày 6 tháng 5, tại Hà Nội, cuộc họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo Dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa 
thuận Paris đã diễn ra nhằm tổng kết hoạt động năm 2021 và thông qua đề xuất Kế hoạch thực hiện đến tháng 
3/2023. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành - Trưởng Ban chỉ đạo Dự án chủ trì cuộc họp.
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Ở các bộ, Dự án đã hỗ trợ xây dựng Kế hoạch 
thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định 
(NDC) cho ba lĩnh vực là trồng trọt, chăn nuôi và 
LULUCF; Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông 
vận tải về chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 
2021-2025; rà soát các chính sách hiện tại của ngành 
Xây dựng Việt Nam đối với các nội dung liên quan 
đến BĐKH và tăng trưởng xanh để đề xuất các nội 
dung lồng ghép vào các văn bản, chính sách, pháp 
luật chuẩn bị được ban hành trong thời gian tới.

Ở cấp độ địa phương, Dự án đã nghiên cứu về 
phương pháp thu thập và phân tích thông tin tổn 
thất và thiệt hại trong ngành nông nghiệp tại Việt 
Nam, mô hình thí điểm nông nghiệp thông minh 
với biến đổi khí hậu (CSA) ở tỉnh Hà Tĩnh; phổ 
biến kiến thức và truyền thông về các biện pháp 
thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên hệ sinh thái 
(EbA) đô thị ở tỉnh Quảng Bình.

Đánh giá cao những kết quả nổi bật này, Phó 
Đại sứ Đức Wert Burner chia sẻ: VNSIPA là dự án 
chủ chốt của Đức tại Việt Nam, với cách tiếp cận 
đa bên nhằm xây dựng nền tảng để thực hiện các 
mục tiêu ứng phó BĐKH trong trung hạn và dài 
hạn, can thiệp bằng biện pháp giảm nhẹ và thích 
ứng có thể đo lường hiệu quả, hỗ trơ phi các-bon 
hóa nền kinh tế quốc dân. Chính phủ Đức rất hoan 
nghênh Việt Nam thúc đẩy các hành động để hiện 
thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 
2050, đồng thời, khẳng định tiếp tục dành những 
hỗ trợ cho Việt Nam thông qua VNSIPA và các dự 
án khác trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, ông Daniel Hermann - Cố vấn 
trưởng Dự án và ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục 
trưởng Cục Biến đổi khí hậu đã chia sẻ về tiến độ 
cụ thể của các nội dung hoạt động năm 2021, Kế 
hoạch năm 2022 và đến tháng 3/2023. Đại diện từ 
đơn vị tư vấn, GIZ, các bộ và địa phương cũng đã 
góp ý cho kế hoạch thực hiện thời gian tới.

 Phó Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Wert Burner - Phó 
trưởng Ban Chỉ đạo Dự án phát biểu tại cuộc họp 

  Ảnh: dcc.gov.vn

 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án phát biểu tại cuộc họp 
  Ảnh: dcc.gov.vn
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Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công 
Thành nhấn mạnh các hoạt động của Dự án phải 
hướng tới các mục tiêu đã được Chính phủ Việt 
Nam và Chính phủ CHLB Đức thống nhất; đồng 
thời, điều chỉnh phù hợp các nội dung cần thiết để 
hỗ trợ tốt nhất cho Việt Nam thực hiện Thỏa thuận 
Paris sau các cam kết nổi bật của Việt Nam tại Hội 
nghị COP26.

Trọng tâm là hỗ trợ Việt Nam triển khai thực 
hiện các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020, 
Nghị định về Giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ 
tầng ô-dôn, Thông tư hướng dẫn Luật Bảo vệ môi 
trường, nội dung BĐKH đến các đối tượng thực 
hiện. Bên cạnh đó, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương 

xây dựng các quy định thực hiện Thỏa thuận Paris 
phù hợp mục tiêu của Dự án và ưu tiên của các bên.

Thứ trưởng cũng đề nghị Dự án cần hỗ trợ một 
số hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện cam kết 
của Việt Nam tại Hội nghị COP26; đề xuất các nội 
dung đề nghị Chính phủ hai nước xem xét hỗ trợ 
Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris, cam kết tại 
Hội nghị COP26 để thực hiện ngay sau khi dự án 
kết thúc vào tháng 3 năm 2023 

Nguồn: : Cục Biến đổi khí hậu

 Các đại biểu tham dự cuộc họp
  Ảnh: dcc.gov.vn

 Đại diện các Bộ, địa phương tham dự cuộc họp trực tuyến
  Ảnh: dcc.gov.vn
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 Hệ thống tưới năng lượng mặt trời  
   Ảnh: dcc.gov.vn

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa 
ban hành Quyết định số 1033/QĐ-BKHCN 
về việc phê duyệt Chương trình khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030: 
“Nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ bảo vệ 
môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với 
biến đổi khí hậu”, mã số KC.08/21-30.

Theo đó, Chương trình với mục tiêu chính là 
kế thừa và phát triển thành tựu khoa học và công 
nghệ trong nước, đồng thời chuyển giao ứng dụng 
có chọn lọc những thành tựu khoa học và công 
nghệ tiên tiến thế giới, thành tựu của cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4 nhằm cung cấp luận cứ khoa 
học hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo các sản phẩm 
khoa học và công nghệ có giá trị góp phần bảo vệ 
môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, 
phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu 
ở Việt Nam và các mục tiêu cụ thể khác.

Chương trình cũng xác định 8 nội dung nghiên 
cứu chính như: Cở sở khoa học và thực tiễn hoàn 
thiện cơ chế chính sách, các công cụ kinh tế thúc 
đẩy hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý 
tài nguyên, phòng tránh thiên tai và ứng phó với 
biến đổi khí hậu. Phát triển, ứng dụng, chuyển giao 

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA PHỤC VỤ BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG, PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ 
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂM 2030
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các phương pháp, mô hình, công nghệ tiên tiến, 
tích hợp nhằm khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu 
quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
bảo vệ môi trường hướng tới phát triển kinh tế tuần 
hoàn, kinh tế xanh, thị trường các-bon.

Phát triển, chuyển giao được các phương pháp, 
công nghệ mới, tiên tiến về dự báo, quan trắc, giám 
sát các yếu tố môi trường tự nhiên và đề xuất các 
giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát, 
xử lý ô nhiễm, phục hồi và khắc phục sự cố môi 
trường. Phát triển, hoàn thiện phương pháp, quy 
trình dự báo, ứng dụng dữ liệu lớn, các công cụ, mô 
hình tiên tiến, tích hợp dự báo, cảnh báo các hiện 
tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.

Phát triển, ứng dụng các giải pháp công nghệ 
tiên tiến, công nghệ không gian nhằm nâng cao 
năng lực dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai 
điển hình ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp 
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và quản lý rủi ro 
thiên tai.

Ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến 
trong xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, giám sát, 
đánh giá tác động tính dễ bị tổn thương đối với các 
ngành, lĩnh vực, địa phương. Đồng thời đề xuất các 
giải pháp để ứng phó hiệu quả thích ứng và giảm 
nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện 
từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

Để đạt được mục tiêu cũng như nội dung đã đề 
ra, Chương trình cũng đặt ra yêu cầu đối với sản 
phẩm khoa học. Theo đó, các sản phẩm khoa học 

phải góp phần cung cấp luận cứ cho các kiến nghị 
về thể chế, chính sách đáp ứng yêu cầu đặt hàng 
của cơ quan Đảng và Nhà nước; đảm bảo có tính 
mới về khoa học để phục vụ xây dựng và ban hành 
chủ trương, chính sách thúc đẩy hoạt động bảo vệ 
môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên, phòng tránh 
thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, các giải pháp, quy trình công nghệ, 
sản phẩm phần cứng, phần mềm, dịch vụ được 
tạo ra có tính năng kỹ thuật, kiểu dáng chất lượng 
tương đương có thể cạnh tranh được với các công 
nghệ, sản phẩm dịch vụ cùng loại trong khu vực và 
trên thị trường 

Nguồn: Cục Biến đổi khí hậu
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 Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu và bà Sirpa Helena Jarvenpaa, Giám đốc Quỹ ETP ký kết Bản ghi nhớ hợp 
tác giữa hai cơ quan   

   Ảnh: monre.gov.vn

Đại diện hai cơ quan, ông Tăng Thế Cường, 
Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu và bà 
Sirpa Helena Jarvenpaa, Giám đốc Quỹ 

ETP đã cùng ký vào Bản ghi nhớ. Đây là khuôn khổ 
triển khai các hoạt động hợp tác giữa các bên trong 
các lĩnh vực cùng quan tâm.

Cụ thể, các bên sẽ cùng đánh giá Cơ chế điều 
chỉnh biên giới các-bon (CBAM) và các tác động 

của Cơ chế CBAM đối với quá trình chuyển dịch 
năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính; Thúc 
đẩy phát triển thị trường các-bon trong nước và 
kết nối với thị trường các-bon quốc tế; Thúc đẩy 
các hoạt động làm mát xanh, nâng cao hiệu quả sử 
dụng năng lượng trong lĩnh vực điều hòa không 
khí và làm lạnh; Tăng cường năng lực, nâng cao 
nhận thức, truyền thông về ứng phó với biến đổi 

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ VĂN PHÒNG DỊCH VỤ 
DỰ ÁN LIÊN HỢP QUỐC KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu và Văn phòng 
dịch vụ dự án Liên hợp quốc (UNOPS) đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. Hai bên sẽ xây dựng quan 
hệ hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) do UNOPS 
quản lý, hướng tới thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam và đạt được các mục tiêu ứng phó với biến 
đổi khí hậu đề ra trong Thỏa thuận Paris.
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khí hậu, chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh 
tế các-bon thấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Tăng Thế 
Cường khẳng định, Việt Nam coi ứng phó với biến 
đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa sống còn và là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị. Điều này đã được 
thể hiện trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, 
Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 
đến năm 2050, nhằm thực hiện mục tiêu cam kết tại 
Hội nghị COP26 “đạt mức phát thải ròng bằng “0” 
vào năm 2050”.

Thông qua Bản ghi nhớ, Cục Biến đổi khí hậu 
và UNOPS sẽ cùng triển khai các hoạt động tăng 
cường năng lực, nâng cao nhận thức để tạo cơ hội 
cho các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính 
sách, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc học hỏi 
kinh nghiệm, tiếp cận thông tin về giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính, phát triển thị trường các-bon, 
bảo vệ tầng ô-dôn. Qua đó, thúc đẩy chuyển dịch 
năng lượng, phát triển nền kinh tế các-bon thấp. 
Ông Tăng Thế Cường kỳ vọng các hoạt động này 

cũng sẽ góp phần triển khai hiệu quả các quy định 
của Luật Bảo vệ Môi trường và thực hiện các cam 
kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Đồng quan điểm, bà Sirpa Helena Jarvenpaa 
cho biết UNOPS có trách nhiệm đẩy nhanh các 
hoạt động giảm phát thải năng lượng để hướng đến 
mục tiêu chung giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, 
đặc biệt là hỗ trợ các quốc gia - trong đó có Việt 
Nam - thực hiện các cam kết khí hậu. Cùng với việc 
tham gia gói Thỏa thuận Khí hậu Glasgow và cam 
kết phát thải ròng bằng “0”, hướng đến nền kinh tế 
các-bon thấp, Việt Nam đã cho thấy nhiều nỗ lực 
trong phát triển năng lượng tái tạo, chuyển dịch 
năng lượng và tăng cường hiệu suất năng lượng. 
Vấn đề ở đây là cần cân nhắc ảnh hưởng đến kinh 
tế trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Bản ghi nhớ hợp tác có hiệu lực từ ngày ký kết 
đến hết tháng 6/2025. Đại diện Cục Biến đổi khí 
hậu và UNOPS thống nhất sẽ sớm lên kế hoạch chi 
tiết để triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai bên 
trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Các bên sẽ 
họp và trao đổi định kỳ hằng năm để đánh giá các 
hoạt động trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác, 
cũng như xây dựng các hoạt động chung tiếp theo 

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường phát biểu 
tại buổi lễ    

   Ảnh: monre.gov.vn

 Bà Sirpa Helena Jarvenpaa, Giám đốc Quỹ Chương trình 
Đối tác Chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) phát biểu 
tại buổi lễ   

   Ảnh: monre.gov.vn
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 Nguyễn Bình Nguyên, lớp 9A1, THCS Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) giành giải nhất cuộc thi Viết thư quốc tế lần thứ 51 UPU 2022  
   Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

Với chủ đề “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”, Nguyễn Bình Nguyên lựa chọn ý tưởng hóa 
thân thành ngọn gió gửi thư cho nghệ sĩ dương 
cầm Đặng Thái Sơn. Nguyên đã giành giải thưởng 
cao nhất của cuộc thi viết năm nay. “Thông qua 
bài viết của mình, em muốn truyền tải một thông 
điệp rằng mỗi người đều có khả năng và trách 
nhiệm trước vấn đề biến đổi khí hậu”, Nguyên nói. 

Thời gian tới, bức thư của em sẽ được dịch 
sang tiếng Pháp, gửi Liên minh Bưu chính thế giới 
(UPU) tại Thụy Sĩ để dự thi quốc tế. Nguyên hy 
vọng thông điệp của em trong bức thư có thể được 

lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa.
Nguyên văn bức thư của Bình Nguyên:
Đêm trở gió, 20.1.2022
Gửi danh cầm Đặng Thái Sơn với đôi bàn tay kỳ 

diệu!
Ông có bất ngờ khi nhận lá thư được tạo nên từ 

những tiếng xào xạc? Là cháu đây, ngọn gió lành, gửi 
đến ông những lời khẩn thiết.

Cháu đang ở đây, ngay bên cửa sổ! Còn ông ngồi 
trầm tư bên phím đàn. Ông vừa trở về từ lễ trao giải 
VinFuture. Ở sân khấu quốc tế với những tên tuổi 
lừng danh ấy, âm nhạc của ông tạo nên mảnh ghép 
hoàn hảo cho hy vọng tương lai của nhân loại.

Ông vẫn nói: “Bạn cứ nghe tôi chơi nhạc, bạn sẽ 

BỨC THƯ ĐOẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ 
DÀNH CHO GIỚI TRẺ CỦA HỌC SINH LỚP 9: 

MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Những ngày qua, bức thư đạt giải nhất của Nguyễn Bình Nguyên, lớp 9A1, THCS Nguyễn Tri Phương (Hà 
Nội) giành giải nhất cuộc thi Viết thư quốc tế lần thứ 51 UPU 2022 được nhiều lượt chia sẻ và cùng với đó là 
những lời khen ngợi về kiến thức cũng như tâm tư gìn giữ môi trường của cậu học sinh lớp 9.
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hiểu tôi muốn nói gì!”. Cháu cảm biết được tấm lòng 
của ông với cuộc đời. Nên, cháu hy vọng, ông và nghệ 
thuật của ông - mang sức mạnh tạo nên thay đổi, 
cứu vãn thảm họa thiên nhiên và gió nhỏ đã tận mắt 
chứng kiến.

Từ khi được sinh ra từ cơn cựa mình của Mẹ, 
cháu đã du hành khắp thế gian. Những điều ấm áp 
cho cháu hạnh phúc và cũng có nhiều điều khiến 
cháu trăn trở.

Cháu băn khoăn: Một con mèo chết gục trước cửa 
ngôi nhà, mươi phút sau, nó được hất gọn sang cửa 
nhà đối diện. Có một ranh giới con người giữ sạch sẽ 
riêng mình.

Cháu lo lắng: Cũng con phố ấy, ngày hè oi ả, 
trong khi ai đó nằm điều hòa mát lạnh, thì dưới gầm 
cầu, góc chợ tạm... còn bao người thở nghẹn trong 
lồng ngực. Có một ranh giới con người giữ tiện nghi 
riêng mình.

Cháu hoang mang: Dòng sông phía thượng 
nguồn đắp đập làm thủy điện, tận dụng triệt để sức 
nước, thì dưới hạ lưu, tập quán của một dân tộc bị 
tước đi, hoặc cảnh quan của một vùng bị biến đổi. Có 
một ranh giới con người giữ lợi ích cho riêng mình.

Nhưng hơn ai hết, ông - một nghệ sĩ chọn cho 
mình cuộc sống không biên giới, hiểu rằng nhìn từ 
một phía nào đó, mọi ranh giới đều không tồn tại 
phải không?

Trái đất đang nóng lên. Ở châu Phi, châu Mỹ, 
châu Âu... mùa hè ngày càng khắc nghiệt. Năm nào 
cũng có kỷ lục mới được xác lập về nhiệt độ cao hoặc 
số ngày nắng nóng kéo dài. Họ nhà gió lên cơn sốt 
trong khí quyển, trong đại dương, trên biển băng và 
khắp các lục địa.

Có ngọn gió hoảng loạn lao qua những cánh 
rừng, cuốn theo ngọn lửa tự bùng lên như mất trí. 
Amazone, châu Úc, Đông Nam Á... tiếng rít lên thê 
thảm của những loài vật thét gào.

Có ngọn gió điên cuồng giật cấp 16, 17 - siêu bão 
chồng siêu bão, lũ lụt, sóng thần, nhà sụp, người chết, 
cả một vùng đô thị, làng mạc bị xóa sổ.

Có ngọn gió vần xuống trước người đàn ông quỳ 
lạy dòng nước lũ trả lại cho mình người vợ và đứa 
con chưa kịp chào đời; chẳng khác nào sự hủy diệt 
của chiến tranh, những đứa trẻ ngơ ngác tìm người 
thân trong đổ nát. Liệu còn ranh giới nào cho những 
ngôi nhà, vùng miền, quốc gia, phe phái?

Ông đã nghe về tất cả những điều này? Ông 
cũng biết, trước khủng hoảng khí hậu, nếu con người 
không hành động, thảm họa diệt vong cũng sẽ không 
ranh giới?

“Bạn cứ nghe tôi chơi nhạc, bạn sẽ hiểu tôi muốn 
nói gì!”.

Hỡi nhạc sĩ tài ba! Cháu khẩn thiết ông lên tiếng 
kêu gọi con người cứu bầu khí quyển ốm yếu này!

Cháu đã thấy bao trái tim rung lên trước âm 

nhạc của ông. Bao nhà khoa học, bao chính khách 
nghiêng mình trước tài năng và nhân cách của ông. 
Cháu hiểu rằng, ông với âm nhạc của ông mang một 
tầm ảnh hưởng lạ kỳ, và cháu hy vọng từ ảnh hưởng 
ấy, hàng triệu người sẽ thay đổi!

Ông ơi, cùng “tầm ảnh hưởng” với ông là những 
người nắm trong tay khả năng thay đổi thế giới. Các 
nguyên thủ, tỷ phú, các nhà khoa học, nghệ sĩ có khả 
năng định hướng tinh thần thời đại. Họ đã cùng ông 
xuất hiện trong những sự kiện giống VinFuture, ông 
hãy lên tiếng nối rộng vòng tay tạo nên điều kỳ diệu, 
cứu lấy tương lai của Trái đất này.

Ông không phải người đầu tiên, nhưng có thể trở 
thành người quyết định tạo nên thay đổi. Còn cháu 
- ngọn gió không biên giới - nguyện sẽ cùng ông đưa 
bản “thiên ca Lời đất mẹ” này tới muôn nơi.

“Hãy để gió hát ca giữa rừng xanh. Rừng không 
phải để chặt phá!

Hãy để gió đùa vui với sóng biển. Biển không phải 
để xả rác hay chôn giấu nguồn nước thải.

Hãy để gió sải cánh giữa không gian. Không gian 
không phải để xe cộ, ống khói túa ra nguồn khí cặn.

Hãy để gió rủ trên cánh đồng, vuốt ve mái tóc bầy 
trẻ nhỏ, hãy để gió yêu thương...”

Ông ơi!
Cháu có một thỉnh cầu, khi nốt nhạc cuối cùng 

ngưng lại, ông hãy lên tiếng rằng:
“Tôi, và âm nhạc của tôi, xin góp một hành động 

chữa lành vết thương của Trái đất này!”
Người bạn của ông - Cơn gió lành từ Đất mẹ! 

Nguồn: Cục Biến đổi khí hậu



TIN TRONG NƯỚC

19Số 03/2022

 Giáo xứ Phụng Tường, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang rất tích cực vận động giáo dân tham gia xây dựng cảnh 
quan môi trường xanh, sạch, đẹp   

   Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

Trong thời gian qua, các tổ chức tôn giáo 
vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp 

góp phần thiết thực công tác bảo vệ môi trường 
(BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở 
mỗi địa phương. 

Tăng cường tuyên truyền, vận động
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
(MTTQ) và các tổ chức tôn giáo trong công tác 
BVMT, ứng phó với BĐKH trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ, thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố Cần Thơ đã 
triển khai các nhiệm vụ, giải pháp BVMT, ứng phó 
với BĐKH đến tất cả các cơ sở thờ tự; đưa nội dung 
BVMT, ứng phó với BĐKH vào chương trình hoạt 
động tôn giáo hàng năm.

Cùng với đó, các cơ sở thờ tự cử hàng trăm lượt 

tăng ni, phật tử tham gia vào các khóa tập huấn 
nâng cao nhận thức về BVMT, ứng phó với BĐKH 
do các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức; đồng thời 
trong những buổi sinh hoạt, hội họp, thuyết giảng, 
các cơ sở thờ tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ 
cũng đã tăng cường lồng ghép tuyên truyền, vận 
động tăng ni, phật tử nâng cao ý thức BVMT, ứng 
phó với BĐKH.

Chia sẻ với phóng viên, Đại đức Thích Thiện 
Hậu, Chánh văn phòng Ban Trị sự GHPGVN 
thành phố Cần Thơ cho biết: “Trong thời gian 
qua, Ban Trị sự GHPG đã triển khai các chương 
trình, nhiệm vụ BVMT, ứng phó với BĐKH đến 
tất cả 168 cơ sở thờ tự trên địa bàn thành phố 
và vận động tăng, ni, phật tử tích cực bảo vệ môi 
trường bằng những hành động cụ thể như thường 
xuyên thu gom và xử lý rác thải trong sinh hoạt; 
quét dọn vệ sinh nơi tự viện, nhà ở; hạn chế khói 
nhang tại các cơ sở thờ tự”.

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: 
CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO TÍCH CỰC THAM GIA 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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Trong thời gian qua, nhiều tín đồ, giáo dân 
thuộc các nhà thờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã 
tích cực tham gia vào các hoạt động thu gom, xử 
lý rác thải, trồng cây xanh, góp phần xây dựng quê 
hương ngày cành sạch, đẹp. Để có được những kết 
quả này có sự đóng góp rất lớn từ các vị linh mục, 
Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ,…trong việc 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giáo dân 
tích cực tham gia BVMT, ứng phó BĐKH.

Những năm gần đây, các hộ giáo dân thuộc Giáo 
xứ Phụng Tường ở xã Phụng Hiệp, huyện Phụng 
Hiệp, tỉnh Hậu Giang rất tích cực tham gia vào các 
hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác thải; xây 
dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp, góp phần 
giúp xã Phụng Hiệp hoàn thành tiêu chí về môi 
trường để được công nhận là xã nông thôn mới.

Bà Cao Thị Hiệp, ở ấp Xẻo Môn, xã Phụng Hiệp, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang chia sẻ với 
phóng viên: “Trong thời gian qua, chính quyền địa 
phương cũng như Linh mục nhà thờ giáo xứ Phụng 
Tường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các 
chủ trương, chính sách về BVMT cho bà con giáo 
dân. Qua đó những buổi tuyên truyền này đã giúp 
bà con nâng cao sự hiểu biết, thay đổi thói quen 
trong sinh hoạt, sản xuất để BVMT”.

Trong những năm qua, Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp chặt chẽ với Trụ trì, Ban 
quản trị 130 cơ sở thờ tự Phật giáo Nam tông Khmer 

trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến các chính sách, pháp luật về BVMT, nguồn 
nước, ứng phó với BĐKH cho sư sãi, bà con phật 
tử; đồng thời hướng dẫn bà con giáo dân thực hiện 
hiệu quả các phong trào chống rác thải nhựa; phân 
loại thu gom rác thải tại nguồn; tham gia xây dựng 
các tuyến đường xanh, sạch, đẹp.

Thượng tọa Lý Đức, Phó trưởng Ban trị sự 
GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Hàng tháng, 
Trụ trì và các chư tăng tại cơ sở thờ tự thường xuyên 
dẫn giải phật tử thực hành lối sống thân thiện với 
môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, cùng 
với đó, vận động bà con phật tử tích cực tham gia 
vào phong trào BVMT thông qua việc vệ sinh, thu 
gom rác thải, túi nilon trong nhà, khuôn viên chùa, 
trên các tuyến đường ngõ xóm”.

Triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường
Theo Thượng tọa Lý Đức, cùng với việc tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định 
về BVMT, các cơ sở thờ tự trên đia bàn tỉnh Sóc 
Trăng cũng rất tích cực vận động sư sãi, phật tử 
thực hiện các mô hình trồng cây xanh nhằm đem 
lại cảm giác tươi mát, gần gũi giữa con người với 
thiên nhiên, ứng phó với BĐKH; vận động phật tử 
mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ thân thiện với môi trường.

Từ năm 2016 đến nay, các tổ chức tôn giáo trên 

 Các cơ sở thờ tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ xử lý rác thải, vệ sinh môi trường    
   Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn
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địa bàn thành phố đã triển khai có hiệu quả nhiều 
mô hình BVMT, ứng phó với BĐKH, điển hình như 
mô hình “Thu gom và xử lý rác thải trong sinh hoạt 
hằng ngày, hạn chế khói nhang khi phật tử lễ Phật” 
tại Thiền viện Trúc lâm phương Nam; chùa Pitu 
Khosa Rangsay;…

Đại Đức Thích Thiện Hậu cho biết: “Sau một 
thời gian triển khai, mô hình “Thu gom và xử lý 
rác thải trong sinh hoạt hằng ngày, hạn chế khói 
nhang khi phật tử lễ Phật” tại Thiền viện Trúc lâm 
phương Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng khi 
hầu hết rác thải sinh hoạt phát sinh được thu gom, 
xử lý đúng quy định, cảnh quan môi trường trong 
khuôn viên và phía ngoài Thiền viện ngày càng 
xanh, sạch, đẹp”.

Hiện nay, Ban trị sự GHPGVN thành phố Cần 
Thơ ngoài việc phối hợp với các sở, ngành chức 
năng để nhân rộng mô hình này đến 168 cơ sở thờ 
tự trực thuộc, còn hướng dẫn Ban Trị sự GHPG các 
quận, huyện phát động các tự viện đăng ký thực 
hiện các mô hình thu gom và xử lý rác thải, trồng 
cây xanh,…góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ 
ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Năm 2020, nhà thờ Thái Hải thuộc Họ đạo Thái 
Hải, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh 
Hậu Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương 
triển khai mô hình “Ngày chủ nhật xanh”. Mục đích 
của việc triển khai mô hình “Ngày chủ nhật xanh” 
là nhằm giúp các em thanh thiếu niên hình thành ý 
thức BVMT tại các cụm, tuyến dân cư, trục đường 
giao thông, góp phần vào công tác BVMT, ứng phó 
với BĐKH trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Thông tin với phóng viên, ông Phạm Hoài 
Bạch, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, 
thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho biết: “Mô 
hình ngày chủ nhật xanh mới được các em thanh 
thiếu niên thuộc họ đạo Thái Hải triển khai thực 
hiện, nhưng những kết quả mang lại từ mô hình 
này đã đóng góp tích cực đối với công tác BVMT 
tại địa phương”.

Trong thời gian qua, bên cạnh việc triển khai các 
hoạt động vì an sinh xã hội thì Ban đại diện Giáo 
hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tỉnh Hậu Giang 
cũng tích cực tham gia công tác BVMT, ứng phó với 
BĐKH như thực hiện mô hình xây dựng lò đốt rác 
thải thông thường, trồng cây xanh tại cơ sở thờ tự và 
khu vực dân cư xung quanh, trang bị các thùng lưu 
chứa rác thải.

Nhằm góp phần bảo vệ môi trường, Ban trị sự 
PGHH xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh 
Hậu Giang đã triển khai mô hình “BVMT, ứng 
phó với BĐKH, phân loại rác thải gắn với giảm 
nghèo bền vững” đến các tín đồ. Để thực hiện 
hiệu quả mô hình này, ngoài tuyên truyền, hướng 

dẫn các hộ dân phân loại, xử lý rác thải, Ban trị sự 
PGHH xã Tân Hòa còn hỗ trợ sọt rác cho gần 100 
hộ dân để phân loại rác.

Ông Đoàn Huỳnh Lương, Trưởng Ban trị sự 
PGHH xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh 
Hậu Giang cho biết: “Vừa qua, mô hình “BVMT, 
ứng phó với BĐKH, phân loại rác thải gắn với giảm 
nghèo bền vững” do Ban trị sự PGHH xã Tân Hòa 
triển khai thực hiện đã đạt giải nhất trong Hội thi 
tôn giáo tỉnh Hậu Giang với công tác BVMT, ứng 
phó BĐKH. Đây sẽ là động lực để Ban trị sự cùng 
các tín đồ PGHH xã Tân Hòa tiếp tục nâng cao chất 
lượng mô hình này trong thời gian tới” 

Nguồn: : Báo Tài nguyên và Môi trường
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Xác định việc trồng rừng gỗ lớn không chỉ 
đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp 
phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi 

khí hậu nên UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt 
Đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn giai đoạn 
2016-2025, định hướng đến năm 2035. Mục tiêu 
đến năm 2025, diện tích rừng trồng gỗ lớn tập 
trung đạt 10.000 ha, đến năm 2035 đạt 30.000 ha.

Trồng rừng gỗ lớn làm tăng giá trị kinh tế
Bình Định là vùng đất có nhiều doanh nghiệp 

chuyên sản xuất chế biến, kinh doanh, xuất khẩu 
các sản phẩm gỗ, tuy nhiên nguồn nguyên liệu từ 
các loại cây gỗ lớn chủ yếu nhập từ nước ngoài vì 
người dân địa phương chỉ trồng loại cây gỗ nhỏ, 
khi rừng được 4-5 năm tuổi đã tiến hành khai thác. 
Bởi vậy, trồng rừng gỗ lớn đang là mục tiêu mà tỉnh 
Bình Định hướng tới với những tiềm năng phát 
triển bền vững. Cùng đó, điều kiện tự nhiên, khí 
hậu ở đây có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa rất 
thích hợp cho việc trồng các loại cây rừng gỗ lớn.

Hiện nay có ba Công ty lâm nghiệp đang triển 
khai trồng rừng gỗ lớn gồm: Công ty TNHH Lâm 
nghiệp Quy Nhơn, Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà 
Thanh và Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn. 
Tổng diện tích UBND tỉnh Bình Định phê duyệt 
cho các doanh nghiệp này theo Đề án phát triển cây 

gỗ lớn gần 4.200 ha, trong đó có rừng trồng mới, 
rừng trồng lại sau khai thác và rừng chuyển hóa.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Đức Sáu, Phó 
chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Định cho 
biết: Trước đây tổng diện tích rừng trồng gỗ lớn của 
Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Hà Thanh 
và Sông Kôn đạt 3.000 ha. Tuy nhiên, đợt mưa bão 
cuối năm 2020 đã gây thiệt hại lớn đến diện tích 
rừng gỗ lớn này với diện tích 600 ha. Do vậy, tổng 
diện tích rừng trồng gỗ lớn hiện có là 2.400 ha, 

BÌNH ĐỊNH PHÁT TRIỂN RỪNG GỖ LỚN BỀN VỮNG 
ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 Lực lượng kiểm lâm Bình Định tuần tra bảo vệ rừng  
   Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

 Bình Định thực hiện mục tiêu trồng rừng gỗ lớn  
  Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn
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đạt 57,4% kế hoạch. Chi cục Kiểm lâm Bình Định 
hướng dẫn cho các công ty về kỹ thuật trồng rừng 
thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang 
rừng gỗ lớn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng Phòng quản 
lý bảo vệ rừng Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy 
Nhơn cho hay: Giai đoạn 2019-2030, UBND tỉnh 
phê duyệt cho công ty gần 820 ha trồng rừng gỗ lớn. 
Đến nay, công ty đã hoàn thành mục tiêu theo đề án. 
Trong đó, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng 
gỗ lớn trên 200 ha, rừng gỗ lớn trồng mới 620 ha.

“Chúng tôi nhận thấy việc trồng rừng gỗ lớn 
có lượng tăng trưởng gỗ bình quân hằng năm từ 
22-25m3/ha. Đối với diện tích chuyển hóa từ rừng gỗ 
nhỏ sang rừng gỗ lớn, chúng tôi đã khai thác được 
năm đầu tiên và đánh giá năng suất tăng 25-30% so 
với rừng gỗ nhỏ”, ông Nguyễn Hoài Nam nói.

Cùng đồng hành chia sẻ khó khăn
Ông Lê Đức Sáu, Phó chi Cục trưởng Chi cục 

Kiểm lâm Bình Định thông tin thêm: Trồng rừng 
gỗ lớn có thời gian dài, như cây keo có chu kỳ trên 
10 năm, hay các loại cây bản địa như cây cà te, 
hương trên 70 năm nên nguồn vốn đầu tư khá cao, 
công chăm sóc lâu dài. Nhưng nhiều chính sách hỗ 
trợ vay vốn để phát triển rừng gỗ lớn hiện nay lại 
chưa thực hiện được.

Đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn giai 
đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035, ngoài 
ba công ty lâm nghiệp được phê duyệt diện tích 
trồng rừng gỗ lớn thì hộ gia đình sẽ được tham gia 

trồng gần 3.400 ha. Tuy nhiên hiện nay, người dân 
vẫn chưa tham gia thực hiện.

Ông Lê Đức Sáu chia sẻ: Để người dân tham 
gia trồng rừng gỗ lớn, phải có những chính sách hỗ 
trợ về vốn vay cũng như giao quyền sử dụng đất để 
người dân yên tâm trồng rừng. Ngoài ra, cần thúc 
đẩy doanh nghiệp thực hiện liên kết với người dân 
tạo thành các chuỗi sản xuất - chế biến - xuất khẩu 
cây gỗ lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, 
tỉnh Bình Định đang nghiên cứu cho các công ty 
TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Hà Thanh và Sông 
Kôn liên kết với các hộ dân để chuyển hóa từ rừng 
gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn.

Một vấn đề nữa cũng cần được tháo gỡ, đó là 
khu vực miền Trung nắng nóng kéo dài và nhiều 
bão lũ, gây ra rủi ro cao đối với rừng gỗ lớn. Nhiều 
doanh nghiệp đã tính toán đến việc mua bảo hiểm 
cho rừng gỗ lớn nhưng hiện chưa có công ty bảo 
hiểm nào bán. Do đó, cần có những chính sách 
bảo hiểm để doanh nghiệp và người dân đảm bảo 
nguồn vốn tái sản xuất khi có thiên tai xảy ra.

Trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ FSC, 
ngoài việc đem lại hiệu quả kinh tế cao còn có 
những tác động tích cực về môi trường tự nhiên. 
Đặc biệt, độ che phủ của rừng duy trì hàng chục 
năm nên đất đai không bị mưa gió làm xói mòn. Do 
vậy việc khuyến khích phát triển trồng rừng gỗ lớn 
là một định hướng đúng đắn của tỉnh Bình Định 
hiện nay 

Nguồn: : Báo Tài nguyên và Môi trường

 Trồng rừng gỗ lớn làm tăng giá trị kinh tế địa phương                                                                           Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn
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Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết 
với nền nhiệt khắc nghiệt bao trùm phần lớn 
Ấn Độ và Pakistan, hai quốc gia này đang nỗ 

lực triển khai các kế hoạch hành động y tế cứu sống 
mọi người để chống lại nắng nóng.

Nắng nóng dự báo khốc liệt
Nắng nóng khắc nghiệt đang ảnh hưởng đến 

hàng trăm triệu người tại một trong những khu vực 
đông dân cư nhất trên thế giới là Ấn Độ, đe dọa hủy 
hoại toàn bộ hệ sinh thái. Điều này không chỉ gây 
nhiều tác động ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con 
người mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái, nông 
nghiệp, nguồn cung cấp nước, năng lượng và các 
lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết ngày 28 tháng 

4 năm 2022, nhiệt độ tối đa lên tới 43-460C tại các 
khu vực trên diện rộng và kéo dài đến ngày 2 tháng 
5 năm 2022. Tại Pakistan, Cục Khí tượng nước này 
ghi nhận mức nhiệt tương tự, với nhiệt độ ban ngày 
có thể cao hơn bình thường từ 5-80C ở những vùng 
đất rộng lớn trong nước.

Cục Khí tượng Pakistan cũng cảnh báo tại 
các khu vực miền núi Gilgit-Baltistan và Khyber 
Pakhtunkwa, mức nhiệt bất thường sẽ đẩy nhanh 
băng tuyết tan chảy, có khả năng gây ra lũ hồ băng 
hoặc lũ quét ở các khu vực dễ bị tổn thương. Chất 
lượng không khí cũng trở nên xấu đi và những 
vùng đất rộng lớn có nguy cơ bùng phát cháy rừng.

Theo WMO, còn quá sớm để cho rằng tình 
trạng nắng nóng khắc nghiệt ở Ấn Độ và Pakistan 
chỉ là do biến đổi khí hậu nhưng điều đó phù hợp 

ẤN ĐỘ VÀ PAKISTAN LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG PHÓ VỚI NẮNG NÓNG GAY GẮT

 Bữa trưa của một người già dưới ánh nắng mặt trời ở Adibasi Sahi, Ấn Độ 
Ảnh: UNICEF
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với những gì cơ quan này dự báo trong điều kiện 
biến đổi khí hậu.

Hơn nữa, các đợt nắng nóng thường xuyên hơn, 
gay gắt hơn và bắt đầu sớm hơn trước đây. Trong 
Báo cáo Đánh giá lần thứ 6 gần đây, Ủy ban Liên 
chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) cũng cho biết 
các đợt nắng nóng và sốc nhiệt sẽ diễn ra gay gắt và 
thường xuyên hơn ở Nam Á trong thế kỷ này.

Đợt nắng nóng hiện tại được gây ra bởi một hệ 
thống áp suất cao và kéo dài theo thời gian nhiệt độ 
trên trung bình. Ấn Độ đã ghi nhận tháng Ba nóng 
nhất, với nhiệt độ tối đa trung bình là 33,10C, cao 
hơn 1,860C so với mức trung bình dài hạn. Pakistan 
cũng ghi nhận tháng Ba nóng nhất trong ít nhất 60 
năm qua, với một số trạm phá kỷ lục tháng Ba.

Trong thời kỳ trước gió mùa, cả Ấn Độ và 
Pakistan thường xuyên trải qua nhiệt độ cao quá 
mức, đặc biệt vào tháng Năm.

Kế hoạch hành động
WMO nhấn mạnh các cam kết sẽ đảm bảo 

những người dễ bị tổn thương nhất có thể tiếp cận 
với các dịch vụ cảnh báo sớm đa nguy cơ. Cả Ấn 
Độ và Pakistan đều có các hệ thống cảnh báo sớm 
về tình trạng nắng nóng thành công và các kế hoạch 
hành động đã được thực hiện, bao gồm cả những 
hệ thống được điều chỉnh đặc biệt cho các khu vực 
đô thị. Chúng làm giảm tỷ lệ tử vong do nhiệt và 
giảm bớt các tác động của nắng nóng khắc nghiệt 
đến xã hội.

Ấn Độ đã thiết lập khuôn khổ quốc gia cho các 

kế hoạch hành động về nắng nóng thông qua Cơ 
quan Quản lý Thảm họa Quốc gia, cơ quan điều 
phối mạng lưới các cơ quan ứng phó thảm họa nhà 
nước và lãnh đạo thành phố để chuẩn bị ứng phó 
với nhiệt độ tăng cao và đảm bảo rằng mọi người 
đều nhận thức được hiện tượng sóng nhiệt.

Thành phố Ahmedabad ở Ấn Độ là thành phố 
Nam Á đầu tiên phát triển và thực hiện phương 
pháp thích ứng với mức nhiệt cao trên toàn thành 
phố vào năm 2013, sau khi trải qua đợt nắng nóng 
tàn khốc vào năm 2010. Sau đó, 23 bang trong 
nước đã áp dụng cách tiếp cận thành công này và 
hơn hơn 130 thành phố và huyện được bảo vệ nhờ 
phương pháp này.

Pakistan cũng đã đạt được những bước tiến 
trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi nắng 
nóng. Vào mùa hè năm 2015, một đợt nắng nóng đã 
nhấn chìm phần lớn miền Trung và Tây Bắc Ấn Độ 
và miền Đông Pakistan và là nguyên nhân trực tiếp 
hoặc gián tiếp khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Sự kiện này đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh 
và dẫn đến việc phát triển và thực hiện Kế hoạch 
Hành động Chống nắng nóng ở Karachi và các khu 
vực khác của Pakistan thời gian tới 

Nguồn: Tổng hợp từ UN News

 Hạn hán tấn công ở Chennai, Ấn Độ
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 Chim cánh cụt hoàng đế 
Ảnh: antarctica.gov.au

Trong vòng 3 năm, toàn bộ chim cánh cụt non 
mới sinh tại Nam Cực đã chết do biển đóng 
băng muộn hoặc tan băng sớm vì ảnh hưởng 

biến đổi khí hậu. 
Chim cánh cụt hoàng đế, vốn sống ở vùng biển 

lạnh Nam Cực, đang đứng trước nguy cơ tuyệt 
chủng trong từ 30-40 năm nữa do biến đổi khí hậu.

Đây là cảnh báo vừa được chuyên gia của Viện 
Nam Cực Argentina (IAA) đưa ra.

Chim cánh cụt hoàng đế là loài chim cánh cụt 
lớn nhất thế giới và là một trong hai loài chim cánh 
cụt đặc hữu của Nam Cực, sinh con vào mùa Đông 
và biển phải đóng băng cứng từ tháng 4 cho đến 
tháng 12 để làm tổ cho cánh cụt non.

Nếu biển đóng băng muộn hơn hoặc tan băng 
sớm, gia đình chim cánh cụt hoàng đế không thể 
hoàn thành chu kỳ sinh sản của mình. Nếu chim 
cánh cụt non bị ngập nước, chúng có thể chết vì 
lạnh hoặc bị chìm vì chưa biết bơi và chưa phát 
triển được bộ lông không thấm nước.

Theo nhà sinh học Marcela Libertelli thuộc 
IAA, vốn đã nghiên cứu 15.000 con chim cánh cụt 
ở Nam Cực, điều này đã từng xảy ra tại Vịnh Halley 
trên Biển Weddell - nơi có cộng đồng chim cánh cụt 
hoàng đế lớn thứ hai thế giới.

Trong vòng 3 năm, toàn bộ chim cánh cụt non 
mới sinh tại đây đã chết.

Cứ tháng Tám hằng năm, mỗi ngày ông Libertelli 

và các nhà khoa học khác lại di chuyển 65km bằng xe 
trượt tuyết, trong cái lạnh âm 400C để tiếp cận “địa 
bàn” sinh sống của chim cánh cụt hoàng đế.

Tại đây, họ đếm, cân và đo chim cánh cụt non, 
thu thập tọa độ địa lý và lấy mẫu máu. Kết quả cho 
thấy nếu tình trạng biến đổi khí hậu không được 
cải thiện, tương lai của chim cánh cụt hoàng đế sẽ 
lâm nguy.

Các nhà khoa học dự báo khu vực sinh sống của 
chim cánh cụt hoàng đế ở vĩ độ 60 và 70 sẽ biến mất 
trong vài thập kỷ tới, cụ thể là trong 30-40 năm tới.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ biến đổi khí hậu, 
du lịch và đánh bắt cá gia tăng ở Nam Cực cũng đẩy 
tương lai của chim cánh cụt hoàng đế đứng trước 
những rủi ro, do nguồn thức ăn cho chim cánh cụt 
và các loại khác bị ảnh hưởng.

Ông Libertelli khẳng định bất kỳ loài nào, dù 
là động vật hay thực vật, biến mất cũng đều là bi 
kịch đối với hành tinh. Loài chim cánh cụt hoàng 
đế tuyệt chủng sẽ tác động mạnh đến Nam Cực.

Đầu tháng Tư vừa qua, Tổ chức Khí tượng thế 
giới (WMO) cảnh báo nhiệt độ ngày càng khắc 
nghiệt cùng với mưa bất thường và băng tan tại 
Nam Cực là xu hướng đáng lo ngại 

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

SỰ SỐNG CỦA CHIM CÁNH CỤT HOÀNG ĐẾ 
TẠI NAM CỰC ĐANG LÂM NGUY
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Nắng nóng do biến đổi khí hậu khiến hệ 
thống san hô lớn nhất thế giới bị tổn 
thương nghiêm trọng trong sự kiện tẩy 

trắng mới nhất.
Cơ quan Quản lý Công viên Biển Great Barrier 

Reef đã tiến hành các cuộc khảo sát sâu rộng về rạn 
san hô Great Barrier, hay Great Barrier Reef, trong 
khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 3 
năm 2022 và phát hiện ra rằng sau khi nước bắt đầu 
ấm lên vào tháng 12 năm ngoái do sóng nhiệt, cả ba 
khu vực chính của hệ thống san hô lớn nhất thế giới 
này đều trải qua hiện tượng tẩy trắng, theo báo cáo 
được công bố vào hôm ngày 10 tháng 5 năm 2022.

Tẩy trắng thường xảy ra do biến động nhiệt độ 
đại dương, khiến san hô khỏe mạnh bị căng thẳng 
và trục xuất tảo sống bên trong các mô của chúng 
ra ngoài. San hô bị tẩy trắng vừa phải vẫn có thể 
sống sót và phục hồi, nhưng tẩy trắng nghiêm trọng 
khiến chúng có tỷ lệ tử vong cao hơn.

Trong số 719 rạn san hô được khảo sát, báo cáo 
cho biết có đến 654 rạn bị tẩy trắng (chiếm 91%). 
Đây là sự kiện “tẩy trắng hàng loạt” lần thứ 4 chỉ 

trong 6 năm qua đối với hệ thống san hô Great 
Barrier và là lần đầu tiên được ghi nhận trong chu 
kỳ thời tiết La Nina, khi nhiệt độ thường sẽ mát hơn.

“Biến đổi khí hậu đang leo thang và các rạn san hô 
phải gánh chịu hậu quả của điều này”, Cơ quan Quản 
lý Công viên Biển Great Barrier Reef nhấn mạnh.

Báo cáo được công bố chỉ 11 ngày trước cuộc 
bầu cử liên bang của Australia, thời điểm mà các 
chính sách về biến đổi khí hậu nổi lên như một vấn 
đề quan trọng đối với cử tri.

“Sự kiện tẩy trắng ngày càng trở nên thường 
xuyên nhưng điều này là không bình thường và 
chúng ta không nên chấp nhận mọi thứ như vậy. Cả 
hai đảng chính trị lớn cần đối mặt với thực tế là các 
mục tiêu khí hậu của họ không đủ cứu rạn san hô”, 
nhà vận động của Hiệp hội Bảo tồn Biển Australia 
Lissa Schindler chia sẻ.

Vào tháng tới, Ủy ban Di sản Thế giới của Liên 
hợp quốc sẽ quyết định xem có liệt kê rạn san hô 
Great Barrier vào nhóm “bị đe dọa” hay không 

Nguồn: VNExpress

SÓNG NHIỆT 
GÂY HẠI NẶNG NỀ CHO RẠN SAN HÔ GREAT BARRIER

 Một cụm san hô bị tẩy trắng ở Great Barier Reef                                                    Ảnh: VNExpress
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Ngày 16 tháng 5, Iraq lại hứng chịu một trận 
bão bụi đổ bộ khiến các sân bay, trường 
học và cơ quan chính phủ trên khắp nước 

này phải đóng cửa. Đây là trận bão bụi thứ tám ở 
quốc gia Tây Nam Á kể từ giữa tháng Tư vừa qua.

Một đám mây bụi dày đặc bao phủ bầu trời thủ 
đô Baghdad và nhiều thành phố khác của Iraq, trải 
dài từ thành phố Najaf ở miền Nam lên thành phố 
Sulaimaniyah thuộc khu tự trị của người Kurd ở 
miền Bắc. Những lớp bụi màu cam phủ dày các mái 
nhà, ô tô và theo gió len lỏi vào những ngôi nhà.

Sân bay tại thủ đô Baghdad đã phải đóng cửa và 
tạm dừng các chuyến bay do tầm nhìn giảm xuống 
dưới 300m. Các sân bay ở Najaf và Sulaimaniyah 
cũng đã phải tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, 
nhà chức trách tại 7/18 tỉnh của Iraq, gồm cả thủ 
đô Baghdad, đã ra lệnh đóng cửa các cơ quan, văn 
phòng chính phủ.

Tuy nhiên, các cơ sở y tế trên toàn quốc vẫn hoạt 
động bình thường do lo ngại bão bụi có thể ảnh 
hưởng đến những người có nguy cơ cao như người 
cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính hô hấp và bệnh 
tim. Các trường học trên cả nước cũng bị đóng cửa 
và các kỳ thi cuối năm bị hoãn lại. Các trường đại 
học cũng trì hoãn các kỳ thi.

Cơ quan dự báo thời tiết cho biết trận bão bụi 
này có thể sẽ tan dần vào tối 16 tháng 5 năm 2022.

Iraq là quốc gia rất dễ bị tổn thương do biến đổi 
khí hậu, phải chứng kiến lượng mưa thấp kỷ lục và 
nhiệt độ cao trong những năm gần đây. Giới chuyến 
gia cho biết các yếu tố trên đe dọa gây ra thảm họa 
xã hội và kinh tế.

Tháng 11 năm 2021, Ngân hàng Thế giới (WB) 
lo ngại Iraq có thể chứng kiến nguồn nước giảm 
20% vào năm 2050 do biến đổi khí hậu.

Đầu tháng Tư vừa qua, một quan chức Bộ Môi 
trường Issa al-Fayad cảnh báo rằng Iraq có thể phải 
trải qua “272 ngày bụi” mỗi năm trong nhiều thập 
kỷ tới. Bộ trên cho biết hiện tượng khí hậu này có 
thể được giải quyết bằng cách “tăng trồng cây, gây 
rừng nhằm chắn gió” 

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

IRAQ HỨNG BÃO BỤI 
KHIẾN SÂN BAY, TRƯỜNG HỌC PHẢI ĐÓNG CỬA

 Bão bụi bao phủ đường phố tại Baghdad (Iraq) ngày 20/4/2022 
Ảnh: AFP/TTXVN
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Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Tổng thống Nga 
Vladimir Putin chỉ thị cho giới chức vùng 
Siberia khẩn trương đối phó với các đám 

cháy rừng đang bùng phát tại đây, trong đó nhấn 
mạnh không được phép để tái diễn mùa cháy rừng 
năm ngoái, vốn nghiêm trọng nhất trong lịch sử 
nước này.

Trong cuộc họp trực tuyến phát trên truyền hình 
nhà nước, ông Putin cho biết các đám cháy đang 
gây thiệt hại nhiều về vật chất, cũng như đe dọa đến 
môi trường, kinh tế và cuộc sống con người.

Tổng thống Nga lưu ý: “Chúng ta không thể để 
tái diễn tình trạng năm ngoái, khi cháy rừng xảy ra 
lâu và dữ dội nhất trong những năm gần đây”.

Theo tổ chức Greenpeace Nga, mùa cháy rừng 
năm 2021 đã thiêu rụi 18,8 triệu ha rừng, trở thành 
mùa cháy rừng dữ dội nhất trong lịch sử nước này.

Về phần mình, quyền Bộ trưởng Tình trạng 
khẩn cấp Alexander Chupryan thông báo tính từ 
đầu năm đến nay, Nga đã ghi nhận 4.000 đám cháy 

rừng trên diện tích 270.000 ha, lớn hơn diện tích 
của Luxembourg.

Tại vùng Siberia, giới chức ngày 7 tháng 5 năm 
2022 thông báo đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và 
hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy sau khi nhiều đám 
cháy rừng bùng phát ở phía Tây Nam khu vực này.

Hàng trăm lính cứu hỏa nỗ lực khống chế ngọn 
lửa, vốn hiếm khi xảy ra ở khu vực này trong tháng 
Năm. Cháy rừng càng bùng phát mạnh do gió mạnh 
và không có mưa.

Trong những năm gần đây, cháy rừng tại Siberia 
xảy ra với tần suất thường xuyên hơn trước. Các 
chuyên gia khí tượng Nga nhận định rằng biến 
đổi khí hậu là một phần nguyên nhân dẫn tới tình 
trạng này 

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

NGA GHI NHẬN 4.000 ĐÁM CHÁY RỪNG 
TỪ ĐẦU NĂM 2022

 Cảnh tàn phá sau vụ cháy rừng tại Krasnoyarsk, vùng Siberia của Nga ngày 7/5/2022  
Ảnh: AFP/TTXVN
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Heimdal, startup có trụ sở tại Hawaii, 
đang phát triển một phương pháp thu 
giữ các-bon mới nhờ vào biển, giúp lưu 

trữ CO2 vĩnh viễn, đồng thời giảm tình trạng axit 
hóa đại dương, Interesting Engineering hôm 13/5 
đưa tin.

Cụ thể, Heimdal bơm nước mặn vào một cỗ 
máy dùng điện để sắp xếp lại các phân tử trong 
nước và giảm độ chua. Axit được loại bỏ ở dạng axit 
hydrochloric, có thể đem bảo quản và bán riêng. 
Quá trình này tạo ra sản phẩm phụ là hydro và oxy, 
cũng có thể đem tích trữ. Trong khi đó, nước được 
trả về đại dương và giúp thu giữ CO2.

“Việc loại bỏ axit dư thừa khỏi đại dương giúp 
đưa CO2 trở lại trạng thái như thời kỳ trước Cách 
mạng Công nghiệp. Điều này khiến nó không còn là 
axit carbonic - nguyên nhân gây axit hóa đại dương 
- mà chuyển thành bicarbonate và carbonate. Đây 
là những dạng ổn định của CO2 khoáng hóa chìm 
xuống đáy đại dương, nơi có thể lưu trữ chúng hơn 
100.000 năm”, Erik Millar, đồng Giám đốc điều 
hành Heimdal, giải thích.

Đại dương hấp thụ một lượng lớn CO2, dù càng 
chứa nhiều CO2, quá trình đó càng diễn ra chậm 
hơn vì các đại dương trên thế giới trở nên bão hòa. 
Đại dương đã hấp thụ 1/3 lượng CO2 dư thừa mà 
con người thải vào khí quyển.

Năm ngoái, nhóm nghiên cứu tại Đại học 
California Los Angeles (UCLA) thông báo họ đang 
thành lập một startup mang tên Seachange dựa trên 
ý tưởng tương tự Heimdal. Phương pháp của họ 
chuyển đổi CO2 trong nước biển thành một vật liệu 
giống như vỏ sò, cho phép nó được lưu trữ vĩnh 
viễn. Phương pháp này ra đời cũng nhằm giúp đại 
dương hấp thụ nhiều CO2 hơn từ khí quyển.

Heimdal đã đưa vào hoạt động một nhà máy thí 
điểm chạy bằng năng lượng mặt trời. Nhà máy này 
sử dụng cơ sở hạ tầng của một nhà máy khử muối 
cũ với khả năng bơm một lượng lớn nước biển. 
Heimdal cho biết công nghệ của mình hiện có thể 
thu giữ CO2 với chi phí 475 USD mỗi tấn và nhà 
máy thí điểm có thể thu giữ 36 tấn CO2 mỗi năm. 
Nhà máy tiếp theo dự kiến có thể thu giữ tới 5.000 

tấn CO2 mỗi năm và hoạt động với chi phí thấp 
hơn, chỉ 200 USD mỗi tấn. Heimdal đặt mục tiêu 
xây dựng công trình này ở Bồ Đào Nha hoặc Dubai.

Công nghệ loại bỏ các-bon khỏi khí quyển vẫn 
đang trong giai đoạn phát triển sơ khai và kinh tế 
có thể là một vấn đề lớn. Năm ngoái, nhóm nghiên 
cứu UCLA cho biết họ sẽ cần khoảng 1.800 nhà 
máy để loại bỏ 10 tỷ tấn CO2 mỗi năm, tốn kém 
hàng nghìn tỷ USD. Theo báo cáo mới nhất của Ủy 
ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), 
đến năm 2050, cùng với những nỗ lực giảm phát 
thải, thế giới sẽ cần loại bỏ khoảng 6 tỷ tấn CO2 mỗi 
năm để tránh những tác động xấu nhất của biến đổi 
khí hậu  

Nguồn: VNExpress

MỞ CỬA NHÀ MÁY THU GIỮ CÁC-BON NHỜ NƯỚC BIỂN

TIN KHOA HỌC
 - CÔNG NGHỆ

 Startup Heimdal phát triển phương pháp thu giữ các-bon nhờ 
nước biển 

Ảnh: VNEpress
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Trung Quốc bắt đầu xây dựng nhà máy quang 
điện Kela, một phần của nhà máy hỗn hợp 
điện mặt trời - thủy điện lớn nhất thế giới 

về công suất lắp đặt ngày 8 tháng 7. Với tổng vốn 
đầu tư hơn 790 triệu USD, công trình mới được xây 
ở độ cao khoảng 4.000-4.600m so với mực nước 
biển và nằm trong số những nhà máy điện cao nhất 
thuộc loại này ở Trung Quốc.

Kela nằm ở huyện Nhã Giang, châu tự trị dân tộc 
Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Nhà máy này có công 
suất lắp đặt 1 triệu kW và sẽ kết nối với Lưỡng Hà 
Khẩu - nhà máy thủy điện có tổng công suất lắp đặt 3 
triệu kW. Khi đó, công trình này sẽ trở thành nhà máy 
hỗn hợp điện mặt trời - thủy điện lớn nhất thế giới.

Do phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời, sản lượng 
điện của các nhà máy quang điện biến động theo 
ngày đêm và theo thời tiết. Việc kết hợp với thủy 
điện giúp điều chỉnh sự bất ổn trong nguồn điện 

mặt trời, mang lại nguồn điện sạch chất lượng cao 
và ổn định cho lưới điện.

Nhà máy sẽ có diện tích khoảng 16km2, tương 
đương với 80 sân vận động quốc gia “Tổ chim” ở Bắc 
Kinh, dự kiến đi vào hoạt động trong năm tới. “Nhà 
máy sẽ tạo ra 2 tỷ kWh điện sạch hàng năm, tương 
đương với hơn 600.000 tấn than tiêu chuẩn, giúp 
giảm hơn 1,6 triệu tấn khí thải CO2”, Qi Ningchun, 
chủ tịch công ty Phát triển Thủy điện sông Nhã Lung, 
cho biết.

Nhà máy điện mặt trời - thủy điện có công suất 
lớn nhất đang hoạt động là nhà máy Longyangxia, 
được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới chứng nhận 
ngày 26 tháng 6. Nằm ở phía tây bắc tỉnh Thanh 
Hải, Trung Quốc, nhà máy này có tổng công suất 
2,13 triệu kW với 850.000 kW điện mặt trời và 1,28 
triệu kW thủy điện 

Nguồn: VnExpress

TRUNG QUỐC XÂY NHÀ MÁY 
QUANG - THỦY ĐIỆN LỚN NHẤT THẾ GIỚI

 Nhà máy thủy điện Lưỡng Hà Khẩu (Lianghekou) trên sông Nhã Lung ở tỉnh Tứ Xuyên 
Ảnh: VnExpress

Nhà máy điện mặt trời công suất lắp đặt 1 triệu kW và nhà máy thủy điện công suất 3 triệu kW sẽ tạo 
thành công trình hỗn hợp ở Tứ Xuyên thuộc miền Tây Nam của Trung Quốc.


