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Chiều 13/1/2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ 
đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết 

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) đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất 
của Ban Chỉ đạo.

Cùng dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Lê Văn 
Thành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng 

Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn 
Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh và lãnh 
đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Các ý kiến tại cuộc họp thống nhất nhận định 
cam kết của Việt Nam tại COP26 đã phát đi tín hiệu 

THỦ TƯỚNG CHỦ TRÌ CUỘC HỌP LẦN THỨ NHẤT 
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

CAM KẾT CỦA VIỆT NAM TẠI COP26

TIN TRONG NƯỚC
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mạnh mẽ về quyết tâm cao trong ứng phó với biến 
đổi khí hậu, ngay lập tức nhận được sự đánh giá 
cao và sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, 
mở ra cơ hội tận dụng sự dịch chuyển của nguồn 
tài chính toàn cầu cho phát triển ít phát thải vào 
Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác về 
tăng trưởng ít phát thải, thúc đẩy phát triển kinh tế 
tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều tổ 
chức quốc tế, đối tác phát triển, tập đoàn lớn, đặc 
biệt là các định chế tài chính, tập đoàn lớn về năng 
lượng tái tạo đã cam kết, ký kết hợp tác với Việt 
Nam. Đồng thời, điều này cũng đòi hỏi Việt Nam 
phải thay đổi mô hình phát triển gắn với xu thế phát 
triển toàn cầu, tăng cường hợp tác giữa các quốc 
gia, huy động sự tham gia của các tổ chức quốc tế, 
các định chế tài chính, doanh nghiệp trong và ngoài 
nước, tạo sự gắn kết và tham gia của toàn dân trong 
ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sau hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã quyết 
liệt chỉ đạo và thành lập ngay Ban Chỉ đạo quốc gia 
triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội 
nghị COP26; ban hành Quy chế hoạt động của Ban 
Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo cùng 
với quy chế làm việc của Tổ công tác.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối 
hợp với các bộ, ngành xây dựng đề cương đề án 

triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội 
nghị COP26, trong đó đã đề xuất các nhóm nhiệm 
vụ trọng tâm triển khai kết quả Hội nghị COP26.

Các đại biểu dự cuộc họp đã góp ý về: Chương 
trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo; đề cương 
đề án triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam 
tại Hội nghị COP26, bao gồm các nhóm nhiệm vụ 
trọng tâm triển khai kết quả COP26, xác định các 
nhiệm vụ cụ thể cần ưu tiên triển khai ngay nhằm 
tạo đột phá trong thể chế, chính sách và đầu tư thực 
hiện ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi 
năng lượng; việc tổ chức hội nghị với các tổ chức 
phát triển.

Các đại biểu nhấn mạnh cần đẩy mạnh truyền 
thông, đặc biệt là truyền thông tại cơ sở để nâng cao 
nhận thức, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân để 
ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thực hiện 
cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26. 

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính nêu rõ ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát 
thải các-bon, phát triển bền vững là xu thế không 
thể đảo ngược, với quyết tâm cao và mục tiêu lớn 
của cộng đồng quốc tế. Đây cũng là vấn đề quan 
trọng với Việt Nam - một nước đang phát triển, 
một trong những quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất 
của biến đổi khí hậu, nhận được sự quan tâm rất 
lớn của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa 
học, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Cơ bản 

 Toàn cảnh cuộc họp
   Ảnh: VGP/Nhật Bắc
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đồng tình với các ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng 
giao Bộ Tài nguyên và Môi trường - cơ quan thường 
trực của Ban Chỉ đạo - tiếp thu trong quá trình xây 
dựng, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, đề án.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, Thủ tướng 
chỉ rõ đây là chương trình lớn, quan trọng để góp 
phần thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm về 
phát triển nhanh và bền vững, đạt được hai mục 
tiêu 100 năm vào năm 2030 (100 năm thành lập 
Đảng) và năm 2045 (100 năm thành lập nước). 
Chương trình này cũng phù hợp với chương trình 
tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đã được 
thông qua; phù hợp với xu thế của thế giới về phát 
triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số.

Thủ tướng phân tích việc thực hiện chương 
trình có những thuận lợi nhưng khó khăn nhiều 
hơn, song đã cam kết thì phải thực hiện quyết liệt, 
hiệu quả, thực chất và chúng ta có lợi ích rất lớn nếu 
thực hiện được cam kết này.

Đây là vấn đề toàn cầu nên phải có cách tiếp cận 
toàn cầu, cần sự tham gia của tất cả các quốc gia, sự 
ủng hộ và hỗ trợ quốc tế. Đây là vấn đề ảnh hưởng 
đến mọi người dân nên phải có cách tiếp cận toàn 
dân, cần lấy người dân và doanh nghiệp là mục tiêu, 
là động lực, là trung tâm, là chủ thể để thực hiện. 
Đây là vấn đề tác động tới tất cả các bộ, ngành, địa 
phương nên phải có cách tiếp cận toàn diện, tổng 

thể nhưng lấy cấp cơ sở là nền tảng để triển khai 
chương trình.

Đồng thời, phải kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu 
quả giữa chuyển đổi xanh với chuyển đổi số và các 
chuyển đổi khác; huy động sức mạnh tổng hợp 
của cả hệ thống chính trị, nguồn lực trong nước và 
ngoài nước, nguồn lực nhà nước và tư nhân.

Về trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành 
địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh trước hết, nhận 
thức phải thống nhất, tư tưởng phải thông, quyết 
tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, 
hiệu quả, xác định trọng tâm trọng điểm, làm việc 
nào dứt việc đó. Thủ tướng yêu cầu rà soát, bổ sung, 
hoàn thiện thể chế, xây dựng chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch, cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực 
tài chính, công nghệ cao, nhân lực chất lượng cao, 
kinh nghiệm quản trị và tổ chức thực hiện thật hiệu 
quả các giải pháp đề ra. Thủ tướng lưu ý các cơ quan 
nghiên cứu đưa ra được nhu cầu, các đề xuất hợp 
tác về ứng phó biến đổi khí hậu phù hợp với khả 
năng, chiến lược phát triển của đất nước và khả 
năng đáp ứng của các đối tác.

Về lộ trình, Thủ tướng nêu rõ chương trình vừa 
giải quyết các vấn đề chiến lược, lâu dài, đồng thời 
vừa giải quyết các vấn đề trước mắt nên phải hoàn 
thành nhanh việc xây dựng kế hoạch năm 2022 của 
Ban Chỉ đạo.

Trong quý I năm 2022, các bộ ngành phải chủ 

 Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chuyển đổi xanh với chuyển đổi số và các chuyển đổi khác
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
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động xây dựng chương trình, kế hoạch trong lĩnh 
vực quản lý để ứng phó biến đổi khí hậu, với các 
nhiệm vụ chủ yếu tập trung xử lý 8 vấn đề: Chuyển 
đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch; giảm phát 
thải khí nhà kính; giảm phát thải khí mê-tan; phát 
triển ô tô chạy điện; trồng rừng để hấp thụ CO2; 
vật liệu xây dựng và phát triển đô thị phù hợp phát 
triển xanh, bền vững; truyền thông để toàn dân và 
cộng đồng doanh nghiệp cùng vào cuộc; đẩy mạnh 
chuyển đổi số. Thủ tướng lưu ý việc lập quy hoạch 
điện VIII cũng phải hướng tới các mục tiêu ứng 
phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, phát triển 
bền vững.

Trong quý II, trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo sẽ xem 
xét, thống nhất và trình các cấp có thẩm quyền 
chương trình tổng thể thực hiện cam kết của Việt 
Nam tại COP26, tổ chức triển khai bài bản, quyết 
liệt, hiệu quả sau khi được thông qua.

Thủ tướng lưu ý Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ 
đạo phải rất “thiện chiến”, được bảo đảm về nguồn 
lực, con người, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, 
gồm các cán bộ có trí tuệ, bản lĩnh, quyết tâm, ý chí 
và cả cảm xúc, nhiệt huyết làm việc.

Theo Thủ tướng, nhiều quốc gia, đối tác, tổ chức 
tài chính quốc tế rất quan tâm, ủng hộ Việt Nam, 
muốn Việt Nam trở thành hình mẫu ứng phó biến 
đổi khí hậu trong các nước đang phát triển, chúng 
ta phải tận dụng, tranh thủ tốt nhất cơ hội này, huy 
động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và 
ngoài nước, truyền tải được tinh thần chuyển đổi 
xanh tới các bộ, ngành, địa phương và người dân. 
“Không nói không, không nói khó, không nói có 
mà không làm. Đã cam kết thì phải làm, đã làm 
thì phải có hiệu quả, thực chất, hết sức tránh hình 
thức”, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 2157/QĐ-TTg 
thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện 
cam kết của Việt Nam tại COP26. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm 
Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 
Văn Thành làm Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường Trần Hồng Hà (Ủy viên thường trực); 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần 
Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn 
Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn 
Thị Hồng; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; đại diện lãnh 
đạo: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, thực 
hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên 
cứu, chỉ đạo, điều phối giải quyết những công việc 
quan trọng, liên ngành liên quan đến thực hiện cam 
kết của Việt Nam tại COP26, bảo đảm phù hợp với 
quy định tại Điều 3 Quy chế thành lập, tổ chức và 
hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành ban hành 
kèm theo Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 
12/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối 
giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai 
thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26; giúp 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng 
cường điều phối các hoạt động ứng phó với biến đổi 
khí hậu giữa các bộ, ngành, địa phương và hợp tác 
giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế, đối tác phát 
triển và các nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan thường 
trực Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao 

 (Nguồn: Tổng hợp từ baochinhphu.vn)
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Chiều 18/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông 
Frans Timmermans, Phó Chủ tịch điều hành 

Ủy ban châu Âu (EC) đang có chuyến thăm Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần 

Hồng Hà, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ, 
ngành; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu 
(EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti tham dự buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
hoan nghênh Phó Chủ tịch Frans Timmermans đã 
chọn Việt Nam để thực hiện chuyến thăm đầu tiên 
đến khu vực trong năm 2022 và cũng là thời điểm 
hai bên kỷ niệm 10 năm ngày ký Hiệp định đối tác 
và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (2012-2022). 
Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò 
của EU - một trong những đối tác quan trọng nhất 
trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; bày tỏ 
vui mừng về những bước phát triển tích cực của 
quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU 
trong thời gian qua, tập trung vào hợp tác trong các 
trụ cột chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, 
hợp tác phát triển và an ninh - quốc phòng.

Trao đổi về việc triển khai các kết quả Hội nghị 
COP26, Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định 
thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và đã rất tích cực, chủ 
động tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong giảm 
phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí 
hậu. Việt Nam đã nghiêm túc và nhanh chóng triển 
khai những cam kết của mình thông qua việc thành 
lập Ban Chỉ đạo Quốc gia cuối tháng 12/2021 để 
triển khai thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26.

Với nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy 
tăng trưởng kinh tế đơn thuần, Việt Nam sẽ tích cực 
sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan; xây 
dựng các kế hoạch, biện pháp, lộ trình cụ thể và rà 
soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch có liên 
quan; đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động nguồn 
lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu; điều chỉnh 
cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, ít 
phát thải khí nhà kính; thúc đẩy phát triển mạnh 
các nguồn năng lượng điện tái tạo, chuyển đổi điện 
than sang năng lượng sạch một cách phù hợp, bền 
vững, bảo đảm công bằng, công lý; xây dựng lộ 

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH 
TIẾP PHÓ CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ỦY BAN CHÂU ÂU

 Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch điều hành EC Frans Timmermans
Ảnh: Dương Giang/TTXVN 
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trình nhanh chóng chuyển đổi phương tiện giao 
thông sử dụng điện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao EU 
đóng vai trò đi đầu trong giải quyết các vấn đề khí 
hậu toàn cầu và coi thích ứng với biến đổi khí hậu 
là một trong ba trọng tâm của Chương trình hợp 
tác với Việt Nam giai đoạn 2021-2027; đồng thời tin 
tưởng các chiến lược, chính sách của EU về khí hậu 
sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai bên, phù hợp 
với định hướng phát triển bền vững của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị EU và các 
nước thành viên, doanh nghiệp, tổ chức tài chính 
châu Âu hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, nhân lực, 
năng lực quản trị, tài chính để thực hiện các cam 
kết, các sáng kiến toàn cầu về giảm phát thải, thích 
ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng, hoàn thiện pháp 
luật về môi trường; nâng cao năng lực ứng phó với 
thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu; thiết lập 
quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng 
với Việt Nam tương tự mô hình mà EU cùng một số 
nước châu Âu đã ký kết với Nam Phi.

Phó Chủ tịch điều hành EC Frans Timmermans 
bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển, xây 
dựng nền kinh tế tự chủ của Việt Nam; khẳng định 
Liên minh châu Âu coi trọng quan hệ Đối tác và hợp 
tác toàn diện Việt Nam - EU, đặc biệt mong muốn 
tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực ưu tiên về 
thương mại - đầu tư, phát triển bền vững, môi trường 

và thích ứng với biến đổi khí hậu, khoa học - công 
nghệ, năng lượng sạch…; đánh giá cao những cam 
kết mạnh mẽ của Việt Nam đóng góp quan trọng 
vào thành công chung của Hội nghị COP26; khẳng 
định EU cùng các nước thành viên mong muốn đồng 
hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển bền 
vững; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật 
và huy động nguồn lực, tăng cường hợp tác công tư, 
giúp Việt Nam triển khai thành công các cam kết tại 
COP26, ủng hộ Việt Nam tự chủ về năng lượng giống 
như Việt Nam đang tự chủ về kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch 
Frans Timmermans đã trao đổi về tình hình quốc tế 
và khu vực, trong đó có việc giải quyết vấn đề Biển 
Đông bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp 
quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 
1982; nhất trí thúc đẩy hợp tác thông qua các cơ 
chế ASEM, Đối tác chiến lược ASEAN - EU nhằm 
nắm bắt các cơ hội hợp tác cũng như giải quyết các 
thách thức chung, đặc biệt về môi trường và biến 
đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kết nối 
hạ tầng, tăng cường năng lực cho hệ thống y tế, thúc 
đẩy bình đẳng giới…

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã 
chuyển lời mời Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula 
von der Leyen sớm thăm Việt Nam 

(Nguồn: Báo Tin tức, TTXVN)

 Toàn cảnh buổi tiếp
   Ảnh: Dương Giang/TTXVN
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Chiều 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đã tiếp ngài Alok Kumar Sharma, Bộ 
trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch COP26 

đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam nhằm 
thúc đẩy việc triển khai kết quả hội nghị.

Tham dự buổi tiếp có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ và Đại 
sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward.

Thủ tướng hoan nghênh Bộ trưởng, Chủ tịch 
COP26 đã chọn Việt Nam là một trong những 
điểm đến của chuyến công du châu Á; chúc mừng 
và đánh giá cao vai trò của Vương quốc Anh và cá 
nhân ngài Bộ trưởng đối với thành công của Hội 
nghị COP26. Hội nghị đã mở ra một giai đoạn mới 
trong nỗ lực toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi 
khí hậu, với sự đồng thuận quốc tế cùng hành động 
để đưa phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ.

Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng trước phát triển 
nhanh chóng, mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ 
Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh trong thời gian 
vừa qua, sự phối hợp triển khai hiệu quả giữa hai 
bên đối với các cơ chế hợp tác về kinh tế, chính trị 
- ngoại giao, khai thác lợi ích từ Hiệp định thương 
mại tự do Việt Nam - Anh, đồng thời cảm ơn Vương 
quốc Anh và nhất là Công ty AstraZeneca đã hỗ trợ 
kịp thời vaccine, thiết bị y tế cho Việt Nam để ứng 
phó với dịch bệnh COVID-19.

Trao đổi về việc triển khai các kết quả Hội nghị 
COP26, Thủ tướng Chính phủ cho biết Đảng và 
Nhà nước Việt Nam đã xác định ứng phó với biến 
đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ khó khăn 
nhưng trọng tâm, cấp bách. Với cách tiếp cận toàn 
cầu, toàn dân và hành động nhanh chóng, mạnh 
mẽ, tổng thể, toàn diện, Việt Nam tích cực, chủ 
động tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong giảm 
phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí 
hậu và coi đây là cơ hội để chuyển đổi mô hình phát 
triển theo hướng xanh, tuần hoàn, các-bon thấp. 
Thủ tướng nêu rõ tinh thần hợp tác trên cơ sở tình 
cảm, chân thành, tin cậy, tôn trọng, bình đẳng và 
các bên đều có lợi, hợp tác từ đơn giản đến phức 
tạp, từ dễ tới khó, từ nhỏ tới lớn, vừa làm vừa rút 
kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội.

Ngay sau COP26, Việt Nam đã nghiêm túc và 
nhanh chóng triển khai cam kết của mình thông 

qua việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia triển 
khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị 
COP26 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính làm Trưởng ban. Việt Nam đang tiếp tục 
tích cực để sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên 
quan, dùng một luật để sửa nhiều luật; nghiên cứu, 
xây dựng các kế hoạch, biện pháp, lộ trình cụ thể; 
rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch có liên 
quan; huy động nguồn lực đầu tư cho hạ tầng thích 
ứng với biến đổi khí hậu... để thực hiện các cam 
kết này. Trong lĩnh vực năng lượng, Việt Nam đang 
rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực 
quốc gia, thúc đẩy phát triển mạnh các nguồn năng 
lượng điện tái tạo, chuyển đổi điện than sang năng 
lượng sạch một cách phù hợp, bền vững, bảo đảm 
công bằng, công lý.

Thủ tướng tin tưởng Việt Nam sẽ có đủ hành 
lang pháp lý cần thiết để thực hiện tốt các cam kết 
đã đưa ra tại COP26, vấn đề còn lại là huy động 
nguồn lực và tổ chức thực hiện với nhu cầu tài chính 
rất lớn. Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngài Alok 
Kumar Sharma, với tư cách là Chủ tịch COP26, sẽ 
tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam 
với Vương quốc Anh và các đối tác phát triển trong 
hỗ trợ chuyên môn, công nghệ, năng lực, tài chính 
để Việt Nam thực hiện các cam kết, các sáng kiến 
toàn cầu về giảm phát thải, thích ứng với biến đổi 
khí hậu, góp phần phát triển bền vững, bảo đảm ổn 
định kinh tế vĩ mô.

CHỦ TỊCH COP26 ĐÁNH GIÁ CAO 
CÁCH TIẾP CẬN, QUYẾT TÂM, NỖ LỰC THÍCH ỨNG 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA VIỆT NAM 

 Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ trưởng, Chủ 
tịch COP26 đã chọn Việt Nam là một trong những điểm đến 
của chuyến công du châu Á 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc
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 Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những 
nhiệm vụ khó khăn nhưng trọng tâm, cấp bách

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch COP26 hỗ trợ Việt 
Nam kết nối với các định chế tài chính, các tổ chức 
tín dụng có khả năng cung cấp hỗ trợ tài chính, 
tín dụng cho Việt Nam tương tự mô hình “Đối tác 
chuyển đổi năng lượng công bằng” mà Vương quốc 
Anh cùng với Pháp, Đức, Hoa Kỳ và Liên minh 
châu Âu đã ký kết với Nam Phi.

Thủ tướng cũng đề nghị hỗ trợ Việt Nam thành 
lập thị trường các-bon trong nước kết nối với thị 
trường quốc tế; thành lập Trung tâm năng lượng 
tái tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao 
công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm pháp luật, quản trị 
quốc gia; hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam nội luật 
hóa các cam kết tại COP26; đánh giá hiện trạng 
phát thải khí nhà kính của các doanh nghiệp, cơ sở 
phát thải tại Việt Nam; chuyển giao công nghệ hoặc 
kết nối với các doanh nghiệp có công nghệ xử lý 
pin mặt trời sau khi hết hạn sử dụng; đánh giá tiềm 
năng năng lượng gió của Việt Nam…

Ngài Alok Kumar Sharma chia sẻ cảm nhận về 
sự thay đổi rất lớn ở Việt Nam sau chuyến thăm hồi 
tháng 5/2021, chúc mừng những kết quả của Việt 
Nam trong phòng chống dịch. Các đối tác phát triển 
cũng ghi nhận Việt Nam đã đạt được thành tựu lớn 
trong triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine.

Bộ trưởng, Chủ tịch COP26 đánh giá cao những 
cam kết mạnh mẽ và vai trò dẫn dắt của Việt Nam 

trong khu vực, đóng góp quan trọng vào thành 
công chung của Hội nghị COP26 và Thỏa thuận 
Khí hậu Glasgow; hoan nghênh quan điểm tiếp 
cận, các hành động nhanh chóng, toàn diện của 
Việt Nam, những nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng 
và các bộ, ngành để bảo đảm các cam kết được triển 
khai trong thực tế.

Bộ trưởng khẳng định sẵn sàng tích cực hợp tác, 
chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam để hỗ trợ triển 
khai các cam kết, nhấn mạnh quá trình chuyển đổi 
năng lượng là chìa khóa cho các cam kết khí hậu 
của Việt Nam bởi 70% lượng khí thải của Việt Nam 
là từ ngành năng lượng. Vương quốc Anh sẽ nỗ lực 
hỗ trợ Việt Nam tiếp cận và huy động các nguồn tài 
chính cần thiết trong quá trình này 

(Nguồn: baochinhphu.vn)



TIN TRONG NƯỚC

11Số 01/2022

NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2022/NĐ-CP QUY 
ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ 
NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

Nghị định bao gồm 4 Chương, 35 Điều quy 
định chi tiết Điều 91, Điều 92 và Điều 139 của Luật 
Bảo vệ môi trường về giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính, bảo vệ tầng ô-dôn, tổ chức và phát triển thị 
trường các-bon và các biện pháp thúc đẩy hoạt 
động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ 
tầng ô-dôn.

Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có 
liên quan đến hoạt động phát thải khí nhà kính, 
giảm nhẹ phát thải và hấp thụ khí nhà kính; tham 
gia phát triển thị trường các-bon trong nước, kết 
nối với thị trường các-bon khu vực và thế giới; hoạt 
động sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, tiêu thụ và xử 
lý các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu 
ứng nhà kính được kiểm soát theo Nghị định thư 
Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Nghị định 
quy định đối tượng bắt buộc và đối tượng khuyến 

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2022/NĐ-CP 
QUY ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 

VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

Ngày 07/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP Quy định giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 
01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây 
là những văn bản pháp luật quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biến đổi khí 
hậu, thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp 
phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

 Phát triển các dự án năng lượng tái tạo
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 Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

khích thực hiện kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính.

Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quy 
định tại Nghị định cụ thể hóa mục tiêu cam kết của 
Việt Nam trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định 
(NDC), bao gồm mục tiêu cho các lĩnh vực năng 
lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản 
lý chất thải, các quá trình công nghiệp theo quy 
định của Luật Bảo vệ môi trường. Lộ trình thực 
hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến năm 
2030 được chia theo 02 giai đoạn: 2021-2025 và 
2026-2030. 

Thị trường các-bon trong nước được phép tổ 
chức và phát triển trên cơ sở lộ trình giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính và chia ra 02 giai đoạn.

Giai đoạn từ nay đến hết năm 2027: Tập trung 
xây dựng quy định quản lý tín chỉ các-bon, hoạt 

động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính 
và tín chỉ các-bon; xây dựng quy chế vận hành sàn 
giao dịch tín chỉ các-bon. Triển khai thí điểm cơ chế 
trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong các lĩnh vực 
tiềm năng và hướng dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, 
bù trừ tín chỉ các-bon trong nước và quốc tế phù 
hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc 
tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên. Thành lập và tổ chức vận hành thí điểm 
sàn giao dịch tín chỉ các-bon kể từ năm 2025. Triển 
khai các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao 
nhận thức về phát triển thị trường các-bon.

Giai đoạn từ năm 2028: Tổ chức vận hành sàn 
giao dịch tín chỉ các-bon chính thức trong năm 
2028; quy định các hoạt động kết nối, trao đổi tín 
chỉ các-bon trong nước với thị trường các-bon khu 
vực và thế giới.
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 Trồng rừng ngập mặn tại tỉnh Quảng Nam

 Kè chống sạt lở tại Bạc Liêu

Về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định quy định trách 
nhiệm quản lý, lộ trình loại trừ các chất làm suy 
giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được 
kiểm soát (các chất được kiểm soát) theo điều ước 
quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

THÔNG TƯ SỐ 01/2022/TT-BTNMT QUY 
ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU

Thông tư quy định chi tiết điểm g khoản 2 Điều 
27, điểm c khoản 3 Điều 90, điểm c khoản 4 Điều 
91, điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 92 Luật Bảo 
vệ môi trường; điểm d khoản 4 Điều 10, khoản 5 
và khoản 6 Điều 11, điểm d khoản 5 Điều 22 và 
khoản 4 Điều 28 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP 
ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Thông tư gồm 05 Chương, 21 Điều và 03 Phụ 
lục với 3 nội dung chính:

Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, 
tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu được quy 
định từ Điều 4 đến Điều 8 Thông tư. Theo đó, đánh 
giá tác động của biến đổi khí hậu là việc xác định mức 
độ ảnh hưởng tích cực, tiêu cực, ngắn hạn và dài hạn; 
tính dễ bị tổn thương, rủi ro và tổn thất, thiệt hại do 
biến đổi khí hậu đến hệ thống tự nhiên, kinh tế, xã 
hội trong phạm vi không gian và thời gian xác định.

Về yêu cầu thực hiện đánh giá phải bảo đảm 
khách quan, có cơ sở khoa học; phản ánh đầy đủ, 
nhất quán thông tin, phương pháp sử dụng và kết 
quả đánh giá; thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự 
đánh giá.

Thông tư cũng quy định các điều khoản chuyển 
tiếp liên quan đến nội dung này. Cụ thể, kết quả 
đánh giá tác động của biến đổi khí hậu được thực 
hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 
được xem xét, thẩm định theo quy định tại Thông 
tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về 
đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh 
giá khí hậu quốc gia. Tại khoản 2 Điều 20 Thông 
tư quy định: Bãi bỏ quy định tại Điều 5 Thông tư 
số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về 
đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá 
khí hậu quốc gia.

04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
TRONG LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nghị định 06/2022/NĐ-CP và Thông tư số 
01/2022/TT-BTNMT nêu trên quy định có 04 thủ 

tục hành chính về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 
và bảo vệ tầng ô-dôn gồm:

(i) Xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát 
thải khí nhà kính được giao dịch trên sàn giao dịch 
của thị trường các-bon trong nước.

(ii) Đăng ký chương trình, dự án theo cơ chế 
trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon.

(iii) Đăng ký sử dụng, phân bổ hạn ngạch sản 
xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát.

(iv) Điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, 
nhập khẩu các chất được kiểm soát 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử 
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh có 
trách nhiệm tổ chức giám sát, đánh giá các 
hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu 

thuộc phạm vi quản lý; cập nhật thông tin về tiến độ, 
kết quả thực hiện các hoạt động trên và báo cáo hằng 
năm qua hệ thống trực tuyến.

Cụ thể, tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ban hành 
Hệ thống giám sát đánh giá hoạt động thích ứng với 
biến đổi khí hậu cấp quốc gia (gọi tắt là Hệ thống), 
Chính phủ đã quy định 6 nhóm nội dung sẽ được 
thực hiện giám sát, đánh giá bao gồm: Công tác quản 
lý Nhà nước về biến đổi khí hậu; Tăng cường năng lực 
chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu; Giảm 
nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do biến đổi 
khí hậu; Nguồn lực cho thích ứng biến đổi khí hậu; 
Khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế; Đào tạo, 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức.
Việc thiết lập và vận hành Hệ thống sẽ giúp giám 

sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí 
hậu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 ban hành Kế 
hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai 
đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là yêu 
cầu cấp thiết bởi hiện nay, số lượng hoạt động thích 
ứng ở các cấp, các ngành ngày càng lớn, kéo theo nhu 
cầu phân bổ nguồn vốn hợp lý và đánh giá đóng góp 
hướng tới mục tiêu thích ứng chung của quốc gia.

Để làm được điều này, Hệ thống cung cấp bộ 72 
chỉ số giám sát, đánh giá cụ thể cho từng nội dung. 
Trong đó, nhóm nội dung “Tăng cường năng lực 
chống chịu và thích ứng biến đổi khí hậu” nhiều 
nhất với 32 chỉ số, chia cho 9 lĩnh vực: nông nghiệp, 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT 
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN DỔI KHÍ HẬU

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Hệ thống giám sát đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu 
cấp quốc gia, bao gồm 6 nhóm nội dung đi kèm bộ chỉ số giám sát, đánh giá và giao Bộ Tài nguyên và Môi 
trường làm cơ quan đầu mối thực thi.

 Xây dựng hành lang rừng ngập mặn chắn sóng là một trong những giải pháp thích ứng đang phát huy hiệu quả cao 
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lâm nghiệp, thủy sản; môi trường và đa dạng sinh 
học; tài nguyên nước; giao thông vận tải; xây dựng, 
đô thị; công nghiệp, thương mại và dịch vụ; y tế và 
sức khỏe cộng đồng; lao động, xã hội; văn hóa, thể 
thao, du lịch.

Tiếp đến là nhóm nội dung “Công tác quản lý 
Nhà nước về biến đổi khí hậu” với 17 chỉ số. Công 
tác hoàn thiện thể chế, chính sách được đánh giá 
bằng việc đề xuất Luật biến đổi khí hậu được đưa 
vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của 
Quốc hội; số lượng văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu được xây 
dựng và ban hành; số lượng cơ chế, chính sách huy 
động nguồn lực, khuyến khích sự tham gia của các 
thành phần kinh tế cho hoạt động thích ứng biến 
đổi khí hậu; bảo hiểm, chia sẻ rủi ro thiên tai.

Đặc biệt, nội dung về quản lý rủi ro thiên tai 
thuộc nhóm nội dung “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, 
giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu” có nhiều 
chỉ số cần giám sát, đánh giá nhất với 7 chỉ số. Trong 
đó, có cả chỉ số về tỷ lệ người dân được tiếp cận 
thông tin cảnh báo, dự báo; tỷ lệ hộ gia đình trong 
vùng có nguy cơ rủi ro thiên tai được di dời đến nơi 
an toàn; số lượng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai 
chi tiết đến cấp xã được xây dựng… Điều này cho 
thấy Chính phủ đang rất quan tâm đến việc các bộ, 
ngành, địa phương đưa ra được các giải pháp xây 
dựng xã hội “phát triển an toàn trước thiên tai” theo 
hướng quản lý rủi ro, phòng ngừa là chính.

Dựa vào Bộ chỉ số này, các bộ, cơ quan ngang 
bộ, UBND cấp tỉnh sẽ cung cấp thông tin về tiến 
độ, kết quả triển khai hành động; những khó khăn, 
tồn tại và kiến nghị giải quyết. Theo quy định, từ 
năm thứ hai, các báo cáo cần có sự so sánh kết quả 
đạt được với năm trước đó. Đây chính là cơ sở cho 

việc quản lý, điều phối và nâng cao hiệu quả thực 
hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu 
và công tác quản lý Nhà nước về biến đổi khí hậu 
trong thời gian tới.

Bộ chỉ số là kết quả nghiên cứu từ thực tiễn công 
tác thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam những 
năm qua và kinh nghiệm quốc tế. Theo các chuyên 
gia thuộc Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và 
Biến đổi khí hậu, các chỉ số giúp tăng cường khả 
năng ứng dụng thực tế của hệ thống giám sát, đánh 
giá và có thể phục vụ cho nhiều mục đích. Dựa vào 
đây, các nhà quản lý có thể theo dõi nội dung nào 
đạt được mục tiêu, nội dung nào đang thiếu hụt và 
phân tích những khó khăn, tồn tại; tìm kiếm giải 
pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động 
thích ứng trong năm sau.

Việc tổng hợp các chỉ số cũng là cơ sở dữ liệu 
đầu vào, cung cấp bằng chứng đánh giá những hoạt 
động thích ứng thành công, bài học kinh nghiệm 
giúp định hướng cho các giải pháp hoặc chính sách 
trong tương lai. Là công cụ học tập, các chỉ số có 
thể cung cấp kiến thức có giá trị cho các tổ chức và 
Chính phủ để quản lý các hoạt động thích ứng.

Thích ứng với biến đổi khí hậu là một quá trình, 
là kết quả của nhiều hoạt động được phối hợp từ 
các cấp, các lĩnh vực và các đối tượng. Việc nâng 
cao hiệu quả các hoạt động thích ứng sẽ giúp cộng 
đồng, người dân giảm tính dễ bị tổn thương và dần 
chủ động sống chung với biến đổi khí hậu, làm tiền 
đề phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu đang ngày càng có nhiều tác động tiêu 
cực hơn 

(Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường)
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Theo đó, danh mục các lĩnh vực phải thực 
hiện kiểm kê khí nhà kính bao gồm 06 nhóm 
lĩnh vực: i) Năng lượng; ii) Giao thông vận 

tải, iii) Xây dựng, vi) Các quá trình công nghiệp, v) 
Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất, vi) Chất 
thải. Danh mục cũng quy định các bộ quản lý các 
lĩnh vực thuộc phạm vi 06 nhóm lĩnh vực nêu trên 
gồm các bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây 
dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 

nguyên và Môi trường. Các bộ này có trách nhiệm 
thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng kế hoạch 
và thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đo 
đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính, phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính 
cho các lĩnh vực trong phạm vi quản lý theo quy 
định tại các Điều 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 và 15 Nghị 
định 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC LĨNH VỰC, 
CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN 

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính 
phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg. Đây là văn bản quy phạm pháp luật 
quy định các đối tượng cụ thể phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.
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Chính phủ cũng quy định đối tượng phải thực hiện 
kiểm kê khí nhà kính là các cơ sở thuộc các tiêu chí 
quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2022/
NĐ-CP gồm 1.912 cơ sở trong đó có 1.662 cơ sở 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, 70 cơ 
sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận 
tải, 104 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 
dựng và 76 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. Đây là các cơ sở có trách 
nhiệm phải cung cấp số liệu hoạt động, thông tin 
phục vụ kiểm kê khí nhà kính theo hướng dẫn của 
bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31/3/2023 và tổ chức 
thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm 
một lần gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 
31/3 kể từ năm 2025. Các cơ sở có tên trong danh 
mục phải chủ động rà soát, cung cấp các thông tin 
về tổng lượng tiêu thụ năng lượng, công suất hoạt 
động về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 
việc điều chỉnh, cập nhật danh mục.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 
với các bộ quản lý lĩnh vực và Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh thực hiện rà soát danh, cơ sở phát thải khí 
nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong 
phạm vi quản lý trước ngày 31/12 hằng năm kể từ 
năm 2023, trình Thủ tướng Chính quyết định cập 
nhật danh mục định kỳ hai năm một lần.

Bộ trưởng các bộ: Tài nguyên và Môi trường, 
Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính 
xác, thống nhất, công bằng, minh bạch trong việc 
cập nhật, điều chỉnh danh mục phù hợp với cam kết 
quốc tế mà Việt Nam tham gia, phù hợp với điều 
kiện và tình hình phát triển kinh tế, xã hội và tạo 
điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp 
thực hiện 

(Nguồn: Cục Biến đổi khí hậu, 
Bộ Tài nguyên & Môi trường)

 Thực hiện rà soát danh mục, cơ sở phát thải khí nhà kính
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Tham gia đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ tịch 
COP26 có ông Alistair James McHugh, Thư ký 
Chủ tịch COP26; bà Camilla Ann Born, Cố 

vấn chính sách; bà Lynn Davidson, Thư ký Báo chí; 
ông John Evan Murton, Đặc phái viên của Vương 
quốc Anh về COP26; ông Gareth Ward, Đại sứ Vương 
quốc Anh tại Việt Nam; bà Isabelle De Lovinfosse, 
Trưởng Khu vực Đông Nam Á về Chiến lược COP26; 
bà Lê Thị Ngọc Bích, Tùy viên Năng lượng và Biến đổi 
Khí hậu, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội.

Về phía Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi 
trường có sự tham dự của ông Nguyễn Hoàng 
Long, Đại sứ Việt Nam tại Anh; Thứ trưởng Lê 
Công Thành; lãnh đạo các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc 
tế, Văn phòng Bộ, Cục Biến đổi khí hậu, Tổng cục 
Môi trường, Tổng cục Khí tượng thủy văn, Viện 
Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Vui mừng được tiếp đón đoàn công tác của 
Chủ tịch COP26, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ 
COP26 được tổ chức hết sức thành công, đã kích 
hoạt được sự quan tâm trở lại của thế giới đối với 
vấn đề biến đổi khí hậu khi đại dịch COVID-19 vẫn 
chưa qua. COP26 đã đưa ra nhiều quyết định quan 
trọng, trong đó, có các cam kết của các quốc gia đưa 
mức phát thải về “0” vào giữa thế kỷ, bảo đảm giữ 
mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,50C vào 
cuối thế kỷ; loại bỏ dần năng lượng hóa thạch; phát 
triển năng lượng sạch; giảm phát thải mê-tan; cơ 
chế thị trường và phi thị trường thực hiện Đóng 
góp do quốc gia tự quyết định (NDC)...

Để có được các thành công này, Bộ trưởng Trần 
Hồng Hà khẳng định vai trò của Vương quốc Anh 
cũng như cá nhân ngài Chủ tịch là rất lớn. Bên cạnh 
đó, Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của Bộ trưởng, 

TRAO ĐỔI ĐỊNH HƯỚNG 
ƯU TIÊN THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA COP26 

Sáng 14/2, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã tiếp và làm việc Đoàn công tác của 
ông Alok Kumar Sharma, Bộ trưởng, Chủ tịch COP26. Hai bên cùng nhau trao đổi các định hướng ưu tiên 
thực hiện các quyết định của COP26 và chuẩn bị nội dung cho Hội nghị COP27.

 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tiếp và làm việc với ông Alok Kumar Sharma, Bộ trưởng, Chủ tịch COP26
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Chủ tịch COP26 Alok Kumar Sharma trong việc 
dẫn dắt tiến trình đàm phán biến đổi khí hậu trong 
suốt năm 2020, 2021 để đưa đến thành công của 
Hội nghị COP26.

Ghi nhận những chia sẻ của Bộ trưởng Trần 
Hồng Hà, Bộ trưởng, Chủ tịch COP26 Alok Kumar 
Sharma đánh giá COP26 có được sự thành công là 
nhận được sự đồng thuận của thế giới và các nước 
tham gia tại Hội nghị với Vương quốc Anh. Trong 
đó, những hoạt động và cam kết mạnh mẽ của 
Đoàn Việt Nam tại COP26 được đánh giá rất cao và 
là động lực mạnh mẽ để các quốc gia khác đi theo

Thông tin tới Chủ tịch COP26 Alok Kumar 
Sharma, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết ngay sau 
Hội nghị COP26, Việt Nam đã khẩn trương thành lập 
Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai thực hiện các cam kết 
của Việt Nam tại Hội nghị COP26 với sự tham gia của 
Thủ tướng Chính phủ là Trưởng ban và các bộ ngành 
liên quan. Ban Chỉ đạo đã họp và đề ra các nhóm nhiệm 
vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới bao gồm: 
Đổi mới thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch; Chuyển đổi năng lượng và công nghiệp; Hạ tầng 
xây dựng và giao thông; Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử 
dụng đất; Tài nguyên và môi trường; Thích ứng với biến 
đổi khí hậu; Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, 
tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức; An sinh xã 
hội, chuyển đổi công bằng; Ngoại giao khí hậu.

Về thể chế, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết 
Việt Nam đã đưa vấn đề thực hiện NDC vào trong 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, ngoài ra, Chính 
phủ cũng ban hành Nghị định về thực hiện giảm 
nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn. Bộ 
Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 
thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu; đang xây 
dựng kế hoạch thực hiện giảm phát thải khí mê-tan; 
đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ 
Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 

2050, trong đó, có hiện thực hóa mục tiêu phát thải 
ròng về “0” đến năm 2050...

Về các hoạt động cụ thể thích ứng với biến đổi khí 
hậu, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng thông tin tới Chủ 
tịch COP26 Alok Kumar Sharma về các hoạt động 
của Việt Nam như: trong dự thảo Quy hoạch Điện 
VIII sẽ từng bước chuyển sang các nguồn năng lượng 
sạch; khu vực cần bảo vệ thì khoanh lại để giữ rừng 
và môi trường; quy hoạch lại các khu vực cần bảo vệ 
rừng, sinh thái; đưa ra các giải pháp giảm khí mê-tan, 
tái tạo rác thải bảo vệ môi trường...

Có thể thấy, Việt Nam đã rất chủ động thực hiện 
nghiêm túc các cam kết của mình. Để làm được điều 
này, cần sự hỗ trợ chuyển giao về công nghệ, tài chính, 
hợp tác của cộng đồng quốc tế thông qua các cơ chế 
song phương, đa phương và đầu tư doanh nghiệp.

Vui mừng trước những kế hoạch hành động của 
Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ tịch COP26 
Alok Kumar Sharma cho biết Chính phủ Anh sẽ 
đồng hành và hỗ trợ cho Việt Nam. Bộ trưởng Alok 
Kumar Sharma cũng tán thành quan điểm của Bộ 
trưởng Trần Hồng Hà cần có cơ quan điều phối để 
các bên khi tiến hành hợp tác sẽ thống nhất được 
các điều kiện về cơ chế chính sách, tài chính... để 
cùng hướng tới mục tiêu đã cam kết tại COP26 và 
hướng tới COP27.

Cũng tại phiên làm việc, với tư cách là Trưởng 
ban Công tác đàm phán của Việt Nam về biến 
đổi khí hậu, Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai 
thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26, 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị thiết lập cơ chế 
trao đổi thông tin giữa Ban Công tác đàm phán với 
Chủ tịch COP26 (qua Bộ Tài nguyên và Môi trường 
và Đại sứ quán Anh) để thường xuyên cập nhật 
thông tin, phối hợp trong các hoạt động từ nay đến 
COP27 cũng như sau này 

(Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường)

 Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ tịch COP26 Alok Kumar Sharma chụp ảnh lưu niệm
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Đại diện Ban soạn thảo, GS.TS. Trần Thục 
cho biết Chiến lược quốc gia về biến đổi khí 
hậu mới được xây dựng dựa trên cách tiếp 

cận đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược (theo 
Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011) đến 
năm 2020; bài học kinh nghiệm từ việc xây dựng 
Chiến lược biến đổi khí hậu trong bối cảnh mới ở 
các quốc gia; dự báo về biến đổi khí hậu, tác động 
của biến đổi khí hậu đến Việt Nam.

Trong xây dựng Chiến lược, ứng phó biến đổi 
khí hậu được xem là yêu cầu cấp thiết và phải được 
đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển. 
Ứng phó biến đổi khí hậu không chỉ là thách thức 
mà còn là cơ hội để phát triển đất nước bền vững, 
thịnh vượng và thực hiện trách nhiệm của Việt 

Nam khi tham gia Công ước khung của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris. Dự 
thảo Chiến lược đến năm 2050 đã đưa ra các mục 
tiêu tổng quát và cụ thể; nhiệm vụ thích ứng biến 
đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và các giải 
pháp thực hiện. Cùng với đó là nội dung về hoàn 
thiện thể chế, khơi dậy tiềm năng và nguồn lực 
nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Tại cuộc họp, đại diện các nhóm soạn thảo đã 
trình bày nội dung cụ thể về thích ứng biến đổi khí 
hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính hướng tới 
mục tiêu Net Zero (phát thải khí nhà kính bằng 
“0”) của Việt Nam vào năm 2050. So với Chiến lược 
trước đó chỉ tập trung vào hiệu quả giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính, tiêu chí xác định các biện pháp 

ĐẨY NHANH HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA 
VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 10/2, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp về xây 
dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Tham dự có đại diện Ban soạn thảo, 
Tổ biên tập thuộc các đơn vị trong bộ.

 GS.TS. Trần Thục trình bày dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu
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giảm nhẹ lần này là dựa trên xu thế phát triển kinh 
tế - xã hội quốc gia, từ đặc thù các ngành/lĩnh vực 
có tiềm năng giảm nhẹ, có xem xét các rủi ro, thách 
thức tiềm năng và ưu tiên tận dụng công nghệ có 
sẵn, dự kiến trong nước và quốc tế. Hiện nay, ngành 
năng lượng đã xét đến các biện pháp mạnh mẽ nhất 
về tăng trưởng năng lượng tái tạo và giảm dần quy 
mô điện than, điện khí từ sau năm 2035. Lĩnh vực 
điện than và các quá trình công nghiệp đã bước đầu 
áp dụng công nghệ CCS và Hydrogen xanh.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ trong thích ứng sẽ 
bám sát mục tiêu và nhiệm vụ đã xây dựng và phê 
duyệt trong Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP) và 
Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) 
của Việt Nam. Các mục tiêu thích ứng trong chiến 
lược sẽ hài hòa với mục tiêu Net Zero, trọng tâm 
và xuyên suốt là nâng cao khả năng chống chịu và 
năng lực thích ứng của hệ thống kinh tế tự nhiên và 
xã hội; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khí hậu 
cực đoan gia tăng cho biến đổi khí hậu.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về đề cương đề án 
triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam tại 
Hội nghị COP26. Dự kiến những hoạt động triển 

khai cam kết sẽ được lồng ghép với thực hiện Chiến 
lược trong giai đoạn đầu.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành 
nhấn mạnh vào việc phải tăng tính khả thi của 
Chiến lược, đề nghị các chuyên gia tiếp tục nghiên 
cứu, làm việc với các bộ, ngành để nhanh chóng 
hoàn thiện dự thảo. Trong đó, làm rõ hơn những 
điểm tiến bộ trong Chiến lược mới, đặc biệt là nội 
dung đồng lợi ích giữa giảm nhẹ và thích ứng. Cần 
chú trọng vấn đề huy động nguồn lực tài chính, đưa 
ra các cơ chế đổi mới để khuyến khích nguồn lực 
cho thích ứng biến đổi khí hậu như thuế các-bon, 
thị trường các-bon, hoặc các ưu đãi về đất đai, sử 
dụng tài nguyên cho các nhà đầu tư... Chiến lược 
mới có thể chỉ ra một số định hướng để tiếp tục 
nghiên cứu trong tương lai 

(Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường)
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Theo báo cáo của Cục Biến đổi khí hậu, sau 
khi kết thúc Hội nghị COP26, Thủ tướng 
Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo và thành lập 

ngay Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam 
kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26. Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng thành lập Tổ 
công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự 
thảo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; danh 
mục các nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện mục 
tiêu đạt cam kết trung hòa các-bon; gửi văn bản tới 
các bộ, ngành liên quan đề xuất các nhiệm vụ trọng 
tâm triển khai thực hiện kết quả COP26 theo lĩnh 
vực quản lý. Các bộ, ngành khác chuẩn bị nội dung, 
nhiệm vụ theo lĩnh vực quản lý để báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối 
hợp với các bộ, ngành xây dựng đề cương Đề án 

triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội 
nghị COP26. Trong đó, các nhóm nhiệm vụ trọng 
tâm bao gồm: Đổi mới thể chế, chính sách, chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch; Chuyển đổi năng lượng 
và công nghiệp; Hạ tầng xây dựng và giao thông; 
Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; Tài 
nguyên và môi trường; Thích ứng với biến đổi khí 
hậu; Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tăng 
cường năng lực, nâng cao nhận thức; An sinh xã 
hội, chuyển đổi công bằng; Ngoại giao khí hậu.

Cũng sau hội nghị, các đối tác phát triển đã gửi 
thư tới Thủ tướng Chính phủ đề cập đến những cơ 
hội hợp tác và tiếp cận các nguồn lực tài chính quốc tế 
như 450 tổ chức tài chính quản lý khối tài sản tương 
đương 130.000 tỷ USD đã cam kết với Liên minh tài 
chính Glasgow đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào 
năm 2050, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam thu hút 
nguồn lực quốc tế. Ngân hàng HSBC cũng có thư 
cam kết gói 12 tỷ USD để tham gia hỗ trợ Việt Nam.

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT NHU CẦU CỦA VIỆT NAM 
TRONG ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 9/2, tại trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp Tổ công 
tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện kết quả Hội nghị COP26.

 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp
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Theo ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục 
Biến đổi khí hậu, theo kế hoạch, Chủ tịch COP26 
Alok Sharma có chuyến thăm Việt Nam. Dự kiến, 
ông Sharma sẽ dự một số cuộc họp với các bộ, 
ngành để triển khai các kết quả của COP26, đồng 
thời, nắm bắt những nhu cầu của Việt Nam về ứng 
phó biến đổi khí hậu, thực hiện Thỏa thuận Paris 
trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, các thành viên tổ công tác đề xuất 
những nội dung liên quan đến biến đổi khí hậu 
thuộc các lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên 
nước, khí tượng thủy văn, quản lý tài nguyên nước 
phù hợp để đưa vào cuộc họp với Chủ tịch COP26; 
những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách có 
thể rút gọn quy trình nhằm đẩy nhanh quá trình 
triển khai các hoạt động hiệu quả, theo đúng tinh 
thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh một 
số vấn đề trọng tâm, giao các Cục, Tổng cục theo 
chức năng nhiệm vụ cần nghiên cứu kỹ và đề 
xuất các nhu cầu phù hợp với hoàn cảnh của Việt 
Nam, không chỉ phục vụ cho cuộc họp với Chủ 
tịch COP26 mà còn đưa ra cho các đối tác quốc tế 
khác. Trong chuyển đổi năng lượng là những vấn 
đề liên quan đến quyền sử dụng đất tại các dự án 
năng lượng tái tạo, đánh giá tác động môi trường, 
đa dạng sinh học biển, vấn đề giao biển cho các dự 
án điện gió ngoài khơi, xử lý pin mặt trời sau khi hết 
thời gian sử dụng... Về giảm phát thải nói chung, 
cần tập trung vào giảm phát thải khí mê-tan, phát 
triển rừng, phát triển ô tô điện. Bên cạnh đó còn có 
vấn đề kiểm đếm nước xuyên biên giới; giao đất, 

giao rừng cho các công trình thủy điện, thủy lợi; xử 
lý rác thải kết hợp với thu hồi năng lượng...

Theo ông Lê Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác 
quốc tế, thời gian qua, Việt Nam còn chưa tiếp cận 
nhiều nguồn vốn từ các quỹ môi trường, khí hậu 
toàn cầu. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
đang là cơ quan đầu mối thực thi Thỏa thuận Paris 
và các kết quả COP26. Có thể kiện toàn thành cơ 
quan đầu mối nắm bắt nhu cầu trong nước để điều 
phối, đề xuất hợp tác với các quỹ này, thậm chí là 
liên hệ với các quỹ tín dụng, ngân hàng quốc tế.

Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị các đơn vị 
cần nghiên cứu rà soát, sửa đổi, rút gọn quy trình 
thủ tục, làm sao giảm bớt những khó khăn, vướng 
mắc cho doanh nghiệp, đối tác quốc tế trong các 
dự án biến đổi khí hậu. Cần chủ động đưa ra nhu 
cầu của Việt Nam trong các cuộc họp quốc tế, 
các hội nhóm đa phương mà Việt Nam tham gia. 
Bên cạnh đó, Cục Biến đổi khí hậu cũng cần đẩy 
nhanh tiến độ cập nhật NDC, làm cơ sở để các bộ, 
ngành triển khai thực hiện các cam kết của Việt 
Nam tại COP26.

Cũng tại cuộc họp, các đơn vị tiếp tục cho ý kiến 
về dự thảo Chương trình công tác năm 2022 của 
Ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết 
của Việt Nam tại COP26, dự kiến trình Ban chỉ đạo 
cho ý kiến thông qua trong thời gian tới 

(Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường)

 Quang cảnh cuộc họp
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Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Lê Công Thành nhấn 
mạnh Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản 

cập nhật 2020 và Báo cáo đánh giá khí hậu quốc 
gia được kỳ vọng là tài liệu hữu ích để các cơ quan 
quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu, nhà khoa 
học tại các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, 
tham khảo, lồng ghép nội dung ứng phó với biến 
đổi khí hậu vào quá trình xây dựng, cập nhật chiến 
lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của cơ quan, địa phương trong giai đoạn tới.

Để đạt được mục tiêu này, Tổng cục Khí tượng 
Thủy văn, Cục Biển đổi khí hậu và Viện KHKT-
TV&BĐKH cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các 
chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện bản dự 
thảo hướng dẫn khai thác, sử dụng; đồng thời tiếp 
tục phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các thông tin, 
nội dung của Kịch bản và Báo cáo và có kế hoạch 

làm việc trực tiếp với cơ quan liên quan của các bộ, 
ngành, địa phương để đảm bảo việc sử dụng hai báo 
cáo này thật sự hiệu quả, đáp ứng được thực tiễn 
trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy 
hoạch phát triển ngành và địa phương hiện nay.

Theo PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng 
Viện KHKTTV&BĐKH, Kịch bản biến đổi khí hậu 
và nước biển dâng đã được Bộ Tài nguyên và Môi 
trường xây dựng, công bố vào các năm 2009, 2012, 
và 2016. Đến nay, bộ tiếp tục hoàn thành cập nhập 
Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng phiên 
bản 2020 dựa trên cơ sở các công bố mới nhất của 
Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), với 
kết quả mới nhất của các mô hình khí hậu toàn cầu, 
số liệu quan trắc khí tượng thủy văn, số liệu mực 
nước biển đo đạc từ vệ tinh và số liệu địa hình.

Đồng thời, Kịch bản cũng sử dụng số liệu quan 
trắc và số liệu mô hình số độ cao của Việt Nam 

HỘI THẢO GIỚI THIỆU KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHÍ HẬU QUỐC GIA

Sáng 14/1/2022, đã diễn ra Hội thảo giới thiệu Kịch bản biến đổi khí hậu và Báo cáo đánh giá khí hậu 
quốc gia do Viện Khoa học Khí tượng thủy văn & Biến đổi khí hậu (KHKTTV&BĐKH) tổ chức.

 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo
Ảnh: monre.gov.vn
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cập nhật đến năm 2020, bổ sung 10 phương án mô 
hình toàn cầu và 6 mô hình khu vực để dự tính các 
kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nguy 
cơ ngập do nước biển dâng chi tiết đến các đơn vị 
hành chính cấp huyện, các đảo và quần đảo của 
Việt Nam.

Kịch bản gồm 7 chương: Khoa học về biến đổi 
khí hậu, xu thế và kịch bản biến đổi khí hậu toàn 
cầu; Số liệu và phương pháp cập nhật số Kịch bản 
biến đổi khí hậu cho Việt Nam; Biểu hiện của biến 
đổi khí hậu ở Việt Nam; Kịch bản nước biển dâng 
cho Việt Nam và nguy cơ ngập lụt; Đánh giá kịch 
bản kỳ trước và những điểm mới nổi bật của kịch 
bản cập nhật 2020; Hướng dẫn khai thác và sử dụng 
kịch bản.

Trình bày nội dung của Báo cáo đánh giá khí 
hậu quốc gia, PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó 
Viện trưởng Viện KHKTTV&BĐKH cho biết: Đây 
là báo cáo đầu tiên, được xây dựng nhằm hỗ trợ các 
nhà quản lý và người dân hiểu rõ hơn về đặc điểm, 
hiện trạng và mức độ thay đổi của khí hậu, trong 
đó, phân tích những tác động của biến đổi khí hậu 

đối với Việt Nam ở hiện tại và trong tương lai, qua 
đấy có thể thấy Việt Nam là một trong những quốc 
gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biển đối khí hậu. 
Báo cáo cũng đã nhận định về những nỗ lực, thành 
quả và thiếu hụt trong ứng phó với biến đối khí hậu 
của Việt Nam trong thời gian qua.

Báo cáo gồm 4 chương: Dao động khí hậu và 
biến đổi của khí hậu Việt Nam; Mức độ phù hợp 
của kịch bản biến đổi khí hậu và việc sử dụng kịch 
bản biến đổi khí hậu trong hoạt động ứng phó với 
biến đổi khí hậu; Tác động của biến đổi khí hậu; Kết 
quả của hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Báo cáo là tài liệu cung cấp thông tin hữu ích 
cho việc xây dựng, triển khai thực hiện các kế 
hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ cho việc 
lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào các hoạt 
động phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành và 
địa phương.

Cũng tại hội thảo, PGS. TS. Phạm Thị Thanh 
Ngà, Phó Viện trưởng Viện KHKTTV&BĐKH đã 
hướng dẫn khai thác và sử dụng Kịch bản biến đổi 
khí hậu. Theo đó, Kịch bản được ban hành để mọi 

 PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện KHKTTV&BĐKH 
Ảnh: monre.gov.vn
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tổ chức, cá nhân đều có thể khai thác và sử dụng 
cho những mục đích khác nhau, bao gồm: Tra cứu 
thông tin, nghiên cứu, đánh giá tác động, quản lý 
rủi ro và lập kế hoạch, quy hoạch trong các hoạt 
động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tùy thuộc từng mục đích, người sử dụng có thể 
lựa chọn khai thác những thông tin, dữ liệu khác 
nhau từ cơ bản đến nâng cao, từ những hiểu biết 
chung về biến đổi khí hậu toàn cầu đến những kịch 
bản biến đổi khí hậu trong tương lai cho một vùng 
hoặc địa phương cụ thể, có thể toàn bộ hay chỉ một 
phần của kịch bản.

Các dự tính về biến đổi khí hậu cung cấp thông 
tin về các rủi ro trong tương lai dựa trên các kịch 
bản đường nồng độ khí nhà kính đặc trưng (RCP) 
theo mức độ: Cơ bản và nâng cao, có thể khai thác 
và sử dụng trực tiếp hoặc có thể làm đầu vào cho 
các mô hình để phân tích, đánh giá tác động và xây 
dựng các giải pháp ứng phó cũng như trong việc 
lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, vì vậy cần được xem xét và 
lựa chọn phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và địa 
phương với các tiêu chí: Tính đặc thù; Tính đa mục 

tiêu; Tính hiệu quả nhiều mặt; Tính bền vững; Tính 
khả thi.

Việc triển khai, xây dựng và thực hiện các giải 
pháp ứng phó với biến đổi khí hậu không nhất thiết 
phải tiến hành đại trà ở quy mô thế kỷ, mà cần phải 
có sự phân kỳ; cần phải xác định được mức độ ưu 
tiên dựa trên yêu cầu thực tiễn, nguồn lực có được 
trong từng giai đoạn để lựa chọn kịch bản phù hợp 
và tối ưu nhất 

(Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tham dự hội thảo
Ảnh: monre.gov.vn
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Thành phố Vĩnh Long, với vị trí chiến lược 
nằm dọc hành lang kinh tế nối Thành phố 
Hồ Chí Minh với đồng bằng sông Cửu Long, 

có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh doanh 
nông nghiệp, thương mại và du lịch của vùng. Tuy 
nhiên, tình trạng ngập lụt và vệ sinh môi trường kém 
là những trở ngại lớn kìm hãm sự phát triển của thành 
phố. Nằm ở khu vực trũng thấp ven sông Tiền, khoảng 
60% diện tích của thành phố có nguy cơ bị ngập lụt.

Dự án triển khai ở Vĩnh Long có tổng kinh phí 
202,2 triệu USD, sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn 
về cơ sở hạ tầng trong khu vực lõi đô thị thông qua 
việc xây dựng các hệ thống kiểm soát ngập úng, 
thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, và xây dựng 
những tuyến đường trọng điểm.

Quyền Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, 
ông Rahul Kitchlu cho biết nâng cấp cơ sở hạ tầng 
là chìa khóa để một thành phố có thể khai phá hết 
tiềm năng, bảo vệ những thành tựu đã đạt được và 
chống chọi với nhiều cú sốc: “Sự hỗ trợ của chúng 
tôi sẽ giúp thành phố Vĩnh Long thực hiện danh 
mục đầu tư quy mô lớn, tăng cường khả năng thích 
ứng với các rủi ro khí hậu và thiên tai”.

Đại diện WB cho biết gần một nửa kinh phí của 

dự án sẽ được sử dụng để thực hiện các giải pháp 
giảm thiểu rủi ro ngập lụt, bao gồm xây dựng kè và 
cống ngăn triều, cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh 
thoát nước, cũng như đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh 
để giữ nước mưa. Dự án cũng sẽ hỗ trợ xây dựng ba 
tuyến đường huyết mạch giúp cải thiện khả năng 
kết nối nội đô và nâng cao hơn nữa năng lực chống 
ngập của thành phố.

Dự án này sẽ góp phần tăng cường công tác 
quản lý và quy hoạch đô thị thông qua đầu tư xây 
dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông 
tin. Các hợp phần chính bao gồm một hệ thống 
thông tin quản lý tổng hợp rủi ro ngập lụt, một nền 
tảng chia sẻ dữ liệu không gian địa lý, các chiến dịch 
truyền thông nâng cao nhận thức, và hệ thống quản 
lý giao thông thông minh.

Khoản tín dụng ưu đãi trị giá 126,9 triệu USD 
do Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) của WB cung 
cấp. Quỹ Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (DRIVE), 
do Bộ Ngoại giao Hà Lan quản lý, tham gia đồng tài 
trợ 19,5 triệu USD cho dự án. Phần vốn đầu tư còn 
lại sẽ do Chính phủ Việt Nam cung cấp 

(Nguồn: baochinhphu.vn)

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI HỖ TRỢ VĨNH LONG 
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 06/01/2022, Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) ký hiệp định tài trợ trị giá 126,9 triệu 
USD giúp nâng cao khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng, tăng cường tính kết nối và giảm rủi ro ngập lụt ở vùng 
lõi đô thị của thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

 Một góc thành phố Vĩnh Long
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 Mô hình trồng khoai lang Nhật ở huyện Phú Thiện mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân

Bằng việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng trên diện tích đất thường xuyên bị hạn, 
kém hiệu quả, tổ chức sản xuất theo hướng 

tập trung, liên kết chuỗi giá trị bền vững, tỉnh Gia 
Lai đã giúp nông dân, doanh nghiệp trong tỉnh 
nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và thích 
ứng với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.

Gia Lai là tỉnh thuần nông, sản xuất trồng trọt 
được xem là ngành kinh tế mũi nhọn giúp Gia Lai 
đẩy mạnh phát triển kinh tế. Tuy nhiên, những 
năm qua, biến đổi khí hậu không còn là “nguy cơ”, 
không chỉ là “hiện tượng đơn lẻ” mà đã là “thực tế 
hiện hữu”, tác động toàn diện, rộng khắp ở các địa 
phương trong tỉnh.

Biến đổi khí hậu những năm gần đây tại Gia Lai 
diễn ra theo chiều hướng ngày càng cực đoan, khó 
lường, gây tổn thất nặng nề cho nông dân trong 
tỉnh. Tính riêng vụ Đông Xuân 2015-2016, diện 
tích cây trồng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trên 
30.500ha, với tổng thiệt hại trên 841 tỷ đồng. Vụ 

Đông Xuân 2019-2020, hạn hán đã gây thiệt hại cho 
9.115,7ha, với tổng thiệt hại gần 188 tỷ đồng.

Trong bối cảnh sản xuất trồng trọt của nông dân 
gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của biến 
đổi khí hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng là yêu cầu 
cấp thiết giúp nông dân ổn định sản xuất, nâng cao 
thu nhập, tăng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, 
góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và thích ứng 
với biến đổi khí hậu.

Đức Cơ là huyện thành công trong thực hiện 
chuyển đổi cây trồng trên diện tích thường xuyên 
bị hạn. Theo ông Nguyễn Quốc Tư - Trưởng phòng 
Nông nghiệp huyện Đức Cơ, giai đoạn 2016-2020, 
Đức Cơ đã chuyển đổi được hơn 10ha đất trồng lúa 
nước kém hiệu quả sang cây trồng khác như: thanh 
long ruột đỏ, chuối tiêu hồng,...

“Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp nông 
dân giải quyết được vấn đề nước tưới, hạn chế thiệt 
hại, nâng cao hiệu quả kinh tế. Các hộ gia đình 
tham gia mô hình chuyển đổi cây trồng được tiếp 

GIA LAI CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG 
ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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“GIAI ĐOẠN 2016-2020, CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN TRONG 
TỈNH GIA LAI ĐÃ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI 36.608,6HA CÂY TRỒNG 
VÙNG HẠN VÀ KÉM HIỆU QUẢ SANG PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG KHÁC 
ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. NĂM 2021, CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
TRONG TỈNH ĐÃ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI 2.011,9HA.

cận giống mới năng suất, chất lượng cao, được đảm 
bảo đầu ra ổn định. Vì vậy, nông dân rất phấn khởi 
và tự giác nâng cao nhận thức trong sản xuất thích 
ứng với biến đổi khí hậu”, ông Tư nói.

Ngoài ra, nhiều địa phương như huyện Kbang 
còn thực hiện giải pháp chuyển đổi cây trồng chỉ 
trong mùa khô do thiếu nước. Thời gian mùa mưa, 
vẫn tiếp tục duy trì trồng lúa. Theo ông Mã Văn 
Tình - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kbang, 
việc luân canh cây trồng, đặc biệt là các loại cây họ 
đậu trên đất lúa thiếu nước ngoài tránh được hạn, 
sẽ giúp cải tạo đất, tăng độ màu mỡ của đất, hạn 
chế sâu bệnh gây hại và vẫn đảm bảo thu nhập cho 
người dân; đảm bảo an ninh lượng thực.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều 
mô hình có hiệu quả kinh tế cao từ việc chuyển đổi 
cây trồng như: Mô hình trồng khoai lang Nhật tại 
xã Ia Sol (huyện Phú Thiện); mô hình trồng khổ 
qua tại xã Ia Dơk (huyện Đăk Đoa)... Các cây trồng 
được chuyển đổi phù hợp với điều kiện đất đai và 
thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, cho năng 
suất cao và chất lượng tốt.

Bên cạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng 
hạn, kém hiệu quả, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ và hướng 
dẫn các địa phương tổ chức sản xuất theo hướng 
tập trung, quy mô lớn theo hình thức liên kết chuỗi 
giá trị bền vững, sản xuất theo hướng nông nghiệp 
hữu cơ; ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm 
nước trên 32.719,8ha cây trồng.

Ông Trần Xuân Khải - Chi cục Trưởng Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho 
biết: Chuyển đổi cây trồng và phát triển sản xuất 
quy mô lớn tại Gia Lai đã đạt những hiệu quả nhất 
định. Tuy nhiên, diện tích cây trồng bị hạn ở các 
địa phương trong tỉnh vẫn còn lớn, chậm đổi mới 
hình thức sản xuất; năng lực thích ứng với biến đổi 
khí hậu và ứng phó với thiên tai của nông dân chưa 
được cải thiện nhiều.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng trên diện tích bị hạn cũng gặp một số khó 
khăn, hiệu quả thấp như: diện tích đất do đồng bào 
dân tộc thiểu số sở hữu ít được quan tâm đến việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng; diện tích này bỏ hoang 

không sử dụng gây bạc màu và hoang hóa đất.
Do đó, để khắc phục hạn chế, tạo sức bật mới từ 

lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương, tổ chức 
lại sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng 
cao hiệu quả sử dụng đất, đem lại nguồn lợi cao 
nhất cho nông dân, tỉnh Gia Lai đã xây dựng Đề án 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang phát 
triển cây trồng có giá trị kinh tế cao và thích ứng với 
biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, định hướng 
đến năm 2030.

“Dự kiến giai đoạn 2021-2030, Gia Lai sẽ phấn 
đấu thực hiện chuyển đổi khoảng 83.500ha cây 
trồng kém hiệu quả gồm: 8.000ha đất trồng lúa 
thường xuyên bị hạn và khoảng 75.500ha đất trồng 
mía, sắn, điều, hồ tiêu, cao su kém hiệu quả sang 
phát triển hoa, cây ăn quả, cây dược liệu, cây làm 
thức ăn cho chăn nuôi, cây trồng khác và dành quỹ 
đất phát triển các dự án nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao”, ông Khải cho hay 

(Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường)
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Mới đây, các nghiên cứu được trình bày tại 
Hội nghị khoa học khí hậu lớn nhất thế 
giới đã đưa ra một thông điệp rõ ràng và 

đáng lo ngại rằng biến đổi khí hậu đang làm thay đổi 
cơ bản loại hình thời tiết có thể xảy ra và dấu hiệu về 
biến đổi khí hậu có thể được tìm thấy trong số lượng 
ngày càng tăng các thảm họa đã cướp đi sinh mạng và 
sinh kế của rất nhiều người trên toàn cầu.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NGÀY CÀNG TỒI TỆ 
THEO THỜI GIAN

Các đợt nắng nóng kỷ lục, lũ lụt kinh hoàng, 
cháy rừng và hạn hán dai dẳng nằm trong số những 
thảm họa mà các nhà khoa học cho biết chúng có 
thể liên quan đến các hoạt động của con người - 
chủ yếu là đốt nhiên liệu hóa thạch. Các nhà nghiên 
cứu cảnh báo thế giới phải tìm cách ứng phó với 
thảm họa khí hậu trong kỷ nguyên mới này bởi nếu 
không có những thay đổi lớn, dự báo biến đổi khí 
hậu sẽ ngày càng tồi tệ theo thời gian.

Stephanie Herring, một nhà khoa học khí hậu tại 
Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ 
(NOAA) cho biết: “Thời tiết trong tương lai sẽ không 
giống thời tiết ở quá khứ. Chừng nào chúng ta đang thải 
ra khí nhà kính với tốc độ chưa từng có trong lịch sử, 
chúng ta sẽ phải hứng chịu những tác động tiêu cực”.

Bà Herring đã theo dõi chặt chẽ mối liên hệ giữa 
thời tiết khắc nghiệt và biến đổi khí hậu kể từ năm 
2012 khi bà biên soạn báo cáo đầu tiên có tiêu đề 
“Giải thích các sự kiện cực đoan từ góc độ khí hậu” 
cho Bản tin của Hiệp hội Khí tượng Mỹ. Cuộc khảo 
sát hàng năm có tên gọi “khoa học phân bổ” dựa 
trên hồ sơ thời tiết và các mô hình khí hậu phức 
tạp để xác định mức độ ảnh hưởng của các sự kiện 
riêng lẻ do phát thải của con người. Không mất 
nhiều thời gian để cuộc khảo sát này thu được bằng 
chứng về một hành tinh đã biến đổi.

Vào năm 2016, năm nóng nhất mà các nhà khoa 
học từng ghi nhận, hàng trăm người ở Ấn Độ đã 
thiệt mạng giữa những đợt nắng nóng chưa từng có. 
Một vùng nước ấm khổng lồ hình thành ở Thái Bình 
Dương, tảo độc nở hoa ngoài khơi bờ biển Alaska, 
làm hại động vật có vỏ và khiến chim biển chết đói. 

Cường độ của những sự kiện này vượt xa mọi thứ tồn 
tại trong thế giới tiền công nghiệp.

Ngoài ra, ấn bản mới nhất của báo cáo “Giải thích 
hiện tượng cực đoan” cho thấy khoảng thời gian từ 
tháng 12/2019 đến tháng 2/2020 là thời kỳ ấm nhất 
và ẩm ướt nhất trong lịch sử nước Nga được ghi nhận 
- một đợt tan băng nghiêm trọng đến mức không 
thể xảy ra nếu không phải do biến đổi khí hậu. Lớp 
băng vĩnh cửu tan chảy mang theo các-bon và đe dọa 
nhiều ngôi nhà. Những chú gấu không còn được ngủ 
đông. Nhà chức trách thủ đô Moskva của Nga đã phải 
dùng tuyết nhân tạo để tạo không khí tết.

Mới đây, vào mùa hè, một hiện tượng “vòm nhiệt” 
đã càn quét vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, thiêu rụi 
mùa màng, làm mặt đường chảy nhựa và khiến hàng 
tỷ sinh vật biển bị chết bên trong lớp vỏ của chính 
chúng. Các bệnh viện có số lượt khám cấp cứu cao 
gấp 69 lần bình thường; một cơ sở đặt bệnh nhân 
trong các túi thi thể chứa đầy đá băng nhằm hạ nhiệt 
độ bên trong của họ. Hơn 1.000 người chết.

Một phân tích nhanh được tiến hành ngay sau 
đợt nắng nóng này cho thấy sóng nhiệt sẽ “gần như 
không thể xảy ra” nếu không có sự tác động của con 
người. Kristie Ebi, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe 
và Môi trường Toàn cầu tại Đại học Washington ở 
Seattle (Washington, Mỹ) và là người đóng góp cho 
nghiên cứu về đợt nắng nóng trên cho biết: “Nhiều 
người đang hứng chịu đau khổ và thậm chí thiệt 
mạng một cách bất công”.

Theo Ebi, nghiên cứu cho thấy hơn một phần 
ba số ca tử vong do sóng nhiệt hiện nay có thể liên 
quan đến biến đổi khí hậu. Trẻ em dưới 5 tuổi và 
người lớn trên 65 tuổi - hai trong số những nhóm 
người dễ bị tổn thương nhất bởi nhiệt độ cao - đã 
phải hứng chịu mức nhiệt khắc nghiệt cao vào năm 
2020 so với mức trung bình giai đoạn 1986-2005.

Bà Cassandra Rogers, một nhà khoa học khí 
hậu tại Đại học Washington cũng chỉ ra số ngày 
có nhiều đợt nắng nóng lớn mỗi năm đã tăng vọt 
từ khoảng 20 ngày vào đầu những năm 1980 lên 
khoảng 150 ngày hiện nay. Bà nói: “Hầu như mỗi 
ngày từ tháng 6 đến tháng 9 đều có hai hoặc nhiều 
đợt nắng nóng xảy ra trên khắp thế giới”.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU SẼ NGÀY CÀNG KHÓ LƯỜNG
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 Một ngôi nhà bốc cháy khi ngọn lửa từ đám cháy rừng Dixie xuyên qua khu dân cư Indian Falls của hạt Plumas, bang California, Mỹ
Ảnh: AFP

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHÓ 
XÁC ĐỊNH

Với sự gia tăng nhiệt độ, biến đổi khí hậu sẽ thúc 
đẩy các quá trình diễn ra tự nhiên của trái đất. Khi 
bầu khí quyển giữ nhiệt nhiều hơn, đại dương hấp 
thụ năng lượng đó và biến nó thành nhiên liệu cho 
các cơn bão. Nhiệt độ cao khiến nước bốc hơi khỏi 
thảm thực vật và đất, làm tăng khả năng khô hạn. 
Không khí ấm hơn cũng có thể giữ được nhiều độ 
ẩm hơn, gây mưa lớn như trận đại hồng thủy. Những 
vụ cháy rừng cũng tăng hơn trên thế giới. Nước lũ lên 
nhanh hơn, gây ẩm ướt hơn.

Nhà hải dương học Susan Lozier, Trưởng khoa 
Đại học Khoa học tại Viện Công nghệ Georgia và 
là Chủ tịch Liên minh Địa vật lý Mỹ cho biết: “Thay 
đổi lượng nhiệt trên trái đất cũng thay đổi cách 
phân bố nhiệt. Các mô hình gió và dòng chảy đại 
dương đang chuyển dịch. Những cơn mưa trái mùa 
có thể đến muộn, hoặc không xảy ra”.

Với nhiệt độ toàn cầu đã cao hơn 1,10C so với 
thời kỳ tiền công nghiệp, biến đổi khí hậu ngày càng 
xuất hiện dễ dàng hơn trong các nghiên cứu của các 
nhà khoa học. Năm 2000, có 14 nghiên cứu có chứa 
cụm từ “biến đổi khí hậu” được trình bày tại cuộc 
họp mùa thu của Liên minh Địa vật lý Mỹ. Con số 
này tăng lên đến 213 vào năm 2020.

Năm nay, chương trình hội nghị gồm các phiên 
về khí hậu và thời tiết: “Truyền thông hiệu quả về 
rủi ro biến đổi khí hậu”; “Những tác động của biến 
đổi khí hậu, các hiện tượng cực đoan và tiềm năng 

thích ứng đối với nông nghiệp toàn cầu”; “Quá khứ 
và tương lai của cháy rừng”.

Bà Herring cho biết mọi sự kiện thời tiết giờ đây 
đều được đánh dấu, không thể xóa bỏ, bởi thực tế 
nó đang xảy ra trong một thế giới dần ấm lên. Tuy 
vậy, điều đó không có nghĩa là tác động của biến đổi 
khí hậu luôn rõ ràng.

Những thảm họa như cơn lốc xoáy quét qua 
Kentucky vừa qua là một trong những sự kiện khó 
xác định nhất. Mặc dù nhiệt độ cao hơn có thể tạo 
điều kiện thuận lợi hình thành các cơn giông lớn, 
đặc biệt là trong những tháng mùa đông, nhưng các 
yếu tố biến một cơn bão thành một cơn lốc xoáy 
rất phức tạp, các nhà khoa học vẫn chưa thể khẳng 
định sự ấm lên toàn cầu có gây tác động hay không.

Tuy vậy, chắc chắn thế giới vẫn chưa dừng thay 
đổi. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch đang tiếp tục thải 
khí nhà kính vào bầu khí quyển và tiếp tục khiến 
hành tinh nóng lên.

Sonia Seneviratne, một giáo sư phân tích khí 
hậu tại Zurich và một chuyên gia về thời tiết khắc 
nghiệt cho biết: “Chúng ta vẫn đang thải ra khí CO2, 
có nghĩa là tình hình biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục tồi 
tệ hơn”. Seneviratne là một trong số hàng trăm tác 
giả của báo cáo khí hậu toàn diện do Ủy ban Liên 
chính phủ về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc 
công bố vào tháng 8/2021 

(Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường, 
tổng hợp từ Washington Post)
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 Kể từ những năm 1980, mỗi thập kỷ đều ấm hơn so với thập kỷ trước       Ảnh: WMO

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 
19/01/2022 cho rằng năm 2021 nằm trong 
danh sách 7 năm nóng nhất từng được ghi 

nhận, đồng thời cũng là năm thứ 7 liên tiếp hứng 
chịu nhiệt độ toàn cầu cao hơn 10C so với mức tiền 
công nghiệp.

WMO đã sử dụng sáu bộ dữ liệu quốc tế từ các 
tổ chức khác nhau để đảm bảo đánh giá nhiệt độ 
một cách toàn diện và đáng tin cậy nhất. Tổ chức 
này nhấn mạnh mặc dù nhiệt độ trung bình toàn 
cầu tạm thời giảm bởi hiện tượng thời tiết La Nina 
trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022 nhưng 
năm 2021 vẫn là một trong 7 năm nóng nhất trong 
lịch sử.

Theo WMO, lượng khí nhà kính trong khí 
quyển vẫn ở mức cao kỷ lục sẽ khiến hiện tượng 
nóng lên toàn cầu và các xu hướng biến đổi khí hậu 
dài hạn khác tiếp diễn. Nhiệt độ trung bình toàn 
cầu vào năm 2021 cao hơn khoảng 1,110C (với sai 
số khoảng 0,130C) so với mức nhiệt ở thời kỳ tiền 
công nghiệp. Thỏa thuận Paris kêu gọi tất cả các 
nước nỗ lực hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu 
không quá 1,50C bằng cách tăng cường phối hợp 
hành động khí hậu và các đóng góp do quốc gia tự 
quyết định (NDC).

Cơ quan thời tiết của Liên hợp quốc cho biết kể 
từ những năm 1980, mỗi thập kỷ đều ấm hơn so với 
thập kỷ trước và tình hình này dự kiến sẽ còn tiếp 
tục. Bảy năm nóng nhất đều nằm trong giai đoạn 
2015-2021, trong đó các năm 2016, 2019 và 2020 

xếp vị trí hàng đầu.
Giáo sư Petteri Taalas - Tổng thư ký Tổ chức Khí 

tượng Thế giới khẳng định hiện tượng La Nina xảy 
ra liên tiếp khiến cho sự nóng lên trong năm 2021 
ít rõ rệt hơn so với những năm gần đây nhưng năm 
2021 vẫn ấm hơn những năm trước. Theo ông, sự 
nóng lên tổng thể trong thời gian dài do sự gia tăng 
khí nhà kính hiện lớn hơn nhiều so với sự thay đổi 
nhiệt độ trung bình toàn cầu hàng năm do các tác 
nhân khí hậu tự nhiên gây ra.

Ông Taalas chỉ rõ: “Biến đổi khí hậu và các hiểm 
họa liên quan đến thời tiết đã gây ra những tác động 
làm thay đổi cuộc sống và tàn phá nhiều cộng đồng 
trên mọi lục địa. Năm 2021 được đánh dấu với 
nhiệt độ kỷ lục gần 500C ở Canada, tương đương 
với mức nhiệt cao được ghi nhận ở sa mạc Sahara; 
các trận mưa bão và lũ lụt chết người từ châu Á tới 
châu Âu; hạn hán nghiêm trọng tại các khu vực ở 
châu Phi và Nam Mỹ”.

Các chỉ số chính khác về sự nóng lên toàn cầu 
bao gồm nồng độ khí nhà kính, hàm lượng nhiệt 
của đại dương (OHC), mức độ pH của đại dương 
(mức độ axit), mực nước biển trung bình toàn cầu, 
khối lượng băng và quy mô băng biển.

Theo WMO, các số liệu về nhiệt độ sẽ được đưa 
vào báo cáo cuối cùng về Tình trạng Khí hậu năm 
2021, được phát hành vào tháng 4/2022 

(Nguồn: UN News)

NĂM 2021 LÀ MỘT TRONG 7 NĂM NÓNG NHẤT 
TỪNG ĐƯỢC GHI NHẬN
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 Kiribati đang phải chứng kiến thiệt hại ngày càng tăng do bão và lũ lụt                    Ảnh: UNICEF

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo 
vệ khí hậu Đức Robert Habeck thừa nhận 
Đức phải mất 30 năm để đạt mức 42% điện 

năng từ năng lượng tái tạo và chỉ còn lại 8 năm để 
tăng gấp đôi con số này. Theo kế hoạch, Đức sẽ 
đóng tất cả các nhà máy điện hạt nhân còn lại trước 
cuối năm 2022.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí đăng ngày 
30/12/2021, Bộ trưởng Habeck nhấn mạnh Đức có 
thể sẽ vẫn bỏ lỡ các mục tiêu của mình trong năm 
2022, thậm chí năm 2023 vẫn khó đạt.

Đạo luật Bảo vệ khí hậu sửa đổi, được chính 
phủ dưới thời Thủ tướng Đức Angela Merkel phê 
chuẩn hồi tháng 5/2021, bao gồm nhiều biện pháp 
toàn diện và nghiêm ngặt về bảo vệ khí hậu. Cụ thể, 
tới năm 2030, Đức đặt mục tiêu giảm ít nhất 65% 
lượng phát thải khí nhà kính so với mức của năm 
1990. Bên cạnh đó, Đức sẽ trung hòa khí thải vào 
năm 2045 thay vì năm 2050.

Thỏa thuận liên minh cầm quyền ba đảng hiện 
nay nêu rõ Chính phủ Đức đặt mục tiêu đạt 80% 
lượng điện năng từ năng lượng tái tạo vào năm 
2030, chủ yếu là từ năng lượng gió và năng lượng 
mặt trời.

Theo Bộ trưởng Habeck, Đức đã phải mất 30 
năm để đạt được mức 42%, giờ đây chỉ còn lại 8 năm 
để tăng gấp đôi con số này. Cụ thể, mỗi năm, Đức 
sẽ phải lắp đặt trung bình từ 1.000-1.500 turbine gió 
mới, con số tăng mạnh so với mức chỉ khoảng 450 
turbine được triển khai trong vài năm qua.

Bộ trưởng Habeck cũng đề cập tới khả năng 
mất việc làm ở một số ngành nghề như khai thác 
than đá trong tiến trình thay đổi cấu trúc này, song 
những việc làm mới sẽ lại được tạo ra.

Cùng với năng lượng mặt trời, điện gió sẽ trở 
thành trụ cột chính của nguồn cung cấp năng lượng 
tái tạo. Năng lượng tạo ra từ gió không chỉ trung 
hòa các-bon mà còn có thể được sử dụng để sản 
xuất hydro và nhiên liệu tổng hợp theo cách thân 
thiện với khí hậu. Các nguồn năng lượng tái tạo này 
được xem rất quan trọng với quá trình chuyển đổi 
năng lượng.

Trong năm 2020, điện hạt nhân vẫn đóng góp 
18% sản lượng điện quốc gia ở Đức. Tuy nhiên, 
Chính phủ liên bang Đức đã quyết định sẽ đóng 3/6 
nhà máy điện hạt nhân còn lại trước cuối năm nay. 
Ba nhà máy điện hạt nhân cuối cùng gồm Isar 2, 
Neckarwestheim 2 và Emsland cũng sẽ ngừng hoạt 
động trước cuối năm 2022, đặt dấu chấm hết cho 
điện hạt nhân ở Đức, vốn từng có trên 100 cơ sở 
hạt nhân được xây dựng cho mục đích nghiên cứu 
và hoạt động thương mại kể từ thập niên 50 của thế 
kỷ trước 

(Nguồn: TTXVN/Vietnam+)

CHÍNH PHỦ ĐỨC THỪA NHẬN 
KHÓ ĐẠT MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ KHÍ HẬU
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Quân đội Mỹ ngày 8/2 lần đầu tiên công bố 
chiến lược khí hậu, được đưa ra nhằm bảo 
vệ các căn cứ trước ảnh hưởng của tình trạng 

trái đất ấm lên cũng như tăng cường năng lực thông 
qua việc huấn luyện binh sĩ ứng phó các hiện tượng 
thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán và lũ lụt. 

Phát biểu tại buổi công bố chiến lược, Bộ trưởng 
Lục quân Christine Wormuth cho rằng trong tất cả 
các mối đe dọa quân đội Mỹ phải đối mặt, ít mối đe 
dọa thực sự liên quan đến “sự tồn vong”, và khủng 
hoảng khí hậu nằm trong số ít đó. 

Quân đội Mỹ đưa ra chiến lược khí hậu dựa trên 
các sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden 
nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, chiến 
lược hướng tới cắt giảm 50% lượng khí thải gây ra 
hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức của năm 
2005, cũng như đạt mục tiêu trung hòa các-bon vào 
năm 2050. Chiến lược này phù hợp với các mục tiêu 
chống biến đổi khí hậu lớn hơn mà chính quyền Tổng 
thống Biden đã đặt ra cho nước Mỹ.

Theo chiến lược, quân đội cắt giảm khí thải gây 
hiệu ứng nhà kính thông qua việc phát triển một đội 
xe NTV (xe chạy hoàn toàn bằng điện phục vụ công 
tác nhưng chỉ chở người, hàng hóa) và đưa microgrid 
- một hệ thống năng lượng độc lập có thể sử dụng 
nhiều nguồn năng lượng, trong đó có cả năng lượng 
tái tạo - vào sử dụng trong mọi dự án lắp đặt trước 
năm 2035. Quân đội Mỹ hiện đang triển khai 950 dự 
án năng lượng tái tạo, trong đó có dự án xây dựng 
một cánh đồng năng lượng mặt trời 2,1 megawatt tại 

thành phố Fort Knox của bang Kentucky, cùng 25 dự 
án microgrid được lên kế hoạch đến năm 2024. Ngoài 
ra, các khóa huấn luyện đội ngũ chỉ huy và binh lính 
phải bao gồm chủ đề biến đổi khí hậu muộn nhất vào 
năm 2028, đồng thời từ năm 2024 triển khai các khóa 
học và thực hành về biến đổi khí hậu. 

Năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin 
tuyên bố Lầu Năm Góc sẽ đưa các yếu tố liên quan biến 
đổi khí hậu vào các mô phỏng quân sự và tập trận.

Trong thập kỷ qua, quân đội và giới tình báo Mỹ 
nhất trí cho rằng biến đổi khí hậu tiềm ẩn mối đe 
dọa an ninh, trong đó có nguy cơ gây tổn hại các 
căn cứ quân sự Mỹ trên thế giới, làm gia tăng cạnh 
tranh toàn cầu đối với các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và nguy cơ xung đột vũ trang. 

Các căn cứ quân sự của Mỹ, trong đó có căn cứ 
Không quân Offutt ở bang Nebraska và căn cứ Không 
quân Tyndall ở bang Florida trong những năm gần 
đây đã thiệt hại hàng tỷ USD do ảnh hưởng của lũ lụt 
và bão mạnh. Nhiệt độ tăng cao tại các khu vực đóng 
quân ở Texas và các bang miền Nam cũng khiến việc 
huấn luyện binh sĩ gặp nhiều trở ngại.

Ông Francesco Femia, người đồng sáng lập 
Trung tâm khí hậu và an ninh và Hội đồng rủi ro 
Chiến lược, đã hoan nghênh chiến lược mà quân 
đội Mỹ vừa đưa ra. Theo ông, quân đội Mỹ đã “thực 
sự ý thức được các nguy cơ an ninh khẩn cấp liên 
quan biến đổi khí hậu” 

(Nguồn: TTXVN)

QUÂN ĐỘI MỸ LẦN ĐẦU TIÊN 
CÔNG BỐ CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ BIẾN KHÍ HẬU
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Năng lượng tổng hợp hạt nhân đang được 
xem là nguồn năng lượng của tương lai khi 
mà nó có thể giải quyết đồng thời hai vấn 

đề nóng của nhân loại: biến đổi khí hậu và bảo đảm 
năng lượng bền vững.

Trong bối cảnh các lãnh đạo trên thế giới đang 
thúc đẩy hành động chống lại tình trạng biến đổi 
khí hậu, năng lượng tổng hợp hạt nhân đang được 
xem là nguồn năng lượng của tương lai khi mà nó 
có thể giải quyết đồng thời hai vấn đề nóng của 
nhân loại: biến đổi khí hậu và bảo đảm năng lượng 
bền vững trong nhiều triệu năm.

Những cuộc thảo luận về nhiệt hạch đang dần 

sôi nổi trên toàn cầu, sau khi loại phản ứng tạo ra 
năng lượng tổng hợp hạt nhân này trở thành chủ đề 
chính tại một phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị 
COP26 do loại phản ứng này có thể tạo ra nguồn 
năng lượng gần như vô hạn mà không phát thải 
khí gây hiệu ứng nhà kính, hoàn toàn phù hợp với 
những tiêu chí về chuyển đổi năng lượng mà thế 
giới đang hướng đến.

Năng lượng tổng hợp hạt nhân được tạo ra thông 
qua phản ứng nhiệt hạch, là quá trình khi các hạt 
nhân nguyên tử nhẹ hợp nhất để tạo thành hạt nhân 
nặng hơn. Khối lượng của hạt nhân tạo thành nhỏ 
hơn khối lượng của hai hạt ban đầu và khối lượng còn 

NĂNG LƯỢNG TỔNG HỢP HẠT NHÂN 
- LỜI GIẢI CHO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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lại trở thành năng lượng. Quá trình nhiệt hạch cũng 
chính là phản ứng cung cấp năng lượng cho mặt trời.

Theo giới khoa học, khác với sản xuất điện hạt 
nhân, bao gồm các phản ứng dây chuyền phân hạch 
cần đến sự kiểm soát để ngăn ngừa tình trạng thoát 
nhiệt có thể dẫn đến tai nạn, phản ứng nhiệt hạch 
kết thúc nếu nhiên liệu cạn kiệt hoặc plasma trở 
nên không ổn định.

Plasma - một chất khí nóng, tích điện được tạo 
thành từ các ion dương và các electron chuyển động 
tự do có những đặc tính riêng biệt với chất rắn, chất 
lỏng và chất khí - là trạng thái vật chất cần thiết để 
phản ứng nhiệt hạch xảy ra.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) 
cho biết về lý thuyết, phản ứng tổng hợp hạt nhân có 
thể tạo ra 1 terajoule năng lượng - xấp xỉ lượng năng 
lượng mà một người ở một quốc gia phát triển tiêu 
thụ trong khoảng thời gian 60 năm, chỉ với một vài 
gam hỗn hợp của deuterium và tritium. Deuterium 
có thể được chiết xuất từ nước biển mà không tốn 
nhiều chi phí, còn tritium có thể được sản xuất từ 
lithium, vốn hiện hữu rất nhiều trong tự nhiên.

Các chuyên gia cho biết quá trình này không tạo 
ra chất thải hạt nhân có hoạt tính cao, tồn tại lâu 
dài như các nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên, vẫn 
còn đó những rào cản cần phải giải quyết để có thể 
bước vào giai đoạn khai thác năng lượng nhiệt hạch 
trên quy mô lớn.

Theo Giáo sư Satoshi Konishi, thuộc Viện Năng 
lượng Tiên tiến của Đại học Kyoto, tuy đổi mới công 
nghệ có thể xuất hiện từ sớm nhưng sự chuyển đổi 
nguồn năng lượng xảy ra muộn hơn, minh chứng 
là trong lịch sử, phải mất hàng thập kỷ sau khi con 

người phát triển thành công kỹ thuật khoan giếng dầu 
thì dầu khí mới lên ngôi. Ông Konishi cũng hy vọng 
nguồn năng lượng nhiệt hạch sẽ góp phần vào mạng 
lưới điện thế giới vào những năm 2040 đến 2050.

Trên thế giới, hiện có những dự án đang được 
triển khai để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển 
năng lượng tổng hợp hạt nhân. Trong số đó, có thể 
kể đến dự án Lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch 
quốc tế mang tên ITER có tổng cộng 35 quốc gia 
thành viên, với EU, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Nga, Nhật Bản và Ấn Độ là thành viên chính, với 
mục đích xây dựng tokamak (một thiết bị sử dụng 
từ trường cực mạnh để giữ plasma nóng trong một 
vật hình xuyến) lớn nhất thế giới ở Pháp để chứng 
minh tính khả thi của nhiệt hạch như một nguồn 
năng lượng quy mô lớn.

Tuy năng lượng nhiệt hạch dường như là giải 
pháp hoàn hảo cho bài toán năng lượng của thế giới 
song vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi triển khai nguồn 
năng lượng này do có chứa chất phóng xạ tritium. 
Chất phóng xạ tritium được coi là nguy hiểm, đặc biệt 
nếu một lượng lớn đi vào cơ thể qua da, phổi hoặc dạ 
dày. Tuy nhiên, chất này vẫn có phần an toàn hơn khi 
so sánh với iodine và cesium - đều là các sản phẩm 
phụ của quá trình phân hạch hạt nhân.

Các nhà khoa học cần tìm hiểu sâu hơn về ảnh 
hưởng của tritium với môi trường và cách khắc 
phục trước khi có thể thúc đẩy năng lượng tổng hợp 
hạt nhân trở thành nguồn năng lượng sạch tương 
lai, đặc biệt khi thế giới vẫn còn quan ngại những 
thảm họa xảy ra liên quan đến hạt nhân 

(Nguồn: TTXVN/Vietnam+)
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 Thiết kế của cây nhân tạo gồm nhiều lớp đĩa phủ hóa chất hút CO2      (Ảnh: ASU)

Những rừng cây cơ học gồm nhiều lớp đĩa 
dùng để hút CO2 có thể giúp ích cho cuộc 
chiến chống biến đổi khí hậu.

Được Klaus Lackner, giáo sư kỹ thuật ở Đại học 
Arizona (ASU) của Mỹ, phát triển, cây nhân tạo có 
thể hút các-bon đi-ô-xít (CO2) hiệu quả gấp hàng 
nghìn lần cây tự nhiên. Các cây đều dạng cột đĩa 
thẳng đứng, mỗi cây có đường kính 1,5m và đặt 
cách nhau 5cm, được bao phủ bởi hợp chất hóa học. 
Hợp chất này hút CO2 từ không khí thổi qua mặt 
đất. Sau đó, CO2 được đổ vào thùng chứa và làm bay 
hơi trong môi trường kín.

Hiện nay, CO2 chủ yếu được lưu trữ và chưa có 
ứng dụng nào khác, dù nhiều dự án đang tìm hiểu 
cách tận dụng nguồn các-bon này. Những dự án 
này bao gồm sử dụng CO2 để sản xuất nhiên liệu 
tổng hợp có thể dùng cho máy bay, giúp giảm nhu 
cầu về dầu khí.

Lackner đã lên kế hoạch mở ba trang trại cây 
nhân tạo lớn. Trang trại đầu tiên sẽ mở cửa ở Arizona 
vào cuối năm nay với kinh phí hỗ trợ 2,5 triệu USD 
do Bộ Năng lượng cấp. Các trang trại được Trung 
tâm khí thải các-bon thuộc ASU thiết kế và xây 
dựng. Sau khi đi vào hoạt động, cả ba trang trại có 
thể hút 1.000 tấn CO2 mỗi ngày, góp phần ứng phó 
biến đổi khí hậu.

Trong 200 năm qua, từ Cách mạng Công nghiệp, 
con người đốt nhiên liệu hóa thạch với số lượng ngày 
càng lớn, liên tục thải CO2 vào khí quyển. Đây là khí 
nhà kính cực mạnh và đang thải vào khí quyển với tốc 
độ nhanh hơn khả năng loại trừ CO2 của các nguồn 
tự nhiên như cây cối. Khi tích tụ trong khí quyển, khí 
CO2 giữ nhiệt lượng gần bề mặt, dẫn tới hiện tượng 
ấm lên toàn cầu 

(Nguồn: Vnexpress)

TRANG TRẠI CÂY NHÂN TẠO 
HÚT 1.000 TẤN CO2 MỖI NGÀY


