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Chiều 12/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường phối hợp với Bộ ngoại giao 
Na Uy, Chương trình phát triển Liên Hợp 

quốc (UNDP) tổ chức lễ khai mạc Hội nghị quốc 
tế về “Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng 
với biến đổi khí hậu”.

Phát biểu khai mạc, thay mặt Chính phủ Việt 
Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, “đại 
dương thân yêu của chúng ta đang đứng trước 

những nguy cơ rất nghiêm trọng do tác động của 
biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hoạt động khai 
thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường biển và các 
rủi ro khác”.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phát triển kinh 
tế đại dương bền vững, hạn chế và thích ứng với 
biến đổi khí hậu là mệnh lệnh của tất cả chúng ta, 
thể hiện mối quan tâm chung của nhân loại và chỉ 
có thể đạt được trên cơ sở hợp tác, đoàn kết toàn 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ ĐẠI DƯƠNG BỀN VỮNG 
VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TIN TRONG NƯỚC

 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững
Ảnh: PV/Vietnam+
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cầu, tôn trọng chủ quyền và lợi ích của mỗi quốc 
gia, phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về 
Luật Biển năm 1982.

Hội nghị này có chủ đề “Giải pháp cho một 
nền kinh tế biển bền vững và có khả năng chống 
chịu” nhằm: thảo luận các cơ hội chính trong việc 
thúc đẩy, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên 
biển cũng như các thách thức chính của khủng 
hoảng COVID-19, biến đổi khí hậu và ô nhiễm, 
đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa đại dương.

Cùng với đó, hội nghị sẽ bàn bạc để xác định cơ 
hội thúc đẩy hành động bảo vệ các hệ sinh thái biển 
với mục tiêu phục hồi kinh tế biển và phát triển 
kinh tế, nâng cao khả năng chống chịu của các cộng 
đồng và quốc gia dễ bị tổn thương; trao đổi kinh 
nghiệm, các thực tiễn tốt và kết quả nghiên cứu 
nhằm đẩy mạnh việc chia sẻ kiến thức về kinh tế 
biển bền vững thành công, các chiến lược và hành 
động thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội nghị là 
diễn đàn huy động hợp tác quốc tế thúc đẩy sự phát 
triển bền vững của nền kinh tế biển Việt Nam.

Đây là hội nghị quốc tế quan trọng, góp phần 
khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc 
tế, thể hiện là thành viên tích cực, đối tác tin cậy 
và có trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn nữa vào 
các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong 
việc đảm bảo hòa bình, an ninh và phát triển bền 
vững, đặc biệt là trong phát triển bền vững kinh 
tế biển, bảo vệ môi trường đại dương và ứng phó 
với biến đổi khí hậu.

Hội nghị quốc tế về kinh tế biển đại dương 
và thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra trong 
bối cảnh rất đặc biệt, khi thế giới đang hướng tới 
hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới 2022 với chủ 
đề “Hồi sinh: Cùng hành động vì đại dương” và 
khẩn trương triển khai các cam kết về khí hậu tại 
Hội nghị COP26 vừa qua.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị “tất cả 
chúng ta quan tâm cùng chung tay hành động vì 
nhân loại cũng như sự sống trên trái đất”.

Là một trong những nước chịu tác động nặng 
nề nhất của nước biển dâng, Việt Nam hiểu rõ giá 
trị của phát triển kinh tế đại dương bền vững, có 
khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu để vừa 
bảo đảm phúc lợi tốt hơn cho mọi người dân, vừa 
làm tròn nghĩa vụ bảo vệ biển và đại dương cùng 
cộng đồng quốc tế cho các thế hệ mai sau. “Chúng 
tôi sẽ nỗ lực hợp tác cùng các quốc gia trong việc 
giải quyết và ứng phó với các thách thức toàn cầu 
vì một biển xanh, trong lành và một nền kinh tế 
bền vững”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Theo Chương trình, Hội nghị bao gồm 4 phiên: 
Phiên khai mạc; Phiên toàn thể về Rủi ro an ninh 
liên quan đến khí hậu; Phiên toàn thể đặc biệt về 
Giải quyết vấn đề ô nhiễm đại dương và Rác thải 

nhựa đại dương về Một Thách thức lớn của thế kỷ 
XXI và phiên Bế mạc.

Bên cạnh các phiên toàn thể và phiên chuyên đề, 
sẽ có các cuộc họp và sự kiện bên lề đáng chú ý bao 
gồm: công bố Báo cáo kinh tế biển xanh - Hướng 
đến phát triển bền vững kinh tế biển; Mô hình nhà 
chống bão, lũ - Bài học kinh nghiệm từ miền Trung 
Việt Nam; Triển lãm đóng góp của doanh nghiệp và 
các sáng kiến khác cho kinh tế đại dương bền vững 
và thích ứng với biến đổi khí hậu 

 Nguồn: Báo Môi trường và Đô thị
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 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư phát biểu tại Hội thảo

   Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Thông tin được đưa ra tại Hội thảo chia sẻ kết 
quả Báo cáo Rà soát Đầu tư và Chi tiêu công 
cho Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam (CPEIR), 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UNDP tổ 
chức tại Hà Nội chiều 11/3. 

Báo cáo CPEIR đã đánh giá chi ngân sách Nhà 
nước cho biến đổi khí hậu của sáu bộ (Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công 
Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ), 
29 tỉnh/thành phố tham gia rà soát. Theo đó, ngân 
sách cho biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2016-
2020 của sáu bộ có giá trị từ 8.000-13.500 tỷ đồng/
năm, ổn định tương đương 26-38% tổng ngân sách 
cấp bộ. Hơn 90% ngân sách được chi cho nhiệm 
vụ thực hiện đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu; 
phần còn lại chi cho “Khoa học, kỹ thuật và xã hội” 
và “Chính sách và quản lý nhà nước”.

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và Bộ Giao thông Vận tải chiếm khoảng 80% 
tổng chi cho biến đổi khí hậu mỗi năm, tập trung 
vào cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông. Các bộ 
khác có cơ cấu chi cho biến đổi khí hậu đa dạng 
hơn, bao gồm các hoạt động thích ứng, giảm nhẹ 
và kết hợp cả hai. Sự đa dạng của các nhiệm vụ liên 
quan đến khí hậu của các bộ cho thấy tính đa dạng 

trong các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu được 
xác định trong nhiệm vụ chính sách của các bộ.

Ngân sách cho biến đổi khí hậu của 29 tỉnh/
thành phố tăng gần 60%, từ khoảng 15.000 tỷ đồng 
năm 2016 lên gần 24.000 tỷ đồng vào năm 2020, 
tăng đều qua từng năm và chiếm tỷ trọng tương đối 
ổn định khoảng 16-21% tổng ngân sách cấp tỉnh. 
Điều này chứng tỏ các tỉnh đang ngày càng quan 
tâm nhiều hơn đến biến đổi khí hậu. 

Các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu chiếm 
hơn 90% tổng mức chi. Hơn một nửa khoản chi cho 
nhiệm vụ thực hiện đầu tư ứng phó với biến đổi khí 
hậu (CCD) tập trung vào các lĩnh vực giao thông 
vận tải, khả năng chống chịu của các khu vực thành 
phố và dân cư, thủy lợi, đê sông và kè biển, chủ yếu 
liên quan đến cơ sở hạ tầng. Mục tiêu chi cho biến 
đổi khí hậu giữa các tỉnh khác nhau do bối cảnh và 
nhu cầu của các địa phương khác nhau.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo CPEIR cũng bao 
gồm chi đầu tư và chi thường xuyên ngân sách 
Nhà nước, trong đó, có hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA), giai đoạn 2016-2020 và chi ngân 
sách Nhà nước của giai đoạn 2011-2015 của năm 
bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, 
Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng) và ba tỉnh (An 
Giang, Bắc Ninh và Quảng Nam).

Thông qua các nghiên cứu, đánh giá, báo cáo 

TRONG 5 NĂM, NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 
CHO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TĂNG GẦN 60% 

Chi tiêu ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 ở 29 tỉnh/thành phố đã tăng gần 60%. Trong đó, 
hầu hết dành cho hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu và đầu tư cơ sở hạ tầng. Điều này phù hợp với các ưu 
tiên chính sách của đầu tư công, trong khi chi cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính chủ yếu đến 
từ khu vực tư nhân.
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 Quang cảnh Hội thảo

đã chỉ ra ba nhóm vấn đề. Về chính sách và thể chế, 
Việt Nam đã ứng phó mạnh mẽ với các thách thức 
về biến đổi khí hậu, thể hiện ở việc ban hành hàng 
loạt chính sách, chương trình quốc gia về biến đổi 
khí hậu, thực hiện lồng ghép nhiệm vụ ứng phó 
trong các chiến lược phát triển kinh tế xã hội 5 năm, 
10 năm và hàng năm. Thứ hai, các giải pháp thích 
ứng và giảm nhẹ có thể được tăng cường nhằm góp 
phần thực hiện thành công Đóng góp do quốc gia 
tự quyết định của Việt Nam (NDC) trong giai đoạn 
2021-2030. Thứ ba, quy mô ngân sách đầu tư cho 
biến đổi khí hậu của các tỉnh và các bộ đều có sự 
tăng trưởng.

Các đánh giá trong báo cáo có thể giúp hệ thống 
quản lý tài chính công tăng cường khả năng ứng 
phó biến đổi khí hậu; thúc đẩy chuyển đổi ngân 
sách từ dựa trên đầu vào sang ngân sách dựa trên 
đầu ra; tạo điều kiện cho can thiệp chính sách liên 
quan đến khí hậu các cấp bộ, ngành, địa phương.

CPEIR cho thấy sự cần thiết phải có một hệ 
thống theo dõi, báo cáo toàn diện đầu tư và chi tiêu 
cho biến đổi khí hậu được tích hợp vào hệ thống 
lập kế hoạch và ngân sách; chuyển đổi từ hồi cứu 
sang theo dõi chi tiêu biến đổi khí hậu một cách chủ 
động. Từ đó, nâng cao nhận thức của cộng đồng và 
doanh nghiệp, thúc đẩy sự tham gia của các bên có 
liên quan nhằm tăng cường hiệu quả chi tiêu công 
cho biến đổi khí hậu, đặc biệt trong giai đoạn triển 
khai chiến lược 10 năm 2021-2030, bà Nguyễn Thị 
Bích Ngọc nhấn mạnh.

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện UNDP tại 
Việt Nam cho biết kết quả phân tích của CPEIR có 
thể được sử dụng để cung cấp thông tin cho việc xây 
dựng và điều chỉnh chính sách nhằm huy động tài 
chính từ các nguồn khác nhau và thúc đẩy các can 
thiệp liên quan đến khí hậu. UNDP đánh giá cao 
rằng Việt Nam đã và đang tiếp tục tăng ngân sách 

cho thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Tuy 
nhiên, ngân sách thích ứng với biến đổi khí hậu vẫn 
chưa đủ để giải quyết các nhu cầu và rủi ro khí hậu 
của Việt Nam.

Cần xây dựng một hệ thống giám sát và báo cáo 
toàn diện, để cải thiện việc lập ngân sách cho biến 
đổi khí hậu, cung cấp thông tin để lập kế hoạch và 
chính sách về biến đổi khí hậu và để trao đổi thông 
tin chi tiêu về khí hậu với cộng đồng quốc tế. Hệ 
thống này bao gồm chi đầu tư và chi thường xuyên 
ngân sách trung ương và địa phương, chi từ các quỹ 
ngoài ngân sách và có thể cả đầu tư tư nhân - bà 
Caitlin Wiesen đề xuất.

Theo ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, 
Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư), báo cáo chưa hẳn là nghiên cứu có chiều 
sâu số liệu để có thể đưa ra các quyết định chính 
sách. Nhưng những phát hiện của báo cáo đã cung 
cấp “bức tranh tổng thể” về đầu tư và chi tiêu công 
cho biến đổi khí hậu. Các nhà hoạch định chính 
sách hoàn toàn có thể dựa vào đây để đưa ra những 
định hướng ưu tiên trong thời gian tới.

Để đảm bảo phân tích rõ ràng và toàn diện 
các nhiệm vụ của khu vực công và các ưu tiên chi 
tiêu về biến đổi khí hậu, các bộ, ngành, UBND cấp 
tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính các tỉnh 
cần nắm vững các chính sách về biến đổi khí hậu, 
cần tăng cường năng lực đánh giá tác động của 
biến đổi khí hậu và các hoạt động ứng phó biến 
đổi khí hậu 

 Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường

 Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam phát 
biểu tại hội thảo
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Ngày 9/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 
đã họp về chủ đề “Đóng góp tài chính 
khí hậu trong việc giữ vững hòa bình và 

an ninh”, dưới sự chủ trì của ông Sultan Al-Jaber, 
đặc phái viên về biến đổi khí hậu kiêm Bộ trưởng 
Công nghiệp và Công nghệ của Các Tiểu vương 
quốc Arab Thống nhất (UAE) - nước Chủ tịch Hội 
đồng Bảo an tháng 3/2022.

Phiên họp có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại 
giao Antigua và Barbua, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại 
Anh, Chủ tịch Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi 
khí hậu lần thứ 26 (COP26), đặc phái viên của Tổng 
thống Mỹ về khí hậu, Giám đốc điều hành Quỹ Khí 
hậu xanh cùng đại diện hơn 50 quốc gia thành viên 
Liên hợp quốc.

Đại diện các nước và diễn giả đã thảo luận về 
các kết quả và thách thức trong quá trình triển khai 
các cam kết về tài chính khí hậu nhằm đóng góp 
vào việc ngăn ngừa xung đột, duy trì ổn định và xây 
dựng hòa bình.

Các diễn giả cho rằng nguồn tài chính khí hậu 
được huy động đến nay còn ở dưới mức đề ra, trong 
khi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với tiến 
trình xây dựng hòa bình và quản lý rủi ro liên quan 
đến khí hậu còn hạn chế.

Về vai trò của Hội đồng Bảo an, đại đa số ý kiến 
ủng hộ Hội đồng Bảo an tiếp cận và giải quyết khía 
cạnh an ninh của vấn đề này một cách toàn diện, 
trong đó có mối liên hệ với tài chính khí hậu. Một 
số nước khác kêu gọi Hội đồng Bảo an sớm đạt 
đồng thuận để thông qua một nghị quyết nhằm ứng 
phó với các thách thức về an ninh do sự tác động 
của biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ Lê 
Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực 
Việt Nam tại Liên hợp quốc, chia sẻ quan ngại về 
các thách thức của biến đổi khí hậu, khiến hàng 
chục triệu người bị mất nhà cửa, làm trầm trọng 
thêm các thách thức an ninh xuyên biên giới, nhất 
là tại những khu vực chịu ảnh hưởng của xung đột.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng 
của bảo đảm công bằng và công lý trong ứng phó 
với biến đổi khí hậu, trong đó các cam kết tài chính 
khí hậu phải được thực hiện đầy đủ trên cơ sở trách 

nhiệm chung nhưng khác biệt.
Nhu cầu và ưu tiên của các nước đang phát 

triển, đặc biệt là những nước đang bị ảnh hưởng 
xung đột phải được xem xét một cách đầy đủ.

Đại diện Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ 
đối tác và phối hợp trong toàn hệ thống Liên hợp 
quốc để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, ủng hộ 
Hội đồng Bảo an tiếp tục thảo luận về an ninh khí 
hậu, vai trò của tài chính khí hậu trong ngăn ngừa 
xung đột, gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và tái 
thiết sau xung đột.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh là một trong 
những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, Việt 
Nam đang nỗ lực giảm thiểu các tác động tiêu cực 
của biến đổi khí hậu và bảo đảm mức phát thải ròng 
bằng “0” vào năm 2050. Việt Nam cam kết sẽ tiếp 
tục tham gia các nỗ lực quốc tế, thúc đẩy quan hệ 
đối tác và tài chính khí hậu để ứng phó biến đổi 
khí hậu.

Họp theo thế thức Arria, là hình thức họp không 
chính thức của Hội đồng Bảo an nhằm thảo luận về 
các vấn đề quan trọng, mới nổi, có sự tham gia của 
các nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng như các 
thành viên Liên hợp quốc ngoài Hội đồng Bảo an, 
các tổ chức quốc tế, cá nhân hoạt động trong lĩnh 
vực liên quan 

 Nguồn: Hải Vân  (TTXVN/Vietnam+)

VIỆT NAM KÊU GỌI BẢO ĐẢM THỰC THI 
CÁC CAM KẾT VỀ TÀI CHÍNH KHÍ HẬU

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa nhấn mạnh Việt 
Nam đang nỗ lực giảm thiểu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và bảo đảm mức phát thải ròng bằng 
“0” vào năm 2050.



8

TIN TRONG NƯỚC

Số 02/2022

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã 
chủ trì cuộc họp trực tuyến với bà Hyoeun 

Jenny Kim, Đại sứ Biến đổi khí hậu Hàn Quốc 
về việc triển khai Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác về 
biến đổi khí hậu. Cùng dự có ông Lê Ngọc Tuấn, 
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Phạm Văn Tấn, 
Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; đại diện 
Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Công Thương; đại diện các cơ quan liên quan của 
Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Bộ 
Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Thứ trưởng 
Lê Công Thành cảm ơn bà Hyoeun Jenny Kim và 
các đồng nghiệp Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp để 
trao đổi, thảo luận về cách thức hai bên thực hiện 
Thỏa thuận Khung hợp tác về biến đổi khí hậu giữa 
Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng thời, Thứ 
trưởng tin tưởng rằng việc thực hiện có hiệu quả 
Thỏa thuận sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện 
các kết quả của Hội nghị COP26 của cả Việt Nam 
và Hàn Quốc và quan trọng hơn là thúc đẩy quan hệ 

hợp tác song phương giữa hai nước.
Theo Thứ trưởng, ngay sau Hội nghị COP26, 

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ban 
Chỉ đạo Quốc gia triển khai thực hiện cam kết của 
Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm là đề xuất cơ chế, 
chính sách, pháp luật, quy hoạch, thúc đẩy cải cách 
thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi và tận 
dụng các cơ hội huy động nguồn lực trong và ngoài 
nước cho phát triển hạ tầng ứng phó biến đổi khí 
hậu và phát triển năng lượng tái tạo.

Cùng với đó, Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung, ban 
hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về ứng 
phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và các lĩnh 
vực khác có liên quan như điện lực, đất đai… để 
từng bước đồng bộ hành lang pháp lý cho ứng phó 
với biến đổi khí hậu.

Trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục hoàn 
thiện thể chế, chính sách, quy định pháp luật về 
ứng phó với biến đổi khí hậu; điều chỉnh cơ cấu 
kinh tế theo hướng các-bon thấp và khả năng chống 
chịu với khí hậu; cập nhật Đóng góp do Quốc gia 
tự quyết định (NDC) phù hợp với mục tiêu không 

VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC TÍCH CỰC TRIỂN KHAI 
BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành (thứ hai từ phải qua trái) phát biểu tại cuộc họp 
Ảnh: monre.gov.vn
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phát thải ròng vào năm 2050; thúc đẩy phát triển 
điện gió, điện mặt trời xa bờ và trên đất liền; loại 
bỏ dần điện than; điều chỉnh lại Chiến lược tăng 
trưởng xanh; phát triển thị trường các-bon trong 
nước, kết nối với thị trường khu vực và thế giới; xây 
dựng và thực hiện các cơ chế trao đổi và bù đắp tín 
chỉ các-bon và phát thải khí nhà kính.

Bà Hyoeun Jenny Kim, Đại sứ Biến đổi khí hậu 
của Hàn Quốc đánh giá cao Việt Nam đã tích cực 
tham gia vào các sáng kiến toàn cầu tại Hội nghị 
COP26, nổi bật là các cam kết về giảm phát thải 
ròng vào năm 2050; giảm phát thải khí mê-tan; 
than để chuyển đổi điện sạch và hành động thích 
ứng toàn cầu. Đồng thời, bà Hyoeun Jenny Kim 
tin tưởng rằng với chính sách phát triển mới của 
Chính phủ Việt Nam cũng như sự quyết tâm của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, trong tương 
lai, Việt Nam sẽ phát triển và đạt được những thành 
tựu đáng ghi nhận.

Bà Đại sứ cũng mong muốn Việt Nam và Hàn 
Quốc thắt chặt hợp tác để có những ứng phó phù 
hợp, tiếp tục phát triển bền vững, đồng thời, nâng 
quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới trong thời 
gian tới.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan của hai bên 
đã thảo luận về những nội dung quan trọng triển 
khai MOU về biến đổi khí hậu; đồng thời, đề xuất 
các hoạt động hợp tác cụ thể để phù hợp với kế 

hoạch triển khai chung cho năm 2022 và những 
năm tới, để cuộc họp tiếp theo có thể đánh giá kết 
quả hợp tác của hai bên 

Nguồn: Việt Khang (monre.gov.vn)

 Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến 
   Ảnh: monre.gov.vn
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Ngày 17/3, tại buổi làm việc với Trợ lý Tổng 
Thư ký Liên hợp quốc Selwin Chalres 
Hart, Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ 

mong muốn Liên hợp quốc giúp Việt Nam huy 
động nguồn lực quốc tế để thực hiện các cam kết 
tại Hội nghị COP26.

Ông Selwin Chalres Hart khẳng định Liên hợp 
quốc rất quan tâm và mong muốn có thể hỗ trợ Việt 
Nam trong thực hiện các cam kết ứng phó với biến 
đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang 
đã cập nhật với Trợ lý Tổng Thư ký về việc triển 
khai các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 
thời gian qua, trong đó có việc thành lập Ban Chỉ 
đạo Quốc gia do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm 
Trưởng Ban chỉ đạo.

Đại sứ bày tỏ mong muốn Liên hợp quốc, bằng 

khả năng điều phối, sẽ giúp Việt Nam huy động 
nguồn lực quốc tế, hỗ trợ việc thực hiện các cam 
kết nêu tại Hội nghị COP26.

Đại sứ hy vọng Liên hợp quốc sẽ có cách tiếp 
cận toàn diện trong hỗ trợ Việt Nam thực hiện các 
cam kết tại Hội nghị COP26 và khẳng định Việt 
Nam sẵn sàng lắng nghe các đề xuất hợp tác từ phía 
Liên hợp quốc 

Nguồn: : TTXVN/Vietnam+

LIÊN HỢP QUỐC KHẲNG ĐỊNH ƯU TIÊN HỖ TRỢ VIỆT NAM 
ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 Đại sứ Đặng Hoàng Giang và Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc Selwin Chalres Hart 
Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN
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DỄ BỊ TỔN THƯƠNG NHƯNG ĐI ĐẦU 
TRONG THÍCH ỨNG

Phụ nữ được xếp vào nhóm đối tượng 
dễ bị tổn thương trước những tác động của BĐKH, 
đặc biệt tại những khu vực nhạy cảm với thiên tai, 
thời tiết bất thường; vùng nông thôn, miền núi - nơi 
điều kiện sản xuất cũng như mức sống còn nhiều 
khó khăn. Mặc dù vậy, phụ nữ lại là lực lượng tiên 
phong trong áp dụng các hoạt động thích ứng với 
BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thảm họa môi 
trường, nhất là khi nam giới di cư tìm việc làm. Họ 

đóng vai trò quan trọng trong gia đình, cộng đồng 
và có mối quan hệ gần gũi với những người xung 
quanh. Khi có điều kiện, họ cũng có khả năng tạo ra 
nguồn lực đóng góp cho công tác thích ứng BĐKH, 
giảm phát thải khí nhà kính.

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, 
ngành, tổ chức quốc tế triển khai các chương trình, 
dự án lồng ghép giới trong phòng chống thiên tai, 
thích ứng với BĐKH. Đặc biệt, từ năm 2010 đến 
nay, được sự hỗ trợ rất tích cực và hiệu quả về kỹ 

PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP 
TỪ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay, Liên hợp quốc đã lấy chủ đề toàn cầu là “Bình đẳng hôm nay vì một ngày 
mai bền vững”. Thông điệp nhằm ghi nhận sự đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trong thích ứng, giảm thiểu biến 
đổi khí hậu (BĐKH), hướng tới xây dựng một tương lai bền vững hơn cho tất cả mọi người. Đây cũng là mục tiêu 
của nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, khởi nghiệp bền vững cho phụ nữ tại Việt Nam thời gian qua.

 Phụ nữ là lực lượng tiên phong trong áp dụng các hoạt động thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
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thuật và tài chính của Cơ quan Liên hợp quốc về 
bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN 
Women), Hội đã triển khai được nhiều dự án, phát 
huy nhiều kinh nghiệm bản địa, sáng kiến của phụ 
nữ ở cơ sở, góp phần giải quyết những vấn đề thực 
tế của họ về nhà ở, tín dụng, sinh kế và dịch vụ cơ 
bản - những yếu tố nằm ở điểm giao thoa giữa khả 
năng phục hồi và phát triển.

Có thể kể tới một số mô hình như: Sản xuất 
mắm, ruốc, khô khuyết tại Huế; trồng gừng trong 
bao và trồng cây chùm ngây tại Quảng Bình; tổ hợp 
tác đan lục bình ở Đồng Tháp; trồng thâm canh 
lạc đỏ địa phương thích ứng với xói mòn theo tiêu 
chuẩn của VietGap; nuôi gà thả vườn an toàn sinh 
học tại Lào Cai; trồng sen trên đất lúa kém hiệu quả 
theo tiêu chuẩn của VietGAP… Việc tuân thủ các 
kỹ thuật sản xuất bền vững không chỉ bảo vệ sức 
khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng, làm 
tăng hiệu quả kinh tế mà còn bảo vệ môi trường, 
đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải chung của 
quốc gia.

5 YẾU TỐ TẠO NÊN 
MÔ HÌNH THÀNH CÔNG

Rút ra các bài học kinh nghiệm từ hàng trăm 
mô hình sản xuất, kinh doanh sáng tạo do phụ nữ 
làm chủ, bà Minh Hươn, Phó Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng có 5 yếu tố tạo nên 
một mô hình thành công đem lại hiệu quả kinh tế 
lâu dài, có thể nhân rộng, phát triển và đóng góp 
cho hoạt động thích ứng BĐKH, giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai.

Đầu tiên, bất cứ mô hình nào khi triển khai cần 
tư duy lấy phụ nữ làm trung tâm, kết hợp giữa kiến 
thức bản địa và tiến bộ khoa học, kỹ thuật để lựa 
chọn phương án phù hợp nhất với điều kiện tại địa 
phương. Thứ hai, việc hỗ trợ cần tiến hành song 
song giữa “cầm tay chỉ việc” và hỗ trợ trang thiết 
bị, phương tiện nhằm tăng năng suất, cải tiến quy 
trình kỹ thuật.

Điểm thứ ba giúp mang lại kết quả cao là phải 
hình thành chuỗi liên kết, từ sản xuất đến tiêu thụ. 
Sản phẩm phải có đầu ra. Để bắt kịp xu thế kinh 
tế số, điển hình là giai đoạn dịch bệnh COVID-19 
hiện nay, Hội đã và đang đẩy mạnh thương mại 
điện tử, hỗ trợ tập huấn cho các hội viên phụ nữ 
chuyển đổi cách thức quảng bá, lựa chọn kênh phân 
phối hiện đại như mạng xã hội, các nền tảng bán 
hàng trực tuyến...

Thứ tư là sự gắn kết với địa phương. Dù mô hình 
do cá nhân khởi nghiệp hay do bộ, ngành, tổ chức 
quốc tế triển khai, luôn có cán bộ khuyến nông 
tham gia. Đây là điều kiện để mô hình gắn liền với 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
về lâu dài chứ không chỉ là mô hình thí điểm từ 

bên ngoài. Cuối cùng, nhiều mô hình đã phát triển 
lên tổ hợp tác, hợp tác xã - tức là trở thành kinh tế 
tập thể. Sự phát triển thể hiện ở nhu cầu tập trung 
nguồn lực, chia sẻ nguyên liệu sản xuất, nâng cao 
chất lượng sản phẩm và giữ cho sản xuất, tiêu thụ 
ổn định hơn.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ 
khi chủ động chuyển đổi sinh kế, khởi nghiệp sản 
xuất kinh doanh còn gặp nhiều rào cản. Phần lớn 
phụ nữ tham gia vào các hoạt động nông nghiệp và 
sinh kế nhỏ lẻ, bị hạn chế tiếp cận thông tin, nguồn 
lực, tín dụng, thị trường, các chương trình đào tạo 
nghề và dịch vụ khuyến nông, đặc biệt là những hộ 
gia đình nghèo và dân tộc thiểu số, dẫn đến việc hạn 
chế năng lực thích ứng và chống chịu với BĐKH.

Để xóa bỏ dần các rào cản, hỗ trợ phụ nữ tiếp 
cận dễ dàng hơn với những ưu đãi, các nhà quản lý 
cần cụ thể hóa việc lồng ghép bình đẳng giới vào các 
chương trình, chiến lược, dự án theo hướng thiết 
thực, hiệu quả; thúc đẩy ngân sách cho các dự án, 
doanh nghiệp do nữ làm chủ; tăng cường các hoạt 
động chia sẻ kinh nghiệm và để phụ nữ tham gia các 
chương trình phát triển sinh kế ứng phó BĐKH... 
Việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thực 
hiện các chính sách như Đóng góp do quốc gia tự 
quyết định (NDC) là tiền đề quan trọng thúc đẩy và 
tạo điều kiện cho phụ nữ trong các hoạt động thích 
ứng BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai  

Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường
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Thư ký điều hành Công ước khung của Liên 
hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) 
Patricia Espinosa ngày 12/3 bày tỏ hy vọng 

Hội nghị COP27, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới 
tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh của Ai 
Cập, sẽ là bước ngoặt hành động vì khí hậu.

Tuyên bố của bà Espinosa được đưa ra trong 
cuộc gặp cùng ngày tại thủ đô Cairo với Tổng thống 
El-Sisi.

Bà Espinosa đã đánh giá cao những nỗ lực của 
Cairo trong bối cảnh Ai Cập là một trong những 
quốc gia đang phát triển đầu tiên áp dụng các chính 
sách quyết đoán liên quan đến ứng phó với biến đổi 
khí hậu. Theo quan chức Liên hợp quốc, Ai Cập đã 
giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến môi trường 
và theo đuổi “chuyển đổi xanh” trên cơ sở xây dựng 
các thành phố thân thiện với môi trường, giao 
thông sạch, phát hành trái phiếu xanh và thông qua 
Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu năm 2050.

Về phần mình, Tổng thống El-Sisi khẳng định 
Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác với Liên 
hợp quốc liên quan đến công tác chuẩn bị cho Hội 
nghị COP27. Đây là một phần trong nỗ lực của 
quốc gia Bắc Phi nhằm thúc đẩy những kết quả của 
Hội nghị COP26, với mục tiêu đạt được các giải 
pháp khả thi quốc tế, cam kết ứng phó với biến đổi 
khí hậu và đảm bảo nguồn tài trợ cần thiết cho các 
quốc gia đang phát triển.

Trước đó, Ai Cập đã đưa ra 5 chiến lược bên lề 
Hội nghị COP26, bao gồm thúc đẩy quản trị hành 
động với biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế bền 
vững, tăng cường thích ứng và đẩy mạnh nghiên 
cứu khoa học.

Ai Cập cũng tuyên bố sẽ nói lên nguyện vọng 
của châu Phi, khẳng định châu lục này không chịu 
trách nhiệm về cuộc khủng hoảng khí hậu song 

phải gánh chịu những hậu quả tiêu cực nhất trên 
các mặt trận kinh tế, xã hội, an ninh và chính trị.

Những tháng gần đây, Ai Cập đã phối hợp 
chuẩn bị Hội nghị COP27 với các đối tác quốc tế và 
các quan chức khí hậu, trong đó có Đặc phái viên 
Tổng thống Mỹ về vấn đề khí hậu John Kerry trong 
chuyến thăm gần đây của ông tới Cairo 

Nguồn: Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

LIÊN HỢP QUỐC TIN TƯỞNG HỘI NGHỊ COP27 TẠI AI CẬP 
LÀ BƯỚC NGOẶT HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU

TIN THẾ GIỚI

 Thư ký UNFCCC Patricia Espinosa và Tổng thống Ai Cập 
Abdel-Fattah El-Sisi

Ảnh: presidency.eg

Tổng thống Ai Cập El-Sisi khẳng định nước này mong muốn tăng cường hợp tác với Liên hợp quốc liên 
quan đến công tác chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về 
Biến đổi khí hậu (COP27).
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Báo cáo được Liên hợp quốc công bố cho biết 
143 triệu người, 1/3 trong số đó ở châu Á, có 
thể phải bỏ nhà đi nơi khác trong 30 năm tới 

do biến đổi khí hậu.
Những người này phải rời bỏ nhà cửa đi nơi khác 

do nước biển dâng, hạn hán, nhiệt độ khắc nghiệt và 
những thảm họa khí hậu khác, báo cáo của Ủy ban 
Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu được Liên hợp 
quốc công bố ngày 28/2 cho biết.

Theo báo cáo, cứ ba người di cư trên thế giới sẽ 
có một người ở châu Á, nơi đứng đầu thế giới về số 
người phải di dời do thời tiết khắc nghiệt, phần lớn 
là bão và lũ lụt. Giới chuyên gia dự đoán các dòng 
người di cư và nhu cầu tái định cư sẽ tăng lên.

“Khí hậu toàn cầu đang ấm lên, một số khu 
vực với mật độ dân cư đông đúc sẽ trở nên không 
an toàn hoặc không thể ở được”, báo cáo có đoạn. 
Khoảng 40 triệu người ở Nam Á có thể phải di dời 
đến nơi khác trong 30 năm tới vì thiếu nước, mất 
mùa, triều cường và các thảm họa khác.

Chris Field, chuyên gia môi trường của Đại học 
Stanford, người phụ trách báo cáo của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí hậu, cho biết nhiệt độ gia tăng 
là mối lo ngại đặc biệt. “Trên trái đất có một số nơi 
quá nóng để sinh sống”, ông Field cho biết. “Nhưng 

điều này đã bắt đầu diễn ra ở châu Á, có thể xảy ra 
nhiều hơn nữa trong tương lai và chúng ta cần suy 
nghĩ thật kỹ về tác động của nó”.

Chưa quốc gia nào cấp quyền tị nạn hoặc các 
hình thức bảo trợ pháp lý cho những người phải di 
cư vì biến đổi khí hậu. Amali Tower, sáng lập viên 
tổ chức Người tị nạn khí hậu, cho biết tốc độ di dân 
vì khí hậu có thể bị chậm lại nếu Mỹ và các nước 
châu Âu hành động để giảm lượng phát thải khí nhà 
kính xuống “0”.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, đối phó với 
người di cư vì khí hậu sẽ trở thành một vấn đề 
chính sách lớn đối với khu vực cận Sahara của châu 
Phi và Mỹ Latinh trong vài thập kỷ tới. Hầu hết dân 
chúng sẽ di cư từ nông thôn đến các thành phố, đặc 
biệt là ở châu Á, nơi có thể có tới 2/3 dân số sống ở 
thành thị trong 30 năm tới.

“Về cơ bản, những người di cư từ vùng nông 
thôn sau đó sẽ sống tại một khu ổ chuột nào đó”, 
Abhas Jha, một quản lý thuộc bộ phận Quản lý Rủi 
ro Thiên tai và Biến đổi Khí hậu của Ngân hàng Thế 
giới tại Nam Á, cho biết 

Nguồn: Nguyễn Tiến (VnExpress)

HÀNG CHỤC TRIỆU NGƯỜI CHÂU Á CÓ THỂ MẤT NHÀ 
VÌ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 Xe quân sự chở dân thường ra khỏi khu vực bị ngập sau mưa lớn ở Jakarta, Indonesia ngày 20/2                              Ảnh: AP
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 Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu tại lê khai mạc IPU-144
Ảnh: nasional.kompas.com

Tối 20/3, phát biểu khai mạc Đại hội đồng 
Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 144 
(IPU-144), Tổng thống Indonesia Joko 

Widodo nhấn mạnh biến đổi khí hậu là “thách thức 
khủng khiếp” nếu chính phủ và quốc hội các nước 
không kịp thời có các chính sách để giải quyết. IPU-
144 và các cuộc họp liên quan đã chính thức khai 
mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Nusa Dua trên 
đảo Bali của Indonesia, với sự tham dự của các đại 
biểu đến từ 132 quốc gia, trong đó có 68 Chủ tịch và 
Phó Chủ tịch Quốc hội. 

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm 
Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà làm Trưởng đoàn tham 
dự các phiên họp toàn thể, hội thảo, thảo luận, cũng 
như các hoạt động khác trong khuôn khổ IPU-144 
với chủ đề “Hướng tới mức phát thải ròng bằng “0” 
- Vận động Nghị viện hành động chống biến đổi 
khí hậu”.

Phát biểu khai mạc IPU-144, Tổng thống 
Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đã điểm lại những 
thách thức mà cộng đồng quốc tế đang phải đối 
mặt, cho rằng biến đổi khí hậu là “thách thức khủng 

khiếp” nếu chính phủ và quốc hội các nước không 
kịp thời có các chính sách để giải quyết. 

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh việc ngăn chặn 
biến đổi khí hậu rất khó khăn, ví dụ trong quá trình 
chuyển đổi năng lượng từ năng lượng hóa thạch 
sang năng lượng mới và tái tạo.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán khí hậu 
thường được thảo luận ở cấp độ toàn cầu, song 
chưa có hành động thực sự.

Do vậy, người đứng đầu nhà nước Indonesia 
cho rằng thế giới cần hành động để huy động các 
nguồn tài chính khí hậu, đầu tư vào năng lượng mới 
và tái tạo, và chuyển giao năng lượng. 

Trên tinh thần đó, Tổng thống Jokowi bày tỏ 
hy vọng tất cả nghị viện các nước thành viên IPU 
có thể huy động cùng với chính phủ để đưa ra một 
quyết định, một hành động thực sự và cụ thể để có 
thể triển khai trên thực địa 

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI 
LẦN THỨ 144
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Quỹ Gates phối hợp nhà sản xuất khí đốt lớn 
Qatar sẽ cùng đầu tư 200 triệu USD trong 
hai năm tới để hỗ trợ cho nông dân ở các 

nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ông Mark Suzman, Giám đốc điều hành Quỹ 

Gates cho biết mối quan hệ đối tác mới, được công 
bố ngày 27/3 tại một hội nghị ở Qatar, tập trung 
vào việc giới thiệu các phương pháp canh tác thích 
ứng với biến đổi khí hậu và công nghệ cho các cộng 
đồng phụ thuộc vào nông nghiệp, chủ yếu ở châu 
Phi cận Sahara, để giúp người dân có lương thực 
và thu nhập.

Ông nói với Reuters: “Chúng tôi đang cố gắng 
giúp những cộng đồng ở đó đối mặt với thực tế 
của biến đổi khí hậu và theo một cách nào đó, 
giúp giảm thiểu những thiệt hại trong tương lai 
của biến đổi khí hậu, điều có thể khiến họ rơi vào 
cảnh nghèo đói hơn”.

Chẳng hạn, sự hợp tác này nhằm mục đích giới 

thiệu những con gà lưỡng dụng, được nuôi để làm 
thực phẩm và sản xuất trứng, cho những phụ nữ có 
thu nhập thấp ở các vùng của châu Phi. Gà được lai 
tạo để có năng suất trong nhiều điều kiện khí hậu 
khác nhau.

Ông Suzman nói: “Biến đổi khí hậu đã và đang 
diễn ra. Chúng ta đã gặp hạn hán nhiều hơn, lũ lụt 
thường xuyên hơn, thời tiết khó dự đoán hơn”.

Quỹ Bill và Melinda Gates là một tổ chức phi lợi 
nhuận chính nhằm giải quyết vấn đề nghèo đói và 
bất bình đẳng. Ông Suzman cho biết họ sẽ tài trợ 
cho mối quan hệ đối tác trên cơ sở 50-50 với Quỹ 
Phát triển Nhà nước của Qatar 

Nguồn: Báo Nhân dân

QUỸ GATES PHỐI HỢP QATAR HỖ TRỢ 200 TRIỆU USD 
CHO NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 Cổng trụ sở Quỹ Bill & Melinda Gates ở Seattle, Washington, Mỹ                     Ảnh: Reuters
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Trong vòng 5 năm tới, tất cả mọi người cần 
được bảo vệ bởi các hệ thống cảnh báo sớm 
ứng phó với biến đổi khí hậu và thời tiết 

khắc nghiệt, theo một mục tiêu mới của Liên hợp 
quốc. Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres 
đã giao nhiệm vụ cho Tổ chức Khí tượng Thế giới 
(WMO) trình bày một kế hoạch hành động tại hội 
nghị khí hậu tiếp theo của Liên hợp quốc ở Ai Cập 
vào tháng 11 năm 2022. Thông báo được đưa ra 
vào ngày 23 tháng 3 có chủ đề Cảnh báo sớm và 
Hành động sớm. Tuy nhiên, một phần ba dân số 
thế giới, chủ yếu ở các nước kém phát triển và các 
quốc đảo nhỏ đang phát triển, vẫn chưa được bao 
phủ bởi các hệ thống cảnh báo sớm. Ở châu Phi, 
điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn: 60% người dân 
không được bảo vệ. 

Trong 50 năm qua (1970-2019), trung bình mỗi 
ngày một thảm họa liên quan đến thời tiết, khí 
hậu hoặc nước xảy ra - cướp đi sinh mạng của 115 
người và gây thiệt hại 202 triệu USD. Số lượng thiên 
tai được ghi nhận đã tăng lên 5 lần trong khoảng 
thời gian 50 năm trên, nguyên nhân do biến đổi khí 
hậu và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Nhưng 
nhờ cải thiện cảnh báo sớm và quản lý thiên tai, số 
người thiệt mạng đã giảm gần ba lần so với cùng kỳ 
nhờ dự báo thời tiết tốt hơn và quản lý thiên tai chủ 
động và phối hợp. 

Hệ thống Cảnh báo sớm là gì?
Hệ thống Cảnh báo Sớm về lũ lụt, hạn hán, sóng 

nhiệt hoặc bão, là một hệ thống tích hợp cho phép 
mọi người biết rằng thời tiết nguy hiểm đang diễn 
ra và thông báo cho các chính phủ, cộng đồng và cá 
nhân có thể hành động để giảm thiểu rủi ro. Các hệ 
thống này cho phép theo dõi thời gian thực các điều 
kiện khí quyển trên đất liền và trên biển cũng như 
dự đoán hiệu quả các sự kiện thời tiết và khí hậu 
trong tương lai bằng cách sử dụng các mô hình số 
tiên tiến. Mục đích là để nắm bắt những rủi ro mà 
các cơn bão được dự báo trước có thể mang lại cho 
khu vực sẽ bị ảnh hưởng. Hệ thống cảnh báo sớm 
phải bao gồm các kế hoạch ứng phó đã được thống 
nhất cho chính phủ, cộng đồng và người dân, để 
giảm thiểu tối đa các thiệt hại. Một hệ thống cảnh 
báo sớm toàn diện phải được học hỏi kinh nghiệm 
từ các sự kiện trong quá khứ, để liên tục cải thiện 
ứng phó trước các hiểm họa về thời tiết, khí hậu, 
nước và môi trường liên quan trong tương lai.

Kế hoạch hành động:
Báo cáo hàng đầu của Ủy ban Toàn cầu về Thích 

ứng năm 2019 ‘Thích ứng ngay’ đã phát hiện ra 
rằng Hệ thống Cảnh báo sớm mang lại lợi tức đầu 
tư gấp mười lần - mức lợi nhuận lớn nhất so với bất 
kỳ biện pháp thích ứng nào được đưa vào báo cáo. 
Báo cáo cũng cho thấy rằng chỉ cần cảnh báo 24 giờ 
về một cơn bão hoặc sóng nhiệt sắp tới có thể cắt 
giảm 30% thiệt hại và chi 800 triệu USD cho các hệ 
thống như vậy ở các nước đang phát triển sẽ tránh 
được thiệt hại 3-16 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, bất 

LIÊN HỢP QUỐC ĐẶT MỤC TIÊU 
VỀ HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM
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chấp những lợi ích to lớn của hệ thống Cảnh báo 
sớm, cứ ba người trên toàn cầu thì có một người 
không được bảo vệ bởi các hệ thống cảnh báo sớm 
và tỷ lệ người không được bảo vệ cao gần gấp đôi 
ở châu Phi.

Các Hiệp ước khí hậu Glasgow (nhất trí tại Hội 
nghị COP26 vào tháng 11 năm 2021) nhấn mạnh 
tính cấp thiết của việc mở rộng hành động nhằm 
nâng cao năng lực thích ứng, tăng cường khả năng 
chống chịu và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương 
do biến đổi khí hậu. Chính phủ Liên hiệp Vương 
quốc Anh và Bắc Ireland, Chủ tịch của Hội nghị 
COP26 và Chính phủ Ai Cập, sẽ chủ trì Hội nghị 
COP27 ở Sharm El-Sheikh, gần đây đã gia hạn kêu 
gọi các nước phát triển tuân theo cam kết tăng ít 
nhất gấp đôi tài chính khí hậu để thích ứng với 
các nước đang phát triển đến năm 2025, nhằm đạt 
được sự cân bằng giữa thích ứng và giảm thiểu tài 
trợ. Đại sứ của cả Liên hiệp Vương quốc Anh và 
Bắc Ireland và Ai Cập sẽ phát biểu tại lễ kỷ niệm 
Ngày Khí tượng Thế giới.

Hợp lực và quan hệ đối tác:
WMO sẽ dẫn đầu nỗ lực đạt được mức độ bao 

phủ rộng rãi của các dịch vụ cảnh báo sớm, với sự 
hợp tác chặt chẽ với các đối tác chính, như một đóng 

góp chung cho các nỗ lực thích ứng toàn cầu. Tiếp 
theo thông báo của ông Guterres, WMO sẽ triệu 
tập các cơ quan chủ chốt, các quốc gia và nhóm 
đã hoạt động trong lĩnh vực Phát triển năng lực về 
Thủy văn và Cảnh báo sớm về Rủi ro để xây dựng 
một kế hoạch toàn cầu trước Hội nghị COP27. Việc 
thu hẹp khoảng cách cảnh báo sớm sẽ đòi hỏi đầu 
vào từ các tác nhân trong toàn bộ quá trình cảnh 
báo sớm đến chuỗi giá trị hành động sớm. Kế hoạch 
mới tìm cách xây dựng dựa trên các hoạt động và 
quan hệ đối tác WMO hiện có.

Bao gồm các: 
  Hệ thống cảnh báo đa nguy cơ toàn cầu WMO 

(G) thúc đẩy tiến độ trong việc cảnh báo sớm các 
nguy cơ như xoáy thuận nhiệt đới, lũ lụt và ngập 
lụt ven biển. 

  Cơ sở tài trợ cho các quan sát có hệ thống 
(SOFF), được thành lập tại Hội nghị COP26 cùng 
với UNEP và UNDP như một cơ chế tài chính mới. 

  Sáng kiến Hệ thống Cảnh báo sớm và Rủi ro 
Khí hậu (CREWS) thu hẹp khoảng cách về năng lực 
trong các hệ thống cảnh báo sớm về khả năng cứu 
sống cho các quốc gia dễ bị tổn thương 

Nguồn: unfccc.int
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Theo phân tích của IEA, mức tăng phát thải 
CO2 toàn cầu trên 2 tỷ tấn là mức lớn nhất 
trong lịch sử, nhiều hơn so với mức giảm 

do đại dịch gây ra năm trước. Nhu cầu năng lượng 
phục hồi vào năm 2021 được kết hợp bởi các điều 
kiện bất lợi của thị trường năng lượng và thời tiết - 
đặc biệt là giá khí đốt tự nhiên tăng đột biến - dẫn 
đến việc đốt nhiều than hơn mặc dù sản xuất điện 
tái tạo đạt mức tăng trưởng lớn nhất từ trước đến 
nay.

Lượng phát thải CO2 và nhu cầu năng lượng 
trên toàn cầu dựa trên phân tích chi tiết từng khu 
vực và từng loại nhiên liệu của IEA, dựa trên dữ 
liệu quốc gia chính thức mới nhất và dữ liệu năng 
lượng, kinh tế và thời tiết được công bố rộng rãi. 
Kết hợp với ước tính lượng khí thải mê-tan mà IEA 
xuất bản tháng trước và ước tính về lượng khí thải 
nitơ oxit và CO2 liên quan đến bùng phát, phân tích 
mới cho thấy tổng lượng khí thải nhà kính từ năng 
lượng đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay 
vào năm 2021.

Những số liệu cho thấy rằng sự phục hồi kinh 
tế toàn cầu từ đại dịch COVID-19 không phải là 
sự phục hồi bền vững mà Giám đốc điều hành IEA 
Fatih Birol kêu gọi trong giai đoạn đầu của đại dịch 
vào năm 2020. Thế giới hiện phải đảm bảo rằng sự 
phục hồi toàn cầu về lượng khí thải vào năm 2021 
là một lần duy nhất - và quá trình chuyển đổi năng 
lượng tăng tốc góp phần vào an ninh năng lượng 
toàn cầu và hạ giá năng lượng cho người tiêu dùng.

Than chiếm hơn 40% tổng mức tăng trưởng 
phát thải CO2 toàn cầu vào năm 2021, đạt mức cao 
nhất mọi thời đại là 15,3 tỷ tấn. Lượng khí thải CO2 
từ khí đốt tự nhiên đã tăng trở lại cao hơn mức của 
năm 2019 lên 7,5 tỷ tấn. Ở mức 10,7 tỷ tấn, lượng 
khí thải CO2 từ dầu mỏ vẫn thấp hơn đáng kể so với 
mức trước đại dịch do sự phục hồi hạn chế trong 
hoạt động vận tải toàn cầu vào năm 2021, chủ yếu 
trong lĩnh vực hàng không.

Bất chấp sự phục hồi trong việc sử dụng than, 
các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng hạt 
nhân đã cung cấp tỷ trọng sản xuất điện toàn cầu 
cao hơn than vào năm 2021. Sản lượng điện dựa 
trên năng lượng tái tạo đạt mức cao nhất mọi thời 
đại, vượt 8.000 terawatt-giờ (TWh) vào năm 2021, 
kỷ lục 500 TWh trên mức năm 2020. Sản lượng 
điện từ năng lượng gió và điện mặt trời lần lượt 
tăng 270 TWh và 170 TWh, trong khi sản lượng 
thủy điện giảm do tác động của hạn hán, đặc biệt là 
ở Hoa Kỳ và Brazil.

Việc sử dụng than để phát điện vào năm 2021 
được tăng cường do giá khí đốt tự nhiên cao kỷ lục. 
Chi phí vận hành các nhà máy điện than hiện có 
trên khắp Hoa Kỳ và nhiều hệ thống điện ở châu 
Âu thấp hơn đáng kể so với chi phí của các nhà máy 
điện khí trong phần lớn năm 2021. Việc chuyển đổi 
khí đốt sang than đã đẩy lượng phát thải CO2 toàn 
cầu từ sản xuất điện lên hơn 100 triệu tấn, đặc biệt 
là ở Hoa Kỳ và Châu Âu, nơi cạnh tranh giữa các 
nhà máy điện khí và điện than là chặt chẽ nhất.

PHÁT THẢI CO2 TOÀN CẦU TĂNG TRỞ LẠI MỨC CAO NHẤT 
TRONG LỊCH SỬ VÀO NĂM 2021
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Sự phục hồi của lượng khí thải CO2 toàn cầu 
trên mức trước đại dịch phần lớn là do Trung Quốc 
thúc đẩy, tăng 750 triệu tấn trong giai đoạn 2019 
và 2021. Trung Quốc là nước duy nhất có sự tăng 
trưởng kinh tế trong cả năm 2020 và 2021. Lượng 
khí thải tăng lên trong hai năm đó ở Trung Quốc 
nhiều hơn lượng phát thải của các nước còn lại so 
với cùng kỳ. Chỉ tính riêng trong năm 2021, lượng 
khí thải CO2 của Trung Quốc đã tăng trên 11,9 tỷ 
tấn, chiếm 33% tổng lượng khí thải toàn cầu.

Sự gia tăng lượng khí thải của Trung Quốc phần 
lớn là do nhu cầu điện tăng mạnh, chủ yếu dựa 
vào điện than. Với tốc độ tăng trưởng GDP nhanh 
chóng và điện khí hóa bổ sung của các dịch vụ năng 
lượng, nhu cầu điện ở Trung Quốc đã tăng 10% vào 
năm 2021, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế 
ở mức 8,4%. Mức tăng nhu cầu gần 700 TWh này 
là mức tăng lớn nhất từng có ở Trung Quốc. Với 
sự tăng trưởng nhu cầu vượt xa sự gia tăng nguồn 
cung từ các nguồn phát thải thấp, than đã được sử 
dụng để đáp ứng hơn một nửa nhu cầu điện. 

Lượng khí thải CO2 ở Ấn Độ tăng trở lại mạnh 
mẽ vào năm 2021 vượt mức của năm 2019, được 
thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trong việc sử dụng than 
để phát điện. Sản lượng điện đốt bằng than đạt mức 
cao nhất mọi thời đại ở Ấn Độ, tăng 13% so với năm 

2020. Điều này một phần là do tốc độ tăng trưởng 
năng lượng tái tạo chậm lại chỉ còn 1/3 tốc độ trung 
bình trong 5 năm trước đó.

Sản lượng kinh tế toàn cầu ở các nền kinh tế 
tiên tiến đã phục hồi về mức trước đại dịch vào 
năm 2021, nhưng lượng khí thải CO2 phục hồi 
chậm hơn, báo hiệu một quỹ đạo suy giảm cơ cấu 
lâu dài hơn. Lượng khí thải CO2 ở Hoa Kỳ vào năm 
2021 thấp hơn 4% so với mức của năm 2019. Ở Liên 
minh châu Âu (EU)  thấp hơn 2,4%. Tại Nhật Bản, 
lượng khí thải giảm 3,7% vào năm 2020 và tăng trở 
lại dưới 1% vào năm 2021. 

Tính trên cơ sở bình quân đầu người, lượng khí 
thải CO2 ở các nền kinh tế tiên tiến trung bình đã 
giảm xuống 8,2 tấn và hiện thấp hơn mức trung 
bình 8,4 tấn ở Trung Quốc, mặc dù vẫn có sự khác 
biệt lớn giữa các nền kinh tế tiên tiến 

Nguồn: unfccc.int
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Tuần lễ Khí hậu Trung Đông và Bắc Phi 
lần đầu tiên, MENACW 2022, được bắt 
đầu vào ngày 28 tháng 3 với lời kêu gọi 

mạnh mẽ để đẩy nhanh việc triển khai Hiệp định 
Paris. MENACW 2022 sẽ được tổ chức đến hết 
ngày 31 tháng 3 và do Chính phủ Các Tiểu vương 
quốc Arab Thống nhất (UAE) phối hợp với Liên 
hợp quốc và các cơ quan đa phương khác đăng 
cai tổ chức. Các chính phủ và các bên liên quan 
trực tiếp trao đổi tại Tuần lễ khí hậu khai mạc ở 
khu vực MENA sau Hội nghị COP26 vào tháng 
11 năm ngoái tại Glasgow. Các quyết định tại 
COP26 nêu rõ về việc thích ứng với biến đổi khí 
hậu, giảm lượng khí thải và nguồn tài chính khí 
hậu cần thiết để đạt được các mục tiêu khí hậu 
táo bạo. Một bộ hướng dẫn chung đã được thống 
nhất để cho phép tất cả các quốc gia cùng nhau 
phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng đối với 
khu vực MENA, một khu vực sản xuất năng lượng 
chính nơi nhiệt độ được thiết lập để tăng cao nếu 
biến đổi khí hậu không được kiểm soát. 

Bên cạnh việc đăng cai tổ chức MENACW 2022, 
UAE là quốc gia đầu tiên trong khu vực MENA đưa 
ra kế hoạch giảm phát thải ròng vào năm 2050. Kế 
hoạch này bao gồm khoản đầu tư 600 tỷ dirham 
(163 tỷ USD) vào năng lượng tái tạo. UAE đã tự hào 
có công viên năng lượng mặt trời lớn nhất trên thế 
giới, dự kiến tiết kiệm hơn 6,5 triệu tấn khí thải các-
bon mỗi năm. Thư ký điều hành về biến đổi khí hậu 
của Liên hợp quốc Patricia Espinosa đã công nhận 

nước chủ nhà với vai trò lãnh đạo về khí hậu. 

Có ba lĩnh vực chính được tập trung tại 
MENACW 2022: 

  Lồng ghép hành động giữa các ngành kinh tế 
chủ chốt trong quy hoạch quốc gia.

  Thích ứng với rủi ro khí hậu và xây dựng khả 
năng chống chịu trong các chiến lược phát triển.

  Nắm bắt cơ hội chuyển đổi thông qua đổi mới 
công nghệ và các giải pháp đột phá

MENACW 2022 cũng là một trong những 
cơ hội đầu tiên để đưa khu vực tiến tới Hội nghị 
COP27 tại Ai Cập. Sự kiện này khuyến khích sự 
tham gia vào các chiến dịch Race to Zero và Race to 
Resilience của Liên hợp quốc 

Nguồn: unfccc.int
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QUỸ GCF GẶP KHÓ KHĂN TRONG KÊU GỌI ĐẦU TƯ

 Joe Biden nói chuyện với chủ tịch DRC Felix Tshisekedi và 
Chủ tịch Ali Bongo Ondimba của Gabon tại Hội nghị COP26

Ảnh: Nhà Trắng / Flickr

 So sánh các đề xuất tài trợ khí hậu quốc tế của Hoa Kỳ vào 
năm 2022 

Nguồn: Joe Thwaites / Viện Tài nguyên Thế giới

Người đứng đầu quỹ khí hậu hàng đầu của 
Liên hợp quốc (GFC) đã cảnh báo rằng họ 
sẽ phải từ chối các dự án cắt giảm khí thải 

nếu các nhà tài trợ không cung cấp thêm nguồn lực. 
Mỹ nợ GCF 2 tỷ USD. Vào năm 2014, Tổng 

thống Barack Obama khi đó hứa sẽ cấp quỹ 3 tỷ 
USD nhưng chỉ chuyển 1 tỷ USD trước khi kết thúc 
nhiệm kỳ. Người kế nhiệm ông Donald Trump đã 
không cung cấp bất kỳ khoản tiền nào cho GCF và 
cho đến nay, Joe Biden cũng vậy. Đầu tháng này, 
Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật chi tiêu năm 
2022 với chi 1 tỷ USD cho tài chính khí hậu quốc tế 
và không có tiền cho GCF. Biden đã yêu cầu Quốc 
hội phê duyệt 1,25 tỷ USD cho quỹ nhưng các cuộc 
đàm phán đã đưa số tiền xuống con số không.

Chính quyền Biden đã công bố yêu cầu của 
mình lên Quốc hội cho năm tài chính 2023, trong 
đó bao gồm 1,6 tỷ USD cho GCF. Erika Lennon, 
một luật sư cấp cao tại Trung tâm Luật Môi trường 
Quốc tế, người tham dự các cuộc họp của hội đồng 
quản trị GCF thay mặt cho xã hội dân sự, nói với 
Climate Home rằng đây là một số tiền “nhỏ nhoi”. 
Lennon nhắc lại yêu cầu của các nhà vận động đối 
với việc Nhà Trắng giao 8 tỷ USD cho GCF. Điều đó 
sẽ trang trải khoản nợ 2 tỷ USD cộng với 6 tỷ USD 
để đưa Hoa Kỳ sánh bước với các quốc gia tài trợ 
khác, vốn đã tăng gấp đôi khoản đóng góp của họ 
cho quỹ trong lần bổ sung đầu tiên vào năm 2019. 
Tính chung, các quốc gia thành viên EU đã chuyển 
hơn 9 tỷ USD cho quỹ. Nhà phân tích tài chính khí 
hậu Joe Thwaites của Viện Tài nguyên Thế giới cho 
biết, nếu Biden muốn đảm bảo rằng ít nhất 1,6 tỷ 
USD được phân bổ cho GCF vào năm 2023, thì nó 
sẽ cần phải ưu tiên tài trợ. Đảng Cộng hòa trước 
đây đã chặn tài trợ của GCF và việc đảm bảo sự ủng 
hộ của Quốc hội sẽ không dễ dàng. 

 Thwaites cho biết Hoa Kỳ có thể tài trợ cho 
GCF thông qua các quỹ linh hoạt như quỹ hỗ trợ 
kinh tế của bộ nhà nước mà không cần Quốc hội 
phê duyệt. Đây là phương tiện mà Obama sử dụng 
để thực hiện hai khoản thanh toán 500 triệu USD 
vào năm 2016 và 2017. Năm 2022, ngân sách của 
quỹ đã tăng thêm 1 tỷ USD.  GCF được thành lập 
tại các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc 
năm 2010 với vai trò là phương tiện tài trợ cho hành 
động vì khí hậu của các nước đang phát triển. Kể 
từ đó, nó đã phân bổ hơn 10 tỷ USD cho các dự án 
được thiết kế để cắt giảm khí thải và hỗ trợ các cộng 
đồng dễ bị tổn thương đối phó với các tác động khí 
hậu. Các dự án cắt giảm các-bon gần đây bao gồm 
tài trợ cho các tấm pin mặt trời ở khu vực Sahel của 
châu Phi, cách nấu ăn sạch ở Nepal và vận chuyển 
đường sắt nhẹ ở thủ đô San José của Costa Rica. 
Theo sự thúc giục của các nước đang phát triển, 
GCF đang cố gắng phân bổ nhiều nguồn vốn hơn 
cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu hơn là giảm 
lượng khí thải. Mặc dù đang hướng tới tỷ lệ phân 
chia 50:50, các dự án giảm phát thải cho đến nay đã 
nhận được 62% kinh phí trên danh nghĩa và 52% 
trên cơ sở tài trợ tương đương  

Nguồn: unfccc.int
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Một thiết bị mặt nạ sáng tạo dành cho bò 
được thiết kế để giảm lượng khí thải 
mê-tan đã giành được giải thưởng thiết 

kế danh giá. Thiết bị được tạo ra bởi nhóm thiết kế 
Zelp có trụ sở tại Vương quốc Anh, là một trong 
bốn sản phẩm chiến thắng trong cuộc thi Terra 
Cart Design Lab. Thái tử Charles, người phát động 
cuộc thi, ca ngợi thiết kế đột phá là “hấp dẫn” tại lễ 
trao giải ở London.

Thiết kế bao gồm một chiếc dây đeo thông minh 
dành cho bò, chuyển đổi khí mê-tan thành carbon 
dioxide và hơi nước. Bò thải ra một lượng đáng kể 
khí mê-tan, một loại khí nhà kính không mùi, có 
chỉ số gây nóng toàn cầu cao gấp 25 lần so với khí 
CO2 khi giữ nhiệt trong khí quyển. Theo Cơ quan 
Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, đạt được mức giảm 
đáng kể phát thải khí mê-tan sẽ có tác dụng nhanh 
chóng trong việc làm chậm quá trình biến đổi khí 

hậu. Một con bò sữa có thể tạo ra tới 130-gallon 
khí mê-tan mỗi ngày. Việc ợ hơi của chúng chiếm 
tới 95% lượng khí mê-tan thải ra. Có khoảng một 
tỷ gia súc trên toàn thế giới. Khí thải từ bò và các 
động vật trang trại khác chiếm khoảng 14% lượng 
khí thải do con người gây ra. 

Trước đây, các giải pháp cho vấn đề khí mê-tan của 
ngành chăn nuôi gia súc liên quan đến việc thay đổi 
khẩu phần ăn của bò. Trang tin tức Businessinsider đưa 
tin vào năm 2019, các nhà khoa học đã đề xuất sản 
xuất hàng loạt loại rong biển màu hồng, nhằm ứng 
phó với biến đổi khí hậu. Nhưng giải pháp của Zelp 
cho phép bò tiêu hóa thức ăn thông thường, với 
mặt nạ hoạt động để phát hiện, thu giữ và oxy hóa 
khí mê-tan trong ợ hơi của bò. Một bộ cảm biến ở 
đầu thiết bị sẽ phát hiện khi bò ợ hơi và tỷ lệ khí 
mê-tan được thải ra ngoài. Mặt nạ thiết lập cơ chế 
oxy hóa hoạt động khi mức khí mê-tan quá cao. 
Zelp đã nhận được 50.000 bảng Anh tiền tài trợ 
như một phần của giải thưởng để giúp phát triển ý 
tưởng hơn nữa  

Nguồn: businessinsider.com

THIẾT KẾ MẶT NẠ CHỐNG Ợ HƠI DÀNH CHO BÒ 
LÀM GIẢM LƯỢNG KHÍ THẢI MÊ-TAN

TIN KHOA HỌC
 - CÔNG NGHỆ

 Thái tử Charles xem xét một thiết bị đeo cho gia súc để trung 
hòa lượng khí thải mê-tan của chúng trong thời gian thực do 
nhóm thiết kế Zelp tạo ra

Ảnh: Arthur Edwards/Pool via AP
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 Kết cấu module của dự án Oversky 
Ảnh: VNExpress

Những tòa nhà nổi dạng module có thể cung 
cấp nơi ở trên cao và góp phần chống biến 
đổi khí hậu.

Dự án Oversky đề xuất xây dựng hàng loạt công 
trình bán nổi giúp tận dụng khoảng trống giữa mặt 
đường và các tòa nhà. Dựa trên công nghệ cho phép 
khí cầu khung cứng trôi nổi, những công trình dạng 
module này sẽ kết hợp với nhau cụm phòng ở được 
giữa không trung, kết nối với tòa nhà liền kề hoặc 
công trình cố định khác. Được phát triển bởi studio 
nghiên cứu và thiết kế Framlab, dự án này là nỗ lực 
nhằm thay đổi không gian ở cách mặt đường.

Tjeldflaat mô tả đây là một hệ thống cơ sở hạ 
tầng dựa trên công nghệ đã được chứng minh, 
bao gồm sử dụng các gian bằng sợi các-bon khép 
kín chứa khí heli trơ và nhẹ hơn không khí, cho 
phép những module duy trì kết cấu cứng cáp và 
bay lơ lửng giống khí cầu nhỏ. Kết hợp với nhau 
tạo thành tổ hợp, chúng có thể đóng vai trò như 
phòng cá nhân, văn phòng hoặc nơi lưu trữ trong 
không trung. Tjeldflaat giải thích lối đi bộ treo lơ 
lửng sẽ cho phép các cụm module nối liền với tòa 
nhà gần kề.

Thiết kế trên cũng mang đến một công cụ mới 
để chống biến đổi khí hậu. Một vấn đề nan giải 
mà nhiều thành phố trên khắp thế giới đang đối 

mặt là hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Mật độ nhà cao 
tầng lớn và vỉa hè lát đá hấp thụ và giữ nhiệt nhiều 
hơn đất đai tự nhiên hoặc đất ở khu vực chưa phát 
triển, khiến các thành phố trở nên nóng hơn, dẫn 
tới nhu cầu sử dụng điều hòa gia tăng kèm theo 
lượng khí thải.

Cấu trúc module của Oversky sẽ tạo ra vùng vi 
khí hậu phản chiếu ánh sáng mặt trời và bức xạ trở 
lại khí quyển. Thông qua kỹ thuật quang tử nano, 
những module sẽ sử dụng vật liệu dạng bọt với 
nhiều túi cực nhỏ, có thể bức xạ nhiệt trở lại khí 
quyển, cung cấp bóng mát cho mặt đất bên dưới. 
Bản vẽ của Tjeldflaat cho thấy công trình có thể tạo 
bóng râm ở một phần không gian giữa các tòa nhà.

Ra mắt tại một triển lãm kiến trúc và biến đổi 
khí hậu ở bảo tàng nghệ thuật Bildmuseet của Thụy 
Điển, dự án gợi ý một giải pháp thay thế điều hòa 
gây ô nhiễm. Một máy điều hòa thông thường thải 
ra lượng nhiệt lớn cũng như hợp chất gas lạnh, 
đồng thời phụ thuộc vào năng lượng từ nhiên liệu 
hóa thạch 

Nguồn: VNExpress
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