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Kính chào Quý vị,
Thay mặt tập thể đơn vị, xin được gửi lời chào trân trọng tới Quý vị.
 
Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp (tên viết tắt giao dịch tiếng anh: 
CCOZONE) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường
 
Trải qua hơn 12 năm thành lập và phát triển, Trung tâm đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm 
trong lĩnh vực liên quan tới ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đặc biệt lĩnh vực 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Trung tâm là đơn vị đầu mối quốc gia trực tiếp tham gia các 
hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, đề xuất các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, 
tăng trưởng xanh. Về khoa học và công nghệ, Trung tâm có kinh nghiệm và có khả năng trong 
việc tổ chức thực hiện các nghiên cứu về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn, 
phát triển các-bon thấp..

Trung tâm hiểu rõ rằng giá trị và sự thành công trong công việc của Quý vị gắn liền uy tín và 
trách nhiệm của Trung tâm. Do đó, chúng tôi luôn nỗ lực cao nhất để không ngừng cải thiện 
chất lượng nhằm mang tới cho Quý vị sản phẩm tốt nhất. Sự hài lòng của Quý vị gắn với sự 
thành công và tương lai phát triển của Trung tâm. 

Chúng tôi mong được phối hợp và duy trì hợp tác bền lâu cùng Quý vị.

Trân trọng,

GIÁM ĐỐC

TS. HÀ QUANG ANH



SƠ LƯỢC VỀ CHÚNG TÔI
Năm 2009, với sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn được 
thành lập theo Quyết định số 338/QĐ-KTTVBĐKH của Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu 
Năm 2017, vấn đề biến đổi khí hậu trở thành mối quan tâm lớn hơn không chỉ trên thế giới mà cả 
ở Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập Cục Biến đổi khí hậu tách ra từ Cục 
Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu. Kể từ đó, Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn được đổi tên thành 
Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu. 
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cũng được bổ sung bao gồm cả lĩnh vực biến đổi khí hậu và 
bảo vệ tầng ô-dôn

Trung tâm đã có những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực giảm nhẹ biến đổi khí hậu, đặc biệt trong 
việc kiểm kê khí nhà kính. Những dữ liệu, thông tin từ việc kiểm kê khí nhà kính đã được sử dụng 
để tính toán lượng phát thải quốc gia khí nhà kính phục vụ cho việc xác định các giải pháp giảm 
nhẹ phát thải khí nhà kính. Các dữ liệu về kiểm kê quốc gia khí nhà kính, các giải pháp giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính quốc gia này đã được sử dụng để xây dựng các báo cáo quốc gia gửi Ban 
thư ký của Công ước khung về biến đổi khí hậu (UNFCCC) như: Đóng góp dự kiến do quốc gia tự 
quyết định (INDC), Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), Báo cáo cập nhật hai năm một lần 
(BUR1, BUR2, BUR3). Sản phẩm của Trung tâm cũng góp phần hỗ trợ các địa phương, các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực tương tự  

LIÊN HỆ
Tên: Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các bon thấp (CCOZONE)
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Trong 5 năm tới, Trung tâm sẽ trở thành đơn vị sự nghiệp công lập có uy tính, 
phát triển có hiệu quả các mối quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực biến đổi 
khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn và phát triển các-bon 
thấp.

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN
Trung tâm luôn nỗ lực xây dựng niềm tin của khách hàng, của đối tác, của cộng 
đồng và của người lao động bằng cách:

Học hỏi, xây dựng 
và hoàn thiện 
Trung tâm để trở 
đơn vị tin cậy, 
chuyên nghiệp và 
một đối tác hiệu 
quả;

Cung cấp cho 
khách hàng những 
sản phẩm và dịch 
vụ với chất lượng 
tốt nhất, ổn định, 
giá cạnh tranh 
nhất, đúng tiến độ 
và thân thiện môi 
trường;

Có trách nhiệm 
cao trong mỗi dự 
án/nhiệm vụ trong 
việc tối ưu hoá 
hiệu quả và bảo vệ 
môi trường;

Đảm bảo sự phát 
triển cho người lao 
động;

Tạo lập môi 
trường làm việc 
tốt nhất, phát huy 
tinh thần hợp tác 
giữa các thành 
viên và đối tác.

TẦM NHÌN



NHIỆM VỤ
Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm được quy 
định tại Quyết định số 2258/QĐ-BTNMT của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các 
nhiệm vụ chính trị của Trung tâm hướng tới 
việc hỗ trợ Cục Biến đổi khí hậu trong lĩnh 
vực thực hiện giảm nhẹ và thích ứng với 
biến đổi khí hậu, cũng như bảo vệ tầng 
ô-dôn theo Nghị định thư Kyoto, Thoả thuận 
Paris, Công ước Vienna và Công ước Mon-
treal. Cụ thể:

Tham gia phát triển các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - xã hội, 
các quy trình chuyên môn liên quan tới giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn, phát 
triển các-bon thấp và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu;
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Tham gia điều tra, thực hiện khảo sát các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (ODS); đánh giá 
tác động của suy giảm tầng ô-dôn; xây dựng các báo cáo về các hoạt động xuất - nhập 
khẩu, sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo Công ước Vienna;

Tham gia khảo sát, đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu; thực hiện kiểm kê quốc gia 
khí nhà kính và xây dựng các báo cáo quốc gia định kỳ liên quan tới biến đổi khí hậu, xây 
dựng các kịch bản biến đổi khí hậu, các kịch bản giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

Đề xuất các giải pháp phù hợp cho việc tham gia và thực hiện Công ước Vienna về bảo vệ 
tầng ô-dôn, Công ước Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các điều ước quốc 
tế liên quan khác;

Triển khai thực hiện các chương trình, các dự án, các nghiên cứu, hợp tác quốc tế về giảm 
nhẹ biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính, phát triển các-bon thấp và 
bảo vệ tầng ô-dôn;

Thực hiện xây dựng, xuất bản các ấn phẩm phục vụ tăng cường kiến thức, nhận thức về 
biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-don, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển các-bon thấp 
và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu.

Tham gia trong việc áp dụng hệ thống theo dõi, báo cáo và thẩm định (MRV) đối với các 
hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tăng cường hấp thụ khí nhà kính;



Hơn 12 năm kinh nghiệm hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu và 
bảo vệ tầng ô-dôn, CCOZONE có thể thực hiện:

Kiểm kê khí nhà kính quốc gia và các chất làm suy giảm tầng ô-dôn - CCOZONE là tổ chức 
phụ trách kiểm kê khí nhà kính quốc gia từ năm 2009 để cung cấp dữ liệu cho các khoản 
đóng góp do quốc gia xác định (NDC), Báo cáo cập nhật hai năm một lần (BUR) đệ trình 
cho UNFCCC; hợp tác với văn phòng đơn vị ô-dôn liên quan đến các dự án bảo vệ tầng 
ô-dôn

Đánh giá khí hậu và chuẩn bị các kịch bản phát thải khí nhà kính 

Tư vấn và triển khai áp dụng Đo lường, Báo cáo, Kiểm định (MRV) cho các hành động giảm 
nhẹ phát thải khí nhà kính 

Tư vấn và xây dựng giải pháp và kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu

Đánh giá tác động môi trường từ việc áp dụng các dự án phát triển

Thực hiện và tư vấn áp dụng tin học và cơ sở dữ liệu quản lý vào tài nguyên thiên nhiên và 
ứng phó với biến đổi khí hậu

Thực hiện nghiên cứu và hoạt động dịch vụ liên quan đến ứng với biến đổi khí hậu, phát 
triển các bon thấp và bảo vệ tầng ô-dôn

Tổ chức hội thảo, đào tạo/ khoá học nâng cao năng lực

Gần đây, Trung tâm đã có những đóng góp tích cực cho việc xây dựng Luật Bảo vệ môi trường 
sửa đổi (2020) - Chương VII, Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, 
Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP).

EXPERIENCESKINH NGHIỆM



KINH NGHIỆM
Các hoạt động/dự án đã được CCOZONE thực hiện:
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TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY

Các hoạt động/dự án 
Chương trình quốc gia về Bảo vệ tầng 
ô-dôn
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Kiểm kê quốc gia khí nhà kính trong lĩnh 
vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và 
lâm nghiệp (LULUCF) 
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE/NRSD
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Hỗ trợ Việt Nam thực hiện thoả thuận 
Paris
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE, GIZ
Vai trò: Đồng thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Đánh giá xu thế phát thải khí nhà kính của
các cơ sở sản xuât thuộc các lĩnh vực có 
mức phát thải khí nhà kính lớn để xây 
dựng Danh mục các cơ sở phát thải khí 
nhà kính lớn 
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE
Vai trò: Đồng thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải lưới 
điện Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE/ MOIT
Vai trò: Người thực hiện/ Phân phối

Các hoạt động/dự án 
Lồng ghép giới vào Kế hoạch quốc gia 
thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP)
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE, CCWG
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Đánh giá trạng thái phát thải khí nhà kính 
của Việt Nam
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE
Vai trò: Đồng thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Dự án Sáng kiến hành động khí hậu minh 
bạch (ICAT)
Đơn vị phối hợp/tài trợ: DCC, UNEP DTU
Vai trò: Người thực hiện/ Phân phố

TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY

TỪ NĂM 2016 ĐẾN NAY

2019-2023

2019-2021

2021

2018 - 2021

2019-2021
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Các hoạt động/dự án đã được CCOZONE thực hiện:

Các hoạt động/dự án 
Điều tra, khảo sát lượng tiêu thụ các chất 
HFC trong các lĩnh vực phục vụ xây dựng 
hệ thống thông tin, dữ liệu về các chất làm 
suy giảm tầng ô-dôn và kế hoạch loại trừ 
các chất HFC tại Việt Nam
Đơn vị phối hợp/tài trợ: World Bank
Vai trò: Đồng thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Nghiên cứu phân tích kinh tế định lượng 
các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
của Việt Nam
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE, MOST
Vai trò: Đồng thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Nghiên cứu xây dựng hệ số phát tán CH4 
quốc gia trong và sau khai thác than
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE, MOIT, 
MOST
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Đánh giá các khó khăn, khiếm khuyết và 
nhu cầu hỗ trợ trong xây dựng thông báo 
quốc gia phục vụ dự án Việt Nam: “Xây 
dựng TBQG 3 lần thứ 3 cho Công ước 
khung của LHQ về BĐKH”
Đơn vị phối hợp/tài trợ: DCC, UNDP, GEF
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Nâng cao năng lực cho giáo viên, học sinh 
(nhóm nòng cốt) về biến đổi khí hậu
Đơn vị phối hợp/tài trợ: Đại sứ quán Anh
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
DXây dựng hướng dẫn lồng ghép, tích hợp 
nội dung biến đổi khí hậu vào các chiến 
lược, quy hoạch quốc gia, vùng và tỉnh
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Kiểm kê quốc gia khí nhà kính trong lĩnh vực
Nông nghiệp và LULUCF phục vụ xây dựng 
báo cáo cập nhật hai năm một lần (BUR)
Đơn vị phối hợp/tài trợ: DCC, UNDP GEF
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Xây dựng báo cáo thực hiện nhiệm vụ thoả 
thuận Paris của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE
Vai trò: Người thực hiện

2020-2021

2020

2017-2020

2018-2020

2014 (BUR1) / 2017 (BUR2)
2019 (TNC) / 2021 (BUR3)

2019

2016-2020

2018-2019

KINH NGHIỆM
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Các hoạt động/dự án đã được CCOZONE thực hiện:

Các hoạt động/dự án
Rà soát lượng phát thải/hấp thụ KNK từ 
lĩnh vực năng lượng, các quá trình công 
nghiệp, nông nghiệp, LULUCF, chất thải 
cho năm cơ sở 2000
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE, UNDP, 
GEF
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Xây dựng đề xuất giảm nhẹ KNK phù hợp 
với điều kiện quốc gia trong lĩnh vực các 
toà nhà
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE, UNEP
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Hướng dẫn thu thập số liệu hoạt động cho
kiểm kê khí nhà kính quốc gia Việt Nam
Đơn vị phối hợp/tài trợ: RICARDO, UK
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Tham gia thực hiện Thoả thuận tài trợ quy 
mô nhỏ với UNEP về xây dựng NAMA 
trong các toà nhà
Đơn vị phối hợp/tài trợ: UNEP
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu về hệ 
số phát thải sử dụng trong các kỳ kiểm kê 
khí nhà kính quốc gia của Việt Nam - Dự án 
Information Matter - GIZ
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE, GIZ
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết 
định trên cơ sở kết quả dự án “Tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc thực hiện và sẵn sàng cho 
các hoạt động giảm nhẹ phát thải (FIRM)
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE, UNEP
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Dự án NAMA “Cơ chế thúc đẩy sử dụng bình 
nước nóng năng lượng mặt trời và điều hoà 
tiết kiệm tại các toà nhà của Việt Nam” - 
Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc 
(UNEP)
Đơn vị phối hợp/tài trợ: DCC, UNEP
Vai trò: Tham gia

Các hoạt động/dự án
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và 
sẵn sàng cho các hoạt động giảm nhẹ phát 
thải (FIRM)
Đơn vị phối hợp/tài trợ: Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Đan Mạch
Vai trò: Người thực hiện
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Các hoạt động/dự án đã được CCOZONE thực hiện:

Các hoạt động/dự án
Xây dựng năng lực của Viện Môi trường 
chiến lược toàn cầu (IGES - Nhật Bản) về 
Đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) cho Cơ 
chế Tín dụng Chung tại Việt Nam cho năm 
tài chính năm 2013
Đơn vị phối hợp/tài trợ: DCC, JICA
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Đánh giá tác động môi trường một số Dự 
án
Đơn vị phối hợp/tài trợ: Nhiều khách hàng
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án
Điều tra xây dựng hệ số phát thải CO2 của
Than Anthracite Việt Nam với các loại  
ông nghệ khác nhau trong ngành nhiệt 
điện
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE, MOIT
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án 
Nâng cao năng lực IGES cho các Cơ chế Thị 
trường mới tại Việt Nam cho năm 2013
Đơn vị phối hợp/tài trợ: DCC, IGES 
Vai trò: Người thực hiện

Các hoạt động/dự án
Điều tra xây dựng hệ số phát thải CO2 
của Than Anthracite Việt Nam với các 
loại công nghệ khác nhau trong ngành 
nhiệt điện
Đơn vị phối hợp/tài trợ: MONRE, MOIT
Vai trò: Người thực hiện
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Quyết định số 2258/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi  
rường quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  
Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp trực 
thuộc Cục Biến đổi khí hậu

Quyết định thành lập số 1266/QĐ-BTNMT ngày 25/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-882 
đăng ký lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký lần thứ hai ngày 
18/02/2014


