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1. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

biến đổi khí hậu từ năm 2018 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian 

tiếp theo 

1.1. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước 

- Chủ trì xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định lộ trình và 

phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, dự thảo Nghị định đã được Bộ trình 

Chính phủ theo đúng tiến độ vào tháng 6/2018. Hiện nay, Cục đang thực hiện rà 

soát nội dung dự thảo Nghị định theo yêu cầu tại Hội nghị COP 24; nghiên cứu 

xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo phục vụ kiểm kê quốc gia khí nhà 

kính và mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. 

- Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành đôṇ g tổng thể thưc ̣

hiêṇ Nghi ̣quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng 

sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, hiện đã được Thủ tướng Chính phủ 

ký ban hành tại Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019. 

- Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đề án “Tổ chức Diễn đàn đồng bằng Sông 

Cửu Long: Từ chính sách đến thực hiện” hiện đã được Thủ tướng Chính phủ 

thông qua; chuẩn bị tổ chức Diễn đàn dự kiến vào tháng 6/2019; chuẩn bị nội dung 

cho Hội nghị đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 

120/NQCP. 

- Phối hợp tham gia đoàn giám sát thực hiện chính sách pháp luật về khai 

thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2018; tham 

gia đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khảo sát dự án 

điện gió Bạc Liêu, tình hình sạt lở bờ biển, đê biển do biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng khu vực ở Bạc Liêu, Đất Mũi. 



- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành 

quy định pháp luật về biến đổi khí hậu theo kế hoạch của năm 2018, tập trung vào 

các dự án theo cơ chế phát triển sạch (CDM) tại các tỉnh Phú Yên, Lâm Đồng, Gia 

Lai, Kon Tum, Đăk Nông, Đăk Lăk, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo “Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí 

hậu (NAP) giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050” để trình Bộ trình Thủ tướng 

Chính phủ vào tháng 11/2019. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, các chuyên gia và các tổ chức 

quốc tế trong việc rà soát, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) 

của Việt Nam, dự kiến hoàn thành trong cuối năm 2019. 

- Tích cực triển khai các hoạt động thực hiện Công ước khí hậu, Nghị định 

thư Kyoto và Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về 

các chất làm suy giảm tầng ô-dôn: Phối hợp nghiên cứu rà soát Bản sửa đổi, bổ 

sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; 

hiện Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ vào ngày 20/5; hoàn thành, xuất bản Thông 

báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về 

biến đổi khí hậu; báo cáo số liệu tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn năm 

2017 đã được gửi cho Ban thư ký Nghị định thư và Ban chấp hành Quỹ Đa 

phương thi hành Nghị định thư Montreal. 

- Phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tổ chức thành công Phiên họp lần thứ 7 

của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về biến đổi khí hậu và quản lý nhà 

nước diễn ra vào ngày 9/4, đã trình Bộ báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trình 

Đình Dũng về kết quả Phiên họp. 

- Đẩy mạnh nhiệm vụ đàm phán quốc tế; phối hợp, chuẩn bị tốt nội dung 

cho các cuộc đối thoại cấp cao về biến đổi khí hậu; tham gia các diễn đàn, hội 

nghị, hội thảo quốc tế trong và ngoài nước; chủ động hợp tác với các đối tác quốc 

tế về hỗ trợ triển khai các dự án liên quan; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Thường 

trực Tổ thư ký Uỷ ban Hỗn hợp thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (JCM) với Nhật 

Bản, thực hiện vai trò của Cơ quan đầu mối quốc gia cho Tổ chức Mạng lưới trung 

tâm công nghệ khí hậu (CTCN), tích cực phối hợp với các bên liên quan triển khai 

thực hiện kết quả hội nghị COP23 và chuẩn bị tốt các nội dung cho Đoàn Việt 

Nam tham dự Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về 

biến đổi khí hậu lần thứ 24 (COP24) tại Ba Lan vào cuối năm 2018. 

Các dự án ODA đã được tích cực triển khai và đạt được các mục tiêu, bảo 

đảm chất lượng theo kế hoạch; hiện đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến 

hành các thủ tục chuẩn bị cho dự án hỗ trợ xây dựng Báo cáo cập nhật hai năm 

một lần lần thứ ba (BUR3) và Thông báo quốc gia lần thứ tư (NC4) của Việt Nam; 

hoàn thiện dự án “Hỗ trợ Việt nam triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về 



BĐKH” (VN-SIPA), trình các các cấp phê duyệt; hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt 

dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch thích ứng quốc gia ứng phó với 

biến đổi khí hậu của Việt Nam" xin tài trợ của Quỹ Khí hậu xanh. 

- Thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, Cục đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên 

quan để thực hiện nhiệm vụ điều phối và triển khai các nhiệm vụ liên quan, đã 

tham mưu cho Bộ có văn bản hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ liên quan; triển khai xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách 

năm 2019 và 2020; tích cực thực hiện và đôn đốc các cơ quan liên quan triển khai 

hiệu quả các nhiệm vụ được giao kinh phí trong năm 2018. 

- Thực hiện công tác điều phối Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí 

hậu (SP-RCC), Cục đã phối hợp với các đối tác phát triển và các Bộ, ngành, cơ 

quan liên quan thực hiện các đợt giám sát việc xây dựng, thực hiện các hành động 

chính sách các năm từ 2016 đến 2019 và đề xuất Khung chính sách năm 2019 đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hiện nay đang cập nhật tình hình thực hiện 

Chương trình SP-RCC, thảo luận định hướng về Chương trình thực hiện NDC 

(NDC-IP) thay thế SP-RCC. 

- Tiếp tục cập nhật thông tin dữ liệu về biến đổi khí hậu trong nước và thế 

giới để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu; phối hợp xây 

dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam. 

1.2. Nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong các tháng cuối năm 2019 và 

năm tiếp theo 

- Đẩy nhanh tiến độ rà soát hoàn thiện Nghị định quy định lộ trình và 

phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo chỉ đạo của Chính phủ, chuẩn bị 

xây dựng các văn bản chi tiết hướng dẫn Nghị định sau khi được phê duyệt. 

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các văn bản, chính sách đáp ứng kịp thời 

yêu cầu quản lý về biến đổi khí hậu, tiến đến việc đề xuất xây dựng Luật Biến đổi 

khí hậu trong những năm sau năm 2020. 

- Tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương điều phối và thực 

hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. 

- Đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ được giao thực hiện Nghị quyết 

120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

- Tập trung hoàn thành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu 

(NAP), dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2019. 



- Đẩy nhanh tiến độ rà soát, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định 

(NDC) của Việt Nam, dự kiến hoàn thành trong cuối năm 2019. 

- Tổ chức tốt Diễn đàn đồng bằng sông Cửu Long dự kiến vào tháng 6/2019. 

- Phối hợp đẩy mạnh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi 

khí hậu của Việt Nam, góp phần phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về 

BĐKH. 

- Triển khai các nhiệm vụ mở mới: Đánh giá hiệu quả của các hoạt động 

ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp 

ưu tiên; Xây dựng hướng dẫn tích hợp lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào 

các chiến lược, quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh; Đánh giá hiện trạng phát thải khí 

nhà kính ở Việt Nam. 

- Tích cực đàm phán quốc tế nhằm huy động nguồn tài trợ; phối hợp chặt 

chẽ với các tổ chức quốc tế để hoàn thiện những đề xuất dự án phục vụ ứng phó 

với biến đổi khí hậu. Chuẩn bị tốt các nội dung cho Đoàn Việt Nam tham dự Hội 

nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần 

thứ 25 (COP25) tại Chi Lê vào cuối năm 2019. 

- Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát các địa phương liên quan thực hiện 

Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh, kiểm tra theo kế 

hoạch tình hình chấp hành pháp luật về biến đổi khí hậu, việc thực hiện Thỏa 

thuận Paris, việc tuân thủ các quy định hiện hành trong nước và quốc tế đối với dự 

án CDM tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Sóc Trăng, Bạc Liêu... 

2. Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của địa phương gửi đến 

trong năm 2018 về công tác quản lý nhà nước về BĐKH; trả lời kiến nghị của 

cử tri, đại biểu quốc hội 

- Trong năm 2018, không có kiến nghị nào của địa phương gửi đến Cục liên 

quan đến công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu. 

- Trả lời đầy đủ các kiến nghị của cử tri, đại biểu quốc hội qua các kỳ họp 

quốc hội theo yêu cầu của Bộ. 
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