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Cuốn sách được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa Ủy ban Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Dự án Thích ứng với Biến đổi khí 

hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP) do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát 

triển Liên bang Đức BMZ và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ SECO 

đồng tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ.  

Quan điểm được trình bày trong ấn phẩm này là quan điểm của (các) tác giả và 

không nhất thiết đại diện cho quan điểm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường của Quốc hội, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, Bộ Hợp tác 

Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức BMZ hay Tổng cục Kinh tế Liên bang 

Thụy Sỹ SECO. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, là thách thức lớn đối với nhân loại 

và diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Việt Nam là một trong những 

quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Tại Hội nghị lần thứ 

26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 

(COP26), Việt Nam đã đưa ra cam kết phấn đấu đạt mức phát thải ròng bằng 

‘0’ vào năm 2050. Để phát triển bền vững kinh tế - xã hội, thực hiện các cam 

kết quốc tế, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực và sẽ tiếp tục xây dựng, triển khai 

nhiều biện pháp, giải pháp với lộ trình phù hợp, bằng nguồn lực của mình cùng 

với sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để có thể thực hiện thành công 

mục tiêu đề ra. Trong tiến trình này, việc tham khảo kinh nghiệm của các nước 

về ban hành chính sách, pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật về ứng phó với 

biến đổi khí hậu là rất cần thiết và hữu ích. 

Trong bối cảnh đó, được sự nhất trí của Lãnh đạo Quốc hội, theo lĩnh vực 

được phân công phụ trách, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã 

phối hợp với Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long (MCRP)” do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức BMZ 

và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ SECO tài trợ thông qua Tổ chức Hợp 

tác Phát triển Đức GIZ tổ chức biên soạn và  uất bản cuốn sách “Kinh nghiệm 

của một số quốc gia trong hoạt động lập pháp và thực thi pháp luật về ứng phó 

với biến đổi khí hậu”. 

Trong cuốn sách này, các tác giả đã tập trung trình bày về: (1) Tình hình 

biến đổi khí hậu; (2) Tình hình lập pháp về biến đổi khí hậu ở một số quốc gia; 

(3) Tình hình thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu ở một số quốc gia trên thế 

giới; (4) Đề xuất một số kiến nghị trong xây dựng và thực thi pháp luật về biến 

đổi khí hậu ở Việt Nam. 

Được biên tập dựa trên kết quả nhiệm vụ nghiên cứu “Kinh nghiệm một 

số nước trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu” do Dự án MCRP tài trợ, 

trong khuôn khổ cuốn sách này, tập thể tác giả đã lựa chọn trình bày kinh 

nghiệm của một số quốc gia châu Âu (Vương quốc Anh, Hà Lan, CHLB Đức), 

một số quốc gia Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và một số 
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quốc gia Đông Nam Á (Thái Lan, Philippines). Nội dung cuốn sách cũng đã 

được cập nhật thông tin, dữ liệu về biến đổi khí hậu đến đầu năm 2022 của: (1) 

Một số quốc gia trên thế giới; (2) Tài liệu của Công ước khung Liên hợp quốc 

về Biến đổi khí hậu (UNFCCC); (3) Các văn bản của Đảng, Nhà nước Việt 

Nam; (4) Các báo cáo được Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành và địa 

phương công bố; (5) Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước. 

Với sự dày công của tập thể tác giả trong việc khảo cứu, cập nhật thông 

tin, phân tích, đề xuất kiến nghị, xin ý kiến và hoàn thiện, cuốn sách là một tài 

liệu tham khảo có giá trị góp phần phục vụ các đại biểu Quốc hội trong hoạt 

động lập pháp, giám sát liên quan đến biến đổi khí hậu. Đồng thời, cuốn sách 

cũng là tài liệu tham khảo tốt đối với các cơ quan, bộ ngành hữu quan, các tổ 

chức và cá nhân làm công tác nghiên cứu, giảng dạy. 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cảm ơn tập thể tác giả, các 

chuyên gia kỹ thuật, các cơ quan và chuyên gia góp ý, Dự án MCRP đã phối 

hợp, hỗ trợ kỹ thuật. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới qu  đại biểu Quốc 

hội, độc giả để nghiên cứu, tham khảo và rất mong nhận được các ý kiến đóng 

góp, phản hồi. 

TS. Lê Quang Huy 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ  

và Môi trường, Quốc hội Khóa XV 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là vấn đề của sự phát triển và là thách thức lớn 

nhất đối với mục tiêu phát triển bền vững, hiểm họa tiềm tàng đối với nhân 

loại. Xu thế nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng, cho đến nay, có thể 

khẳng định là bất khả kháng, ít nhất là trong thế kỷ XXI. Nguyên nhân chính 

của BĐKH là do sự gia tăng nồng độ khí nhà kính (KNK) trong bầu khí quyển 

do các hoạt động của con người. Do vậy, ứng phó với BĐKH là yêu cầu tất yếu 

đối với các quốc gia trên thế giới, đòi hỏi các quốc gia cùng chung tay chống 

BĐKH và bảo vệ hệ thống khí hậu của Trái đất. Chính vì lẽ đó, Hội nghị các 

Bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về BĐKH (COP) được tổ chức 

nhằm tìm kiếm các giải pháp chung toàn cầu về ứng phó với BĐKH. COP đầu 

tiên diễn ra vào năm 1995 tại CHLB Đức và đến nay đã trải qua 26 lần COP, 

cộng đồng thế giới đã thống nhất nhiều mục tiêu và cam kết chung về cắt giảm 

phát thải KNK. Theo Thỏa thuận Paris (2015), các quốc gia tham gia đã đưa ra 

cam kết cắt giảm phát thải KNK nhằm đạt mục tiêu về mức tăng của nhiệt độ 

trung bình toàn cầu vào cuối thế kỷ XXI là ở dưới mức 2,0
o
C so với thời kỳ 

tiền công nghiệp và cố gắng giữ ở mức tăng là 1,5
o
C. Đến COP26 (2021) tại 

Glasgow, Vương quốc Anh, các quốc gia tham gia đã đưa ra cam kết phát thải 

ròng bằng “0” vào năm 2050, nhấn mạnh các giải pháp giảm phát thải KNK 

nhằm đạt được mục tiêu 1,5
o
C, tránh những tác động tồi tệ nhất do BĐKH gây 

ra, đồng thời giảm mạnh phát thải các KNK khác (như khí mê-tan). 

Để triển khai hiệu quả các cam kết toàn cầu chống BĐKH và bảo vệ hệ 

thống khí hậu Trái đất, một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu là luật hóa 

vấn đề BĐKH và lồng ghép ứng phó BĐKH vào trong các văn bản luật chuyên 

ngành, ban hành các công cụ chính sách. Trên thế giới, Vương quốc Anh, Nhật 

Bản, Hàn Quốc và Philippines là các quốc gia đã ban hành luật riêng về 

BĐKH; Trung Quốc cũng sớm hoàn thành dự thảo luật riêng về BĐKH vào 

năm 2009; một số nước sau này (sau Thỏa thuận Paris) mới ban hành hoặc 

hoàn thành dự thảo luật riêng về BĐKH như Hà Lan, CHLB Đức, Thái Lan…  

Ở Việt Nam, hoạt động ứng phó với BĐKH bắt đầu được quan tâm từ 

những năm cuối của thế kỷ XX. Năm 2008, “Chương trình mục tiêu quốc gia 
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ứng phó với biến đổi khí hậu (NTP)” được ban hành, các hoạt động ứng phó 

với BĐKH đã có những bước tiến rõ ràng. Đến nay, Việt Nam đã đạt được 

nhiều kết quả trong ứng phó với BĐKH; vấn đề ứng phó với BĐKH đã được 

lồng ghép vào trong một số văn bản luật như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khí 

tượng thủy văn, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và một số văn 

bản luật khác có liên quan. Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (NAP) và Chiến lược quốc gia về 

biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, đã đề xuất các nhiệm vụ ưu tiên triển 

khai trong ứng phó với BĐKH, trong đó có việc nghiên cứu xây dựng và ban 

hành văn bản pháp luật về BĐKH.  

Nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác nghiên cứu và ban hành văn 

bản pháp luật về BĐKH ở Việt Nam, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) 

thông qua Dự án “Thích ứng với Biến đổi Khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long (MCRP)” đã triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu “Kinh nghiệm 

một số nước trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu”. Mục tiêu của 

nghiên cứu: (i) Đúc kết kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động ứng phó với 

BĐKH; (ii) Đưa ra một số kiến nghị cho hoạt động ứng phó với BĐKH ở Việt 

Nam; (iii) Hình thành cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế cho việc xây dựng 

pháp luật về BĐKH ở Việt Nam. Nghiên cứu này tập trung phân tích kinh 

nghiệm trong nghiên cứu xây dựng, ban hành và thực thi chính sách ở: (i) Một 

số quốc gia ở châu Âu (Vương quốc Anh, Hà Lan, CHLB Đức); (ii) Một số 

quốc gia ở Đông Bắc Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc); (iii) Một số quốc 

gia ở Đông Nam Á (Thái Lan, Philippines). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu này 

và kinh nghiệm của tập thể tác giả, cuốn sách “Kinh nghiệm của một số quốc 

gia trong hoạt động lập pháp và thực thi pháp luật về ứng phó với biến đổi khí 

hậu” được biên soạn.  

Nội dung của cuốn sách có cập nhật một số kết quả công bố của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (Cục Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu, Tổng Cục Khí tượng Thủy văn), Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ/Ngành khác và địa 

phương. Bên cạnh đó, một số nội dung của cuốn sách được tham khảo từ kết 

quả nghiên cứu của các nhà khoa học như GS. TS. Trần Thục, GS. TSKH. 

Nguyễn Đức Ngữ, GS.TS.  Nguyễn Trọng Hiệu, GS. TS. Trần Hồng Thái, GS. 

Phan Văn Tân, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, GS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương.  



|9 

Tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn Dự án MCRP đã cung cấp kết quả 

nghiên cứu, nhiều số liệu, tài liệu có giá trị, cũng như các hỗ trợ khác; xin cảm 

ơn Thường trực Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội đã có những góp ý quý báu 

và tổ chức in ấn, phát hành cuốn sách tới đông đảo bạn đọc; xin cảm ơn Viện 

Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã hỗ trợ công tác biên tập 

cuốn sách. Tập thể tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Tổng cục Khí tượng Thủy 

văn, Cục Biến đổi khí hậu, Dự án SIPA và MCRP - GIZ, GS. Nguyễn Đức 

Ngữ, GS. Trần Thục, GS. Nguyễn Trọng Hiệu, PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến, 

ThS. Nguyễn Văn Tuệ, TS. Nguyễn Quang Huân, PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, 

TS. Nguyễn Văn Hồng, TS. Đặng Quang Thịnh và các chuyên gia khác đã có 

những góp ý hữu ích cho nội dung cuốn sách.                                           

                                    Tập thể tác giả 
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CHƯƠNG I  

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

1.1. Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến biến đổi khí hậu  

Hệ thống khí hậu là hệ thống phức hợp bao gồm 5 thành phần chính: 

khí quyển, thủy quyển, băng quyển, thạch quyển và sinh quyển, sự tương tác 

giữa chúng. Hệ thống khí hậu bị chi phối bởi các yếu tố động lực nội tại và từ 

bên ngoài, như phun trào núi lửa, dao động của mặt trời và do con người gây ra 

như việc thay đổi các thành phần của khí quyển [33, 39, 52]. Hình 1.1 minh 

họa các thành phần của khí hậu Trái đất cho thấy, các thành phần của hệ thống 

khí hậu luôn tương tác lẫn nhau. Khi một thành phần trong tương tác này thay 

đổi sẽ làm cho các thành phần khác cũng phản ứng lại và thay đổi theo. 

 

Hình 1.1. Sơ đồ minh họa các thành phần  

trong hệ thống khí hậu Trái đất [73] 
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Khí quyển 

 
Thủy quyển 

 
Thạch quyển 

 
Sinh quyển 

 
Băng quyển 

Hình 1.2. Minh họa các thành phần  

của hệ thống khí hậu Trái đất [44] 

Khí quyển là lớp vỏ các chất khí bao quanh Trái đất. Khí quyển khô bao 

gồm hầu hết là nitơ (78,1%) và ô y (20,9%), một số các chất khí khác như 

argon (0,93%), heli và các KNK như điô it carbon (0,035%) và ô-dôn. Ngoài 

ra, khí quyển còn chứa hơi nước (cũng là một chất KNK), mây và các sol khí 

[33, 39, 52].  

Thủy quyển là thành phần của hệ thống khí hậu bao gồm nước bề mặt và 

nước ngầm, như là đại dương, biển, sông, hồ nước ngọt, nước ngầm [33, 39, 
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52]. Trong đó, đại dương chiếm 71% bề mặt Trái đất và đóng vai trò là bình 

giữ nhiệt khổng lồ, điều tiết khí hậu cho Trái đất. Khi đại dương nóng lên hay 

lạnh đi một chút, khí hậu Trái đất bị ảnh hưởng rất nhiều, ví dụ như sự ấm 

lên/lạnh đi của nhiệt độ mặt nước biển khu vực  ích đạo Thái Bình Dương liên 

quan đến hiện tượng El Niño và La Niña, gây ra những hệ quả thời tiết và khí 

hậu rất khác nhau. 

Thạch quyển là lớp chất rắn bên trên của Trái đất, gồm cả phần lục địa 

và đại dương, trong đó bao gồm tất cả các khối đá thuộc vỏ Trái đất và lớp 

manti lạnh phía trên cùng [33, 39, 52]. Hoạt động của các núi lửa, mặc dù là 

một phần của thạch quyển, không được coi như là hoạt động nội tại trong hệ 

thống khí hậu, mà được xem là một nhân tố tác động bên ngoài. Thạch quyển 

chỉ chiếm 29% diện tích Trái đất và phân bố rất không đồng đều.  

Sinh quyển là một phần của hệ thống Trái đất bao gồm tất cả các hệ sinh 

thái và sinh vật sống trong khí quyển, trên đất liền (sinh quyển trên đất liền), 

hoặc trong các đại dương (sinh quyển biển), bao gồm cả các chất có nguồn gốc 

hữu cơ phân hủy như rác thải, chất hữu cơ của đất, phế tích của đại dương [33, 

39, 52].  

Băng quyển là tất cả các vùng có băng tuyết bao phủ quanh năm trên 

Trái đất và trên biển: Bắc cực, Nam cực, đảo Greenland, Bắc Canada, Bắc 

Siberia và các vùng núi cao quanh năm có nhiệt độ dưới không độ [33, 39, 52]. 

Do có độ phản xạ lớn nên băng, tuyết đã phản xạ phần lớn bức xạ của Mặt trời. 

Một số nơi ở Nam cực, băng tuyết phản xạ khoảng 90% lượng bức xạ của  

Mặt trời, trong khi mức độ phản xạ trung bình toàn cầu chỉ là 30%. Nếu băng 

quyển tan chảy, phản xạ của băng tuyết sẽ giảm đi và Trái đất sẽ nóng lên, khí 

hậu sẽ thay đổi. 

Hồi tiếp khí hậu là cơ chế tác động qua lại của các quá trình trong hệ thống 

khí hậu, kết quả của một quá trình ban đầu gây nên những thay đổi trong một 

quá trình thứ hai đến lượt nó lại ảnh hưởng ngược trở lại quá trình ban đầu. Hồi 

tiếp dương làm tăng quá trình ban đầu, hồi tiếp âm làm giảm… [33, 39, 52].  

Thời tiết là trạng thái tức thời của khí quyển ở một địa điểm cụ thể, được 

đặc trưng bởi các đại lượng đo được như nhiệt độ, độ ẩm, gió, lượng mưa… 

hoặc các hiện tượng quan trắc được, như sương mù, dông, mưa, nắng… [71]. 

Khí hậu là tổng hợp các điều kiện thời tiết ở một khu vực nhất định, đặc 

trưng bởi các đại lượng thống kê dài hạn của các yếu tố khí tượng tại khu vực 
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đó [71]. Một cách đơn giản, có thể hiểu khí hậu là trạng thái trung bình và 

những cực trị của thời tiết được  ác định trong một khoảng thời gian đủ dài ở 

một nơi nào đó.  

Yếu tố khí hậu là một trong những tính chất hay điều kiện của khí quyển 

đặc trưng cho trạng thái vật lý của thời tiết hay khí hậu tại một nơi, một khoảng 

thời gian nhất định [33]. 

Ban liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC): Một ủy ban quốc tế 

của Liên hợp quốc về ứng phó với BĐKH, được thành lập tháng 11 năm 1988. 

IPCC có chức năng đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến BĐKH do hoạt động 

của con người để từ đó đưa ra đối sách. IPCC được thành lập bởi Tổ chức khí 

tượng thế giới (WMO) và Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP). 

Vào thời điểm mới thành lập, IPCC có sự tham gia của hơn 3.000 chuyên gia 

đến từ các nước trên thế giới, bao gồm các học giả trong ngành khí tượng, hải 

dương học, chuyên gia nghiên cứu về băng hà, môi trường, kinh tế, … IPCC đã 

cùng nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2007 với cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al 

Gore [33, 35, 39]. 

Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP) là hội nghị thường 

niên tổ chức trong khuôn khổ Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí 

hậu (UNFCCC), là nơi họp chính thức của các bên tham gia UNFCCC nhằm 

đánh giá quá trình ứng phó với biến đổi khí hậu [33, 35, 39]. 

Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) 

đã được thông qua vào ngày 9/5/1992 tại New York, được ký kết bởi hơn 150 

nước trên thế giới và Hội đồng châu Âu tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất năm 

1992 diễn ra ở Rio de Janeiro, Braxin. Mục tiêu cuối cùng của UNFCCC là ổn 

định nồng độ KNK trong khí quyển ở mức có thể ngăn ngừa được sự can thiệp 

nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí hậu [33, 35, 39]. 

Nghị định thư Kyoto liên quan đến UNFCCC được thông qua năm 1997 

tại Kyoto, Nhật Bản, tại COP-3. Nó bao gồm các cam kết ràng buộc về mặt 

pháp lý, bên cạnh các điều khoản trong UNFCCC. Các nước nằm trong Phụ lục 

B của Nghị định (hầu hết là các Tổ chức hợp tác kinh tế và các nước phát triển 

và các nước có nền kinh tế đang chuyển đổi) đã đồng ý giảm các phát thải khí 

nhân tạo (điô it carbon, mê-tan, ô it nitơ, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons 

và sulphur hexfluoride) bằng cách giảm ít nhất 5% dưới mức năm 1990 trong 

giai đoạn cam kết từ 2008 đến 2012. Nghị định thư Kyoto có hiệu lực vào ngày 

16 tháng 2 năm 2005 [33, 35, 39]. 
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Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) là một tổ chức liên chính phủ với 

sự tham gia của 193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức Khí tượng Thế giới 

(WMO) có nguồn gốc từ Tổ chức Khí tượng Quốc tế (IMO), được thành lập 

vào năm 1873. Được thành lập vào năm 1950, WMO trở thành cơ quan chuyên 

môn của Liên hợp quốc về khí tượng (thời tiết và khí hậu), thủy văn và hoạt 

động khoa học địa vật lý liên quan [33, 39]. 

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian 

dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người, biểu 

hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng và gia tăng các hiện tượng 

khí tượng thủy văn cực đoan [32, 33, 39, 50, 52]. Trong điều 1 của UNFCCC, 

BĐKH được định nghĩa là “sự biến đổi của khí hậu được quy trực tiếp hoặc 

gián tiếp cho hoạt động của con người làm biến đổi thành phần khí quyển toàn 

cầu và nó là thành phần bổ sung vào sự biến động tự nhiên quan trắc được trên 

những khoảng thời gian tương tự nhau” [73]. 

Kịch bản phát thải là một biểu diễn thích hợp của sự tiến triển tương lai 

về phát thải, dựa trên giả thiết về các nhân tố tác động (phát triển dân số, kinh 

tế xã hội, biến đổi công nghệ) và các mối quan hệ giữa chúng [33, 37, 39, 73]. 

Trên cơ sở kịch bản phát thải, kịch bản nồng độ KNK trong bầu khí quyển được 

tính toán thông qua lý thuyết về vật lý khí quyển.  

Kịch bản biến đổi khí hậu là giả định có cơ sở khoa học và có tính tin 

cậy về  u hướng trong tương lai của khí hậu dựa trên mối quan hệ giữa hoạt 

động KTXH, phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng 

[33, 37, 39, 52]. 

Dao động khí hậu là sự thay đổi của trạng thái khí hậu có chu kỳ, trạng 

thái khí hậu được lặp đi lặp lại sau một thời gian nào đó (Hình 1.3 - đường liền 

nét màu xanh) [33, 37, 39]. Hay nói cách khách, dao động khí hậu là sự biến 

đổi thăng giáng của khí hậu xung quanh trạng thái trung bình. Những biến đổi 

này thường ngược pha nhau, xảy ra có tính lặp đi lặp lại trong những khoảng 

thời gian nào đó, nghĩa là dao động khí hậu thường gắn với khái niệm chu kỳ. 

Có những dao động có chu kỳ ngắn và dễ dàng nhận thấy, nhưng cũng có 

những dao động với chu kỳ lặp lại khá dài. Dao động có thể là do các quá trình 

nội tại tự nhiên của hệ thống khí hậu (internal variability) hoặc do các tác động 

bên ngoài của cả tự nhiên và con người (external variability).  
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Hình 1.3. Biểu đồ về diễn biến khí hậu, biến đổi khí hậu và dao động khí hậu: Minh 

họa yếu tố chuẩn sai nhiệt độ trung bình năm (
o
C) tại trạm Láng (Hà Nội)  

Biến động khí hậu liên quan đến sự thay đổi trong trạng thái trung bình 

và các đặc trưng thống kê khác (như độ lệch chuẩn, sự xuất hiện các cực 

đoan…) của khí hậu trên tất cả các quy mô không gian và thời gian lớn hơn 

quy mô của các hiện tượng thời tiết riêng lẻ [33, 37, 39, 52]. Biến động có thể 

là do các quá trình nội tại tự nhiên bên trong hệ thống khí hậu (biến động nội 

tại), hoặc do thay đổi của những tác động bên ngoài của tự nhiên và nhân tạo 

(biến động bên ngoài). 

Chuẩn khí hậu là giá trị trung bình của các yếu tố khí tượng trong một 

khoảng thời gian nhất định, thường là 30 năm; làm căn cứ để đánh giá sự khác 

biệt khí hậu giữa nơi này với nơi khác, giữa thời kỳ này với thời kỳ khác [33, 

37, 39]. 

Xu thế biến đổi khí hậu là sự biến đổi khí hậu được đặc trưng bằng việc 

tăng hay giảm đơn của giá trị trung bình, thông thường được thể hiện qua 

đường xu thế tuyến tính [33, 37, 39, 52] (Hình 1.3 - đường đứt nét màu đỏ). 

Không chỉ giới hạn ở sự thay đổi tuyến tính theo thời gian, mà đặc trưng bằng 

chỉ một cực đại và một cực tiểu ở các đầu, cuối chuỗi số liệu. 

Nước biển dâng là sự dâng lên của nước biển ở đại dương trên phạm vi 

toàn cầu, trong đó không bao gồm triều, nước dâng do bão... NBD tại một vị trí 

nào đó có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với trung bình toàn cầu vì có sự khác 

nhau về nhiệt độ của đại dương và các yếu tố khác [33, 37, 39, 52]. 
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Ứng phó với biến đổi khí hậu là các hoạt động của con người nhằm 

thích ứng với BĐKH và giảm thiểu BĐKH [71, 73]. 

Thích ứng với biến đổi khí hậu là quá trình điều chỉnh các tác động 

hiện tại hoặc dự kiến của BĐKH. Đó là một trong những cách để ứng phó với 

BĐKH, cùng với việc giảm nhẹ. Đối với con người, thích ứng nhằm mục đích 

vừa tránh gây hại vừa khai thác các cơ hội; đối với các hệ thống tự nhiên, con 

người có thể can thiệp để giúp điều chỉnh [71, 73]. 

Giảm nhẹ biến đổi khí hậu là các hành động để hạn chế cường độ hoặc 

tỷ lệ dài hạn BĐKH. Giảm nhẹ BĐKH nói chung liên quan đến việc cắt giảm 

lượng phát thải KNK của con người. Giảm nhẹ cũng có thể đạt được bằng cách 

tăng khả năng chứa đựng carbon, ví dụ, thông qua trồng rừng. Các chính sách 

giảm thiểu có thể làm giảm đáng kể các rủi ro liên quan đến sự nóng lên toàn 

cầu do con người gây ra [71, 73]. 

Tính dễ bị tổn thương là mức độ mà một hệ thống dễ bị ảnh hưởng và 

không có khả năng chống chịu với những tác động tiêu cực của BĐKH, bao 

gồm dao động khí hậu và những hiện tượng thời tiết cực đoan [10, 12, 14]. 

Đối tượng dễ bị tổn thương là nhóm người có đặc điểm và hoàn cảnh 

khiến họ có khả năng phải chịu nhiều tác động bất lợi hơn từ thiên tai so với 

những nhóm người khác trong cộng đồng. Đối tượng dễ bị tổn thương bao gồm 

trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 

tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo và người nghèo [10]. 

Giám sát biến đổi khí hậu là quá trình thu thập thông tin, dữ liệu, phân 

tích, đánh giá, theo dõi diễn biến của khí hậu trong khoảng thời gian dài để xác 

định các biểu hiện của biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến tài 

nguyên, môi trường, hệ sinh thái, điều kiện sống và các hoạt động KTXH [10, 

12, 14]. 

Trạm khí tượng thủy văn là nơi được lựa chọn theo các yêu cầu kỹ 

thuật chuyên môn để đặt một hoặc nhiều công trình khí tượng thủy văn, gồm 

các loại: trạm khí tượng bề mặt, trạm khí tượng trên cao, trạm ra đa thời tiết, 

trạm khí tượng nông nghiệp, trạm thủy văn, trạm hải văn, trạm đo mưa, trạm 

định vị sét và các loại trạm chuyên đề khác [12]. 

Trạm giám sát biến đổi khí hậu là trạm được lựa chọn trong số các 

trạm khí tượng thủy văn hoặc được xây dựng riêng theo yêu cầu kỹ thuật, tiêu 
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chuẩn quốc gia, quốc tế để thực hiện quan trắc khí hậu, thành phần hóa khí 

quyển, mực nước biển [12]. 

Phát thải là sự thải các khí nhà kính và/hoặc các tiền tố của chúng vào 

khí quyển trên một khu vực và thời gian cụ thể (Theo Công ước khí hậu) [33, 

35, 37, 39]. 

Khí nhà kính là các khí trong khí quyển, cả tự nhiên và nhân tạo, hấp 

thụ và phát ra bức xạ ở các bước sóng trong quang phổ bức xạ hồng ngoại của 

bề mặt Trái đất, khí quyển và mây. Các khí nhà kính trong khí quyển là điô it 

carbon (CO2), ô it nitơ (N2O), khí mê-tan (CH4), ô-dôn (O3) và hơi nước 

(H2O). Các khí nhà kính gây ra hiệu ứng nhà kính với việc giảm năng lượng 

bức xạ của Trái đất thoát ra vũ trụ, làm ấm lên tầng bên dưới của khí quyển và 

bề mặt Trái đất [33, 49, 50, 56]. 

Nhiên liệu hóa thạch là các nhiên liệu được hình thành bởi các quá trình 

tự nhiên như phân hủy kỵ khí của xác sinh vật giàu carbon đã hóa thạch. Các 

 ác đó được chôn trong các lớp trầm tích và nén qua thời kỳ địa chất, dần dần 

chuyển thành nhiên liệu. Nhiên liệu hóa thạch có chứa tỷ lệ phần trăm cao của 

carbon, bao gồm than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Mặc dù các loại nhiên 

liệu hóa thạch liên tục được hình thành thông qua quá trình tự nhiên, chúng 

thường được coi là nguồn tài nguyên không tái tạo được, vì phải mất hàng triệu 

năm để có thể hình thành [49, 50]. 

Hiệu ứng nhà kính là các KNK hấp thụ hiệu quả bức xạ hồng ngoại nhiệt 

phát ra bởi bề mặt của Trái đất, bởi chính khí quyển do cùng các KNK, bởi các 

đám mây. Bức xạ khí quyển được phát ra từ mọi phía, bao gồm cả đi  uống bề 

mặt Trái đất. Vì vậy, các loại KNK giữ nhiệt bên trong lớp bề mặt đất và tầng 

đối lưu. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng nhà kính [33, 39, 49, 50, 52]. 

Trung hòa carbon là trạng thái không phát thải carbon điô ít (CO2). 

Điều này có thể đạt được bằng cách cân bằng lượng khí thải carbon với việc 

loại bỏ khí thải từ xã hội [34, 35, 39]. 

Carbon điôxít hay điôxít carbon (CO2) là các chất khí tự nhiên và các 

khí sinh ra do đốt nhiên liệu hóa thạch có nguồn gốc carbon, như dầu, khí đốt 

và than đá, do đốt sinh khối và biến đổi sử dụng đất cũng như do các quá trình 

hoạt động công nghiệp khác. Nó là chất KNK nhân tạo chủ yếu ảnh hưởng đến 

cân bằng bức xạ Trái đất. CO2 là chất khí tham chiếu làm thước đo cho các 
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chất KNK khác và do đó nó có “tiềm năng nóng lên toàn cầu” bằng 1 [33, 39, 

49, 50, 52]. 

Chu trình carbon là thuật ngữ dùng để mô tả dòng carbon (dưới các 

hình thức khác nhau, ví dụ như CO2) trong bầu khí quyển, đại dương, sinh 

quyển trên mặt đất và thạch quyển. Trong báo cáo này, đơn vị tính khối lượng 

carbon trong các chu trình carbon là tỉ tấn carbon (GtC) [39]. 

Mê-tan (CH4) là một hợp chất hóa học có công thức hóa học CH4. Nó là 

một thành phần chính của khí tự nhiên. Trong trạng thái tự nhiên, mê-tan được 

tìm thấy ở cả dưới mặt đất và dưới đáy biển. Nó là một trong sáu khí nhà kính 

được kiểm soát bởi Nghị định thư Kyoto. Các nguồn khí mê-tan chủ yếu là bãi 

rác thải, mỏ than, ruộng lúa, các hệ thống khí tự nhiên và súc vật nuôi [ 14, 33, 

35, 39]. 

Ôxit nitơ (N2O) là một hợp chất hóa học với công thức N2O. Là một 

trong sáu khí nhà kính được kiểm soát bởi Nghị định thư Kyoto, phát sinh từ 

việc đốt các nhiên liệu hóa thạch và chế tạo phân bón [ 14, 33, 35, 39]. 

Sol khí là các hạt rất nhỏ gây ra hiện tượng mù. Chúng phần lớn là nước 

và các hạt chất ô nhiễm như a it sulphua và muối biển. Sol khí trong tầng đối 

lưu thường được giáng thủy quét đi. Các sol khí được mang lên tầng bình lưu 

thường ở đó lâu hơn nhiều. Sol khí ở tầng bình lưu chủ yếu là các hạt sunphat 

từ các vụ núi lửa phun, có thể làm giảm đáng kể bức xạ Mặt trời [33, 35, 39]. 

Tầng ô-dôn là một lớp trong tầng bình lưu của Trái đất, có tác dụng bảo 

vệ Trái đất khỏi các bức xạ cực tím có hại từ Mặt trời [14, 51]. 

Bể hấp thụ carbon là các hệ thống tự nhiên hoặc nhân tạo hấp thụ và lưu 

trữ carbon điô ít từ khí quyển. Cây cối và đại dương đều hấp thụ carbon điô ít 

và đó được gọi là các bể hấp thụ [49, 50]. 

Ngân sách carbon là cán cân trao đổi (nhập vào và mất đi) của carbon 

giữa các bể chứa carbon hoặc giữa một vòng cụ thể (ví dụ khí quyển-sinh 

quyển) của chu trình carbon. Việc xem xét ngân sách carbon của một bể chứa 

có thể cho biết bể chứa hoạt động như một nguồn (phát thải) hay hấp thụ 

carbon điô ít [49, 50]. 

Tín chỉ carbon là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện 

quyền phát thải một tấn khí carbon điô ít (CO2) hoặc một tấn khí carbon điô ít 

(CO2) tương đương [14, 49, 50]. 
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Thuế carbon là thuế đánh vào phát thải carbon. Nó tương tự như thuế 

BTU, chỉ khác ở mức thuế được  ác định dựa trên mức phát thải carbon [49, 50]. 

Thông lượng carbon là tốc độ trao đổi carbon giữa các bể chứa carbon 

[49, 50]. 

Hạn ngạch phát thải khí nhà kính là lượng khí nhà kính của quốc gia, 

tổ chức, cá nhân được phép phát thải trong một khoảng thời gian  ác định, 

được tính theo tấn khí carbon điô ít (CO2) hoặc tấn khí carbon điô ít (CO2) 

tương đương [14]. 

Mua bán phát thải là một phương thức dựa trên cơ sở thị trường để đạt 

tới các mục tiêu môi trường, cho phép các Bên giảm phát thải KNK dưới mức 

cần thiết được sử dụng hoặc mua bán phần giảm quá mức để bù cho phát thải ở 

nguồn khác hoặc bên ngoài nước mình. Nói chung, việc mua bán có thể diễn ra 

ở quy mô trong nước, quốc tế và giữa các doanh nghiệp. Điều 17 Nghị định thư 

Kyoto cho phép các nước thuộc Phụ lục B thực hiện trao đổi nghĩa vụ phát 

thải. Việc mua bán phát thải quốc tế là một trong các cơ chế Kyoto, được đưa 

ra để các nước thuộc Phụ lục B có thể linh hoạt trong giảm phát thải KNK, 

nhằm đạt được các mục tiêu đã cam kết [49, 50]. 

Hiện tượng thời tiết cực đoan là khái niệm mô tả một hiện tượng hiếm 

có tại một nơi, một thời điểm cụ thể của năm [33, 49, 50, 56]. Có nhiều cách 

định nghĩa hiện tượng hiếm có, nhưng một hiện tượng thời tiết cực đoan 

thường là hiếm có hay có ít hơn 10% hay 90% (một số trường hợp sử dụng 

ngưỡng 5% hay 95%) của hàm mật độ xác suất quan trắc được. Theo định 

nghĩa, các đặc trưng được gọi là thời tiết cực đoan có thể thay đổi từ nơi này 

đến nơi khác.  

Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, 

tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động KTXH, bao gồm: bão, áp 

thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc 

dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, 

nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các 

loại thiên tai khác [10].  

Rủi ro thiên tai là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, 

môi trường, điều kiện sống và hoạt động KTXH [10]. 
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Cấp độ rủi ro thiên tai là sự phân định mức độ thiệt hại do thiên tai áp 

thấp nhiệt đới, bão, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ 

hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập 

mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và 

các loại thiên tai khác có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện 

sống và hoạt động KTXH [10]. 

Xoáy thuận nhiệt đới là vùng gió  oáy (đường kính có thể tới hàng trăm 

km) hình thành trên biển nhiệt đới, gió thổi  oáy vào trung tâm theo hướng 

ngược chiều kim đồng hồ ở Bán cầu Bắc (cùng chiều kim đồng hồ ở Bán cầu 

Nam), áp suất khí quyển (khí áp) trong xoáy thuận nhiệt đới thấp hơn  ung 

quanh, có mưa, đôi khi kèm theo dông, tố, lốc [33, 49, 50, 56]. XTNĐ bao gồm 

có bão và áp thấp nhiệt đới. Bão là xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất 

từ cấp 8 (62 - 74 km/h) trở lên và có thể có gió giật. Bão có sức gió mạnh nhất 

từ cấp 10 đến cấp 11 gọi là bão mạnh, từ cấp 12 đến cấp 15 gọi là bão rất 

mạnh, từ cấp 16 trở lên gọi là siêu bão [33, 49, 50, 56].  

Áp thấp nhiệt đới là xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 6 

đến cấp 7 và có thể có gió giật [33, 49, 50, 56]. 

Hạn hán là hiện tượng thiếu hụt nước nghiêm trọng kéo dài, thường liên 

quan tới điều kiện thời tiết khô và thiếu hụt mưa kéo dài làm giảm hàm lượng 

ẩm trong không khí và hàm lượng nước trong đất, làm suy kiệt dòng chảy sông 

suối, hạ thấp mực nước ao hồ, mực nước trong các tầng chứa nước dưới đất 

gây ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng của cây trồng, làm môi trường suy thoái, 

gây đói nghèo và dịch bệnh hơn [33, 49, 50, 56]. Có 4 loại hạn chính: Hạn khí 

tượng là sự thiếu hụt mưa bất thường đối với một khu vực cụ thể. Hạn nông 

nghiệp là sự thiếu hụt nguồn nước cung cấp cho các nhu cầu nước của cây 

trồng trong giai đoạn phát triển khác nhau. Hạn thủy văn đề cập đến sự duy trì 

mực nước thấp ở các sông, suối và hồ chứa. Hạn thủy văn thường có sự liên kết 

với hạn khí tượng. Hạn kinh tế - xã hội xảy ra khi nhu cầu về nước vượt quá 

khả năng cung để đảm bảo các hoạt động KTXH. Siêu hạn (megadrought) là 

một đợt hạn xảy ra diện rất rộng, trong một giai đoạn dài bất thường, thường là 

một thập kỷ hoặc hơn [56]. 

Xâm nhập mặn là hiện tượng nước mặn với nồng độ mặn bằng 4‰  âm 

nhập sâu vào nội đồng khi xảy ra triều cường, nước biển dâng hoặc cạn kiệt 

nguồn nước ngọt [23, 56].  
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Nắng nóng là một dạng thời tiết đặc biệt trong mùa hè, khi nhiệt độ 

không khí cao nhất trong ngày vượt quá 35
o
C (Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg).  

Nắng nóng diện rộng là nắng nóng xảy ra từ một nửa số trạm trở lên 

trong toàn bộ số trạm quan trắc của khu vực đó [23, 56]. 

 Rét đậm, rét hại: Rét đậm xuất hiện khi nhiệt độ trung bình trong ngày 

giảm xuống dưới 15
o
C và trên 13

o
C (13

o
C < Ttb ≤ 15

o
C). Rét hại xuất hiện khi 

nhiệt độ trung bình trong ngày dưới 13
o
C (Ttb ≤ 13

o
C). Rét đậm, rét hại kéo dài 

từ 3 ngày liên tiếp trở lên thì được gọi là đợt rét đậm, rét hại [33, 49, 50, 56]. 

Sương muối là hiện tượng hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ và 

trắng như muối ngay trên mặt đất hay bề mặt cây cỏ hoặc các vật thể khác. 

Sương muối thường hình thành vào những đêm mùa đông, trời lặng gió, quang 

mây trong các tháng đầu mùa đông ở miền Bắc [23, 56].  

Sương mù là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti trong 

lớp không khí sát bề mặt Trái đất, làm giảm tầm nhìn ngang xuống dưới 1 km 

[23, 56]. 

 Mưa lớn là hiện tượng mưa với tổng lượng mưa đạt trên 50 mm trong 

24 giờ. Trong đó, mưa với tổng lượng mưa từ trên 50 mm đến 100 mm là mưa 

to và trên 100 mm là mưa rất to [23, 56].  

Mưa lớn diện rộng là mưa lớn xảy ra từ một nửa số trạm trở lên trong 

toàn bộ số trạm quan trắc của khu vực đó [23, 56]. 

Lũ quét là lũ  ảy ra bất ngờ trên các lưu vực sông suối miền núi, nơi có 

độ dốc lớn, dòng chảy xiết, thường kèm theo đất, đá, cây cối, lũ lên nhanh, 

xuống nhanh, có sức tàn phá lớn [23, 56].  

Lũ là hiện tượng mực nước sông dâng cao trong khoảng thời gian nhất 

định, sau đó  uống [23, 56]. Lũ hình thành do mưa có cường độ lớn trong thời 

gian ngắn hoặc do sự kết hợp với các hình thái thời tiết theo mùa. Lũ có 2 loại: 

(1) Lũ sông:  ảy ra trên các sông khi mực nước dâng cao do mưa lớn ở đầu 

nguồn gây ra hoặc xả lũ, sự cố hồ chứa đầu nguồn hoặc do ảnh hưởng của bão, 

ATNĐ gây mưa lớn trên diện rộng; (2) Lũ ven biển: xảy ra khi bão hoặc 

ATNĐ kết hợp với triều cường làm mực nước biển và cửa sông dâng cao gây 

lũ, ngập lụt khu vực trũng thấp ven biển [56]. 
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Ngập lụt là hiện tượng mặt đất bị ngập nước do ảnh hưởng của mưa lớn, 

lũ, triều cường, nước biển dâng. Ngập lụt thường do mưa lớn tại chỗ, lũ từ 

thượng nguồn kết hợp với triều cường hoặc do triều từ biển vào gây tổn thất về 

người, tài sản, cơ sở hạ tầng, giao thông, hoạt động sản xuất, môi trường sinh 

thái cũng như cuộc sống của nhân dân [56]. 

1.2. Nguyên nhân gây biến đổi khí hậu 

Các kết quả nghiên cứu khoa học của IPCC và các nhà khoa học trên thế 

giới đã chỉ ra, có hai nguyên nhân chính gây BĐKH gồm [73, 74, 75, 77, 78]: 

(1) Do biến đổi tự nhiên; (2) Do tác động của con người. Trong đó, các hoạt 

động của con người gây phát thải KNK vào bầu khí quyển là nguyên nhân 

chính gây ra sự nóng lên toàn cầu. 

1.2.1. Nguyên nhân do biến đổi tự nhiên 

Những nguyên nhân tự nhiên gây nên sự thay đổi của khí hậu Trái đất là 

từ bên ngoài, hoặc do sự thay đổi bên trong và tương tác giữa các thành phần 

của hệ thống khí hậu Trái đất [73] (Hình 1.4), bao gồm: 

- Thay đổi của các tham số quỹ đạo Trái đất: Do Trái đất tự quay xung 

quanh trục của nó và quay quanh Mặt trời, theo thời gian, một vài biến thiên 

theo chu kỳ đã diễn ra. Các thay đổi về chuyển động của Trái đất gồm: sự thay 

đổi của độ lệch tâm có chu kỳ dao động khoảng 96.000 năm; độ nghiêng trục 

có chu kỳ dao động khoảng 41.000 năm và tuế sai (tiến động) có chu kỳ dao 

động khoảng từ 19.000 năm đến 23.000 năm. Những biến đổi chu kỳ năm của 

các tham số này làm thay đổi lượng bức xạ Mặt trời cung cấp cho hệ thống khí 

hậu và do đó làm thay đổi khí hậu Trái đất. 

- Biến đổi trong phân bố lục địa - biển của bề mặt Trái đất: Bề mặt Trái 

đất có thể bị biến dạng qua các thời kỳ địa chất do sự trôi dạt của các lục địa, 

các quá trình vận động kiến tạo, phun trào của núi lửa,... Sự biến dạng này làm 

thay đổi phân bố lục địa - đại dương, hình thái bề mặt Trái đất, dẫn đến sự biến 

đổi trong phân bố bức xạ Mặt trời trong cân bằng bức xạ và cân bằng nhiệt của 

mặt đất và trong hoàn lưu chung khí quyển, đại dương. Ngoài ra, các đại dương 

là một thành phần chính của hệ thống khí hậu, dòng hải lưu vận chuyển một 

lượng lớn nhiệt trên khắp hành tinh. Thay đổi trong lưu thông đại dương có thể 

ảnh hưởng đến khí hậu thông qua sự chuyển động của CO2 vào khí quyển. 
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- Sự biến đổi về phát xạ của mặt trời và hấp thụ bức xạ của Trái đất: Sự 

phát xạ của mặt trời đã có những thời kỳ yếu đi gây ra băng hà và có những 

thời kỳ hoạt động mãnh liệt gây ra khí hậu khô và nóng trên bề mặt Trái đất. 

Ngoài ra, sự xuất hiện các vết đen mặt trời (Sunspots) làm cho cường độ tia 

bức xạ mặt trời chiếu xuống Trái đất thay đổi, năng lượng chiếu xuống mặt đất 

thay đổi làm thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái đất. 

- Hoạt động của núi lửa: Khí và tro núi lửa có thể ảnh hưởng đến khí hậu 

trong nhiều năm. Bên cạnh đó, các sol khí do núi lửa phản chiếu bức xạ mặt 

trời trở lại vào không gian, vì vậy làm giảm nhiệt độ lớp bề mặt Trái đất. 

 
Thay đổi quỹ đạo Trái đất 

 
Thay đổi hoạt động của mặt trời 

 

Thay đổi khối lượng hạt vật chất trong vũ trụ 

 

Hoạt động của núi lửa 

Hình 1.4. Minh họa một số biến đổi tự nhiên tác động  

đến hệ thống khí hậu Trái đất [44] 

Ví dụ tác động do hoạt động của núi lửa Pinatubo (Philippines) vào các 

năm 1982 và 1991: Trong thời gian núi lửa phun trào: bức xạ mặt trời giảm đi 

rõ rệt. Ước tính một núi lửa phun có thể làm nhiệt độ trung bình của Trái đất 

giảm 0,3%, do bức xạ mặt trời bị bụi ngăn lại. 
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Có thể thấy rằng, nguyên nhân gây ra BĐKH do các yếu tố tự nhiên là 

biến đổi từ từ, có chu kỳ rất dài, vì thế, nếu có, thì chỉ đóng góp một phần rất 

nhỏ vào BĐKH trong giai đoạn hiện nay. 

1.2.2. Nguyên nhân do tác động của con người 

BĐKH trong giai đoạn hiện tại là do các hoạt động của con người làm 

phát thải quá mức các KNK vào bầu khí quyển, đã tác động lớn đến hệ thống 

khí hậu. Từ thời kỳ tiền công nghiệp, con người đã sử dụng ngày càng nhiều 

năng lượng, chủ yếu từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí đốt), qua 

đó đã phát thải vào khí quyển các khí gây hiệu ứng nhà kính và làm gia tăng 

nhiệt độ của Trái đất [73, 74, 75, 77, 78].  

 

Hình 1.5. Sơ đồ minh họa hiệu ứng nhà kính trong khí quyển Trái đất [51] 

Sự gia tăng nồng độ các KNK làm giảm bức xạ hồng ngoại thoát từ mặt 

đất ra ngoài vũ trụ, làm tăng nhiệt lượng tích lũy của Trái đất và dẫn đến sự ấm 

lên của hệ thống khí hậu. Sự gia tăng của nhiệt độ bề mặt Trái đất kéo theo 

nhiều thay đổi khác như làm giảm lượng băng và diện tích được phủ băng và 

tuyết, làm thay đổi độ che phủ bề mặt. Do nước biển và đất có hệ số phản xạ 

thấp hơn so với băng biển và tuyết, nên khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời 

của Trái đất sẽ tăng lên. Các đại dương và bề mặt đất hấp thụ nhiều nhiệt sẽ 

tiếp tục làm giảm lượng băng và diện tích phủ băng và tuyết. 
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Về mặt bản chất, các KNK không hấp thụ bức xạ sóng ngắn của mặt trời 

chiếu xuống Trái đất, nhưng hấp thụ bức xạ hồng ngoại do mặt đất phát ra và 

phản xạ một phần lượng bức xạ này trở lại mặt đất, qua đó hạn chế lượng bức 

xạ hồng ngoại của mặt đất thoát ra ngoài khoảng không vũ trụ và giữ cho mặt 

đất khỏi bị lạnh đi quá nhiều, nhất là về ban đêm khi không có bức xạ mặt trời 

chiếu tới mặt đất. 

Theo báo cáo lần thứ 5 (AR5) của IPCC (2013) [74], nồng độ các KNK 

như CO2, CH4, N2O trong bầu khí quyển đã tăng với một tốc độ chưa từng có 

trong vòng 800.000 năm trở lại đây. Nồng độ của CO2 đã tăng khoảng 40% so 

với thời kỳ tiền công nghiệp, chủ yếu là do sự phát thải từ việc đốt các nhiên 

liệu hóa thạch và thay đổi của bề mặt đệm. Đại dương đã hấp thụ khoảng 30% 

lượng CO2 do con người thải ra, gây ra sự a it hóa đại dương. Từ năm 1759 

đến năm 2011, phát thải CO2 vào khí quyển do sử dụng nhiên liệu hóa thạch và 

sản xuất  i măng là 375 tỷ tấn carbon (GtC), trong khi chặt phá rừng và các 

hoạt động làm thay đổi sử dụng đất thải ra xấp xỉ 180 GtC. Tổng cộng, mức 

phát thải do con người vào khoảng 555 GtC. Trong tổng lượng phát thải CO2 

do con người, khoảng 240 GtC được tích lũy trong khí quyển, 155 GtC được 

hấp thụ bởi đại dương và khoảng 160 GtC đã được tích lũy trong các hệ sinh 

thái tự nhiên trên cạn. Theo UNEP (2022), sự tham gia đóng góp làm nóng lên 

toàn cầu trong những năm qua của các khí CO2, CH4, CFC và N2O lần lượt là 

60%, 20%, 14% và 6%
1
.  

Điô ít - cácbon (CO2) chiếm khoảng 0,036% khí quyển, được sử dụng 

làm tham chiếu để tính toán tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) cho các chất 

KNK khác. Theo số liệu quan trắc toàn cầu, CO2 liên tục tăng nhanh trong 

những thập kỷ gần đây, đặc biệt là những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI với mức 

tăng khoảng 2,0 ppm/năm trong giai đoạn 2000-2009 [101]. Sự gia tăng CO2 

chủ yếu là do các hoạt động của con người [73, 74, 75, 77], ngoài ra còn có sự 

đóng góp từ quá trình ô ít hóa đại dương và quang hợp của cây trồng. Theo 

đánh giá của IPCC [73], tổng lượng CO2 trong bầu khí quyển đã tăng khoảng 

25% do các hoạt động đốt than và dầu.  

                                           
1 https://www.unep.org/news-and-stories/story/methane-emissions-are-driving-climate-change-heres-how-

reduce-them  
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Mê-tan (CH4) có thời gian tồn tại trong khí quyển tương đối ngắn, vào 

khoảng 10±2 năm. Nguồn phát sinh CH4 chủ yếu từ bãi rác, mỏ than, ruộng 

lúa, các hệ thống khí tự nhiên và vật nuôi. Nông nghiệp là lĩnh vực liên quan 

trực tiếp và phát thải CH4 nhiều nhất, được sinh ra từ quá trình phân hủy yếm 

khí của các chất hữu cơ trong đầm lầy, ruộng lúa và tiêu hóa thức ăn trong dạ 

dày gia súc. Do vậy, nồng độ CH4 liên tục tăng trong những thập kỷ gần đây, 

tăng cùng với sự phát triển dân số và kinh tế thế giới [50].  

Ôxít-nitơ (N2O) được sinh ra chủ yếu từ các hoạt động đốt các nhiên 

liệu hóa thạch và sản xuất phân bón [50].  

Hơi nước (H2O) là chất khí có đóng góp lớn nhất vào hiệu ứng nhà kính 

của khí quyển, nhưng hơi nước không phải là chất KNK nguy hiểm, vì lượng 

hơi nước tự nhiên trong khí quyển biến đổi liên tục do có thể ngưng tụ tạo 

thành mây và gây mưa [50]. 

Ô-dôn (O3) là một phân tử chất vô cơ với công thức hóa học O3, được 

hình thành từ đio y do tác động của tia cực tím (UV) và phóng điện trong bầu 

khí quyển Trái đất. Ở tầng đối lưu, O3 có nồng độ thấp và là bộ phận cấu thành 

sương khói; có nồng độ cao nhất ở tầng bình lưu và là nơi hấp thụ hầu hết bức 

xạ cực tím (UV) của Mặt trời. O3 được tạo ra một cách tự nhiên trong bầy khí 

quyển và do các hoạt động của con người như từ động cơ ô tô, xe máy hoặc các 

nhà máy điện. Về mặt lý thuyết, O3 là một loại KNK mạnh nhưng vì thời gian 

tồn tại ngắn và biến động lớn, nên khó  ác định được tác động của sự gia  

tăng O3 từ các hoạt động của con người. O3 ở tầng đối lưu đóng góp khoảng 

+0,4 W/m
2
 vào cưỡng bức bức xạ toàn cầu [50]. 

CFC và HCFC: Khác với các chất khí có nguồn gốc tự nhiên, các chất 

CFC và HCFC hoàn toàn là sản phẩm do con người tạo ra. Mặc dù lượng khí 

CFC và HCFC không lớn nhưng có  u hướng tăng lên, gây lo ngại về việc phá 

hủy tầng ô-dôn. Tuy nhiên, nhờ việc thực hiện Nghị định thư Montreal, nồng 

độ của các chất khí CFC và HCFC đang có  u hướng giảm dần [50]. 

Các nhân tố khác, trong đó có các sol khí (bụi, cacbon hữu cơ, sulphat, 

nitrat…) gây ra hiệu ứng âm (lạnh đi) với lượng bức xạ cưỡng bức tổng cộng 

trực tiếp là 0,9W/m
2
 [50]. Sự axit hóa của đại dương được định lượng hóa bằng 

sự giảm của nồng độ pH. Độ pH của bề mặt nước đại dương đã giảm 0,1 từ khi 
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bắt đầu kỷ nguyên công nghiệp, tương ứng với mức tăng 26% của nồng độ ion 

hydro [50]. 

IPCC (2019) đã chỉ ra vai trò của đất, các hoạt động nông nghiệp, lâm 

nghiệp và các ngành sử dụng đất khác chiếm 23% phát thải KNK do con người 

gây ra. Việc giữ cho nhiệt độ toàn cầu nóng lên ở mức dưới 2
o
C chỉ có thể đạt 

được thông qua việc giảm phát thải KNK từ tất cả các lĩnh vực [77].  

Theo thống kê của IPCC (2007) [73], các lĩnh vực phát thải KNK chủ 

yếu gồm: Ngành năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải và xây dựng góp 

khoảng một nửa (46%) vào sự nóng lên toàn cầu; Thay đổi sử dụng đất góp 

khoảng 18%; Sản xuất nông nghiệp khoảng 9%, các ngành sản xuất hóa chất 

(CFC, HCFC) khoảng 24%; Còn lại (3%) là các hoạt động khác (chôn rác 

thải...) (Hình 1.6). Trong số các quốc gia phát thải nhiều nhất, 10 nước đứng 

đầu chiếm tỷ trọng khoảng 72% toàn cầu (không kể LULUCF); 100 nước phát 

thải thấp chiếm tỷ trọng dưới 3%.  

 

Hình 1.6. Các lĩnh vực phát thải KNK chủ yếu [73] 

Nền kinh tế Việt Nam được đánh giá là có cường độ phát thải KNK cao 

nhất khu vực Đông Nam Á (dựa trên chỉ tiêu lượng phát thải trên một đơn vị 

sản xuất), tương đương với Indonesia, nhưng cao hơn Trung Quốc và 

Philippines. Về quy mô, lượng phát thải KNK ở mức tương đương 364 triệu 
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tấn CO2e vào năm 2018, chiếm gần 0,8% tổng lượng phát thải KNK toàn cầu. 

Lượng phát thải KNK bình quân đầu người năm 2018 của Việt Nam là 3,81 tấn 

CO2e, ở mức tương đối thấp theo tiêu chuẩn khu vực và toàn cầu (Bảng 1.1) 

[60]. Mặc dù tổng lượng phát thải carbon của Việt Nam chiếm tỷ trọng không 

nhiều trong tổng phát thải toàn cầu, nhưng sự gia tăng phát thải nhanh trong hai 

thập kỷ gần đây có tương quan với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, 

đặc biệt là ở các thành phố lớn, cũng như tổn thất đáng kể về sức khỏe và năng 

suất [60].  

Bảng 1.1. So sánh phát thải giữa các nước [60] 

Quốc gia 

Phát thải trên 

đầu người 

(tCO2e trên 

đầu người) 

Phát thải 

carbon 

(tCO2e/triệu 

$GDP) 

Tổng phát 

thải 

(MtCO2e) 

% phát 

thải toàn 

cầu 

Hoa Kỳ 17,7 281,5 5.794,3 12,0 

Mông Cổ 17,5 4.250,9 55,7 0,1 

Malaysia 12,3 1.08,9 388,1 0,8 

OECD 10,8 266,6 14.081,8 29,8 

CHLB Đức 9,4 195,9 776,61 1,6 

Trung Quốc 8,4 842,5 11.705,1 23,9 

Papua New Guinea 7,5 2.658,3 64,1 0,1 

Vương quốc Anh 6,6 154,2 441,1 0,9 

Indonesia 6,4 1.634,8 1.703,9 3,6 

Thái Lan 6,2 851,4 431,2 0,9 

Lào 5,5 2.151,6 38,6 0,1 

Pháp 5,4 129,6 361,4 0,7 

Đông Timor 5,3 4.271,0 6,7 0,0 

Thổ Nhĩ Kỳ 5 603,9 422,0 1,0 

Myanmar 4,3 3.040,9 231,6 0,5 

Campuchia 4,3 2.814,1 69,2 0,1 

Việt Nam 3,8 1.486,2 364,4 0,8 

Philippines 2,2 677,0 234,8 0,5 
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1.3. Biến đổi khí hậu toàn cầu 

1.3.1. Biểu hiện biến đổi khí hậu toàn cầu 

Theo IPCC (2018, 2019), nhiệt độ trung bình toàn cầu đến năm 2017 đã 

tăng khoảng 1,0
o
C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Xu thế BĐKH diễn ra 

nhanh hơn trong những thập kỷ gần đây, với mức tăng của nhiệt độ trung bình 

giai đoạn 2005-2016 khoảng 0,87
o
C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiều 

vùng đại dương và đất liền có xu thế nóng lên nhanh hơn so với trung bình toàn 

cầu, trong đó ở Bắc Cực có tốc độ nóng lên nhiều hơn từ 2-3 lần. Trong 50 

năm gần đây, nhiệt độ trung bình trên đất liền tăng nhanh hơn nhiệt độ bề mặt 

toàn cầu. Nếu  ét trong giai đoạn 2009-2018, nhiệt độ bề mặt đất liền tăng 

nhanh hơn nhiều so với nhiệt độ bề mặt đại dương, tương ứng với mức tăng là 

1,44°C và 0,89°C so với thời kỳ tiền công nghiệp (Hình 1.7) [75, 77, 78].  

 

Hình 1.7. Diễn biến chuẩn sai nhiệt độ trung bình toàn cầu (
o
C) thời kỳ 1850-2018 [75]  

Theo WMO (2021), những năm nóng kỷ lục liên tiếp đều xảy ra gần đây, 

đặc biệt là trong thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI. Giai đoạn 2010-2019 được ghi 

nhận là thập kỷ nóng nhất kể từ thời kỳ tiền công nghiệp và 5 năm gần đây được 

ghi nhận là các năm có nhiệt độ cao nhất trong 140 năm qua. Trong đó, năm 

2019 được ghi nhận là năm thứ 5 liên tiếp nóng nhất trong lịch sử khí hậu [93].  

Lượng mưa có  u thế tăng ở phần lớn các khu vực trên toàn cầu trong 

thời kỳ 1901-2018. Đặc biệt, xu thế gia tăng lượng mưa ở vùng mưa nhiều và 

giảm ở vùng ít mưa là rõ ràng hơn kể từ năm 1950 trở lại đây. Do vậy, tình 
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hình mưa lớn và thiên tai liên quan đến mưa lớn (ngập lụt, lũ, lũ quét,...) có xu 

thế gia tăng về cường độ, tần suất và mức độ tác động ở các vùng mưa nhiều. 

Ngược lại, các vùng ít mưa, tình hình thiếu hụt nước và hạn hán trở lên nghiêm 

trọng hơn [75].  

Mực nước biển trung bình toàn cầu (GMSL) đang tăng, với tốc độ ngày 

càng nhanh trong những thập kỷ gần đây do tốc độ tan băng từ các tảng băng ở 

Greenland và Nam Cực ngày càng tăng (độ tin cậy rất cao), quá trình tan chảy 

của các sông băng và sự giãn nở nhiệt của đại dương vẫn tiếp diễn. Mức tăng 

tổng cộng của GMSL trong giai đoạn 1902-2015 là 0,16 m (0,12÷0,21 m) với 

xu thế tăng 1,5 mm/năm (1,1÷1,9 mm/năm). Tốc độ tăng của GMSL là 3,16 

mm/năm (2,8÷3,5 mm/năm) trong giai đoạn 1993-2015; 3,6 mm/năm (3,1÷4,1 

mm/năm) trong giai đoạn 2006-2015, mức tăng cao nhất trong thế kỷ qua (độ 

tin cậy cao), gấp khoảng 2,5 lần tốc độ trong thời kỳ 1901-1990 là 1,4 mm/năm 

(0,8÷2,0 mm/năm) (Hình 1.7, Hình 1.8).  

 

Hình 1.8. Xu thế biến đổi mực nước biển trung bình toàn cầu [78] 

Tổng lượng đóng góp của quá trình tan băng ở các cực và các sông băng 

vào sự dâng lên của mực nước biển khoảng 1,8 mm/năm (1,7÷1,9 mm/năm) 

trong giai đoạn 2006-2015. Lượng đóng góp này vượt quá lượng đóng góp của 

hiệu ứng giãn nở nhiệt đại dương 1,4 mm/năm (1,1÷1,7 mm/năm). Các nghiên 

cứu cho thấy, mực nước biển đang tăng nhanh do băng tan ở cả 2 khu vực 

Greenland và Nam Cực (mức độ tin cậy rất cao). Tan băng ở Nam Cực trong 

giai đoạn 2007-2016 gấp ba lần so với giai đoạn 1997-2006. Đối với Greenland, 



36| 

khối lượng băng tan gấp hai lần trong cùng giai đoạn. Việc băng tan nhanh ở 

Nam Cực được quan sát thấy ở vùng biển Amundsen ở Tây Nam Cực và ở 

Wilkes Land, Đông Nam Cực (độ tin cậy rất cao) dẫn đến mực nước biển trung 

bình toàn cầu dâng cao lên đến vài mét trong những thế kỷ tới [75, 77, 78].  

1.3.2. Kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu trong thế kỷ XXI 

Trong báo cáo AR5, IPCC (2013) [74] đã công bố một số thông tin chính 

về dự tính BĐKH toàn cầu trong thế kỷ XXI như sau: 

- Nhiệt độ trung bình toàn cầu vào cuối thế kỷ XXI tăng 1,1÷2,6°C 

(RCP4.5) và 2,6÷4,8°C (RCP8.5) so với trung bình thời kỳ 1986-2005.  

- Lượng mưa tăng ở vùng vĩ độ cao và trung bình, giảm ở vùng nhiệt đới 

và cận nhiệt đới.  

- Cực đoan nhiệt độ có xu thế tăng trong thế kỷ XXI. Theo kịch bản 

RCP8.5, đến cuối thế kỷ XXI, nhiệt độ lạnh nhất tăng 5÷10°C; nhiệt độ nóng 

nhất tăng 5÷7°C; số ngày lạnh giảm và số đêm nóng tăng mạnh. 

- Mưa cực trị có xu thế tăng. Lượng mưa 1 ngày lớn nhất được dự báo 

tăng 5,3% ứng với mức tăng 1°C của nhiệt độ trung bình trung bình toàn cầu. 

- Theo kịch bản RCP8.5, đến năm 2100 có thể không còn băng ở Bắc 

Cực (Hình 1.9). 

- Khu vực chịu ảnh hưởng của các hệ thống gió mùa tăng lên trong thế 

kỷ XXI. Thời điểm bắt đầu của gió mùa mùa hè châu Á xảy ra sớm hơn và kết 

thúc muộn hơn, kết quả là thời kỳ gió mùa sẽ kéo dài hơn. Mưa trong thời kỳ 

hoạt động của gió mùa có  u hướng tăng do hàm lượng ẩm trong khí quyển tăng.  

- Bão mạnh có chiều hướng gia tăng, mưa lớn do bão tăng. 

- Theo kịch bản RCP8.5: Vào giữa thế kỷ, mực nước biển tăng 32 cm  

(23 ÷ 40 cm). Vào cuối thế kỷ, mực nước biển tăng 71 cm (51 ÷ 92 cm). Đến 

năm 2100, mực nước biển tăng 84 cm (61 ÷ 110 cm). Tốc độ tăng mực nước 

biển là 15 mm/năm (10 ÷ 20 mm/năm). 

• Các phương án kịch bản cho thấy, diện tích băng ở Bắc Cực và Nam 

Cực giảm nhanh trong thế kỷ XXI, đặc biệt là vào cuối thế kỷ XXI. Diện tích 

băng trong tháng 9 ở Bắc Cực có thể giảm đi 50% vào cuối thế kỷ theo kịch 

bản RCP4.5 và không còn băng theo phương án kịch bản cực đoan nhất (kịch 

bản RCP8.5) (Hình 1.9). 
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Hình 1.9. a) Diện tích băng vào tháng 2 và tháng trung bình thời kỳ 1986-2005  

ở Bắc Cực (trái) và Nam Cực (phải); b) Diện tích băng vào tháng 2 và tháng trung 

bình cuối thế kỷ XXI theo kịch bản RCP4.5 ở Bắc Cực (trái) và Nam Cực (phải);  

c) Diện tích băng vào tháng 2 và tháng trung bình cuối thế kỷ XXI  

theo kịch bản RCP8.5 ở Bắc Cực (trái) và Nam Cực (phải) [74] 

IPCC (2019) cho rằng, quá trình tan băng ở các vùng băng vĩnh cửu sẽ 

diễn ra nhanh trong thế kỷ XXI, đặc biệt là giai đoạn nửa cuối thế kỷ. Trường 

hợp “lượng KNK tiếp tục tăng mạnh”, băng tan nhanh sẽ khiến mực nước biển 

trung bình toàn cầu có thể dâng 1,0m vào năm 2100. 

 IPCC (2018) đã khẳng định, nếu xu thế biến đổi nhiệt độ toàn cầu vẫn 

tiếp tục diễn ra như hiện nay, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ cao hơn trung 

bình thời kỳ tiền công nghiệp khoảng 1,5
o
C vào thời kỳ 2030-2050 (Hình 
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1.10). Như vậy, nếu không có giải pháp toàn cầu giảm phát thải KNK thì chúng 

ta không thể đạt mục tiêu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 1,5
o
C vào cuối thế 

kỷ XXI. Nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 1,5
o
C so với thời kỳ tiền 

công nghiệp thì (1) cực trị nhiệt độ cao sẽ tăng thêm khoảng 3,0
o
C, số ngày 

nóng tăng mạnh, đặc biệt là ở vùng nhiệt đới, và số đêm lạnh giảm mạnh; (2) 

mực nước biển toàn cầu sẽ dâng thêm khoảng 0,26 - 0,77m. Nếu nhiệt độ trung 

bình toàn cầu tăng thêm khoảng 2,0
o
C, thì (1) cực trị nhiệt độ cao có thể tăng 

thêm khoảng 4,0
o
C, số ngày nóng tăng nhanh hơn và số đêm lạnh giảm nhanh 

hơn so với mức tăng 1,5
o
C; (2) mực nước biển có thể tăng nhanh hơn so với 

mức tăng 1,5
o
C vào khoảng 0,1m (Hình 1.10) [75].  

 

Hình 1.10. Quá trình nóng lên toàn cầu thời kỳ 1960-2020 theo số liệu quan trắc và 

các dự tính đến năm 2100 theo các phương án kịch bản phát thải [75] 

1.3.3. Tác động của biến đổi khí hậu quy mô toàn cầu 

IPCC (2019) cho rằng, nhiệt độ toàn cầu tăng nhanh sẽ khiến quá trình 

tan băng ở các vùng băng vĩnh cửu diễn ra nhanh hơn và mực nước biển trung 

bình có thể dâng thêm 1,0m theo phương án cực đoan nhất vào cuối thế kỷ 

XXI. Khi nước biển dâng cao, hậu quả tác động là nghiêm trọng hơn rất nhiều 

khi có sự kết hợp với đỉnh triều và bão mạnh tăng trong thế kỷ XXI. IPCC 

(2019) cũng cảnh báo, các diện tích khu vực sông băng và băng vĩnh cửu đang 

giảm dần và sẽ tiếp tục giảm. Ngay cả khi sự nóng lên toàn cầu được giới hạn ở 

dưới 2
o
C, thì khoảng 1/4 băng vĩnh cửu được dự tính sẽ tan và giảm độ dầy của 
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lớp băng khoảng 3-4 m vào năm 2100. Nếu phát thải KNK tiếp tục tăng mạnh, 

khoảng 70% lớp băng vĩnh cửu gần bề mặt được dự tính sẽ bị mất [77]. 

BĐKH làm gia tăng các hiện tượng cực đoan về cường độ và tần suất, 

cũng như tính chất phức tạp và trái quy luật, gây hậu quả nghiêm trọng đến các 

hoạt động sản xuất, hậu quả môi trường sau thiên tai, thiệt hại về kinh tế, cũng 

như tính mạng con người… Ví dụ một số thiên tai do BĐKH trong những năm 

gần đây đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng như: (1) Siêu bão mạnh nhất 

trong lịch sử quan trắc là bão Haiyan đổ bộ vào Philippines năm 2013, đã tàn 

phá 90% cơ sở hạ tầng của tỉnh Leyte và TP. Tacloban gần như bị phá hủy 

hoàn toàn; (2) Trận mưa lớn và ngập lụt diện rộng lịch sử tại Nhật Bản do bão 

Hagibis đổ bộ năm 2019 đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với một đất nước 

có kinh nghiệm và khả năng hàng đầu thế giới về đối phó với thiên tai: Ít nhất 

19 người thiệt mạng, 16 người mất tích, hơn 100 người bị thương, hơn 6 triệu 

người phải sơ tán, ngập lụt nghiêm trọng tàn phá hạ tầng của nhiều thành phố, 

các hoạt động bị gián đoạn trên nhiều thành phố; (3) Những năm gần đây, các 

hiện tượng cực đoan nắng nóng với kỷ lục nhiệt độ cao liên tục bị phá vỡ, gây 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đe dọa hệ sinh thái nhạy cảm với nhiệt 

độ, cháy rừng và nguy cơ cháy rừng ngày càng cao,… như đợt nắng nóng kỷ 

lục ở châu Âu vào cuối tháng 6 - đầu tháng 7 năm 2019, 2020,… 

a) Tác động đến các lĩnh vực [29, 47, 50] 

(1) Tác động đến tài nguyên nước ngọt và hình thức quản lý 

- Khối lượng nước được lưu trữ trong các sông băng và vùng tuyết bao 

phủ rất có khả năng bị suy giảm. 

- Nước mặt và nguồn nước có sẵn rất có khả năng sẽ tăng lên ở các vĩ độ 

cao hơn và ở một số vùng nhiệt đới ẩm ướt, bao gồm cả các khu vực đông dân 

cư ở Đông và Đông Nam châu Á, sẽ giảm ở các vĩ độ trung bình và vùng nhiệt 

đới khô hạn. 

- Các khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán có thể sẽ mở rộng, các hiện 

tượng mưa cực đoan tăng lên về tần số và cường độ, sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt.  

- Khoảng 20% dân số thế giới sống ở các lưu vực sông có khả năng bị 

ảnh hưởng bởi hiểm họa lũ lụt tăng vào những năm 2080 trong quá trình nóng 

lên toàn cầu. 
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- Nhiều vùng bán khô hạn (ví dụ như lưu vực Địa Trung Hải, miền Tây 

Hoa Kỳ, miền Nam châu Phi và phía Đông Bắc Brazil) sẽ bị giảm tài nguyên 

nước do BĐKH. 

- Số lượng người dân sống trong lưu vực sông bị căng thẳng nghiêm 

trọng do thiếu hụt nước ngọt được dự tính sẽ tăng đáng kể từ 1,4-1,6 tỷ người 

trong năm 1995 lên tới 4,3-6,9 tỷ người vào năm 2050. 

- Lượng nước ngọt sẵn có cho con người và hệ sinh thái ở các vùng ven biển 

sẽ bị giảm. 

- Việc nạp nước ngầm sẽ giảm đi đáng kể ở một số vùng căng thẳng về 

nước, nơi mà khả năng dễ bị tổn thương lại càng trầm trọng hơn. 

- Nhiệt độ nước cao hơn, cường độ mưa tăng lên và thời gian dòng kiệt 

dài hơn có thể sẽ làm trầm trọng thêm các hình thức ô nhiễm nguồn nước, tác 

động lên hệ sinh thái, sức khỏe con người, hệ thống nước và chi phí vận hành. 

- BĐKH ảnh hưởng đến chức năng và hoạt động của cơ sở hạ tầng nước 

hiện có cũng như thực tiễn quản l  nước. 

- Những tác động tiêu cực của BĐKH đối với hệ thống nước ngọt lớn 

hơn lợi ích mà chúng đem lại. 

- Khu vực có dòng chảy bề mặt giảm sút sẽ đối mặt với sự giảm giá trị 

dịch vụ do tài nguyên nước đem lại. Những tác động có lợi của dòng chảy hàng 

năm tăng ở các khu vực khác sẽ được kiềm chế bởi những tác động tiêu cực 

của biến đổi lượng mưa gia tăng và thay đổi dòng chảy theo mùa về cấp nước, 

chất lượng nước và rủi ro lũ lụt. 

(2) Tác động đến hệ sinh thái 

- Các khả năng chống chịu của nhiều hệ sinh thái có thể sẽ vượt qua 

ngưỡng chịu đựng vào năm 2100. 

- Các hệ sinh thái trên đất liền có khả năng trở thành một nguồn carbon 

vào năm 2100, do đó làm khuếch đại BĐKH. 

- Khoảng 20% đến 30% các loài được đánh giá sẽ bị thay đổi từ 1% đến 

80% số lượng loài, thậm chí đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ngày càng tăng. 

- Các hệ sinh thái dưới đây được  ác định là dễ bị tổn thương nhất, hầu 

như chắc chắn chịu tác động sinh thái nghiêm trọng nhất, kể cả sự tuyệt chủng 
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các loài và những thay đổi quần xã sinh vật lớn. Dọc theo vùng duyên hải: rừng 

ngập mặn và đầm lầy. Trong các đại dương: rạn san hô và các quần xã sinh vật 

biển lạnh. 

- Đối với việc nhiệt độ toàn cầu trung bình tăng lên đến 2°C, sinh thái 

vùng vĩ độ thấp chịu ảnh hưởng và được dự báo suy giảm.  

- Rừng Amazon, rừng Taiga ở Trung Quốc và phần lớn lãnh nguyên 

Siberi và Canada rất có khả năng phải chịu những thay đổi lớn với sự gia tăng 

nhiệt độ trung bình toàn cầu lên quá 3°C. Trong khi mở rộng diện tích rừng 

được dự đoán  ảy ra ở Bắc Mỹ và vùng Âu - Á khi nhiệt độ ấm lên < 2°C, rừng 

nhiệt đới có thể chịu những tác động nghiêm trọng, bao gồm cả mất mát đa 

dạng sinh học. 

- Đối với nhiệt độ toàn cầu trung bình tăng lên khoảng 1,5 đến 3°C, các 

vùng năng suất thấp trong các đại dương cận nhiệt đới có khả năng mở rộng 

khoảng 5% (Bắc bán cầu) và khoảng 10% (Nam bán cầu), nhưng đồng thời 

những quần xã sinh vật vùng cực giá lạnh năng suất cao rất có khả năng giảm 

đi khoảng 40% (Bắc bán cầu) và khoảng 20% (Nam bán cầu). 

- Khi những quần xã sinh vật năng suất cao vùng cực giá lạnh giảm đi, 

các loài sinh vật sống ở vùng cực, bao gồm động vật săn mồi như chim cánh 

cụt, hải cẩu và gấu bắc cực, rất có khả năng đối mặt với môi trường sống suy 

giảm và mất mát. 

- Mất san hô do tẩy trắng (hiện tượng bị a-xít hóa do CO2 tăng lên trong 

nước biển) rất dễ xảy ra trong vòng 50 năm tới, đặc biệt đối với Great Barrier 

Reef, nơi khí hậu thay đổi và tác động trực tiếp của con người như ô nhiễm và 

khai thác san hô dự kiến sẽ gây tẩy trắng hàng năm (khoảng năm 2030-2050) 

dẫn đến san hô chết hàng loạt. 

- Tăng cường độ và quy mô các vụ cháy rừng có thể xảy ra trên quy mô 

toàn cầu, khi nhiệt độ tăng lên và những đợt khô nóng trở thành thường xuyên 

và dai dẳng hơn. 

- Sự biến động lượng mưa lớn hơn có khả năng làm tổn thương các loài 

sinh vật sống ở vùng đất ngập nước và rừng ngập mặn ven biển thông qua các 

thay đổi về chế độ thủy triều, thời gian và độ sâu của vùng ngập nước. 

(3) Tác động đối với sản xuất lương thực và lâm nghiệp  
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- Tại những vùng vĩ độ trung bình đến vĩ độ cao, sự nóng lên chút ít đem 

lại lợi ích cho sản lượng ngũ cốc và chăn nuôi vùng đồng cỏ, nhưng sự tăng 

nhiệt độ này lại làm giảm sản lượng lương thực ở vùng nhiệt đới và khô hạn 

theo mùa. Nếu sự nóng lên ngày càng gia tăng thì càng tác động tiêu cực ở tất 

cả các vùng trên thế giới. 

- BĐKH làm tăng số người có nguy cơ thiếu đói ở một số vùng trên  

thế giới. 

- Những thay đổi được dự báo trong tần suất và mức độ nghiêm trọng của 

các hiện tượng khí hậu cực đoan sẽ gây hậu quả đáng kể lên sản xuất lương 

thực và sản xuất lâm nghiệp, dẫn đến mất an ninh lương thực. 

- Những nhà sản xuất nhỏ và tự cung tự cấp (nông dân, chăn nuôi gia súc, 

ngư dân) được dự báo ngày càng đối diện với những tác động nghiêm trọng 

hơn do thiên tai và BĐKH. Tuy nhiên, các tác động này mang tính chất địa 

phương và phụ thuộc vào loại hình sản xuất. 

- Tiềm năng sản xuất lương thực toàn cầu sẽ tăng lên với sự gia tăng 

nhiệt độ trung bình toàn cầu khoảng 3°C, nhưng nếu nhiệt độ tăng cao hơn giá 

trị này thì sản lượng rất có khả năng giảm. 

- Trên quy mô toàn cầu, sản xuất lâm nghiệp ước tính chỉ thay đổi chút ít 

do BĐKH trong ngắn và trung hạn. Sự gia tăng sản lượng sẽ chuyển từ các 

vùng có vĩ độ thấp trong ngắn hạn đến các vùng vĩ độ cao trong dài hạn. 

- Sự tuyệt chủng của các loài cá địa phương có thể xảy ra. 

 (4) Tác động tới vùng ven biển và vùng đất thấp 

- Vùng ven biển đang phải đối mặt với những hậu quả tiêu cực của hiểm 

họa liên quan đến khí hậu và nước biển dâng và tác động này sẽ bị trầm trọng 

hơn do gia tăng áp lực từ phía con người trên vùng ven biển. 

- Tất cả các hệ sinh thái ven biển, rặng san hô sẽ phải đối mặt với sự suy 

giảm lớn do tẩy trắng và sốc nhiệt, tỷ lệ tử vong tăng lên do nhiệt độ nước biển 

tăng lên, trừ khi các rặng san hô thích ứng được với sự thay đổi. Đầm lầy và 

rừng ngập mặn ven biển sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nước biển dâng. 

- Vùng đất ngập nước ven biển, bao gồm đầm lầy mặn và rừng ngập mặn, 

rất nhạy cảm với nước biển dâng, với dự báo thiệt hại toàn cầu là 33% cho 

trường hợp nước biển dâng lên 36 cm trong giai đoạn 2000-2080. Các tổn thất 
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lớn nhất có khả năng  ảy ra ở vùng ven biển Đại Tây Dương và Vịnh Mexico 

của nước Mỹ, vùng Địa Trung Hải, vùng biển Baltic, các đảo nhỏ. 

- A it hóa đại dương là một vấn đề mới nổi lên có tác động tiềm năng lớn 

trong khu vực ven biển, nhưng có rất ít các thông tin chi tiết.  

- Ngập lụt ven biển ở vùng trũng rất có khả năng trở thành một nguy cơ 

lớn hơn so với hiện nay do nước biển dâng và có thể còn lớn hơn các trận bão 

lớn ven biển, trừ khi có sự thích ứng.  

- Khả năng dễ bị tổn thương của con người do BĐKH và nước biển dâng 

xảy ra ở những nơi khi những căng thẳng về hệ tự nhiên ven biển vùng đất thấp 

trùng với khả năng thích ứng thấp của con người hoặc mức độ tiếp xúc cao, 

bao gồm những vùng: i) Đồng bằng châu thổ, đặc biệt là đồng bằng rộng lớn ở 

châu Á; ii) Vùng đô thị ven biển trên đất thấp, đặc biệt là những nơi dễ bị sụt 

lún tự nhiên hoặc con người gây ra và những nơi bão nhiệt đới hay đổ bộ vào; 

iii) Những hòn đảo nhỏ, đặc biệt là vùng đất thấp, vùng đảo san hô. 

- Tính dễ tổn thương tăng nhanh nhất theo khu vực có thể sẽ là vùng 

Đông, Đông Nam và Nam Á, các khu vực đô thị hóa ven biển trên khắp châu 

Phi, các đảo nhỏ, đặc biệt ở châu Á. 

- Mực nước biển tăng lên nhưng có độ trễ đáng kể so với các yếu tố 

BĐKH khác, hầu như chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên sau năm 2100 cho nhiều 

thế kỷ.  

(5) Tác động tới công nghiệp và khu dân cư 

- Lợi ích và chi phí của BĐKH cho công nghiệp, khu dân cư và  ã hội sẽ 

rất khác nhau theo vị trí và quy mô. Một số tác động ở vùng ôn đới và vùng cực 

sẽ là tích cực và ở một số nơi khác sẽ là tiêu cực. Tác động chung dường như 

theo hướng rất tiêu cực do sự nóng lên toàn cầu ngày càng diễn ra nhanh hơn.  

- Khả năng dễ bị tổn thương của ngành công nghiệp, cơ sở hạ tầng, các 

khu dân cư và  ã hội đối với BĐKH nói chung là lớn hơn tại những địa điểm 

có nguy cơ cao, đặc biệt là vùng ven biển, ven sông, những vùng dễ bị tác động 

của các hiện tượng thời tiết cực đoan, các khu vực có nền kinh tế gắn liền với 

tài nguyên nhạy cảm với khí hậu, chẳng hạn như các ngành công nghiệp chế 

biến nông, lâm sản, nhu cầu nước và du lịch; Khả năng dễ bị tổn thương này có 

 u hướng đặc trưng theo vùng địa phương nhưng lại đang có  u hướng lớn hơn 

và ngày càng phát triển. 
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- Ở những nơi các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên mạnh hơn hoặc 

thường  uyên hơn do BĐKH, chi phí kinh tế của các hiện tượng cực đoan đó 

sẽ tăng lên, sự gia tăng đó có thể sẽ là đáng kể trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng 

trực tiếp nhất. Kinh nghiệm cho thấy, chi phí cho các hiện tượng này có thể 

chiếm từ vài phần trăm GDP hàng năm trong những vùng kinh tế lớn, tới hơn 

25% trong các khu vực nhỏ hơn chịu tác động của các hiện tượng cực đoan này. 

- Một số cộng đồng và các hộ gia đình nghèo đã bị căng thẳng từ BĐKH 

và hiện tượng cực đoan liên quan đến khí hậu; và họ có thể đặc biệt dễ bị tổn 

thương BĐKH vì chúng có  u hướng tập trung ở các vùng có nguy cơ tương 

đối cao, nơi khả năng tiếp cận hạn chế tới các dịch vụ và các nguồn lực khác  

để đối phó. Trong một số khu vực, họ còn bị phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên 

nhạy cảm với khí hậu, như nguồn cung cấp nước và cung cấp lương thực ở  

địa phương. 

- Tăng chi phí kinh tế từ các hiện tượng cực đoan liên quan đến thời tiết 

lại làm gia tăng sự cần thiết phải quản lý rủi ro về kinh tế và tài chính hiệu quả. 

Trong những vùng và địa điểm có nguy cơ đang gia tăng với hệ thống bảo 

hiểm tư nhân là một lựa chọn quản lý rủi ro cơ bản, thì giá cả có thể lại là một 

động lực cho công tác thích ứng; Trong những vùng không có hệ thống bảo 

hiểm tư nhân, các cơ chế quản lý rủi ro khác sẽ là cần thiết. Trong mọi tình 

huống, các nhóm người dân nghèo hơn sẽ cần trợ giúp đặc biệt trong quản lý 

rủi ro và công tác thích ứng. 

- Ở nhiều vùng, BĐKH có thể tạo ra vấn đề công bằng xã hội và làm gia 

tăng áp lực lên cơ sở hạ tầng của chính phủ và năng lực thể chế. 

- Cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và đáng tin cậy là đặc biệt quan trọng cho công 

tác quản lý rủi ro liên quan tới khí hậu. Những cơ sở hạ tầng như hệ thống cấp 

nước đô thị rất dễ bị tổn thương, đặc biệt là ở các vùng ven biển, do nước biển 

dâng và lượng mưa suy giảm trong khu vực; Mật độ dân số lớn, thiếu cơ sở hạ 

tầng sẽ dễ bị tổn thương hơn do BĐKH. 

(6) Tác động tới sức khỏe con người 

- Các rủi ro do BĐKH dự báo vào năm 2030 cho thấy sự gia tăng tình 

trạng suy dinh dưỡng ở một số nước châu Á. 

- Đến năm 2030, lũ lụt vùng ven biển được dự đoán sẽ gây ra sự gia tăng 

lớn tỷ lệ tử vong. Nhìn chung, dân số có nguy cơ chịu lũ lụt dự kiến tăng lên từ 

2 đến 3 lần vào năm 2080. 
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- Ước tính sự gia tăng số người có nguy cơ tử vong do nóng nực khác 

nhau giữa các quốc gia, tùy thuộc vào địa điểm, số người có tuổi, các biện pháp 

thích ứng tại chỗ. Nhìn chung, số người chết ước tính gia tăng đáng kể trong 

thế kỷ này. 

- Những dự báo về bệnh sốt rét được nhìn thấy trước: trên toàn cầu, số 

người dân có nguy cơ bị bệnh ước tính tăng thêm từ 220 triệu người (theo kịch 

bản A1FI) tới 400 triệu người (theo kịch bản A2). Tại châu Phi, theo dự báo, 

lây lan bệnh tật ở Đông Nam châu Phi sẽ giảm đi vào năm 2020 và tăng lên ở 

xung quanh vùng Sahel và Trung Nam châu Phi vào 2080, gia tăng theo vùng 

và ở vùng núi cao. Đối với Anh, Úc, Ấn Độ và Bồ Đào Nha cũng dự báo chịu 

nguy cơ cao. 

- Theo các dự báo, chi phí cho công tác phòng chống dịch bệnh tiêu chảy 

và ngộ độc thực phẩm ngày càng tăng trong tương lai, đặc biệt là ở các vùng 

nông thôn. Ví dụ, tại vùng nông tôn ở Úc: đến năm 2030, chi phí phòng chống 

dịch bệnh tiêu chảy ở các vùng có thu nhập thấp ước tính gia tăng thêm khoảng 

2-5%; và tăng 5-18% vào năm 2050. Tại Vương quốc Anh: các trường hợp ngộ 

độc thực phẩm ước tính cũng sẽ tăng lên khi nhiệt độ tăng từ 1-3 °C. 

- Vào năm 2085, số người có nguy cơ bị bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng lên 

do BĐKH, ước tính đạt khoảng 3,5 tỷ người. 

 - Ở nước Anh, số ca tử vong liên quan đến thời tiết lạnh do BĐKH 

được dự báo là giảm đi nhiều hơn số ca tử vong tăng do nắng nóng. 

b) Tác động đến một số khu vực trên thế giới [29, 47, 50] 

Theo đánh giá của Ủy ban Liên chính phủ về BĐKH (IPCC, 2007) và Tổ 

chức các nước hợp tác kinh tế và phát triển (OECD, 2009) thì BĐKH tác động 

đến tất cả các châu lục và vùng lãnh thổ, như châu Phi, châu Á, châu Âu, châu 

Mỹ La tinh, Bắc Mỹ, châu Úc và New Zealand cũng như ở vùng Cực và các 

đảo nhỏ. 

(1) Châu Á 

- Vào năm 2050, khoảng 49 triệu người có nguy cơ bị đói. Một vài dự 

báo còn đưa ra con số từ 7% đến 15% dân cư có nguy cơ bị đói. 

- Sự khác biệt đáng kể theo vùng về năng suất lúa mỳ, ngô và lúa gạo đã 

được dự báo. Năng suất cây trồng có thể tăng thêm 20% ở Đông và Đông Nam 

châu Á và giảm đi tới 30% tại Trung và Nam Á. 
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- BĐKH có thể sẽ dẫn đến diện tích đất nông nghiệp cần được tưới tiêu 

tăng lên, trong khi tài nguyên nước sẵn có lại giảm đi. Khi nhiệt độ tăng lên 

1
o
C, dự báo sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng nước trong tưới tiêu nông nghiệp lên 

10% tại những vùng khô hạn và bán khô hạn của Đông Á. 

- Vào năm 2050, tại Bangladesh, sản xuất lúa và lúa mỳ có thể giảm đi 

tương ứng là 8% và 32%. 

- Vào năm 2050, nước ngọt tại Trung, Nam, Đông Nam châu Á, đặc biệt 

tại những lưu vực sông lớn sẽ bị giảm sút. Trong khi nhu cầu lại tăng lên cùng 

với sự gia tăng dân số và mức sống. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến hơn 1 tỷ 

người tại châu Á vào những năm 2050. 

- Sự tan chảy các dòng sông băng liên quan đến BĐKH có thể tác động 

đến vùng Himalaya - Hindu - Kush và 1/4 tỷ người Trung Quốc phụ thuộc vào 

nguồn nước từ tan băng cho nhu cầu cung cấp nước. 

- Những vùng ven biển, đặc biệt là những khu đông dân cư ở Nam, Đông 

và Đông Nam châu Á sẽ bị rủi ro cao nhất của ngập lụt do nước biển dâng, ở 

một vài khu vực, là do sông ngòi. 

- Vào năm 2050, hơn 1 triệu người dân sẽ bị tác động trực tiếp của nước 

biển dâng trong mỗi vùng đồng bằng Ganges - Brahamputra - Meghna tại 

Bangladesh và Đông Nam Á là Đồng bằng sông Mê Kông ở Việt Nam. 

- Sự hoành hành và tỷ lệ tử vong do các bệnh truyền nhiễm liên quan chủ 

yếu tới tình trạng lũ lụt và hạn hán được dự báo sẽ tăng lên ở Đông, Nam và 

Đông Nam châu Á. 

- BĐKH được dự báo là sẽ tạo áp lực lên tài nguyên thiên nhiên, môi 

trường và quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và phát triển kinh tế nhanh 

chóng. Khoảng 50% đa dạng sinh học ở châu Á có nguy cơ bị tác động. 

- Từ 24% đến 30% những rặng san hô có thể biến mất trong vòng 10 đến 

30 năm nữa. 

(2) Châu Âu 

- Vào những năm 2070, dòng chảy hàng năm dự báo sẽ tăng ở miền Bắc 

châu Âu, giảm tới 36% ở miền Nam châu Âu, với dòng chảy thấp trong mùa hè 

có thể giảm tới 80%. 
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- Tỷ lệ diện tích lưu vực sông trong phân loại căng thẳng về nước (nước 

khai thác/lưu lượng nước lớn hơn 0,4) dự kiến sẽ tăng lên từ 19% hiện nay lên 

34-36% vào những năm 2070. 

- Số người sống ở các lưu vực sông căng thẳng về nước tại 17 nước Tây 

Âu có khả năng tăng bổ sung thêm từ 16 đến 44 triệu người vào năm 2080, tùy 

thuộc vào các kịch bản. 

- Vào những năm 2070, tiềm năng thủy điện cho toàn bộ châu Âu dự kiến 

sẽ giảm 6%, cùng với biến động theo vùng rất lớn, giảm từ 20 đến 50% ở khu 

vực Địa Trung Hải, đồng thời lại tăng lên từ 15 đến 30% ở miền Bắc và miền 

Đông châu Âu. 

- Theo các kịch bản SRES, một tỷ lệ lớn của hệ thực vật châu Âu có thể 

trở nên dễ bị tổn thương, nguy cấp, cực kỳ nguy cấp hoặc tuyệt chủng vào cuối 

thế kỷ XXI. 

- Đến năm 2050, diện tích canh tác dự kiến sẽ mở rộng về phía Bắc. Sự 

gia tăng lớn nhất trong sản lượng cây trồng liên quan đến khí hậu dự kiến sẽ ở 

Bắc Âu (ví dụ, lúa mì: 2-9% vào năm 2020, 8-25% vào năm 2050, 10-30% vào 

năm 2080), trong khi suy giảm lớn nhất dự kiến xảy ra ở phía Nam. 

- Diện tích rừng có khả năng tăng lên ở phía Bắc và giảm ở phía Nam. 

Các loài cây dự kiến sẽ phân bố lại, bao gồm cả giới hạn phân bố cây trên núi 

cao. Nguy cơ cháy rừng gần như chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể ở miền Nam 

châu Âu. 

- Hầu hết các loài động vật lưỡng cư (45 đến 69%) và các loài bò sát (61 

đến 89%) sẽ mở rộng phạm vi môi trường sống của mình nếu khả năng phân 

tán không bị cản trở. 

- Theo một loạt các kịch bản phát thải, những sông băng Alpine nhỏ ở 

các vùng khác nhau sẽ biến mất, trong khi các sông băng lớn hơn sẽ bị suy 

giảm khối lượng từ 30% và 70% vào năm 2050. Đồng thời lượng tuyết tan vào 

mùa  uân và mùa hè cũng giảm. 

(3) Châu Nam Mỹ và vùng Carribê 

- Dự báo là có sự suy giảm trong năng suất lúa và gia tăng năng suất đậu 

tương (có  em  ét tác động của CO2). 
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- Căng thẳng do nắng nóng và khô hạn hơn có thể làm giảm năng suất 

cây trồng trong những vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới khi sản lượng đã đến 

giới hạn của sức chịu tải. 

- Vào năm 2020, trong vùng ôn đới như ở vùng đồng cỏ của Argentina và 

Uruguya, năng suất đồng cỏ có thể tăng thêm khoảng từ 1 đến 9%. 

- Vào năm 2020, số người chịu căng thẳng về nước có thể tăng thêm 

khoảng 7 và 77 triệu người. 

- Trong những thập kỷ tới, những sông băng núi cao của các vùng nhiệt 

đới được dự báo là sẽ biến mất, tác động đến nguồn nước và sản xuất năng 

lượng thủy điện. 

- Ở Peru, sự suy giảm sông băng sẽ tác động đến nguồn cung cấp nước cho 

60% dân số. 

- Căng thẳng về nắng nóng, bệnh sốt rét, bệnh tả và các bệnh khác liên 

quan đến nguồn nước là những vấn đề chính tác động đến sức khỏe con người 

trong vùng. 

- Vào năm 2050, sa mạc hóa và mặn hóa được dự báo tác động đến 50% 

đất nông nghiệp. 

 - Vào năm 2050, khoảng 26 triệu người nữa sẽ có thể có nguy cơ bị 

thiếu đói (không tính đến tác động của CO2). 

- Đối với những nông dân quy mô nhỏ, năng suất ngô dự báo sẽ giảm 

10% vào năm 2055. 

- Vào giữa thế kỷ, sự gia tăng nhiệt độ và sự suy giảm nước trong đất sẽ 

dẫn đến chuyển đổi rừng nhiệt đới thành savan ở Đông Amazone. 

- Nguy cơ mất đa dạng sinh học đáng kể do tuyệt chủng loài được dự báo 

trong nhiều vùng của châu Nam Mỹ nhiệt đới. 

- Sự tuyệt chủng 24% của 138 loài cây gỗ của vùng savan Trung Brazil 

có thể gây ra gia tăng nhiệt độ bề mặt. Rừng nhiệt đới trên vùng núi cao sẽ bị 

đe dọa nếu nhiệt độ tăng lên từ 1
o
C đến 2

o
C.  

(4) Bắc Mỹ 

- Sự gia tăng dân số, tăng giá trị tài sản và đầu tư liên tục sẽ làm tăng khả 

năng dễ bị tổn thương ở vùng ven biển. Việc gia tăng sự phá hoại của các cơn 
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bão ven biển là rất có khả năng dẫn đến sự gia tăng đáng kể thiệt hại từ thời tiết 

cực đoan và bão lớn, với những thiệt hại trầm trọng do mực nước biển dâng. 

Công việc thích ứng không đồng đều và người nghèo sẽ phải đối mặt với 

những thách thức trên nhiều hơn. 

- Mực nước biển dâng và các hiện tượng có liên quan do gia tăng triều 

cường và lũ lụt có khả năng sẽ làm ảnh hưởng đến giao thông vận tải và cơ sở 

hạ tầng dọc theo vùng Vịnh, vùng ven biển Đại Tây Dương và vùng phía Bắc, 

như đường bộ và đường sắt, cầu, hầm, hải cảng và kho tàng trung chuyển. 

- Các đợt nắng nóng, đặc trưng bởi khối không khí oi nóng ban ngày và 

nhiệt độ giảm mạnh ban đêm thường xảy ở các thành phố của khu vực này, có 

khả năng gia tăng về số lượng, cường độ và thời gian, chắc chắn sẽ có tác động 

đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là những người cao tuổi. 

- Giảm nguồn cung cấp nước cùng với sự gia tăng nhu cầu có thể sẽ làm 

trầm trọng thêm sự cạnh tranh về tài nguyên nước. 

- BĐKH trong một vài thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI có khả năng tăng 

sản xuất lâm nghiệp, nhưng cũng gia tăng tác động của hạn hán, bão, côn trùng 

phá hại và các yếu tố khác. 

- BĐKH vừa phải trong những thập kỷ đầu của thế kỷ này có thể làm 

tăng tổng sản lượng nông nghiệp sử dụng nước mưa từ 5% đến 20%, nhưng với 

khác biệt lớn giữa các vùng. 

- Đến nửa sau của thế kỷ XXI, các nguyên nhân như sâu, bệnh và cháy 

rừng sẽ tác động lớn nhất đến rừng. Nhiệt độ nóng hơn vào mùa hè sẽ làm tăng 

nguy cơ cháy từ 10% đến 30%, tăng diện tích bị cháy từ 74–118% tại Canada 

vào năm 2100. 

- Tốc độ mất đất ngập nước ven biển hiện nay dự kiến tăng lên do mực 

nước biển tăng tương đối nhanh. Đa dạng sinh học dự kiến sẽ giảm ở trong các 

đầm lầy mặn ven biển phía Đông Bắc. 

- Tính dễ bị tổn thương do BĐKH có thể sẽ tập trung vào một số nhóm 

dân cư và khu vực cụ thể, bao gồm cả người dân bản địa và những người phụ 

thuộc vào nguồn tài nguyên hạn chế đặc biệt là những người nghèo và người 

cao tuổi ở các thành phố. 
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- Đầu tư tiếp tục trong việc thích ứng dựa vào kinh nghiệm truyền thống, 

không dựa vào dự báo trong tương lai có khả năng làm tăng tính dễ bị tổn 

thương của nhiều lĩnh vực. Ví dụ như phát triển cơ sở hạ tầng, với thời gian 

đầu tư dài hạn, cần phải tính toán đến thông tin liên quan đến BĐKH. 

(5) Châu Phi 

- Sản xuất nông nghiệp, bao gồm tiếp cận tới lương thực, sẽ bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng, thời gian gieo trồng và năng suất tiềm năng, đặc biệt ở vùng ven 

với những vùng khô hạn và bán khô hạn, sẽ bị giảm sút. 

- Năng suất cây trồng từ nông nghiệp sử dụng nước mưa có thể bị giảm 

sút đáng kể. 

- Khoảng từ 75 đến 250 triệu dân sẽ có thể phải đối mặt với căng thẳng 

về nước tăng lên do BĐKH. Vào năm 2050, trong khoảng 350 đến 600 triệu 

người sẽ đối mặt với nguy cơ căng thẳng về nước, đặc biệt là dân cư ở Bắc và 

Nam Phi. 

- Vào năm 2050, sản suất của nhiều loại cây trồng ở Ai Cập sẽ bị giảm 

đi, tới 11% đối với lúa và 28% đối với cây đậu tương. 

- Nước biển dâng sẽ tác động đáng kể lên vùng ven biển. Vào năm 2050, 

tại Guinea, khoảng 130 đến 235 km
2
 ruộng lúa (tương đương với 17 đến 30% 

diện tích trồng lúa hiện nay) có thể bị mất do hậu quả của tình trạng ngập nước 

thường  uyên do nước biển dâng. 

- Vào năm 2050, phần lớn vùng Tây Sabel và Trung - Nam Phi có thể 

không thích hợp cho lan truyền bệnh sốt rét. Trong lúc đó, những vùng núi cao 

hoàn toàn không bị sốt rét nhưng ở Ethiopia, Kenya và Rwanda và Burundi lại 

có thể bị bệnh sốt rét xâm nhập. 

1.4. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

1.4.1. Biểu hiện biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

a) Biến đổi về nhiệt độ và cực trị/cực đoan nhiệt độ 

Nhiệt độ trung bình toàn lãnh thổ Việt Nam (tính từ các trạm quan trắc 

trên đất liền và đảo) đã tăng khoảng 0,89
o
C trong giai đoạn 1958-2018, với tốc 

độ tăng khoảng 0,15
o
C/thập kỷ [39]. Nhìn chung, nhiệt độ có xu thế gia tăng ở 
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hầu hết cả nước; riêng tại trạm Thừa Thiên Huế có xu thế giảm nhẹ. Nhiệt độ 

tăng nhanh hơn ở các trạm sâu trong lục địa so với trạm ven biển và đảo; tăng 

nhanh hơn ở phía Bắc so với phía Nam (Hình 1.11). Trên 7 vùng khí hậu, nhiệt 

độ tăng nhanh hơn trong mùa đông và mùa thu; tăng ít hơn trong mùa  uân và 

mùa hè (Bảng 1.2).  

Bảng 1.2. Mức tăng nhiệt độ thời kỳ 1958-2018 (
o
C) ở các vùng khí hậu [39] 

Vùng khí hậu Đông Xuân Hè Thu 

Tây Bắc 1,1 0,8 0,9 1,3 

Đông Bắc 1,0 0,8 0,8 1,1 

Đồng bằng Bắc Bộ 0,9 0,9 0,7 1,2 

Bắc Trung Bộ 0,8 0,9 0,8 1,3 

Nam Trung Bộ 0,6 0,4 0,6 0,9 

Tây Nguyên 1,3 0,7 1,0 1,4 

Nam Bộ 1,1 0,8 0,9 1,1 

Đáng chú  , nhiệt độ tăng đáng kể trong những thập kỷ gần đây, với mức 

tăng khoảng 0,74
o
C kể từ năm 1986 đến 2018, tương ứng tăng 0,22

o
C/thập kỷ 

[39]. Như vậy, mức tăng nhiệt độ trong khoảng 33 năm gần đây nhanh gấp đôi 

so với giai đoạn trước năm 1986. Kết quả tính toán của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (2021) cũng cho thấy, nhiệt độ trung bình các thập kỷ gần đây cao hơn 

đáng kể so với trung bình nhiều năm, cao nhất là giai đoạn 2011-2018 (Hình 1.12).  

Nhiệt độ cao nhất (TXx) có xu thế tăng ở hầu hết các trạm quan trắc, tăng 

nhiều nhất lên tới 2,1
o
C trong 58 năm gần đây ở khu vực phía Bắc. Theo số 

liệu quan trắc, phần lớn kỷ lục cao của nhiệt độ được ghi nhận trong những 

năm gần đây: trạm Tuyên Hóa (Quảng Bình) ghi nhận kỷ lục 43,0°C vào tháng 

4/2019, tại trạm Lào Cai ghi nhận kỷ lục 41,8°C vào ngày 22/5/2020. Kỷ lục 

nhiệt độ cao nhất của Việt Nam là 43,4°C quan trắc được vào ngày 20/4/2019 

tại trạm Hương Khê (Hà Tĩnh). Đáng chú   là các kỷ lục cao của nhiệt độ chủ 

yếu được ghi nhận vào những năm El Niño hoạt động (1987, 1997, 2010, 2015, 

2017, 2019). 
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Hình 1.11. Phân bố theo không gian về mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình năm  

(
o
C/61 năm) trong giai đoạn 1958-2018 [39] 
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Hình 1.12. Diễn biến của chuẩn sai nhiệt độ trung bình năm thời kỳ 1958-2018 (trên)  

và trung bình chuẩn sai trong các giai đoạn (dưới) tính từ 150 trạm quan trắc  

khí tượng trên cả nước [39] 

Nhiệt độ thấp nhất (TNn) có xu thế tăng trên phạm vi cả nước và tăng 

nhanh hơn so với TXx. Tuy nhiên, các kỷ lục nhiệt độ thấp vẫn được ghi nhận 

xảy ra trong những năm gần đây, điều đó cho thấy sự biến động của cực trị 

nhiệt độ là rất lớn. Theo số liệu quan trắc, nhiệt độ thấp nhất ở Việt Nam được 
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ghi nhận là -6,22
o
C tại Hoàng Liên Sơn (Lào Cai), tiếp đến là -4,7°C tại trạm 

Cò Nòi (Sơn La). Năm 2008, miền Bắc trải qua đợt rét đậm, rét hại kéo dài 38 

ngày (từ 13/1 đến 20/2), băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và 

Hoàng Liên Sơn (Lào Cai), nhiệt độ thấp nhất xuống đến -2÷-3°C. Mùa đông 

2015-2016, rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc tuy không kéo dài nhưng tại 

các vùng núi cao như Pha Đin, Sa Pa hay Mẫu Sơn, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận 

được tại trạm Sa Pa là -4,2°C, trạm Mẫu Sơn -4,4°C, Pha Đin -4,3°C; băng 

tuyết xuất hiện ở nhiều nơi, kể cả những nơi đã từng xuất hiện tuyết nhiều lần 

và cả ở những nơi trong lịch sử chưa  ảy ra như Ba Vì (Hà Nội) và Kỳ Sơn 

(Nghệ An). 

Cùng với xu thế biến đổi nhiệt độ cực trị cao/thấp), số ngày nắng nóng có 

xu hướng gia tăng đáng kể ở hầu hết các trạm quan trắc, đặc biệt ở đồng bằng 

Bắc Bộ và Trung Bộ; ngược lại, số ngày rét đậm, rét hại giảm rõ ràng ở các 

trạm quan trắc.  

b) Biến đổi về lượng mưa và cực trị/cực đoan lượng mưa, lũ và lũ quét  

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022) trong báo cáo “Kịch bản BĐKH” 

[39] cho thấy, lượng mưa năm có  u thế giảm ở hầu hết khu vực phía Bắc và 

Tây Nguyên, tăng ở hầu hết khu vực phía Nam, đặc biệt là Nam Trung Bộ. 

Trong đó, đáng chú   là lượng mưa đã giảm khoảng 10-20%/61 năm tại khu 

vực Tây Bắc – Việt Bắc; tăng khoảng 30-50% ở khu vực Nam Trung Bộ. Tính 

trung bình cả nước, lượng mưa đã tăng khoảng 2,1% trong giai đoạn 1958-

2018 (Hình 1.13). Ở 7 vùng khí hậu, lượng mưa mùa Đông và mùa Xuân có  u 

thế tăng nhanh; lượng mưa mùa hè có  u thế tăng ít nhất, thậm chí là giảm nhẹ 

tại Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, lượng mưa mùa thu có  u thế 

giảm rất rõ ràng ở các vùng khí hậu phía Bắc, đây là thời kỳ đầu mùa khô ở các 

vùng khí hậu này (Bảng 1.3).  
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Hình 1.13. Phân bố theo không gian về mức độ biến đổi của lượng mưa năm (%/61 

năm) trong giai đoạn 1958-2018 [39] 



56| 

Trong những năm gần đây, mưa lớn xảy ra bất thường hơn về thời gian, 

địa điểm, tần suất và cường độ. Ví dụ như mưa lớn kỷ lục xảy ra năm 2008 ở 

Hà Nội và các khu vực lân cận, với lượng mưa quan trắc được trong 6 giờ, từ 

19 giờ ngày 30/10/2008 đến 01 giờ ngày 1/11/2008 lên tới 408mm. Mưa lớn 

vào tháng 10/2010 từ Nghệ An đến Quảng Bình với tổng lượng mưa 10 ngày 

lên đến 700÷1600mm, chiếm khoảng 50% tổng lượng mưa năm. 

Trận mưa lớn ở Quảng Ninh vào cuối tháng 7 đầu tháng 8/2015 lập kỷ 

lục về cường độ mưa trên phạm vi hẹp, từ 23/07 đến 04/08, tổng lượng mưa đạt 

1000÷1300mm, riêng tại Cửa Ông gần 1600mm. Mưa lớn không chỉ xảy ra 

trong mùa mưa mà cả trong mùa khô, điển hình đợt mưa trái mùa từ ngày 24 

đến ngày 27/3/2015 ở Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến 

200÷500mm. Năm 2019, trong đợt mưa lớn kéo dài 8 ngày, từ ngày 2/8 đến 

ngày 9/8 ở Phú Quốc, lượng mưa lên đến 1158mm, riêng ngày 9/8 là 358mm. 

Gần đây nhất, đợt mưa lớn từ ngày 6 đến ngày 13/10/2020 ở Quảng Trị và 

Huế, với tổng lượng mưa cả đợt từ 1000mm đến xấp xỉ 2300mm. 

Cùng với xu thế biến đổi về cực đoan mưa lớn, đỉnh lũ cao nhất năm có 

 u hướng liên tục gia tăng ở hầu hết các lưu vực sông, trừ một số vùng như hạ 

lưu sông Hồng - Thái Bình do có sự điều tiết của các hồ, đập lớn. Ở khu vực 

ven biển miền Trung, Tây Nguyên lũ lớn và đặc biệt lớn xảy ra nhiều hơn và 

nghiêm trọng hơn. Lũ quét và trượt lở đất cũng  ảy ra nhiều hơn, khốc liệt hơn 

ở vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và cả Trung Bộ (vùng mà trước đấy thường ít 

xảy ra). 

Bảng 1.3. Mức biến đổi lượng mưa thời kỳ 1958-2018 (%) ở các vùng khí hậu [39] 

Vùng khí hậu Đông Xuân Hè Thu 

Tây Bắc 41,4 9,9 -4,3 -17,3 

Đông Bắc 34,3 -0,7 1,4 -16,0 

Đồng bằng Bắc Bộ 13,8 2,7 -0,9 -27,1 

Bắc Trung Bộ 16,8 13,0 8,6 -12,1 

Nam Trung Bộ 82,2 23,0 8,9 11,3 

Tây Nguyên 40,3 14,6 0,5 7,4 

Nam Bộ 97,4 7,5 2,5 3,8 
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c) Biến đổi về bão và áp thấp nhiệt đới 

Trung bình hàng năm có khoảng 12-13 XTNĐ (bao gồm bão và áp thấp 

nhiệt đới) hoạt động trên Biển Đông. Số XTNĐ hoạt động trên Biển Đông dao 

động mạnh mẽ từ năm này qua năm khác, nhiều nhất lên tới 20 cơn vào năm 

2017; 19 cơn vào năm 1964 và năm 2013; 18 cơn vào năm 1989 và năm 1995 

nhưng chỉ 4 cơn vào năm 1969; 6 cơn vào các năm 1963, 1976, 2014, 2015. 

 

Hình 1.14. Diễn biến số cơn bão có cường độ trên cấp 12 (bão mạnh) hoạt động  

ở khu vực Biển Đông trong những năm gần đây [39] 

Số XTNĐ hoạt động trên Biển Đông có  u thế tăng nhẹ, trong khi số 

XTNĐ ảnh hưởng và đổ bộ vào Việt Nam không có xu thế tăng/giảm rõ ràng. 

Thời kỳ 1990-2018, có 86 cơn bão mạnh (từ cấp 12 trở lên), trung bình mỗi 

năm có 2-3 cơn. Bão mạnh thường xảy ra từ tháng 8 đến tháng 12, cao điểm 

vào các tháng 9, 10 và 11. Các cơn bão mạnh có xu thế tăng nhẹ (Hình 1.14), 

thời gian hoạt động muộn hơn, đường đi lệch hơn về phía Nam và đổ bộ vào 

khu vực phía Nam nhiều hơn. Hoạt động của XTNĐ ảnh hưởng đến Việt Nam 

trong những năm gần đây có nhiều bất thường. Bão Sơn Tinh (tháng 10/2012) 

và Hải Yến (tháng 11/2013) có quỹ đạo khác thường khi đổ bộ lên miền Bắc vào 

cuối mùa bão. Năm 2013, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam 

đạt mức cao nhất trong lịch sử quan trắc bão (8 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới).  

d) Biến đổi về hạn hán và xâm nhập mặn: 

Trong những năm gần đây, dòng chảy tại các trạm thủy văn trên những 

lưu vực sông chính nước ta như sông Cửu Long, sông Hồng, Đồng Nai - Sài 

Gòn, Ba, Vu Gia - Thu Bồn phổ biến có xu thế giảm. Hạn hán và xâm nhập 
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mặn ngày càng nghiêm trọng hơn ở các khu vực đồng bằng và cửa sông. Đặc 

biệt là khu vực ĐBSCL liên tục ghi nhận các đợt hạn hán và xâm nhập mặn 

lịch sử trong mùa khô 2015-2016 và 2019-2020. 

- Thời gian xâm nhập mặn: Có  u hướng xuất hiện sớm hơn trước đây từ 

1-1,5 tháng. Giai đoạn trước năm 2012, mặn thường xâm nhập đáng từ tháng 2 

đến tháng 4, đỉnh mặn xuất hiện vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 (là tháng có 

dòng chảy kiệt nhất, gió Chướng hoạt động mạnh nhất). Những năm gần đây 

dòng chảy thượng nguồn đầu mùa khô về thấp, xâm nhập mặn xuất hiện từ 

cuối tháng 12 năm trước, đỉnh mặn xuất hiện vào tháng 2; hoặc đầu tháng 3. 

- Phạm vi xâm nhập mặn: Giai đoạn trước năm 2012, ranh mặn 4 g/l chỉ 

vào từ 35 ÷ 45 km, năm sâu nhất đến 60 km. Từ năm 2012 đến nay, xâm nhập 

mặn với ranh mặn 4g/l thường  uyên vào sâu hơn, ở mức 50 ÷ 60km, điển hình 

đợt xâm nhập mặn kỷ lục năm 2016, chiều sâu xâm nhập mặn cao nhất lên tới 

90 km. Việc này dẫn đến hàng loại cửa lấy nước được xây dựng trước đây ở 

khoảng cách cách cửa sông 35-50 km không thể lấy nước ngọt. 

Trong mùa khô 2015-2016, hạn hán và xâm nhập mặn gây ra những hậu 

quả hết sức nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của cả vùng 

ĐBSCL. Tính đến năm 2016, đợt hạn hán và xâm nhập mặn 2015-2016 được 

đánh giá nặng nề nhất trong 100 năm qua.
[2]

 Các cửa sông Mê Kông, trước đây 

nước mặn xâm nhập sâu 40km, gần đây đã lấn sâu vào 50 km, thậm chí 75 km. 

Sông Vàm Cỏ (Long An), trước đây nước mặn chỉ xâm nhập vào sâu khoảng 

60 km nhưng hiện nay đã lấn sâu vào 90 km, thậm chí 130 km. Ước tính thiệt 

hại trong đợt hạn mặn 2015-2016 toàn vùng ĐBSCL có thể lên đến 5.500  

tỷ đồng.  

Mùa khô 2019-2020, tình hình thiếu hụt lượng mưa kéo dài liên tiếp 

nhiều tháng, với mức độ thiếu hụt phổ biến từ 20 đến 50%. Đặc biệt, tình trạng 

thiếu hụt mưa đã  ảy ra trong nhiều tháng vào mùa mưa trước mùa khô ở toàn 

bộ khu vực sông Mê Kông. Do vậy, dẫn đến đợt hạn hán và xâm nhập mặn 

nghiêm trọng nhất trong lịch sử quan trắc ở khu vực ĐBSCL. Bảng 1.4 cho 

thấy, ranh mặn 4g/l trong mùa khô 2019/2020 đã lấn sâu vào đất liền nhiều hơn 

đáng kể so với mùa khô năm 2015/2016.  

                                           
2 https://vista.gov.vn/vn-uploads/tong-luan/2016/tl2-2016.pdf  
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Bảng 1.4. Ranh mặn 4 g/1 đến 15/tháng 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm 20163  

TT Sông 

Phạm vi ảnh hưởng  

tính từ cửa sông (Km) 

2019/2020 
Vượt so với 

2015/2016 

1 Sông Vàm Cỏ Tây Cỏ Đông  100-110 3-5 

2 Sông Cửu Long: Sông Cử Tiểu, Cửa Đại 60 8 

3 Sông Hàm Luông 60 8 

4 Sông Cổ Chiên 78 5 

5 Sông Hậu 70 6 

6 Sông Cái Lớn 62-65 0 

 

Tình hình hạn hán và xâm nhập mặn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

hoạt động sản xuất ở các địa phương ở khu vực ĐBSCL ( âm nhập mặn từ 

Biển Tây và Biển Đông), đặc biệt là tác động đến nông nghiệp và các địa 

phương ven biển. Tính đến 10/2/2020 tại các tỉnh thuộc ĐBSCL hiện có 

khoảng 82.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt, trong đó Bến Tre 12.700 hộ, 

Sóc Trăng 24.400 hộ, Kiên Giang 20.400 hộ, Cà Mau 4.500 hộ, Tiền Giang 

2.200 hộ. Trong thời gian tiếp theo của mùa khô 2020, có khoảng 158.900 hộ 

sẽ thiếu nước sinh hoạt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ 

thị 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25/10/2019 về tăng cường thực hiện các giải 

pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông 

nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020; ban hành công văn 

6708/BNNTCTL ngày 12/9/2019 về chuẩn bị triển khai công tác phòng, chống 

xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020; tổ chức Hội nghị thống nhất phương 

án trữ nước, sản xuất đảm bảo vụ Đông Xuân 2019-2020 và đảm bảo nguồn 

nước sinh hoạt cho người dân. Ngày 22/1/2020, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ 

thị số 04/CT-TTg về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn 

hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Theo số liệu ghi nhận, hạn hán và xâm nhập 

mặn mùa khô 2019-2020 đã làm thiệt hại gần 29.700 ha lúa vụ Mùa 2019 và 

Đông Xuân 2017-2020; khoảng 332.000 ha lúa Đông Xuân; 136.000 ha cây ăn 

                                           
3 http://www.vncold.vn/web/content.aspx?distid=4061  



60| 

quả khả năng sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tiếp theo của mùa khô 2020 (Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai). 

e) Biến đổi mực nước biển 

Theo số liệu vệ tinh, mực nước trung bình toàn Biển Đông có  u thế 

tăng, với mức tăng là 4,12mm/năm. Theo số liệu quan trắc tại các trạm hải văn 

(Bảng 1.3), mực nước biển có xu thế tăng, với mức độ tăng nhiều nhất là trên  

6 mm/năm tại các trạm Cửa Ông, Bạch Long Vỹ và Côn Đảo. Trong khi đó, 

mực nước lại có xu thế giảm tại trạm Hòn Ngư. Tính trung bình, mực nước tại 

các trạm hải văn có  u hướng tăng, với mức tăng trung bình là 2,7 mm/năm 

(Bảng 1.5).  

Khu vực có mức độ gia tăng mực nước biển lớn nhất là khu vực giữa 

Biển Đông (110°E-114°E và 12°N-16°N) với giá trị 7,2 mm/năm. Khu vực có 

mức tăng thấp hơn là ở phía Đông Bắc (phía Tây đảo Luzon) và khu vực quần 

đảo Trường Sa. Mực nước biển ven bờ Việt Nam có xu thế tăng mạnh nhất từ 

Quảng Ngãi đến Bình Thuận với mức tăng là 4,2÷5,8 mm/năm. Mực nước có 

xu thế tăng chậm hơn ở các tỉnh từ TP. Hồ Chí Minh đến Trà Vinh với mức 

tăng là 2,2÷2,5 mm/năm. Mực nước trung bình toàn dải ven biển Việt Nam 

biến đổi với tốc độ khoảng 3,6 mm/năm. 

Bảng 1.5. Mức biến đổi mực nước biển trung bình (mm/năm) [39] 

TT Tên trạm 
Thời gian 

quan trắc 

Mức biến đổi 

(mm/năm) 

Chỉ số kiểm 

nghiệm r  
Xu thế 

1 Cửa Ông 1962 – 2018 6,5 0,88 Tăng 

2 Cô Tô 1960 – 2018 -0,6 0,27 Giảm 

3 Bãi Cháy 1962 – 2018 1,8 0,56 Tăng 

4 Bạch Long Vỹ 1998- 2018 6,6 0,81 Tăng 

5 Hòn Dáu 1966 – 2018 2,3 0,69 Tăng 

6 Sầm Sơn 1998 – 2018 1,8 0,47 Tăng 

7 Hòn Ngư 1961 – 2018 -5,7 0,74 Giảm 

8 Cồn Cỏ 1981 – 2018 0,2 0,05 Không rõ xu thế 

9 Sơn Trà 1978 – 2018 2.6 0,65 Tăng 

10 Quy Nhơn 1986 – 2018 -0,8 0,19 Không rõ xu thế 
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TT Tên trạm 
Thời gian 

quan trắc 

Mức biến đổi 

(mm/năm) 

Chỉ số kiểm 

nghiệm r  
Xu thế 

11 Phú Quý 1986 – 2018 4,9 0,88 Tăng 

12 Vũng Tàu 1978 – 2018 2,9 0,60 Tăng 

13 Côn Đảo 1986 – 2018 6,3 0,78 Tăng 

14 Thổ Chu 1995 – 2018 3,1 0,59 Tăng 

15 Phú Quốc 1986 – 2018 3,2 0,77 Tăng 

 Trung bình  2,7   

1.4.2. Kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong thế kỷ XXI  

Các phương án kịch bản gồm RCP 4.5 (kịch bản trung bình) và RCP8.5 

(kịch bản cao) [39], cụ thể như sau: 

a) Biến đổi nhiệt độ và cực trị nhiệt độ trong thế kỷ XXI 

Theo kịch bản RCP4.5: Vào giữa thế kỷ XXI, nhiệt độ trung bình năm 

trên cả nước có mức tăng so với thời kỳ cơ sở chủ yếu từ 1,2 ÷ 1,7°C, trong đó, 

ở phía Bắc phổ biến từ 1,6 ÷ 1,7°C, ở phía Nam 1,2 ÷ 1,3°C. Đến cuối thế kỷ, 

nhiệt độ tăng từ 1,6 ÷ 2,4°C, trong đó, ở phía Bắc có mức tăng trên 2,0°C, ở 

phía Nam tăng chủ yếu dưới 1,8°C, trong đó, tăng ít nhất ở một phần diện tích 

ở cực Nam Trung Bộ, Nam Bộ và các trạm đảo. 

Theo kịch bản RCP8.5: Trong thế kỷ XXI, nhiệt độ trung bình năm có  u 

thế tăng trên cả nước với mức tăng ở phía Bắc cao hơn phía Nam. Vào giữa thế 

kỷ, nhiệt độ tăng phổ biến từ 1,7 ÷ 2,3°C, trong đó, khu vực phía Bắc tăng phổ 

biến trên 2,0°C, phía Nam có mức tăng dưới 2,0°C. Đến cuối thế kỷ, nhiệt độ 

tăng phổ biến từ 3,2 ÷ 4,2°C, trong đó phía Bắc tăng phổ biến từ 3,8 ÷ 4,2°C và 

phía Nam chủ yếu từ 3,2 ÷ 3,5°C. 

Các cực trị nhiệt độ cao và nắng nóng được dự tính gia tăng nhanh trong 

thế kỷ XXI theo các phương án kịch bản. Đến cuối thế kỷ XXI, số ngày nắng 

nóng được dự tính tăng khoảng 40 ÷ 60 ngày theo kịch bản RCP4.5 và 75 ÷ 90 

ngày theo kịch bản RCP8.5. 

b) Biến đổi lượng mưa và cực trị lượng mưa trong thế kỷ XXI 

Theo kịch bản RCP4.5: Trong thế kỷ XXI, lượng mưa năm có  u thế 

tăng trên phạm vi cả nước với mức tăng phổ biến 10 ÷ 15% vào giữa thế kỷ và 
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10 ÷ 20% vào cuối thế kỷ XXI. Theo kịch bản RCP8.5, vào giữa thế kỷ XXI, 

lượng mưa năm tăng phổ biến từ 10 ÷ 15% trên hầu hết cả nước; ở các trạm 

đảo, ven biển khu vực Đông Bắc lượng mưa có thể tăng từ 20 ÷ 30%. Lượng 

mưa có  u thế giảm ở một phần diện tích các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, mức 

giảm không đáng kể, phổ biến dưới 5%. Đến cuối thế kỷ, lượng mưa có  u thế 

tăng trên phạm vi cả nước, mức tăng phổ biến từ 10 ÷ 25%, một phần diện tích 

thuộc khu vực Đông Bắc lượng mưa có thể tăng trên 40%. 

Mưa lớn và các hiện tượng cực đoan (lượng mưa một ngày và năm ngày 

lớn nhất) đều được dự tính gia tăng trong thế kỷ XXI theo các phương án kịch 

bản. Đến cuối thế kỷ XXI, lượng mưa một ngày lớn nhất tăng khoảng 20 ÷ 

35% theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5; lượng mưa năm ngày lớn nhất tăng 

khoảng 13 ÷ 20% theo kịch bản RCP4.5 và khoảng 25 ÷ 40% theo kịch bản 

RCP8.5. 

c) Biến đổi của một số cực đoan khí hậu khác trong thế kỷ XXI 

(1) Hạn hán 

Theo báo cáo AR5 (IPCC), hạn hán gia tăng ở một số mùa và một số khu 

vực do giảm lượng mưa hoặc tăng quá trình bốc hơi. Đối với Việt Nam, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (2022) dự tính số tháng hạn có sự tăng hoặc giảm khác 

nhau trên các vùng khí hậu. Theo kịch bản RCP4.5, số tháng khô hạn được dự 

tính gia tăng trong thế kỷ XXI tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo kịch bản RCP8.5, số tháng khô hạn được 

dự tính gia tăng ở hầu hết cả nước và mức tăng nhiều hơn phương án kịch bản 

RCP4.5.  

(2) Bão và ATNĐ 

Trong các báo cáo gần đây của Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016, 

2022) cho thấy, số lượng các cơn bão có cường độ mạnh được dự tính gia tăng 

trong thế kỷ XXI ở khu vực Biển Đông. Đặc biệt, các cơn bão có tốc độ gió lớn 

nhất ở ngưỡng lớn hơn 35m/s. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(2022) cũng cho thấy, số lượng cơn bão được dự tính giảm vào đầu mùa nhưng 

tăng vào cuối mùa. Mùa mưa ở khu vực miền Trung là vào cuối mùa mưa bão 

nên nguy cơ  uất hiện bão dồn dập, bão mạnh và mưa lớn do bão là gia tăng 

(Hình 1.15).  
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Hình 1.15. Biến đổi tốc độ gió cực đại trong bão ở khu vực Biển Đông vào cuối thế kỷ 

21 so với trung bình thời kỳ cơ sở theo phương án kịch bản RCP4.5 và RCP 8.5 [39] 

d) Biến đổi về mực nước biển trong thế kỷ XXI 

Theo kịch bản RCP4.5: Vào năm 2050, khu vực ven biển Móng Cái - 

Hòn Dáu có mực nước biển dâng thấp nhất là 22 cm (14 cm ÷ 30 cm). Khu vực 

quần đảo Trường Sa có mực nước biển dâng cao nhất là 24 cm (14 cm ÷ 31 

cm), trung bình toàn dải ven biển là 23 cm (13 cm ÷ 31 cm). Vào năm 2100, 

khu vực ven biển Móng Cái - Hòn Dáu có mực nước biển dâng thấp nhất là 52 

cm (33 cm ÷ 75 cm), khu vực quần đảo Trường Sa có mực nước biển dâng cao 

nhất là 57 cm (33 cm ÷ 83 cm); trung bình toàn dải ven biển là 53 cm (32 cm ÷ 

76 cm). 

Theo kịch bản RCP8.5: Vào năm 2050, khu vực ven biển Móng Cái - 

Hòn Dáu có mực nước biển dâng thấp nhất là 26 cm (18 cm ÷ 35 cm). Khu vực 

quần đảo Trường Sa có mực nước biển dâng cao nhất là 28 cm (20 cm ÷ 37 

cm), trung bình toàn dải ven biển là 27 cm (19 cm ÷ 36 cm). Đến năm 2100, 

khu vực ven biển từ Móng Cái đến Đèo Ngang có mực nước biển dâng thấp 

nhất là 72 cm (49 cm ÷ 101 cm), cao nhất ở quần đảo Hoàng Sa là 78 cm  

(52 cm ÷ 107 cm). Dự tính nước biển dâng cho nửa sau thế kỷ XXI  

(2060-2100) giữ nguyên như kịch bản 2016 do tính chưa chắc chắn cao của báo 

cáo SROCC 2019 cho giai đoạn này đối với kịch bản RCP8.5 như đã trình bày 

trong phần phương pháp, cần chờ thêm các nghiên cứu, tính toán có độ tin cậy 

cao hơn. 
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Độ cao sóng biển có xu thế tăng ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao 

gồm cả quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa). Ở ven biển Việt Nam, độ 

cao sóng biển có xu thế giảm ở khu vực vịnh Bắc Bộ, giảm mạnh nhất là khu 

vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, riêng khu vực ven biển từ Quảng Trị 

đến Cà Mau lại có xu thế tăng nhẹ hoặc không rõ ràng. 

e) Nguy cơ ngập do nước biển dâng trong thế kỷ XXI 

Quảng Ninh và các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Hồng: Nếu mực nước 

biển dâng 80 cm, khoảng 1,59% diện tích của tỉnh Quảng Ninh và 8,4% diện 

tích vùng Đồng bằng sông Hồng có nguy cơ bị ngập. Trong đó, tỉnh Thái Bình 

(25,06%) và tỉnh Nam Định (29,29%) là 2 tỉnh có nguy cơ ngập cao nhất. Nếu 

mực nước biển dâng 100 cm, 1,94% diện tích của tỉnh Quảng Ninh có nguy cơ 

bị ngập. Nam Định là tỉnh có nguy cơ ngập cao nhất khoảng 43,67%, trong khi 

đó toàn Đồng bằng sông Hồng là 13,20% (Bảng 1.6). 

Thanh Hóa đến Bình Thuận: Nếu mực nước biển dâng 80 cm, khoảng 

1,21% diện tích các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận 

có nguy cơ ngập. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế có nguy cơ ngập cao nhất 

(4,51%). Nếu mực nước biển dâng 100 cm, toàn khu vực ven biển miền Trung 

nguy cơ ngập khoảng 1,53% diện tích. Thừa Thiên Huế là tỉnh có nguy cơ 

ngập cao nhất khoảng 5,49% (Bảng 1.6). 

Thành phố Hồ Chí Minh: Nếu mực nước biển dâng 80 cm, khoảng 

15,21% diện tích Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ bị ngập. Nếu mực nước 

biển dâng 100 cm, khoảng 17,15% diện tích Thành phố Hồ Chí Minh có nguy 

cơ bị ngập (Bảng 1.4); trong đó, quận Bình Tân, quận Thủ Đức có nguy cơ 

ngập cao nhất, tương ứng 80,35% và 64,47% (Bảng 1.6). 

Đồng bằng sông Cửu Long: Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có 

nguy cơ ngập rất cao. Nếu mực nước biển dâng 80 cm, sẽ có khoảng 31,94% 

diện tích có nguy cơ bị ngập. Trong đó, các tỉnh có nguy cơ ngập cao nhất là 

Cà Mau (64,42%) và Kiên Giang (66,16%). Nếu mực nước biển dâng 100 cm 

sẽ có khoảng 47,29% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ ngập, 

cao nhất là tỉnh Cà Mau khoảng 79,62% (Bảng 1.6). 
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Bảng 1.6. Nguy cơ ngập đối với các tỉnh đồng bằng và ven biển theo  

các mức mực nước biển dâng khác nhau [39] 

Tỉnh/Vùng 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ ngập (% diện tích) theo mực nước biển dâng (cm) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Quảng Ninh 967.655 0,43 0,57 0,69 0,80 0,94 1,23 1,44 1,59 1,75 1,94 

Đồng bằng sông Hồng 

Hải Phòng 154.052 1,03 1,56 2,11 2,75 3,81 5,58 8,37 12.61 18.51 25,06 

Thái Bình 158.131 0,96 2,25 3,76 6,07 9,26 13,66 18,98 25,06 31,53 38,22 

Nam Định 159.394 1,42 2,86 5,18 8,12 12,16 17,16 22,45 29,29 36,55 43,67 

Ninh Bình 134.700 1,02 1,67 2,79 4,32 6,47 8,95 11,66 14,64 17,89 21,12 

Toàn ĐB  

sông Hồng 
1.492.739 0,45 0,86 1,42 2,18 3,26 4,66 6,32 8,40 10,77 13,20 

Ven biển miền Trung 

Thanh Hóa 1.111.000 0,13 0,18 0,24 0,32 0,36 0,49 0,62 0,78 0,96 1,14 

Nghệ An 1.656.000 0,07 0,07 0,09 0,13 0,18 0,25 0,32 0,40 0,47 0,55 

Hà Tĩnh 599.304 0,21 0,35 0,54 0,73 0,96 1,18 1,42 1,69 2,00 2,37 

Quảng Bình 801.200 1,05 1,24 1,41 1,56 1,72 1,88 2,06 2,22 2,38 2,54 

Quảng Trị 463.500 0,25 0,35 0,49 0,67 0,89 1,14 1,40 1,69 1,99 2,32 

Thừa Thiên Huế 503.923 1,60 2,24 2.68 3,08 3,42 3,76 4,15 4.51 4,91 5,49 

Đà Nẵng 97.778 0,30 0,39 0,49 0,59 0,68 0,78 0,87 0,96 1,04 1,13 

Quảng Nam 1.043.220 0,05 0,18 0,35 0,49 0,65 0,77 0,89 1,02 1,14 1,27 

Quảng Ngãi 514.080 0,38 0,47 0,55 0,66 0,79 0,95 1,10 1,26 1,43 1,60 

Bình Định 609.340 0,44 0,48 0,54 0,63 0,84 1,25 1,44 1,76 1,89 2,04 

Phú Yên 503.690 0,30 0,35 0,40 0,47 0,55 0,64 0,74 0,86 0,97 1,08 

Khánh Hoà 519.320 0,14 0,21 0,32 0,45 0,65 0,89 1,11 1,31 1,53 1,69 

Ninh Thuận 335.630 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,24 0,27 0,30 0,003 0,37 

Bình Thuận 796.833 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,17 0,19 

Toàn khu vực ven 

biển miền Trung 
9.554.818 0,31 0,41 0,52 0,63 0,75 0,91 1,05 1,21 1,37 1,53 
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Tỉnh/Vùng 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ ngập (% diện tích) theo mực nước biển dâng (cm) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Tp. Hồ Chí Minh 209.962   9,36 10,41 11,53 12,71 12,90 15,21 16,58 17,15 

Bà Rịa - Vũng Tàu 190.223 0,76 1,10 1,43 1,67 1,99 2,40 2,88 3,41 4,08 4,84 

Đồng bằng sông Cửu Long 

Long An 449.100 0,00 0,00 0,31 0,49 0,61 1,36 2,85 7,12 12,89 27,21 

Tiền Giang 251.061 0,13 0,71 1,43 2,57 3,79 6,71 12,58 25,23 37,57 47,80 

Bến Tre 239.481 0,55 1,43 2,52 4,08 6,74 10,19 15,11 21,46 27,83 35,11 

Trà Vinh 235.826 0,50 0,61 0,89 1,28 2,29 4,95 11,51 22,22 32,79 43,88 

Vĩnh Long 152.573 0,00 0,34 0,61 0,91 1,31 2,02 3,66 8,28 18,34 32,03 

Đồng Tháp 337.860 0,00 0,00 0,17 0,21 0,36 0,69 0,96 1,28 1,94 4,64 

An Giang 342.400 0,00 0,00 0,03 0,05 0,08 0,13 0,29 0,49 0,90 1,82 

Cần Thơ 143.896 0,06 0,17 0,31 0,50 0,99 2,88 9,97 26,69 44,89 55,82 

Hậu Giang 162.170 0,00 0,75 3,42 10,31 18,83 29,37 38.50 45,88 53,21 60,85 

Sóc Trăng 331.188 1,78 2,91 5,13 8,32 11,32 14,97 20,25 26,91 33,13 55,41 

Bạc Liêu 266.901 0,71 2,87 6,66 12,14 20,08 27,78 36,84 46,31 54,38 61,87 

Cà Mau 522.119 7,21 14,06 20,17 28,73 40,31 48,05 56,81 64,42 73,58 79,62 

Kiên Giang 634.878 0,66 3,38 12,63 23,67 36,82 48,85 75,68 66,16 71,69 75,68 

Toàn khu vực 

ĐBSCL 
4.069.453 1,29 2,97 5,92 9,86 14,86 19,69 27,94 31,94 38,80 47,29 

Các đảo và quần đảo của Việt Nam: Nếu mực nước biển dâng 100 cm, 

các đảo bị tác động mạnh nhất là các đảo có tiềm năng phát triển KTXH, như 

cụm đảo Vân Đồn với 5.592 ha có nguy cơ ngập, cụm đảo Côn Đảo (692 ha) 

và Phú Quốc (1.271 ha). Một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa có diện tích 

ngập không đáng kể, trung tâm Trường Sa (Trường Sa lớn) có diện tích ngập là 

1,16 ha. Cụm đảo Hoàng Sa diện tích ngập lớn hơn, nhất là các cụm đảo Lưỡi 

Liềm (2.623 ha) và Tri Tôn (66,7 ha) (Bảng 1.7). 
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Bảng 1.7. Nguy cơ ngập đối với các đảo và cụm đảo  

nếu mực nước biển dâng 100 cm [39] 

Tên đảo/cụm đảo Diện tích có nguy cơ ngập (ha) 

Đảo Trần 9,8 

Cụm đảo Vân Đồn 1593 

Đảo Cô Tô 213,1 

Đảo Bạch Long Vĩ 28,9 

Đảo L  Sơn 39,3 

Cụm đảo Côn Đảo 681,9 

Đảo Cồn Cỏ 2,6 

Đảo Phú Qu  145 

Đảo Hòn Khoai 15 

Đảo Thổ Chu 96,7 

Đảo Phú Quốc 591,4 

Một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa 

Đảo Trường Sa Lớn 1,0 

Đảo Sinh Tồn 0,3 

Đảo Song Tử Tây 3,1 

Một số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa 

Một số đảo thuộc nhóm Lưỡi Liềm 1,258 

Đảo Tri Tôn 62,4 

1.4.3. Tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

Tác động của BĐKH được xem xét ở hai khía cạnh là: (i) Sự thay đổi dần 

dần của điều kiện khí hậu hiện tại sang một điều kiện khí hậu mới, có thể thuận 

lợi/bất lợi đối với môi trường, sinh thái và các hoạt động kinh tế-xã hội. Ví dụ 

như nền nhiệt độ trung bình tăng thêm 3
o
C vào cuối thế kỷ XXI, điều kiện khí 

hậu mới có thể không còn phù hợp với nhiều loại cây trồng ở Việt Nam; hoặc 

nếu mực nước biển dâng thêm 1m thì nhiều vùng đồng bằng ven biển sẽ bị 

ngập và nhiễm mặn, không thể thực hiện sản xuất nông nghiệp trên những 

vùng đất này nữa; (ii) Sự gia tăng dao động và cực đoan khí hậu do tác động 

của BĐKH. Điều này có thể thấy rất rõ thông qua các biểu hiện như liên tục 

các kỷ lục nhiệt độ cao, mưa lớn, bão mạnh, lũ lụt, lũ quét,  âm nhập mặn, hạn 

hán,... xảy ra trong những năm gần đây. Trong đó, kiểu tác động thứ nhất là 
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khó nhận biết và diễn ra trong một thời gian dài hàng thập kỷ đến hàng thế kỷ, 

nhưng hậu quả để lại là rất nghiêm trọng, có thể phá hủy cả hệ sinh thái, sự đa 

dạng về loài, làm mất đi những vùng đất rộng lớn có thể canh tác,...; kiểu tác 

động thứ hai thường là tác động trực tiếp, phá hủy cơ sở vật chất, mùa màng, 

môi trường, thậm chí là sinh mạng con người,...  

Tại Việt Nam, tác động của BĐKH đều thể hiện rõ nét theo cả hai khía 

cạnh nêu trên. Đến cuối thế kỷ, nếu mực nước biển dâng do BĐKH dâng cao 

100 cm thì: (i) 13,20% diện tích Đồng bằng sông Hồng có nguy cơ bị ngập; (ii) 

1,53% diện tích đất các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình 

Thuận có nguy cơ bị ngập; (iii) 17,15% diện tích Thành phố Hồ Chí Minh và 

khoảng 4,84% diện tích tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nguy cơ bị ngập; (iv) 

47,29% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị ngập [39]. Trong 

khoảng một thập kỷ gần đây, liên tục các kỷ lục nhiệt độ cao ở Việt Nam đã 

được thiết lập trong các tháng mùa hè [54], đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

sức khỏe người dân và các hoạt động kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở các đô thị; 

các trận mưa lớn gây ngập lụt liên tục xuất hiện ở các đô thị lớn [58]. Theo 

đánh giá của IPCC, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương và 

chịu tác động nghiêm trọng do BĐKH. Nếu mực nước biển dâng 1m, ước tính 

khoảng 5,3% diện tích tự nhiên bị ngập, 10,8% dân số bị ảnh hưởng, thiệt hại 

khoảng 10,2% GDP, 10,9% vùng đô thị bị ngập, 7,2% diện tích nông nghiệp bị 

ảnh hưởng và 28,9% vùng đất thấp bị ngập [76]. Năm 2022, trong báo cáo 

“Khí hậu và Phát triển Quốc gia Việt Nam” [60] đã công bố nhiều kết quả đánh 

giá tác động của BĐKH ở Việt Nam, một số thông tin đáng chú   như: 

- Việt Nam là một trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất do 

BĐKH,  ếp hạng thứ 13 trong số 180 quốc gia theo chỉ số rủi ro khí hậu toàn 

cầu Germanwatch (ND-GAIN) trong giai đoạn 2000-2019. Đây là kết quả đánh 

giá đáng lưu tâm trong công tác ứng phó với BĐKH tại Việt Nam. Sự gia tăng 

các hiện tượng cực đoan nắng nóng trong những năm gần đây đã làm gia tăng 

các tác động đến sức khỏe người dân, sinh kế và hệ sinh thái. Các vùng ven 

biển và đồng bằng thấp có nguy cơ bị tổn thương rất cao do nước biển dâng. 

BĐKH đang làm trầm trọng thêm những rủi ro vốn đã rất lớn do lũ lụt gây ra; 

đến giai đoạn 2035–2044, mỗi năm sẽ có thêm vài triệu người bị ảnh hưởng từ 

những trận lũ lụt nghiệm trọng.  
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- BĐKH đang ngày càng làm gián đoạn nền kinh tế Việt Nam và những 

khoản chi phí đang bắt đầu làm giảm tốc độ tăng trưởng. Theo tính toán gần 

đây cho thấy, năm 2020 Việt Nam đã thiệt hại 10 tỷ USD, tương đương 3,2% 

GDP, do tác động của BĐKH [95]; xu thế này được nhận định còn gia tăng 

trong tương lai. 

- BĐKH không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành chiến lược như 

thủy sản và nông nghiệp mà còn làm chậm tốc độ tăng năng suất lao động, tăng 

chi phí giải nhiệt do nhiệt độ cao hơn và gây hại cho sức khỏe con người. 

- Lượng phát thải gia tăng nhanh trong hai thập kỷ gần đây có tương 

quan đến tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đặc biệt là ở các thành 

phố lớn, cũng như tổn thất đáng kể về sức khỏe và năng suất.  

- Nếu không có các biện pháp thích ứng hiệu quả thì từ 6 triệu đến 12 

triệu người có thể chịu tác động tiêu cực từ lũ lụt ven biển trong giai đoạn 

2070–2100, phụ thuộc vào lộ trình phát thải toàn cầu. Nếu không có các biện 

pháp thích ứng và giảm thiểu phù hợp, ước tính BĐKH sẽ khiến Việt Nam mất 

khoảng 12% đến 14,5% GDP mỗi năm vào năm 2050 và có thể khiến tới một 

triệu người lâm vào tình trạng nghèo cùng cực vào năm 2030. 

- Một số cảnh báo khác về nguy cơ tác động do BĐKH trong thế kỷ XXI: 

(i) Khoảng 60.000 người chết hàng năm do ô nhiễm không khí tại các đô thị; 

(ii) Tính đến năm 2040, Việt Nam cần đầu tư khoảng 368 tỷ USD cho hoạt 

động thích ứng và giảm nhẹ BĐKH; (iii) 300 địa phương ven biển có nguy cơ 

lũ lụt, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và giảm tính cạnh tranh; (iv) 50% 

diện tích ĐBSCL là nơi sinh sống của 17 triệu người, có nguy cơ ngập lụt vì 

nước biển dâng cao, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất lúa gạo, trái cây và 

thủy sản; vị thế xuất khẩu gạo đứng thứ 3 thế giới của Việt Nam bị đe dọa 

nghiêm trọng.  

Ngoài ra, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, nhiều nghiên cứu về rủi ro 

và tác động của BĐKH [29, 46, 47, 50] đã đưa ra những cảnh báo đáng chú   

như sau: 

a) Tác động của biến đổi khí hậu đến một số lĩnh vực chủ yếu (Bảng 1.8) 

(1) Tác động đến tài nguyên nước 
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- Tài nguyên nước đang chịu thêm nguy cơ suy giảm do hạn hán ngày 

một tăng ở một số vùng, mùa. Khó khăn này sẽ ảnh hưởng đến nông nghiệp, 

cung cấp nước ở nông thôn, thành thị và sản xuất điện. 

- Lũ lụt nghiêm trọng vào mùa mưa, hạn hán vào mùa khô, gây khó khăn 

cho việc cấp nước và tăng mâu thuẫn trong sử dụng nước. Trên các sông lớn 

như sông Hồng và sông Cửu Long,  u hướng giảm nhiều hơn đối với dòng 

chảy năm và dòng chảy kiệt; xu thế tăng nhiều hơn đối với dòng chảy lũ.  

Theo Nguyễn Đức Ngữ (2008), BÐKH trong thời gian tới sẽ tác động rất 

lớn tới các nguồn nước ở Việt Nam, nhất là với hai hệ thống sông lớn là sông 

Hồng và sông Mê Kông. 

(2) Tác động đến nông nghiệp và an ninh lương thực 

BĐKH sẽ tác động nặng nề đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta trong 

thời gian tới và vì thế sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực: 

- Tác động lớn đến sinh trưởng, năng suất cây trồng, thời vụ gieo trồng, 

làm tăng nguy cơ lây lan sâu bệnh hại cây trồng. BĐKH ảnh hưởng đến sinh 

sản, sinh trưởng của gia súc, gia cầm, làm tăng khả năng sinh bệnh và truyền 

dịch của gia súc, gia cầm. 

- Thời gian thích nghi của cây trồng nhiệt đới mở rộng và của cây trồng á 

nhiệt đới thu hẹp lại.  

- Làm tăng sự xâm nhập mặn, sâu bệnh, làm giảm năng suất và sản lượng 

của cây trồng và vật nuôi. 

- Gây nguy cơ thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là đất nông 

nghiệp ở vùng đất thấp đồng bằng ven biển, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

- Làm nảy sinh một số bệnh mới đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy 

cầm và phát triển thành dịch hay đại dịch. Hơn nữa, dòng chảy và  ói mòn đất 

tăng lên gây ra suy thoái độ màu mỡ của đất và vì vậy, làm suy giảm năng suất. 

(3) Tác động đến lâm nghiệp 

BĐKH tác động mạnh mẽ đến hệ sinh thái rừng, phát triển lâm nghiệp 

trong thời gian tới. Do BĐKH, hệ sinh thái rừng bị ảnh hưởng theo các chiều 

hướng khác nhau:  



|71 

Làm giảm diện tích rừng ngập mặn hiện có, tác động xấu đến rừng tràm 

và rừng trồng trên đất bị nhiễm phèn ở các tỉnh Nam Bộ. 

Ranh giới rừng nguyên sinh cũng như rừng thứ sinh có thể dịch chuyển. 

Tăng cường quá trình đồng hóa của cây xanh. Tuy vậy, chỉ số tăng 

trưởng sinh khối của cây rừng có thể giảm do độ ẩm giảm. 

Nguy cơ tuyệt chủng của động vật và thực vật gia tăng, một số loài động, 

thực vật quý hiếm có thể bị suy kiệt. 

Tăng nguy cơ cháy rừng, phát triển sâu bệnh, dịch bệnh... 

- Làm thay đổi thành tố và cấu trúc của một số hệ sinh thái rừng, buộc các 

loài phải di cư và tìm cách thích ứng với điều kiện sống mới. 

(4) Tác động đến thủy sản 

BĐKH và nước biển dâng tác động mạnh mẽ đến phát triển thủy hải sản 

và dẫn đến các hậu quả sau đây: 

Nước mặn lấn sâu vào nội địa, làm mất nơi sinh sống thích hợp của một 

số loài thủy sản nước ngọt. 

Rừng ngập mặn hiện có bị thu hẹp, ảnh hưởng đến nơi cư trú của một số 

loài thủy sản. 

Khả năng cố định chất hữu cơ của hệ sinh thái rong biển giảm, dẫn đến 

giảm nguồn cung cấp sản phẩm quang hợp và chất dinh dưỡng cho sinh vật 

đáy. Do vậy, chất lượng môi trường sống của nhiều loại thủy sản xấu đi. 

- Ngoài ra nhiệt độ tăng cũng dẫn đến một số hậu quả như: gây ra hiện 

tượng phân tầng nhiệt độ rõ rệt trong thủy vực nước đứng; làm thay đổi cơ cấu 

phân bố thủy sinh vật theo chiều sâu; quá trình quang hóa và phân hủy các chất 

hữu cơ nhanh hơn, ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của sinh vật; thay đổi các quá 

trình sinh lý, sinh hóa diễn ra trong mối quan hệ cộng sinh giữa san hô và tảo; 

sinh vật nước lợ và ven bờ, đặc biệt là nhuyễn thể hai vỏ (nghêu, ngao, sò,...)  

bị chết hàng loạt do cường độ mưa lớn làm giảm nồng độ muối đi trong một 

thời gian. 

- Đối với nguồn lợi hải sản và nghề cá, BĐKH gây ra các tác động đối 

với nguồn lợi hải sản và nghề cá như:  
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+ Nước biển dâng làm cho chế độ thủy lý, thủy hóa và thủy sinh xấu đi. 

Kết quả là các quần xã hiện hữu thay đổi cấu trúc và thành phần, trữ lượng 

giảm sút. 

+ Nhiệt độ tăng làm cho nguồn thủy, hải sản bị phân tán. Ngoài ra còn 

làm giảm mạnh động vật nổi, do đó làm giảm nguồn thức ăn chủ yếu của các 

động vật tầng giữa và tầng trên. 

(5) Tác động đến năng lượng - giao thông vận tải 

Tác động của BĐKH đến các ngành nghề như năng lượng và giao thông 

vận tải thể hiện ở khía cạnh sau: 

- Nước biển dâng gây các tác động: 

+ Ảnh hưởng tới hoạt động của các dàn khoan được xây dựng trên biển, 

hệ thống dẫn khí và các nhà máy điện chạy khí được xây dựng ven biển, làm 

tăng chi phí bảo dưỡng, duy tu, vận hành máy móc, phương tiện... 

+ Các trạm phân phối điện trên các dải ven biển phải tăng thêm năng 

lượng tiêu hao cho bơm tiêu nước ở các vùng thấp ven biển. Mặt khác, dòng 

chảy các sông lớn có công trình thủy điện cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. 

- Nhiệt độ tăng cũng gây tác động đến ngành năng lượng: 

+ Tăng chi phí thông gió, làm mát hầm lò khai thác và làm giảm hiệu 

suất, sản lượng của các nhà máy điện. 

+ Tiêu thụ điện cho sinh hoạt gia tăng và chi phí làm mát trong các  

ngành công nghiệp, giao thông, thương mại và các lĩnh vực khác cũng gia tăng 

đáng kể. 

+ Nhiệt độ tăng kèm theo lượng bốc hơi tăng kết hợp với sự thất thường 

trong chế độ mưa dẫn đến thay đổi lượng nước dự trữ và lưu lượng vào của các 

hồ thủy điện. 

- BĐKH theo hướng gia tăng cường độ và lượng mưa, bão, dông sét cũng 

ảnh hưởng, trước hết đến hệ thống dàn khoan ngoài khơi, hệ thống vận chuyển 

dầu và khí vào bờ, hệ thống truyền tải và phân phối điện... Yêu cầu hạn chế tốc 

độ tăng phát thải KNK cũng ảnh hưởng đến hoạt động của ngành năng lượng. 

(6) Công nghiệp và xây dựng 
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BĐKH tác động mạnh mẽ tới ngành công nghiệp và xây dựng. BĐKH 

làm tăng khó khăn trong việc cung cấp nước và nguyên vật liệu cho các ngành 

công nghiệp và xây dựng như dệt may, chế tạo, khai thác và chế biến khoáng 

sản, nông, lâm, thủy, hải sản, xây dựng công nghiệp và dân dụng, công nghệ 

hạt nhân, thông tin, truyền thông,... Các điều kiện khí hậu cực đoan gia tăng 

cùng với thiên tai làm cho tuổi thọ của vật liệu, linh kiện, máy móc, thiết bị và 

các công trình giảm đi, đòi hỏi những chi phí tăng lên để khắc phục. BĐKH 

còn đòi hỏi các ngành này phải xem xét lại các quy hoạch, các tiêu chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn ngành nhằm thích ứng với BĐKH. 

(7) Sức khỏe con người 

- Nhiệt độ tăng làm tăng tác động tiêu cực đối với sức khỏe con người, 

dẫn đến gia tăng một số nguy cơ đối với tuổi già, người mắc bệnh tim mạch, 

bệnh thần kinh. 

- Tình trạng nóng lên làm thay đổi cấu trúc mùa nhiệt hàng năm. Ở miền 

Bắc, mùa đông sẽ ấm lên, dẫn tới thay đổi đặc tính trong nhịp sinh học của  

con người. 

 - Tăng khả năng  ảy ra một số bệnh nhiệt đới: sốt rét, sốt xuất huyết, 

làm tăng tốc độ sinh trưởng và phát triển nhiều loại vi khuẩn và côn trùng, vật 

chủ mang bệnh, làm tăng số lượng người bị bệnh nhiễm khuẩn... 

- Thiên tai như bão, tố, nước dâng, ngập lụt, hạn hán, mưa lớn và sạt lở 

đất... gia tăng về cường độ và tần số làm tăng số người bị thiệt mạng và ảnh 

hưởng gián tiếp đến sức khỏe thông qua ô nhiễm môi trường, suy dinh dưỡng, 

bệnh tật hoặc do những đổ vỡ của kế hoạch dân số, KTXH, cơ hội việc làm và 

thu nhập. 

(8) Hệ sinh thái và đa dạng sinh học  

BĐKH và da dạng sinh học (ĐDSH) có sự tương tác nhân quả với nhau 

và trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng tới sự phát triển của tự nhiên và con 

người. Tác động của BĐKH như làm nước biển dâng, nhiệt độ tăng, chu kỳ 

sinh khí hậu thay đổi (số ngày có nhiệt độ < 20
o
C giảm và số ngày có nhiệt độ 

> 25
o
C tăng, tổng lượng nhiệt tăng, nhiệt độ tối thấp tăng), tài nguyên nước 

thay đổi - suy giảm về chất lượng và trữ lượng; thiên tai (bão lụt, lũ quét, hạn 

hán, sạt lở) xảy ra với cường độ và tần suất cao hơn, có tác động phức tạp tới 

các mặt khác nhau của đời sống xã hội nói chung và ĐDSH nói riêng. 
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Đối với nước ta, mực nước biển dâng sẽ làm mất đi một vùng đất thấp 

rộng lớn - các hệ sinh thái đất ngập nước của các đồng bằng lớn nhất cả nước - 

nơi sinh sống của các cộng đồng dân cư lâu đời (hiện có tỷ lệ đói nghèo cao), 

vùng có tiềm năng sản xuất nông nghiệp lớn nhất và các sinh cảnh tự nhiên của 

nhiều loài bản địa bao gồm cả các khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển. 

Nhiệt độ tăng sẽ làm thay đổi vùng phân bố và cấu trúc quần xã sinh vật 

của nhiều hệ sinh thái. BĐKH còn ảnh hưởng đến các thủy vực nội địa (sông, 

hồ, đầm lầy...), làm giảm năng suất sinh học của cây trồng nông, công và lâm 

nghiệp, sự diệt vong của nhiều loài động, thực vật bản địa, gây hậu quả nghiêm 

trọng cho nền kinh tế. Bão, sự biến đổi bất thường của nhiệt độ, lũ lụt, hỏa 

hoạn và những thay đổi điều kiện sinh thái khác sẽ dẫn tới các thảm họa chết 

người, ốm đau, thương tích, suy dinh dưỡng và các bệnh dịch mới, nhất là các 

bệnh do vectơ truyền có tỷ lệ tử vong cao. Một yếu tố quan trọng trong đánh 

giá hậu quả của BĐKH là độ trễ của hệ thống khí hậu: sự thay đổi của khí hậu 

xảy ra từ từ và khi sự thay đổi đáng kể xảy ra thì khó phục hồi lại trạng thái 

ban đầu. Do đó, thậm chí khi nồng độ các KNK đã được ổn định thì sự ấm lên 

của Trái đất vẫn tiếp tục xảy ra trong vài thập kỷ và mực nước vẫn tiếp tục tăng 

lên trong hàng thế kỷ tiếp sau.  

Đối với Việt Nam, vùng ven biển, tài nguyên nước ngọt và sau đó là 

ĐDSH sẽ là những vùng/lĩnh vực chịu hậu quả nặng nề nhất của BĐKH. 

Bảng 1.8. Tác động của BĐKH đến một số ngành  

và cộng đồng dễ bị tổn thương [29, 31] 

TT 
Yếu tố 

BĐKH 

Vùng nhạy cảm, dễ 

tổn thương 

Ngành, lĩnh vực dễ bị 

tổn thương 

Cộng đồng dễ bị 

tổn thương 

1 
Tăng 

nhiệt độ 

- Vùng núi: Đông Bắc, 

Tây Bắc và Bắc Trung 

Bộ 

- Đồng bằng Bắc Bộ 

- Nông nghiệp (trồng 

trọt, chăn nuôi, thủy sản) 

- Các hệ sinh thái tự 

nhiên, đa dạng sinh học 

- Năng lượng (sản xuất 

và tiêu thụ) 

- Sức khỏe cộng đồng 

- Nông dân nghèo 

- Các dân tộc thiểu 

số, người già, trẻ 

em, phụ nữ 

2 

Nước biển 

dâng, xâm 

nhập mặn 

- Dải ven biển: Đồng 

bằng Bắc Bộ, Đồng 

bằng sông Cửu Long, 

duyên hải Trung Bộ 

- Nông nghiệp (trồng 

trọt, chăn nuôi, thủy sản) 

- Các hệ sinh thái biển 

và ven biển 

- Dân cư ven biển, 

nhất là nông dân 

nghèo, ngư dân 

- Người già, phụ 
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TT 
Yếu tố 

BĐKH 

Vùng nhạy cảm, dễ 

tổn thương 

Ngành, lĩnh vực dễ bị 

tổn thương 

Cộng đồng dễ bị 

tổn thương 

- Hải đảo - Tài nguyên nước (nước 

mặt, nước ngầm) 

- Cơ sở hạ tầng, khu 

công nghiệp, năng lượng 

- Nơi cư trú, sức khỏe 

cộng đồng 

nữ, trẻ em 

3 

Lũ lụt, 

tiêu thoát 

nước và 

sạt lở đất 

- Dải ven biển: Đồng 

bằng Bắc Bộ, Đồng 

bằng sông Cửu Long, 

duyên hải Trung Bộ 

- Vùng núi: Tây Bắc, 

Đông Bắc, Bắc Trung 

Bộ và Tây Nguyên 

- Nông nghiệp (trồng 

trọt, chăn nuôi, thủy sản) 

- Tài nguyên nước (sinh 

hoạt, công nghiệp) 

- Cơ sở hạ tầng, giao 

thông vận tải 

- Nơi cư trú, sức khỏe và 

đời sống 

- Dân cư ven biển 

- Dân cư miền núi, 

nhất là dân tộc 

thiểu số 

- Người già, phụ 

nữ, trẻ em 

4 

Bão, áp 

thấp nhiệt 

đới 

- Dải ven biển: Đồng 

bằng Bắc Bộ, Đồng 

bằng sông Cửu Long, 

duyên hải Trung Bộ 

- Hải đảo 

- Nông nghiệp (trồng 

trọt, chăn nuôi, thủy sản) 

- Các hoạt động trên 

biển và ven biển 

- Cơ sở hạ tầng, năng 

lượng (dầu khí), giao 

thông 

- Nơi cư trú, sức khỏe và 

đời sống 

- Dân cư ven biển, 

nhất là ngư dân 

- Người già, phụ 

nữ, trẻ em 

5 Hạn hán 

- Trung Bộ, đặc biệt là 

Nam Trung Bộ 

- Đồng bằng và trung 

du Bắc Bộ 

- Đồng bằng sông Cửu 

Long 

- Tây Nguyên 

- Nông nghiệp (trồng 

trọt, chăn nuôi). 

- Năng lượng (thủy điện) 

- Giao thông đường thủy 

- Tài nguyên nước 

- Nông dân, nhất là 

các dân tộc thiểu 

số ở Nam Trung 

Bộ và Tây Nguyên 

- Người già, phụ 

nữ, trẻ em 

6 

Các hiện 

tượng khí 

hậu cực 

đoan khác 

(*) 

- Dải ven biển Trung 

Bộ 

- Vùng núi và trung du 

Bắc Bộ 

- Nông nghiệp và an 

ninh lương thực 

- Sức khỏe và đời sống 

- Nông dân, nhất là 

ở miền núi Bắc Bộ 

và Trung Bộ 

- Người già, phụ 

nữ, trẻ em 

 (*) Các hiện tượng khí hậu cực đoan khác gồm: Các đợt nắng nóng và số ngày 

nắng nóng, các đợt rét và số ngày rét đậm, rét hại, mưa cực lớn, dông, tố, lốc…). 
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b) Tác động của biến đổi khí hậu đối với các khu vực chủ yếu [46, 47, 50] 

(1) Vùng ven biển và hải đảo 

Vùng ven biển và hải đảo của Việt Nam có thể được chia thành 3 khu 

vực: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Các khu vực này thường xuyên chịu nhiều 

tác động của các hiện tượng liên quan đến khí hậu như bão và áp thấp nhiệt 

đới, đặc biệt ở vùng Trung Bộ; lũ lụt và sạt lở đất ở vùng ven biển Bắc Bộ và 

Trung Bộ. Bên cạnh đó, vùng ven biển là nơi tập trung của nhiều đô thị và các 

dịch vụ nên hầu hết các ngành và hoạt động KTXH đã, đang và sẽ chịu tác 

động mạnh của BĐKH. Hai ngành có khả năng bị tác động mạnh của BĐKH 

trong tương lai ở vùng duyên hải là du lịch và thủy sản. 

(2) Vùng đồng bằng 

Việt Nam có hai vùng đồng bằng chính là Đồng bằng sông Hồng  

và Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là các vùng thấp nên thường xuyên chịu các 

tác động của úng ngập. Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chịu nhiều  

tác động của bão và áp thấp nhiệt đới, lũ lụt và xói lở trong mùa mưa và hạn 

hán trong mùa khô. Theo dự tính, trong tương lai, dưới tác động của nước biển 

dâng thì vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ là khu vực bị ảnh hưởng nặng  

nề nhất. 

(3) Vùng núi và trung du 

Vùng núi và trung du Việt Nam có thể được chia thành các khu vực chủ 

yếu: Vùng núi và Trung du Bắc Bộ, vùng núi Trung Bộ và Tây Nguyên. Các 

khu vực này thường chịu ảnh hưởng của lũ, lũ quét và sạt lở đất; cháy rừng, 

hạn hán (đặc biệt là vùng núi Bắc Bộ và Trung Bộ). Các lĩnh vực: An ninh 

lương thực; Lâm nghiệp; Giao thông vận tải; Môi trường/Tài nguyên nước/Đa 

dạng sinh học; Y tế, sức khỏe cộng đồng, các vấn đề xã hội khác thuộc vùng 

núi và trung du Việt Nam có nguy cơ chịu tác động đáng kể của BĐKH.  

(4) Vùng đô thị 

Ở Việt Nam, các đô thị tập trung chủ yếu dọc theo vùng ven biển và  

các vùng đồng bằng. Các đô thị trên miền núi và trung du có quy mô không 

lớn, tuy nhiên các đô thị này giữ một vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị 

quốc gia. 
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Về cơ bản, các đô thị nằm ở vùng nào thì sẽ chịu những tác động tiêu 

biểu của vùng đó. Do hầu hết các đô thị lớn nằm ở khu vực đồng bằng và ven 

biển nên nước biển dâng, bão và lũ lụt là những mối nguy hại nghiêm trọng 

nhất. Hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội ở khu vực đô thị đều chịu tác động 

của BĐKH. Đặc biệt, do đô thị là trung tâm kinh tế văn hóa chính trị nên khả 

năng dễ bị tổn thương và thiệt hại về kinh tế, xã hội, môi trường và cơ sở hạ 

tầng sẽ lớn hơn. Các cộng đồng có khả năng dễ bị tổn thương cũng đa dạng 

hơn do các vấn đề xã hội ở đô thị phức tạp hơn. 

Tuy nhiên, khả năng ứng phó ở các khu vực đô thị luôn cao hơn các khu 

vực nông thôn do có mặt bằng chung về nhận thức cao hơn, trình độ và năng 

lực quản lý, hệ thống hạ tầng tốt hơn. BĐKH và nước biển dâng cũng tác động 

mạnh mẽ lên các vùng sinh thái của Việt Nam. 

(5) Vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc 

BĐKH chắc chắn kéo theo nhiều biến đổi về thời tiết hàng năm và chế độ 

khí hậu lâu dài. 

- Tần số front lạnh trên các vĩ độ phía Bắc trong các thập kỷ sắp tới có 

thể giảm đi nhiều so với các thập kỷ vừa qua. 

- Nhiệt độ trong các năm tới phổ biến cao hơn nền chung của các thập kỷ 

vừa qua. 

- Lượng mưa trong các năm sắp tới có thể tăng lên ở nơi này và giảm đi ở 

nơi khác và  ấp xỉ các thập kỷ vừa qua. 

Đặc biệt, tính thất thường của chế độ mưa trở nên sâu sắc hơn: các kỷ lục 

cao về mưa (lượng mưa ngày, lượng mưa tháng,...) đều tăng lên đồng thời với 

việc gia tăng tần số các đợt mưa lớn diện rộng cũng như những đợt hạn hán 

diện rộng. 

Mùa mưa cũng như mùa khô trở nên thiếu quy luật: bắt đầu hoặc kết 

thúc, mưa dồn dập hơn trong các tháng cao điểm của mùa mưa và tình trạng 

khô hạn khốc liệt hơn trong các tháng cuối mùa khô. 

- Lượng bốc hơi trong các năm tới có thể cao hơn nền chung của các thập 

kỷ trước, góp phần thúc đẩy quá trình thiếu hụt nước, gia tăng tần số và cường 

độ hạn hán. 
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- Độ ẩm tương đối trong các năm sắp tới có thể giảm đi so với các thập 

kỷ vừa qua, chủ yếu do nền nhiệt tăng lên. 

Các biến đổi thời tiết hàng năm có khả năng ảnh hưởng đến các ngành 

kinh tế quốc dân trên khu vực: 

- Phân phối dòng chảy trên khu vực có thể thuận lợi hơn sau khi hoàn 

thành và đưa vào vận hành các công trình thủy điện lớn. Tuy vậy, lũ lụt, nhất  

là lũ quét trên các triền núi vẫn là mối đe dọa thường  uyên trong mùa mưa. 

Ngược lại, vào mùa khô, dòng chảy kiệt lại giảm đi đáng kể, tần số hạn hán  

gia tăng. 

- Ranh giới của cây trồng nhiệt đới dịch chuyển về phía vùng núi cao hơn 

và phạm vi thích nghi của cây trồng á nhiệt đới thu hẹp lại, làm suy giảm một 

số thực vật ưa lạnh như pơmu, gỗ đỏ, cây dược liệu. Nhiệt độ tăng và độ ẩm 

giảm làm giảm chỉ số tăng trưởng sinh khối và làm tăng nguy cơ cháy rừng. 

Sản xuất nông nghiệp phải có nhiều thay đổi để thích ứng với tình trạng 

tăng nền nhiệt độ cao hơn, mùa nóng dài hơn và mùa lạnh ngắn đi. Có thể phải 

điều chỉnh cơ cấu cây trồng và cả lịch thời vụ cây trồng cho một số vùng có 

điều kiện nhiệt ẩm không bảo đảm chắc chắn cho yêu cầu sinh lý của một số 

cây trồng có giá trị kinh tế cao. 

Nhiệt độ cao hơn cũng góp phần gia tăng nguy cơ phát triển sâu bệnh và 

hạn hán với tần suất cao hơn cũng làm tăng chi phí sản xuất hoặc làm giảm 

năng suất và chất lượng một số cây trồng chủ yếu. 

(6) Vùng đồng bằng Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh 

BĐKH chắc chắn kéo theo những biến đổi đáng lưu   về thời tiết hàng 

năm cũng như chế độ khí hậu, rõ nét nhất về các yếu tố: 

- Xoáy thuận nhiệt đới (bão) hoạt động trên Biển Đông và cả XTNĐ ảnh 

hưởng hoặc đổ bộ vào đoạn bờ biển Bắc Bộ trong các thập kỷ sắp tới có thể 

nhiều lên về tần số hoặc tăng lên về cường độ so với các thập kỷ qua. Hơn nữa 

mùa bão trên dải ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có thể thất thường hơn (đến 

trước tháng 6 và kéo dài đến tháng 11, tháng 12). 

- Tần số front lạnh tràn qua đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong các thập 

kỷ sắp tới có thể giảm đi về tần số hoặc suy yếu hơn về cường độ so với các 

thập kỷ trước. 
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Nhiệt độ trong các năm sắp tới phổ biến cao hơn nền chung của các thập 

kỷ vừa qua. 

Lượng mưa trong các năm tới có thể tăng lên ở nơi này nhưng giảm đi  

ở nơi khác, nhưng không sai khác nhiều so với nền chung của các thập kỷ  

vừa qua. 

Lượng bốc hơi nước trong các năm sắp tới có thể cao hơn nền chung của 

các thập kỷ vừa qua, do đó, chỉ số khô hạn trở nên cao hơn, đồng thời với tăng 

tần số hạn hán. 

Trong dải đồng bằng ven biển, mực nước biển tiếp tục tăng lên với tốc độ 

khoảng 0,5-0,6 cm/năm, cao hơn các thập kỷ vừa qua.  

Các thay đổi tiềm năng về BĐKH có thể dẫn đến các tác động sau đây: 

- Dòng chảy trên các sông, nhất là dòng chảy kiệt có thể giảm đi mặc dù 

vẫn có khả năng gia tăng dòng chảy lũ trong một số năm nhất định. Nguồn 

nước, nhất là trong mùa khô trở nên khan hiếm hơn, gây nhiều khó khăn cho 

sinh hoạt và sản xuất. 

- Thời gian thích nghi của một số cây trồng á nhiệt đới rút ngắn đi và do 

đó, vai trò của sản xuất vụ đông trở nên khiêm tốn hơn. Trong tương lai  a, cơ 

cấu cây trồng và cơ cấu thời vụ đều phải điều chỉnh theo hướng tận dụng điều 

kiện nhiệt độ phong phú hơn. 

Nước biển dâng lên vừa làm thu hẹp diện tích rừng ngập mặn vừa đưa 

thủy triều xâm nhập sâu hơn vào vùng đồng bằng cửa sông của đồng bằng Bắc 

Bộ. Mặt khác, nước biển dâng lên đến mức nhất định đòi hỏi phải nâng cấp các 

công trình giao thông, cầu cảng ven biển và trên các đảo. Nước biển dâng cũng 

đòi hỏi chi phí cao hơn đối với các công trình xây dựng, công nghiệp, năng 

lượng... trên các vùng ven biển và hải đảo. 

Trong đời sống hàng ngày của cư dân đồng bằng ven biển Bắc Bộ, nhu 

cầu về nước cao hơn song nguồn nước sạch cung cấp lại suy giảm đáng kể. 

Thiếu nước, điều kiện vệ sinh không được đảm bảo cùng với tình trạng nắng 

nóng gia tăng... chắc chắn dẫn đến phát sinh nhiều dịch bệnh, nhất là dịch bệnh 

mùa hè. 

 (7) Vùng đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ 
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Đối với vùng duyên hải miền Trung, BĐKH chắc chắn kéo theo nhiều 

biến đổi về thời tiết hàng năm cũng như chế độ khí hậu. XTNĐ ảnh hưởng 

hoặc đổ bộ vào vùng duyên hải miền Trung trong các thập kỷ tới có thể nhiều 

lên (về tần suất) và mạnh lên (về cường độ) so với các thập niên vừa qua. Mùa 

bão trên các đoạn bờ biển có thể dao động nhiều hơn có thể lên đến 6 tháng  

(từ trước tháng 8 - tháng 12) hoặc chỉ tập trung vào một vài tháng (tháng 8 - 

tháng 9). 

Nhiệt độ trong các thập kỷ sắp tới cao hơn so với các thập kỷ vừa qua. 

Mùa gió Tây khô nóng có xu thế đến sớm hơn và kết thúc muộn hơn so với 

trước đây. Kỷ lục của nhiệt độ cao và thời gian kéo dài các đợt nắng nóng có 

thể được nâng lên trong khi kỷ lục thấp của nhiệt độ hiện có sẽ còn được duy 

trì lâu dài. Mùa lạnh ở các tỉnh phía Bắc Trung Bộ sẽ ngắn đi và giới hạn phía 

nam của mùa lạnh lùi về các vĩ độ cao hơn hiện nay. Sương muối rất hiếm khi 

xảy ra thậm chí biến mất. 

Lượng mưa trong các năm sắp tới có thể tăng lên ở nơi này và giảm đi ở 

nơi khác song không khác nhiều với nền chung của các thập kỷ qua. Có điều là 

trong tương lai  a hơn, lượng mưa phổ biến tăng lên rõ rệt, nhất là mùa mưa. 

Không loại trừ khả năng các trung tâm mưa lớn như Kỳ Anh, Trà My, Ba Tơ... 

và các trung tâm mưa bé như Tương Dương, Ninh Thuận lại trở nên rõ rệt hơn 

và ngược lại. 

Mùa mưa vốn đã dồn vào các tháng thu đông có thể còn dồn dập hơn 

nữa. Ở Nam Trung Bộ, mùa khô vẫn tiếp tục tồn tại từ tháng 12, tháng 1 cho 

đến tháng 8, tháng 9 và ở Bắc Trung Bộ, tháng 5, tháng 6 có thể trở thành các 

tháng khô nóng thường  uyên như ở Nam Trung Bộ. 

Trên dải đồng bằng duyên hải Trung Bộ, các kỷ lục về lượng mưa ngày, 

lượng mưa tháng và lượng mưa năm sẽ được nâng cao. Ngược lại, tình trạng 

hạn hán trở nên thường  uyên hơn và khốc liệt hơn. Lượng bốc hơi trong các 

thập kỷ tới có thể cao hơn nền chung của các thập kỷ đã qua, góp phần gia tăng 

chỉ số khô hạn và cường độ hạn hán. 

Nước biển tiếp tục dâng lên với tốc độ 0,5-0,6 cm/năm trong các thập kỷ 

sắp tới. Đây cũng là yếu tố dẫn đến vùng Duyên hải Trung Bộ trở thành khu 

vực dễ bị tổn thương nhất trước tác động tiềm tàng của BĐKH. 
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Các biến đổi nói trên và các yếu tố khí hậu tất yếu dẫn đến các tác động 

đối với một số lĩnh vực KTXH sau đây: 

- Dòng chảy năm trên hầu hết lưu vực sông đều giảm đi, trong đó dòng 

chảy lũ có thể không thay đổi song dòng chảy kiệt suy giảm rõ rệt. Nguồn 

nước, nhất là nước trong nhiều tháng mùa khô trở nên khan hiếm hơn, nhất là ở 

các tỉnh cực Nam Trung Bộ. 

- Trong tương lai không  a, cơ cấu cây trồng và cả cơ cấu thời vụ cần 

phải điều chỉnh theo hướng phù hợp với nền nhiệt độ cao hơn. Chi phí sản xuất 

cho một đơn vị sản phẩm nông nghiệp tăng lên do nhu cầu tưới cao hơn và thời 

gian chống hạn dài hơn. 

- Nước biển dâng vừa thu hẹp diện tích rừng ngập mặn, tạo điều kiện xói 

lở bờ biển vừa gây nhiều khó khăn cho nghề cá do những thay đổi theo hướng 

xấu đi của phần lớn nguồn lợi thủy sản. Nước biển dâng vừa thu hẹp diện tích 

khu dân cư sinh sống ven biển, vừa tăng cường khả năng  ói lở bờ biển, trực 

tiếp đe dọa các công trình giao thông, xây dựng, công nghiệp và một số đô thị 

trên nhiều tuyến bờ biển kéo dài từ Bắc xuống Nam. 

- Nhiệt độ tăng, nguồn nước suy giảm cũng là nguyên nhân tạo ra nhiều 

khó khăn cho cuộc sống bình thường, thậm chí góp phần gia tăng dịch bệnh, 

nhất là dịch bệnh mùa nóng. 

(8) Vùng Tây Nguyên 

Đối với vùng Tây Nguyên, BĐKH chắc chắn kéo theo nhiều biến đổi về 

thời tiết hàng năm cũng như chế độ khí hậu.  

Áp thấp nhiệt đới vẫn có ảnh hưởng đến Tây Nguyên nhất là ở vùng thấp 

của Tây Nguyên. Cũng như các thập kỷ vừa qua, ảnh hưởng trực tiếp của các 

khối không khí cực đới ở khu vực Tây Nguyên còn ít hơn ở các tỉnh phía Bắc 

của Nam Trung Bộ. 

Nhiệt độ trong các thập kỷ sắp tới phổ biến cao hơn các thập kỷ vừa qua. 

Nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới những kỷ lục cao hơn, nhất là các vùng núi 

thấp và trung lưu, hạ lưu các sông lớn. Các đợt nắng nóng có thể xuất hiện với 

tần suất cao hơn trên các sườn núi thấp và lòng chảo hoặc thung lũng sông. Với 

xu thế tăng của nhiệt độ, các vành đai nhiệt độ hoặc tổng nhiệt độ lùi về phía 
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các vùng núi cao hơn. Mùa nóng ở các vùng núi vừa và thấp sẽ dài thêm và 

mùa lạnh trên các vùng vừa và cao sẽ thu hẹp lại. 

Lượng mưa trong các thập kỷ sắp tới có thể tăng lên ở vùng này và giảm 

đi ở các vùng khác song không sai khác nhiều với các thập kỷ vừa qua. Có điều 

là, trong tương lai  a hơn, lượng mưa mùa mưa sẽ nhiều lên và lượng mưa mùa 

khô dao động mạnh hơn. Các trung tâm mưa bão lớn Bảo Lộc, Phước Long 

cũng như các trung tâm mưa bé như Đắk Lây vẫn tiếp tục là những nơi mưa 

nhiều nhất hoặc ít nhất hàng năm ở Tây Nguyên nhưng vẫn có những năm mưa 

không theo quy luật. 

Tính bất ổn định trong chế độ mưa sẽ tăng lên. Các kỷ lục về lượng mưa 

ngày, lượng mưa tháng, lượng mưa năm tiếp tục tăng lên trong khi các đợt hạn 

hán về nửa cuối mùa đông ngày càng gay gắt hơn. Mùa mưa cũng như mùa 

khô trở nên thất thường về thời kỳ bắt đầu, thời kỳ kết thúc và cả thời kỳ cao 

điểm. Lượng bốc hơi trong các thập kỷ sắp tới cũng tăng lên góp phần gia tăng 

tình trạng khô hạn trong các tháng đầu năm. 

Biến đổi về thời tiết hàng năm có khả năng ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực 

KTXH trên khu vực: 

- Dòng chảy năm trên các sông giảm đi so với các thập kỷ trước, chủ yếu 

do giảm dòng chảy kiệt. Lũ lụt, nhất là lũ quét vẫn là mối đe dọa thường xuyên 

trong mùa mưa trên các vùng trung lưu, hạ lưu các sông. Ngược lại, với tình 

trạng khô hạn trong mùa khô ngày càng nghiêm trọng, hầu hết các vùng cũng 

ngày càng khan hiếm nước ngọt.  

- Sản xuất nông nghiệp phải có nhiều thay đổi để thích ứng với môi 

trường nhiệt độ cao hơn và mưa thất thường hơn. Sản xuất các cây công nghiệp 

có giá trị cao như cà phê, cao su... đòi hỏi phải gia tăng kinh phí và do đó, giá 

thành sản phẩm cũng cao hơn. 

Rừng nửa nhiệt đới của Tây Nguyên như thông, pơ mu... và các cây ưa 

lạnh khác có thể mất đi một phần diện tích đáng kể do sự chuyển dịch các vành 

đai tổng nhiệt độ về phía núi cao. Ngược lại, các cây nhiệt đới điển hình, nhất 

là cây công nghiệp, có khả năng phát triển ở một số vùng hiện có điều kiện 

nhiệt ít nhiều thấp hơn tiêu chuẩn nhiệt đới. 

Nhiệt độ cao hơn tạo điều kiện phát sinh và phát triển nhiều loại vi 

khuẩn, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và cả cư dân sinh sống ở Tây Nguyên. 
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(9) Vùng Nam Bộ 

BĐKH chắc chắn kéo theo những biến đổi đáng lưu   về thời tiết hàng 

năm ở Nam Bộ thể hiện ở các yếu tố cơ bản sau đây: 

- Bão nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và bão ảnh hưởng hoặc đổ bộ 

vào Nam Bộ trong các thập kỷ sắp tới không thay đổi nhiều so với các thập kỷ 

vừa qua. Có điều là, mùa bão có thể trở nên bất ổn định hơn, không loại trừ 

một số cơn bão đổ bộ vào Nam Bộ vào các tháng 9, 10, 11, vốn là mùa bão của 

các vĩ độ Nam Trung Bộ hay Bắc Trung Bộ. 

- Nhiệt độ trong các năm sắp tới cao hơn nền chung của các thập kỷ vừa 

qua. Nhiều khả năng một số địa phương ghi nhận được các kỷ lục mới về nhiệt 

độ cao.  

- Lượng mưa trong các năm sắp tới tăng lên ở nơi này và ít đi ở nơi khác 

song phổ biến xấp xỉ tình hình chung của các thập kỷ vừa qua. Có điều là, 

trong tương lai  a hơn, lượng mưa mùa mưa nhiều lên và lượng mưa mùa khô 

dao động nhiều hơn. Bức tranh phân bố lượng mưa trên các vùng (thuộc Nam 

Bộ) không những thay đổi đáng kể mà mùa mưa còn có thể bất ổn định hơn. 

Mùa mưa, bất luận về thời gian bắt đầu và kết thúc, có thể rất khác nhau giữa 

các năm. 

Thay đổi nhiều nhất về chế độ mưa có thể là cường độ mưa, ngày càng 

xuất hiện nhiều kỷ lục mưa lớn và mưa trái mùa.  

- Lượng bốc hơi chắc chắn tăng lên cùng với nhiệt độ và do đó, chỉ số 

khô hạn cả năm càng cao hơn, nhất là vào các tháng cuối mùa khô (tháng 4, 5). 

- Mực nước biển tiếp tục dâng lên với tốc độ khoảng 0,5-0,6 cm/năm, trở 

thành yếu tố có biến đổi đáng lo ngại nhất. 

Thay đổi về thời tiết hàng năm gây ra nhiều tác động với các lĩnh vực 

KTXH sau: 

- Dòng chảy sông Mê Kông có xu thế giảm đi, chủ yếu do dòng chảy kiệt 

giảm đi. Từ nay đến năm 2070, dòng chảy lũ thiên về biến đổi dương và dòng 

chảy kiệt thiên về biến đổi âm. 

- Lượng mưa tuy không thay đổi nhiều nhưng do chế độ mưa thất thường 

hơn nên nguồn nước mùa khô trở nên khan hiếm hơn, nhất là vào những năm 
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mùa mưa (trước đó) chấm dứt sớm và mùa mưa đến muộn. Hạn hán không 

những tăng cường trong mùa khô mà còn có khả năng phát sinh trong một số 

thời điểm nhất định của mùa mưa. 

- Nhiệt độ cao và bốc hơi mạnh góp phần thúc đẩy quá trình bốc thoát 

hơn nước trên các ruộng lúa Nam Bộ, làm tăng nhu cầu về nước cũng như chi 

phí sản xuất cho từng vụ và do đó, giá thành của một đơn vị sản phẩm tăng lên. 

Cũng do nhiệt độ cao và bốc hơi mạnh, nguy cơ cháy rừng trong các tháng mùa 

khô trở nên thường  uyên hơn. 

- Trong tương lai, khi nước biển dâng đến mức đáng kể, gây ra ngập mặn 

ở vùng đồng bằng châu thổ sông Mê Kông. Theo ước tính, diện tích ngập mặn 

vào nửa cuối thế kỷ XXI tăng lên đáng kể so với nửa đầu thế kỷ. 

Nước biển dâng làm hẹp diện tích rừng ngập mặn và tác động xấu đến 

rừng tràm và rừng trồng trên đất phèn. Ngoài ra, nước mặn lấn sâu vào nội địa 

vừa làm giảm địa bàn sinh sống của một số loài thủy sản nước ngọt, vừa làm 

giảm đáng kể nguồn nước sinh hoạt của cư dân cũng như nguồn nước tưới cho 

cây trồng các loại. Nước biển xâm nhập cũng thúc đẩy nhanh quá trình thoái 

hóa đất trên các vùng ven biển. Nước biển dâng là yếu tố dẫn đến vùng đồng 

bằng Nam Bộ trở thành khu vực dễ bị tổn thương nhất trước tác động tiềm tàng 

của BĐKH. 

- Do nắng nóng hơn, nguồn nước khan hiếm hơn nên môi trường sinh 

sống trở nên mất vệ sinh hơn, tạo điều kiện cho dịch bệnh phát triển. 
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CHƯƠNG II  

TÌNH HÌNH LẬP PHÁP VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI  

Trên quy mô toàn cầu, các thỏa thuận quốc tế về BĐKH có thể được coi 

là văn bản pháp luật quốc tế về BĐKH, là căn cứ để các quốc gia triển khai xây 

dựng văn bản luật và chính sách phù hợp. Tùy thuộc vào mức độ cam kết và 

điều kiện, mỗi quốc gia có cách tiếp cận và quy định về vấn đề BĐKH khác 

nhau trong các văn bản luật. Cộng đồng châu Âu đã ban hành cam kết chung 

về giảm phát thải KNK theo cam kết toàn cầu. Khi áp dụng cụ thể cho quốc gia 

mình, Hà Lan, CHLB Đức và Vương quốc Anh cũng đã đưa ra các mục tiêu 

riêng trong hoạt động lập pháp về BĐKH. 

Theo số liệu cập nhật của UNFCCC (2021), nhiều quốc gia đã ban hành 

văn bản luật nhằm tạo hành lang pháp lý quan trọng để thúc đẩy công tác ứng 

phó với BĐKH, thực hiện trách nhiệm của các bên tham gia UNFCCC. Nhật 

Bản đã ban hành Luật Thúc đẩy các biện pháp ứng phó với sự ấm lên toàn cầu 

vào năm 1998, Vương quốc Anh ban hành Luật Biến đổi khí hậu vào năm 

2008, New Zealand ban hành Luật Ứng phó biến đổi khí hậu vào năm 2002. 

Một số nước không thuộc Phụ lục I cũng ban hành Luật Biến đổi khí hậu như 

Me ico (năm 2012), Philippines (2009). Năm 2009, Trung Quốc đã hoàn thành 

dự thảo Luật Biến đổi khí hậu.  

Sau Thỏa Thuận Paris (2015) và cam kết giảm phát thải ròng bằng “0” 

(Net Zero) vào năm 2050 tại COP-26 (2021), hoạt động lập pháp về BĐKH 

ngày càng được quan tâm hơn. CHLB Đức ban hành Luật Bảo vệ khí hậu vào 

năm 2021; Hà Lan ban hành Luật Khí hậu vào năm 2019; Thái Lan hoàn thành 

dự thảo Luật Bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu vào năm 2022. Ngoài ra, 

Vương quốc Anh cũng đã cập nhật lộ trình giảm phát thải ròng bằng “0” vào 

Chiến lược quốc gia ứng phó với BĐKH. 
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Trong khuôn khổ cuốn sách này, chúng tôi tập trung vào tìm hiểu và đúc 

kết kinh nghiệm lập pháp về BĐKH tại (1) Các nước châu Âu (Vương quốc 

Anh, Hà Lan và CHLB Đức); (2) Các nước ở châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Trung Quốc, Thái Lan và Philippines). Trong đó, Thái Lan và Phil-líp-pin là 

các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam 

về vị trí địa lý, phát triển kinh tế và tình hình BĐKH. Nguồn tài liệu chính để 

phục vụ phân tích được thu thập từ UNFCCC, các quốc gia được nghiên cứu và 

các tài liệu đã được công bố ở trong nước.  

2.1. Tình hình lập pháp về biến đổi khí hậu ở châu Âu  

2.1.1. Tình hình lập pháp về biến đổi khí hậu ở Vương quốc Anh  

a) Luật Biến đổi khí hậu của Vương quốc Anh (2008)  

Vương quốc Anh ban hành Luật Biến đổi khí hậu (Climate Change Act) 

vào năm 2008, bao gồm 6 Phần và 101 Điều
4
 (Phụ lục 2). Trong đó, Phần 1: 

Mục tiêu và ngân sách carbon, gồm có 31 Điều (từ Điều 1 đến Điều 31) quy 

định về mục tiêu carbon đến năm 2050, ngân sách carbon,  ác định các mục 

tiêu có thể đạt được, mức trần phát thải KNK, cam kết phát thải KNK và các 

điều khoản bổ sung. Phần 2: Ủy ban quốc gia về BĐKH, gồm có 12 Điều (từ 

Điều 32 đến Điều 43) quy định chung về cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm 

vụ của Uỷ ban quốc gia về BĐKH. Phần 3: Kế hoạch giao dịch tín chỉ phát 

thải, gồm có 12 Điều (từ Điều 44 đến Điều 55) quy định về kế hoạch giao dịch, 

đơn vị quản lý và duy trì hoạt động giao dịch. Phần 4: Tác động và thích ứng 

với BĐKH, gồm có 15 Điều (từ Điều 56 đến Điều 70) quy định về Chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, trách nhiệm thực hiện các báo cáo. 

Phần 5: Các điều khoản khác, gồm có 18 Điều (từ Điều 71 đến Điều 88) quy 

định về các chương trình giảm phát thải KNK, thu gom chất thải và các báo 

cáo (báo cáo của xứ Wales, nghĩa vụ giảm phát thải, đóng góp vào mục tiêu 

giảm phát thải, báo cáo của các doanh nghiệp, báo cáo của các Bộ, ngành và 

địa phương). Phần 6: Các điều khoản bổ sung, gồm có 12 Điều (từ Điều 90 

đến Điều 101) quy định về phạm vi địa lý áp dụng Luật, giải thích thuật ngữ và 

                                           
4 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents  



|87 

công bố. Ngoài ra, Luật cũng bao gồm 8 Phụ lục kèm theo, là các hướng dẫn 

chi tiết một số quy định nêu ra trong Luật. 

Ngay từ ban đầu xây dựng dự án Luật Biến đổi khí hậu (2008), mục tiêu 

quan trọng nhất được đặt ra là tạo ra một hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy các 

hoạt động ứng phó với BĐKH nói chung và giảm phát thải KNK nói riêng 

nhằm chống BĐKH và bảo vệ hệ thống khí hậu Trái đất. Thông qua Luật 

BĐKH, Chính phủ Anh đưa ra cam kết giảm phát thải KNK đến năm 2050 là 

80% lượng phát thải KNK so với mức phát thải năm cơ sở. Để đạt được mục 

tiêu này, Luật đề ra quy định yêu cầu Chính phủ xây dựng “Ngân sách carbon” 

(carbon budget) nhằm  ác định mức trần phát thải trong 5 năm, đồng thời có 

trách nhiệm đề ra các biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo mục 

tiêu phát thải đề ra trong ngân sách carbon. Đến nay, Vương quốc Anh đã thực 

hiện được ba giai đoạn ngân sách carbon là 2008-2012, 2013-2017 và 2018-

2022. Sau Thỏa thuận Paris (2015) và COP-26 (2021), Quốc hội đã phê chuẩn 

tỷ lệ giảm phát thải KNK cho giai đoạn 2023-2027 và mục tiêu giảm phát thải 

ròng bằng “0” vào năm 2050. Trong đó, tỷ lệ giảm phát thải KNK giai đoạn 

2023-2027 được phê duyệt là cao hơn so với quy định trước đây.  

Theo quy định của Luật Biến đổi khí hậu (2008), hàng năm, các Bộ 

trưởng phải thực hiện trách nhiệm báo với Ủy ban Quốc gia về BĐKH 

(Climate change committee - CCC) về thực hiện giảm phát thải KNK để đạt 

được mục tiêu chung theo quy định của Luật. Sau đó, Ủy ban Quốc gia về 

BĐKH sẽ báo cáo với Thủ tướng. Thủ tướng sẽ thực hiện báo cáo và giải trình 

với Quốc hội về chính sách, giải pháp và kết quả triển khai thực hiện giảm phát 

thải KNK.  

Về mua bán tín chỉ carbon, Luật Biến đổi khí hậu (2008) ưu tiên hỗ trợ 

mua bán tín chỉ carbon trong nước thông qua Chương trình sử dụng năng lượng 

hiệu quả cam kết cắt giảm carbon, nhằm giúp việc mua bán tín chỉ một cách 

nhanh chóng và dễ dàng. Luật cũng quy định rõ lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ tài 

chính trong giảm phát thải KNK là sử dụng nhiên liệu sinh học và rác sinh 

hoạt. Ban đầu, Luật quy định phát thải KNK từ ngành hàng không và vận tải 

quốc tế được tính vào phát thải ròng quốc gia. Tuy nhiên vào tháng 12 năm 

2012, sau khi giải trình với Quốc hội về những khó khăn và tính không chắc 
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chắn từ những quy định tính toán, các mục tiêu giảm phát thải ròng của Vương 

quốc Anh sẽ không tính đến hai lĩnh vực này, mà được tính vào ETS của EU. 

Một lĩnh vực quan trọng khác được quy định trong Luật Biến đổi khí hậu 

(2008) đó là thích ứng với BĐKH. Trong đó, Luật đưa ra các quy định rõ ràng 

về việc Chính phủ cần thực hiện các đánh giá rủi ro và cơ hội từ BĐKH, đề 

xuất các giải pháp nhằm biến rủi ro thành cơ hội phát triển. Sau mỗi giai đoạn 

5 năm, Chính phủ cần ban hành báo cáo “Đánh giá rủi ro khí hậu” và đề xuất 

“Chương trình quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm triển khai 

thực tiễn các hoạt động thích ứng. 

Về cơ cấu tổ chức của bộ máy ứng phó với BĐKH, Luật Biến đổi khí hậu 

(2008) quy định Ủy ban Quốc gia về BĐKH (CCC) là cơ quan tư vấn cho 

Chính phủ về đảm bảo và thúc đẩy triển khai thực hiện các mục tiêu giảm phát 

thải KNK, đánh giá độc lập về kết quả và tiến độ triển khai thực tiễn của các 

bộ/ngành trong việc thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu giảm phát thải KNK 

trong mỗi giai đoạn và kiến nghị chính sách. Bộ Môi trường và Nông nghiệp 

thực hiện chức năng  ây dựng văn bản luật và chính sách về ứng phó với 

BĐKH, đầu mối triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về BĐKH. Bộ 

Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp có nhiệm vụ đề xuất các 

giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK. 

Những chính sách ưu tiên triển khai trong Luật Biến đổi khí hậu (2008) 

bao gồm: (1) Hỗ trợ và ưu tiên phát triển năng lượng sạch; (2) Hỗ trợ các giải 

pháp cải thiện hiệu suất về năng lượng; (3) Khuyến khích các sản phẩm carbon 

thấp; (4) Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của các phương tiện giao 

thông và ưu tiên phát triển  e điện; (5) Để đạt được mục tiêu phát thải ròng 

bằng “0” vào năm 2050, các chính sách ưu tiên hỗ trợ tài chính các dự án với 

cam kết carbon thấp được triển khai từ năm 2020. 

b) Thỏa thuận Biến đổi khí hậu năm 2001 của Vương quốc Anh 

Trước khi Luật Biến đổi khí hậu được ban hành (2008), Vương quốc Anh 

đã ban hành Thỏa thuận Biến đổi khí hậu vào năm 2001. Thỏa thuận Biến đổi 

khí hậu (2001) cho phép các doanh nghiệp đang sử dụng nhiều năng lượng được 

chiết khấu thuế lên tới 90% nếu thực hiện cam kết giảm phát thải carbon. Về cơ 

bản, nội dung của Thỏa thuận Biến đổi khí hậu (2001) và kết quả thực thi chính 

sách đã được kế thừa, đúc kết và đưa vào trong Luật Biến đổi khí hậu (2008).  
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c) Luật chuyên ngành có lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu của 

Vương quốc Anh 

Vấn đề ứng phó với BĐKH cũng được quy định trong các văn bản luật 

chuyên ngành bổ trợ công tác ứng phó với BĐKH. Bảng 2.1 trình bày một số 

quy định về ứng phó với BĐKH được đề cập đến trong các văn bản luật lồng 

ghép ứng phó với BĐKH. Trong đó, có một số văn bản luật được ban hành 

trước Luật Biến đổi khí hậu (2008) và một số văn bản luật được ban hành sau. 

Điều quan trọng là sự thống nhất giữa các văn bản luật chuyên ngành có lồng 

ghép ứng phó với BĐKH với các văn bản luật riêng về BĐKH.  

Bảng 2.1. Các văn bản luật có lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu của 

Vương quốc Anh [66, 72] 

TT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

1 

Nâng cao 

năng 

suất, hiệu 

quả sử 

dụng 

năng 

lượng 

Luật Thuế Biến đổi khí hậu (2001): Nhằm áp dụng đối với lĩnh vực 

sử dụng điện, khí đốt, nhiên liệu hóa thạch và khí hóa lỏng. Tiền thuế 

thu được từ những doanh nghiệp và cơ sở sản  uất có mức phát thải 

KNK cao sẽ được tái đầu tư vào quỹ bảo hiểm quốc gia và quỹ hỗ trợ 

công nghệ tiết kiệm năng lượng.  

Luật Điều chỉnh thuế xe hơi (2002): Nhằm ưu tiên, khuyến khích 

sử dụng  e hơi có phát thải carbon thấp và loại bỏ  e phát thải cao, 

thúc đẩy phát triển các phương tiện giao thông thân thiện với môi 

trường. Theo quy định, các phương tiện giao thông sẽ không phải 

đóng thuế nếu lượng phát thải bằng “0”; phải chịu phí lên tới 35% 

nếu lượng phát thải đạt từ 225g/km trở lên. 

2 

Năng 

lượng tái 

tạo 

Luật Biểu giá bán (FITs, 2002): Nhằm hỗ trợ phát triển điện carbon 

thấp ở quy mô nhỏ của doanh nghiệp, hộ gia đình và hỗ trợ hòa vào 

lưới điện quốc gia. FITs khác nhau tùy theo công nghệ, kéo dài từ 10 

đến 25 năm và được điều chỉnh theo tình hình lạm phát. Biểu giá áp 

dụng cho các công nghệ thủy điện, thu hồi khí gas từ quá trình  ử l  

rác thải, năng lượng gió và mặt trời có công suất dưới 5MW. 

Luật Thuế suất tiêu thụ đặc biệt (2002): Nhằm tạo cơ chế chính 

sách hỗ trợ về tài chính, giảm thuế và thủ tục hành chính cho các nhà 

sản  uất hỗn hợp nhiên liệu sinh học và hỗn hợp ethanol sinh học.  

Luật Hỗ trợ năng lượng tái tạo (2003): Nhằm tạo hành lang pháp 

l  để hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo ở quy mô lớn. Đây là một 

cơ chế dựa trên thị trường, được thiết kế để tạo động lực cho tất cả 

các cơ sở sản  uất điện tái tạo. Chính sách khuyến khích đầu tư vào 

năng lượng tái tạo bằng cách: (1) Trả trước cho các nhà sản  uất các 
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TT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

chi phí có giá thành cao; (2) Ưu tiên các nhà sản  uất hoạt động lâu 

dài có sự bảo hộ về biến động giá bán và hỗ trợ người tiêu dùng 

không phải trả giá điện quá cao.  

Luật Năng lượng (2016): Luật này thay thế Luật Hỗ trợ năng lượng 

tái tạo (2003). Trong công tác ứng phó với BĐKH, Luật đưa ra các 

quy định về (1) Thành lập Cơ quan điều hành năng lượng và năng 

lượng gió trên bờ; (2) Hỗ trợ thực thi chính sách nhằm đảm bảo đạt 

mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.  

3 
Sản  uất 

sạch hơn 

trong sản 

 uất điện 

năng 

Sắc lệnh ngân sách carbon (2008): Nhằm thực thi Điều 27 trong 

Luật Biến đổi khí hậu (2008) đối với lĩnh vực sản  uất sạch hơn 

trong sản  uất điện. Trong đó, Sắc lệnh quy định mức phát thải hàng 

năm ở mức trung bình thấp hơn 57% so với năm 1990 trong giai 

đoạn 2008-2013; sau đó thay đổi các mục tiêu phát thải theo các giai 

đoạn khác nhau phù hợp với quy định trong Luật Biến đổi khí hậu (2008). 

4 

Nông 

nghiệp 

Luật Nông nghiệp (2020): Nhằm tạo hành lang pháp l  hỗ trợ phát 

triển nông nghiệp thay thế chính sách chung của Cộng đồng châu Âu 

(sau khi Vương quốc Anh rút khỏi Liên minh). Trong Luật quy định 

Chính phủ có trách nhiệm công bố báo cáo rủi ro khí hậu trong nông 

nghiệp, kế hoạch thực hiện nhằm đạt mức phát thải ròng bằng “0” và 

phục hồi môi trường. Tiếp theo đó, tài liệu “Con đường canh tác bền 

vững: Kế hoạch chuyển đổi nông nghiệp 2021 sang 2023” được ban 

hành nhằm hướng dẫn thực thi các báo cáo được quy định trong Luật 

Nông nghiệp (2020).  

5 

Chất thải 

Luật Hạ tầng (2015): Trong ứng phó với BĐKH, Luật quy định về 

áp dụng các giải pháp giảm phát thải carbon đối với các dự án  ây 

dựng hạ tầng.  

6 Tài chính 

BĐKH 

 

Luật Tài chính (2020): Đưa ra một số quy định về thay đổi định giá 

carbon và thuế carbon. Đặc biệt, Luật đưa ra các quy định có thể thay 

đổi ngưỡng thuế carbon đã được quy định trong các văn bản luật đã 

được ban hành trước đó.  

7 

Thích 

ứng 

 

Luật Quản lý lũ lụt và tài nguyên nước (2010): Điều 7.2 quy định, 

cơ quan Môi trường Vương quốc Anh thực hiện đánh giá và  ác định 

cụ thể tác động hiện tại và  ây dựng kịch bản BĐKH, nhằm phục vụ 

nhiệm vụ quản l  rủi ro thiên tai do lũ, mưa lớn, biển và tài nguyên 

nước.  

Luật Tài nguyên nước (2014): Trong ứng phó với BĐKH, Luật quy 

định về thúc đẩy phát triển bảo hiểm do lũ lụt.  
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2.1.2. Tình hình lập pháp về biến đổi khí hậu ở Hà Lan  

a) Luật Khí hậu (2019) 

Luật Khí hậu của Hà Lan được ban hành vào năm 2019
5
, nhằm tạo hành 

lang pháp lý chắc chắn hơn trong việc thực hiện các mục tiêu khí hậu. Theo 

quy định của Luật, Chính phủ xây dựng và ban hành Kế hoạch khí hậu quốc 

gia và đề xuất các giải pháp để đạt được các mục tiêu. Ngoài ra, Luật cũng quy 

định về Hiệp định khí hậu quốc gia là thỏa thuận về hành động của các ngành 

để đạt được mục tiêu khí hậu.  

Luật Khí hậu (2019) của Hà Lan bao gồm 5 Chương, 10 Điều và các 

Khoản chi tiết. Chương 1: Quy định chung, gồm có 2 Điều (từ Điều 1 đến Điều 

2) quy định về các thuật ngữ, khái niệm và mục tiêu giảm phát thải KNK. 

Trong đó, các mục tiêu cụ thể được quy định trong Luật là giảm phát thải KNK 

so với năm 1990 là 49% vào năm 2030 và 95% vào năm 2050; sản xuất điện 

không phát thải CO2 vào năm 2050. Chương 2: Kế hoạch khí hậu quốc gia, 

gồm có 2 Điều (từ Điều 4 đến Điều 5) quy định chi tiết Kế hoạch khí hậu quốc 

gia trong 10 năm và được đánh giá hai năm một lần, đã được thống nhất giữa 

các Bộ, ngành và địa phương. Trong đó, Kế hoạch khí hậu quốc gia bao gồm: 

(i) Các giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu được quy định trong Luật; (ii) 

Tỷ trọng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng; (iii) Các giải pháp thúc 

đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng; (iv) Phát triển khoa 

học công nghệ về giảm nhẹ BĐKH; (v) Đánh giá sự phù hợp của chính sách 

ứng phó với BĐKH của Hà Lan với xu thế toàn cầu và châu Âu; (vi) Đánh giá 

rủi ro do thực hiện các chính sách ứng phó với BĐKH, đặc biệt là về mặt tài 

chính của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Hiện nay, Hà Lan đang triển khai 

thực hiện Kế hoạch khí hậu quốc gia lần thứ nhất giai đoạn 2021-2030 theo 

quy định của Luật; đã được rà soát và đánh giá vào năm 2021, lần đánh giá tiếp 

theo vào năm 2024. Chương 3: Trách nhiệm, gồm có 2 Điều (từ Điều 6 đến 

Điều 7) quy định Bộ Kinh tế và Khí hậu chủ trì thực hiện các báo cáo khí hậu 

và năng lượng, thăm dò tài nguyên năng lượng tái tạo và rủi ro từ việc thực 

hiện các chính sách ứng phó với BĐKH. Báo cáo về khí hậu và năng lượng cần 

phải làm rõ các điểm: (i) Phát thải KNK; (ii) Phát thải KNK theo lĩnh vực; (iii) 

Đánh giá các giải pháp giảm phát thải KNK. Trong đó, đánh giá các giải pháp 

giảm phát thải KNK cần làm rõ được tác động về mặt tài chính đến các hộ gia 

đình, doanh nghiệp và các cơ quan. Luật cũng quy định, các báo cáo về khí hậu 

                                           
5 http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/108819/134700/F-73875454/NLD108819.pdf  
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và năng lượng của Hà Lan được gửi tới Tổng thống Hoa Kỳ trong khuôn khổ 

hợp tác giữa hai quốc gia. Chương 4: Các bên liên quan, gồm có 1 Điều (Điểu 

8) quy định các bên liên quan gồm có các Bộ, ngành và địa phương (cấp 

tỉnh/thành phố). Kế hoạch khí hậu và báo cáo khí hậu và năng lượng cần được 

tham vấn của các bên liên quan. Chương 5: Các điều khoản bổ sung, gồm có 2 

Điều (từ Điều 9 đến Điều 10) quy định về thời điểm hiệu lực, đối tượng và 

trách nhiệm thực thi Luật.  

Để đạt được mục tiêu giảm phát thải KNK, Luật Khí hậu (2019) đã quy 

định khung chính sách ưu tiên triển khai thực hiện. Cụ thể, khung chính sách 

được quy định gồm ba cấp công cụ chính sách: (i) Kế hoạch khí hậu quốc gia 

10 năm; (ii) Báo cáo rà soát và đánh giá thực thi hai năm một lần; (iii) Bản ghi 

nhớ khí hậu hàng năm; (iv) Báo cáo khí hậu và năng lượng. Chính phủ có trách 

nhiệm ban hành Kế hoạch Khí hậu quốc gia; Bộ Kinh tế và Khí hậu là đầu mối 

thực hiện và các Bộ, ngành và địa phương là các bên tham gia. Hàng năm, Bộ 

Kinh tế và Khí hậu phải thực hiện nhiệm vụ trình Bản ghi nhớ khí hậu tới 

Thượng viện và Hạ viện. Bản Ghi nhớ khí hậu bao gồm ý kiến phản hồi của Bộ 

trưởng về Báo cáo hàng năm của Cơ quan Đánh giá Môi trường Hà Lan, về 

điều tra tài nguyên khí hậu phục vụ phát triển năng lượng sạch. Báo cáo rà soát 

và đánh giá 2 năm một lần được thực hiện sau khi Kế hoạch quốc gia về Khí 

hậu được ban hành.  

Về mặt tổ chức bộ máy, Luật Khí hậu (2019) quy định Cơ quan Cố vấn 

quốc gia (tương tự như Ủy ban quốc gia) chịu trách nhiệm tổng hợp và đánh 

giá kết quả thực hiện Kế hoạch khí hậu quốc gia, Bản ghi nhớ khí hậu, Báo cáo 

rà soát và đánh giá 2 năm một lần thực hiện Kế hoạch khí hậu quốc gia. Cơ 

quan Cố vấn sẽ trình Chính phủ về kết quả và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo 

thực hiện các mục tiêu về giảm phát thải KNK. 

b) Luật chuyên ngành có lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu của  

Hà Lan 

Trước Luật Khí hậu (2019), vấn đề ứng phó với BĐKH đã được quy định 

trong một số văn bản luật chuyên ngành. Trong đó, ứng phó với BĐKH chủ 

yếu được đề cập đến trong các chuyên ngành/lĩnh vực liên quan chính đến phát 

thải KNK như nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, năng lượng 

tái tạo, sản xuất điện, công nghiệp, Tài chính giảm nhẹ BĐKH và thích ứng. 

Chi tiết cụ thể về các văn bản luật chuyên ngành này được trình bày trong  

Bảng 2.2. 
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Bảng 2.2. Các văn bản luật có lồng ghép ứng phó  

với biến đổi khí hậu của Hà Lan [72, 81] 

TT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

1 Nâng cao 

năng suất, 

hiệu quả sử 

dụng năng 

lượng 

Luật Điện (1998) là cơ sở quan trọng cho việc hình thành thị trường 

điện ở Hà Lan. Bằng các quy định thành lập thị trường, các doanh 

nghiệp sản  uất và cung cấp điện đã có thể chào bán điện trên thị 

trường. 

2 

Năng lượng 

tái tạo 

Luật Nhiệt năng (2009): Khuyến khích cung cấp và sử dụng năng 

lượng tái tạo. Luật được cập nhật vào năm 2020 theo hướng: (1) Cắt 

giảm thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tham gia vào sản 

 uất điện sạch; (2) Hỗ trợ tài chính; (3) Cơ chế hỗ trợ có hiệu lực 

vào ngày 1/1/2020. 

Luật Khủng hoảng và phục hồi (2010): Nhằm thúc đẩy phục hồi 

kinh tế sau khủng hoảng tài chính. Công cụ chính sách tập trung vào 

hỗ trợ ra quyết sách và thủ tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc 

làm, đặc biệt là về tính bền vững, năng lượng  anh và đổi mới. Đối 

tượng áp dụng của Luật bao gồm lĩnh vực nhà ở, trang trại điện gió, 

tua-bon gió quy mô nhỏ, “ngôi nhà sinh thái” nổi, năng lượng mới. 

3 

Sản  uất sạch 

hơn trong sản 

 uất điện 

năng 

Luật Cấm sử dụng than trong sản xuất điện (2019): Luật được 

ban hành sau khi Hà Lan k  kết Thỏa thuận Paris về BĐKH. Trong 

đó, có những quy định đáng chú   như tại Điều 2: Không được phát 

điện trong các cơ sở sản  uất sử dụng than. Các nhà máy được  ây 

dựng từ năm 1990 có sử dụng than, đến năm 2025 phải ngừng hoạt 

động; đến năm 2030 ngừng hoạt động hoàn toàn các nhà máy sử 

dụng than. 

4 

Các quá trình 

công nghiệp 

Luật Tiếp cận nitơ khẩn cấp (2019): Luật quy định về các quy tắc 

để giải quyết ô nhiễm nitơ. Trong đó, mục đích hướng đến là nhằm 

giảm lượng khí thải nitơ o it và giảm lượng khí thải CO2 trong lĩnh 

vực giao thông của Hà Lan. 

5 

Tài chính 

BĐKH 

Luật Quản lý môi trường (2004): Luật quy định về việc thực thi 

các biện pháp pháp l , phân bổ trách nhiệm và giám sát giữa các cơ 

quan chức năng. Hình thức  ử phạt cũng được quy định rõ từ phạt 

về tài chính đến phạt tù. 

6 

Thích ứng 

Luật Châu thổ (Delta) về an toàn nước và cung cấp nước ngọt 

(2012): Mục đích của Luật là nhằm tạo hành lang pháp l  trong thực 

thi bảo vệ tài nguyên đất và nước do rủi ro về nước biển dâng, sụt 

lún, khô hạn và mưa lớn. Trong đó, Luật chủ yếu ưu tiên các giải 

pháp/chương trình về an toàn nước, cung cấp nước ngọt thông qua 

các giải pháp công trình và phi công trình.  
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2.1.3. Tình hình lập pháp về biến đổi khí hậu ở Cộng hòa Liên bang Đức  

a) Luật Bảo vệ khí hậu Liên Bang (2021)  

Năm 2021, EU đã thông qua  ây dựng mục tiêu giảm phát thải KNK năm 

2030 như một phần của Chương trình Nghị sự thỏa thuận xanh. Tháng 4/2021, 

Tòa án Hiến pháp CHLB Đức chấp thuận về nội dung Dự thảo Luật Bảo vệ khí 

hậu Liên Bang, với mục tiêu giám phát thải KNK cao hơn so với Chương trình 

Nghị sự thỏa thuận  anh. Đến tháng 6/2021, Quốc hội và Hội đồng Liên Bang 

Đức thông qua Luật Bảo vệ khí hậu Liên Bang
6
. Luật Bảo vệ khí hậu Liên 

Bang (2021) được ban hành gồm có 5 Phần, cụ thể như sau: 

Phần I: Các quy định chung, gồm có 2 Điều quy định về mục tiêu và các 

khái niệm cơ bản. Trong đó, mục tiêu của Luật là: (i) Chống BĐKH toàn cầu, 

bảo vệ khí hậu quốc gia và tuân thủ các mục tiêu của EU, đảm bảo sự phát triển 

KTXH và bảo tồn hệ sinh thái; (ii) Là cơ sở pháp l  để thực hiện Thỏa thuận 

Paris về BĐKH. Phần I cũng quy định rõ, các KNK được quy định tại CHLB 

Đức bao gồm CO2, CH4, SF6, NF3, HFC, PFCs; các hoạt động kiểm kê phát 

thải KNK tuân theo quy định chung của EU. 

Phần II: Các mục tiêu khí hậu và phát thải hàng năm, gồm có 6 Điều quy 

định về mục tiêu bảo vệ khí hậu quốc gia, đóng góp của chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất và lâm nghiệp, mức phát thải hàng năm và mục tiêu cắt giảm, dữ 

liệu phát thải, thực thi các quy định về bảo vệ khí hậu châu Âu và Chương trình 

Tức thời (IP).  

Mục tiêu bảo vệ khí hậu quốc gia được quy định như sau: (i) Giảm dần 

lượng phát thải KNK so với năm 1990 với các mốc là tối thiểu 65% vào năm 

2030 và tối thiểu 88% vào năm 2040; (ii) Đến năm 2045, lượng phát thải KNK 

giảm xuống mức trung hòa (phát thải ròng bằng “0”); (iii) Đạt được một phần 

mục tiêu bảo vệ khí hậu quốc gia thông qua các thỏa thuận với các quốc gia 

khác; (iv) Mục tiêu bảo vệ khí hậu quốc gia phù hợp với mục tiêu của EU và 

IPCC; các chỉ tiêu giảm phát thải KNK có thể được tăng lên, nhưng không 

được thấp hơn so với quy định trong Luật.  

Luật quy định cụ thể về mức độ đóng góp của lĩnh vực thay đổi sử dụng 

đất và lâm nghiệm đối với giảm phát thải KNK là: (i) Tối thiểu giảm 25 triệu 

tấn CO2 tương đương vào năm 2030; (ii) Tối thiểu giảm 35 triệu tấn CO2 tương 

                                           
6 https://perma.cc/ED8P-9XC4  
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đương vào năm 2040; (iii) Tối thiểu giảm 40 triệu tấn CO2 tương đương vào 

năm 2045. Luật cũng quy định, Chính phủ có quyền thực hiện điều chính tín 

dụng và tài chính bảo vệ khí hậu quốc gia phù hợp với quy định chung của EU, 

quy định cụ thể hơn về các giải pháp giảm phát thải KNK và thu thập số liệu 

KNK, mà không cần báo cáo Quốc hội.  

Để đạt được mục tiêu chung về cắt giảm phát thải KNK, Luật quy định 

hàng năm cần thực hiện rà soát, đánh giá và điều chỉnh mục tiêu giảm phát thải 

KNK đối với các lĩnh vực sau: (i) Công nghiệp và năng lượng; (ii) Giao thông 

vận tải; (iii) Tòa nhà, đô thị; (iv) Nông nghiệp; (v) Quản lý rác thải. Trong đó, 

hướng dẫn về tính toán phát thải từ các lĩnh vực này được trình bày trong các 

Phụ lục kèm theo Luật.  

Phần III: Kế hoạch bảo vệ khí hậu quốc gia và báo cáo, gồm có 2 Điều 

quy định về Chương trình bảo khí hậu quốc gia và các báo cáo. Chương trình 

bảo vệ khí hậu quốc gia được quy định: (i) Chính phủ chịu trách nhiệm xây 

dựng và triển khai Kế hoạch bảo vệ khí hậu quốc gia, Chương trình bảo vệ khí 

hậu quốc gia, cũng như cập nhật định kỳ theo quy định; (ii) Chính phủ thực 

hiện giám sát, đánh giá và đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ 

khí hậu quốc gia, Chương trình bảo vệ khí hậu quốc gia; (iii) Các Kế hoạch bảo 

vệ khí hậu quốc gia và Chương trình bảo vệ khí hậu quốc gia cần được thực 

hiện tham vấn cộng động dân cư, nhà khoa học, doanh nghiệp, … Về các báo 

cáo, Luật quy định: (i) Chính phủ xây dựng và công bố báo cáo hàng năm về 

phát thải KNK đối với từng lĩnh vực, kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ 

khí hậu quốc gia và các Chương trình khác về BĐKH; điều chỉnh mức giảm 

phát thải KNK cho từng lĩnh vực nhằm đạt được các mục tiêu chung và mục 

tiêu của EU; (ii) Bắt đầu từ năm 2021, Chính phủ phải thực hiện báo cáo bảo 

vệ khí hậu quốc gia, với chu kỳ là hai năm một lần.  

Phần IV: Hội đồng quốc gia về khí hậu, gồm có 2 Điều quy định về tổ 

chức và nhiệm của của Hội đồng quốc gia về khí hậu. Theo Luật, Hội đồng 

quốc gia về khí hậu bao gồm có 5 chuyên gia đến từ các lĩnh vực khác nhau, 

được bổ nhiệm bởi Chính phủ và hoạt động trong nhiệm kỳ 5 năm. Trong đó, 

thành phần của Hội đồng quốc gia về khí hậu phải có tối thiểu 1 nhà khoa học 

xuất sắc và có kinh nghiệm trong lĩnh vực khí hậu, kinh tế, môi trường và các 

vấn đề xã hội. Hội đồng quốc gia về khí hậu có 01 chủ tịch và các thành viên, 

do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Luật quy định, các nhiệm vụ chính của 
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Hội đồng quốc gia về khí hậu gồm: (i) Hội đồng quốc gia về khí hậu có quyền 

kiểm tra dữ liệu phát thải KNK; (ii) Hội đồng quốc gia về khí hậu được quyền 

kiểm tra dữ liệu và số liệu trong quá trình tư vấn chính sách cho Chính phủ; 

(iii) Chính phủ sẽ lấy ý kiến của Hội đồng quốc gia về khí hậu cho các vấn đề 

về khí hậu, giải pháp giảm phát thải KNK; (iv) Hội đồng quốc gia về khí hậu sẽ 

trình báo cáo đầu tiên về bảo vệ khí hậu quốc gia vào năm 2022; sau đó hai 

năm một lần, báo cáo lại được rà soát, đánh giá và cập nhật; (v) Về dữ liệu, Hội 

đồng quốc gia về khí hậu có quyền theo dõi, giám sát và truy cập vào cơ sở dữ 

liệu các các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. 

Phần V: Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, gồm có 3 Điều quy 

định về thẩm quyền xem xét, phối hợp giữa các cơ quan và công tác quản lý 

Nhà nước về khí hậu.  

Nhìn chung, mục tiêu cơ bản Luật là tạo ra hành lang pháp lý nhằm bảo 

vệ khí hậu, thực hiện các cam kết quốc tế và quy định của Cộng đồng châu Âu 

về chống BĐKH, hướng tới giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2045. Cụ 

thể, mục tiêu chính là giảm phát thải KNK hướng tới phát thải ròng bằng “0” 

vào năm 2045 (quy định trong Phần II của Luật), với trọng tâm cắt giảm KNK 

tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông, nông nghiệp và 

quản lý chất thải. Đối với Chính phủ, Luật quy định trách nhiệm giám sát, đánh 

giá và điều chỉnh chỉ tiêu phát thải nhằm đảm bảo mức phát thải theo quy định. 

Công cụ chính sách thi hành luật là các Chương trình Bảo vệ khí hậu (CPP) và 

Chương trình Tức thời (IP). CPP và IP đều được triển khai trong Kế hoạch Bảo 

vệ khí hậu, đây là tài liệu có tính chiến lược, bao gồm các mục tiêu giảm phát 

thải theo quy định của EU và Thỏa thuận Paris. Các Chương trình CPP và IP 

được thực hiện theo giai đoạn và trước khi thực hiện cần được tham vấn đầy đủ 

ý kiến của các cơ quan liên quan, địa phương, doanh nghiệp, hội doanh nhân và 

Hội đồng khoa học của Chính phủ. Bên cạnh đó, các Chương trình CPP và IP 

cần phải được đánh giá về hiệu quả và rủi ro.  

b) Luật chuyên ngành có lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu của 

CHLB Đức 

Bảng 2.3 trình bày các văn bản luật chuyên ngành bổ trợ công tác ứng 

phó với BĐKH đã được ban hành tại CHLB Đức. Cụ thể, đến năm 2020, 

CHLB Đức đã ban hành gần 20 văn bản luật chuyên ngành bổ trợ công tác ứng 

phó với BĐKH. Trong đó, trọng tâm về ứng phó với BĐKH là lĩnh vực năng 
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lượng và giảm nhẹ BĐKH. Gần nhất, Luật Giao dịch phát thải nhiên liệu 

(2019) được ban hành trước Luật Bảo vệ khí hậu (2021).  

Bảng 2.3. Các văn bản luật có lồng ghép ứng phó  

với biến đổi khí hậu của CHLB Đức [62, 65, 69] 

STT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

1 

Nâng cao 

năng 

suất, hiệu 

quả sử 

dụng 

năng 

lượng 

Luật Tiết kiệm năng lượng (1976): Là cơ sở cho ban hành các 

chính sách tiết kiệm năng lượng tại CHLB Đức, đặc biệt trong 

lĩnh vực sưởi ấm.  

Năm 2007, CHLB Đức ban hành Quy định Tiết kiệm năng 

lượng: Quy định các tòa nhà phải thực hiện tự cung cấp năng 

lượng (Zero-energy building).  

Năm 2009, CHLB Đức sửa đổi Luật Tiết kiệm năng lượng, bổ 

sung quy định về hạn chế sử dụng năng lượng sơ cấp, thắt chặt 

quy định tiêu hao truyền điện. Chính phủ Liên bang hy vọng với 

việc sửa đổi Luật Tiết kiệm năng lượng, CHLB Đức sẽ cắt giảm 

khoảng 20% phát thải carbon vào năm 2020. 

Luật Nhãn tiêu thụ năng lượng (1997): Luật này quy định 

việc dán nhãn năng lượng (trên các sản phẩm) và mức phát thải 

carbon. 

Luật Công nghiệp năng lượng (2005): Mục tiêu của Luật là 

nhằm tăng cường tính cạnh tranh, đảm bảo nguồn cung và sản 

 uất năng lượng bền vững. Trong hoạt động ứng phó với 

BĐKH, Luật quy định về việc yêu cầu phải dán nhãn về nguồn 

năng lượng, để người sử dụng đưa ra lựa chọn sử dụng. Trong 

đó, các nguồn năng lượng sạch được ưu tiên và khuyến khích  

sử dụng thông qua cơ chế hỗ trợ tài chính cho nhà sản  uất và 

tiêu dùng. 

2 

Năng 

lượng tái 

tạo 

Luật Nguồn năng lượng tái tạo (2000): Luật được ban hành 

nhằm thay thế Luật Hòa lưới điện Năng lượng tái tạo (1990). 

Luật quy định mục tiêu tăng cường nguồn cung năng lượng tái 

tạo, đạt 35% vào năm 2020 (sửa đổi tăng từ 30%, sau thảm họa 

Fukushima); các mục tiêu dài hạn bao gồm tỷ trọng ở mức  

40-45% vào năm 2025, 55-60% vào năm 2035 và 80% vào năm 

2050. 
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STT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

Luật Hạn ngạch nhiên liệu sinh học (2007): Luật được ban 

hành là cơ sở pháp l  cho Chương trình Khí hậu và Năng lượng 

tích hợp, với mục tiêu 17% nhiên liệu sinh học vào năm 2020. 

Luật quy định rõ một phần nhiên liệu cho các phương tiện giao 

thông vận tải phải được sản  uất từ sinh khối. Tuy nhiên, sau đó, 

Hội đồng Cố vấn về Môi trường của CHLB Đức cho rằng, mục 

tiêu này là quá cao và kiến nghị tỷ lệ này chỉ sử dụng trong các 

nhà máy CHP. 

Luật Nhiệt - năng lượng tái tạo (2008): Luật quy định nghĩa 

vụ đáp ứng một ngưỡng tỷ lệ nhu cầu nhiệt từ năng lượng tái 

tạo. Tỷ lệ sẽ phụ thuộc vào loại năng lượng được sử dụng: 15% 

đối với năng lượng mặt trời, 50% đối với nhiên liệu sinh học. 

Tuy nhiên, nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu nhiệt sử dụng năng lượng 

tái tạo có thể được thay thế bằng các biện pháp khác, ví dụ, các 

nhà máy CHP hiệu suất cao. 

Luật Đặc quyền sử dụng xe điện (2015): Nhằm hỗ trợ phát 

triển và sử dụng  e điện và  e hybrid thông qua các chính sách 

đặc quyền ưu tiên. 

Luật Bảo tồn, hiện đại hóa và mở rộng kết hợp phát điện 

(2016): Luật được ban hành nhằm sửa đổi và thay thế Luật Kết 

hợp Nhiệt và Điện (2002), nhằm tạo ra các cơ chế chính sách hỗ 

trợ và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo và giảm lượng 

CHP từ than (trừ khi cần thiết). Luật quy định phương thức hỗ 

trợ tài chính cho các cơ sở lắp đặt, với tổng kinh phí hỗ trợ có 

thể lên tới 1,5 tỉ euro. Các khoản trợ giá có thời hạn và được bổ 

sung vào giá điện thị trường. Trợ giá tập trung vào các nhà máy 

cung cấp điện cho lưới điện quốc gia, một số trường hợp có 

công suất dưới 100 kw và các công trình lắp đặt được sử dụng 

bởi ngành công nghiệp. Các ưu đãi bổ sung cho các nhà máy 

tuân theo Luật Giao dịch khí nhà kính và các dự án  ử l  than, 

trị giá khoản tiền ưu đãi là € 0,6 cent/kWh trong toàn bộ thời 

gian tài trợ. 

3 Sản  uất 

sạch hơn 

trong sản 

Luật Nhiệt và điện kết hợp (2002): Mục tiêu là nhằm tăng 

cường hiện đại hóa các nhà máy CHP và sản lượng điện từ CHP 

đạt 25% vào năm 2020.  
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STT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

 uất điện 

năng 
Luật Giảm và chấm dứt sản xuất nhiệt điện than (2020): 

Luật được ban hành nhằm mục tiêu cắt giảm sử dụng điện than, 

tiến tới không sử dụng điện than vào năm 2038. Bên cạnh đó, 

Luật cũng ban hành các quy định hỗ trợ tài chính cho các vùng 

khai thác than chịu sự ảnh hưởng bởi các quy định trong Luật. 

4 

Các quá 

trình 

công 

nghiệp 

Luật Thu và lưu giữ carbon (2012): Mục tiêu là ban hành 

hành lang pháp l  trong thực hiện lưu giữ vĩnh viễn carbon trong 

các lớp đá dưới lòng đất, nhằm bảo vệ môi trường. 

Luật Cấm và giảm thiểu rủi ro công nghệ cắt phá (2016): 

Nhằm mục tiêu giảm và cấm sử dụng công nghệ thủy lực trong 

khai thác, sản  uất dầu và khí đá phiến (công nghệ thủy lực cắt 

phá không thông thường).  

5 

Tài chính 

BĐKH 

 

Luật Quỹ năng lượng và khí hậu (2010): Luật được ban hành 

là cơ sở pháp l  thành lập Quỹ năng lượng và khí hậu. Quỹ sẽ 

được sử dụng để thúc đẩy việc cung cấp năng lượng thân thiện 

với môi trường và giá cả phải chăng. Nguồn thu của Quỹ chủ 

yếu sẽ đến từ hợp đồng giữa các nhà vận hành nhà máy điện hạt 

nhân với chính phủ Đức, sau khi đã khấu trừ một phần lợi nhuận 

bổ sung. Ngoài ra, nguồn tài chính cũng được cấp nguồn từ một 

phần nguồn tiền nhiên liệu hạt nhân và đấu giá quyền phát thải 

kể từ năm 2013. 

Luật Giao dịch phát thải nhiên liệu (2019): Quy định về tín 

chỉ quốc gia về phát thải nhiên liệu, là một nội dung quan trọng 

trong hành động bảo vệ khí hậu đến năm 2030. Lĩnh vực áp 

dụng của Luật là sưởi ấm và giao thông vận tải. Giá tín chỉ được 

Quốc hội thông qua vào tháng 10/2020.  

2.2. Tình hình lập pháp về biến đổi khí hậu ở châu Á  

2.2.1. Tình hình lập pháp về biến đổi khí hậu ở Trung Quốc  

a) Dự thảo Luật Biến đổi khí hậu  

Tháng 8 năm 2009, sau khi chủ trương  ây dựng Luật Biến đổi khí hậu 

được chấp thuận, hàng loạt các đơn vị nghiên cứu uy tín và các chuyên gia có 

kinh nghiệm đã được huy động cùng với hỗ trợ tích cực của các tổ chức quốc 
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tế, nội dung Luật Biến đổi khí hậu của Trung quốc đã được tích cực nghiên cứu 

và xây dựng. Đến tháng 3 năm 2012, bản dự thảo Luật Biến đổi khí hậu đã 

được đưa ra để  in   đông đảo của quần chúng nhân dân. Bản Dự thảo này 

gồm có 10 Chương, 115 Điều, bao gồm:  

Chương I: Những quy định chung; 

Chương II: Nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm trong ứng phó với BĐKH; 

Chương III: Các biện pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu; 

Chương IV: Các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu; 

Chương V: Đảm bảo ứng phó với biến đổi khí hậu; 

Chương VI: Giám sát và quản lý công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; 

Chương VII: Tuyên truyền, giáo dục và sự tham gia của cộng đồng trong 

ứng phó với biến đổi khí hậu; 

Chương VIII: Hợp tác quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu; 

Chương IX: Trách nhiệm pháp lý; 

Chương X: Phụ lục. 

Mặc dù, dự thảo Luật Biến đổi khí hậu (2012) của Trung Quốc chưa được 

ban hành. Song, trong số các quốc gia được nghiên cứu, dự thảo luật của Trung 

Quốc là rất toàn diện về vấn đề ứng phó với BĐKH và tài liệu liên quan cũng 

được công bố khá đầy đủ, phong phú. Hơn nữa, khi xem xét dự thảo luật của 

Trung Quốc, thấy có nhiều điểm tương đồng về đặc điểm công tác ứng phó với 

BĐKH của Việt Nam mà chúng ta có thể tham khảo được. Do vậy, nội dung 

trình bày về dự thảo luật của Trung Quốc sẽ được biên tập chi tiết dựa trên các 

tài liệu đã được công bố.  

Mục tiêu của dự thảo luật là nhằm xây dựng hành lang pháp lý một cách 

đầy đủ trong công tác ứng phó với BĐKH. Bên cạnh tuân thủ chặt chẽ các kỹ 

thuật xây dựng luật, chuẩn mực thế giới và truyền thống của Trung Quốc, dự 

thảo Luật Biến đổi khí hậu tuân thủ các nguyên tắc quan trọng: (i) Đảm bảo 

tính thống nhất, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và chú trọng đến công tác dự 

báo, xây dựng kịch bản BĐKH một cách khoa học. Nội dung của văn bản luật 

về biến đổi khí hậu phải đảm bảo thống nhất với mục tiêu tăng cường lợi ích 

quốc gia và hướng đến phát triển KTXH bền vững; (ii) Thúc đẩy phát triển hợp 
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tác quốc tế trong ứng phó với BĐKH; (iii) Phù hợp với các cam kết quốc tế mà 

Trung Quốc đã tham gia; (iv) Phù hợp với thực trạng kinh tế, khoa học, kỹ 

thuật và thông tin dự báo phát triển KTXH, cũng như các định hướng phát triển 

khác có liên quan. 

 Theo thuyết minh báo cáo kỹ thuật dự thảo Luật Biến đổi khí hậu 

(2012), dự thảo luật được bố cục trong 10 Chương là do: (i) Đối với Trung 

Quốc, cả hai vấn đề trong ứng phó với BĐKH là giảm nhẹ và thích ứng đều rất 

quan trọng. Do vậy, các chuyên gia của Trung Quốc đã  ây dựng 2 Chương đề 

cập đến hai vấn đề này, trong đó, nội dung chủ yếu là về giải pháp giảm nhẹ và 

giải pháp thích ứng với BĐKH. (ii) Trung Quốc  ác định việc ứng phó với 

BĐKH là lâu dài và đòi hỏi nguồn tài chính lớn và khoa học công nghệ hiện 

đại. Do vậy, các chuyên gia soạn luật đã đề xuất 1 Chương quy định riêng về 

nguồn tài chính, đầu tư, khoa học và công nghệ, thuế và trợ giá, bảo hiểm, tín 

dụng và quỹ BĐKH. (iii) Ứng phó với BĐKH cần có sự tham gia rộng rãi của 

cộng đồng và được cộng đồng ủng hộ. Do vậy, Dự thảo Luật được đề xuất 1 

Chương quy định về tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và tuyên 

truyền nhằm nâng cao hiểu biết, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng và doanh 

nghiệp trong ứng phó với BĐKH. (iv) Cũng như các nước khác, BĐKH là vấn 

đề toàn cầu và cần sự tham gia, chia sẻ của cộng đồng quốc tế. Do vậy, dự thảo 

luật dành 1 chương cho các quy định về hợp tác quốc tế phù hợp với tình hình 

của Trung Quốc. (v) Trung Quốc quan niệm, BĐKH không chỉ là vấn đề vĩ 

mô, mà còn là vấn đề cụ thể liên hệ trực tiếp tới các bộ/ngành, lĩnh vực, đời 

sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp,... Do vậy, dự thảo luật cũng có 

một chương quy định rõ về trách nhiệm pháp lý, nhằm tạo hành lang pháp lý 

điều chỉnh hành vi của toàn xã hội trong ứng phó với BĐKH. vi) Cũng như các 

văn bản luật khác, dự thảo luật cần tuân thủ các kỹ thuật và quy tắc trong xây 

dựng luật.  

Về giảm nhẹ BĐKH, dự thảo luật quy định các biện pháp giảm nhẹ cần 

có căn cứ khoa học, hiệu quả kinh tế, công bằng, phù hợp thoả mãn các yêu cầu 

chung về chế độ báo cáo, giám sát, kiểm tra, theo dõi. Nội dung các biện pháp 

giảm nhẹ BĐKH tại Chương III được quy định từ Điều 29 đến Điều 48 và chia 

làm hai phần: Phần I về các biện pháp chung từ Điều 29 đến Điều 36; Phần II 

về các biện pháp cụ thể từ Điều 37 đến Điều 48.  
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- Đối với các biện pháp chung, dự thảo luật đề cập đến: (i) Biện pháp 

thay đổi, điều chỉnh cấu trúc nguồn cung năng lượng (khuyến khích thúc đẩy 

phát triển, sử dụng năng lượng mặt trời, phong điện, địa nhiệt, sinh khối…); 

(ii) Biện pháp thay đổi cấu trúc công nghiệp (tập trung theo hướng phát triển 

ngành công nghiệp ít carbon, chuyển đổi nâng cấp ngành công nghiệp kỹ thuật 

truyền thống, thúc đẩy ngành công nghiệp dịch vụ); (iii) Khuyến khích sản xuất 

các mặt hàng, sản phẩm ít carbon, loại bỏ các trang thiết bị lỗi thời, tiêu tốn 

năng lượng; (iv) Khuyến khích nghiên cứu phát triển khoa học, trang thiết bị 

tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải KNK; (v) Xây dựng mục tiêu giảm phát 

thải KNK, sử dụng hiệu quả năng lượng và triển khai thực hiện gắn với trách 

nhiệm quản lý ở các cấp; (vi) Triển khai thí điểm các dự án thúc đẩy ở một số 

tỉnh, thành phố; (7) Xây dựng, ban hành các cơ chế đền bù, hỗ trợ tài chính cho 

các khu vực, ngành và lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng của BĐKH.  

- Đối với các biện pháp cụ thể để giảm nhẹ phát thải KNK, dự thảo luật 

đưa ra các biện pháp cho lĩnh vực: nông nghiệp, giao thông, xây dựng, lâm 

nghiệp, hàng hải, môi trường, sản xuất, tiêu dùng và trong lao động. Mặc dù có 

một số biện pháp đã cụ thể như quy định về bật điều hòa trong mùa hè, mùa 

đông tại các cơ quan, trụ sở làm việc; tuy nhiên nhiều biện pháp nói là cụ thể 

nhưng vẫn còn rất “tổng quát”, cần phải hướng dẫn chi tiết hơn nữa bằng các 

văn bản dưới luật mới có thể triển khai thực hiện. 

Về thích ứng với BĐKH, do tác động của BĐKH là khác nhau đối với 

từng Ngành, lĩnh vực và địa phương, nên nội dung về thích ứng với BĐKH 

không được tách thành hai phần như nội dung giảm nhẹ. Thay vào đó, dự thảo 

luật quy định thẳng vào các ngành, lĩnh vực bao gồm: công nghiệp, nông 

nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên nước, du lịch, xây dựng, đa dạng sinh học, sức 

khỏe cộng đồng, cảnh báo sớm, cứu nạn/cứu trợ khẩn cấp, cơ chế điều phối, 

thông tin liên lạc để ứng phó với trường hợp thiên tai, thảm họa, tác động của 

BĐKH. Tuy nhiên, cũng tương tự như nhiều nội dung quy định về các biện 

pháp giảm nhẹ, nội dung quy định các biện pháp thích ứng với BĐKH vẫn còn 

chung chung, mang tính định hướng. Để cụ thể hóa, việc xây dựng các văn bản 

hướng dẫn thực thi, viện dẫn các luật, văn bản pháp lý có liên quan vẫn cần 

thiết để triển khai vào thực tiễn. 

Về giám sát và quản lý công tác ứng phó với BĐKH. Nếu trong Chương 

II nêu khá chi tiết các quy định về cơ chế điều phối, quản l  vĩ mô ở cấp Ủy 
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ban điều phối liên bộ cấp trung ương, cấp tỉnh; quy định rõ về vai trò, trách 

nhiệm, quyền hạn của Ủy ban điều phối các cấp, Hội đồng tư vấn quốc gia về 

BĐKH hậu cũng như quy định về trách nhiệm của cấp chính quyền, cơ quan 

trung ương, địa phương liên quan trong công tác giám sát, quản lý, chế độ báo 

cáo về nội dung triển khai nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác ứng phó với 

BĐKH, thì tại Chương VI đã đưa ra các quy định chung về cơ chế giám sát và 

quản lý công tác ứng phó với BĐKH. Cụ thể, các biện pháp bao gồm: (i) Lồng 

ghép vấn đề BĐKH vào quá trình lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây 

dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn giám sát, kiểm soát phát thải KNK; (ii) Hình thành 

mạng lưới quan trắc phát thải KNK, định kỳ công bố thông tin liên quan về 

ứng phó với BĐKH; (iii) Phê duyệt hoặc loại bỏ dự án trên cơ sở thẩm định, 

đánh giá tiền khả thi đối với các dự án đạt hoặc không đạt yêu cầu về năng 

lượng, giảm phát thải KNK; (iv) Hình thành và triển khai hệ thống kiểm kê 

KNK; (v) xây dựng các hướng dẫn báo cáo để các đơn vị sản xuất kinh doanh 

tự kiểm kê hoặc thuê cơ quan có chuyên môn đánh giá, giám sát kiểm kê và 

định kỳ công bố thông tin rộng rãi cho nhân dân để giám sát, theo dõi…. 

Về tuyên truyền, giáo dục và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó 

với BĐKH. Nhà nước sẽ đưa vấn đề ứng phó với BĐKH vào trong hệ thống 

giáo dục quốc gia. Chính quyền các cấp sẽ đưa vấn đề giáo dục, đào tạo về 

BĐKH vào trong quy hoạch, kế hoạch dài hạn trong giáo dục về môi trường và 

phân bổ các quỹ đặc biệt để triển khai. Chính quyền các cấp sẽ tăng cường giáo 

dục BĐKH cho toàn  ã hội, đặc biệt là giới trẻ, phổ biến cập nhật kiến thức 

khoa học về BĐKH, các quy định, chính sách về BĐKH, nâng cao chất lượng 

giáo dục đào tạo đại học về khoa học BĐKH, nâng cao   thức sử dụng hiệu 

quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và hệ thống khí hậu (Điều 89). 

Tiếp theo, từ Điều 90 đến Điều 94, dự thảo luật đưa ra các biện pháp để tăng 

cường tuyên truyền, giáo dục và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với 

BĐKH. Các biện pháp bao gồm: nhấn mạnh đến vai trò của hệ thống truyền 

thông trong ứng phó với BĐKH; định kỳ xây dựng và công bố sách trắng về 

BĐKH bằng các ngôn ngữ quốc tế thông dụng; Biên soạn giáo trình BĐKH, 

đưa vấn đề giảng dạy, giáo dục BĐKH với nội dung phù hợp với các cấp đào 

tạo từ tiểu học đến các cấp học cao hơn cũng như bổ túc kiến thức, cập nhật 

thông tin cho cả cán bộ công nhân viên chức; khuyến khích sự tham gia sâu 

rộng của quần chúng trong công tác ứng phó với BĐKH. 
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Về hợp tác quốc tế trong ứng phó với BĐKH. Trung Quốc tập trung vào: 

(i) Tích cực xây dựng các diễn đàn, cơ chế hợp tác song phương, đa phương; 

(ii) Tích cực tham gia đàm phán quốc tế, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ từ bên 

ngoài để tăng cường triển khai công tác ứng với BĐKH trong nước; nhưng 

cũng sẵn sàng chia sẻ, tài trợ tổ chức các diễn đàn, các hoạt động nghiên cứu, 

đào tạo về BĐKH, tích cực triển khai dự án CDM, công bố rộng rãi để cộng 

đồng thế giới hiểu hiện trạng, định hướng chính sách Trung Quốc về BĐKH. 

Tuy nhiên, như quy định tại Điều 101 về Trừng phạt quốc tế, Trung Quốc cũng 

kịch liệt phản đối các chính sách bảo hộ, tạo rào cản thương mại ẩn mình dưới 

danh nghĩa ứng phó với BĐKH. Trung Quốc cũng sẽ có biện pháp đáp trả 

tương ứng trong trường hợp các nước áp dụng biện pháp bảo hộ dưới danh 

nghĩa BĐKH đối với hàng hóa, vận tải của Trung quốc. 

Về trách nhiệm pháp lý. Đây là nội dung quan trọng với các nội dung về 

trách nhiệm pháp lý, quy định chế tài gắn với quyền lợi, trách nhiệm của các 

bên liên quan bao gồm 13 Điều, từ Điều 102 đến Điều 112. Một số quy định 

trách nhiệm pháp l  có tương đồng với các quy định về trách nhiệm, chế tài xử 

phạt thường thấy trong quy định về tài nguyên, môi trường bao gồm: (i) Người 

đứng đầu địa phương sẽ bị xử l  theo quy định của pháp luật khi chính quyền 

địa phương không hoàn thiện mục tiêu đánh giá sử dụng năng lượng; (ii) Tạm 

dừng phê duyệt các dự án xây dựng nếu các tiêu chuẩn sử dụng năng lượng 

theo quy định chưa đạt; (iii) Phạt với khung tiền phạt quy định đối với các cơ 

sở, doanh nghiệp ngăn cản cơ quan chức năng thanh tra, giám sát hoặc có các 

vi phạm, sai phạm trong báo cáo khi nêu không đúng với thực tế, không tiến 

hành quan trắc, kiểm kê KNK theo quy định, vi phạm các quy định sử dụng 

năng lượng, giảm phát thải KNK và các quy định có liên quan khác; (iv) Phạt 

lãnh đạo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất theo tỷ lệ nhất định so với với lương 

tháng nhận được nếu không hoàn thành nhiệm vụ giảm phát thải KNK, sử dụng 

năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và một số các biện pháp hành chính, tòa án khác 

nếu các quyết định xử phạt không được thực thi trong thời gian ấn định cho phép. 

b) Luật chuyên ngành có lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu của 

Trung Quốc 

Bảng 2.4 trình bày một số văn bản luật chuyên ngành đã được ban hành, 

bổ trợ công tác ứng phó với BĐKH và bảo vệ môi trường ở Trung Quốc. Nhìn 

chung, công tác ứng phó với BĐKH và bảo vệ môi trường được luật hóa trong 
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các văn bản luật chuyên ngành từ khá sớm. Trong đó, các lĩnh vực được ưu tiên 

như nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng năng lượng, năng lượng tái tạo, 

LULUCF, công nghiệp và kinh tế toàn hoàn. Tùy theo tình hình phát triển của 

thế giới, các văn bản luật chuyên ngành liên quan đến ứng phó với BĐKH và 

bảo vệ môi trường đều được cập nhật, sửa đổi. Trung Quốc cũng là một trong 

số những nước đi đầu trong luật hóa vấn đề kinh tế tuần hoàn, nhằm bảo vệ 

môi trường và ứng phó với BĐKH.  

Bảng 2.4. Các văn bản luật có lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu  

của Trung Quốc [65, 72, 79] 

TT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

1 

Nâng cao 

năng suất, 

hiệu quả sử 

dụng năng 

lượng 

Luật Bảo tồn năng lượng (1993 và sửa đổi 2007): Luật được 

ban hành nhằm tăng cường công tác bảo tồn năng lượng, thúc 

đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả và áp dụng công nghệ bảo 

tồn năng lượng. Trong đó, Luật quy định ưu tiên phát triển 

năng lượng tái tạo ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, 

 ây dựng, giao thông và cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, Luật 

cũng quy định việc khuyến khích chuyển giao công nghệ bảo 

tồn năng lượng và năng lượng sạch thông qua các cơ chế hỗ trợ 

tài chính.  

2 

Năng lượng 

tái tạo 

Luật Năng lượng tái tạo (2006): Luật quy định các biện pháp 

và mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo hòa vào mạng lưới 

điện quốc gia, khung giá, quỹ phát triển năng lượng tái tạo và 

giảm thuế cho doanh nghiệp phát triển năng lượng tái tạo. Mục 

tiêu đặt ra là năng lượng tái tạo cung cấp 15% tổng nhu cầu 

điện năng cả nước vào năm 2020.  

3 
LULUCF 

 

Luật Bảo vệ rừng (1984): Mục tiêu là tăng cường công tác 

bảo vệ, tái trồng, gia tăng diện tích rừng và khai thác hợp l  tài 

nguyên rừng, tận dụng rừng trong bảo vệ tài nguyên đất và 

điều tiết khí hậu, cải thiện môi trường.  

4 

Các quá 

trình công 

nghiệp 

Luật Ngăn chặn và Kiểm soát ô nhiễm không khí (1987; 

sửa đổi năm 2015 và 2016): Ban đầu, Luật được ban hành 

nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường không khí, ngăn chặn và 

kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy văn 

minh sinh thái và thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế 

và  ã hội. Luật sửa đổi (2015, 2016) bổ sung các quy định về 

chống ô nhiễm do sử dụng than, sản  uất công nghiệp và giao 

thông vận tải. Bên cạnh đó, Luật sửa đổi cũng bổ sung các quy 
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TT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

định về khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo và nâng cao 

hiệu suất sử dụng điện.  

5 

Tổng hợp 

(Giảm nhẹ + 

Thích ứng) 

Luật Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn (2008): Trung Quốc là một 

trong những quốc gia đi đầu trong việc  ây dựng văn bản luật 

về kinh tế tuần hoàn, cải thiện sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

và bảo vệ môi trường. Luật ban hành các giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu suất năng lượng, tăng cường tỷ trọng các nguồn năng 

lượng tái tạo.  

2.2.2. Tình hình lập pháp về biến đổi khí hậu ở Nhật Bản 

a) Luật Môi trường cơ bản (1993) 

Tại Nhật Bản, vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH được đưa 

vào văn bản luật từ khá sớm. Luật Môi trường cơ bản (1993)
7
 được ban hành 

nhằm  ác định nguyên tắc cơ bản trong bảo vệ môi trường, Chiến lược quốc 

gia và chủ động bảo vệ môi trường toàn cầu, chống BĐKH. Luật gồm có 3 

Chương và 46 Điều. Chương 1: Các quy định chung, gồm có 18 Điều (từ Điều 

1 đến Điều 18) quy định về mục tiêu, hướng dẫn xây dựng chính sách, kế 

hoạch môi trường, tiêu chuẩn về chất lượng môi trường và kiểm soát ô nhiễm 

môi trường. Chương 2: Các chính sách cơ bản về bảo vệ môi trường, gồm có 

12 Điều (từ Điều 19 đến Điều 31) quy định về việc xây dựng và thực thi các 

chính sách bảo vệ môi trường. Trong đó, Chính phủ có trách nhiệm xây dựng 

và ban hành các chính sách về môi trường, tăng cường đánh giá tác động môi 

trường và bảo vệ môi trường. Luật quy định các giải pháp bảo vệ môi trường 

ưu tiên của Nhật Bản dựa trên việc ban hành các tiêu chuẩn về ô nhiễm môi 

trường, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng 

và bảo tồn thiên nhiên.  

b) Luật Thúc đẩy các biện pháp ứng phó với sự ấm lên toàn cầu (1998, 

sửa đổi năm 2002, 2006 và 2013) 

Sau Luật Môi trường cơ bản (1993), Nhật Bản ban hành Luật Thúc đẩy 

các biện pháp ứng phó với sự ấm lên toàn cầu vào năm 1998
8
. Luật được ban 

                                           
7  https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/The%20Basic%20Environment%20Law%20 %2 

8EN%29.pdf  
8 https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3796/en  
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hành nhằm thúc đẩy các giải pháp ứng phó với tình trạng nóng lên toàn cầu. 

Các giải pháp ứng phó được thực hiện dựa trên kế hoạch quốc gia thực hiện 

Nghị định thư Kyoto. Trong đó, Nhật Bản ưu tiên thực hiện các giải pháp nhằm 

thúc đẩy giảm phát thải KNK, nâng cao chất lượng đời sống của người dân và 

hướng đến sự thịnh vượng trong tương lai. 

Luật Thúc đẩy các biện pháp ứng phó với sự ấm lên toàn cầu (1998) quy 

định các mục tiêu giảm phát thải đối với các KNK chính: carbon, mê-tan, oxít 

nitơ, HFC, PFC và lưu huỳnh. Theo quy định của Luật, Hội đồng Bảo tồn Môi 

trường toàn cầu đã được thành lập. Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch là Chánh Văn phòng Nội các, Bộ trưởng Bộ Môi trường 

và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. 

Sau khi Nghị định thư Kyoto được phê chuẩn vào tháng 5/2002, Luật 

Thúc đẩy các biện pháp ứng phó với sự ấm lên toàn cầu được cập nhật và sửa 

đổi (2002). Trong đó, Luật sửa đổi năm 2002 đã cập nhật thêm quy định về 

Chương trình giảm phát thải KNK nhằm đạt được mục tiêu giảm 6% lượng 

phát thải KNK theo quy định của Nghị định thư Kyoto. Bên cạnh đó, Luật 

cũng bổ sung các quy định liên quan đến các giải pháp ưu tiên đối với những 

lĩnh vực phát thải nhiều. Sau khi Luật sửa đổi được ban hành, Hội đồng Bộ 

trưởng về bảo vệ môi trường toàn cầu được thành lập, nhằm thúc đẩy triển khai 

các giải pháp ứng phó với BĐKH của Nhật Bản. 

Sau khi Nghị định thư Kyoto chính thức có hiệu lực vào năm 2005, Luật 

Thúc đẩy các biện pháp ứng phó với sự ấm lên toàn cầu tiếp tục được cập nhật 

và sửa đổi vào năm 2006. Trong đó, các quy định được cập nhật và sửa đổi bao 

gồm: (i) Cơ chế tín chỉ nội địa; (ii) Quy định cụ thể đối với các doanh nghiệp 

có lượng phát thải lớn liên quan đến trách nhiệm báo cáo kiểm kê KNK (nhằm 

đạt được các mục tiêu giảm phát thải KNK). 

Năm 2013, Luật Thúc đẩy các biện pháp ứng phó với sự ấm lên toàn cầu 

của Nhật Bản tiếp tục được cập nhật và sửa đổi. Mục đích của việc cập nhật là 

thay thế Kế hoạch đạt được mục tiêu Nghị định thư Kyoto bằng Kế hoạch ngăn 

ngừa sự nóng lên toàn cầu và bổ sung thêm khí NF3 là chất gây hiệu ứng nhà 

kính. Trong đó, một số điểm nổi bật của Kế hoạch mới là (i) Đối với các doanh 

nghiệp có phát thải cơ sở cao, cần xây dựng kế hoạch và giải pháp riêng cho 

việc cắt giảm KNK; (ii) Hàng năm, các doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo về 
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phát thải KNK cho Bộ phụ trách; (iii) Nhà nước có trách nhiệm thực hiện các 

giải pháp áp dụng Chương trình Mua bán khí thải (ETS); (iv) Bổ sung quy định 

về trách nhiệm của cơ quan trung ương và địa phương. 

Nhằm đạt được các mục tiêu về giảm phát thải KNK, Luật Thúc đẩy các 

biện pháp ứng phó với sự ấm lên toàn cầu (2013) được ban hành gồm 8 

Chương và 68 Điều: 

Chương I: Các quy định chung, gồm có 7 Điều (từ Điều 1 đến Điều 7) 

quy định về mục tiêu, các thuật ngữ và khái niệm, các loại KNK. 

Chương II: Kế hoạch đạt được mục tiêu Nghị định thư Kyoto, gồm có 2 

Điều (từ Điều 8 đến Điều 9) quy định về Kế hoạch quốc gia và Chương trình 

mục tiêu quốc gia thực hiện mục tiêu của Nghị định thư Kyoto; phát triển khoa 

học công nghệ, tăng cường giám sát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dựa trên 

tình hình thực tế ở Nhật Bản và thế giới.  

Chương III: Tổ chức bộ máy Nhà nước về chống nóng lên Toàn cầu, 

gồm có 10 Điều (từ Điều 10 đến Điều 19) quy định về thành lập cơ quan quản 

lý từ Trung ương đến địa phương, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn. Về tổ 

chức cấp Trung ương, Luật quy định Ủy ban quốc gia được thành lập dưới 

quyền của Nội các Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Nhật Bản, các 

Phó chủ tịch là Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Môi trường và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, 

Thương mại và Công nghiệp.  

Chương IV: Các giải pháp pháp kiểm soát phát thải khí nhà kính, gồm có 

8 Điều (từ Điều 20 đến Điều 27) quy định về vai trò của Chính phủ, các Bộ, 

ngành và địa phương trong  ây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế 

hoạch hành động quốc gia. Luật quy định, Kế hoạch hành động quốc gia bao 

gồm có các nội dung là: (i) Thời kỳ kế hoạch, (ii) Mục tiêu của Kế hoạch hành 

động quốc gia, (iii) Các giải pháp thực hiện trong giai đoạn Kế hoạch hành 

động quốc gia, (iv) Các hoạt động khác cần triển khai. Ở cấp địa phương, 

tương ứng với Kế hoạch hành động quốc gia, cũng cần xây dựng Kế hoạch 

hành động ở cấp địa phương với mục tiêu, nội dung và giải pháp phù hợp với 

Kế hoạch hành động quốc gia.  

Chương V: Đảm bảo vai trò hấp thụ khí nhà kính của rừng và thực vật, 

được quy định tại Điều 28.  
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Chương VI: Kiểm kê tài khoản hạn ngạch, gồm có 13 Điều (từ Điều 29 

đến Điều 41), với nhiều quy định quan trọng về công tác quản l  Nhà nước của 

Bộ Môi trường, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và địa phương trong 

việc kiểm kê hạn ngạch hàng năm; quy định về mở mới và duy trì tài khoản 

hạn ngạch của doanh nghiệp.  

Chương VII: Các điều khoản khác, gồm có 6 Điều (Điều 42 đến Điều 47) 

quy định về sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, liên kết 

với các Luật khác như Luật Cơ bản về Lâm nghiệp; quy định về phí phải trả 

cho việc mở tài khoản hạn nghạch, nhượng quyền, khai thác và sử dụng tài liệu 

của Nhà nước, xử phạt vi phạm; quy định về quyền hạn sử dụng dữ liệu của 

Nhà nước.  

Chương VIII: Quy định về xử phạt vi phạm, gồm có 3 Điều (từ Điều 48 

đến Điều 50) quy định về các mức xử phạt vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, 

cá nhân và doanh nghiệp vi phạm Điều 21, Điều 24, Điều 32 và Điều 33.  

Nhìn chung, Luật Thúc đẩy các biện pháp ứng phó với sự ấm lên toàn 

cầu (1998, 2002, 2006, 2013) là một văn bản luật quy định rõ vấn đề quản lý 

Nhà nước về BĐKH của Nhật Bản. Trong đó, trọng tâm của Luật là tạo ra hành 

lang pháp lý về quản lý phát thải KNK chống BĐKH. Một số quy định đáng 

chú   như: (i) Khung trách nhiệm của các cấp chính quyền (trung ương, địa 

phương), doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các giải pháp ứng phó với 

nóng lên toàn cầu; (ii) Kế hoạch giảm phát thải KNK và tăng cường khả năng 

hấp thụ KNK; (iii) Triển khai các giải pháp đồng bộ từ cấp bộ/ngành và địa 

phương nhằm đạt được mục tiêu giảm phát thải KNK mà Nhật Bản đã k  kết 

trong Nghị định thư Kyoto; (iv) Tổ chức bộ máy Nhà nước; (v) Chế độ báo 

cáo, tài chính, cung cấp thông tin phát thải, hệ thống quản lý tín chỉ carbon, chế 

tài xử lý. 

c) Luật chuyên ngành có lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu của 

Nhật Bản: 

Bảng 2.5 trình bày một số văn bản luật chuyên ngành có lồng ghép vấn 

đề ứng phó với BĐKH đã được ban hành tại Nhật Bản. Kết quả thống kê cho 

thấy rõ, chính sách ưu tiên của Nhật Bản là giảm phát thải KNK và hướng đến 

phát triển nền kinh tế carbon thấp. Các lĩnh vực ưu tiên trong giảm phát thải 

KNK của Nhật Bản như nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, 
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năng lượng tái tạo, sản xuất năng lượng sạch hơn, LULUCF, các quá trình 

công nghiệp… Về cơ bản, chính sách ứng phó với BĐKH của Nhật Bản trong 

các văn bản luật này là thống nhất với các luật riêng về BĐKH. 

Bảng 2.5. Các văn bản luật có lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu của Nhật Bản 

[85, 86, 87] 

STT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

1 

Nâng cao 

năng 

suất, hiệu 

quả sử 

dụng 

năng 

lượng 

Luật Sử dụng hợp lý năng lượng (1979): Thời điểm mới ban 

hành, Luật là một trong hai văn bản luật trụ cột của Nhật Bản 

trong giảm thiểu BĐKH. Các lĩnh vực áp dụng: Công nghiệp, 

thương mại, cộng đồng dân cư và giao thông vận tải. Đối tượng 

áp dụng Luật là các nhà máy I sử dụng hơn 3.000kL tương đương 

và Nhà máy II sử dụng từ 1.500-3.000kL tương đương.  

Luật Cải thiện hiệu quả tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà 

(2015): Luật đã đưa ra một số quy định nhằm tăng hiệu suất sử 

dụng năng lượng tại các tòa nhà lớn.  

2 

Năng 

lượng tái 

tạo 

Luật Thúc đẩy phát triển và giới thiệu năng lượng thay thế 

dầu mỏ (1979): Luật được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển 

năng lượng tái tạo, dần dần thay thế dầu mỏ. 

Luật Các biện pháp đặc biệt để khuyến khích sử dụng năng 

lượng mới (1997): Luật được ban hành nhằm thúc đẩy quá trình 

trình giới thiệu năng lượng mới, với chính sách hỗ trợ tài chính 

cho các doanh nghiệp sản  uất và doanh nghiệp sử dụng năng 

lượng mới. Năng lượng mới được quy định là năng lượng không 

có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch và dầu mỏ (được định nghĩ 

trong Luật Thúc đẩy phát triển và giới thiệu năng lượng thay thế 

dầu mỏ). 

Luật Mua điện có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo bởi doanh 

nghiệp điện (2011): Quy định nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng 

lượng tái tạo thông qua các chính sách hỗ trợ về tài chính. 

Luật Thúc đẩy sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái 

tạo hài hòa với phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy 

sản (2014): Luật được ban hành nhằm thúc đẩy sự phát triển sản 

 uất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo theo tiêu chí hài hòa 

và phục vụ sự phát triển của nông-lâm nghiệp và thủy sản, ứng 

phó với BĐKH.  
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STT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

Luật Thúc đẩy sử dụng các khu vực biển để phát triển các 

cơ sở sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo trên biển 

(2018): Luật được ban hành nhằm tạo ra các chính sách nhằm 

thúc đẩy phát triển các dự án điện ngoài khơi.  

3 

Sản  uất 

sạch hơn 

trong sản 

 uất điện 

năng 

Luật Cơ bản về chính sách năng lượng (2002): Luật được ban 

hành nhằm định hướng chính sách về năng lượng một cách tổng 

thể nhằm đạt được các mục tiêu mà Nhật Bản đã tham gia k  kết 

trong Nghị định thư Kyoto. Luật quy định các quy tắc và chính 

sách khuyến khích cung cấp năng lượng an toàn và thân thiện 

hơn với môi trường. Trong đó, Chính phủ có trách nhiệm lập các 

quy hoạch tổng thể về năng lượng.  

4 

LULUCF 

 

Luật Thúc đẩy thành phố carbon thấp (2012): Luật đưa ra 

các quy định về tòa nhà carbon thấp và khuyến khích phát triển 

carbon thấp thông qua các chính sách hỗ trợ tài chính như trợ giá 

và giảm thuế. Chính quyền địa phương được yêu cầu lập Kế 

hoạch Phát triển thành phố carbon thấp và Chính phủ hỗ trợ tài 

chính nhằm hướng tới một thành phố nhỏ gọn, tiết kiệm năng 

lượng. 

5 Các quá 

trình 

công 

nghiệp 

Luật Sử dụng và quản lý hợp lý hợp chất carbon (2015): 

Luật được ban hành với hình thức không bắt buộc. Mục đích 

chính là tăng cường sử dụng và quản l  hiệu quả hợp chất 

carbon.  

6 

Tài chính 

BĐKH 

 

Luật Thúc đẩy hợp đồng xem xét giảm phát thải KNK và 

các loại hợp đồng khác của Nhà nước và các tổ chức (hay 

Luật Hợp đồng cân nhắc về môi trường, 2007): Luật được 

ban hành nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan công quyền và tổ 

chức khi  em  ét các hợp đồng/dự án cần chú   đến hiệu quả về 

môi trường và giảm phát thải KNK. 

Luật Sửa đổi một phần Luật về các biện pháp thuế đặc biệt 

(hay còn gọi là Luật Cải cách thuế, 2012): Luật quy định về áp 

dụng thuế carbon nhằm giảm thiểu BĐKH, có hiệu lực từ tháng 

10/2012. Luật được áp dụng đối với lĩnh vực năng lượng sử 

dụng nhiên liệu hóa thạch và dầu mỏ. Các doanh nghiệp phát 

thải carbon cao sẽ được đánh thuế theo các hạn mức quy định, 

kinh phí thu được từ thuế sẽ được sử dụng phục vụ các Chương 

trình giảm phát thải carbon.  



112| 

STT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

7 

Thích 

ứng 

 

 

 

Luật Cứu trợ thiên tai (1947): Mục đích chính của Luật là bảo 

vệ các nạn nhân của thảm họa và duy trì trật tự  ã hội bằng cách 

yêu cầu Chính phủ cung cấp các hoạt động cứu trợ thiên tai.  

Luật Cung cấp chi phí cứu trợ thiên tai (1948): Luật thiết lập 

các tiêu chí để điều chỉnh việc cung cấp các Quỹ cứu trợ thiên 

tai. Luật cho phép Quỹ cứu trợ thiên tai cho người dân và chính 

quyền địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặt giới hạn tổng 

số tiền cứu trợ thiên tai mà một cá nhân có thể nhận được và  ác 

định trách nhiệm của chính quyền cấp quốc gia và cấp tỉnh trong 

việc tài trợ cứu trợ thiên tai. 

Luật Cơ bản về các biện pháp ứng phó với thiên tai (1961): 

Luật quy định khuôn khổ tổng thể về phòng ngừa, ứng phó và 

khắc phục hậu quả thiên tai ở Nhật Bản. Luật thiết lập và  ác 

định vai trò của các Hội đồng phòng chống thiên tai ở cấp quốc 

gia và địa phương.  

Luật Cơ bản về khả năng chống chịu của quốc gia để ngăn 

ngừa và giảm nhẹ thảm họa nhằm phát triển khả năng 

chống chịu trong cuộc sống của công dân (2013): Luật quy 

định trách nhiệm của Chính phủ trong tăng cường khả năng 

chống chịu tốt hơn trước các thảm họa, đặc biệt là các thảm họa 

ở quy mô lớn. Luật cũng đưa ra các quy định về trách nhiệm của 

Chính phủ trong  ác định khả năng chống chịu,  ây dựng và 

thực hiện các giải pháp chống chịu với thảm họa. 

Một điểm quan trọng của Luật là Chính phủ có trách nhiệm  ây 

dựng, ban hành và cập nhật “Kế hoạch quốc gia về khả năng 

chống chịu với thảm họa”. Chính phủ thành lập Cơ quan đầu 

mối thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch quốc gia. 

2.2.3. Tình hình lập pháp về biến đổi khí hậu ở Hàn Quốc 

a) Luật Khung về carbon thấp và tăng trưởng xanh (2010; sửa đổi và bổ 

sung vào năm 2011, 2013, 2016) 

Luật hóa vấn đề ứng phó với BĐKH được quan tâm từ những năm đầu 

của thế kỷ XXI. Ngày 13/1/2010, Hàn Quốc ban hành Luật Khung về carbon 

thấp và tăng trưởng xanh (gọi tắt là Luật Khung), cập nhật lần đầu vào ngày 

14/4/2011. Đến năm 2013, Luật tiếp tục được sửa đổi và cập nhật hai lần vào 

ngày 23/3/2013 và ngày 30/6/2013. Gần đây nhất, Luật được cập nhật và sửa 
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đổi vào ngày 29/3/2016. Mục tiêu chính của Luật là (i) Thúc đẩy phát triển 

kinh tế carbon thấp, tăng trưởng xanh; (ii) Tăng cường sử dụng công nghệ xanh 

và các ngành công nghiệp xanh; (iii) Phát triển hài hòa nền kinh tế và môi 

trường; (iv) Nâng cao chất lượng đời sống người dân và khẳng định phát triển 

theo hướng văn minh, tiên tiến và trách nhiệm quốc tế trong ứng phó với 

BĐKH thông qua phát triển xã hội carbon thấp.  

Luật Khung về carbon thấp và tăng trưởng xanh (2013) bao gồm 64 Điều 

và được điều chỉnh còn 63 Điều vào năm 2016. Về cơ bản, nội dung của Luật 

có thể phân thành các nhóm nội dung sau:  

(i) Mục tiêu của Luật được quy định tại Điều 1. Trong đó, mục tiêu chính 

là phát triển nền kinh tế xanh, các bon thấp và hài hòa với môi trường dựa trên 

nền tảng công nghệ xanh và công nghiệp xanh.  

(ii) Các thuật ngữ và khái niệm được quy định tại Điều 2. 

(iii) Các nguyên tắc cơ bản trong thúc đẩy carbon thấp và tăng trưởng 

xanh của Hàn Quốc được quy định tại Điều 3; bao gồm 9 Điểm quy định 

những vấn đề cơ bản về định hướng chính sách và công nghệ của Hàn Quốc. 

Cụ thể, các định hướng chính được quy định trong Luật là xây dựng và ban 

hành Chiến lược về tăng trưởng  anh và năng lượng tái tạo; nâng cao năng lực 

thị trường và cơ hội việc làm của nền kinh tế xanh và carbon thấp; tối ưu hóa 

chức năng thị trường của nền kinh tế xanh và carbon thấp nhằm thúc đẩy phát 

triển kinh tế tư nhân; công nghệ xanh là cốt lõi cho phát triển nền kinh tế 

carbon thấp và cơ hội việc làm; hỗ trợ tài chính cho phát triển công nghệ xanh; 

sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên thiên nhiên; sắp xếp lại cơ sở hạ 

tầng đô thị, giao thông vận tải và hệ thống thoát nước phù hợp với nền kinh tế 

carbon thấp, bảo tồn giá trị tài nguyên thiên nhiên; phân phối lại các nguồn lực 

một cách hiệu quả thông qua cải cách về thuế và tài chính; phát triển nền kinh 

tế xanh và các bon thấp là trách nhiệm của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và 

cộng đồng dân cư; cập nhật và phân tích diễn biến phát triển nền kinh tế xanh 

trên thế giới và Hàn Quốc để điều chỉnh chính sách phù hợp.  

(iv) Trách nhiệm của cơ quan Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và 

cộng đồng được quy định từ Điều 4 đến Điều 7. Luật quy định rõ trách nhiệm 

của Chính phủ, Bộ chuyên ngành, các Bộ/ngành, địa phương, doanh nghiệp và 

cộng đồng. Trong đó, trách nhiệm và vai trò của Chính phủ và các Bộ/ngành 
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Trung ương được thể hiện rõ nét qua việc tổ chức, xây dựng và ban hành chính 

sách, cũng như giám sát thực hiện. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm 

trong việc chi tiết hóa chính sách phù hợp với điều kiện địa phương, giám sát 

và báo cáo. Doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cần thực hiện theo các quy 

định của Luật với các ưu đãi về tài chính và công nghệ.  

(v) Quy định về liên kết với các văn bản luật có liên quan được quy định 

tại Điều 8; 

(vi) Chiến lượng quốc gia, Kế hoạch quốc gia về carbon thấp và tăng 

trưởng xanh được quy định từ Điều 9 đến Điều 13; bao gồm các quy định cụ thể 

về Chiến lược quốc gia về carbon thấp và tăng trưởng xanh, xây dựng và triển 

khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH từ trung ương đến địa 

phương. 

(vii) Tổ chức bộ máy Nhà nước về BĐKH được quy định từ Điều 14 đến 

Điều 20; gồm có quy định về Uỷ ban Quốc gia về tăng trưởng xanh và bộ máy ở 

các Bộ/ngành, địa phương. 

(viiii) Phát triển nền kinh tế xanh, carbon thấp được quy định từ Điều 21 

đến Điều 36; bao gồm quy định về nguyên tắc chính trong phát triển xanh, 

carbon thấp, hỗ trợ tài chính và công nghệ, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 

nhiên, chính sách thuế, chính sách đặc quyền, tiêu chuẩn công nghệ xanh, hỗ 

trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển khu công nghiệp xanh. 

(ix) Việc triển khai thực hiện ứng phó với BĐKH, kiểm kê KNK, phát 

triển bền vững được quy định từ Điều 37 đến Điều 55; bao gồm các quy định 

về nguyên tắc ứng phó với BĐKH, nguyên tắc phát triển năng lượng, Kế hoạch 

quốc gia ứng phó với BĐKH, Kế hoạch quốc gia về năng lượng, thực thi ứng 

phó với BĐKH và tăng trưởng xanh, thực thi giảm phát thải KNK, hệ thống 

quản lý KNK, hệ thống giao dịch phát thải, công nghiệp xanh, công trình xanh, 

nông nghiệp và thủy sản xanh, du lịch xanh. 

 (ix) Công tác truyền thông, giáo dục phổ biến kiến thức được quy định 

từ Điều 56 đến Điều 58; bao gồm về xây dựng văn hóa sản xuất và tiêu dùng 

xanh, cuộc sống xanh, giáo dục và phổ biến kiến thức cộng đồng. 

 ( ) Các quy định khác từ Điều 59 đến Điều 62; bao gồm cả hợp tác quốc 

tế, xử lý vi phạm và các loại báo cáo. 
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Về cơ bản, Luật Khung về carbon thấp và tăng trưởng xanh (2016) là một 

văn bản luật quy định khá đầy đủ các vấn đề về ứng phó với BĐKH và tăng 

trưởng xanh. Luật là hành lang pháp lý cho thực hiện các mục tiêu trung hạn và 

dài hạn về giảm phát thải KNK, thị trường và thuế carbon, nhãn carbon, mở ra 

cơ hội cho phát triển ngành năng lượng tái tạo và năng lượng mới, thực hiện 

các cam kết quốc tế về BĐKH. Để thực hiện được các mục tiêu đặt ra, Chính 

phủ có trách nhiệm xây dựng và ban hành Chiến lược quốc gia, Kế hoạch hành 

động và Kế hoạch 5 năm trong giai đoạn 20 năm. Chiến lược và Kế hoạch quốc 

gia về carbon thấp và tăng trưởng  anh được quy định đề cập đến các vấn đề: 

(i) Đảm bảo an ninh năng lượng và độc lập; (ii) Đảm bảo cung cấp năng lượng 

từ nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo; (iii) Quản lý và sử dụng năng lượng 

tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, Luật Khung cũng đề cập đến thực hiện các 

chính sách về REDD (giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng), sử dụng 

đất và giao thông vận tải (bao gồm cả việc thiết lập các tiêu chuẩn về phát thải 

từ các loại  e hơi khác nhau). Về mặt triển khai ứng phó với BĐKH, Luật 

Khung quy định vấn đề đánh giá tác động của BĐKH và thích ứng với BĐKH 

là căn cứ cho việc cập nhật và điều chỉnh chính sách phù hợp.  

Luật được xây dựng dựa trên nguyên tắc chính là phát triển kinh tế xanh 

và tăng trưởng xanh thông qua công nghệ mới thân thiện với môi trường, hài 

hòa giữa kinh tế và môi trường. Về mặt tổ chức thực hiện, Luật có những quy 

định quan trọng: (i) Uỷ ban Quốc gia về tăng trưởng  anh được thành lập và 

hoạt động dưới sự quản lý của Văn phòng Thủ tướng (Điều 14); (ii) Chính phủ 

thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp xanh thông qua các chính sách hỗ trợ 

chuyển đổi, đặt ra các mục tiêu cụ thể và điều chỉnh hạ tầng theo cấu trúc thân 

thiện với môi trường; (iii) Các doanh nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp 

xanh sẽ được ưu tiên hỗ trợ về tài chính, thuế và công nghệ; (iv) Chính phủ tạo 

điều kiện và môi trường thuận lợi cho phát triển khoa học công nghệ và thương 

mại theo hướng carbon thấp, tăng trưởng xanh; (v) Chính phủ thiết lập hệ 

thống quản lý tổng hợp thông tin về phát thải KNK và các bộ/ngành, doanh 

nghiệp thực hiện báo cáo hàng năm về phát thải KNK. 

b) Luật chuyên ngành có lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu của 

Hàn Quốc: 

Bảng 2.6 trình bày một số văn bản luật chuyên ngành liên quan đến ứng 

phó với BĐKH đã được ban hành tại Hàn Quốc. Có thể nhận thấy, chính sách 
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trọng tâm của Hàn Quốc là hướng đến giảm phát thải KNK, bảo vệ môi trường, 

phát triển nền kinh tế carbon thấp và tăng trưởng  anh. Các quy định trong các 

văn bản luật chuyên ngành bổ trợ ứng phó với BĐKH là thống nhất và phù hợp 

với Luật Khung về carbon thấp, tăng trưởng xanh. 

Bảng 2.6. Các văn bản luật có lồng ghép ứng phó  

với biến đổi khí hậu của Hàn Quốc [65, 71] 

STT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

1 

Nâng cao 

năng 

suất, hiệu 

quả sử 

dụng 

năng 

lượng 

Luật Hợp lý hóa sử dụng năng lượng (1980): Mục đích là thúc 

đẩy tăng trưởng  anh, đồng thời đóng góp vào các nỗ lực quốc 

tế nhằm giải quyết vấn đề BĐKH. Luật yêu cầu Chính phủ  em 

 ét các biện pháp để đạt được hiệu quả mục tiêu của chính sách 

năng lượng quốc gia về sự ổn định giữa nhu cầu và cung cấp 

năng lượng cần thiết cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế, 

giảm thiểu các yếu tố hủy hoại môi trường, hợp l  hóa việc sử 

dụng năng lượng. Theo Luật, Chính phủ phải thiết lập và thực 

thi chính sách giảm thiểu KNK toàn diện, các chính quyền địa 

phương phải thiết lập các kế hoạch địa phương cho phù hợp. 

Luật Cung cấp năng lượng tích hợp (1991): Mục đích của 

Luật là thúc đẩy bảo tồn năng lượng phù hợp với các nguyên tắc 

của UNFCCC. Luật thúc đẩy phát triển kế hoạch tổng thể về 

cung cấp năng lượng tổng hợp (nhiệt hoặc nhiệt và điện), quy 

định các vấn đề liên quan đến việc  ây dựng, vận hành và an 

toàn của các cơ sở năng lượng tích hợp. 

Luật Phát triển và tạo điều kiện sử dụng lưới thông minh 

(2011): Luật được ban hành nhằm mục đích tạo ra các lưới điện 

thông minh và tạo điều kiện tăng trưởng  anh nhằm đối phó với 

BĐKH. Chính phủ  ây dựng và thực hiện kế hoạch 5 năm để tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng lưới điện thông minh.  

2 

Năng 

lượng tái 

tạo 

Luật Kinh doanh điện (1990; sửa đổi vào năm 2020): Luật 

quy định việc mua và giá cố định điện sản  uất từ các nguồn tái 

tạo. Bất kỳ nguồn điện năng lượng tái tạo nào đã hòa vào lưới 

điện đều được kinh doanh theo giá cố định. Chính phủ ban hành 

chính sách bù giá điện do sự chênh lệch giữa giá năng lượng hạt 

nhân, năng lượng tái tạo và nhiên liệu hóa thạch. Tháng 6/2020, 

văn bản luật được cập nhật và sửa đổi nhằm nới lỏng quy trình 

hành chính đối với các dự án năng lượng tái tạo ở quy mô nhỏ 

và quy định về chủ sở hữu. 

Luật khuyến khích phát triển, sử dụng và phổ biến năng 

lượng mới và tái tạo (2004): Mục đích là thúc đẩy đa dạng hóa 
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STT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

các nguồn năng lượng thông qua việc thúc đẩy phát triển công 

nghệ, sử dụng và phân phối năng lượng mới và năng lượng tái 

tạo; đồng thời kích hoạt ngành năng lượng mới và ngành năng 

lượng tái tạo. Luật cho phép thiết lập các tiêu chuẩn danh mục 

tái tạo (RPS) cho tỷ lệ tối thiểu của sản  uất năng lượng tái tạo 

và giao dịch chứng chỉ năng lượng tái tạo. 

Luật Năng lượng (2006): Luật được ban hành nhằm đưa ra tầm 

nhìn dài hạn và toàn diện, các nguyên tắc cơ bản trong chính 

sách năng lượng của Hàn Quốc. Đối với công tác ứng phó với 

BĐKH, Luật quy định về phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng 

hợp l  và tiết kiệm điện, giảm phát thải KNK. 

3 Sản  uất 

sạch hơn 

trong sản 

 uất điện 

năng 

Luật Thúc đẩy kinh tế và quản lý an toàn Hydro (2021): Luật 

quy định Hydro là nhiên liệu carbon thấp, dùng để sưởi ấm; quy 

định về  e hydro, lưu trữ và vận chuyển năng lượng. Nền kinh tế 

Hydro là một phần của nền kinh tế carbon thấp. 

4 

Năng 

lượng hạt 

nhân 

Luật Phát triển năng lượng nhiệt hạch và Luật Thúc đẩy 

năng lượng hạt nhân (2006): Luật quy định các kế hoạch tổng 

thể, kế hoạch dự án và kế hoạch thực hiện để thúc đẩy năng 

lượng tổng hợp hạt nhân, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các 

doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ 

phát triển nhiệt hạch. 

5 

LULUCF 

Luật Phát triển hậu cần vận tải bền vững (2009): Luật nhằm 

thúc đẩy sự phát triển hệ giao thông vận tải bền vững, phù hợp 

với một số nguyên tắc cơ bản như: (1) Phát triển hệ thống giao 

thông vận tải carbon thấp (thông qua các chính sách giảm phát 

thải KNK); (2) Thúc đẩy hệ thống cảng biển/sông thân thiện với 

môi trường, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên; (3) Nâng cao 

tính cơ động, khả năng tiếp cận an toàn của hệ thống giao thông 

vận tải; (4) Sử dụng hiệu quả, hài hòa tài nguyên đất và hệ thống 

giao thông vận tải. 

6 

Các quá 

trình 

công 

nghiệp 

Luật Khuyến khích phát triển và phân phối xe hơi thân 

thiện với môi trường (2004): Luật quy định Bộ Thương mại, 

Công nghiệp và Năng lượng lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch 

thực hiện để thúc đẩy phát triển và phân phối  e hơi thân thiện 

với môi trường ( e hơi điện,  e hơi chạy bằng năng lượng mặt 

trời,  e hơi hybrid,  e chạy pin nhiên liệu,  e chạy bằng khí đốt 

tự nhiên hoặc  e chạy bằng động cơ diesel sạch). Các quy định 

trong Luật thể hiện Hàn Quốc hỗ trợ các nhà phát triển và người 

tiêu dùng đối với  e hơi thân thiện với môi trường. 



118| 

STT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

Luật Bảo tồn không khí sạch (2007): Luật được ban hành 

nhằm ngăn ngừa ô nhiễm không khí. Điều 9 của Luật quy định 

rằng, Chính phủ sẽ tham gia tích cực vào các nỗ lực quốc tế, như 

trao đổi thông tin và công nghệ môi trường với các quốc gia 

khác, đưa ra các chính sách nghiên cứu và khảo sát, phục hồi và 

tái chế, phát triển các sản phẩm thay thế nhằm giảm phát thải 

KNK và các chất thay đổi hệ sinh thái. Điều 11 quy định Chính 

phủ thiết lập các kế hoạch giảm phát thải KNK. 

Luật Thúc đẩy mua sắm sản phẩm thân thiện với môi 

trường (2010): Mục đích của Luật là thúc đẩy việc mua sắm các 

sản phẩm thân thiện với môi trường (đã được được định nghĩa 

trong Luật khung về carbon thấp, tăng trưởng  anh). Luật quy 

định bắt buộc các tổ chức công phải mua các sản phẩm thân 

thiện với môi trường, là cơ sở pháp l  để thiết lập hệ thống quản 

l  dữ liệu cung cấp thông tin về các sản phẩm thân thiện với môi 

trường. 

7 

Tài chính 

BĐKH 

Luật phân bổ và giao dịch giấy phép phát thải KNK (2012): 
Luật được ban hành nhằm giúp Hàn Quốc đạt được các mục tiêu 

quốc gia về giảm thiểu KNK bằng cách giới thiệu hệ thống mua 

bán phát thải KNK theo cơ chế thị trường. Giai đoạn đầu tiên 

của kế hoạch giao dịch bắt đầu vào năm 2015, trong đó đối 

tượng mục tiêu phải tham gia thị trường là các doanh nghiệp 

phát thải 125.000 tấn CO2 tương đương trở lên mỗi năm và các 

nhà máy, tòa nhà và trang trại chăn nuôi phát sinh ít nhất 25.000 

tấn CO2 tương đương. 

2.2.4. Tình hình lập pháp về biến đổi khí hậu ở Thái Lan 

a) Dự thảo Luật Môi trường và Biến đổi khí hậu 

Năm 2021, Thái Lan trình Chiến lược quốc gia về giảm phát thải KNK 

dài hạn đến giữa thế kỷ XXI lên UNFCCC. Trong Chiến lược quốc gia, Thái 

Lan lần đầu tiên công bố dự thảo Luật Môi trường và Biến đổi khí hậu 

(Environment and Climate Change Law).  

Tháng 2/2022, Thái Lan đã hoàn thành và trình Quốc hội dự thảo Luật 

Môi trường và Biến đổi khí hậu. Mục tiêu của dự thảo luật là nhằm ứng phó 

với tác động của BĐKH toàn cầu, thực hiện các cam kết quốc tế tại Thỏa thuận 

Paris và COP-26, đưa vấn đề BĐKH và môi trường vào Chương trình nghị sự 

quốc gia.  
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Các căn cứ xây dựng dự thảo luật bao gồm: (i) Nội luật hóa các cam kết 

quốc tế của Thái Lan tại Thỏa thuận Paris (2015) và COP-26 (2021); (ii) Kế 

hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2022-2027; (iii) Kế hoạch Năng lượng Quốc 

gia nhằm thực hiện các cam kết của Thái Lan tại COP-26. Kế hoạch được phê 

duyệt nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon trong lĩnh vực năng lượng và giao 

thông vào năm 2070, giảm 20-25% phát thải KNK vào năm 2030; (iv) Thực 

hiện các nghĩa vụ và công ước quốc tế khác mà Thái Lan đã tham gia.  

Dự thảo luật
9
 gồm các phần chính: (i) Mục tiêu của luật, (ii) Các thuật 

ngữ và khái niệm; (iii) Các quy định chung và khung pháp lý; (iv) Các hiệp 

định và thỏa thuận quốc tế; (v) Liên kết với các văn bản luật có liên quan; (vi) 

Bảo vệ môi trường; (vii) Biến đổi khí hậu; (viii) Các quy định khác. Trong đó, 

vấn đề bảo vệ môi trường được quy định trong dự thảo luật bao gồm chất 

lượng không khí và nước, hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, rác thải 

rắn và vấn đề nguy hại, ô nhiễm môi trường đất. Đối với vấn đề BĐKH, trọng 

tâm là tập trung vào các quy định nhằm thực hiện cam kết của Thái Lan tại 

Thỏa thuận Paris và COP-26.  

Nội dung của dự thảo luật quy định: (i) Thành lập Ủy ban Chính sách 

Quốc gia về BĐKH, có thẩm quyền đề xuất chính sách, giải pháp và quy định, 

xây dựng kế hoạch và mô hình quốc gia ứng phó với BĐKH; (ii) Quy định rõ 

quyền của công dân được Nhà nước cung cấp thông tin về BĐKH, phản hồi 

thông tin và bày tỏ ý kiến đối với hoạt động ứng phó với BĐKH, cũng như 

tham gia, tài trợ cho các hoạt động ứng phó với BĐKH; (iii) Nhà nước có trách 

nhiệm thực hiện đánh giá hoạt động ứng phó với BĐKH và đánh giá tác động 

của BĐKH, cung cấp thông tin và cảnh báo, hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu và 

phát triển công nghệ thích ứng với BĐKH, triển khai các chính sách ứng phó 

với BĐKH. 

Theo dự thảo luật, Ủy ban Chính sách Quốc gia về BĐKH có trách 

nhiệm xây dựng Kế hoạch quốc gia giảm thiểu KNK, yêu cầu các cơ quan Nhà 

nước và khối tư nhân phải thực hiện. Tổng Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) có 

nhiệm vụ cung cấp thông tin về thời tiết, khí hậu, mực nước, thiên tai… và tác 

động cho các ngành KTXH (quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp, giao thông 

                                           
9  https://thelawreviews.co.uk/title/the-environment-and-climate-change-law-

review/thailand#:~:text=The%20 

approved%20plan%20aims%20to,25%20per%20cent%20by%202030.  
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vận tải, xây dựng, sức khỏe cộng đồng, du lịch…). Quỹ BĐKH được thành lập 

nhằm hỗ trợ tài chính cho các cơ quan Nhà nước và khối tư nhân thực hiện 

công tác ứng phó với BĐKH, nghiên cứu và phát triển công nghệ. Trong đó, 

Thái Lan ưu tiên vấn đề lưu trữ KNK, giảm phát thải và hiệu quả trong ứng 

phó với BĐKH. 

Tại Thái Lan, không có tòa án chuyên biệt về vấn đề môi trường và BĐKH. 

Tuy nhiên, tại nhiều cơ quan có các bộ phận xử lý về các vi phạm liên quan 

đến môi trường và BĐKH. Trong dự thảo luật cũng đưa ra các quy định về xử 

lý vi phạm, từ phạt hành chính đến kết án tù, tịch thu tài sản và cấm hoạt động. 

Dự thảo luật quy định các chính sách ưu tiên và giải pháp giảm phát thải 

KNK, bao gồm:  

- Ban hành Chiến lược Quốc gia thực hiện NDCs và lồng ghép BĐKH 

vào Kế hoạch Năng lượng Quốc gia. Cụ thể, các mục tiêu đưa ra: (i) Xây dựng 

một đạo luật giúp điều chỉnh lượng phát thải KNK; (ii) Thúc đẩy hợp tác quốc 

tế về BĐKH; (iii) Thúc đẩy sử dụng phương tiện giao thông vận tải sử dụng 

điện (Evs); (iv) Trồng mới 100 triệu cây xanh vào cuối năm 2022. 

- Chính sách ưu tiên hỗ trợ khối doanh nghiệp và tư nhân trong triển khai 

thực hiện Luật. Cụ thể, các chính sách ưu tiên là: (i) Ủy ban Chính sách Xe 

điện Quốc gia xem xét ban hành chính sách ưu đãi về thuế và sản xuất cho nhà 

sản xuất và người tiêu dùng; (ii) Cục Tiêu thụ đặc biệt dựa trên tỷ lệ phát thải 

CO2, ban hành các chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô và xe 

máy điện; (iii) Ban Đầu tư ban hành các chính sách ưu đãi đối với  e điện và 

sản xuất thân thiện với môi trường.  

Dự thảo luật quy định các chính sách ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp tự 

nguyện giảm thiểu KNK thông qua Cơ chế Phát triển sạch. Tổ chức Quản lý 

khí nhà kính Thái Lan (TGO) đã  ây dựng thị trường carbon tự nguyện vào 

năm 2012 và phát triển Chương trình mua bán khí thải tự nguyện (V-ETS Thái 

Lan) để hỗ trợ các hoạt động giảm thiểu carbon hiệu quả. Mua bán giấy phép 

phát thải carbon có thể giao dịch dựa trên các thỏa thuận. Tuy nhiên, thị trường 

carbon theo quy định sẽ do Chính phủ quản lý vẫn chưa được thành lập. Trong 

tương lai, sáng kiến thị trường carbon được kỳ vọng sẽ giúp giảm lượng khí 

thải carbon công nghiệp nếu các quy định nghiêm ngặt được ban hành. 
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b) Luật chuyên ngành có lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu của 

Thái Lan 

Tại Thái Lan, vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH đã ban 

hành trong Hiến pháp (2017). Hiến pháp quy định, Nhà nước có trách nhiệm bảo 

tồn, bảo vệ, duy trì, phục hồi, quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, môi 

trường và đa dạng sinh học một cách cân bằng và bền vững; cộng đồng dân cư 

địa phương được phép tham gia và hưởng lợi theo quy định của pháp luật.  

Bên cạnh Hiến pháp (2017), nhiều văn bản luật chuyên ngành liên quan 

đến ứng phó với BĐKH cũng được ban hành. Trong đó, hầu hết các văn bản 

luật liên quan đến lĩnh vực quản l  môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 

và dự báo khí tượng thủy văn. Trong lĩnh vực thích ứng với BĐKH, Thái Lan 

đã ban hành Luật Thúc đẩy bảo tồn năng lượng năm (1992) và Luật Công 

nghiệp năng lượng (2007) (Bảng 2.7).  

Bảng 2.7. Các văn bản luật có lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu của Thái Lan 

[65, 82]  

TT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

1 

Nâng cao 

năng suất, 

hiệu quả 

sử dụng 

năng 

lượng 

Luật Thúc đẩy bảo tồn năng lượng năm (1992): Luật ban 

hành nhằm phục vụ công tác quản l  về năng lượng, gồm nâng 

cao hiệu suất, tái chế, giảm thất thoát và sử dụng hiệu quả năng 

lượng. Bên cạnh đó, theo quy định của Luật, Thái Lan đã thành 

lập quỹ thúc đẩy bảo tồn năng lượng nhằm phục vụ thúc đẩy 

phát triển các dự án về bảo tồn năng lượng. 

Luật Công nghiệp năng lượng (2007): Đối với công tác ứng 

phó với BĐKH, Luật quy định việc nâng cao hiệu quả sử dụng 

điện, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và hài hòa với thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường.  

2 Tổng hợp 

(Giảm nhẹ 

+ Thích 

ứng) 

Hiến pháp Thái Lan (2017): Hiến pháp quy định về bảo vệ môi 

trường bằng cách thiết lập một hệ thống quản l  tài nguyên 

nước, xem xét tới nhu cầu sử dụng, các yếu tố môi trường và 

BĐKH. 
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2.2.5. Tình hình lập pháp về biến đổi khí hậu ở Philippines  

a) Luật Biến đổi khí hậu của Philippines (2009) 

Luật Biến đổi khí hậu (2009) khẳng định Philippines là quốc gia chịu 

nhiều tác động, dễ bị tổn thương do BĐKH và nhấn mạnh sự cần thiết phải có 

các biện pháp thích ứng phù hợp. Luật là hành lang pháp lý để thực hiện tích 

hợp vấn đề BĐKH mang tính hệ thống, đồng bộ với giảm nhẹ rủi ro thiên tai, 

trong các giai đoạn xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển, chiến lược giảm 

nghèo và các công cụ, kỹ thuật phát triển. 

Nội chính của Luật tập trung vào các vấn đề: (i) Trách nhiệm chung và 

cụ thể; (ii) Nguyên tắc phòng ngừa; (iii) Mục tiêu của UNFCCC (giảm nhẹ và 

thích ứng); (iv) Khung hành động Hyogo giải quyết vấn đề giảm thiểu rủi ro 

thiên tai; (v) Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, trẻ em và người nghèo. Năm 

2012, Luật Biến đổi khí hậu được cập nhật và sửa đổi thông qua một số Điều 

quy định về Ủy ban quốc gia BĐKH và thành lập Quỹ cứu trợ cộng đồng. 

Luật Biến đổi khí hậu (2009) của Philippines gồm 26 Điều
10

 (chi tiết 

được trình bày trong Phụ lục 1). Kết cấu của Luật bao gồm các nội dung chính: 

(i) Các quy định chung được ban hành từ Điều 1 đến Điều 3; bao gồm định 

hướng chính sách và điều khoản áp dụng; (ii) Ủy ban quốc gia về BĐKH được 

quy định từ Điều 4 đến Điều 10; bao gồm thành lập, thành phần, chức năng 

nhiệm vụ, tổ chức họp, tiêu chuẩn và nhiệm kỳ, phụ cấp, văn phòng BĐKH và 

Ban kỹ thuật; (iii) Chiến lược và Chương trình về BĐKH được quy định từ 

Điều 11 đến Điều 14; bao gồm khung chung về BĐKH, Chiến lược và Chương 

trình quốc gia về BĐKH, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với 

BĐKH ở trung ương và địa phương; (iv) Vai trò của Chính phủ, cơ quan trung 

ương và địa phương, cũng như cơ chế phối hợp được quy định từ Điều 15 đến 

Điều 16; (v) Tài chính ứng phó với BĐKH được quy định từ Điều 17 đến Điều 

18; bao gồm về đơn vị quản lý tài chính, tiếp nhận các khoản đóng góp và phân 

bổ tài chính; (vi) Giám sát, đánh giá và báo cáo được quy định từ Điều 19 đến 

                                           
10 https://climate-laws.org/geographies/philippines/laws/the-climate-change-act-ra-9729-and-its-

implementing-rules-and-regulations-irr-administrative-order-no-2010-

01#:~:text=And%20Lulucf%20Transport-

,The%20Climate%20Change%20Act%20(RA%209729)%2C%20and%20its%20Implementing,2010%

2D01)&text=The%20Act%20acknowledges%20the%20Philippines,the%20need%20for%20appropriat

e%20adaptation.  
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Điều 22; bao gồm cả báo cáo Quốc hội, báo cáo thường niên của các cơ quan; 

(vii) Các quy định khác từ Điều 23 đến Điều 26; bao gồm về những điều khoản 

tách biệt, bãi bỏ và hiệu lực. 

Luật quy định Uỷ ban quốc gia về BĐKH là cơ quan có thẩm quyền cao 

nhất trong hoạch định chính sách, chiến lược và kế hoạch quốc gia về BĐKH. 

Uỷ ban quốc gia BĐKH có chức năng: (i) Giám sát, điều phối, đánh giá tình 

hình triển khai chính sách, kế hoạch về BĐKH; (ii) Xây dựng chiến lược và kế 

hoạch quốc gia về BĐKH, hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương  ây dựng 

kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH. Uỷ ban quốc gia về BĐKH được đặt 

trong Văn phòng của Tổng thống và dưới Uỷ ban có các Hội đồng tư vấn bao 

gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành, cơ quan, Viện nghiên cứu có liên quan. 

Bên cạnh đó, Luật cũng đưa ra những quy định chung về cơ chế điều hòa, phối 

hợp hoạt động ứng phó với BĐKH; phân bổ ngân sách cho BĐKH; báo cáo 

định kỳ liên quan đến BĐKH… 

Trong hoạt động hoạch định chính sách, Uỷ ban quốc gia BĐKH có trách 

nhiệm xây dựng và ban hành một số chính sách chính: (i) Khung quốc gia về 

BĐKH, làm cơ sở cho nghiên cứu và lập kế hoạch hành động; (ii) Kế hoạch 

hành động quốc gia về BĐKH; (iii) Hướng dẫn triển khai xây dựng và phê 

duyệt Kế hoạch hành động BĐKH của các địa phương. Quyền hạn và nhiệm 

của Uỷ ban quốc gia về BĐKH gồm: (i) Lồng ghép BĐKH, phối hợp với giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai vào các kế hoạch và chương trình phát triển quốc gia, 

ngành, địa phương và phối hợp các chương trình BĐKH của các cơ quan Chính 

phủ; (ii) Đề xuất luật, chính sách, chiến lược, chương trình về thích ứng và 

giảm nhẹ; (iii) Khuyến nghị đầu tư phát triển trọng điểm vào các lĩnh vực nhạy 

cảm với khí hậu như tài nguyên nước, nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên ven 

biển và biển, y tế và cơ sở hạ tầng; (iv) Tạo môi trường thuận lợi cho việc thiết 

kế các công cụ chia sẻ rủi ro, thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan, kiến 

nghị lồng ghép ứng phó với BĐKH vào chiến lượng, kế hoạch và quy hoạch 

phát triển KTXH; (v) Đại diện cho Philippines trong các cuộc đàm phán về 

BĐKH; (vi) Xây dựng và thực hiện các hướng dẫn  ác định mức độ dễ bị tổn 

thương trước các tác động của BĐKH và đánh giá thích ứng; (vii) Tạo điều kiện 

nâng cao năng lực cho việc lập kế hoạch thích ứng của địa phương, thực hiện 

và giám sát các sáng kiến về BĐKH ở các cộng đồng và khu vực dễ bị tổn thương. 
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Như vậy có thể thấy, cách tiếp cận xây dựng Luật Biến đổi khí hậu của 

Philippines là tương đối khác với các nước trên thế giới, Philippines chú trọng 

vào xây dựng Ủy ban quốc gia về BĐKH, từ đó  ây dựng và ban hành các 

chính sách ứng phó với BĐKH. Trong khi đó các nước khác, văn bản luật 

thường quy định rõ ràng các chính sách ứng phó với BĐKH.  

b) Luật chuyên ngành có lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu của 

Philippines  

Bảng 2.8 trình bày một số văn bản luật có liên quan đến ứng phó với 

BĐKH đã được ban hành tại Philippines, gồm có lĩnh vực nâng cao năng suất 

và hiệu quả sử dụng năng lượng, năng lượng tái tạo, công nghiệp và giảm nhẹ. 

Tuy nhiên, trong các văn bản luật chuyên ngành về năng lượng, sản xuất năng 

lượng và công nghiệp, vấn đề ứng phó với BĐKH không được chú trọng nhiều; 

trong lĩnh vực thích ứng, Philippines mới chỉ tập trung vào cứu hộ cứu nạn và 

bảo hiểm thiên tai. Điều này có thể là do các văn bản luật của Philippines được 

xây dựng từ khá sớm đối với một nước đang phát triển và chịu tác động nhiều 

bởi thiên tai, nên ưu tiên hàng đầu vẫn là phát triển kinh tế và phòng chống 

thiên tai.  

Bảng 2.8. Các văn bản luật có lồng ghép ứng phó  

với biến đổi khí hậu của Philippines [65, 84] 

STT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

1 

Nâng cao 

năng 

suất, hiệu 

quả sử 

dụng 

năng 

lượng 

Luật Nâng cao hiệu năng sử dụng năng lượng (2019): Luật 

được ban hành nhằm thúc đẩy, tăng cường hiệu suất sử dụng 

điện, dán nhãn năng lượng. Bên cạnh đó, các chính sách về hỗ 

trợ và ưu đãi về tài chính trong phát triển và sử dụng năng lượng 

hiệu quả, năng lượng sạch cũng được quy định.  

2 

Năng 

lượng tái 

tạo 

Luật Trợ cấp cho nhà máy thủy điện nhỏ (1991): Các chính 

sách ưu đãi được quy định trong Luật gồm: (1) Thuế suất ưu đãi 

đặc biệt để phát triển các địa điểm tiềm năng về thủy điện và sản 

 uất, truyền tải và bán điện năng; (2) Thuế và nhập khẩu miễn 

thuế máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu; (3) Tín dụng; (4) 

Thuế bất động sản; (5) Miễn thuế giá trị gia tăng; (6) Miễn thuế 

thu nhập. 
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STT Lĩnh vực Văn bản luật/nội dung 

Luật Nhiên liệu sinh học (2006; cập nhật và sửa đổi năm 

2016): Luật ban hành với các quy định bắt buộc sử dụng nhiên 

liệu sinh học trong hỗn hợp nhiên liệu. Một số quy định chính 

của Luật: (1) Tối thiểu 5%  ăng sinh học trong hỗn hợp  ăng 

được bán và phân phối trong vòng 2 năm; tối thiểu 10% trong 

vòng 4 năm là bắt buộc; (2) Ưu tiên cho  ăng sinh học sản  uất 

trong nước và chỉ trong trường hợp thiếu mới được nhập khẩu; 

(3) Tối thiểu 1% diesel sinh học trong hỗn hợp diesel trong vòng 

1 năm và tối thiểu là 2% trong vòng 2 năm  

3 

Các quá 

trình 

công 

nghiệp 

Luật Việc làm xanh (2016): Nhà nước  ác định danh mục việc 

làm xanh, đào tạo và cấp chứng chỉ cho người lao động. Trong 

đó, trọng tâm là các lĩnh vực sản  uất hàng hóa và cung cấp dịch 

vụ có lợi vì môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đảm bảo sự phát 

triển bền vững, cũng như chuyển đổi sang nền kinh tế  anh.  

4 
Thích 

ứng 

Luật Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai (2010): Luật quy 

định cách thức chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai; quản l  

rủi ro thiên tai dựa trên cách tiếp cận toàn diện, đa mục tiêu, đa 

ngành và liên ngành, dựa vào cộng đồng.  
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CHƯƠNG III  

TÌNH HÌNH THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI  

Trên quy mô toàn cầu, các nỗ lực chống BĐKH và bảo vệ hệ thống khí 

hậu Trái đất được thể hiện rõ nét qua các COP trong khuôn khổ UNFCCC. Đến 

nay, các Bên tham gia UNFCCC đã trải qua 26 lần COP, lần đầu tiên diễn ra 

tại Berlin, CHLB Đức vào năm 1995 và lần gần đây nhất là COP-26 (2021). 

Kể từ năm 2011, các cuộc họp đã được sử dụng để đàm phán Thỏa thuận Paris 

và được hoàn thành vào năm 2015. Hiện nay, về cơ bản, cộng đồng quốc tế đã 

thống nhất định hướng về hành động ứng phó với BĐKH, với kết quả nổi bật là 

cam kết giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại COP-26.  

Để triển khai hiệu quả công tác ứng phó với BĐKH, nhiều quốc gia đã 

ban hành văn bản luật riêng về BĐKH và luật chuyên ngành có lồng ghép ứng 

phó với BĐKH (như trình bày trong Chương II). Trên cơ sở luật riêng về 

BĐKH và các văn bản luật chuyên ngành có lồng ghép ứng phó với BĐKH, 

các quốc gia cũng đã ban hành nhiều chính sách để triển khai thực thi. Tuy 

nhiên, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia, các chính sách ứng 

phó với BĐKH được ban hành và triển khai khác nhau. Trong khuôn khổ cuốn 

sách, nội dung chính của Chương này được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế của 

Vương quốc Anh, Hà Lan, CHLB Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Thái Lan và Philippines. Nguồn tài liệu được sử dụng chính là trong các báo 

cáo NDC và INDC của các quốc gia, tài liệu của UNFCCC và các tài liệu được 

công bố.  

3.1. Tình hình thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu ở châu Âu 

3.1.1. Tình hình thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu ở Vương 

quốc Anh 

Thỏa thuận Biến đổi khí hậu của Vương quốc Anh (2001) là văn bản 

pháp l  đầu tiên, là căn cứ quan trọng để xây dựng và ban hành Luật Biến đổi 
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khí hậu (2008), cũng như các văn bản luật chuyên ngành có lồng ghép vấn đề 

BĐKH. Thỏa thuận BĐKH (2001) đã được triển khai tại 53 lĩnh vực công 

nghiệp và hơn 9.000 địa điểm khác nhau. Sau khi Luật Biến đổi khí hậu được 

ban hành (2008), hoạt động ứng phó với BĐKH tại Vương quốc Anh được 

triển khai mạnh mẽ và quyết liệt hơn, với các cam kết giảm phát thải KNK rõ 

ràng theo các giai đoạn. Đến nay, Vương quốc Anh đã và đang thực hiện hai 

giai đoạn của Thỏa thuận BĐKH là 2001-2013 và 2013-2023. Trong đó, các 

chính sách ưu tiên đã được triển khai gồm: 

- Miễn thuế đối với các phương tiện giao thông không phát thải KNK. 

- Tăng thuế đối với lĩnh vực sử dụng năng lượng hóa thạch và khí hóa 

lỏng, nguồn thu từ thuế được trích tái đầu tư cho công nghệ tiết kiệm điện. 

- Hỗ trợ tài chính và thủ tục hành chính trong phát triển điện carbon thấp ở 

quy mô nhỏ. 

- Hỗ trợ tài chính cho phát triển nhiên liệu sinh học và hỗn hợp ethanol 

sinh học. 

- Triển khai chính sách ưu tiên hỗ trợ thuế, tài chính và hòa mạng lưới 

điện quốc gia đối với các dự án điện năng lượng tái tạo quy mô lớn.  

Cùng với Luật Biến đổi khí hậu (2008), Vương quốc Anh đã ban hành 

một số văn bản luật có lồng ghép BĐKH, nhằm cụ thể hóa vấn đề BĐKH cho 

các lĩnh vực, bao gồm: Luật Quản l  lũ lụt và tài nguyên nước (2010), Luật Tài 

nguyên nước (2014), Luật Hạ tầng (2015), Luật Năng lượng (2016), Luật Nông 

nghiệp (2020) và Luật Tài chính (2020). Kèm theo các văn bản luật, một số 

chính sách nổi bật đã được ban hành là: (i) Sắc lệnh ngân sách carbon (2008) 

nhằm triển khai thực hiện Điều 27 của Luật Biến đổi khí hậu; (ii) Kịch bản 

biến đổi khí hậu của Vương quốc Anh (2009, 2013, 2018); (iii) Chương trình 

bảo hiểm do thiên tai bão lụt; (iv) Chương trình hỗ trợ công trình xây dựng 

giảm phát thải carbon; (v) Chương trình phát triển năng lượng gió; (vi) Con 

đường canh tác bền vững: Kế hoạch chuyển đổi nông nghiệp 2021 sang 2023; 

(vii) Chương trình hỗ trợ thuế carbon thấp. 

Theo NDC của Vương quốc Anh (2017), cam kết được đưa ra là giảm ít 

nhất 68% KNK vào năm 2030 so với mức năm 1990. Vương quốc Anh đã  ây 

dựng ngân sách carbon nhằm  ác định mức trần phát thải trong các giai đoạn 5 

năm. Hiện nay, quân quỹ carbon đã thực hiện được 3 giai đoạn là 2008-2012, 
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2013-2017 và 2018-2022 [66]. Năm 2021, Quốc Hội đã thông qua ngân sách 

carbon cho giai đoạn 2023-2027. Hoạt động mua bán tín chỉ carbon trong nước 

được triển khai thực hiện theo quy định của Luật Biến đổi khí hậu. Sau khi 

Vương quốc Anh rút khỏi Cộng đồng châu Âu, phương án tính toán phát thải 

ròng có sự điều chỉnh về cách tính đối với lĩnh vực hàng hải quốc tế và hàng 

không. Sau mỗi giai đoạn ngân sách carbon, báo cáo “Rủi ro khí hậu” và “Kịch 

bản BĐKH” được công bố nhằm đánh giá tình hình thực hiện chính sách. Bên 

cạnh đó, sau khi hoàn thành mỗi giai đoạn ngân sách carbon, “Chương trình 

quốc gia thích ứng với BĐKH” của Vương quốc Anh lại được cập nhật. Việc 

triển khai chính sách ứng phó với BĐKH tại Vương quốc Anh có sự đồng bộ 

và kế thừa cao. Một số kết quả nổi bật trong việc thực thi chính sách ứng phó 

với BĐKH của Vương quốc Anh như sau: 

 (1) Hệ thống trao đổi phát thải  

Trước khi rút khỏi Cộng đồng châu Âu, Vương quốc Anh tham gia hệ 

thống trao đổi phát thải của châu Âu (EU_ETS). Hệ thống này được thành lập 

vào năm 2003 và được đánh giá là hệ thống giao dịch tín chỉ phát thải lớn nhất 

thế giới. Hệ thống này được xây dựng nhằm mục tiêu đến năm 2030 cắt giảm 

lượng phát thải toàn Cộng đồng châu Âu khoảng 40% so với năm 1990. Cơ chế 

của EU_ETS là đấu giá và tuân theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm là người 

trả tiền”.  

Sau khi rời Cộng đồng châu Âu (2020), Vương quốc Anh xây dựng hệ 

thống trao đổi phát thải riêng, cho phép trao đổi tín chỉ carbon nội bộ, phát thải 

ròng không tính từ lĩnh vực hàng không và hàng hải. Lợi thế của hệ thống trao 

đổi riêng là dễ dàng triển khai thực hiện.  

(2) Công cụ kinh tế 

Các giải pháp dựa trên thị trường để định giá carbon là trọng tâm của 

công tác ứng phó với BĐKH của Vương quốc Anh, bằng cách cung cấp các 

khoản ưu đãi cho các hành động bảo vệ hoặc cải thiện môi trường. Bằng cách 

biến chi phí môi trường thành giá cả, đã làm thay đổi cơ bản về cơ cấu kinh tế 

là dịch chuyển sang một nền kinh tế bền vững hơn. Để triển khai chính sách 

này, Chính phủ cung cấp các ưu đãi phù hợp cho đầu tư, khuyến khích đổi mới 

và phát triển công nghệ mới. 

(3) Trợ cấp nhiệt từ nguồn cung tái tạo 
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Chương trình Trợ cấp nhiệt từ nguồn năng lượng tái tạo được triển khai 

và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia (cả trong nước và nước ngoài). Trong 

đó, các hỗ trợ chính bao gồm thuế, chi phí lắp đặt và vận hành các hệ thống sử 

dụng năng lượng tái tạo. Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp về 

sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo để sưởi ấm các tòa nhà hoặc làm nóng 

nước, thực hiện các công việc liên quan đến nhiệt hoặc tạo ra điện hòa vào lưới 

điện khí quốc gia. Mục tiêu của Chương trình này là cung cấp 22TWh nhiệt tái 

tạo trong năm 2020-2021; và tiết kiệm carbon trong ngân quỹ của mỗi giai 

đoạn 5 năm lên tới 40 triệu tấn CO2 trong hai giai đoạn là 2023-2027 và 2028-

2032. Hỗ trợ tài chính cho các cơ sở phát nhiệt tái tạo dân dụng có trụ sở tại 

Anh, Scotland và xứ Wales lên tới 20 năm. Công nghệ được hỗ trợ gồm sinh 

khối, lò đốt, mê-tan sinh học, hệ thống nhiệt năng lượng mặt trời và địa nhiệt. 

Các cơ sở phi dân dụng gồm các tổ chức công nghiệp, thương mại, công cộng 

và phi lợi nhuận (các doanh nghiệp, bệnh viện và trường học, các công ty cung 

cấp nhiệt ở các quận/huyện) cũng được áp dụng trợ cấp cho hoạt động bơm bổ 

cập mê-tan sinh học vào hệ thống cung cấp khí đốt. 

(4) Lĩnh vực công nghiệp và thương mại 

Tại Vương quốc Anh, lĩnh thương mại và công nghiệp hiện chiếm 

khoảng 25% lượng khí thải và khoảng 2/3 là do các ngành sử dụng nhiều năng 

lượng (như hóa chất, sắt và thép). Trong những năm qua, Vương quốc Anh đã 

có nhiều kết quả tích cực trong việc cát giảm phát thải KNK trong lĩnh vực 

công nghiệp và thương mại, đã giảm hơn 50% so với năm cơ sở. Thành công 

trong việc cắt giảm phát thải KNK chủ yếu là do triển khai thực hiện chính 

sách chuyển đổi sang năng lượng sạch và sử dụng năng lượng hiệu quả. Cam 

kết Chính phủ  anh được triển khai đã giảm 27% lượng khí thải và tiết kiệm 

127 triệu bảng so với mức của năm 2009-2010. Theo đánh giá của Chính phủ 

Vương quốc Anh, kinh phí tiết kiệm do đầu tư vào công nghệ tiết kiệm năng 

lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả lên tới 6 tỷ bảng Anh vào năm 2030. 

Trong đó, 50% kinh phí tiết kiệm đến từ sử dụng năng lượng tại các tòa nhà  

và 50% còn lại đến từ các hệ thống chiếu sáng, công tác quản l  năng lượng 

hiệu quả.  

Chính phủ đã ban hành nhiều công cụ chính sách, bao gồm hỗ trợ tài 

chính, các biện pháp cải thiện thị trường và tiếp cận thông tin. Các doanh 

nghiệp là thành phần thiết yếu đóng góp cho việc đạt được các mục tiêu ứng 
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phó với BĐKH trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các mục tiêu sử dụng năng 

lượng hiệu quả. Một trong những mấu chốt quan trọng trong thực thi chính 

sách của Vương quốc Anh là công tác quản lý minh bạch và linh hoạt. Trên cơ 

sở kết quả đạt được, Chính phủ Anh tiếp tục điều chỉnh tăng mức giảm phát 

thải KNK trong lĩnh vực công nghiệp. Cam kết Chính phủ Xanh của Vương 

quốc Anh quy định các mục tiêu phát triển bền vững và yêu cầu 22 cơ quan 

chính phủ thực hiện giảm phát thải KNK, giảm tiêu thụ nước và giảm chất thải, 

mua sắm bền vững và báo cáo minh bạch về các hoạt động thích ứng với 

BĐKH.  

(5) Lĩnh vực năng lượng dân dụng 

Tại Vương quốc Anh, hiện nay mức tiêu thụ điện trung bình của các hộ 

gia đình đã giảm hơn 17% so với năm 1990. Mức giảm này phần lớn do đóng 

góp từ việc ban hành quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn xây dựng nhà ở dân 

dụng, đặc biệt là nâng tiêu chuẩn nồi đun nước, vật liệu cách nhiệt, sử dụng 

năng lượng hiệu quả khác và nâng cao nhận thức cộng đồng. Theo số liệu 

thống kê, mức tiêu thụ điện của các hộ gia đình đã giảm đáng kể và tiết kiệm 

chi tiêu điện năng đáng kể ở các hộ gia đình. 

(6) Lĩnh vực giao thông vận tải 

Ngành giao thông vận tải chiếm khoảng 24% tổng phát thải KNK của 

Vương quốc Anh, chủ yếu đến từ hàng không nội địa, đường bộ, đường sắt, 

vận tải biển, đánh bắt cá và các phương tiện hỗ trợ máy bay. Lượng phát thải 

KNK từ lĩnh vực giao thông vận tải cũng đã giảm so với năm cơ sở khoảng 2% 

và hiệu suất sử dụng tăng 16% vào năm 2016. Tuy nhiên, những tiến bộ trong 

việc giảm phát thải KNK của lĩnh vực giao thông vận tải là không nhiều do lưu 

lượng giao thông và số lượng phương tiện đã tăng đáng kể.  

Để triển khai hiệu quả các chính sách ứng phó với BĐKH với trọng tâm 

là giao thông cácbon thấp, ngành giao thông vận tải của Vương quốc Anh đã 

triển khai các Chương trình: (i) Giảm phát thải từ giao thông đường bộ; (ii) 

Đẩy mạnh sử dụng các phương tiện phát thải thấp; (iii) Nâng cao hiệu suất 

năng lượng của các phương tiện truyền thống; (iv) Phát triển hệ thống vận 

chuyển hàng hóa hiệu quả với mức phát thải thấp hơn; (v) Khuyến khích các 

loại hình giao thông carbon thấp (đi  e đạp,  e bu t, đường sắt); (vi) Hiện đại 

hóa ngành hàng không và vận tải biển; (vii) Chính phủ sẽ cấp các khoản đầu tư 
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cho các công nghệ carbon thấp hàng đầu; (viii) Xe điện và công nghệ pin; (ix) 

Công nghệ sạc pin thông minh; (x) Năng lượng thông minh; (xi) Nhiên liệu cải 

tiến; (xii) Phương tiện vận tải lớn không phát thải.  

(7) Lĩnh vực năng lượng 

Lĩnh vực năng lượng của Vương quốc Anh đã cắt giảm trên 49% lượng 

phát thải KNK so với năm cơ sở. Kết quả này chủ yếu đến từ việc triển khai 

thực hiện các chính sách về chuyển đổi từ nhiên liệu than sang khí đốt, năng 

lượng tái tạo, sinh khối và nâng cao hiệu suất sử dụng.  

Ngành Điện của Vương quốc Anh đã ban hành các chính sách sau: (i) 

Định mức thuế và trợ cấp carbon; (ii) Cải cách thị trường điện; (iii) Nhiệt điện 

kết hợp; (iv) Quy định bắt buộc về sử dụng năng lượng tái tạo; (v) Công nghệ 

carbon thấp; (vi) Ngừng phát triển ngành điện than nhằm giảm thiểu khí thải; 

(vii) Cơ chế giá bán điện từ nguồn tái tạo; (viii) Năng lượng hydro; (ix) Tái cơ 

cấu ngành điện chuyển dịch sang các ngành sản xuất phát thải thấp; (x) Nâng 

cấp hệ thống truyền tải điện nhằm kịp thời nối lưới các dự án sản xuất điện 

mới. Thông qua các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, chi phí hạ tầng cho công 

nghệ carbon thấp đã giảm và hiệu suất sử dụng năng lượng đã được tăng lên. 

Theo số liệu thống kê về chi phí như sau: giảm khoảng 80% kinh phí cho lắp 

đặt tấm pin năng lượng mặt trời, giảm khoảng 80% kinh phí cho lắp đặt bóng 

đèn led, giảm 70% chi phí cho pin  e điện và chi phí tiền điện của hộ gia đình 

đã thấp hơn khoảng 10%.  

(8) Lĩnh vực nông nghiệp, sử dụng đất, lâm nghiệp  

Trong lĩnh vực này, Vương quốc Anh ưu tiên triển khai các dự án gắn 

với cắt giảm phát thải KNK. Đến nay, lượng phát thải KNK từ lĩnh vực này đã 

giảm trên 50% so với năm cơ sở và chỉ chiếm khoảng 15% tổng lượng phát 

thải của cả nước. Năm 2017, Chiến lược Tăng trưởng sạch được ban hành, với 

mục tiêu tăng trưởng carbon thấp thông qua một loạt các gói ưu đãi để cải thiện 

hiệu quả sử dụng năng lượng và cải thiện môi trường tự nhiên. 

Sau khi Vương quốc Anh rời khỏi Cộng đồng châu Âu, các chính sách về 

nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp ứng phó với BĐKH được thúc đẩy 

mạnh mẽ hơn. Kế hoạch hành động KNK được ban hành nhằm giảm phát thải 

KNK trong lĩnh vực nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp. Kế hoạch hành 

động KNK tập trung vào hỗ trợ tài chính và công nghệ. Trọng tâm đổi mới là 
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các hoạt động phát triển công nghệ nông nghiệp và sinh học. Theo số liệu đánh 

giá của Cục Môi trường, Thực phẩm và Phát triển nông thôn (Defra), hiệu quả 

của việc thực hiện Kế hoạch hành động KNK là giảm 1 triệu tấn CO2 tương 

đương so với năm cơ sở vào năm 2015 và khoảng 3 triệu tấn CO2 tương đương 

vào năm 2022.  

(9) Lĩnh vực quản lý chất thải 

Theo số liệu thống kê, tổng lượng phát thải KNK của lĩnh vực quản lý 

chất thải chiếm khoảng 4% tổng lượng phát thải của Vương quốc Anh. Chính 

sách về thuế chôn lấp của Vương quốc Anh ưu tiên các hoạt động về giảm phát 

thải CH4, giảm phát thải từ sử dụng hiệu quả vật liệu, sử dụng năng lượng sạch 

và tiết kiệm. Thông qua việc triển khai chính sách về thuế chất thải chôn lấp, 

tăng cường tái chế rác thải và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng xử lý chất 

thải, lượng khí thải từ ngành xử lý chất thải đã giảm 73% so với năm cơ sở. 

Trong đó, đóng góp của việc chôn lấp CH4 chiếm khoảng 67% tổng lượng 

giảm phát thải KNK. Trong Chiến lược tăng trưởng sạch, Vương quốc Anh 

hướng tới không còn chất thải vào năm 2050. 

3.1.2. Tình hình thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu ở Hà Lan  

 Trước khi Luật Khí hậu (2019) được ban hành, Hà Lan đã ban hành 

(như đã đề cập trong Chương II): (i) Chương trình Nghị sự về khí hậu: Chống 

chịu, thịnh vượng và xanh; (ii) Kế hoạch Quốc gia tiết kiệm năng lượng; (iii) 

Lộ trình năng lượng gió ngoài khơi 2030; (iv) Báo cáo Năng lượng; (v) 

Chương trình nghị sự về năng lượng; (vi) Chương trình khấu trừ thuế đầu tư 

năng lượng.  

(1) Chương trình Nghị sự về khí hậu: Chống chịu, thịnh vượng và xanh 

(2013) 

Đây là Chương trình liên quan tới cả thích ứng và giảm nhẹ BĐKH được 

ban hành vào năm 2013. Chương trình đã đề ra cách tiếp cận kết hợp trong 

thích ứng với khí hậu và giảm phát thải KNK. Hà Lan đặt ra mục tiêu trong 

Chương trình Nghị sự về khí hậu là giảm phát thải CO2 khoảng 80-95% vào 

năm 2050 so năm 1990; tăng cường các hoạt động giảm nhẹ và thích ứng với 

khí hậu. Chương trình được xây dựng dựa trên nội dung của Thư Khí hậu năm 

(2011) và Hiệp định Năng lượng (2013), nhưng có tầm nhìn dài hạn hơn về các 

biện pháp để đạt được các mục tiêu giảm phát thải năm 2050.  
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(2) Kế hoạch Quốc gia tiết kiệm năng lượng (2017) 

Năm 2017, Kế hoạch Quốc gia tiết kiệm năng lượng được cập nhật lần 

thứ tư. Trong đó, nội dung điều chỉnh và cập nhật dựa trên các mục tiêu về tiết 

kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả của Cộng đồng châu Âu (2012/27/EU). 

Trong đó, các giải pháp ưu tiên triển khai là sử dụng hiệu quả năng lượng và 

năng lượng tái tạo.  

(3) Lộ trình năng lượng gió ngoài khơi 2030 (2018) 

Lộ trình này do Bộ Kinh tế và Khí hậu Hà Lan đưa ra nhằm thúc đẩy sản 

xuất điện gió ngoài khơi vào năm 2030 và giảm phát thải KNK. Kế hoạch đặt 

ra mục tiêu tăng thêm công suất 4,5GW vào năm 2023 và 7GW từ năm 2024 

đến năm 2030.  

(4) Báo cáo Năng lượng (2011, 2015, 2019) 

Tài liệu này được Chính phủ ban hành định kỳ, bao gồm các nội dung về 

năng lượng và khí hậu. Báo cáo là tài liệu cung cấp thông tin về đánh giá tài 

nguyên năng lượng tái tạo, các giải pháp phát triển và chuyển đổi sang mô hình 

năng lượng tái tạo hướng đến nền kinh tế carbon thấp. 

(5) Chương trình Nghị sự về năng lượng (2017) 

Năm 2017, Chương trình Nghị sự về năng lượng của Hà Lan đã đề xuất 

các giải pháp cần thực hiện nhằm giảm phát thải KNK, phát triển kinh tế 

carbon thấp. Lộ trình chuyển đổi sang năng lượng sạch đến năm 2050 đã được 

ban hành, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sưởi ấm, công nghiệp, chiếu sáng và 

giao thông vận tải. 

(6) Chương trình khấu trừ thuế đầu tư năng lượng (1997) 

Chương trình khấu trừ thuế đầu tư năng lượng (1997) mang lại lợi ích tài 

chính trực tiếp cho các công ty và doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng sạch và 

thiết bị tiết kiệm năng lượng. Chương trình khấu trừ thuế đầu tư năng lượng cho 

phép khấu trừ 44% tiền thuế khi doanh nghiệp đầu tư các thiết bị tiết kiệm năng 

lượng. Theo số liệu thống kê, lợi nhuận trung bình hàng năm của các doanh 

nghiệp được khấu trừ thuế lên tới 113 triệu EUR (175 triệu USD). 

Năm 2019, Hà Lan ban hành Luật Khí hậu, với nội dung trọng tâm là 

giảm phát thải KNK và thực hiện các cam kết quốc tế về chống BĐKH. Ngay 



|135 

sau khi Luật có hiệu lực, Hà Lan đã ban hành kế hoạch 2 năm và 5 năm thực 

thi Luật và Bản ghi nhớ Khí hậu. Quốc hội đã thông qua Bản ghi nhớ Khí hậu 

vào năm 2020 và Kế hoạch Khí hậu 2 năm vào năm 2021.  

Năm 2019, Chiến lược quốc gia ứng phó với BĐKH (NAP) được ban 

hành. Để tập trung hiệu quả trong công tác ứng phó với BĐKH, NAP đã phân 

các loại khí hậu chính trong thế kỷ XXI do tác động của nóng lên toàn cầu. 

Việc phân loại khí hậu chính trong thế kỷ XXI nhằm xây dựng các giải pháp 

ứng phó phù hợp. Cụ thể, phân loại khí hậu của Hà Lan gồm “Nóng hơn”, 

“Ướt hơn”, “Khô hơn” và “Mực nước biển dâng”. Việc  ác định các mô hình 

(loại hình) khí hậu theo thực tiễn nhằm đánh giá chi tiết về tác động của BĐKH 

gắn với các mô hình sản xuất khác nhau. Trong đó, các lĩnh vực KTXH được 

ưu tiên trong đánh giá tác động của BĐKH gồm: (i) Quản l  nước và không 

gian; (ii) Tài nguyên thiên nhiên; (iii) Nông nghiệp, (iv) Làm vườn và thủy sản; 

(v) Sức khỏe và phúc lợi; (vi) Giải trí và du lịch; (vii) Cơ sở hạ tầng (đường bộ, 

đường sắt, đường thủy và hàng không); (viii) Năng lượng; (ix) Công nghệ 

thông tin và viễn thông.  

Đặc biệt, các lĩnh vực cần phải ứng phó ngay lập tức tại Hà Lan bao gồm: 

(i) Nhiệt độ tăng dẫn đến tăng tỷ lệ mắc bệnh, nhập viện và tử vong; giảm năng 

suất lao động; (ii) Các sự cố diễn ra thường  uyên hơn đối với một số lĩnh vực 

quan trọng như năng lượng, viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin và giao 

thông vận tải; (iii) Mất mùa thường  uyên hơn hoặc các vấn đề khác trong lĩnh 

vực nông nghiệp như giảm năng suất; (iv) Thay đổi các vùng khí hậu, theo đó 

một số loài động, thực vật sẽ không thể sống hoặc thích nghi; (v) Gánh nặng do 

gia tăng các bệnh truyền nhiễm hoặc các tình trạng dị ứng; (vi) Các tác động 

tích lũy. 

Năm 2019, Hà Lan ban hành Kế hoạch Quốc gia về năng lượng và khí 

hậu giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch Quốc gia về năng lượng và khí hậu (2019) 

được xây dựng theo kế hoạch chung của Cộng đồng châu Âu, nhằm mục tiêu 

tổng thể về phát thải KNK. Kế hoạch Quốc gia về năng lượng và khí hậu 

(2019) đề cập đến tất cả năm khía cạnh của Liên minh Năng lượng EU: khử 

carbon, hiệu quả năng lượng, an ninh năng lượng, thị trường năng lượng nội bộ 

và nghiên cứu, đổi mới khả năng cạnh tranh. 

Năm 2020, Hà Lan ban hành Chiến lược của Chính phủ về Hydro (2020) 

với nội dung tập trung vào tạo việc làm, cải thiện chất lượng không khí, chuyển 
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đổi hệ thống năng lượng và phát triển nền kinh tế carbon thấp. Tuy nhiên, hiện 

nay, Ủy ban châu Âu đã thông báo cho Chính phủ Hà Lan rằng các khoản trợ 

cấp cụ thể đối với Hydro xanh không phù hợp với các quy định của Liên minh. 

Theo NDC của Hà Lan (2018) cam kết mức giảm phát thải KNK là 55% 

vào năm 2030. Trong đó, các loại KNK được cắt giảm theo cam kết là CO2, 

CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 và NF3. Các lĩnh vực ưu tiên giảm phát thải KNK 

được quy định gồm: Năng lượng, các quá trình công nghiệp, rác thải, nông 

nghiệp và LULUCF [81].  

3.1.3. Tình hình thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu ở Cộng hòa 

Liên bang Đức  

Trước khi Luật Bảo vệ khí hậu (2021) được ban hành, các hoạt động ứng 

phó với BĐKH đã được triển khai thông qua Chiến lược quốc gia thích ứng với 

biến đổi khí hậu (2008-2020). Ngoài ra, một số văn bản luật có lồng ghép ứng 

phó với BĐKH cũng đã được ban hành. Các kết quả triển khai thực thi pháp 

luật về BĐKH được thể hiện thông qua các chính sách như (i) Dán nhãn nguồn 

năng lượng; (ii) Quy định các tòa nhà phải thực hiện tự cung cấp năng lượng 

(Zero-energy building); (iii) Hạn chế sử dụng năng lượng sơ cấp, thắt chặt quy 

định tiêu hao truyền điện; (iv) Hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo và hòa vào 

mạng lưới điện quốc gia; (v) Ưu tiên đặc quyền đối với  e điện và xe hybrid; 

(vi) Hỗ trợ tài chính cho hoạt động bảo tồn và hiện đại hóa các cơ sở sản xuất 

điện; (vii) Sử dụng năng lượng tái tạo trong sưởi ấm; (viii) Tăng cường phát 

triển nhiên liệu sinh học; (ix) Giảm và cấm sử dụng nhiệt điện từ than. Cơ sở 

khoa học cho thực hiện các chính sách BĐKH tại CHLB Đức được hình thành 

từ Chiến lược quốc gia thích ứng với BĐKH.  

Năm 2008, CHLB Đức ban hành Chiến lược quốc gia về BĐKH. Chiến 

lược quốc gia về BĐKH của CHLB đã  ác định các mục tiêu chung là (i) Giảm 

phát thải KNK; (ii) Giảm tính dễ bị tổn thương của kinh tế và môi trường; (iii) 

Tăng cường khả năng thích ứng. Các mục tiêu cụ thể của Chiến lược là: (i) 

Đánh giá và  ác định rủi ro do BĐKH; (ii) Xây dựng được cơ sở ra quyết định 

ứng phó với BĐKH; (iii) Đề xuất và triển khai thực hiện các hoạt động ứng 

phó với BĐKH; (iv) Nâng cao nhận thức cộng đồng về BĐKH.  

Chiến lược quốc gia về BĐKH (2008) đã  ây dựng và triển khai hai mô 

hình thích ứng dựa trên tác động: (i) Do biến đổi dần dần, sự dịch chuyển của 
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nền khí hậu sang một nền khí hậu mới; (ii) Do cực đoan khí hậu, hay các dao 

động khí hậu. Sự khác nhau giữa hai mô hình này là ở thời gian tác động là lâu 

dài và hàng năm. Do vậy, các chính sách thích ứng được ban hành cũng phù 

hợp với các quy mô thời gian ngắn hạn-trung hạn-dài hạn. Trong đó, các lĩnh 

vực ưu tiên trong thích ứng với BĐKH bao gồm: (i) Sức khỏe cộng đồng; (ii) 

Công nghiệp xây dựng; (iii) Cân bằng nước, quản l  nước, bảo vệ vùng biển và 

ven biển; (v) Quản l  tài nguyên đất; (vi) Đa dạng sinh học; (vii) Nông nghiệp; 

(viii) Lâm nghiệp; (ix) Thủy sản; (x) Năng lượng; (xi) Tài chính và bảo hiểm; 

(xii) Giao thông vận tải; (xiii) Công nghiệp và thương mại; (xiv) Du lịch. 

Ngoài ra, khi triển khai thực thi chính sách cần chú   đến vấn đề quy hoạch 

không gian, đô thị, bảo vệ người dân và quản lý thiên tai.  

Các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược quốc gia về BĐKH (2008) gồm: 

(i) Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thích ứng: Thực hiện kế hoạch 

hành động thích ứng dựa trên các mục tiêu và lộ trình hành động đã được xây 

dựng; (ii) Quá trình đối thoại và tham gia: quá trình tham gia và đối thoại toàn 

diện, liên ngành được tiến hành trong khi xây dựng Chiến lược. Sau khi Chiến 

lược được thông qua, các quá trình này vẫn được tiếp tục và mở rộng hơn. Do 

đó, tất cả các bên có vai trò quan trọng đều tham gia vào việc thực hiện và phát 

triển hơn nữa Chiến lược thích ứng; (iii) Tổng hợp kiến thức, kinh nghiệm: Để 

cung cấp cho chính quyền, các doanh nghiệp và người dân thông tin và hỗ trợ 

ra quyết định, cần phải có càng nhiều kiến thức về BĐKH càng tốt. Chính phủ 

hỗ trợ các dự án nghiên cứu nhằm mở rộng liên tục nền tảng kiến thức hiện có; 

(iv) Đánh giá Chiến lược và các giải pháp: Sau khi thực hiện các biện pháp 

thích ứng với BĐKH đầu tiên, Chiến lược thích ứng và các biện pháp thích ứng 

trong các lĩnh vực hành động riêng lẻ được đánh giá dựa trên cơ sở các chỉ số 

cụ thể. 

Hàng năm, công tác ứng phó với BĐKH trong Chiến lược quốc gia về 

BĐKH (2008) được đánh giá và công bố. Báo cáo hàng năm cần làm rõ các 

vấn đề: (i) Kết quả thực hiện Chiến lược (2011, 2015, 2019); (ii) Giám sát 

BĐKH; (iii) Đánh giá tính dễ bị tổn thương (2008, 2015, 2019). Báo cáo kết 

quả thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH (2008) được xây dựng dựa trên 

kết quả giám sát và đánh giá tính dễ bị tổn thương. Báo cáo giám sát BĐKH 

cung cấp thông tin về: Giám sát tác động của BĐKH và mức độ thích ứng. Để 

thực hiện đánh giá tác động và mức độ thích ứng, Cơ quan Môi trường Liên 
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bang đã phát triển một hệ thống chỉ số cho 15 lĩnh vực. Báo cáo đánh giá tính 

dễ bị tổn thương được xây dựng nhằm mục đích  ác định các rủi ro do BĐKH 

cần ưu tiên. Năm 2021, Luật Bảo vệ khí hậu của CHLB Đức được ban hành, 

với mục tiêu và nội dung chính tập trung vào vấn đề giảm phát thải KNK nhằm 

chống BĐKH toàn cầu và bảo vệ hệ thống khí hậu Trái đất. Ngay sau khi Luật 

có hiệu lực, CHLB Đức đã  ây dựng và ban hành 2 Chương trình, gồm: (i) 

Chương trình Bảo vệ khí hậu (CPP); (ii) Chương trình Tức thời (IP). Chương 

trình CPP như một công cụ chính nhằm hoạch định chính sách hướng tới tương 

lai. Chương trình IP được xây dựng và thông qua trong trường hợp lượng phát 

thải KNK vượt quá ngưỡng phát thải của ngành. Cả hai chương trình CPP và 

IP đều được đưa vào Kế hoạch bảo vệ khí hậu, đây là văn bản tài liệu chiến 

lược dài hạn bao gồm các mục tiêu giảm phát thải theo yêu cầu của EU và 

Thỏa thuận Paris.  

Năm 2021, Chương trình IP được kích hoạt lần đầu tiên sau khi ngành 

xây dựng vượt quá ngưỡng phát thải. Bộ Nội vụ và Bộ Kinh tế đã đề xuất một 

Chương trình IP dựa trên những   tưởng đã được chấp nhận bởi Hội đồng 

Khoa học của Chính phủ. Tiếp theo sau đó, Chính phủ Liên bang tiến hành các 

cuộc thương lượng với tất cả các bên liên quan để có thể thực hiện Chương 

trình IP hoặc một chính sách phù hợp được cập nhật mới khác. Tuy nhiên, 

CHLB Đức vẫn đang trong quá trình  ây dựng khung pháp l  để làm cơ sở cho 

việc thực hiện Chương trình IP. 

Về Hội đồng Khoa học tư vấn cho Chính phủ. Hội đồng gồm các chuyên 

gia đến từ các Bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ tư vấn về chính sách BĐKH cho 

Chính phủ. Hội đồng có nhiệm vụ thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng một lần về 

 u hướng KNK trong lịch sử và tương lai, cũng như về hiệu quả của các công 

cụ chính sách. Một điểm quan trọng trong ứng phó với BĐKH tại CHLB Đức 

là cơ chế giám sát. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Liên bang là cơ quan thực hiện 

chức năng giám sát và báo cáo hoạt động ứng phó với BĐKH. Báo cáo giám 

sát được thực hiện hàng năm và công bố vào ngày 15 tháng 3 hàng năm, được 

thông qua bởi Hội đồng Khoa học của Chính phủ. Trong trường hợp Cơ quan 

Bảo vệ Môi trường Liên bang phát hiện phát thải KNK vượt ngưỡng quy định, 

Chương trình IP sẽ được kích hoạt.  

Theo NDC của CHLB Đức (2017), cam kết giảm phát thải KNK là tối 

thiểu là 65% vào năm 2030, 80% vào năm 2040 và trung hòa carbon vào năm 
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2045. Trong đó, các loại KNK theo cam kết là CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 

SF6 và NF. Các lĩnh vực thực hiện cắt giảm phát thải KNK là năng lượng, các 

quá trình công nghiệp, rác thải, nông nghiệp và LULUCF [69].  

3.2. Tình hình thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu ở châu Á  

3.2.1. Tình hình thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu ở Trung Quốc  

Theo thông báo quốc gia về BĐKH lần thứ ba của Trung Quốc cho thấy, 

một số kết quả nổi bật trong thực thi chính sách ứng phó với BĐKH là: (i) 

Khuyến khích, hỗ trợ phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo trong các lĩnh 

vực ưu tiên (bảo tồn năng lượng trong công nghiệp, xây dựng, giao thông); (ii) 

Thực hiện khung giá năng lượng tái tạo, thành lập quỹ và trợ giá năng lượng tái 

tạo, áp dụng giảm thuế đối với sản xuất năng lượng tái tạo và hỗ trợ hòa vào 

mạng lưới điện quốc gia; (iii) Thực hiện các chính sách bảo vệ rừng, sử dụng 

hợp lý tài nguyên thiên nhiên với mục tiêu hướng đến tăng khả năng lưu trữ 

carbon; (iv) Quản l  môi trường và phát thải KNK từ các hoạt động công 

nghiệp và giao thông vận tải; (v) Hỗ trợ tài chính, áp dụng giảm thuế đặc biệt 

đối với các mô hình kinh tế tuần hoàn.  

a) Đối với các chính sách theo ngành/lĩnh vực 

(1) Lĩnh vực nông nghiệp  

Sau Kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 11, Trung Quốc đã ban hành các 

văn bản chính sách về phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn như: (i) Kế 

hoạch quốc gia về phát triển nông nghiệp hiện đại (2011-2015); (ii) Kế hoạch 

hiện đại hóa nông nghiệp quốc gia (2016-2020); (iii) Kế hoạch tiết kiệm nước 

trên đất trồng trọt; (iv) Kế hoạch ứng phó với El Nino nhằm bảo vệ mùa màng 

và phục hồi sau thiên tai, đặc biệt là với hạn hán và lũ lụt cục bộ, dịch bệnh 

trên cây trồng và các sự kiện thời tiết cực đoan do BĐKH. Trong đó, Trung 

Quốc ưu tiên các giải pháp phát triển nông nghiệp tiết kiệm nước và tăng 

cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào canh tác, kiểm soát thiên tai 

và chống thoái hóa đất. Kết quả trong những năm gần đây cho thấy, năng lực 

phát triển nhân giống cây trồng đã được nâng cao rất nhiều, các loài cây trồng 

có khả năng thích nghi với thiên tai đã được đưa vào triển khai thực tế. Theo 

thống kê, diện tích đất canh tác áp dụng hệ thống tưới hiệu quả đã tăng từ 55 
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triệu ha năm 2005 lên 65,8 triệu ha năm 2015 và hiệu quả sử dụng nước tưới 

tăng từ 0,45 năm 2005 lên 0,53 năm 2015. 

(2) Lĩnh vực tài nguyên nước 

Trung Quốc đã công bố các chính sách về xây dựng cộng đồng tiết kiệm 

nước, phân vùng theo chức năng của các sông và hồ quan trọng quốc gia và 

thực hiện Hệ thống quản l  tài nguyên nước nghiêm ngặt, thiết lập bốn cấp độ 

(theo vùng, tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã) và thực hiện sắp xếp thể 

chế phù hợp. Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, Trung Quốc đẩy nhanh việc 

thành lập cộng đồng tiết kiệm nước bằng cách tiến hành 100 thí điểm cộng 

đồng tiết kiệm nước cấp quốc gia, 200 thí điểm cấp tỉnh và thực hiện 10 hành 

động tiết kiệm nước (bao gồm các biện pháp tiết kiệm nước nông nghiệp tương 

thích với tăng năng suất, tiết kiệm nước công nghiệp với tăng hiệu quả và tiết 

kiệm nước đô thị với giảm tiêu thụ). Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã tiến 

hành kiểm soát và bảo vệ toàn diện nguồn nước, tăng cường kiểm tra, giám sát 

vệ sinh nước uống; nâng cao năng lực cấp nước đô thị và nông thôn; xây dựng 

một loạt các dự án thủy lợi lớn để cải thiện quản lý rủi ro lũ lụt, ổn định các hồ 

chứa nguy hiểm và ngăn ngừa thảm họa địa chất như sạt lở đất. 

Tính đến tháng 10/2017, giai đoạn 1 của tuyến trung tâm của Dự án 

chuyển nước Nam - Bắc đã cung cấp tổng cộng 10,858 tỉ m3 nước cho miền 

Bắc Trung Quốc. An ninh nước đã được tăng cường hơn nữa, tỷ lệ xử l  nước 

thải đô thị đã tăng từ 82,3% năm 2010 lên 90,2% năm 2015. Hệ thống kiểm 

soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai tích hợp đã được cải thiện hơn nữa, giai đoạn Kế 

hoạch 5 năm lần thứ 12 đã phủ trên 2.058 cấp quận. Hệ thống giám sát và cảnh 

báo lũ lụt và hệ thống giám sát và phòng ngừa công cộng được thiết lập trên 

khắp cả nước, nâng số trạm báo lũ lên 97.000 trạm, số người chết và mất tích 

do lũ lụt đã giảm xuống mức thấp nhất. 

(3) Lĩnh vực bảo tồn hệ sinh thái 

Trung Quốc đã ban hành Chương trình hành động lâm nghiệp thích ứng 

với BĐKH (2016-2020) và các điểm chính cho Hành động 5 năm về ứng phó 

với BĐKH trong lâm nghiệp. Trong đó, Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến:  

- Tăng tỷ lệ trồng rừng, ưu tiên là các loài cây chịu lửa, chịu hạn, chịu 

sâu bệnh, chịu nhiệt độ khắc nghiệt, đẩy mạnh các mô hình quản lý.  
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- Trồng rừng thích ứng với BĐKH: Tăng cường bảo vệ rừng tự nhiên, 

tăng cường giám sát, phòng chống và kiểm soát cháy, dịch hại xâm nhập và các 

thảm họa rừng khác nhằm nâng cao năng lực thích ứng của hệ thống rừng với 

BĐKH.  

Thông qua Kế hoạch 5 năm về Bảo vệ, xây dựng và sử dụng đồng cỏ 

Quốc gia và Kế hoạch Cải tạo đất canh tác, đồng cỏ, sông và hồ (2016-2030), 

Trung Quốc đã tăng cường vai trò của các yếu tố thích ứng với BĐKH trong 

hoạch định chính sách như: (i) Hỗ trợ chuyển đổi mô hình sản xuất chăn nuôi 

trên đồng cỏ; (ii) Mở rộng chuyển đổi diện tích đất canh tác sang rừng và đồng 

cỏ. Trong giai đoạn thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, Trung Quốc đã đầu 

tư 77,55 tỷ USD vào chính sách Bảo tồn sinh thái đồng cỏ và trợ cấp, khen 

thưởng, cấm chăn thả trên 82 triệu ha đồng cỏ; thực hiện quản lý cân bằng giữa 

bảo vệ cỏ và chăn nuôi trên 174 triệu ha đồng cỏ; hỗ trợ trồng cỏ trên 8 triệu ha. 

Trung Quốc đã tăng cường công tác bảo vệ đất ngập nước và kiểm soát 

khu vực sa mạc. Các giải pháp phục hồi đất ngập nước và quản lý toàn diện đã 

được thực hiện để tăng cường bảo vệ và lưu giữ carbon. Phủ  anh đất, bảo vệ 

các loài hoang mạc, giám sát sa mạc hóa và các hành động phục hồi thảm thực 

vật đất đã được thực hiện để thúc đẩy kiểm soát toàn diện sa mạc hóa, sa mạc 

hóa đá karst và  ói mòn đất. Ngoài ra, Trung Quốc đã tăng cường việc bảo vệ 

các hệ sinh thái. Việc phân chia ba tuyến kiểm soát bảo vệ sinh thái, đất canh 

tác lâu dài và giới hạn phát triển đô thị đã được hoàn thành; hệ thống hàng rào 

an toàn sinh thái đã được tối ưu hóa. Hệ thống phục hồi đất canh tác, đồng cỏ, 

rừng, sông, hồ đã được cải thiện và các cơ chế đền bù sinh thái theo định 

hướng thị trường và bồi thường linh hoạt đã được thiết lập. Các hành lang sinh 

thái và mạng lưới bảo vệ đa dạng sinh học đã được xây dựng sơ bộ, các dự án 

bảo tồn và phục hồi sinh thái lớn như bảo vệ động, thực vật hoang dã, phát 

triển các khu bảo tồn thiên nhiên đã được triển khai nhằm nâng cao chất lượng 

và tính ổn định của các hệ sinh thái. 

Trung Quốc đã chấm dứt việc chặt phá rừng tự nhiên vì mục đích thương 

mại tại các khu vực rừng lớn thuộc quốc doanh, đến năm 2015 độ che phủ rừng 

toàn quốc đạt 21,66%, trữ lượng rừng đạt 15,1 tỉ m
3
. Trong giai đoạn Kế hoạch 

5 năm lần thứ 12, tổng diện tích  ói mòn đất được kiểm soát toàn diện trên cả 

nước là 266 nghìn km
2
. Vào cuối năm 2017, hơn 270 khu bảo tồn biển nhiều 

cấp độ và chủng loại khác nhau đã được xây dựng ở Trung Quốc, có diện tích 
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hơn 120.000 km
2
, chiếm khoảng 4,13% diện tích biển thuộc quyền tài phán của 

Trung Quốc.  

(4) Lĩnh vực quản lý khu vực ven biển 

Trung Quốc đã sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường biển, đưa ra các kế hoạch 

và quy định về phát triển ngành công nghiệp biển quốc gia, quan trắc và dự báo 

biển, ngăn ngừa và cứu trợ thiên tai, tăng cường trừng phạt đối với ô nhiễm 

môi trường biển và củng cố các thể chế để thích ứng với BĐKH. Phục hồi sinh 

thái ven biển và bảo vệ thảm thực vật, che chắn rừng ven biển và công trình 

phòng thủ thủy triều, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu của các vùng 

ven biển và hệ sinh thái ven biển đối với các thảm họa khí hậu. Quan trắc ba 

chiều, dự báo và cảnh báo sớm các thảm họa trên biển như triều cường, sóng 

biển, băng biển và xói lở bờ biển được tăng cường. Các hướng dẫn kỹ thuật về 

đánh giá tác động của mực nước biển dâng đối với các khu vực dễ bị tổn 

thương đã được công bố và việc đánh giá tính dễ bị tổn thương đã được thực 

hiện ở các khu vực chính như các tỉnh và thành phố ven biển. Đã tiến hành 

khảo sát đánh giá tác động của thay đổi mực nước biển và giám sát, đánh giá 

xói lở bờ biển. Các nghiên cứu đã được thực hiện về các  u hướng dài hạn của 

các thảm họa biển và các yếu tố môi trường vùng biển ven bờ của Trung Quốc, 

các dự báo đã được đưa ra về những tác động có thể xảy ra của BĐKH trong 

tương lai đối với thảm họa biển. 

(5) Lĩnh vực sức khỏe cộng đồng 

Trung Quốc đã nâng cao năng lực và trình độ quản lý của Chính phủ 

trong việc cung cấp các dịch vụ công nhằm thích ứng với BĐKH bằng cách 

tăng cường thiết lập các hệ thống giám sát, khảo sát và đánh giá rủi ro cũng 

như hệ thống tiêu chuẩn; đồng thời cung cấp các dịch vụ y tế và y tế tốt trong 

điều kiện thời tiết nhiệt độ cao; tăng cường kiểm soát, phòng chống các dịch 

bệnh liên quan chặt chẽ đến BĐKH; theo dõi diễn biến dịch bệnh và nghiên 

cứu các yếu tố ảnh hưởng; chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp y tế công cộng và cơ 

chế cứu trợ cho các dịch bệnh như Hội chứng hô hấp Trung Đông, nhiễm cúm 

gia cầm H7N9 ở người và Sốt xuất huyết liên quan chặt chẽ đến BĐKH; thành 

lập các trạm y tế công cộng thí điểm ở mỗi tỉnh, khu tự trị và đô thị ở Trung 

Quốc để giám sát các yếu tố nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng ở những nơi 

công cộng; giám sát tác động của điều kiện sương mù đối với sức khỏe con 

người và thiết lập các hệ thống cảnh báo sớm về nhiệt độ cao, sóng nhiệt và 
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nguy cơ sức khỏe; tăng cường nghiên cứu về thích ứng với BĐKH trong lĩnh 

vực sức khỏe con người, tổ chức và thực hiện các dự án thích ứng với BĐKH 

và bảo vệ sức khỏe con người, đồng thời nâng cao khả năng đề phòng của cộng 

đồng trong các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn như nhiệt độ cao và 

các đợt nắng nóng.  

(b) Đối với các chính sách liên ngành ứng phó với biến đổi khí hậu 

(1) Tái cơ cấu nền kinh tế và ngành công nghiệp 

Trong nửa sau của Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, sự phát triển kinh tế của 

Trung Quốc đã dần bước sang giai đoạn bình thường mới, cơ cấu kinh tế được 

tối ưu hóa và nâng cấp không ngừng, mô hình phát triển được chuyển đổi từ 

giai đoạn dựa vào “lao động và tài nguyên thiên nhiên” sang giai đoạn dựa vào 

“dịch vụ và đổi mới”. Tuy nhiên, lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là một số 

ngành sử dụng nhiều năng lượng, vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Do vậy, Trung Quốc 

đã tiến hành điều chỉnh cơ cấu kinh tế và công nghiệp nhằm thúc đẩy hiệu quả 

việc sử dụng tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, đồng thời giúp đạt được các 

mục tiêu hành động về giảm thiểu phát thải KNK. Từ năm 2006, Chính phủ 

Trung Quốc đã nhấn mạnh đến việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế và công nghiệp, 

tăng cường hướng dẫn các chính sách và kế hoạch công nghiệp, giảm tiêu thụ 

tài nguyên và năng lượng bằng cách thúc đẩy chuyển đổi kinh tế nhằm ứng phó 

với BĐKH. Một số chính sách cụ thể: (i) Đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ, 

thông qua Kế hoạch phát triển ngành dịch vụ; (ii) Thúc đẩy sự chuyển đổi và 

nâng cấp của ngành công nghiệp, thông qua Kế hoạch chuyển đổi và nâng cấp 

công nghiệp; (iii) Khai thác và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao 

và các lĩnh vực mới nổi có tầm quan trọng chiến lược, thông qua Chiến lược 

củng cố và mở rộng các ngành công nghiệp công nghệ cao.  

(2) Bảo tồn năng lượng và nâng cao hiệu suất năng lượng 

Trung Quốc quan niệm bảo tồn năng lượng là một chiến lược lớn trong 

sự phát triển KTXH. Từ đó, Trung Quốc đã thúc đẩy bảo tồn năng lượng thông 

qua các chính sách và giải pháp, bao gồm: (i) Cải thiện luật và quy định về bảo 

tồn năng lượng; (ii) Tăng cường đánh giá hiệu suất của các mục tiêu bảo tồn 

năng lượng; (iii) Thực hiện các dự án bảo tồn năng lượng quan trọng; (iv) Thực 

hiện các chính sách khuyến khích bảo tồn năng lượng, nâng cao tiêu chuẩn 

hiệu quả năng lượng và dán nhãn năng lượng; (v) Tăng cường bảo tồn năng 
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lượng trong các lĩnh vực chính và tăng cường hỗ trợ các công nghệ bảo tồn 

năng lượng và xây dựng Hệ thống dịch vụ. 

Sau khi đạt được thành công giảm khoảng 20% mức tiêu thụ năng lượng 

trên một đơn vị GDP vào năm 2010 so với năm 2005, Trung Quốc tiếp tục thực 

hiện kế hoạch 5 năm tiếp theo với mức giảm 16% mức tiêu thụ năng lượng trên 

một đơn vị GDP như một mục tiêu bắt buộc.  

(3) Thiết lập hệ thống năng lượng carbon thấp 

Trung Quốc phát triển năng lượng phi hóa thạch đồng thời với việc sử 

dụng hiệu quả. Sự phát triển của năng lượng sạch và carbon thấp làm định 

hướng chính để điều chỉnh cấu trúc năng lượng. Kế hoạch phát triển năng 

lượng 5 năm lần thứ 12, Trung Quốc tiếp tục đề xuất các mục tiêu và nhiệm vụ 

chính là tối ưu hóa cấu trúc năng lượng: Nâng tỷ lệ tiêu thụ năng lượng phi hóa 

thạch lên 11,4%; tăng tỷ lệ công suất phát điện lắp đặt của năng lượng phi hóa 

thạch lên 30%; tăng tỉ trọng khí đốt tự nhiên trong tiêu thụ năng lượng lên 

7,5%; giảm tỷ lệ tiêu thụ than xuống còn khoảng 65%. 

(4) Tăng cường hấp thụ carbon 

Theo quy hoạch tổng thể ứng phó với BĐKH, Trung Quốc tăng cường 

quản lý việc trồng rừng nghiêm ngặt, quản lý rừng một cách khoa học, bảo vệ 

rừng một cách nghiêm ngặt, làm giàu tài nguyên rừng, tăng cường bảo vệ đất 

ngập nước và duy trì ổn định bể chứa carbon. Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm 

lần thứ 11, Trung Quốc đã thực hiện Kế hoạch hành động lâm nghiệp để ứng 

phó với BĐKH, với mục tiêu tăng cường bể chứa carbon từ rừng. Trong giai 

đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, Trung Quốc đã đưa độ che phủ rừng và khối 

lượng lâm sản làm các chỉ số ràng buộc, cụ thể hóa các khu vực chính và các 

hoạt động chính của lâm nghiệp trong việc giảm thiểu BĐKH, chủ yếu bao 

gồm đẩy mạnh trồng rừng và phủ xanh, tiến hành chăm sóc và quản lý rừng 

trên toàn quốc, tăng cường quản lý tài nguyên rừng cũng như phòng ngừa và 

kiểm soát thảm họa rừng.  

(5) Kiểm soát phát thải ngoài CO2 

Trung Quốc rất coi trọng việc kiểm soát các KNK ngoài CO2 và đã đạt 

được thành tựu đáng chú   khi áp dụng khai thác và sử dụng khí vỉa than và 

một số biện pháp trong các lĩnh vực quy trình công nghiệp, các hoạt động liên 

quan đến nông nghiệp và xử lý chất thải. Kiểm soát KNK trong Kế hoạch 5 
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năm lần thứ 12 đã đặt ra các mục tiêu kiểm soát lượng khí thải của các KNK 

ngoài CO2 bao gồm CH4, N2O, HFC, PFCs, SF6.  

(6) Tăng cường cơ chế và hệ thống kiểm soát phát thải KNK  

Trung Quốc chú trọng việc tăng cường thiết kế các hệ thống quản lý khí 

hậu cấp quốc gia và thiết lập các cơ chế kiểm soát phát thải KNK phù hợp với 

hoàn cảnh quốc gia, dựa trên nền kinh tế quốc gia, hệ thống quản l  năng lượng 

và môi trường và thông qua các phương pháp hiệu quả như các công cụ chính 

sách toàn diện, các phương tiện pháp l  và hành chính, cơ chế thị trường và 

thực hiện thí điểm.  

Trung Quốc đã sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau, chẳng hạn như 

điều chỉnh cấu trúc công nghiệp, tối ưu hóa cấu trúc năng lượng, tiết kiệm năng 

lượng và tăng cường hiệu quả năng lượng, tăng bồn chứa carbon rừng và tăng 

cường đổi mới hệ thống để giảm đáng kể cường độ năng lượng và cường độ 

carbon, kiểm soát hiệu quả lượng phát thải KNK. Trung Quốc đã đạt được 

những thành tựu lớn về kiểm soát phát thải KNK:  

- Cường độ carbon đã giảm đáng kể. Theo số liệu thống kê từ năm 2010 

đến năm 2015, lượng khí thải CO2 liên quan đến năng lượng trên một đơn vị 

GDP đã giảm lũy kế khoảng 22%, vượt chỉ tiêu đặt ra và đặt nền tảng vững 

chắc để đạt được mục tiêu giảm 40-45% trong giai đoạn 2015-2020. 

- Cơ cấu công nghiệp đã dần được tối ưu hóa. Năm 2010, giá trị gia tăng 

của ngành dịch vụ chiếm 44,1% GDP, cao hơn 2,8% so với năm 2005. Năm 

2015, giá trị gia tăng của ngành dịch vụ cao hơn 6,1% so với năm 2010, vượt 

mục tiêu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 12. 

- Từ năm 2005 đến năm 2010, mức tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị 

GDP (cường độ năng lượng) đã giảm 19,3%, hoàn thành nhiệm vụ của Kế 

hoạch 5 năm lần thứ 11. Từ năm 2010 đến năm 2015, mức tiêu thụ năng lượng 

trên một đơn vị GDP đã giảm 18,4%, vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm lần thứ 12. 

- Cơ cấu năng lượng liên tục được cải thiện. Tăng tỷ lệ sử dụng năng 

lượng phi hóa thạch trong tiêu thụ năng lượng. Năm 2015, tỷ lệ năng lượng phi 

hóa thạch trong tiêu thụ năng lượng sơ cấp là 12,1%, cao hơn 2,7% so với năm 

2010 và vượt mục tiêu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 12. Các bồn chứa carbon 

rừng đã được tăng lên liên tục, tỷ lệ che phủ rừng đã tăng lên đáng kể.  
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Theo NDC của Trung Quốc (2018), các cam kết được  ác định gồm: (i) 

Đạt mức phát thải đỉnh vào năm 2030 và sau đó giảm nhanh; (ii) Giảm lượng 

phát thải CO2 trên một đơn vị GDP từ 60% đến 65% so với mức năm 2005; 

(iii) Tăng tỷ trọng của nhiên liệu không hóa thạch trong tiêu thụ năng lượng sơ 

cấp lên khoảng 20%; (iv) Tăng trữ lượng rừng khoảng 4,5 tỷ mét khối so với 

năm 2005; (v) Trung hòa carbon trước năm 2060 [83]. 

3.2.2. Tình hình thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu ở Nhật Bản  

(1) Tình hình thực thi Luật Thúc đẩy các biện pháp ứng phó với hiện 

tượng nóng lên toàn cầu (1998, 2013). 

Nhật Bản đã ban hành Luật Môi trường vào năm 1993 và Luật Thúc đẩy 

các biện pháp ứng phó với sự ấm lên toàn cầu năm 1998 (sửa đổi vào năm 

2006). Năm 2006, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành Kế hoạch hành động giảm 

phát thải và tăng cường khả năng hấp thụ KNK. Kế hoạch hành động giảm 

phát thải và tăng cường khả năng hấp thụ KNK (2006) đã  ác định bộ máy tổ 

chức Nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động ứng phó hiệu quả, kiểm soát phát thải 

KNK, giám sát phát thải KNK của doanh nghiệp, hệ thống quản lý tín chỉ, chế 

tài xử phạt liên quan đến việc cung cấp thông tin sai lệch.  

Năm 2013, Luật Thúc đẩy các biện pháp ứng phó với sự ấm lên toàn cầu 

được cập nhật và bổ sung. Sau Thỏa thuận Paris về BĐKH, Chính phủ Nhật 

bản đã ban hành Kế hoạch ngăn ngừa sự nóng lên toàn cầu vào năm 2016, đã 

bổ sung thêm khí NF3 vào danh mục KNK. Kế hoạch ngăn ngừa sự nóng lên 

toàn cầu (2016) cũng bổ sung quy định đối với doanh nghiệp có mức phát thải 

cao, cần thực hiện xây dựng và ban hành Kế hoạch các Biện pháp ứng phó với 

hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng ban hành 

Chương trình Mua bán khí thải (ETS). Nhìn chung, Kế hoạch ngăn ngừa sự 

nóng lên toàn cầu (2016) đặt ra nội dung trọng tâm là giảm phát thải và nhiệm 

vụ của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp cần thực hiện. Các tỉnh/thành phố 

cũng ban hành Kế hoạch địa phương để giảm phát thải KNK theo quy định tại 

Luật Thúc đẩy các biện pháp ứng phó với sự ấm lên toàn cầu (2013) và Kế 

hoạch ngăn ngừa sự nóng lên toàn cầu (2016). Trong đó, Kế hoạch của các địa 

phương cần tập trung vào các nội dung là: (i) Xác định thời kỳ, (ii) Kế hoạch 

triển khai, (iii) Phát triển điện mặt trời, gió và năng lượng tái tạo khác, (iv) Các 

hoạt động yêu cầu đối với người dân và doanh nghiệp cần thực hiện, (v) 
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Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, bảo vệ không gian 

xanh và giảm phát thải KNK.  

Tính đến tháng 12/2019, Nhật Bản đã có hơn 80 chính sách và biện pháp 

ứng phó hiện tượng nóng lên toàn cầu và được chia thành các danh mục như 

sau: (i) Các chính sách và biện pháp giảm thiểu và loại bỏ phát thải KNK; (ii) 

Các biện pháp liên ngành; (iii) Các biện pháp cơ bản; (iv) Sáng kiến của các tổ 

chức công; (v) Phát triển các chiến dịch công khai. Trong hoạt động khoa học 

công nghệ, Nhật Bản đã có nhiều đóng góp vào việc giảm phát thải KNK toàn 

cầu thông qua việc tăng cường nghiên cứu, phát triển và phổ biến các công 

nghệ carbon thấp tiên tiến. Trong Chiến lược năng lượng và môi trường về đổi 

mới công nghệ đến năm 2050, Nhật Bản ưu tiên phát triển công nghệ mới về 

lĩnh vực năng lượng, môi trường và phát triển nền kinh tế carbon thấp. Trong 

phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức cộng đồng, các hoạt động nâng cao 

nhận thức cộng đồng cho người dân và doanh nghiệp được phát triển mạnh. 

Bên cạnh đó, các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức quốc tế cũng 

được ưu tiên triển khai.  

Theo NDC của Nhật Bản (2019), Nhật Bản đã cam kết giảm 46% phát 

thải KNK vào năm 2030 và đạt trung hòa carbon vào năm 2050. Trong đó, các 

chất KNK trong cam cất cắt giảm bao gồm CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 

và NF3. Các lĩnh vực được cam kết cắt giảm KNK gồm năng lượng, các quá 

trình công nghiệp, sử dụng sản phẩm, nông nghiệp, LULUCF và quản lý chất 

thải [86]. 

(2) Tình hình thực thi Luật Thích ứng với biến đổi khí hậu (2018) 

Luật Thích ứng với biến đổi khí hậu của Nhật Bản được ban hành vào 

tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018. Luật Thích ứng với 

biến đổi khí hậu (2018) được ban hành nhằm tăng cường các nỗ lực thích ứng 

với BĐKH. Luật quy định các hoạt thích ứng phó với BĐKH phải được thực 

hiện hiệu quả dựa trên các "thông tin khoa học đáng tin cậy". Bên cạnh đó, 

Luật cũng thúc đẩy phát triển hợp tác quốc tế, tham gia của khối tư nhân và 

doanh nghiệp trong thích ứng với BĐKH. Theo định kỳ 5 năm, Bộ Môi trường 

Nhật bản chịu trách nhiệm công bố báo cáo đánh giá tác động của BĐKH. Trên 

cơ sở kết quả đánh giá tác động của BĐKH, các tỉnh/thành phố thực hiện việc 

ban hành Kế hoạch thích ứng với BĐKH cho địa phương mình.  
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Luật Thích ứng với biến đổi khí hậu (2018) tập trung vào các nội dung 

chính là: (i) Thúc đẩy hoạt động thích ứng với BĐKH; (ii) Phát triển cơ sở hạ 

tầng thông tin; (iii) Tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của địa 

phương; (iv) Phát triển và hợp tác quốc tế về thích ứng và các vấn đề khác. 

Chính phủ Nhật Bản đã và đang thực hiện các biện pháp giảm phát thải KNK 

theo các quy định trong Luật về Thúc đẩy các biện pháp ứng phó với hiện 

tượng nóng lên toàn cầu (2013) và Luật Thích ứng biến đổi khí hậu (2018). 

Trên cơ sở các quy định của Luật Thích ứng với biến đổi khí hậu (2018), Kế 

hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH được ban hành vào tháng 11 năm 2018. 

Theo quy định, tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với 

BĐKH (2018) phải được báo cáo và công khai.  

Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH (2018) yêu cầu các hoạt động 

thích ứng cần phải có hệ thống, đồng bộ, toàn diện và dựa trên các căn cứ khoa 

học. Nhật Bản đã tiến hành thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH 

(2018) theo các nguyên tắc: (i) Lồng ghép thích ứng với BĐKH vào chính sách 

liên quan; (ii) Thúc đẩy thích ứng với BĐKH dựa trên kiến thức khoa học; (iii) 

Củng cố kiến thức của các tổ chức nghiên cứu ở Nhật Bản và phát triển cơ sở 

hạ tầng thông tin; (iv) Thúc đẩy thích ứng với BĐKH theo bối cảnh địa 

phương; (v) Tăng cường hiểu biết của người dân và thúc đẩy thích ứng với 

BĐKH tương ứng với các hoạt động kinh doanh; (vi) Góp phần nâng cao năng 

lực thích ứng của các nước đang phát triển; (vii) Đảm bảo hệ thống phối hợp 

chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính có liên quan. 

3.2.3. Tình hình thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu ở Hàn Quốc  

(1) Tình hình chung 

Năm 2008, Hàn Quốc đã ban hành: (i) Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh; (ii) Kế hoạch tổng thể ứng phó với BĐKH; (iii) Kế hoạch chung 

quốc gia về thích ứng với BĐKH. Các chính sách này được ban hành nhằm 

theo đuổi các biện pháp và ứng phó có hệ thống đối với BĐKH trong trung và 

dài hạn. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh là một chiến lược dài hạn 

cho giai đoạn 2009-2050, đưa ra các mục tiêu, chiến lược và phương hướng 

chính sách cho tăng trưởng xanh carbon thấp, bao gồm các vấn đề liên quan 

đến ứng phó với BĐKH, năng lượng và các chính sách phát triển bền vững. 

Năm 2009, Hàn Quốc đã công bố Hệ thống quản lý mục tiêu năng lượng và 

KNK (TMS). Năm 2010, Luật Khung về carbon thấp, tăng trưởng  anh được 
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ban hành. Năm 2012, Hàn Quốc ban hành Luật Phân bổ và giao dịch phát thải 

khí nhà kính; Nghị định hướng dẫn thực thi Luật. Trong năm 2015, đã có 525 

doanh nghiệp được cấp phép phát thải cho giai đoạn I (2015-2017).  

Hàn Quốc đã ban hành Kế hoạch Tổng thể ứng phó với BĐKH vào năm 

2010, với chu kỳ 5 năm. Kế hoạch Tổng thể ứng phó với BĐKH (2010) được 

ban hành nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải KNK và thực hiện các cam 

kết quốc tế về chống BĐKH, bảo vệ hệ thống khí hậu Trái đất. Hiện nay, Hàn 

Quốc đã công bố Kế hoạch Tổng thể ứng phó với BĐKH cho các giai đoạn 

2010-2015 (công bố năm 2010), 2016-2020 (công bố năm 2016) và 2021-2025 

(công bố năm 2021).  

Năm 2016, Hàn Quốc đã đệ trình Đóng góp dự kiến do quốc gia  ác định 

(INDC). Trong INDC, Hàn Quốc cam kết giảm phát thải KNK ở mức 37% vào 

năm 2030 so với năm 1990. Hàn Quốc đang tiếp tục nỗ lực để đạt được mục 

tiêu cắt giảm bằng các biện pháp thực thi hiệu quả và đang theo đuổi nghiên 

cứu cơ bản để trình cộng đồng quốc tế Chiến lược Phát triển carbon thấp trong 

dài hạn tới năm 2050 của quốc gia, phù hợp với Thỏa thuận Paris. 

Theo NDC của Hàn Quốc (2019), Hàn Quốc đã điều chỉnh và cập nhật 

cam kết mục tiêu giảm tổng lượng phát thải KNK lên 40% vào năm 2030, 

hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050. Các loại KNK theo cam kết của 

Hàn Quốc gồm CO2, CH4, N2O, SF6, PFCs và HFCs. Các lĩnh vực mà Hàn 

Quốc đã cam kết cắt giảm KNK gồm năng lượng, các quá trình công nghiệp, 

nông nghiệp, LULUCF, quản lý chất thải [71]. 

(2) Tình hình thực thi Luật Phân bổ và giao dịch phát thải khí nhà kính 

(2012) 

 Luật được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện các 

mục tiêu quốc gia về giảm thiểu KNK thông qua Hệ thống mua bán phát thải 

KNK. Hệ thống mua bán phát thải KNK được thực hiện theo cơ chế thị trường 

và được cập nhật theo chu kỳ 5 năm. Luật quy định các doanh nghiệp có mức 

phát thải trên 125.000 tấn CO2 tương đương trong năm và các cơ sở sản xuất 

nhỏ lẻ (nhà máy, tòa nhà, trang trại chăn nuôi) có mức phát thải trên 25.000 tấn 

CO2 tương đương phải tham gia thị trường carbon.  

Nghị định hướng dẫn thực thi Luật đưa ra các quy định về quy tắc và cơ 

cấu quản l  đối với Hệ thống mua bán phát thải KNK. Hệ thống mua bán phát 
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thải KNK yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức phải  ác định mục tiêu 

giảm phát thải KNK và thực hiện cắt giảm cần thiết theo cơ chế thị trường. Bộ 

Môi trường Hàn Quốc chịu trách nhiệm về quản lý và duy trì hoạt động của Hệ 

thống này; điều hành Ủy ban Đánh giá hạn ngạch và Ủy ban Chứng nhận khí 

thải. Ngoài ra, Bộ Môi trường Hàn Quốc còn phối hợp với các Bộ, Ngành 

trong xây dựng phương án tính toán giá và các yếu tố ảnh hưởng đến giá. 

Hệ thống mua bán phát thải KNK của Hàn Quốc phân chia thành các giai 

đoạn khác nhau, giai đoạn I là 2015-2017, giai đoạn II là 2018-2020 và giai 

đoạn III là 2021-2025. Ứng với mỗi giai đoạn, tổng lượng phát thải KNK được 

cấp phép và mức độ phát thải được phép mua bán/trao đổi giữa các doanh 

nghiệp được điều chỉnh phù hợp. Trong giai đoạn I, các doanh nghiệp được cấp 

phép phát thải theo số liệu trung bình nhiều năm của doanh nghiệp. Đến giai 

đoạn II, tỷ lệ phát thải không phải trả phí là 97% của trung bình nhiều năm; và 

tỷ lệ này giảm còn 90% trong giai đoạn III. Việc cấp phép miễn phí trong giai 

đoạn I và giảm dần tỷ lệ cấp phép nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dần chuyển 

đổi mô hình sản xuất và giảm gánh nặng về tài chính.  

Bộ Môi trường Hàn Quốc chịu trách nhiệm tiếp nhận đơn đăng k  từ các 

tổ chức đủ điều kiện và có thể lựa chọn chuyển đổi giữa các hệ thống giao dịch 

khí thải thông qua đánh giá của Ủy ban về tăng trưởng xanh. Thông qua Ủy 

ban Đánh giá hạn ngạch, Bộ Môi trường Hàn Quốc thực hiện các biện pháp về 

ổn định thị trường như cho vay/mua dự phòng phát thải (lên tới 25% mức phát 

thải được cấp phép), quy định mức tối thiểu và tối đa của quyền phát thải, hạn 

chế vay nợ và chuyển nhượng, hạn chế giới hạn bù trừ của quyền phát thải. Các 

biện pháp hỗ trợ tài chính được thực hiện đối với các ngành có tính cạnh tranh 

cao và bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thị trường carbon. Các ưu đãi hoặc trợ cấp về 

tài chính và thuế có thể được cung cấp cho các dự án giảm phát thải KNK, phát 

triển công nghệ và phân phối liên quan đến năng lượng mới và tái tạo. 

(3) Tình hình thực hiện Hệ thống quản lý mục tiêu khí nhà kính và năng 

lượng 

Theo quy định của Luật Phân bổ và giao dịch phát thải khí nhà kính 

(2012), để thiết lập và quản lý cần xây dựng hạn mức nhất định về phát thải và 

tiêu thụ năng lượng đối với doanh nghiệp. Khi Hệ thống mua bán phát thải 

KNK (2015) được triển khai thực hiện, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh có 

mức phát thải lớn bắt buộc phải tham gia thị trường carbon. Đối với các doanh 



|151 

nghiệp vừa và nhỏ có mức phát thải thấp, sử dụng Hệ thống quản lý mục tiêu 

KNK và năng lượng để chuẩn bị đủ điều kiện tham gia vào thị trường carbon. 

Hệ thống này hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc thực hiện mục 

tiêu bằng cách tính toán và ước lượng hạn mức phát thải KNK và tiêu thụ năng 

lượng phù hợp. Hàn Quốc thông qua một hệ thống quản lý trực tiếp, trong đó 

Chính phủ thiết lập các mục tiêu phát thải KNK với các tổ chức kinh doanh 

được kiểm soát, đồng thời đưa ra các lệnh cải thiện hoặc phạt tiền khi doanh 

nghiệp không đạt được các mục tiêu. Hệ thống vận hành được chia thành hai 

mảng, bao gồm: (i) Cơ quan giám sát, chỉ đạo hệ thống và thực hiện chức năng 

điều phối; (ii) Các Bộ, Ngành chịu trách nhiệm theo lĩnh vực, đặt ra và quản lý 

các mục tiêu của các thực thể kinh doanh. 

Các Bộ có trách nhiệm đặt ra mục tiêu cắt giảm hàng năm của các doanh 

nghiệp được kiểm soát, xem xét kế hoạch mở rộng và mở mới, cũng như tiềm 

năng giảm thiểu. Bên cạnh đó, tiếp tục quản lý các mục tiêu giảm KNK và tiết 

kiệm năng lượng bằng cách đánh giá các kế hoạch thực hiện và kết quả. Hàng 

năm, quá trình thúc đẩy hệ thống quản lý mục tiêu bao gồm một số quy trình: 

(i) Doanh nghiệp nộp báo cáo về phát thải KNK và sử dụng năng lượng (vào 

tháng 3); (ii) Thiết lập các mục tiêu cho năm tiếp theo với sự tham vấn của các 

cơ quan có thẩm quyền (vào tháng 9); (iii) Xây dựng kế hoạch thực hiện (vào 

tháng 12); (iv) Báo cáo kết quả hoạt động (vào tháng 3 năm sau). 

Theo quy định, các doanh nghiệp được phân chia thành hai loại là tập 

đoàn, doanh nghiệp vừa và nhỏ (cơ sở kinh doanh, sản xuất). Đối với các tập 

đoàn, với mức phát thải và tiêu thụ năng lượng từ 50.000 tấn CO2 tương đương 

trở lên và trên 200TJ sẽ phải thực hiện cơ chế giám sát và điều chỉnh mục tiêu. 

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạn mức để thực hiện giám sát và điều 

chỉnh mục tiêu là mức phát thải KNK trên 15.000 tấn CO2 tương đương và tiêu 

thụ năng lượng trên 80TJ. Tính đến năm 2017, có 348 cơ sở kinh doanh và sản 

xuất thuộc diện quản lý của Hệ thống quản lý mục tiêu năng lượng và KNK. 

(4) Tình hình thực hiện chính sách về quản lý chất thải, kinh tế tuần hoàn 

Năm 1986, Hàn Quốc ban hành Luật Kiểm soát chất thải. Sau đó đến 

năm 1992, Luật Khuyến khích tiết kiệm và tái chế tài nguyên được ban hành và 

sửa đổi vào năm 2008. Năm 2015, Bộ Môi trường đã ban hành “Kế hoạch môi 

trường chung quốc gia”,  ác định được các mục tiêu và giải pháp cho trung hạn 

và dài hạn. Kế hoạch môi trường chung quốc gia (2015) được xây dựng nhằm 
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tăng cường công tác quản l  môi trường và thúc đẩy tuần hoàn tài nguyên. Đến 

năm 2018, Bộ Môi trường tiếp tục ban hành “Kế hoạch hành động tuần hoàn 

tài nguyên” lần thứ nhất (2018-2027), với mục tiêu là hướng đến nền kinh tế 

toàn hoàn và bảo vệ môi trường. 

(5) Tình hình thực hiện chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp, bể chứa 

carbon 

Luật Lâm nghiệp được ban hành vào năm 1961. Sau khi Luật Lâm 

nghiệp được ban hành, công tác phát quản lý rừng đã có nhiều tiến triển trong 

giai đoạn 1960-1970. Đến năm 1973, Kế hoạch quốc gia về phát triển rừng 

được ban hành. Đến năm 2013, Luật Quản lý và cải thiện bể chứa carbon được 

ban hành. Luật Quản lý và cải thiện bể chứa carbon (2013) quy định về quản lý 

bù trừ carbon và thúc đẩy phát triển bể chứa carbon rừng. Trên cơ sở đó, Hệ 

thống bù trừ carbon từ rừng đã được triển khai thực hiện từ năm 2013.  

(6) Tình hình thực hiện chính sách về thích ứng với BĐKH 

Các hoạt động thích ứng với BĐKH được thực hiện trên cơ sở quy định 

tại Luật Khung về carbon thấp và tăng trưởng xanh (2010, 2011, 2013 và 

2016), với trọng tâm của hoạt động thích ứng gồm: 

- Chương trình Đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương do BĐKH: 

Hàn Quốc đã triển khai Chương trình giải pháp thích ứng với BĐKH (2015). 

Trong Chương trình, các dự án về đánh giá tác động của BĐKH và  ác định 

tính dễ bị tổn thương do BĐKH đã được triển khai. Ngoài ra, một sản phẩm 

quan trọng của Chương trình là Hệ thống trang thông tin điện tử VESTAP, 

nhằm quản lý và cập nhật thông tin.  

- Chương trình Đánh giá rủi ro do BĐKH: Các dự án về đánh giá rủi ro 

do BĐKH cũng được triển khai trong Chương trình Đánh giá rủi ro do BĐKH 

(2015). Mục tiêu chung của Chương trình là triển khai các hoạt động nhằm xác 

định được rủi ro do BĐKH và giảm thiểu các tác động tiêu cực do BĐKH trong 

tương lai. Việc đánh giá rủi ro do BĐKH tại Hàn Quốc được xem là yêu cầu 

bắt buộc, thậm chí là đến cấp doanh nghiệp. 

- Giải pháp thích ứng với BĐKH: Kế hoạch quốc gia thích ứng với 

BĐKH được ban hành năm 2010, là căn cứ để các Bộ, ngành và địa phương 

ban hành Kế hoạch thích ứng với BĐKH. Đến nay, Hàn Quốc đã có 3 lần công 

bố Kế hoạch thích ứng với BĐKH (2010, 2016, 2021). Trong đó, Kế hoạch 
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quốc gia được ban hành trước làm cơ sở cho các Bộ, Ngành và địa phương ban 

hành Kế hoạch thích ứng cụ thể cho ngành/lĩnh vực và khu vực. Kế hoạch thích 

ứng với BĐKH được ban hành thống nhất từ cấp quốc gia đến các ngành/lĩnh 

vực và địa phương (đến cấp quận/huyện).  

3.2.4. Tình hình thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu ở Thái Lan  

(1) Tình hình chung 

Lồng ghép ứng phó với BĐKH cũng được đưa vào trong Kế hoạch phát 

triển KTXH lần thứ 10 (2007-2011). Thái Lan ban hành Chương trình quốc gia 

ứng phó với BĐKH vào năm 2008. Trong đó, Chương trình quốc gia ứng phó 

với BĐKH đã đưa ra mục tiêu chính gồm: (i) Xây dựng năng lực thích ứng và 

giảm thiểu các bất cập trước tác động của BĐKH; (ii) Thúc đẩy các hoạt động 

giảm thiểu KNK dựa trên sự phát triển bền vững; (iii) Hỗ trợ nghiên cứu và 

phát triển để nâng cao hiểu biết về BĐKH, tác động vào các lựa chọn thích ứng 

và giảm thiểu; (iv) Nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng; 

(v) Xây dựng năng lực cho các cá nhân và tổ chức có liên quan, thiết lập một 

khuôn khổ phối hợp và hội nhập; (vi) Hỗ trợ hợp tác quốc tế nhằm đạt được 

mục tiêu chung là giảm thiểu BĐKH và phát triển bền vững.  

Nhằm tăng cường thể chế ứng phó với BĐKH, Thái Lan đã thành lập Cơ 

quan Quản lý KNK Thái Lan (TGO) vào năm 2007. TGO là cơ quan đầu mối 

thực hiện các dự án Cơ chế Phát triển sạch (CDM), thúc đẩy các hoạt động 

carbon thấp và đầu tư vào việc giảm phát thải KNK. TGO đã  ây dựng Quỹ 

Carbon quốc gia nhằm hỗ trợ về tài chính và công nghệ cho việc thực hiện các 

dự án CDM.  

Thái Lan cũng đã triển khai một số chính sách trong lĩnh vực năng lượng 

về giảm phát thải KNK, như: Kế hoạch phát triển năng lượng thay thế giai 

đoạn 2008-2021. Kế hoạch được ban hành nhằm xây dựng biểu giá năng lượng 

tái tạo, thúc đẩy phát triển sản xuất ethanol và nhiên liệu sinh học, đặt mục tiêu 

20% năng lượng tái tạo sẽ đạt được vào năm 2021. Bên cạnh đó, các chính 

sách nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả đã được đề cập đến trong 

Luật Thúc đẩy bảo tồn năng lượng (1992), Kế hoạch bảo tồn năng lượng 

(2008) và Kế hoạch phát triển hiệu quả năng lượng (2011)  

Tại Thái Lan, vấn đề ứng phó với BĐKH được đề cập đến trong Hiến 

pháp (2017) và lồng ghép trong một số văn bản luật chuyên ngành. Theo NDC 
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của Thái Lan (2020), Thái Lan đã cam kết giảm phát thải KNK vào năm 2030 

so với năm cơ sở là: (i) Giảm phát thải vô điều kiện là 20%; (ii) Giảm 25% 

trong điều kiện được tiếp cận và chuyển giao công nghệ, tăng cường năng lực 

và hợp tác quốc tế. Thái Lan cam kết giảm phát thải đối với các KNK gồm 

CO2, CH4 và N2O. Các lĩnh vực được Thái Lan cam kết giảm phát thải KNK 

gồm năng lượng, các quá trình công nghiệp, nông nghiệp, LULUCF và rác 

thải. Đến năm 2021, tại COP-26, Thái Lan đã điểu chỉnh mục tiêu giảm phát 

thải KNK lên tới 40% vào năm 2030 so với năm cơ sở và tiến tới trung hòa 

carbon vào năm 2050 trong điều kiện được tiếp cận và chuyển giao công nghệ, 

tăng cường năng lực và hợp tác quốc tế [82]. 

(2) Tình hình thực hiện kế hoạch tổng thể về biến đổi khí hậu (2015-2050)  

Kế hoạch tổng thể về BĐKH của Thái Lan được ban hành vào năm 2015, 

với nội dung trọng tâm là tăng trưởng xanh, phát triển nền kinh tế carbon thấp 

và tăng cường khả năng chống chịu với BĐKH. Các mục tiêu cụ thể của Kế 

hoạch tổng thể về BĐKH (2015): (i) Tăng cường khả năng chống chịu với 

BĐKH thông qua lồng ghép BĐKH vào chiến lược, kế hoạch của các 

Bộ/Ngành và địa phương; (ii) Xây dựng cơ chế thúc đẩy giảm phát thải KNK 

và phát triển nền kinh tế carbon thấp; (iii) Lồng ghép BĐKH vào các quy 

hoạch phát triển KTXH; (iv) Xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực và 

công nghệ hỗ trợ thích ứng với BĐKH và phát triển nền kinh tế carbon thấp.  

Các nhiệm vụ cho từng giai đoạn đã được  ác định: 

• Ngắn hạn (2016): Xác định được mục tiêu giảm phát thải KNK cho giai 

đoạn trung và dài hạn, chuẩn bị lộ trình thực hiện theo từng lĩnh vực được ưu 

tiên (bao gồm bản đồ dễ bị tổn thương, lộ trình hành động giảm nhẹ, báo cáo 

và xác minh). Xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế carbon thấp. 

• Trung hạn (2020): Giảm phát thải KNK các lĩnh vực năng lượng và 

giao thông vận tải từ 7% đến 20% vào năm 2021 so với năm 2005. Đến năm 

2021, tối thiểu 25% năng lượng tiêu thụ có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo. 

Tăng tỷ lệ đô thị có diện tích cây xanh, với tỷ lệ lớn hơn 10m
2
 cây xanh trên 

một người.  

• Dài hạn (2050): Đến năm 2003, các doanh nghiệp giảm 25% cường độ 

sử dụng năng lượng so kịch bản thông thường (mức trung bình năm cơ sở). 

Tăng tỷ trọng phương tiện giao thông công cộng. Giảm tỷ lệ phát thải KNK từ 
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giao thông vận tải đường bộ. Tăng tỷ trọng đầu tư vào các ngành carbon thấp 

và thân thiện với môi trường. Giảm diện tích bãi rác lộ thiên, giảm tỷ lệ đốt lộ 

thiên trong các khu công nghiệp và giảm phát thải carbon. 

(3) Tình hình thực hiện kế hoạch giảm nhẹ theo các ngành 

• Lĩnh vực năng lượng 

Kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả (EEP) được ban hành năm 2015, 

với mục tiêu giảm 30% cường độ sử dụng năng lượng vào năm 2036. Trong 

đó, các lĩnh vực ưu tiên về sử dụng năng lượng hiệu quả là giao thông vận tải 

và nhà ở (cơ quan và trung tâm thương mại). Các hành động tiết kiệm năng 

lượng gồm: (i) Thúc đẩy thực hiện tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng trong tòa 

nhà; (ii) Thúc đẩy thực hiện tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng trong phê duyệt 

xây dựng tòa nhà; (iii) Xác định tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và nhãn năng 

lượng cho các thiết bị; (iv) Thúc đẩy quy định hiệu suất năng lượng cho các 

đơn vị sản xuất năng lượng và kinh doanh năng lượng; (v) Hỗ trợ hiệu suất 

năng lượng; (vi) Khuyến khích sử dụng công nghệ LED nhằm cải thiện hiệu 

suất năng lượng; (vii) Tăng cường hiệu suất năng lượng cho giao thông; (viii) 

Nghiên cứu và phát triển công nghệ và cải tiến hiệu suất năng lượng; (ix) Phát 

triển Cơ quan hiệu suất năng lượng; (x) Chiến dịch khuyến khích tăng cường 

hiệu suất năng lượng. 

Thái Lan cũng đã triển khai Kế hoạch phát triển năng lượng (2015), Kế 

hoạch tiết kiệm năng lượng (2015) và Kế hoạch dầu mỏ (2015). Mục tiêu 

chung của các Kế hoạch này là hướng tới phát triển nền kinh tế xanh và carbon 

thấp trong giai đoạn 2015-2036. Để triển khai thực hiện các Kế hoạch này, 

Thái Lan đã ban hành các chính sách như (i) Hệ thống trợ cấp giá bán và Biểu 

thuế đầu vào (FIT), (ii) Khuyến khích nguồn lực từ khối tư nhân và doanh 

nghiệp tham gia phát triển năng lượng tái tạo. Kế hoạch dầu mỏ (2015) đã triển 

khai các chính sách về: (i) Hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu trong lĩnh vực vận tải; 

(ii) Khuyến khích loại nhiên liệu tối ưu sử dụng; (iii) Tái cấu trúc giá nhiên liệu 

để chi trả cho chi phí ô nhiễm, hư hỏng đường bộ và các yếu tố khác; (iv) Tăng 

cường tiêu thụ ethanol và diesel sinh học; (v) Khuyến khích đầu tư vào cơ sở 

hạ tầng nhiên liệu. Quy hoạch phát triển điện lực (2015) được ban hành với 

hướng đến giảm sự phụ thuộc vào sản xuất điện từ khí thiên nhiên, phát triển 

năng lượng tái tạo.  
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• Lĩnh vực giao thông 

Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của Thái Lan giai đoạn 

2015-2022 được ban hành vào năm 2015. Kế hoạch được ban hành với mục 

tiêu cải thiện an ninh kinh tế, tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, nâng 

cao năng lực, thúc đẩy chất lượng cuộc sống và công bằng, phát triển thị 

trường tăng trưởng  anh và tăng cường quản trị.  

• Lĩnh vực công nghiệp 

Chiến lược quốc gia về quản lý hóa chất lần thứ tư giai đoạn 2012-2021 

được ban hành năm 2012. Một trong những mục tiêu quan trọng của Chiến 

lược là tăng trưởng xanh và công nghiệp thân thiện với môi trường. Triển khai 

thực hiện Chiến lược, Bộ Công nghiệp đã triển khai phát triển các thị trấn công 

nghiệp sinh thái, sản xuất xanh, giảm phát thải KNK.  

• Lĩnh vực quản lý chất thải 

Tại Thái Lan, giải pháp giảm phát thải KNK chủ yếu tập trung vào giảm 

phát thải khí CH4 trong quản lý chất thải rắn và xử l  nước thải. Các giải pháp 

đã được triển khai gồm: (i) Giảm lượng nước thải bằng công nghệ sản xuất 

sạch hơn; (ii) Thu hồi khí mê-tan từ các nhà máy xử l  nước thải; (iii) Nâng 

cấp hạ tầng xử l  nước thải 

(4) Tình hình thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu 

Trong quản lý rủ ro thiên tai và thích ứng, Thái Lan phân cấp thành 4 cấp 

ưu tiên theo thứ tự là: (i) giải pháp công trình ưu tiên cho khu vực kinh tế trọng 

điểm và chịu nhiều tác động do thiên tai; (ii) giải pháp công trình ưu tiên cho 

khu vực kinh tế trọng điểm ít chịu tác động do thiên tai; (iii) giải pháp phi công 

trình áp dụng cho khu vực kinh tế phát triển chậm và chịu nhiều tác động do 

thiên tai; và (iv) giải pháp phi công trình được áp dụng cho khu vực chậm phát 

triển kinh tế và ít chịu tác động do thiên tai. 

Một số hoạt động đã được triển khai: Trong giai đoạn 1 (2015), Thái Lan 

tập trung thực hiện đánh giá tính dễ bị tổn thương do BĐKH đối với 6 

ngành/lĩnh vực ưu tiên. Trong giai đoạn 2 (2016), Kế hoạch quốc gia thích ứng 

với BĐKH (NAP) và Kế hoạch thích ứng với BĐKH của từng ngành/lĩnh vực 

ưu tiên được ban hành. Trong đó, Kế hoạch quốc gia và ngành/lĩnh vực đã  ác 

định được các giải pháp ưu tiên trong thích ứng với BĐKH.  
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Thái Lan cũng đã có nhiều nỗ lực nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của cộng 

đồng quốc tế trong triển khai các hoạt động thích ứng với BĐKH. Chương 

trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã hỗ trợ Thái Lan trong đánh giá lợi 

ích của các hoạt động thích ứng với BĐKH. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật 

Bản (JICA) đã hỗ trợ Thái Lan trong lồng ghép thích ứng với BĐKH với phát 

triển KTXH giai đoạn 2016-2021 và triển khai dự án phát triển nguồn nhân lực 

BĐKH. Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã hỗ trợ Thái Lan trong đánh giá 

rủi ro thiên tai và triển khai các dự án thuộc NAP. Năm 2018, Quỹ Khí hậu 

xanh của UNDP hỗ trợ tài chính giúp Thái Lan triển khai thực hiện các dự án 

thích ứng với BĐKH ở khu vực ven biển.  

3.2.5. Tình hình thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu ở Philippines  

(1) Tình hình thực hiện chiến lược quốc gia ứng phó với BĐKH và Kế 

hoạch quốc gia ứng phó với BĐKH  

Ngay sau khi Luật Biến đổi khí hậu được ban hành vào năm 2009, 

Philippines đã  ây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước về BĐKH. Trong đó, Ủy 

ban quốc gia về BĐKH là cơ quan đầu mối và tư vấn trực tiếp cho Chính phủ 

về ứng phó với BĐKH. Năm 2010, Chiến lược quốc gia về BĐKH (NFSCC) 

được ban hành. Tiếp đến, Kế hoạch quốc gia ứng phó với BĐKH (NCCAP) 

được ban hành năm 2011.  

Chiến lược quốc gia ứng phó với BĐKH (2010) và Kế hoạch quốc gia 

ứng phó với BĐKH (2011) của Philippines lấy các hoạt động thích ứng và 

giảm nhẹ làm trụ cột, đặc biệt chú trọng đến thích ứng và đồng lợi ích. Triển 

khai thực hiện Kế hoạch quốc gia ứng phó với BĐKH (2011), Philippines ưu 

tiên thực hiện các Chương trình/dự án về: (i) Nâng cao năng lực cảnh báo, dự 

báo thiên tai, xây dựng kịch bản BĐKH và NBD; (ii) Nâng cao năng lực chống 

chịu với thiên tai; (iii) Công tác tìm kiếm cứu nạn, bảo hiểm và tập huấn kỹ 

năng chống chịu với thiên tai. 

Theo NDC của Philippines (2020), Philippines đưa ra cam kết giảm 

2,71% tổng lượng phát thải KNK vào năm 2030 so với thời kỳ cơ sở. Trong 

trường hợp có sự hỗ trợ quốc tế, Philippines cam kết giảm tối đa là 72,29% 

trong giai đoạn 2020-2030. Các loại KNK theo quy định tại Philippines gồm 

CO2, CH4 và N2O. Các lĩnh vực ưu tiên giảm phát thải KNK là nông nghiệp, 

chất thải, công nghiệp, giao thông vận tải và năng lượng [84]. 
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(2) Tình hình thực hiện quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai  

Trước Luật Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai (2010), tài chính hỗ trợ 

công tác phòng chống thiên tai tại Philippines được hỗ trợ bởi Quỹ Thiên tai 

Quốc gia (NCF) và Quỹ Thiên tai Địa phương (LCF). Trong đó, Quỹ Thiên tai 

Quốc gia (NCF) hỗ trợ các hoạt động quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho 

các Bộ/ngành và lĩnh vực; Quỹ Thiên tai Địa phương (LCF) hỗ trợ cho hoạt 

động ở cập địa phương. Tuy nhiên, nguồn tài chính của hai quỹ này chỉ được 

huy động sau khi có thiên tai và vốn dự trù thường rất hạn chế, không đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn.  

Năm 2010, Philippines ban hành Luật Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên 

tai. Luật đề cao các quyền về đời sống và bảo vệ tài sản của người dân (được 

quy định trong Hiến pháp) thông qua các quy định về tăng cường khả năng 

chống chịu với thiên tai, hoàn thiện thể chế và tăng cường năng lực quản lý 

Nhà nước. Trên cơ sở Luật được ban hành, Hội đồng Quản lý và giảm thiểu rủi 

ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) đã được thành lập. Hội đồng có nhiệm vụ 

giám sát hệ thống quản lý thiên tai và chịu trách nhiệm phát triển Khung quản 

lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia, hướng dẫn triển khai Kế hoạch quản 

lý giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia. Hội đồng Quản lý và giảm thiểu rủi ro 

thiên tai quốc gia trực thuộc Văn phòng Tổng thống, là đầu mối thực hiện giảm 

thiểu rủi ro thiên tai. Hội đồng có quyền hoạch định chính sách và chức năng 

điều hành nhằm quản l , điều phối và đồng bộ hóa các chương trình liên quan 

đến rủi ro thiên tai. Trên cơ sở Luật Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai 

(2010), hoạt động ứng phó với thiên tai chuyển từ mô hình chuẩn bị và ứng 

phó sang mô hình giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Trong đó, mô hình giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai của Philippines đã thu hút sự tham gia của cộng đồng cư dân, tổ chức 

xã hội và khối tư nhân. Trong hoạt động quản lý rủi ro thiên tai, Philippines 

cũng đã triển khai các chính sách lồng ghép quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên 

tai vào trong các chính sách chuyên ngành như lồng ghép vào các quy hoạch 

phát triển KTXH. Quy hoạch sử dụng đất đã lồng ghép thông tin mức độ rủi ro 

thiên tai. Trong phát triển nhà ở và đô thị, yêu cầu về lồng ghép phòng chống 

thiên tai cũng được quy định thông qua Quy chuẩn quốc gia về Nhà ở 

(National Building Code).  

(3) Tình hình thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực 

Năm 2020, Chiến lược Nông nghiệp của Philippines (PA) được ban hành 

và nội dung tập trung vào các vấn đề chính: (i) Tổ chức và quản lý hoạt động 
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nông nghiệp theo doanh nghiệp và phát triển theo định hướng thị trường; (ii) 

Giảm nghèo; (iii) Phát huy các giá trị của thiên nhiên và cộng đồng. Để triển 

khai thực hiện Chiến lược, việc lồng ghép thông tin về phòng chống thiên tai là 

một yêu cầu bắt buộc. Trong đó, một số hoạt động ưu tiên về phòng chống 

thiên tai phục vụ phát triển nông nghiệp được quan tâm như phát triển giống 

cây chống chịu với thiên tai, đánh giá rủi ro, tăng cường công tác dự báo và 

cảnh báo phục vụ sản xuất nông nghiệp.  

(4) Tình hình thực hiện trong lĩnh vực năng lượng 

Bộ Năng lượng chủ trì thực hiện hai luật hỗ trợ các nỗ lực ứng phó với 

BĐKH là Luật Nhiên liệu sinh học (2006) và Luật Năng lượng tái tạo (2008). 

Các sáng kiến thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm đã được triển 

khai như Chương trình tuần tra năng lượng và Chương trình tuần tra giao thông 

đường bộ, Chương trình tiết kiệm và hiệu quả năng lượng quốc gia (NEECP). 

Bộ Năng lượng cũng đã triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi thị 

trường chiếu sáng hiệu quả (PELMATP) nhằm tăng cường sử dụng hệ thống 

chiếu sáng tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải KNK. Bên cạnh đó, Chương 

trình Hỗ trợ giảm nhẹ BĐKH được triển khai nhằm thúc đẩy phát triển năng 

lượng tái tạo ở Philippines. Mục tiêu chính của Chương trình hỗ trợ giảm nhẹ 

BĐKH: (i) Tăng cường năng lực của các cơ quan trong ban hành và thực hiện 

các chính sách năng lượng tái tạo; (ii) Cung cấp thông tin về xây dựng thị 

trường năng lượng tái tạo; (iii) Sẵn sàng triển khai các dự án năng lượng tái 

tạo; (iv) Tăng cường phối hợp giữa các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng 

lượng tái tạo; (v) Hỗ trợ gia nhập thị trường năng lượng tái tạo; (vi) Phát triển 

công nghệ về năng lượng tái tạo.  

(5) Tình hình thực hiện trong lĩnh vực tài nguyên nước, lâm nghiệp và đa 

dạng sinh học 

Một số chương trình và công cụ chính sách đã được đề xuất thực hiện, 

bao gồm: Chương trình Lâm nghiệp xã hội tổng hợp (ISFP), Chương trình 

Quản lý rừng dựa vào cộng đồng (CBFM), Chương trình Khu vực bản địa 

(ADP), Dự án Môi trường ven biển (CEP), Chương trình Quản l  đất Lâm 

nghiệp (FLMP), Chương trình Lâm nghiệp cộng đồng (CFP) và Chương trình 

Quản lý rừng công nghiệp xã hội hóa (SIFMP). Trong quá trình thực thi chính 

sách, Philippines đã thực hiện rà soát và cập nhật chính sách theo hướng (i) 
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Tăng cường khả năng chống chịu; (ii) Tăng cường sự tham gia của cộng đồng 

dân cư; (iii) Lồng ghép BĐKH.  

(6) Tình hình thực hiện trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng 

Chiến lược Sức khỏe quốc gia (NOH) của Philippines đã  ây dựng các 

kịch bản bùng phát dịch bệnh theo các kịch bản BĐKH trong thế kỷ XXI. Bộ Y 

tế đã ban hành Khung hành động quốc gia trong các tình huống BĐKH. Trong 

Khung hành động đã  ác định các yếu tố BĐKH tác động đến sức khỏe cộng 

đồng, xây dựng các kịch bản bùng phát dịch bệnh do BĐKH và các phương án 

phòng chống dịch bệnh. Trong Chương trình Cải cách ngành Y tế (HSRA) của 

Philippines cũng ưu tiên việc tăng cường dự báo dịch bệnh theo mùa liên quan 

đến thời tiết và dịch bệnh sau thiên tai.  

Cơ quan Sức khỏe môi trường của Bộ Y tế là đơn vị đầu mối cho việc 

thực hiện các sáng kiến về ứng phó với BĐKH. Trung tâm Dịch tễ học quốc 

gia (NEC), các cơ quan nghiên cứu và các đơn vị khác thực hiện các nghiên 

cứu, triển khai dự án nhằm đóng góp vào hoạt động chung về ứng phó với 

BĐKH. Tính đến năm 2022, các dự án đã được triển khai chủ yếu tập trung vào 

việc nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức, tăng cường công tác dự báo mùa 

về dịch bệnh liên quan đến thời tiết và đánh giá rủi ro dịch bệnh do BĐKH. 
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CHƯƠNG IV 

KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT TRONG XÂY DỰNG  

VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 

4.1. Khái quát chung tình hình tham gia cam kết quốc tế về biến đổi 

khí hậu 

4.1.1. Một số kết quả nổi bật 

Thỏa thuận Paris quy định các cam kết về giảm nhẹ, thích ứng, hỗ trợ và 

minh bạch, được xem là luật quốc tế về BĐKH. Từ năm 2021 trở đi, tất cả các 

quốc gia thành viên phải có trách nhiệm pháp lý trong giảm nhẹ phát thải 

KNK, thực hiện các cam kết đã nêu trong NDC. Do vậy, việc thực hiện cam 

kết giảm phát thải KNK phải được đặt ở vị trí trung tâm, hướng tới thực hiện 

mục tiêu toàn cầu; được thực hiện một cách minh bạch, chịu sự giám sát, đánh 

giá của quốc tế. 

Sau COP-26, phát thải carbon thấp hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào 

năm 2050 (trung hòa carbon) là xu thế tất yếu của thế giới. Các nước đẩy mạnh 

việc chuyển đổi sang năng lượng sạch, phát thải thấp nhằm hướng tới mục tiêu 

giữ cho mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở ngưỡng 1,5
o
C vào cuối thế kỷ. 

Tại COP-26, lần đầu tiên thế giới đưa ra được lộ trình giảm phát thải KNK 

mạnh mẽ. Để thực hiện lộ trình này, đòi hỏi tất cả các quốc gia phải chuyển đổi 

sang phát triển phát thải thấp; đồng thời sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi mặt về 

chính trị, ngoại giao, kinh tế và thương mại toàn cầu trong thời gian tới. Ứng 

phó với BĐKH đã chuyển sang một giai đoạn mới, đòi hỏi các quốc gia phải 

tham gia sâu và thực chất vào nỗ lực chung của toàn cầu. Phát triển năng lượng 

sạch và nhanh chóng chấm dứt sử dụng than được thúc đẩy mạnh. Các nguồn 

tài chính quốc tế cho phát triển điện than sẽ sớm chấm dứt và chuyển sang tập 

trung hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, duy trì và phát 

triển rừng, bảo vệ các hệ sinh thái. 

Thực hiện Quyết định số 1/CP.21 của COP-21, các bên tham gia 

UNFCCC được yêu cầu cập nhật NDC và hoàn thành việc cập nhật NDC trong 



162| 

năm 2020 (UNFCCC, 2015). Cho tới nay, đã có 143 bên gửi UNFCCC bản 

NDC cập nhật (gồm 142 quốc gia và Cộng đồng châu Âu). Trong NDC cập 

nhật của các bên đều có nội dung đóng góp giảm nhẹ phát thải KNK thông qua 

các biện pháp khác nhau bao gồm các biện pháp về chính sách; áp dụng các 

công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, nông 

nghiệp, thay đổi sử dụng đất và chất thải trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. Bảng 4.1 cho thấy, mỗi quốc gia có mức đóng góp giảm phát 

thải KNK khác nhau về mức độ, hình thức, phương thức và biện pháp để đạt 

được mục tiêu đến năm 2030.  

Tại châu Âu, các quốc gia được nghiên cứu đều là các nước phát triển và 

tham gia vào đóng góp vô điều kiện. Vương quốc Anh cam kết đạt đỉnh phát 

thải KNK vào năm 2030, nhưng cũng với mức giảm là 68% tổng lượng phát 

thải KNK vào năm đó so với năm 1990. Năm 2021, Vương quốc Anh đã trình 

UNFCCC mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. CHLB Đức cam 

kết đạt đỉnh phát thải KNK vào năm 2030, với tổng lượng phát thải KNK giảm 

55% vào năm đó so với năm 1990 và đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 

2045. Hà Lan cũng đưa ra cam kết các mục tiêu giảm phát thải KNK đến năm 

2030 tương tự như CHLB Đức và giảm 95% tổng lượng phát thải KNK vào 

năm 2050 so với năm 1990.   

Tại châu Á, các quốc gia phát triển (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) 

cam kết đóng góp vô điều kiện; các quốc gia đang phát triển (Thái Lan, 

Philippines, Việt Nam) tham gia cam kết một phần vào đóng góp vô điều kiện 

và đóng góp có điều kiện. Các quốc gia châu Á cũng đều cam kết đạt đỉnh phát 

thải vào năm 2030 (hoặc 2035 như Việt Nam), sau đó giảm dần. Trung Quốc 

cam kết giảm 60% đến 65% lượng phát thải CO2 trên một đơn vị GDP vào năm 

2050 so với năm 2005; đạt trung hòa carbon trước năm 2060. Nhật Bản cam 

kết giảm 46% tổng lượng phát thải KNK vào năm 2030 so với năm 2013 và đạt 

trung hòa carbon vào năm 2050. Hàn Quốc cam kết giảm 40% tổng lượng phát 

thải KNK vào năm 2030 so với năm 2018 và đạt trung hòa carbon vào năm 

2050. Thái Lan tham gia đóng góp vô điều kiện là giảm 20% phát thải KNK 

vào năm 2030; trong điều kiện được tiếp cận và chuyển giao công nghệ, tăng 

cường năng lực thì giảm 25% phát thải KNK vào năm 2030, đạt trung hòa 

carbon vào giai đoạn 2065-2070. Philippines tham gia cam kết vô điều kiện với 

mức giảm phát thải KNK là 2,71% vào năm 2030 và tham gia đóng góp có 

điều kiện với mức giảm phát thải KNK là 72,29% vào năm 2030.  
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Việt Nam đã có nhiều nỗ lực quốc tế về chống BĐKH, tham gia 

UNFCCC từ năm 1994. Việt Nam đã gửi Đóng góp dự kiến do quốc gia tự 

quyết định (INDC) vào năm 2015 cho UNFCCC, khẳng định cam kết mạnh mẽ 

trong ứng phó với BĐKH toàn cầu. Năm 2015, Việt Nam là một trong các bên 

tham gia Thỏa thuận Paris về BĐKH. Ngày 31/10/2016, Chính phủ phê duyệt 

Thỏa thuận Paris, đồng thời phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris và 

là nước đang phát triển duy nhất thực hiện được việc này. Năm 2020, Việt 

Nam cũng là một trong 20 quốc gia đầu tiên hoàn thành rà soát, cập nhật đóng 

góp do quốc gia tự quyết định (NDC), đồng thời đã điều chỉnh tăng đáng kể 

mức đóng góp về giảm phát thải KNK phù hợp với tình hình phát triển KTXH 

tới năm 2030. Việt Nam đã khẳng định, bằng nguồn lực trong nước sẽ cắt giảm 

tổng lượng phát thải KNK so với kịch bản BAU là 9% (tương đương 83,9 triệu 

tấn CO2) và lên tới 27% (tương đương 250,8 triệu tấn CO2, bằng tổng phát thải 

quốc gia năm 2014) khi có hỗ trợ quốc tế thông qua các hợp tác song phương, 

đa phương và đầu tư của doanh nghiệp. 

 Tại Hội nghị COP-26, Thủ tướng Chính phủ đã cùng 124 nguyên thủ 

quốc gia, người đứng đầu Chính phủ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng 

đỉnh về khí hậu COP-26. Cũng tại Hội nghị này, Việt Nam đã tham gia cam kết 

đưa phát thải ròng bằng “0” vào giữa thế kỷ XXI. Thủ tướng Chính phủ đã 

cùng 103 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ tham gia sự kiện 

công bố Cam kết giảm phát thải mê-tan toàn cầu; cùng đại diện 141 quốc gia 

tham gia sự kiện công bố Tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và 

sử dụng đất. Để thực hiện các cam kết tại COP-26, Thủ tướng Chính phủ đã 

thành lập Ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam 

tại Hội nghị COP-26, với sự tham gia của Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và 

Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông 

Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,… 

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số 888/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết 

quả hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc 

về biến đổi khí hậu”, là một văn bản quan trọng thể hiện quyết tâm của Chính 

phủ trong việc triển khai thực hiện các cam kết quốc tế tại COP-26. Đề án xác 

định mục tiêu chung là “Chủ động tham gia xu thế toàn cầu phát triển carbon 

thấp, huy động nguồn lực, đổi mới công nghệ để chuyển dịch mô hình tăng 
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trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, đóng góp vào nỗ lực ứng phó với BĐKH toàn 

cầu. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp toàn diện ứng phó với 

BĐKH và chuyển dịch năng lượng nhằm thực hiện cam kết đạt mức phát thải 

ròng bằng “0” vào năm 2050” với 10 mục tiêu cụ thể, gồm:  

(1) Hoàn thiện hành lang pháp l  đồng bộ khuyến khích, thúc đẩy, tạo 

điều kiện cho phát triển carbon thấp, giảm phải thải. Rà soát, tháo gỡ kịp thời 

những vướng mắc về thủ tục, tạo đột phá cho thu hút các dòng vốn đầu tư, phát 

triển các- bon thấp của các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính đầu tư vào 

Việt Nam thông qua đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật. 

(2) Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quốc gia, ngành và địa phương 

được rà soát, cập nhật, điều chỉnh phù hợp với mục tiêu cam kết đạt mức phát 

thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Trên cơ sở chiến lược, quy hoạch, xây dựng 

kế hoạch để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. 

(3) Các hoạt động giảm phát thải KNK trong lĩnh vực năng lượng, giao 

thông vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng, nông nghiệp, xử lý chất thải được 

đẩy mạnh. Trong đó, giảm 32,6% lượng phát thải KNK trong năng lượng, 43% 

trong nông nghiệp, 70% trong lâm nghiệp và sử dụng đất. Các giải pháp thu 

hồi và lưu giữ carbon từ các nguồn phát thải lớn được nghiên cứu, áp dụng 

rộng rãi; tăng 20% lượng hấp thụ carbon. 

(4) Xác định chi tiết tiềm năng năng lượng gió, sóng ngoài khơi tại các 

vùng biển Việt Nam;  ác định các khu vực biển thu hút các nhà đầu tư, đưa 

một số dự án điện gió ngoài khơi vào hoạt động ở các khu vực có tiềm năng. 

Đến năm 2030, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm thủy điện, điện gió, 

điện mặt trời, điện sinh khối chiếm ít nhất 33% tổng sản lượng điện; giảm tỷ 

trọng các nguồn nhiên liệu hóa thạch; tham gia các tổ chức năng lượng quốc tế. 

(5) Phát triển các dự án năng lượng mới không phát thải như sản xuất 

nhiên liệu hydro xanh, amonia xanh... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát 

triển công nghệ lưu trữ năng lượng gồm pin tích năng, thủy điện tích năng, trữ 

nhiệt và lưới điện thông minh, bảo đảm độ ổn định và tích hợp năng lượng tái 

tạo trong hệ thống điện với tỷ lệ cao. 

(6) Hình thành cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon, thị trường giao dịch 

tín chỉ carbon trong nước. Đến năm 2030, thị trường carbon trong nước được 

vận hành và kết nối với thị trường carbon các nước trong khu vực và thế giới. 
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(7) Các hoạt động thích ứng với BĐKH, phục hồi các nguồn tài nguyên, 

hệ sinh thái được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hạ tầng thích ứng với BĐKH 

được bảo đảm cơ bản, đặc biệt tại các khu vực dễ bị tổn thương, rủi ro trước tác 

động của BĐKH; các giải pháp thích ứng dựa vào tự nhiên, hệ sinh thái, cộng 

đồng được áp dụng rộng rãi. Phát triển nông nghiệp sinh thái, bảo vệ, bảo tồn, 

sử dụng và phát triển bền vững rừng. 

(8) Thực hiện sáng kiến của Liên hợp quốc về “Thập kỷ phục hồi hệ sinh 

thái”, triển khai Chương trình trồng một tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh. 

(9) Xây dựng, tham gia quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công 

bằng, công lý; tham gia liên minh thích ứng toàn cầu và các sáng kiến quốc tế 

về giảm nhẹ phát thải KNK, chuyển dịch năng lượng. 

(10) Thúc đẩy ngoại giao khí hậu; phát triển đồng bộ nghiên cứu khoa 

học, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh tăng cường năng lực, truyền thông phục vụ 

phát triển các- bon thấp, giảm phát thải. 

Đề đạt được các mục tiêu nêu trên, Đề án đã  ác định 8 nhiệm vụ và giải 

pháp triển khai, gồm:  

(1) Hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật, thúc đẩy cải cách 

thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

(2) Tập trung phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, không phát thải 

mới; công nghệ lưu trữ năng lượng và công nghệ thu, giữ và sử dụng carbon. 

(3) Thúc đẩy giảm phát thải trong giao thông và giảm nhẹ phát thải KNK 

trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển đô thị và công trình  ây 

dựng  anh. 

(4) Phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, phát thải carbon thấp; bảo 

vệ, bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững rừng. 

(5) Bảo vệ, phục hồi các nguồn tài nguyên, phát triển các hệ sinh thái  

tự nhiên. 

(6) Chủ động thích ứng với BĐKH. 

(7) Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tăng cường năng lực,  

truyền thông. 

(8) Thúc đẩy ngoại giao khí hậu. 
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Tương ứng với 8 nhiệm vụ và giải pháp, Thủ tướng Chính phủ đã phê 

duyệt danh mục 31 nhiệm vụ ưu tiên (Phụ lục I của Quyết định số 888/QĐ-

TTg) và 42 nhiệm vụ dài hạn (Phụ lục II của Quyết định số 888/QĐ-TTg). Về 

tổ chức thực hiện, Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực 

hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP-26, chỉ đạo và điều phối triển 

khai thực hiện Đề án theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo được ban hành 

tại Quyết định số 2201/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường 

trực triển khai thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa 

phương và các cơ quan liên quan giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đánh giá 

việc triển khai thực hiện; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và 

các cơ quan liên quan tổ chức các diễn đàn đối thoại hợp tác triển khai cam kết 

của Việt Nam tại Hội nghị COP-26. Các Bộ có liên quan chủ trì tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ có liên quan, trong đó tập trung vào chuyển đổi năng lượng, 

giao thông; phát triển đô thị và công trình xây dựng xanh và phát thải carbon 

thấp; phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần 

hoàn, phát thải các-bon thấp và thích ứng với BĐKH. 

Bảng 4.1. Tóm tắt mục tiêu giảm nhẹ của một số bên tham gia UNFCCC 

[25,92,102,103] 

TT Quốc gia 
Cam kết đóng góp  

vô điều kiện  

Chỉ tiêu đóng góp  

có điều kiện 
KNK và lĩnh vực 

Dân số, 

GDP 

1 

Vương 

quốc Anh  

[92, 102, 

103] 

 Đạt đỉnh phát thải KNK 

vào năm 2030, sau đó 

giảm nhanh.  

 Giảm 68% tổng lượng 

phát thải KNK vào năm 

2030 so với năm 1990. 

 Đạt phát thải ròng bằng 

“0” vào năm 2050. 

  Loại KNK: CO2, 

CH4, N2O, HFCs, 

PFCs, SF6, NF3. 

 Lĩnh vực: năng 

lượng, giao thông, 

các quá trình công 

nghiệp và sử dụng 

sản phẩm, nông 

nghiệp, LULUCF, 

chất thải. 

 Dân số 

năm 2021: 

67,33 triệu 

người.  

 GDP năm 

2021: 

3,187 

nghìn tỷ 

USD. 

2 

Hà Lan 

[92, 102, 

103]  

 Đạt đỉnh phát thải KNK 

vào năm 2030, sau đó 

giảm nhanh. 

 Giảm 55% tổng lượng 

phát thải KNK vào năm 

2030 so với năm 1990.  

 Giảm 95% lượng phát 

thải KNK vào năm 2050 

so với năm 1990. 

  Loại KNK: CO2, 

CH4, N2O, HFCs, 

PFCs, SF6, NF3. 

 Lĩnh vực: năng 

lượng, các quá 

trình công nghiệp, 

rác thải, nông 

nghiệp, LULUCF. 

 Dân số 

năm 2021: 

17,53 triệu 

người.  

 GDP năm 

2021: 

1,018 

nghìn tỷ 

USD.  
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TT Quốc gia 
Cam kết đóng góp  

vô điều kiện  

Chỉ tiêu đóng góp  

có điều kiện 
KNK và lĩnh vực 

Dân số, 

GDP 

3 

CHLB 

Đức 

[92, 102, 

103]  

 Đạt đỉnh phát thải KNK 

vào năm 2030, sau đó 

giảm nhanh.    

 Giảm 55% tổng lượng 

phát thải KNK vào năm 

2030 so với năm 1990.   

 Đạt phát thải ròng bằng “0” 

vào năm 2045. Mục tiêu 

phát thải ròng bằng “0” vào 

năm 2045 cũng đã được 

đưa vào Luật Bảo vệ Khí 

hậu Liên Bang.   

  Loại KNK: CO2, 

CH4, N2O, HFCs, 

PFCs, SF6, NF3. 

 Lĩnh vực: năng 

lượng, các quá 

trình công nghiệp, 

rác thải, nông 

nghiệp, LULUCF. 

 Dân số 

năm 2021: 

83,13 triệu 

người. 

 GDP năm 

2021: 

4,223 

nghìn tỷ 

USD. 

4 

Trung 

Quốc 

[92, 102, 

103]  

 Đạt đỉnh phát thải KNK 

vào năm 2030, sau đó 

giảm nhanh    

 Giảm lượng phát thải CO2  

trên một đơn vị GDP từ 

60% đến 65% vào năm 

2050 so với năm 2005   

 Đạt trung hòa carbon 

trước năm 2060.   

  Loại KNK: CO2, 

CH4, N2O, HFCs, 

PFCs và SF6. 

 Lĩnh vực: năng 

lượng, các quá 

trình công nghiệp 

và sử dụng sản 

phẩm, nông 

nghiệp, LULUCF, 

chất thải, tài 

nguyên nước. 

 Dân số 

năm 2021: 

1412 triệu 

người. 

 GDP năm 

2021: 

17,73 

nghìn tỷ 

USD. 

5 

Nhật Bản 

[92, 102, 

103] 

 

 Đạt đỉnh phát thải KNK 

vào năm 2030, sau đó 

giảm nhanh.  

 Giảm 46% tổng lượng 

phát thải KNK vào năm 

2030 so với năm 2013.  

 Đạt trung hòa carbon vào 

năm 2050. 

  Loại KNK: CO2, 

CH4, N2O, HFCs, 

PFCs, SF6 và NF3 

 Lĩnh vực: năng 

lượng, các quá 

trình công nghiệp 

và sử dụng sản 

phẩm, nông 

nghiệp, LULUCF, 

chất thải. 

 Dân số 

năm 2021: 

125,7 triệu 

người. 

 GDP năm 

2021: 

4,937 

nghìn tỷ 

USD. 

   

6 

Hàn Quốc  

[92, 102, 

103]  

 Đạt đỉnh phát thải KNK 

vào năm 2030, sau đó 

giảm nhanh.  

 Giảm 40% tổng lượng 

phát thải KNK vào năm 

2030 so với năm 2018.  

 Đạt trung hòa carbon vào 

năm 2050. 

  Loại KNK: CO2, 

CH4, N2O, SF6, 

PFCs và HFCs 

 Lĩnh vực: năng 

lượng, các quá 

trình công nghiệp, 

nông nghiệp, 

LULUCF, chất 

thải. 

 Dân số 

năm 2021: 

51,74 triệu 

người. 

 GDP năm 

2021: 

1,799 

nghìn tỷ 

USD. 

7 

Thái Lan 

[92, 102, 

103]  

 Đạt đỉnh phát thải KNK 

vào năm 2030, sau đó 

giảm nhanh.  

 Giảm 25% tổng 

lượng phát thải 

KNK vào năm 

 Loại KNK: CO2, 

CH4 và N2O. 

 Lĩnh vực: năng 

 Dân số 

năm 2021: 

69,95 triệu 
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TT Quốc gia 
Cam kết đóng góp  

vô điều kiện  

Chỉ tiêu đóng góp  

có điều kiện 
KNK và lĩnh vực 

Dân số, 

GDP 

  Giảm 20% tổng lượng 

phát thải KNK vào năm 

2030 so với năm 1990.  

2030 so với năm 

1990. 

 Đạt trung hòa 

carbon vào giai 

đoạn 2065-2070. 

lượng, các quá 

trình công nghiệp. 

người. 

 GDP năm 

2021: 

506,00 tỷ 

USD. 

8 

Philippines 

[92, 102, 

103]  

 Đạt đỉnh phát thải KNK 

vào năm 2030, sau đó 

giảm nhanh.  

 Giảm 2,71% tổng lượng 

phát thải KNK vào năm 

2030 so với năm 2010.  

 Giảm 72,29% 

tổng lượng phát 

thải KNK vào 

năm 2030 so với 

năm 2010. 

 Loại KNK: CO2, 

CH4 và N2O 

 Lĩnh vực: nông 

nghiệp, chất thải, 

công nghiệp, giao 

thông vận tải và 

năng lượng. 

 Dân số 

năm 2021: 

111,0 triệu 

người. 

 GDP năm 

2021: 

394,1 tỷ 

USD.  

9 

Việt Nam 

[25, 92, 

102, 103]  

 Đạt đỉnh phát thải KNK 

vào năm 2035, sau đó 

giảm nhanh.  

 Giảm 9% tổng lượng phát 

thải KNK vào năm 2030 

so với so với kịch bản 

thông thường (BAU).   

 

 Giảm 43,5% tổng 

lượng phát thải 

KNK vào năm 

2030 so với kịch 

bản thông thường 

(BAU).   

 Đạt phát thải 

ròng bằng “0” 

vào năm 2050. 

Mục tiêu đạt 

phát thải ròng 

bằng “0” cũng 

đã được đưa vào 

Chiến lược Quốc 

gia về BĐKH 

giai đoạn đến 

năm 2050. 

 Loại KNK: CO2, 

CH4, N2O và 

HFCs. 

 Lĩnh vực: năng 

lượng, nông 

nghiệp, LULUCF, 

chất thải, công 

nghiệp. 

  

 

 Dân số 

năm 2021: 

98,17 triệu 

người   

 GDP năm 

2021: 

362,6 tỷ 

USD.   

   

4.1.2. Một số thách thức đối với Việt Nam  

(1) BĐKH đã và đang diễn ra nhanh trong những năm qua;  u thế này 

được dự báo là tiếp tục diễn ra nhanh, mở rộng quy mô và phức tạp hơn trong 

thế kỷ XXI theo các phương án kịch bản BĐKH [30, 32, 37, 39].  

(2) BĐKH đã và đang gây ra những tác động nghiêm trọng ở Việt Nam; 

xu thế tác động này ngày càng mở rộng về quy mô, tần xuất và cường độ. Tác 

động của BĐKH có thể khiến Việt Nam thiệt hại tới 12–14,5% GDP, tức thiệt 

hại tích lũy là 400–523 tỷ USD tính đến năm 2050 [60]. 

(3) Phát thải KNK ở Việt Nam liên tục tăng nhanh trong khoảng hai thập 

kỷ gần đây đã gây ra nhiều hệ quả về môi trường, sức khỏe và bệnh dịch, đặc 
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biệt là ở các đô thị. Đô thị hóa diễn ra nhanh và môi trường ô nhiễm dẫn đến 

gia tăng các hiện tượng cực đoan khí hậu đô thị với cường độ và tần suất vượt 

ngưỡng thiết kế, gây hư hỏng và phá hủy cơ sở vật chất.  

 (4) Việt Nam đã tham gia sâu rộng với cộng đồng quốc tế về chống 

BĐKH. Việc tham gia này đặt ra thách thức lớn cho Việt Nam trong quá trình 

triển khai thực hiện do Việt Nam là quốc gia chịu tác động nặng nề do thiên tai, 

có mức độ dễ bị tổn thương cao, nên đầu tư cho chống chịu với BĐKH là rất 

lớn, nhưng vẫn phải cân đối đầu tư cho giảm nhẹ BĐKH trong khi nguồn lực 

có hạn chế. 

(5) Huy động các nguồn lực, phân bổ nguồn lực hợp lý và sự tham gia 

của các bên là một bài toán khó. Thực tế tại nhiều quốc gia, việc huy động 

nguồn lực, phân bổ nguồn lực luôn đã chứng minh điều này. Trong hoạt động 

ứng phó với BĐKH, việc huy động nguồn lực và sự tham gia của các bên liên 

quan có   nghĩa quan trọng, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển. 

Theo đánh giá gần đây của WB (2022) cho Việt Nam, việc huy động nguồn lực 

gặp phải những khó khăn do: (i) Lộ trình ứng phó với BĐKH đòi hỏi phải có 

nguồn lực tài chính đáng kể để bảo vệ tài sản và hạ tầng, cũng như sức khỏe 

người dân; (ii) Sự khác biệt về thời điểm bỏ ra chi phí và thời điểm thu về lợi 

ích cũng đặt ra một thách thức khác cho nhà hoạch định chính sách [60].  

4.2. Khái quát tình hình lập pháp và thực thi pháp luật về biến đổi 

khí hậu ở Việt Nam 

4.2.1. Tình hình lập pháp về biến đổi khí hậu 

Trong những năm qua, công tác ứng phó với BĐKH tại Việt Nam luôn 

nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng trong ban hành chủ trương để 

tạo hành lang pháp lý cho hoạt động ứng phó với BĐKH, thúc đẩy phát triển 

nền kinh tế carbon thấp, tăng trưởng xanh. Cụ thể: 

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.  

- Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
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- Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định 

hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045, đưa ra mục tiêu tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo 

trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15-20% vào năm 2030, 25-30% 

vào năm 2045. 

Trên cơ sở các chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã  ây 

dựng, ban hành các văn bản pháp luật để tổ chức thực hiện ứng phó với 

BĐKH. Bảng 4.2. trình bày một số văn bản pháp luật chuyên ngành có lồng 

ghép ứng phó với BĐKH đã được ban hành.  

Bảng 4.2. Các văn bản luật có lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam 

STT Lĩnh vực Văn bản luật 

1 Nâng cao 

năng 

suất, hiệu 

quả sử 

dụng 

năng 

lượng 

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (số 50/2010/ 

QH12): Quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

trong sản  uất công nghiệp,  ây dựng, chiếu sáng công cộng, 

giao thông vận tải, sản  uất nông nghiệp, hoạt động dịch vụ và 

hộ gia đình, trong dự án đầu tư có sử dụng ngân sách Nhà nước 

và quy định về quản l  việc sử dụng năng lượng của cơ sở sử 

dụng năng lượng trọng điểm. 

2 LULUCF 

 

Luật Lâm nghiệp (số 16/2017/QH14): Quy định quản l , bảo 

vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản. 

Một trong những nội dung quan trọng của Luật là đánh giá về 

giảm phát thải KNK do thực hiện các giải pháp hạn chế mất 

rừng và suy thoái rừng, quản l  rừng bền vững, bảo tồn và nâng 

cao trữ lượng carbon rừng. 

3 Thích 

ứng 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (số 

24/2012/QH13): Quy định nội dung quy hoạch điện lực gắn với 

bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai. 

Luật Luật Khí tượng thủy văn (số 90/2015/QH13): Chương V 

quy định về nội dung giám sát BĐKH, đề cập tới nhiệm vụ  ây 

dựng cơ sở dữ liệu về BĐKH, đánh giá khí hậu,  ây dựng kịch 

bản BĐKH và lồng ghép kết quả giám sát vào chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch. 

Luật Luật phòng, chống thiên tai (số 33/2013/QH13): Quy 

định về nguồn nhân lực cho phòng, chống thiên tai, nguồn tài 

chính cho phòng, chống thiên tai. 
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STT Lĩnh vực Văn bản luật 

Luật Tài nguyên nước (số 17/2012/QH13): Quy định nội dung 

BĐKH trong hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước, lập quy 

hoạch tài nguyên nước cũng như trong các hoạt động phòng, 

chống và khắc phục hậu quả tác hại của nước do thiên tai gây ra. 

Luật Thủy lợi (số 08/2017/QH14): Quy định về nguyên tắc trong 

hoạt động thủy lợi gắn với thích ứng với BĐKH, góp phần bảo 

đảm an ninh nguồn nước và phát triển bền vững kinh tế -  ã hội. 

4 Tổng hợp 

(Giảm 

nhẹ + 

Thích 

ứng) 

Luật Bảo vệ môi trường (số 72/2020/QH14): Quy định các nội 

dung liên quan đến ứng phó với BĐKH như:  

(1) Ứng phó với BĐKH là hoạt động của con người nhằm thích 

ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải KNK; 

(2) Căn cứ lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia (Điều 23) 

cần  ét đến kịch bản BĐKH trong cùng giai đoạn phát triển. 

(3) Nội dung đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch 

(Khoản 2, Điều 27) cần  ét đến tác động của BĐKH. 

(4) Chương VII. Ứng phó với biến đổi khí hậu:  

Quy định rõ về hoạt động ứng phó với BĐKH ở Việt Nam gồm 

các hoạt động sau: (i) Thích ứng với BĐKH (Điều 90); (ii) Giảm 

nhẹ phát thải KNK (Điều 91); (iii) Bảo vệ tầng ô-dôn (Điều 92); 

(iv) Lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào chiến lược, quy 

hoạch (Điều 93); (v) Cơ sở dữ liệu quốc gia về BĐKH (Điều 94); 

(vi) Báo cáo quốc gia ứng phó với BĐKH (Điều 95); (vii) Thực 

hiện cam kết quốc tế về BĐKH và bảo vệ tầng ô-dôn (Điều 96). 
 

4.2.2. Tình hình thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu  

(1) Ở cấp quốc gia 

Trong khoảng hai thập kỷ gần đây, BĐKH đã diễn ra nhanh và phức tạp, 

với xu thế gia tăng các thiên tai về cường độ, tần suất và mang tính trái quy luật 

hơn. Xu thế BĐKH này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thế kỷ XXI theo 

các báo cáo “Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng” của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (2009, 2012, 2016, 2022). Căn cứ vào các chủ trương của Đảng, các 

văn bản pháp luật có liên quan đến BĐKH đã được ban hành, Chính phủ đã có 

nhiều nỗ lực và quyết tâm trong tổ chức triển khai ứng phó với BĐKH.  
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Năm 2011, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2139/QĐ-TTg. Chiến lược quốc gia về 

biến đổi khí hậu (2011) được ban hành với các mục tiêu: (i) Phát huy năng lực 

của đất nước, tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với tác động của 

BĐKH và giảm nhẹ phát thải KNK, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và 

tài sản, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; (ii) Tăng cường năng lực thích 

ứng với BĐKH của con người và các hệ thống tự nhiên, phát triển nền kinh tế 

carbon thấp nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh 

và phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh BĐKH toàn cầu và tích cực 

cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu Trái đất.  

Năm 2012, Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 

2012-2020 được được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 

1474/QĐ-TTg, nhằm triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí 

hậu và đã đạt được những kết quả quan trọng. Các mục tiêu và nhiệm vụ của 

Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu (2012) là: (i) Tăng cường 

năng lực giám sát khí hậu, cảnh báo sớm thiên tai; (ii) Bảo đảm an ninh lương 

thực, an ninh về nước; (iii) Chủ động ứng phó với thiên tai; chống ngập cho 

các thành phố lớn; củng cố đê sông, đê biển và an toàn hồ chứa; (iv) Giảm nhẹ 

phát thải KNK, phát triển nền kinh tế theo hướng carbon thấp; (v) Tăng cường 

năng lực quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách về BĐKH; (vi) Huy động sự 

tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức khoa học, chính trị - xã hội và 

các tổ chức phi chính phủ trong ứng phó với BĐKH;  ây dựng cộng đồng thích 

ứng hiệu quả với BĐKH; (vii) Nâng cao nhận thức, phát triển nguồn nhân lực; 

(viii) Phát triển khoa học và công nghệ làm cơ sở cho việc xây dựng chính 

sách, đánh giá tác động,  ác định các giải pháp thích ứng với BĐKH và giảm 

nhẹ phát thải KNK; (ix) Hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế và vai trò của Việt 

Nam trong các hoạt động quốc tế về BĐKH; ( ) Huy động các nguồn lực và tài 

chính cho ứng phó với BĐKH. Nhằm đạt được 10 mục tiêu nói trên, Kế hoạch 

hành động quốc gia về biến đổi khí hậu (2012) đã đưa ra 65 đề án, dự án, 

nhiệm vụ trong giai đoạn 2012-2020; 10 chương trình, đề án ưu tiên trong giai 

đoạn 2012-2015.  

Năm 2012, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 

giai đoạn 2012 – 2015 được ban hành tại Quyết định số 1183/QĐ-TTg của Thủ 
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tướng Chính phủ
11

. Các mục tiêu cụ thể gồm: (i) Tiếp tục cập nhật các kịch bản 

BĐKH ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển dâng; hoàn thành việc đánh giá mức 

độ tác động của BĐKH đến các lĩnh vực, ngành, địa phương;  ác định các giải 

pháp ứng phó với BĐKH; (ii) Tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu về BĐKH, nước 

biển dâng gắn với mô hình số độ cao phục vụ công tác quy hoạch phát triển 

kinh tế xã hội trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam; 

(iii) Cập nhật, từng bước triển khai kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tại 

các Bộ, ngành, địa phương; (iv) Nâng cao năng lực tổ chức, thể chế, chính sách 

về thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải KNK trong các lĩnh vực ưu tiên; 

(v) Tăng cường hợp tác quốc tế về BĐKH; (vi) Nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về BĐKH.  

Năm 2017, Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng  anh giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1670/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ
12

. Các mục tiêu cụ thể của Chương trình là:  

(i) Hoàn thành 30 dự án chuyển tiếp tại văn bản số 1443/TTg-QHQT 

ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; 42 dự án trồng rừng ngập 

mặn ven biển, phòng hộ đầu nguồn và một số dự án ưu tiên cấp bách tại văn 

bản số 78/TTg-QHQT ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 

và một số dự án ưu tiên cấp bách sau khi được rà soát. 

 (ii) Trồng, phục hồi 10.000 ha rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ 

đầu nguồn nhằm thích ứng với BĐKH, hấp thụ 02 triệu tấn khí CO2 mỗi năm 

và tạo sinh kế ổn định cho người dân.  

(iii) Hợp phần Biến đổi khí hậu: Xây dựng 01 hệ thống giám sát BĐKH, 

01 hệ thống giám sát, dự báo xâm nhập mặn thuộc Quy hoạch mạng lưới quan 

trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ. Xây dựng, nâng cấp từ 6 đến 10 công trình hồ, đập với dung 

tích 100 triệu m
3
 nhằm điều tiết lũ trong mùa mưa, chống hạn trong mùa khô ở 

các khu vực có mức độ hạn hán gia tăng. Xây dựng, nâng cấp từ 06 đến 08 hệ 

thống kiểm soát mặn, giữ ngọt phù hợp với Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu 

                                           
11 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1183-QD-TTg-nam-2012-phe-

duyet-Chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ung-pho-146967.aspx  
12 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1670-QD-TTg-2017-Chuong-trinh-ung-

pho-voi-bien-doi-khi-hau-va-tang-truong-xanh-365899.aspx  
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Long; từ 02 đến 03 hệ thống kiểm soát mặn, giữ ngọt tại các khu vực ven biển. 

Xây dựng, nâng cấp 200 km đê, kè sông, biển xung yếu ở những khu vực có 

ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến sản xuất, tính mạng và đời sống của trên 03 

triệu người dân ở những khu vực ven sông, ven biển. Xây dựng 01 hệ thống cơ 

sở dữ liệu quốc gia về BĐKH và cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với 

biến đổi khí hậu của quốc gia.  

(iv) Hợp phần Tăng trưởng xanh: Đến năm 2020, giảm cường độ phát 

thải khí nhà kính từ 8% đến 10% so với mức năm 2010; giảm tiêu hao năng 

lượng tính trên GDP từ 1% đến 1,5% mỗi năm. Xây dựng Trung tâm nghiên 

cứu, đào tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng xanh tại Việt Nam 

với quy mô 50 ha. Thay thế 1.000 phao báo hiệu đường thủy nội địa sử dụng 

đèn ắc quy thành phao báo hiệu sử dụng đèn năng lượng mặt trời. Hoàn thiện 

hạ tầng kỹ thuật nội đồng khu tưới mẫu 100 ha; xây dựng mô hình tổ chức 

quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi trong sản xuất lúa theo hướng tăng 

trưởng xanh; xây dựng khu nghiên cứu, khảo nghiệm cây trồng cạn, khảo 

nghiệm lúa, nhân giống quy mô 25 ha. Đầu tư 25 trang thiết bị kiểm định và 

kiểm toán năng lượng cho ngành Công nghiệp khai thác khoáng sản; 29 trang 

thiết bị kiểm định và kiểm toán năng lượng cho các ngành công nghiệp sản 

xuất và chế biến khác. Xây dựng kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh cấp 

ngành, vùng và địa phương. 

Năm 2020, Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại 

Quyết định số 1055/QĐ-TTg. Kế hoạch nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương 

và rủi ro trước những tác động của BĐKH thông qua việc tăng cường khả năng 

chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ 

sinh thái; thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệ thống chiến 

lược, quy hoạch. Kế hoạch  ác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để giải 

quyết các mục tiêu nêu trên, bao gồm: (i) Nâng cao hiệu quả thích ứng với 

BĐKH thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về BĐKH và 

thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệ thống chiến lược, quy 

hoạch; (ii) Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng 

của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư 

cho các hành động thích ứng, khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức để 

sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu; (iii) Giảm nhẹ rủi ro 
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thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực 

đoan gia tăng do BĐKH.  

Năm 2021, Chương trình hành động tiếp tục thực hiện nghị quyết số  

24-NQ/TW khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 

23/8/2019 của Bộ Chính trị được Chính phủ ban hành tại Nghị Quyết  

06/NQ-CP. 

Năm 2022, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 

2050 được ban hành tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ
13

. Chiến lược đã đưa ra các quan điểm chính trong ứng phó 

với BĐKH của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, gồm: (i) Thích ứng với 

BĐKH và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” là cơ hội để phát triển 

bền vững, ưu tiên cao nhất trong các quyết sách phát triển, tiêu chuẩn đạo đức 

cao nhất của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân; (ii) Ứng phó với 

BĐKH được thực hiện trên nguyên tắc công lý, công bằng, với cách tiếp cận 

toàn cầu và toàn dân; dựa trên thể chế đồng bộ, chính sách, pháp luật hiệu lực 

và hiệu quả, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực và hợp 

tác quốc tế; góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ, tích 

cực hội nhập; (iii) Ứng phó với BĐKH là trách nhiệm của toàn hệ thống chính 

trị, của mỗi người dân và toàn xã hội. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt; 

người dân và doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm và là chủ thể thực hiện cùng 

với sự tham gia hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội; (iv) Triển khai các 

giải pháp cấp bách giảm mức độ dễ bị tổn thương, tăng cường sức chống chịu 

trước tác động của BĐKH; ưu tiên cao nhất bảo đảm an toàn, sinh kế cho 

người dân ở những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề; tập trung phát triển 

hạ tầng ứng phó với BĐKH, chuyển dịch năng lượng dựa trên tiềm năng, lợi 

thế của vùng, miền; (v) Tập trung nguồn lực cho ứng phó với BĐKH, phát 

triển các cơ chế tài chính, thị trường carbon, thúc đẩy chuyển dịch đầu tư cho 

phát triển kinh tế ít phát thải; phát huy nguồn lực của Nhà nước thúc đẩy thu 

hút các nguồn lực của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nguồn lực quốc tế, đẩy 

mạnh hợp tác công tư trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Trên quan 

điểm đó, mục tiêu tổng quát của Chiến lược là chủ động thích ứng hiệu quả, 

giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do BĐKH; giảm phát thải 

                                           
13 https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-896-qd-ttg-226782-d1.html  
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KNK theo mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đóng góp tích cực 

và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong bảo vệ hệ thống khí hậu Trái đất; 

tận dụng cơ hội từ ứng phó BĐKH để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, nâng 

cao sức chống chịu và cạnh tranh của nền kinh tế. Từ quan điểm điểm và mục 

tiêu tổng quát, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 

đã ban hành các mục tiêu cụ thể về thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải 

KNK cho các giai đoạn đến năm 2030 và 2050; các nhiệm vụ và giải pháp; tổ 

chức thực hiện.  

Hiện nay, Chính phủ đang khẩn trương hoàn thành dự thảo Kế hoạch 

quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Kế hoạch 

quốc gia về BĐKH cho giai đoạn mới cần cập nhật những bối cảnh mới trong 

nước và quốc tế cũng như định hướng rõ các vấn đề cấp bách, ưu tiên gắn với 

việc thực hiện NDC, hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.  

Bên cạnh đó, một số chương trình, đề án và các văn bản khác liên quan 

cũng đã được ban hành và tổ chức thực hiện, bao gồm:  

- Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng 

đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết 

định số 11/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012);  

- Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 

57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012);  

- Chiến lược Giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

2030 (Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/02/2013);  

- Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu đến 

2020 (Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013);  

- Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai 

đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2030 (Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

12/01/2016);  

- Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết 

số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016) như: (i) Chương trình mục tiêu phát triển kinh 

tế thủy sản bền vững, (ii) Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền 

vững, (iii) Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng 

chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư, (iv) Chương trình mục tiêu 
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đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương, (v) Chương trình mục tiêu xử lý 

triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công 

ích, (vi) Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương, 

(VII) Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, (viii) 

Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch 

- Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (Quyết định số 

2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016); 

- Văn kiện chương trình SP-RCC giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 

2044/QĐ-TTg ngày 27/10/2017);  

- Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu 

giai đoạn 2015-2020 (Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 và Quyết 

định số 770/QĐ-TTg ngày 23/6/2019);  

- Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát 

triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; 

- Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam (cập nhật 

năm 2020) (Văn bản số 1982/VPCP-QHQT ngày 24/7/2020);  

- Chiến lược tăng trưởng  anh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 

(Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính Phủ); 

- Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ về giảm 

phát thải khí nhà kinh và bảo vệ tầng ô-dôn;  

- Quyết định số 01/2022/QĐ- TTg ngày 18/01/2022 ban hành danh mục 

lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực kiện kiểm kê khí nhà kính; 

- Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí 

hậu cấp quốc gia. 

- Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội 

nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc tế về biến 

đổi khí hậu; 

 (2) Ở cấp Bộ/Ngành, địa phương 
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Theo phân công, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp 

Chính phủ thực hiện công tác quản l  Nhà nước về BĐKH. Thời gian qua, Bộ 

đã chủ trì, phối hợp với các Bộ/Ngành có liên quan tham mưu, trình Chính phủ 

ban hành các Chiến lược, Kế hoạch, Chương trình mục tiêu quốc gia về BĐKH 

như đã trình bày ở trên. Hiện nay, Bộ đang chủ trì, cùng các Bộ/Ngành liên 

quan xây dựng, trình Chính phủ: (i) Kế hoạch quốc gia ứng phó với biến đổi 

khí hậu; (ii) tổ chức các diễn đàn đối thoại hợp tác triển khai cam kết của Việt 

Nam tại Hội nghị COP-26.  

Theo thẩm quyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành và tổ chức 

thực hiện nhiều văn bản: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 2418/QĐ-

BTNMT ngày 20/12/2010); Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 

672/QĐ-BTNMT ngày 31/3/2017); Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 (Quyết 

định số 2967/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2017); Thông tư số 08/2016/TT-

BTNMT ngày 16/5/2016 quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và 

đánh giá khí hậu quốc gia; gần đây là Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 

07/01/2022 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với 

biến đổi khí hậu. 

Thời gian qua, các Bộ/Ngành theo chức năng, nhiệm vụ đã ban hành và 

tổ chức nhiều hoạt động thực thi pháp luật về BĐKH, như: 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kế hoạch hành động ứng phó 

với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 

2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 543/QĐ-BNN-KHCN 

ngày 23/3/2011); Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2050 

(Quyết định số 819/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2016). 

- Bộ Xây dựng: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của 

ngành Xây dựng giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 209/QĐ-BXD ngày 

04/3/2014); Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành xây dựng 

giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 811/QĐ-BXD ngày 18/8/2016). 
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- Bộ Giao thông vận tải: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 

hậu của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 199/QĐ-

BGTVT ngày 26/01/2011); Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông vận tải về 

phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 (Quyết định số 4088/QĐ-BGTVT 

ngày 12/12/2013); Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, 

hiệu quả tài nguyên ngành giao thông vận tải (Chỉ thị 02/CT-BGTVT ngày 

18/02/2014); Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng 

xanh của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1456/QĐ-

BGTVT ngày 11/5/2016). 

- Bộ Công thương: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của 

Bộ Công thương (Quyết định số 4103/QĐ-BCT ngày 03/8/2010); Kế hoạch 

hành động của Bộ Công thương triển khai Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 

23/01/2014 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Quyết định số 9792/QĐ-

BCT ngày 30/10/2014). 

- Bộ Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã triển khai 02 Chương trình KHCN cấp Nhà nước là: (i) Chương trình 

khoa học công nghệ hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến 

đổi khí hậu (2012-2015); (ii) Chương trình Khoa học và Công nghệ ứng phó 

với biến đổi khí hậu, quản l  tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 – 2020. 

Ngoài ra, các Chương trình KHCN cấp quốc gia thuộc Chương trình KC cũng 

đã triển khai nhiều đề tài có lồng ghép ứng phó với BĐKH và phòng chống 

thiên tai, như KC01, KC08 và KC09.  

- Bộ Y tế: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y 

tế giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 7562/QĐ-

BYT ngày 24/12/2018). 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược 

quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành giáo dục giai đoạn 

2011-2020 (Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 08/9/2011); Công tác 

phòng, chống thiên tai, lụt, bão tìm kiếm cứu nạn năm 2013 và thực hiện kế 

hoạch hành động quốc gia thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và 

giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020 (Chỉ thị số 

1813/CT-BGDĐT ngày 29/7/2013); Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển 
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bền vững lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 (Quyết định số 2161/QĐ-BGDĐT ngày 21/6/2017); Chương trình giáo 

dục phổ thông quy định: Đưa kiến thức về ứng phó với biến đổi khí hậu vào 

chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT 

ngày 26/12/2018). 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Kế hoạch hành động ứng phó với 

biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012-2015 

(Quyết định số 2235/QĐ-BVHTTDL ngày 19/6/2013); Kế hoạch hành động 

ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 4864/QĐ-BVHTTDL ngày 

31/12/2019). 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Kế hoạch hành động ứng phó 

với biến đổi khí hậu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011-

2015 (Quyết định số 403/QĐ-LĐTBXH ngày 30/3/2011); Kế hoạch thực hiện 

thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

giai đoạn 2019-2020 và 2021-2030 (Quyết định số 1290/QĐ-LĐTBXH ngày 

11/9/2019). 

Về phía địa phương, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó 

với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1670/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trên cả nước đã thực hiện: (i) Cập 

nhật kế hoạch ứng phó với BĐKH năm 2030, tầm nhìn 2050; (ii) Đánh giá khí 

hậu địa phương; (iii) Lập Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris. Đến nay, hầu 

hết các địa phương trên cả nước đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với 

BĐKH, Đánh giá khí hậu và Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris. Do nguồn 

kinh phí hạn chế, hoạt động ứng phó với BĐKH được ban hành thường được 

lồng ghép vào các chương trình, dự án và đề án của địa phương về phát triển 

KTXH và cũng đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần vào kết quả 

chung của đất nước trong hoạt động ứng phó với BĐKH.  

4.2.3. Tình hình đầu tư tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu* 

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2011-2020 

(2011) đã  ác định đa dạng hóa các nguồn lực tài chính và tập trung đầu tư có 

hiệu quả cho BĐKH là một trong mười nhiệm vụ chiến lược; trong đó, đã nêu 

rõ việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, tài 
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trợ quốc tế, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngày 31 

tháng 10 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu 

ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 tại 

Quyết định số 1670/QĐ-TTg. Nguồn vốn thực hiện Chương trình bao gồm từ 

ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác; trong đó, 

vốn ngân sách Trung ương được bố trí cho Chương trình là 15.866 tỷ đồng, 

gồm: vốn đầu tư phát triển là 15.470 tỷ đồng và vốn sự nghiệp là 396 tỷ đồng. 

Đối với các nguồn vốn khác, đang đặt ra những yêu cầu về cải thiện cơ chế, 

chính sách nhằm thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân - khu 

vực được đánh giá là chưa phát huy hết tiềm năng tương  ứng. 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022), cơ chế tài chính hiện nay 

chưa đủ khuyến khích nhà đầu tư cung cấp tài chính và phối hợp giữa các chủ 

thể trong ứng phó với BĐKH. Huy động nguồn lực tài chính quốc tế, quỹ đa 

phương về BĐKH còn hạn chế. Một số doanh nghiệp tư nhân cũng đã tham gia 

vào các hoạt động ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh, nhưng kết quả vẫn 

còn hạn chế. Cơ chế phân bổ vốn cho ứng phó với BĐKH còn bất cập như, 

ngân sách dành cho hoạt động nghiên cứu và xây dựng chính sách về BĐKH 

chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chưa có nguồn ngân sách dành riêng cho ứng phó 

với BĐKH. Từ năm 2012 đến nay, tuy đầu tư từ NSNN cho ứng phó với 

BĐKH có chuyển biến tích cực hơn, có  u hướng tăng theo các năm, nhưng 

nguồn lực vẫn thiếu, giải ngân còn chậm, sử dụng còn phân tán, chưa hiệu quả; 

chưa tận dụng được các cơ hội từ BĐKH để phát triển kinh tế - xã hội; nguồn 

vốn từ tài trợ quốc tế cho ứng phó với BĐKH đang có  u hướng giảm rõ rệt 

[37, 38].  

Một số kết quả đầu tư tài chính thời gian qua như sau: 

(1) Nguồn chi ngân sách nhà nước  

Nội dung chi từ NSNN cho BVMT, ứng phó với BĐKH và PTBV bao 

gồm: (i) Chi đầu tư phát triển đối với nội dung đầu tư  ây dựng các công trình 

kết cấu hạ tầng KTXH, đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức và 

chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 

(đối với nội dung chi đầu tư); (ii) Chi thường xuyên bao gồm chi cho hoạt động 

của cơ quan, bộ máy hoạt động về BVMT, BĐKH và PTBV ở trung ương, địa 

phương và chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi 

khí hậu (đối với nội dung chi thường xuyên). 
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Trong chi đầu tư cho ứng phó với BĐKH từ năm 2013 đến năm 2020 của 

10 Bộ/Ngành, hầu hết tập trung chi cho các hoạt động ứng phó với BĐKH của 

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Trung bình mỗi năm, Bộ Giao thông vận tải chi khoảng 

443 tỷ đồng; Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chi bình quân lần lượt khoảng 40,3 tỷ đồng và 37,8 tỷ đồng.  

Chi NSNN cho sự nghiệp BVMT bao gồm cả chi cho BĐKH. Trong giai 

đoạn 2011-2020, chi sự nghiệp BVMT luôn đảm bảo đạt tỷ lệ khoảng 1,0% 

tổng chi NSNN, tăng dần qua các năm và tăng ở cả cấp trung ương và cấp địa 

phương; trong đó, nhiệm vụ chi tập trung nhiều ở cấp địa phương, trung bình 

giai đoạn 2011-2020 chiếm trên 85,5% tổng chi NSNN cho sự nghiệp BVMT. 

Từ năm 2013 đến năm 2020, tổng chi NSNN cho sự nghiệp BVMT vào khoảng 

129,8 ngàn tỷ đồng [38].  

Theo Bộ KHĐT và UNDP (2022), ngân sách chi cho BĐKH của 6 Bộ 

(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 

Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công 

nghệ) tương đối ổn định trong giai đoạn 2016-2020, với mức khoảng 8.000 - 

13.500 tỷ đồng, tương đương 26 - 38% tổng ngân sách cấp cho các Bộ. Ngân 

sách cho BĐKH chủ yếu tập trung vào thích ứng với BĐKH, phù hợp với các 

chính sách quốc gia, các hoạt động giảm nhẹ chủ yếu thuộc về khu vực tư nhân 

đầu tư. Hơn 90% ngân sách được chi cho nhiệm vụ thực hiện đầu tư ứng phó 

với BĐKH (CCD); phần còn lại chi cho “khoa học, kỹ thuật và xã hội” và 

“Chính sách và quản l  nhà nước”. Ngân sách cho BĐKH năm 2019 và 2020 

bao gồm khoảng 75% chi cho các hoạt động thích ứng (hơn 10.000 tỷ đồng); 

phần còn lại chia đều cho các dự án giảm nhẹ BĐKH và các dự án kết hợp 

thích ứng và giảm nhẹ BĐKH [27]. Như vậy có thể thấy rằng, ngân sách quốc 

gia chủ yếu chi cho các hoạt động thích ứng với BĐKH; nguồn từ khối tư nhân 

chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực giảm nhẹ BĐKH.  

Bên cạnh đó, kết quả rà soát đầu tư và chi tiêu công cho BĐKH của các 

tỉnh cho thấy rất khác nhau trong 28 tỉnh và 1 thành phố được nghiên cứu, đặc 

biệt là giữa quy mô ngân sách đầu tư cho BĐKH so với tổng ngân sách đầu tư 

của tỉnh, dao động từ 2% đến 59%. Khi xét theo từng năm, có thể thấy vào năm 

2019, ngân sách cho BĐKH của tỉnh Cà Mau chiếm 2% ngân sách đầu tư toàn 

tỉnh; trong khi đó ở Huế, con số này là 59%. Thực tế, khác biệt giữa các tỉnh 
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cũng thể hiện rõ trong phạm vi thời gian lớn hơn, ví dụ như giai đoạn 5 năm 

(2016 - 2020), chi cho BĐKH chiếm 11% tại Long An, 34% tại Bến tre [27]. 

Điều đó cho thấy, tùy tình hình cụ thể mà các địa phương đầu tư tài chính cho 

ứng phó với BĐKH một cách phù hợp.  

(2) Nguồn vốn viện trợ phát triển nước ngoài (ODA) 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành, Ngân hàng Thế giới 

và các nhà tài trợ đánh giá việc cung cấp ODA cho BĐKH và TTX. Từ đó,  ác 

định nhu cầu về nguồn lực và những ưu tiên trong thời gian tới về việc sử dụng 

nguồn vốn ODA cho BĐKH và TTX. Theo Bộ Tài Nguyên và Môi trường 

(2022), rà soát đến năm 2021 về dòng tài chính phát triển quốc tế vào Việt 

Nam cho thấy vốn ODA có  u hướng giảm dần trong những năm gần đây. Giai 

đoạn 2012-2019, nguồn tài chính phát triển quốc tế cho BĐKH khoảng 2,26 tỷ 

USD mỗi năm; trong đó, có khoảng 39% là dành cho các hoạt động thích ứng, 

49% cho các hoạt động giảm nhẹ và 12% cho các hoạt động đồng lợi ích [38].  

(3) Nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp 

Tín dụng xanh và trái phiếu xanh: Tín dụng  anh cho BĐKH ở Việt Nam 

hướng vào ba lĩnh vực chính là nông nghiệp, năng lượng tái tạo và một số lĩnh 

vực khác (bao gồm quản l  nước bền vững và lâm nghiệp bền vững) với tổng 

mức trung bình khoảng 12,91 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2018-2020 

[38]. Việt Nam đã phát hành 564 triệu USD trái phiếu xanh và nền kinh tế còn 

nhiều tiềm năng để phát triển trong lĩnh vực này [38]. 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Việt Nam đã khá thành công về thu 

hút vốn FDI. Tuy vậy, hệ số tiêu hao năng lượng tính trên 1% tốc độ tăng 

trưởng mặc dù đã giảm từ 2,1 trong những năm đầu thiên niên kỷ xuống 

khoảng 1,3 hiện nay, nhưng vẫn còn cao hơn nhiều so với yêu cầu của nền kinh 

tế bền vững và các hoạt động kinh tế thân thiện với môi trường, chống BĐKH 

[38]. Việc tiếp nhận quá nhiều dự án FDI trong một số ngành công nghiệp như 

 i măng, sắt thép, lọc dầu, điện than làm gia tăng nhanh chóng lượng khí thải 

gây hiệu ứng nhà kính, tác động tiêu cực đến môi trường. Việc thu hút FDI vào 

năng lượng tái tạo, điện mặt trời, điện gió vẫn còn khá khiêm tốn, mặc dù nước 

ta được đánh giá là có nhiều tiềm năng. 

Hợp tác công tư (PPP): PPP ở Việt Nam không hoạt động đầy đủ do 

thiếu khung pháp lý toàn diện trong lĩnh vực này. Luật Đầu tư theo phương 
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thức đối tác công tư (Luật số 64/2020/QH14) mới được thông qua có hiệu lực 

từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Cho đến nay, có khoảng 146 dự án PPP lớn với 

giá trị ước tính khoảng 2,71 tỷ USD cho các hoạt động BĐKH đang được thực 

hiện thông qua mô hình PPP ở Việt Nam [38]. 

4.3. Một số kiến nghị trong xây dựng và ban hành Luật Biến đổi khí 

hậu ở Việt Nam 

 Việc ban hành luật về BĐKH của quốc gia phát triển và đang phát triển 

có sự khác nhau. Các quốc gia phát triển với cam kết quốc tế về cắt giảm phát 

thải KNK, việc ban hành Luật là điều cần thiết để đảm bảo hành lang pháp lý 

cho việc triển khai hành động nhằm đạt được mục tiêu và cam kết đã đề ra. Với 

các quốc gia đang phát triển, vấn đề cắt giảm KNK là không bắt buộc, nhưng 

với nhìn nhận BĐKH là cơ hội để chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, nên 

nhiều quốc gia cũng đã sớm ban hành Luật. Sau Thỏa thuận Paris về biến đổi 

khí hậu và cho đến nay, hầu hết các quốc gia đã cam kết cắt giảm phát thải 

KNK và hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, nên vấn đề xây dựng 

văn bản luật về BĐKH đã trở thành một xu thế tất yếu.  

Hiện nay, Việt Nam đã tham gia sâu rộng các cam kết quốc tế về BĐKH 

thông qua Thỏa thuận Paris và NDC, do vậy việc xây dựng và ban hành Luật 

Biến đổi khí hậu là cần thiết, nhằm tạo hành lang pháp lý trong công tác ứng 

phó với BĐKH. Việt Nam là quốc gia chịu tác động nghiêm trọng của BĐKH, 

bên cạnh vấn đề giảm nhẹ phát thải KNK để đảm bảo việc thực hiện các cam 

kết quốc tế, vấn đề thích ứng cũng cần được luật hóa nhằm tạo hành lang pháp 

l  theo hướng quản lý tổng hợp và thống nhất đầu mối về BĐKH. Bên cạnh đó, 

Việt Nam đã ban hành một số văn bản luật có lồng ghép BĐKH (Luật Bảo vệ 

môi trường, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả, …), do vậy việc nghiên cứu và xây dựng Luật Biến đổi khí hậu cần 

chú   đến tính kế thừa, mục tiêu, mục đích và phạm vi điều chỉnh để tránh chồng 

chéo với các văn bản luật khác. Qua nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia 

trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam, một số kiến nghị trong xây dựng và ban 

hành Luật Biến đổi khí hậu được trình bày cụ thể ở các phần tiếp theo.  

4.3.1. Về cơ sở khoa học và thực tiễn khi xây dựng Luật  

 Thực tiễn kinh nghiệm của các quốc gia cho thấy, khi tiến hành nghiên 

cứu và xây dựng văn bản luật riêng về BĐKH cho Việt Nam, cần xem xét và 
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kết hợp đồng thời những vấn đề sau: (i) Nội luật hóa các cam kế quốc tế về 

BĐKH mà Việt Nam đã tham gia; (ii) Gắn với quan điểm và chiến lược của 

Việt Nam trong ứng phó với BĐKH; (iii) Rà soát tổng kết việc thực thi pháp 

luật về BĐKH (văn bản luật, chính sách); (iv) Nghiên cứu đúc kết kinh nghiệm 

của các nước trên thế giới.  

a) Nội luật hóa cam kết của Việt Nam trong các Thỏa thuận quốc tế về 

biến đổi khí hậu 

Luật số 80/2015/QH13 về ban hành văn bản quy phạm pháp luật (điểm d 

khoản 2 Điều 32) đã quy định rõ, một trong những căn cứ để lập đề nghị xây 

dựng luật, pháp lệnh là “cam kết trong điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 6 

Luật Điều ước quốc tế năm 2016 quy định “căn cứ vào yêu cầu, nội dung, tính 

chất của điều ước quốc tế, Quốc hội, Chủ tịch nước, khi quyết định chấp nhận 

sự ràng buộc của điều ước quốc tế đồng thời quyết định áp dụng trực tiếp toàn 

bộ hoặc một phần điều ước quốc tế đó đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

trường hợp quy định của điều ước quốc tế đã đủ rõ, đủ chi tiết để thực hiện; 

quyết định hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế đó”. 

Việc áp dụng điều ước quốc tế trong pháp luật quốc gia được thực hiện 

theo các phương thức chuyển hoá hoặc phương thức chấp nhận. Phương thức 

chuyển hoá là phương thức áp dụng pháp luật quốc tế gián tiếp, theo đó cơ 

quan lập pháp chuyển hoá (nội luật hoá) các quy tắc có liên quan của pháp luật 

quốc tế thành pháp luật quốc gia. Điều này có nghĩa là pháp luật quốc tế được 

thực hiện thông qua việc thực hiện pháp luật quốc gia. Việc chuyển hoá pháp 

luật quốc tế thành pháp luật quốc gia được thực hiện dưới các hình thức như: 

(i) Ban hành một luật riêng để thực hiện một điều ước quốc tế nhất định; (ii) 

Sửa đổi, bổ sung luật cũ cho phù hợp với điều ước quốc tế mà quốc gia đã k  

kết hoặc tham gia. Phương thức chấp nhận là phương thức áp dụng luật quốc tế 

trực tiếp, theo đó Hiến pháp hoặc pháp luật của quốc gia quy định pháp luật 

quốc tế có hiệu lực trong pháp luật quốc gia; từ đó, quốc gia có thể áp dụng 

trực tiếp pháp luật quốc tế mà không cần phải thông qua thủ tục nội luật hoá. 

Phương thức chấp nhận có đặc điểm là mang tính trực tiếp, tính chỉnh thể và 

không thay đổi, tức là nội dung của pháp luật quốc tế không bị cải tiến trong 

pháp luật quốc gia. Hiện nay, tại Việt Nam, so với phương thức chấp nhận, 
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phương thức chuyển hoá được áp dụng thường  uyên hơn để xử lý mối quan 

hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia. 

Gói Thoả thuận khí hậu Glasgow được thông qua tại COP-26, Bộ quy tắc 

hướng dẫn thực hiện Thoả thuận Paris cơ bản được hoàn tất, là cơ sở để các 

nước triển khai Thỏa thuận Paris, thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương và 

huy động sự tham gia của khối doanh nghiệp đầu tư cho ứng phó với BĐKH. 

Việc giảm nhẹ phát thải KNK, thích ứng với BĐKH, hỗ trợ tài chính, chuyển 

giao công nghệ và tăng cường năng lực sẽ được thực hiện thông qua các quy 

định chặt chẽ, minh bạch, thuận lợi cho giám sát, đánh giá quốc tế. Các nội 

dung đàm phán trong thời gian tới sẽ tập trung vào: (i) Giám sát, đánh giá việc 

tuân thủ các quy định trong thực hiện Thoả thuận Paris; (ii) Xử lý các vấn đề 

liên quan giữa thực hiện Thoả thuận với các vấn đề hợp tác phát triển khác, gắn 

quan hệ đối tác về chính trị và kinh tế với các hành động khí hậu; (iii) Làm rõ 

việc huy động và sử dụng tài chính khí hậu hỗ trợ các nước đang phát triển ứng 

phó với BĐKH với mức độ cân bằng giữa hỗ trợ thực hiện giảm nhẹ phát thải 

KNK và thích ứng với BĐKH; (iv) Làm rõ một số điểm kỹ thuật khi thực hiện 

cơ chế thị trường và phi thị trường trong thực hiện trao đổi kết quả giảm phát 

thải KNK. 

Như vậy, Thỏa thuận Paris tại COP-21 và Tuyên bố Glasgow tại COP-26 

có thể xem là luật quốc tế về BĐKH. Các Bên tham gia cần phải tuân thủ theo 

mọi quy định và cam kết, trong đó có Việt Nam. Do vậy, nội luật hóa các cam 

kết của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH là một nội dung ưu tiên hàng đầu 

trong công tác nghiên cứu và xây dựng văn bản luật.  

Ví dụ kinh nghiệm của một số nước: CHLB Đức ban hành Luật Bảo vệ 

khí hậu (2021), Hà Lan ban hành Luật Khí hậu (2019) và Thái Lan hoàn thành 

dự thảo Luật Môi trường và biến đổi khí hậu (2022) đều nội luật hóa các cam 

kết quốc tế đã tham gia tại Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.  

b) Gắn với quan điểm và chiến lược của Việt Nam trong ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

Quan điểm ứng phó với BĐKH đã được đưa vào trong nhiều văn bản 

quan trọng như Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về 

chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường”. Cụ thể chủ trương của Đảng và phù hợp với tình hình BĐKH toàn cầu 
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hiện nay, kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (NAP) tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 

20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
14

, NDC của Việt Nam được công bố năm 

2020
15

 và một số nghiên cứu gần đây [36, 38] đã nhìn nhận vấn đề BĐKH ở 

Việt Nam như sau:  

- BĐKH là  u thế không thể đảo ngược, thách thức lớn nhất đối với  

nhân loại.  

- Thích ứng với BĐKH và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” là cơ hội  

để phát triển bền vững, ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, tiêu 

chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân. 

- Ứng phó với BĐKH được thực hiện trên nguyên tắc công lý, công bằng, 

với cách tiếp cận toàn cầu và toàn dân; dựa trên thể chế đồng bộ, chính sách, 

pháp luật hiệu lực và hiệu quả, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát 

huy nội lực và hợp tác quốc tế. 

- Ứng phó với BĐKH là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và toàn 

xã hội.  

- Triển khai các giải pháp cấp bách giảm mức độ dễ bị tổn thương, tăng 

cường sức chống chịu trước tác động của BĐKH; ưu tiên cao nhất bảo đảm an 

toàn, sinh kế cho người dân ở những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề; 

tập trung phát triển hạ tầng ứng phó với BĐKH, chuyển dịch năng lượng dựa 

trên tiềm năng, lợi thế của vùng, miền. 

- Tập trung nguồn lực cho ứng phó với BĐKH; phát triển các cơ chế tài 

chính, thị trường carbon; thúc đẩy chuyển dịch đầu tư cho phát triển kinh tế ít 

phát thải; phát huy nguồn lực của Nhà nước làm đòn bẩy thu hút các nguồn lực 

của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nguồn lực quốc tế trên cơ sở bình đẳng, 

hợp tác, cùng có lợi.  

c) Rà soát thực thi các văn bản pháp luật có lồng ghép ứng phó với biến 

đổi khí hậu  

Theo kinh nghiệm của các nước, việc rà soát, đánh giá thực thi các văn 

bản pháp luật hiện hành có lồng ghép ứng phó với BĐKH là một nội dung 

                                           
14 https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=200561  
15 https://vihema.gov.vn/wp-content/uploads/2020/10/NDC_VN_Clean_final.pdf  
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quan trọng trong nghiên cứu xây dựng văn bản luật riêng về BĐKH, nhằm đúc 

kết kinh nghiệm thực tiễn, đánh giá hiệu quả và kiến nghị điều chỉnh để tránh 

mâu thuẫn và chồng chéo. Ví dụ: Vương quốc Anh, Luật Biến đổi khí hậu 

(2008) quy định về giảm nhẹ được rút ra từ thực tế hiệu quả và hạn chế công 

tác giảm phát thải KNK được quy định tại các văn bản luật chuyên ngành có 

lồng ghép ứng phó với BĐKH, để tránh mâu thuẫn và chồng chéo, đồng thời 

tính toán khả năng thực tế đạt được các mục tiêu giảm phát thải KNK. Sau khi 

Luật Biến đổi khí hậu (2008) được ban hành và triển khai, các văn bản luật 

chuyên ngành có lồng ghép ứng phó với BĐKH cũng được cập nhật và điều 

chỉnh lại cho phù hợp.  

Thực tế, một trong những yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015, trước khi lập đề nghị xây dựng luật, cơ quan, tổ chức phải 

tiến hành tổng kết việc thi hành pháp luật có liên quan đến đề nghị xây dựng 

luật; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây 

dựng luật. Do đó, để lập đề nghị xây dựng dự án Luật Biến đổi khí hậu thì việc 

tổng kết thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực BĐKH là yêu 

cầu bắt buộc. Cụ thể như sau: 

(1) Rà soát, tổng kết đánh giá việc thực thi các văn bản luật 

Trong NDC của Việt Nam, các lĩnh vực phát thải KNK chính của Việt 

Nam gồm năng lượng, giao thông vận tải, các quá trình công nghiệp, nông 

nghiệp, lâm nghiệp, LULUCF và rác thải. Do vậy, bên cạnh luật chung quy 

định về BĐKH, cần rà soát đánh giá các văn bản luật chuyên ngành liên quan 

với BĐKH trong các lĩnh vực này. Thực tế hiện nay, Việt Nam đã ban hành 

một số văn bản luật có lồng ghép ứng phó với BĐKH và cần phải rà soát, đánh 

giá việc thực hiện như sau: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; 

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, số 50/2010/QH12; 

- Luật Lâm nghiệp, số 16/2017/QH14; 

- Luật Luật Khí tượng thủy văn, số 90/2015/QH13; 

- Luật Luật phòng, chống thiên tai, số 33/2013/QH13; 

- Luật Luật Tài nguyên nước, số 17/2012/QH1; 
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- Luật Đa dạng sinh học, số 20/2008/QH12.  

(2) Rà soát, đánh giá việc thực hiện các Chiến lược, Kế hoạch và Chương 

trình về biến đổi khí hậu 

Cần tiến hành một số hoạt động sau: 

- Đánh giá việc thực hiện Chiến lược, Kế hoạch và Chương trình quốc 

gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2016- 2021, gồm có:  

 + Chiến lược quốc gia về tăng trưởng  anh, được phê duyệt tại Quyết 

định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

+ Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 

2020, được phê duyệt tại Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

+ Kế hoạch quốc gia về tăng trưởng  anh giai đoạn 2014-2020, được  

phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tưởng Chính 

phủ; 

+ Chương trình SP-RCC giai đoạn 2016 – 2020, được phê duyệt  

tại Quyết định số 2044/QĐ-TTg ngày 27/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; 

+ Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, được  

phê duyệt tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng  anh giai đoạn 2016-2020, được phê duyệt tại Quyết định số 1670/ 

QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ; 

+ Chương trình Khoa học và Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản l  tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020, được phê duyệt tại 

Quyết định số 172/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

Yêu cầu của việc rà soát và đánh giá là tổng hợp và phân tích hoạt động 

ứng phó với BĐKH (thích ứng và giảm nhẹ) của các Bộ, Ngành và địa phương, 

doanh nghiệp;  ác định kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; kiến 

nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về ứng phó với BĐKH.  
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- Đánh giá việc thực hiện các cam kết của Việt Nam đối với quốc tế về 

ứng phó với BĐKH giai đoạn 2016-2021: Các cam kết của Việt Nam đã được 

thể hiện trong INDC và NDC (2020) trình UNFCCC, cam kết tại Thỏa thuận 

Paris (2015) và Thỏa thuận Glasgow (2021).  

- Phân tích Chiến lược/Kế hoạch ứng phó với BĐKH đã được đề xuất 

cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 để có cơ chế, chính sách quản lý phù 

hợp: (i) Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ; (ii) Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai 

đoạn đến năm 2050, được phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; (iii) Kế hoạch quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu năm 

2030, tầm nhìn 2050 (dự kiến ban hành trong năm 2022). 

- Tổng hợp kết quả đạt được, các hạn chế, tồn tại và nội dung cần quan 

tâm khi xây dựng Luật Biến đổi khí hậu. 

d) Nghiên cứu đúc kết kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới 

Qua nghiên cứu một số quốc gia trên thế giới, các kinh nghiệm có thể 

tham khảo trong quá trình xây dựng và ban hành Luật Biến đổi khí hậu ở  

Việt Nam như sau: 

(1) Về cách tiếp cận xây dựng Luật Biến đổi khí hậu.  

Có hai cách tiếp cận xây dựng Luật: 

- Xây dựng luật khung với các quy định chung về vấn đề biến đổi khí 

hậu: Theo cách tiếp cận này, luật đưa ra các quy định chung, cơ bản nhất về 

vấn đề BĐKH; làm định hướng cho các văn bản luật chuyên ngành lồng ghép 

ứng phó với BĐKH. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của WB (2020), luật khung 

cần phải đảm bảo tối thiểu quy định một số vấn đề trọng tâm và ưu tiên như về 

cơ cấu tổ chức bộ máy, cách thức triển khai, nguyên tắc, công cụ chính sách, 

hợp tác quốc tế và định hướng phát triển KHCN, tăng cường năng lực, thị 

trường carbon và MRV,... [94]. Hiện nay, hầu hết các quốc gia đều lựa chọn 

cách tiếp cận này trong xây dựng Luật Biến đổi khí hậu. Điều này là do: (i) 

BĐKH là một vấn đề mới, phức tạp và nhiều điểm về mặt khoa học chưa được 

làm sáng tỏ; (ii) Có thể linh hoạt điều chỉnh chính sách phù hợp với các quy 

định chung của Luật mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra; (iii) Biến động về kinh tế, 
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chính trị và các vấn đề toàn cầu [94]. Việt Nam nên theo cách tiếp cận này khi 

xây dựng Luật Biến đổi khí hậu. 

- Xây dựng Luật Biến đổi khí hậu với các quy định chi tiết: Theo cách 

tiếp cận này, luật cần đưa ra các quy định cụ thể về các khía cạnh của BĐKH. 

Đây là cách tiếp cận ít được các quốc gia quan tâm; một số quốc gia có quy 

định cụ thể một số vấn đề nhằm thể hiện quyết tâm chính trị trong ứng phó với 

BĐKH [94]. 

(2) Về nội dung cần quan tâm trong Luật Biến đổi khí hậu 

Qua các kết quả nghiên cứu ở Chương II và điều kiện thực tiễn khi xây 

dựng Luật Biến đổi khí hậu, Việt Nam cần quan tâm đến các nội dung: (i) Mục 

tiêu dài hạn, trung hạn và ngành; (ii) Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương 

và rủi ro do BĐKH; (iii) Tích hợp BĐKH vào Chiến lược, Quy hoạch và Kế 

hoạch phát triển; (iv) Các quy định về công cụ chính sách (về giảm phát thải 

KNK và thích ứng với BĐKH); (v) Cơ chế phối hợp; (vi) Tham gia của cộng 

đồng dân cư, tổ chức xã hội và khối tư nhân vào công tác ứng phó với BĐKH; 

(vii) Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định; (viii) Đầu tư ngân sách và thành 

lập Quỹ BĐKH; (i ) Thanh tra, kiểm tra, giám sát (sẽ được trình bày chi tiết ở 

phần sau). 

4.3.2. Về một số nguyên tắc xây dựng Luật  

Một số nguyên tắc trong xây dựng Luật Biến đổi khí hậu cần phải được 

xem  ét như sau: 

(1) Đảm bảo nguyên tắc trọng tâm trong ứng phó với BĐKH. Cần rà soát và 

làm rõ nguyên tắc trọng tâm trong ứng phó với BĐKH ở Việt Nam, phù hợp 

với Chiến lược quốc gia, định hướng của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và 

Chính phủ. Việc  ác định trọng tâm trong ứng phó với BĐKH là rất quan 

trọng, đặc biệt kèm theo đó là các quy định liên quan về cơ chế và thể chế. 

Nguyên tắc trọng tâm và các nguyên tắc khác cần chú ý đến thực tế phát triển 

KTXH, KH&CN để phù hợp với lộ trình trong thích ứng và giảm nhẹ BĐKH ở  

Việt Nam. 

(2) Đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Vấn đề BĐKH đã 

được quy định chung trong một số văn bản pháp luật như Luật Bảo vệ môi 

trường, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
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quả… Do vậy, khi xây dựng Luật Biến đổi khí hậu, cần phải rà soát và xác 

định rõ mục đích, mục tiêu và phạm vi điều chỉnh nhằm tránh chồng chéo, đặc 

biệt là phải đảm bảo thực thi các cam kết quốc tế về giảm nhẹ BĐKH. Mục 

đích, mục tiêu nếu được  ác định rõ sẽ thể hiện tính cần thiết, vị trí, tầm quan 

trọng của Luật Biến đổi khí hậu. Việc  ác định rõ phạm vi điều chỉnh để xác 

định đối tượng điều chỉnh sẽ tránh được chồng chéo, đảm bảo tính thống nhất 

của hệ thống, kết nối và viện dẫn các Luật liên quan.  

(3) Đảm bảo tính liên ngành, liên vùng. Về bản chất, BĐKH mang tính 

liên ngành và liên vùng cao. Do vậy, cách tiếp cận ứng phó với BĐKH liên 

ngành và liên vùng cần được vận dụng, có cấu trúc phù hợp để thể chế liên 

ngành, liên vùng được hình thành. Tuy nhiên, việc xây dựng và sắp xếp liên 

ngành, liên vùng cần phù hợp với quy định về tinh giản, hiệu quả, tránh cồng 

kềnh về bộ máy và trùng lặp về chức năng. 

(4) Đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã k  kết như: 

Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; cam kết đưa mức phát thải ròng bằng “0” 

vào 2050; Cam kết giảm phát thải mê-tan toàn cầu vào năm 2030; Tuyên bố 

Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất; Tuyên bố toàn cầu về 

chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch; Tham gia Liên minh hành động 

thích ứng toàn cầu tại COP-26. 

Thỏa thuận giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 là đạt được sự 

cân bằng giữa lượng KNK phát thải vào khí quyển và lượng được hấp thụ tại 

một giai đoạn bất kỳ. Còn cam kết giảm phát thải mê-tan toàn cầu là văn bản 

đa phương ràng buộc trách nhiệm các Bên tham gia trong việc giảm phát thải 

mê-tan với mục tiêu nhằm góp phần đạt được mục tiêu của Thoả thuận Paris về 

BĐKH là giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2ºC, hướng tới hạn chế ở 

ngưỡng 1,5ºC vào cuối thế kỷ XXI. Việt Nam là một trong những quốc gia có 

tốc độ gia tăng phát thải KNK cao trên thế giới, bao gồm phát thải mê-tan và sẽ 

trở thành một nguồn phát thải mê-tan lớn trên thế giới nếu không đổi mới công 

nghệ và thay đổi phương thức quản lý đối với các lĩnh vực nông nghiệp, xử lý 

chất thải, năng lượng. Theo tài liệu của Hội nghị của Liên hợp quốc về thương 

mại và phát triển (UNCTAD, 2021)
16

, nếu bị coi là một quốc gia có phát thải 

mê-tan lớn sẽ gây tác động không nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong 

                                           
16A European Union Carbon Border Adjustment Mechanism: Implications for developing countries, 

UNCTAD. 
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nông nghiệp, ảnh hưởng tới tính cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị 

trường quốc tế và cam kết của Việt Nam với quốc tế về ứng phó với BĐKH. 

Do vậy, các quy định về giảm phát thải KNK là bắt buộc ban hành và cần thực 

hiện nghiêm túc. Việc cắt giảm KNK khi đưa vào văn bản pháp luật phải kèm 

theo các quy định về áp dụng công cụ thị trường thông qua  ây dựng hệ thống 

quản l  tín chỉ carbon, hình thành các Quỹ về BĐKH,  óa bỏ dần chính sách 

trợ giá nhiên liệu hóa thạch, hỗ trợ tài chính cho công nghệ sạch, phát triển 

năng lượng tái tạo… 

(5) Đảm bảo tính chủ động thích ứng hiệu quả với BĐKH, giảm mức độ 

dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do BĐKH. Việt Nam là một trong những 

quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do BĐKH. Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã  ác định
17

: Việt Nam 

cần “chủ động giám sát, ứng phó có hiệu quả với BĐKH; phát triển kinh tế 

xanh, carbon thấp... Nâng cao tính chống chịu và khả năng thích ứng với 

BĐKH của hệ thống kết cấu hạ tầng và của nền kinh tế... Đến năm 2030, cơ 

bản đạt các mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên, môi trường và ứng phó 

với BĐKH” [34, 35,36, 38]. Các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam 

cũng nhấn mạnh thực hiện thích ứng với BĐKH trong mục tiêu 13 về “Ứng 

phó kịp thời, hiệu quả với BĐKH và thiên tai” và mục tiêu 11 về “Phát triển đô 

thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và 

làm việc an toàn; phân bổ hợp l  dân cư và lao động theo vùng”. Quyết định 

1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch quốc gia 

về thích ứng BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 cũng đưa ra quan 

điểm “thích ứng với BĐKH phải được lồng ghép trong các chính sách, hệ 

thống chiến lược, quy hoạch có liên quan” và “thích ứng với BĐKH phải gắn 

với phát triển bền vững, tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên 

và xã hội và tận dụng các cơ hội do BĐKH mang lại”. Tại các quốc gia trên thế 

giới, thích ứng với BĐKH đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm mức độ 

phơi nhiễm và tính dễ bị tổn thương với BĐKH. Đối với Việt Nam, là một 

nước chịu tác động nhiều của thiên tai, nên vấn đề thích ứng cần được rà soát 

và luật hóa nhằm tạo khung pháp l  thúc đẩy công tác ứng phó với BĐKH theo 

hướng tổng hợp, thống nhất đầu mối về BĐKH. 

                                           
17https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xiii/nghi-

quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-3663  
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(6) Đảm bảo áp dụng chế tài trong Luật Biến đổi khí hậu thông qua hai 

hình thức “thưởng” và “phạt”. Đối với vấn đề “thưởng” cần hướng đến hai 

nhóm đối tượng: (i) tạo ra động lực hỗ trợ các cấp, đặc biệt là chính quyền địa 

phương đã có nhiều nỗ lực trong ứng phó với BĐKH; (ii) đối tượng là tư nhân 

nắm vốn, nắm công nghệ.  

(7) Đảm bảo thúc đẩy việc thu hút nguồn tài chính khí hậu, tham gia của 

khối tư nhân và doanh nghiệp trong ứng phó với BĐKH. Tài chính cho BĐKH 

vẫn là một trong những vấn đề cấp bách nhất của Việt Nam. Để đạt mục tiêu 

giảm phát thải và thích ứng BĐKH, sẽ phải đầu tư kinh phí rất lớn từ nay đến 

2050, đồng thời áp dụng các công nghệ giảm phát thải và bù trừ carbon mới, 

chi phí lớn, chỉ có thể áp dụng rộng rãi khi Việt Nam có đủ tiềm lực tài chính. 

(8) Đảm bảo hài hòa chi phí-hiệu quả trong các chương trình, kế hoạch 

và dự án về BĐKH. Hoạt động ứng phó với BĐKH là lâu dài và kinh phí đầu 

tư là rất lớn. Trong khi đó, nguồn vốn đầu tư cho công tác ứng phó với BĐKH 

còn hạn chế. Do vậy, trong hoạt động ứng phó với BĐKH cần xem xét phân bổ 

nguồn vốn hợp lý, sử dụng hiệu quả, phân bổ theo lĩnh vực và khu vực ưu tiên, 

phù hợp với điều kiện đất nước và các mục tiêu ngắn hạn-trung hạn-dài hạn.  

4.3.3. Về một số nội dung chính của luật 

Một số nội dung chính của Luật Biến đổi khí hậu được kiến nghị như sau: 

a) Mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngành 

Luật Biến đổi khí hậu cần có quy định xây dựng Chiến lược BĐKH với 

các mục tiêu dài hạn (đến năm 2050), mục tiêu trung hạn (đến năm 2030)  

và mục tiêu ngành/lĩnh vực cho các hoạt động BĐKH trong lĩnh vực giảm phát 

KNK và thích ứng BĐKH, làm định hướng cho các hoạt động BĐKH ở  

Việt Nam. 

(1) Mục tiêu dài hạn:  

Mục tiêu dài hạn đặt ra định hướng chiến lược cho các nỗ lực của quốc 

gia nhằm giảm nhẹ phát thải KNK và thích ứng với BĐKH. Việc đạt được các 

mục tiêu dài hạn đòi hỏi sự thay đổi cấu trúc lớn trong hoạt động kinh tế và 

diễn ra trong nhiều thập kỷ. Các mục tiêu dài hạn giúp cho hoạch định chính 

sách và  ác định các lộ trình giảm phát thải KNK và thích ứng đảm bảo phù 

hợp nhất với các mục tiêu phát triển của quốc gia. Các mục tiêu dài hạn thể 
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hiện định hướng, tốc độ và mức độ thay đổi cơ cấu cần thiết để đạt được các 

tham vọng về BĐKH và hướng dẫn phản hồi của khu vực công, doanh nghiệp 

và hộ gia đình. Đặt ra các mục tiêu dài hạn trong Luật Biến đổi khí hậu giúp 

đảm bảo tính liên tục và cam kết thực hiện các tham vọng đặt ra. 

Mục tiêu chung của thỏa thuận Paris là giữ cho sự nóng lên toàn cầu ở 

mức dưới 1,5-2 độ C, yêu cầu quốc gia giảm phát thải càng sớm càng tốt, để 

đạt được mức phát thải ròng bằng “0” trên toàn cầu trong nửa sau của thế kỷ 

này. Thỏa thuận Paris yêu cầu các quốc gia phát triển tiếp tục dẫn đầu bằng 

cách tuân thủ các mục tiêu giảm phát thải tuyệt đối trong nền kinh tế, mục tiêu 

này được thể hiện bằng lượng giảm phát thải xuống dưới mức phát thải của 

năm cơ sở. Theo thời gian, các quốc gia đang phát triển được khuyến khích 

tiến tới các mục tiêu giảm hoặc hạn chế phát thải trên toàn nền kinh tế, tùy theo 

bối cảnh quốc gia. Một số quốc gia đặt ra mục tiêu giảm phát thải tuyệt đối, 

trong khi các quốc gia khác đưa ra mục tiêu giảm phát thải tương đối. Các mục 

tiêu tương đối bao gồm giảm lượng khí thải dưới mức phát thải thông thường 

(BAU), cũng như các mục tiêu về cường độ được thể hiện theo đơn vị trên 

GDP/người. Mục tiêu giảm phát thải tuyệt đối cung cấp sự rõ ràng hơn về kết 

quả và kỳ vọng phát triển. Các mục tiêu này cũng dễ giám sát hơn hầu hết các 

mục tiêu tương đối. Luật Biến đổi khí hậu nên xây dựng mục tiêu về giảm phát 

thải KNK dựa trên số liệu khoa học mới nhất về nỗ lực toàn cầu, kịch bản giảm 

thải quốc gia, năng lực trong nước và cơ hội để đạt được trung hòa carbon. 

Việc lựa chọn năm cơ sở và các mục tiêu phải đủ tham vọng để kích thích thay 

đổi cấu trúc và trung hòa carbon. 

Liên quan đến mục tiêu dài hạn về thích ứng BĐKH, Thỏa thuận Paris 

đặt ra mục tiêu toàn cầu về nâng cao năng lực thích ứng, tăng cường khả năng 

phục hồi và giảm tính dễ bị tổn thương do BĐKH. Nhiều quốc gia đã  ác định 

mục tiêu hoặc tầm nhìn dài hạn về thích ứng dựa trên/hoặc kết hợp từng khía 

cạnh về kỳ vọng, định tính và định lượng. Các mục tiêu định lượng có xu 

hướng tập trung vào các lĩnh vực chính sách cụ thể hoặc trong các lĩnh vực cụ 

thể, như quản lý rủi ro thiên tai, bảo vệ bờ biển, phòng chống ngập lụt, bảo tồn 

đất, quản l  nước, các tòa nhà và cơ sở hạ tầng thích ứng với khí hậu. 

Với Việt Nam, mục tiêu dài hạn về giảm phát KNK là phát thải ròng 

bằng “0” vào năm 2050; các cơ sở có mức phát thải KNK hằng năm từ 200 tấn 

CO2tđ trở lên phải thực hiện giảm phát thải KNK. Mục tiêu dài hạn về thích 
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ứng BĐKH 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 do BĐKH”. 

(2) Mục tiêu trung hạn 

Các mục tiêu trung hạn đóng vai trò là các cột mốc quan trọng, giúp các 

nhà hoạch định chính sách và hoạch định chiến lược thích ứng và giảm phát 

thải KNK đi đúng hướng. 

Luật Biến đổi khí hậu cần có quy định các mục tiêu trung hạn phù hợp 

với việc đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và các mục 

tiêu thích ứng. Các mục tiêu trung hạn giúp  ác định quỹ đạo hướng tới các 

mục tiêu dài hạn. Việc lựa chọn quỹ đạo sẽ phụ thuộc vào chi phí tương đối và 

lợi ích của các chiến lược khác nhau. Các mục tiêu trung hạn giúp gửi tín hiệu 

cam kết và cho phép các bên liên quan lập kế hoạch tiếp cận theo từng giai 

đoạn, có trật tự để trung hòa KNK và thích ứng trong trung hạn. Tuy nhiên, các 

mục tiêu trung hạn quá tham vọng sẽ làm gia tăng chi phí giảm phát thải KNK 

và thích ứng. 

Thỏa thuận Paris thiết lập chu kỳ 5 năm với tham vọng tăng cường giảm 

phát thải KNK một cách liên tục và kiểm kê định kỳ để đánh giá tiến bộ toàn 

cầu. Đối với vòng đệ trình Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) thứ hai 

vào năm 2020-2021, các quốc gia đã cập nhật mục tiêu phát thải đến năm 

2030. Các mục tiêu trung hạn được đặt ra trong khung pháp lý quốc gia phải 

phù hợp hoặc tham vọng hơn những mục tiêu được thông báo trong NDC của 

quốc gia đó.  

Hạn ngạch phát thải KNK có thể được sử dụng để chuyển các mục tiêu 

giảm phát thải dài hạn thành các mục tiêu trung hạn. Hạn ngạch phát thải quy 

định tổng lượng KNK có thể được thải ra trong một khung thời gian cụ thể. 

Hạn ngạch phát thải sẽ được điều chỉnh giảm dần trong từng giai đoạn nhằm 

hướng đến mục tiêu chung là phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Hạn 

ngạch phát thải giúp quốc gia theo dõi tiến độ đối với các mục tiêu dài hạn. 

Hạn ngạch phát thải trong tương lai có thể được điều chỉnh cắt giảm nhiều hơn 

để bù đắp khi một nền kinh tế không đạt được mục tiêu trung hạn của mình. 

Các mục tiêu thích ứng dài hạn cũng được tách nhỏ thành các mục tiêu 

trung hạn. Mục tiêu thích ứng trung hạn có thể được  ác định trên cơ sở nâng 
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cao năng lực thích ứng, tăng cường khả năng phục hồi và giảm tính dễ bị tổn 

thương. Các mục tiêu trung hạn cho phép các bên liên quan theo dõi tiến độ 

hướng tới các mục tiêu dài hạn và thực hiện các điều chỉnh định kỳ và kịp thời. 

Các mục tiêu thích ứng phải phù hợp với các đánh giá mới nhất về rủi ro 

BĐKH ở cấp độ toàn cầu và quốc gia (cần được xem xét lại ít nhất 5 năm) và 

được điều chỉnh cho phù hợp. 

Mục tiêu trung hạn về giảm phát thải KNK cần yêu cầu bắt buộc giảm 

phát thải KNK trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, lâm nghiệp, chất thải, 

các quá trình công nghiệp; các cơ sở có mức phát thải KNK hàng năm từ 2.000 

tấn CO2tđ trở lên phải thực hiện giảm phát thải KNK. Mục tiêu trung hạn về 

thích ứng BĐKH bao gồm an ninh nguồn nước; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi; bảo đảm độ che phủ rừng; bảo đảm sự tham gia của phụ nữ và thanh 

thiếu niên trong hoạt động thích ứng với BĐKH và quản lý rủi ro thiên tai; 

cung cấp nước sạch; công trình hạ tầng trọng yếu ứng phó với BĐKH; trình độ 

khoa học, công nghệ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và thiên tai; tiếp 

nhận thông tin về thiên tai và BĐKH; kỹ năng phòng tránh và ứng phó với 

thiên tai; bảo hiểm rủi ro thiên tai; an toàn tính mạng cho người dân khi bão, lũ. 

(3) Mục tiêu ngành 

Luật Biến đổi khí hậu cần chỉ ra sự đóng góp của các ngành quan trọng 

vào mục tiêu giảm phát thải KNK và mục tiêu thích ứng. Mục tiêu theo ngành 

giúp phân tách mức độ đóng góp của các thành phần kinh tế và các tác nhân 

vào việc thực hiện mục tiêu quốc gia. Việc lựa chọn cách tiếp cận sẽ phụ thuộc 

vào xem xét về kinh tế chính trị. Thỏa thuận về phân chia nỗ lực giữa các 

ngành có thể gây tranh cãi, vì giảm phát thải KNK và thích ứng sẽ kéo theo gia 

tăng chi phí cũng như giảm lợi ích. 

Với Việt Nam, mục tiêu ngành liên quan đến BĐKH được đưa ra căn cứ 

vào chiến lược phát triển ngành và nhu cầu, khả năng thực tế của từng ngành, 

bao gồm ngành Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Y tế; Giao thông vận tải; Xây dựng; Công thương; Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội… 

b) Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và rủi ro do biến đổi khí hậu 

Luật Biến đổi khí hậu cần có quy định yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính đánh giá 



198| 

tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do BĐKH. Báo cáo 

đánh giá phải được công bố rộng rãi, cập nhật định kỳ (5 năm/lần), làm cơ sở 

xây dựng kế hoạch quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức trong ứng phó với BĐKH. 

Việc công bố thông tin về rủi ro và tính dễ bị tổn thương liên quan đến khí hậu 

bao gồm rủi ro vật lý phát sinh từ những thay đổi trong các vùng khí hậu và hệ 

sinh thái với tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan khác 

nhau là rất cần thiết. Các dự báo và mô hình khí hậu có thể đánh giá các rủi ro 

vật l  và các tác động về thời gian và không gian của khí hậu. Đánh giá tính dễ 

bị tổn thương giúp  ác định các tác động xã hội và kinh tế của BĐKH. Dựa 

trên hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức kỹ thuật chuyên ngành, dịch vụ 

khí tượng, nông nghiệp, lâm nghiệp và quy hoạch sử dụng đất, có thể đưa ra 

các thông tin về rủi ro vật lý và tính dễ bị tổn thương cho các tổ chức công, hộ 

gia đình và doanh nghiệp, giúp họ đưa ra quyết định tốt nhất về cách ứng phó 

với các tác động của BĐKH trong tương lai và tính đến những rủi ro này trong 

quá trình ra quyết định. Các đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương cần được 

cập nhật định kỳ phù hợp với các bằng chứng khoa học. Luật có thể yêu cầu 

các đơn vị công đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương theo lãnh thổ hoặc theo 

ngành như một phần của quá trình lập kế hoạch. Nhà hoạch định chính sách 

nên  em  ét điểm mạnh và điểm yếu của các quy trình và thể chế liên quan tới 

đánh giá rủi ro đã thiết lập, trước khi đưa ra các thay đổi và cần đảm bảo tính 

nhất quán trong khuôn khổ và pháp luật chuyên ngành. 

Hiện nay, nội dung đánh giá được thực hiện theo Thông tư số 01/2022/ 

TT-BTNMT ngày 07/01/2022 về việc quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 

về ứng phó với BĐKH. Tuy nhiên, Thông tư chỉ đề cập đến đánh giá những tác 

động của BĐKH về mặt vật l , chưa đề cập đến đánh giá tác động của BĐKH 

đến KTXH đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân; cũng như những 

rủi ro do chuyển đổi mô hình kinh tế giảm phát thải KNK. Điều 95 Luật Bảo vệ 

Môi trường ngày 17/11/2020 yêu cầu về Báo cáo quốc gia ứng phó với BĐKH, 

trong đó có nội dung tổng quan về diễn biến, tác động BĐKH. Báo cáo được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ cập nhật 05 năm trình Chính phủ để báo 

cáo Quốc hội. Báo cáo quốc gia ứng phó với BĐKH lần thứ nhất sẽ được trình 

năm 2025.  
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c) Tích hợp biến đổi khí hậu vào Chiến lược, Quy hoạch và Kế hoạch 

phát triển  

Luật Biến đổi khí hậu cần yêu cầu tích hợp nội dung thích ứng BĐKH và 

giảm nhẹ phát thải KNK vào Chiến lược, Quy hoạch và Kế hoạch phát triển 

KTXH từ căn cứ mục tiêu dài hạn và trung hạn về BĐKH. Luật yêu cầu bắt 

buộc các Bộ, Ngành và địa phương tích hợp nội dung thích ứng BĐKH và 

giảm nhẹ phát thải KNK vào các Chiến lược, Kế hoạch, ngân sách hàng năm 

của Bộ, Ngành mình nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn và trung hạn của 

quốc gia, ngành, địa phương, với phân bổ nguồn lực và giao trách nhiệm phù 

hợp cho các bên liên quan (ví dụ các mục tiêu về giảm phát thải KNK, mục 

tiêu về năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng...).  

Các quy định về lồng ghép nội dung BĐKH trong các Chiến lược, Quy 

hoạch, Kế hoạch là các tác động, đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi 

ro, tổn thất và thiệt hại do BĐKH; các giải pháp ứng phó với BĐKH cho các 

ngành, lĩnh vực, sử dụng để  ác định các chỉ tiêu KTXH trong Chiến lược, Quy 

hoạch, Kế hoạch và chu kỳ cập nhật; các nội dung và chu kỳ giám sát đánh giá 

các hoạt động ứng phó với BĐKH. Đồng thời Luật cũng yêu cầu các tổ chức và 

các bên liên quan nâng cao năng lực lập kế hoạch ứng phó với BĐKH.  

d) Công cụ chính sách  

Các công cụ chính sách như thông tin, quy định, thuế và tài chính nhằm 

hỗ trợ việc triển khai thực hiện công tác ứng phó với BĐKH, đạt được các mục 

tiêu trung và dài hạn. Một số quốc gia quy định công cụ chính sách trong Luật 

Biến đổi khí hậu hoặc liệt kê các giải pháp sẽ được triển khai. Một số quốc gia 

quy định Chính phủ xây dựng các công cụ chính sách thông qua văn bản dưới 

luật (như tại Vương quốc Anh). Theo đánh giá của WB (2020), việc đưa ra các 

quy định về công cụ chính sách trong Luật Biến đổi khí hậu sẽ tạo ra sự đảm 

bảo hơn trong việc triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu về BĐKH. 

Tuy nhiên, điều lưu   là, nếu các quy định về công cụ chính sách được ban 

hành trong Luật Biến đổi khí hậu thì cần có những quy định linh hoạt nhằm 

điều chỉnh chính sách phù hợp với sự phát triển KTXH và khoa học công nghệ.  

(1) Công cụ chính sách giảm phát thải khí nhà kính 

Công cụ chính sách giảm phát thải KNK bao gồm: (i) Định giá carbon và 

phát triển thị trường carbon tại Việt Nam; (ii) Thông tin truyền thông về giảm 

phát thải KNK; (iii) Quy định, quy tắc, tiêu chuẩn, tiêu chí giới hạn và hướng 
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dẫn hoạt động phù hợp với các mục tiêu giảm phát thải KNK; (iv) Chương 

trình hỗ trợ giảm phát thải thông qua chi tiêu công; (v) Các biện pháp tài khóa 

thúc đẩy giảm phát thải; (vi) Quản l  tài khóa điều chỉnh phân bổ nguồn lực 

công với mục tiêu giảm phát thải.  

- Định giá carbon liên quan đến mức phát thải KNK ra môi trường trong 

quá trình sản xuất, vận chuyển và xử lý hàng hóa và dịch vụ. Định giá carbon 

là công cụ hiệu quả để giảm phát thải KNK vì các tổ chức công, doanh nghiệp 

sẽ thay đổi hành vi trong sản xuất, phân phối và tiêu dùng. 

Luật cần đưa ra yêu cầu về định giá carbon và phát triển thị trường 

carbon tại Việt Nam (thị trường carbon nội địa) nhằm thực hiện mục tiêu giảm 

nhẹ phát thải KNK với chi phí của doanh nghiệp và xã hội thấp, thúc đẩy phát 

triển công nghệ phát thải thấp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp Việt Nam.  

 Dựa trên tổng kết kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam và để đạt được 

mục tiêu trên, đề xuất Luật đưa ra 05 nhóm quy định về thị trường carbon tại 

Việt Nam, bao gồm: (i) Hệ thống thông tin, dữ liệu về thị trường carbon, bao 

gồm hệ thống quản lý hạn ngạch phát thải KNK và tín chỉ carbon; (ii) Hướng 

dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon quốc tế; thiết lập cơ chế trao 

đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong nước; (iii) Cơ chế  ác định tổng hạn ngạch phát 

thải KNK, phân bổ hạn ngạch và  ác định định mức phát thải KNK; (iv) Hỗ trợ 

doanh nghiệp và các bên liên quan tiếp cận và sẵn sàng tham gia thị trường 

carbon tại Việt Nam; (v) Tạo lập sàn giao dịch hạn ngạch phát thải KNK và tín 

chỉ carbon.  

- Thông tin truyền thông là quyền truy cập thông tin về các chính sách và 

chương trình giảm phát thải KNK, tiếp cận các thông tin khoa học và công 

nghệ, các chiến dịch truyền thông, các biện pháp can thiệp để thúc đẩy thay đổi 

hành vi, giúp nâng cao nhận thức và khả năng của các tổ chức công, hộ gia 

đình và doanh nghiệp để giảm phát thải KNK. 

- Quy định, quy tắc, tiêu chuẩn, tiêu chí và hướng dẫn hoạt động phù hợp 

với các mục tiêu giảm phát thải KNK. Trong đó quy định về tiêu chí giảm phát 

thải KNK khi thẩm định, phê duyệt các chương trình, nhiệm vụ, dự án phát 

triển trong các ngành/lĩnh vực; hiệu quả năng lượng; định giá năng lượng và 

thuế; tiêu chuẩn về phát thải KNK và những rủi ro liên quan đến KNK trong 
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xếp hạng rủi ro tín dụng; sử dụng các sản phẩm tài chính như trái phiếu xanh. 

Luật cũng cần quy định về định mức phát thải KNK đối với từng lĩnh vực.  

- Chương trình hỗ trợ giảm phát thải thông qua chi tiêu công, bao gồm cả 

cơ sở hạ tầng công cộng được đầu tư để giảm phát thải và tăng hấp thụ KNK 

(ví dụ như điện hóa giao thông công cộng và trồng rừng); chuyển nhượng và 

trợ cấp hỗ trợ các hoạt động giảm phát thải; đầu tư vào giảm phát thải của các 

hộ gia đình, doanh nghiệp và các tổ chức công, ví dụ như trợ cấp cho các hộ 

gia đình cải tiến hiệu quả năng lượng gia đình và công nghệ năng lượng tái tạo. 

- Các biện pháp tài khóa thúc đẩy giảm phát thải, bao gồm các khoản chi 

tiêu thuế; các điều khoản giảm trách nhiệm pháp lý về thuế thông qua loại trừ, 

miễn trừ, khấu trừ, tín dụng, thuế suất ưu đãi (ví dụ như thuế suất VAT thấp 

hơn đối với bóng đèn tiết kiệm năng lượng) và các khoản phí (ví dụ như  

phí đánh vào các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và miễn giảm cho 

 e điện). 

- Quản l  tài khóa điều chỉnh phân bổ nguồn lực trong khu vực công với 

mục tiêu giảm phát thải, bao gồm lập ngân sách khí hậu, báo cáo về các khoản 

chi tiêu công tích cực, đánh giá rủi ro tài khóa liên quan đến giảm phát thải 

KNK và quản l  đầu tư công liên quan đến các dự án BĐKH.  

(2) Công cụ chính sách về thích ứng biến đổi khí hậu 

Công cụ thích ứng với BĐKH bao gồm: (i) Thông tin truyền thông về 

thích ứng BĐKH; (ii) Quy định, quy tắc, tiêu chuẩn, tiêu chí giới hạn và hướng 

dẫn hoạt động phù hợp với các mục tiêu thích ứng BĐKH; (iii) Chương trình 

hỗ trợ giảm tính dễ bị tổn thương và tăng khả năng phục hồi thông qua chi tiêu 

công; (iv) Các biện pháp tài khóa giảm tình trạng dễ bị tổn thương do BĐKH; 

(v) Quản l  tài khóa điều chỉnh phân bổ nguồn lực công với mục tiêu tăng khả 

năng chống chịu với BĐKH.  

- Thông tin truyền thông được sử dụng để nâng cao nhận thức và khả 

năng ứng phó của các cơ quan quản lý, hộ gia đình, doanh nghiệp thích ứng với 

BĐKH, bao gồm truy cập các thông tin của Chính phủ về đánh giá tính dễ bị 

tổn thương và rủi ro khí hậu, tiếp cận với thông tin khoa học và công nghệ, 

chiến dịch truyền thông, các biện pháp can thiệp để thúc đẩy thay đổi hành vi 

thích ứng với BĐKH. 
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- Quy định, quy tắc, tiêu chuẩn, tiêu chí và hướng dẫn các hoạt động của 

các cơ quan quản lý, hộ gia đình và doanh nghiệp để thích ứng với BĐKH. Các 

công cụ bao gồm quy chuẩn xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch 

không gian phù hợp với các đánh giá về rủi ro do BĐKH, quy định các sản 

phẩm tài chính (bảo hiểm) và thị trường để đảm bảo rằng rủi ro được phản ánh 

trong việc định giá. 

- Chương trình sử dụng chi tiêu công để giảm tính dễ bị tổn thương và 

tăng khả năng phục hồi. Ví dụ: đầu tư công trong quản l  đất và nước (các khu 

bảo tồn và cơ sở hạ tầng quản l  lũ lụt và hạn hán); nâng cao nhận thức và 

cung cấp quyền truy cập thông tin (dịch vụ khuyến nông); trợ cấp cho các hộ 

gia đình, doanh nghiệp và các tổ chức công trong phát triển rừng, di dời các hộ 

gia đình và doanh nghiệp từ các địa điểm dễ bị tổn thương, sử dụng các sản 

phẩm bảo hiểm.  

- Các biện pháp tài khóa để thúc đẩy các hành động của doanh nghiệp và 

các hộ gia đình giảm tình trạng dễ bị tổn thương; bao gồm giảm thuế thông qua 

loại trừ, miễn trừ, khấu trừ, tín dụng, thuế suất ưu đãi, hoặc hoãn nợ (ví dụ 

giảm thuế cho các doanh nghiệp di dời khỏi các khu vực dễ bị tổn thương và để 

tái trồng rừng). 

- Quản lý tài khóa nhằm giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương thông qua 

điều chỉnh phân bổ nguồn lực trong khu vực công với các mục tiêu về tăng khả 

năng chống chịu với BĐKH, bao gồm: lập ngân sách khí hậu, báo cáo về các 

khoản chi tiêu công phù hợp và tác động xấu đến các mục tiêu BĐKH, hệ 

thống đánh giá rủi ro liên quan đến các hiện tượng thời tiết cực đoan và thay 

đổi môi trường lâu dài, áp dụng các đánh giá tính dễ bị tổn thương do khí hậu 

trong thiết kế và thẩm định các chương trình và dự án. 

e) Cơ chế phối hợp 

Luật cần quy định về cơ chế phối hợp hoạt động của các cơ quan thuộc 

Chính phủ; cần có sự phối hợp theo chiều ngang giữa các cơ quan và theo 

chiều dọc từ trên xuống. Hiệu quả của sự phối hợp được thể hiện thông qua sự 

liên kết của các bên trong việc thực hiện mục tiêu chung, mục tiêu ngành về 

giảm phát thải KNK và thích ứng với BĐKH. Để có cơ chế phối hợp tốt, cần tổ 

chức và sắp xếp về mặt thể chế phù hợp. Thông thường, tại các quốc gia, Luật 

quy định đầu mối hoạt động ứng phó với BĐKH là Bộ chuyên ngành. Trong 

trường hợp đó, Luật cần có những quy định tăng cường vai trò và quyền hạn, 

đủ để Bộ chuyên ngành là đầu mối làm việc với các cơ quan Chính phủ  
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khác; đồng thời cũng cần có quy định về sự tham gia của các bên trong cơ chế 

phối hợp. 

f) Tham gia của cộng đồng cư dân, tổ chức xã hội và khối tư nhân vào 

công tác ứng phó với biến đổi khí hậu  

Luật cần có những quy định về sự tham gia của các bên liên quan ngoài 

các cơ quan thuộc Chính phủ, gồm các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư. 

Các bên liên quan ngoài cơ quan thuộc Chính phủ có thể được tham gia vào 

đàm phán và tham vấn chính sách. Sự tham gia của các bên liên quan cần được 

nhấn mạnh là một phần quan trọng của công tác ứng phó với BĐKH lâu dài 

như  ây dựng chính sách, kế hoạch, giám sát, đánh giá những tồn tại và hạn 

chế. Sự tham gia của các bên liên quan giúp xây dựng sự hiểu biết chung về 

các rủi ro và tính dễ bị tổn thương do BĐKH, thảo luận chính sách phù hợp, 

tạo ra thông tin đa chiều gắn với thực tiễn, tăng cường tính khả thi và sự đồng 

thuận với chính sách của cộng đồng. 

g) Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) 

MRV tạo ra thông tin cần thiết để theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu 

quốc gia về BĐKH, hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách quốc gia và giám 

sát việc tuân thủ các cam kết quốc tế. Luật Biến đổi khí hậu quy định về MRV 

như cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các bên liên quan. 

h) Đầu tư ngân sách và thành lập quỹ biến đổi khí hậu 

Luật Biến đổi khí hậu cần có quy định về yêu cầu chuẩn bị ngân sách 

hàng năm cho công tác ứng phó với BĐKH, xây dựng và vận hành quỹ BĐKH.  

Luật Biến đổi khí hậu cần quy định Chính phủ giải quyết các rủi ro và 

các công cụ quản lý tài chính công. Các công cụ chính bao gồm đánh giá rủi ro 

tài khóa và kinh tế vĩ mô; khung ngân sách và tài khóa trung, dài hạn;  ác định, 

thẩm định và lựa chọn các chương trình, dự án đầu tư; ngân sách hàng năm; 

báo cáo tình hình thực hiện ngân sách; báo cáo tài chính. Lập kế hoạch tài khóa 

trung và dài hạn và khả năng dự đoán trong việc phân bổ các nguồn lực là rất 

quan trọng, cho phép các tổ chức công lập kế hoạch và tài trợ dài hạn cho 

những thay đổi về mặt cơ cấu trong cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh tế, thể hiện 

cam kết chính sách của chính phủ đối với các doanh nghiệp và hộ gia đình. Đối 

với Việt Nam, nên  em  ét quy định về Quỹ BĐKH trong văn bản luật. Trong 
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đó, cần có những quy định rõ về xin tài trợ, quản lý, báo cáo, giám sát và thu 

hút nguồn vốn.  

i) Thanh tra, kiểm tra và giám sát 

Đây là một nội dung quan trọng của Luật Biến đổi khí hậu. Thanh tra, 

kiểm tra và giám sát là việc xác minh sự tuân thủ các quy định của Luật. Thông 

thường tại các quốc gia, Luật quy định các cơ quan hành pháp cần phải nộp báo 

cáo định kỳ cho cơ quan lập pháp; cũng có thể đệ trình các kiến nghị điều 

chỉnh chiến lược, kế hoạch và chính sách. Cơ quan giám sát chịu trách nhiệm 

xem xét các báo cáo từ cơ quan hành pháp, tư vấn của các chuyên gia độc lập, 

sự tham gia của các bên liên quan và MRV. Các cơ quan kiểm toán có thể được 

giao nhiệm vụ đánh giá việc tuân thủ pháp luật và thực thi chính sách 

(INTOSAI, 2010).  

4.3.4. Về tổ chức bộ máy Nhà nước ứng phó với biến đổi khí hậu 

Kinh nghiệm tại các quốc gia được nghiên cứu cho thấy, hoạt động ứng 

phó với BĐKH được giao cho Bộ chuyên ngành làm đầu mối triển khai; các 

Bộ/Ngành khác và địa phương triển khai thực hiện hoạt ứng phó với BĐKH 

dựa trên chính sách chung và chi tiết cụ thể cho lĩnh vực/khu vực được giao. 

Tại các quốc gia được nghiên cứu, Ủy ban quốc gia/Hội đồng quốc gia/Văn 

phòng BĐKH đều được thành lập, nhằm thực hiện chức năng tư vấn cho Chính 

phủ về giám sát thực thi chính sách, đánh giá kết quả, thẩm định và khuyến 

nghị chính sách về BĐKH. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có một hình thức tổ chức 

khác nhau, chủ yếu khác biệt về cấp độ tư vấn cho Chính phủ về ứng phó với 

BĐKH. Ủy ban quốc gia/Hội đồng quốc gia/Văn phòng BĐKH có thể tham 

vấn trực tiếp tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Một số quốc gia, Ủy ban 

quốc gia về BĐKH là cơ quan trực thuộc Chính phủ, có vai trò quan trọng 

trong việc quản l  và điều hành chung về hoạt động ứng phó với BĐKH, ví dụ 

như Philippines; tại một số quốc gia khác, vai trò và nhiệm vụ của Ủy ban quốc 

gia về BĐKH chủ yếu là tư vấn cho Chính phủ; hoặc một số quốc gia chỉ thành 

lập bộ phận chuyên trách về BĐKH (Văn phòng BĐKH) trực thuộc Văn phòng 

Chính phủ (các quốc gia Châu Âu). 

Ở Việt Nam, Tổ chức bộ máy quản l  nhà nước về ứng phó với BĐKH 

đã từng bước được kiện toàn từ trung ương đến địa phương. Ở cấp trung ương, 

đứng đầu là Ủy ban quốc gia về BĐKH (được thành lập tại Quyết định 43/QĐ-
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TTg ngày 09/1/2012), có chức năng tư vấn, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ trong việc nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, đôn đốc giải 

quyết những công tác quan trọng, mang tính liên ngành, lĩnh vực, các chương 

trình, chiến lược quốc gia, hợp tác quốc tế về BĐKH. Bộ Tài nguyên và Môi 

trường là cơ quan thường trực của Ủy ban, giúp Chủ tịch Ủy ban trong điều 

hành công việc. Văn phòng Ủy ban quốc gia về BĐKH là cơ quan giúp việc 

cho Ủy ban quốc gia về BĐKH, đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ xây dựng chính sách, 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về ứng phó với BĐKH và điều phối hợp thực 

hiện các hành động khí hậu giữa các Bộ, Ngành và các địa phương. Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát và lập kế hoạch ngân sách khí hậu. Trực thuộc Bộ 

Tài nguyên và Môi trường là Cục Biến đổi khí hậu, là cơ quan đầu mối về BĐKH.  

Các Bộ/Ngành và địa phương theo chức năng cũng được giao các nhiệm 

vụ liên quan đến ứng phó với BĐKH. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan điều 

phối quốc gia về các chiến lược phát triển, lập kế hoạch và đầu tư quốc gia, bao 

gồm huy động và quản lý các nguồn hỗ trợ phát triển ở nước ngoài và tài chính 

khí hậu, là cơ quan đầu mối quốc gia về Quỹ khí hậu xanh (GCF), giám sát 

thực hiện chiến lược tăng trưởng  anh, đồng thời cũng là cơ quan điều phối 

thực hiện các Mục tiêu PTBV của Việt Nam (VSDGs). Bộ Tài chính quản lý 

và phân bổ ngân sách cho hoạt động ứng phó với BĐKH. Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn quản lý các vấn đề BĐKH trong lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, là đầu mối quốc gia về quản lý rủi ro thiên tai. Bộ Công 

thương quản lý các ngành công nghiệp, năng lượng và phát triển năng lượng tái 

tạo. Bộ Xây dựng quản lý quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng khu vực và 

đô thị trong ứng phó với BĐKH. Bộ Giao thông vận tải quản lý về phát triển 

giao thông vận tải, phương tiện giao thông vận tải. Các Bộ, Ngành khác như 

Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông… theo chức năng 

nhiệm vụ đều tham gia ứng phó với BĐKH. Trong cơ cấu tổ chức, các Bộ, 

Ngành đều có bộ phận/cán bộ chuyên trách về BĐKH trực thuộc các Vụ Khoa 

học, Công nghệ và Môi trường, hoặc Vụ Môi trường, hoặc đơn vị cấp Vụ có 

liên quan. Ở các địa phương, UBND tỉnh/thành phố quản l  và điều phối các 

hoạt động ứng phó với BĐKH, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ 
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quan đầu mối. Một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong một thời 

gian dài, Văn phòng thường trực ứng phó với BĐKH trực thuộc UBND tỉnh, 

thành phố mà không phải thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như Cần Thơ, 

Đà Nẵng... 

Từ thực tiễn triển khai công tác ứng phó với BĐKH ở Việt Nam, hiệu 

quả của bộ máy tổ chức hiện nay là khá rõ ràng. Tuy nhiên, ở mức độ khác 

nhau, bộ máy quản l  nhà nước về BĐKH ở cả cấp trung ương và địa phương 

đều còn nhiều khó khăn, bất cập. Vấn đề này liên quan đến nguồn nhân lực, tài 

chính và cơ chế phối hợp tổ chức các hoạt động ứng phó với BĐKH. Do vậy, 

nghiên cứu xây dựng văn bản Luật Biến đổi khí hậu cần phải làm rõ hơn quy 

định về chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm, biên chế và ngân sách cho bộ máy 

nhà nước từ trung ương đến địa phương. 

4.4. Một số kiến nghị về thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu ở 

Việt Nam 

Việt Nam là quốc gia sớm tham gia các thỏa thuận quốc tế về BĐKH, với 

các ràng buộc quốc tế ngày càng khắt khe hơn trong việc đảm bảo cắt giảm 

phát thải KNK. Tuy nhiên, BĐKH cũng mang lại cơ hội cho Việt Nam trong 

việc tiếp cận công nghệ mới do các quốc gia phát triển chuyển giao, chuyển đổi 

cơ cấu kinh tế sang phát triển xanh, bền vững và kinh tế tuần hoàn. BĐKH ở 

Việt Nam đã diễn ra nhanh chóng và gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong 

khoảng hai thập kỷ gần đây, đe dọa đến sự phát triển bền vững và an ninh 

lương. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009, 2012, 2016, 

2021), xu thế biến đổi khí hậu ở Việt Nam còn diễn ra nhanh hơn, phức tạp hơn 

và gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn trong thế kỷ XXI. 

Sau Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH (2008), hoạt 

động ứng phó với BĐKH đã có những bước tiến rõ nét, thu hút sự tham gia của 

cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cộng đồng dân cư và 

doanh nghiệp. Ứng phó với BĐKH đã được lồng ghép vào nhiều văn bản luật, 

như Luật Bảo vệ Môi trường (2014, 2020), Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả (2010), Luật Đa dạng sinh học (2008), Luật Lâm nghiệp (2017), 

Luật Phòng chống thiên tai (2013) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (2020), Luật Khí tượng thủy văn 

(2015), Luật Tài nguyên nước (2012). Đến nay, Việt Nam đã thực hiện 2 
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Chương trình mục tiêu quốc gia về BĐKH cho giai đoạn 2010-2015 và 2016-

2020; đã thực hiện 2 Chiến lược quốc gia về BĐKH và ban hành Chiến lược 

quốc gia về BĐKH cho giai đoạn đến năm 2050; nhiều Kế hoạch, Chương 

trình/dự án của Chính phủ, các Bộ, Ngành và địa phương về BĐKH đã được 

triển khai. Từ Trung ương đến địa phương, vấn đề BĐKH đã được lồng ghép 

vào Chiến lược, Quy hoạch, Chương trình và dự án. 

Qua thực kinh nghiệm nghiên cứu từ một số quốc gia và thực tiễn ở  

Việt Nam, sau đây là một số hoạt động thực thi ứng phó với BĐKH cần được 

tăng cường: 

4.4.1. Rà soát, đánh giá việc thực thi và hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh 

truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu 

(1) Rà soát đánh giá việc thực thi và hoàn thiện thể chế. 

Như đã đề cập trong Chương II và Chương III, trong công tác ứng phó 

với BĐKH ở các quốc gia, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm và 

theo giai đoạn (gắn với giai đoạn thực hiện Chương trình quốc gia) là công tác 

giám sát, tổng kết, đánh giá và báo cáo hoạt động ứng phó với BĐKH. Các kết 

quả này là căn cứ cho việc ban hành và cập nhật các văn bản luật, chính sách 

về BĐKH. Ở Việt Nam, hoạt động ứng phó với BĐKH là rất rộng, từ Chiến 

lược/Kế hoạch đến Chương trình/dự án, từ Trung ương đến địa phương. Việc 

đánh giá tổng thể và đầy đủ các hoạt động ứng phó với BĐKH cần được triển 

khai một cách bài bản gồm: (i) Đánh giá thực trạng thực hiện Chiến lược/Kế 

hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu và các cam kết quốc tế của Việt Nam; (ii) 

Đánh giá thực trạng thực hiện Chương trình/dự án ứng phó với BĐKH. Việc rà 

soát và đánh giá tổng hợp công tác ứng phó với BĐKH cần làm rõ được về kết 

quả, tồn tại, hạn chế và khoảng trống; đánh giá cụ thể cho từng ngành/lĩnh vực 

và địa phương; đề xuất được các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo; đồng thời 

việc hoàn thiện thể chế cũng cần tiếp tục được nâng lên một bước. 

Căn cứ thực trạng và yêu cầu trong thời gian tới, một số vấn đề hoàn 

thiện thể chế về BĐKH cần được quan tâm như sau: 

- Sớm nghiên cứu, xây dựng Luật Biến đổi khí hậu làm căn cứ pháp lý 

cao nhất cho tổ chức mọi hoạt động ứng phó với BĐKH ở Việt Nam. Tốt nhất 

là hoàn thành vào năm 2025 để có cơ sở pháp lý cho thực hiện giai đoạn bắt 

đầu từ năm 2026. 
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- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật chuyên ngành, chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển các cấp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 phù hợp 

với các mục tiêu thích ứng với BĐKH và giảm phát thải KNK. Định hướng hạn 

chế các ngành sử dụng nhiều năng lượng trong khi tạo giá trị GDP thấp, không 

định hướng xuất khẩu các sản phẩm  i măng, thép; khuyến khích các ngành 

công nghiệp công nghệ cao, sử dụng ít năng lượng; hạn chế khai thác và xuất 

khẩu gỗ. 

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên vùng, liên ngành trong ứng 

phó với BĐKH; cơ chế thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với các cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trong ứng phó với BĐKH. 

- Hoàn thiện các quy định về thích ứng với BĐKH; tăng cường giám sát 

và đánh giá kết quả, hiệu quả thích ứng với BĐKH; thiết lập, vận hành hệ 

thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với BĐKH cấp quốc gia, cấp 

ngành và cấp tỉnh. Thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro khí hậu.  

- Xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá rủi ro khí hậu,  ác định các dự án, 

nhiệm vụ thích ứng với BĐKH; lồng ghép bình đẳng giới, tăng cường sự tham 

gia của phụ nữ và thanh thiếu niên trong các chương trình thích ứng với 

BĐKH. 

- Thực hiện tích hợp các yêu cầu về thích ứng với BĐKH, giảm phát thải 

KNK vào quy hoạch đô thị nhằm giảm nhu cầu năng lượng, tài nguyên và giúp 

các thành phố thích ứng với BĐKH. 

- Xây dựng kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030, 

kế hoạch triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất, lộ trình chuyển 

đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch; kế hoạch thực hiện 

Tuyên bố chung toàn cầu về chuyển dịch than sang năng lượng sạch; hoàn thiện 

Quy hoạch không gian biển quốc gia phục vụ phát triển điện gió ngoài khơi.  

- Xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư giảm phát 

thải trong các lĩnh vực; các chính sách thương mại và phát triển thúc đẩy phát 

triển bền vững; sản xuất và tiêu dùng hàng hóa bền vững, không làm mất rừng 

và suy thoái rừng; nông nghiệp bền vững, thúc đẩy an ninh lương thực và tránh 

gây hại cho môi trường. 

- Hoàn thiện chính sách, thể chế cũng như tiếp tục nâng cao năng lực để 

quản lý tốt hơn và thực hiện các nỗ lực giảm phát thải KNK, kiểm kê KNK. 
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Theo đó, cần tăng cường năng lực theo dõi tiến trình thực hiện NDC theo quy 

định của Khung tăng cường minh bạch (ETF); tiến tới xây dựng hệ thống đo 

đạc, báo cáo, thẩm định hoạt động giảm phát thải KNK quốc gia (MRV) theo 

ETF của Thoả thuận Paris để theo dõi quá trình thực hiện NDC hướng tới đáp 

ứng việc trao đổi những kết quả giảm nhẹ trên thị trường quốc tế.  

- Thể chế hóa mô hình phát triển carbon thấp, kinh tế tuần hoàn; áp dụng 

hiệu quả các công cụ định giá carbon, bao gồm thuế carbon, sàn giao dịch hạn 

ngạch phát thải KNK và tín chỉ carbon trong nước, kết nối thị trường carbon 

trong nước với thị trường khu vực và thế giới. 

(2) Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và thu hút sự tham gia 

của cộng đồng. 

- Đa dạng hóa phương thức thông tin; nâng cao chất lượng truyền thông 

trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp 

thời các thông tin về dự báo khí tượng thủy văn, dự báo, cảnh báo thiên tai cho 

cơ quan chính quyền các cấp, tổ chức và hộ gia đình.  

- Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông quốc gia, tổ chức các 

lớp tập huấn cho chính quyền các cấp, tổ chức xã hội và cộng đồng nhằm nâng 

cao nhận thức, phổ biến, cập nhật kiến thức, thông tin về thiên tai, BĐKH, 

thích ứng với BĐKH và giảm phát thải KNK hướng tới phát thải ròng bằng 

“0”; thông tin về các công nghệ của tương lai và các kỹ năng có liên quan; 

hướng dẫn, phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng về phòng, chống thiên tai, 

nhất là kỹ năng ứng phó khi có tình huống thiên tai nghiêm trọng, phức tạp. 

- Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, tri thức địa phương, đặc biệt 

chú trọng vai trò của nghệ nhân trong ứng phó với BĐKH; tuyên truyền, nhân 

rộng các hoạt động, mô hình ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường, 

công nghệ tái tạo, sử dụng năng lượng sạch, thích ứng với BĐKH và ít phát 

thải KNK, mô hình cộng đồng thích ứng với BĐKH, mô hình cộng đồng ít phát 

thải KNK, mô hình tái chế, tái sử dụng chất thải. 

- Bổ sung, nâng cao, cập nhật kiến thức về thích ứng với BĐKH, giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai và giảm phát thải KNK vào các chương trình giáo dục phổ 

thông; thúc đẩy lối sống ít phát thải KNK, thích ứng với BĐKH góp phần hình 

thành lối sống văn minh, có trách nhiệm bảo vệ hệ thống khí hậu Trái đất. 
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- Truyền thông, nâng cao nhận thức và thu hút sự tham gia của cộng đồng 

trong phát triển rừng và lâm nghiệp bền vững, phục hồi hệ sinh thái rừng ngập 

mặn, mô hình sinh kế dựa vào cộng đồng, dựa vào tự nhiên và các mô hình 

thích ứng với BĐKH, tăng cường khả năng hấp thụ KNK và bảo tồn đa dạng 

sinh học.  

- Phổ biến thông tin, khuyến khích dán nhãn carbon, sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ dùng năng lượng sạch, phát thải ít carbon, thân thiện với môi trường 

thay cho sản phẩm, dịch vụ sử dụng năng lượng hoá thạch. 

4.4.2. Tăng cường triển khai nghiên cứu học tập kinh nghiệm và đẩy 

mạnh hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu 

BĐKH là một vấn đề mới, phức tạp, lâu dài, đòi hỏi kinh phí lớn và công 

nghệ hiện đại. Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của cộng 

đồng quốc tế về tài chính, công nghệ và chuyên gia. Tại các quốc gia đã ban 

hành và triển khai Luật Biến đổi khí hậu, cũng như các quốc gia đang nghiên 

cứu xây dựng văn bản luật, Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm trong việc 

triển khai nghiên cứu và thực thi pháp luật về BĐKH. Đối với các quốc gia 

đang phát triển như Việt Nam, một trong những thách thức lớn nhất là về giảm 

phát thải KNK. Các hoạt động giảm phát thải KNK thường đòi hỏi kinh phí 

lớn, lâu dài và trình độ khoa học công nghệ cao. Tuy nhiên, việc triển khai thực 

thi các hoạt động giảm phát thải KNK lại tạo ra cơ hội thu hút sự tham gia của 

cộng đồng cư dân, tổ chức xã hội và khối tư nhân trong ứng phó với BĐKH. 

Hiện nay, các quốc gia phát triển trên thế giới đã rất thành công trong việc thu 

hút vốn đầu tư của tư nhân và doanh nghiệp vào hoạt động giảm phát thải 

KNK. Đó sẽ là những bài học kinh nghiệm tốt cho Việt Nam trong hoạt động 

lập pháp và thực thi pháp luật về BĐKH.  

Một số hoạt động hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu cần 

quan tâm: 

- Thúc đẩy hoạt động ngoại giao khí hậu, nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại, kết nối với các tổ chức quốc tế, các chiến dịch quốc tế nhằm trao đổi 

thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng quản l  và huy động tối đa 

hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho trong ứng phó với biến đổi khí 

hậu trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. 
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- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc gia tham gia Công ước khung của Liên 

hợp quốc về biến đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và các điều 

ước quốc tế khác về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn mà Việt Nam là 

thành viên, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu; định kỳ xây dựng, 

cập nhật, triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định, Báo cáo 

minh bạch hai năm một lần, Kế hoạch thích ứng quốc gia, Thông báo quốc gia 

và các báo cáo quốc gia khác về biến đổi khí hậu.  

- Thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu, áp dụng các biện pháp giảm phát thải khí 

nhà kính có tiềm năng như thu và lưu trữ carbon, phát triển năng lượng hydro 

 anh, pin năng lượng, năng lượng hạt nhân và các nguồn năng lượng mới có 

tiềm năng khác; thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng; dự báo, cảnh báo và có giải pháp ứng phó phù hợp với tác động 

xuyên biên giới của các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu trên thế giới. 

4.4.3. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xác định mục tiêu và lộ trình 

cắt giảm phát thải khí nhà kính 

Mục tiêu và lộ trình chung về cắt giảm phát thải KNK phải được xây 

dựng dựa trên cắt giảm phát thải KNK của từng lĩnh vực phát thải chính. Trong 

đó, việc  ác định mục tiêu và lộ trình cắt giảm phát thải KNK của từng lĩnh 

vực phát thải chính cần được thực hiện dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn tin 

cậy, khả thi và phù hợp với định hướng phát triển KTXH. Hiện nay, công tác 

nghiên cứu về cắt giảm phát thải KNK của từng lĩnh vực phát thải chính ở Việt 

Nam đã được thực hiện. Tuy nhiên, để phù hợp với những cam kết quốc tế về 

BĐKH của Việt Nam tại COP-26, cần đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu cơ 

sở khoa học và thực tiễn trong việc  ác định mục tiêu và lộ trình cắt giảm phát 

thải KNK của từng lĩnh vực, cần đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát và kiểm 

kê phát thải KNK; chuyển đổi và ứng dụng tiến bộ KHCN mới, thân thiện với 

môi trường, giảm phát thải KNK; phát triển năng lượng tái tạo dần dần thay thế 

năng lượng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Công tác giám sát, đánh giá,  ây 

dựng mục tiêu và lộ trình cắt giảm phát thải KNK của các lĩnh vực phát thải 

chính phục vụ xây dựng lộ trình và mục tiêu chung về BĐKH đã được thực 

hiện có hiệu quả ở các quốc gia châu Âu. 
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4.4.4. Chủ động thực thi các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính  

- Cần sớm thực hiện kiểm kê KNK và giảm phát thải KNK đối với các cơ 

sở phát thải hằng năm từ 3.000 tấn CO2tđ trở lên. Khuyến khích các cơ sở phát 

thải khác, đặc biệt là các cơ sở thuộc khu vực công, thực hiện kiểm kê KNK và 

giảm phát thải KNK. 

- Sớm xây dựng tổng hạn ngạch phát thải KNK quốc gia và tổ chức phân 

bổ hạn ngạch phát thải KNK cho các cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm 

kê KNK.  

- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu trực tuyến về kiểm kê KNK và đo 

đạc, báo cáo, thẩm định hoạt động giảm phát thải KNK.  

- Xây dựng hệ số phát thải KNK đặc trưng quốc gia cho các nguồn phát 

thải chủ yếu chiếm 0,1% tổng phát thải KNK quốc gia; hằng năm cập nhật 

danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê KNK. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan 

30% so với mức phát thải khí mê-tan năm 2020; kế hoạch quản lý, loại trừ các 

chất gây hiệu ứng KNK, các chất làm suy giảm tầng ô-dôn đến năm 2030. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm phát thải KNK của các lĩnh vực 

theo lộ trình đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Các lĩnh vực giảm 

phát thải KNK ưu tiên: năng lượng, nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất và 

thay đổi sử dụng đất, chất thải, các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm 

công nghiệp.  

- Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp thực 

hiện các biện pháp giảm phát thải KNK trong các hoạt động hằng ngày và 

trong đầu tư mới, mua sắm công, bao gồm các biện pháp sử dụng tiết kiệm, 

hiệu quả năng lượng, các công trình xanh, làm mát bền vững, sử dụng  e điện 

chạy pin và các thiết bị ít tiêu hao năng lượng. 

- Khuyến khích các dự án đầu tư mới và các dự án đã đầu tư chuyển đổi, 

áp dụng các công nghệ, quy trình sản  uất, cung cấp dịch vụ ít phát thải KNK 

và tham gia vào các cơ chế, phương thức hợp tác về giảm phát thải KNK phù 

hợp với quy định của pháp luật và với điều kiện, hoạt động của mình. 
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4.4.5. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu  

(1) Tăng cường công tác đánh giá tác động, rủi ro và tổn thương do biến 

đổi khí hậu.  

Trước tiên, cần phải nhìn nhận tác động của BĐKH đến các hoạt động 

KTXH, môi trường và sinh kế. Về mặt khoa học, tác động của BĐKH được thể 

hiện qua các khía cạnh cơ bản: (i) Tác động của khí hậu biến đổi từ từ (hay 

biến đổi chậm), biểu hiện là sự dịch chuyển của nền khí hậu hiện tại sang một 

nền khí hậu mới có thể thuận lợi hoặc bất lợi cho các hoạt động KTXH hiện có. 

Ví dụ, nền nhiệt độ dịch chuyển dần sang một ngưỡng nền nhiệt độ mới cao 

hơn, không còn thuận lợi cho hệ sinh thái hiện có; mực nước biển dâng dần dần 

đến một mức nào đó có thể gây ngập một vùng đồng bằng rộng lớn, làm mất 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp và các loại hình KTXH hiện có; (ii) Tác 

động của sự biến đổi về mức độ dao động của khí hậu, hay là sự biến đổi của 

biên độ và tần số dao động nhiều năm của các yếu tố và hiện tượng khí hậu. Sự 

biến đổi này liên quan chặt chẽ với sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực 

đoan. Chẳng hạn, do biên độ dao động của nhiệt độ tăng lên nên số ngày nắng 

nóng cũng như cường độ của các đợt nắng nóng sẽ tăng lên, kéo dài hơn; số 

ngày rét đậm, rét hại giảm đi nhưng các đợt rét đậm, rét hại với cường độ mạnh 

hơn (hay rét sâu hơn) cũng có thể tăng lên, …  

Trong trường hợp thứ nhất (biến đổi chậm), con người và các hệ sinh thái 

nói chung có thể tự thích nghi dần, nhưng một số loài không có khả năng hoặc 

không có điều kiện thích nghi sẽ dần biến mất dẫn đến bị diệt vong. Sự nguy 

hiểm do tác động tiêu cực gây nên bởi sự biến đổi chậm này là chỉ có thể nhận 

thấy chúng sau một khoảng thời gian đủ dài. Nếu không dự tính được thì hệ 

quả mang lại sẽ rất nặng nề và khó có thể phục hồi. Chẳng hạn, do nhiệt độ 

tăng lên, khả năng chứa nước của khí quyển cũng tăng theo; hàm lượng hơi 

nước trong khí quyển lớn cộng với nền nhiệt cao có thể là môi trường thuận lợi 

cho việc phát sinh và phát triển các chủng loại virus mới gây bệnh, đối với cả 

con người và các hệ động thực vật. Chiến lược thích ứng với sự biến đổi này là 

cần phải xây dựng được các kế hoạch, chiến lược dài hạn mà thông thường 

được lồng ghép vào các phương án qui hoạch phát triển. 

Trong trường hợp thứ hai, sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết, khí 

hậu cực đoan là nguyên nhân làm gia tăng các hiện tượng thiên tai, cả về tần 

suất và cường độ, có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Thiên tai không 
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những làm thiệt hại về người và của mà còn có thể nhanh chóng hủy hoại cả 

một vùng, một hệ sinh thái nào đó. Tính chất nguy hiểm của những tác động 

này là thiên tai xảy ra có thể làm bần cùng hóa hoặc tái bần cùng một bộ phận 

cộng đồng trong vùng chịu ảnh hưởng, thậm chí trong khoảnh khắc có thể làm 

sụp đổ mọi nỗ lực của chính sách  óa đói giảm nghèo của Nhà nước. Thích 

ứng với biến đổi khí hậu trong trường hợp này là xây dựng các chiến lược, kế 

hoạch phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai. Nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng 

cường sức chống chịu của cộng đồng, nâng cao chất lượng, độ chính xác của 

các thông tin dự báo thời tiết, khí hậu, thủy văn, …,  ây dựng và bảo đảm độ 

chính  ác, độ ổn định của các hệ thống cảnh báo thiên tai, … là những vấn đề 

mấu chốt của chiến lược thích ứng với sự biến đổi này. 

Về mặt định hướng chung trong các văn bản luật và chính sách ứng phó 

với BĐKH, Việt Nam thực hiện các chính sách về cả thích ứng và giảm nhẹ. 

Theo Luật Phòng chống Thiên tai (2013), Việt Nam chịu tác động của 19 loại 

hình thiên tai phổ biến. Trong đó, hầu hết các loại hình thiên tai có nguồn gốc 

khí tượng thủy văn và BĐKH. Trong những năm qua, nhiều loại hình thiên tai 

có xu thế gia tăng về cường độ, tần suất và khó dự báo hơn;  u thể này diễn ra 

rõ nét nhất trong khoảng hai thập kỷ gần đây. Đặc biệt, trong các báo cáo về 

kịch bản BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009, 2012, 2016, 2022) 

cho thấy, xu thế gia tăng về cường độ và tần suất của nhiều loại hình thiên tai 

còn diễn ra nhanh hơn trong thế kỷ XXI. Điều đó cho thấy, Việt Nam đã, đang 

và sẽ đối mặt với những tác động tiêu cực do thiên tai và BĐKH. Đây là một 

thách thức lớn đối với sự phát triển KTXH bền vững.  

Với đặc thù là nước đang phát triển và chịu tác động nghiêm trọng do 

thiên tai và BĐKH, các hoạt động thích ứng với thiên tai và BĐKH là rất quan 

trọng. Tuy nhiên, các giải pháp công trình trong thích ứng với BĐKH thường 

đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Trong khi nguồn lực tài chính cho ứng phó với 

BĐKH còn hạn chế, các hoạt động thích ứng thường khó thu hút sự tham gia 

của cộng đồng cư dân, tổ chức xã hội và khối tư nhân. Do vậy, để có cơ sở tin 

cậy cho việc ban hành chính sách thích ứng với BĐKH hiệu quả, tránh dàn trải 

và lãng phí, cần phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu đánh giá tác động, rủi ro 

và tổn thương do BĐKH. Thực tế tại các quốc gia như Hàn Quốc và Trung 

Quốc, công tác đánh giá tác động, rủi ro và tổn thương do BĐKH là một trong 
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những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nghiên cứu ban hành văn bản luật về 

BĐKH. 

 (2) Nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự 

nhiên, kinh tế và xã hội, đảm bảo sinh kế bền vững. 

- Ngăn chặn tình trạng suy giảm, suy thoái, phục hồi các nguồn tài 

nguyên. Tập trung bảo vệ, phục hồi tài nguyên nước. Khai thác hợp lý, hiệu 

quả diện tích đất chưa sử dụng, đất bãi bồi ven sông, ven biển cho phát triển 

rừng, phát triển cây xanh ở đô thị và khu công nghiệp; quản lý chặt chẽ rừng tự 

nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Quản lý chặt chẽ các nguồn tài nguyên 

khoáng sản sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm phòng, 

chống sạt lở, sụt lún, suy thoái nước ngầm, xâm thực biển. 

- Phát triển nông nghiệp thông minh, hiện đại, thích ứng hiệu quả với 

BĐKH và có giá trị gia tăng cao; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và cân 

bằng dinh dưỡng quốc gia. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

theo hướng thích ứng thông minh với BĐKH, phát triển chuỗi giá trị nông, 

lâm, thủy sản bền vững; quy hoạch vùng sản xuất, phát triển nông nghiệp hàng 

hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và các 

tiến bộ khoa học; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông 

nghiệp bền vững phải dựa vào lợi thế tự nhiên của từng vùng và nhu cầu của 

thị trường; đẩy mạnh nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 

sản có giá trị gia tăng cao; chuyển đổi một phần diện tích trồng lúa sang trồng 

cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 

- Quản lý rừng và các hệ sinh thái: Tập trung bảo vệ, khôi phục rừng, đẩy 

mạnh trồng rừng ngập mặn, rừng ven biển, rừng đầu nguồn; củng cố và kiện 

toàn hệ thống đánh giá, dự báo, theo dõi, giám sát và ứng phó khẩn cấp với 

cháy rừng; tăng tỷ lệ cây  anh bình quân đầu người tại các đô thị. Thiết lập và 

mở rộng hoạt động của các khu bảo tồn biển, các khu bảo tồn thiên nhiên; phát 

triển các mô hình thích ứng với BĐKH dựa vào tự nhiên, hệ sinh thái và dựa 

vào cộng đồng; thực hiện kiểm kê, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia 

về ĐDSH. 

- Phát triển hạ tầng thích ứng với BĐKH: Tập trung xây dựng các công 

trình xanh và phát triển cây  anh đô thị, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, 

phòng chống ngập lụt do mưa lớn, lũ, triều cường, nước dâng do bão cho các 
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đô thị lớn, đô thị ven biển; nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông tại các 

khu vực có rủi ro thiên tai cao và dễ bị tổn thương do BĐKH; phát triển, hoàn 

thiện mạng lưới đường bộ cao tốc, hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Hoàn 

thành các công trình hạ tầng trọng yếu ứng phó với BĐKH, đặc biệt là các 

công trình phòng chống thiên tai, ngăn triều cường, xâm nhập mặn, công trình 

trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất, chống ngập lụt ở các đô thị lớn. 

Xây dựng mới một số hồ chứa lớn đa mục tiêu tại các vùng hạn hán, vùng khan 

hiếm nước. 

- Y tế và sức khỏe: Tăng cường hệ thống cơ sở hạ tầng cấp nước và năng 

lực cung cấp nước sạch cho dân cư; phát triển mạng lưới y tế, chăm sóc sức 

khỏe, phòng chống dịch bệnh, ưu tiên các đối tượng dễ bị tổn thương, các vùng 

dân tộc ít người; tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo sớm các tác động 

của BĐKH đến sức khỏe. 

- Bảo đảm an sinh xã hội và bình đẳng giới: Tăng cường vai trò và sự 

tham gia của phụ nữ trong công tác thích ứng với BĐKH và quản lý rủi ro 

thiên tai; tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH cho thanh thiếu niên qua 

nền tảng số; hỗ trợ và đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền, các phong trào 

hoạt động nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về thách thức của BĐKH và 

thực hiện các giải pháp trong phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH.  

(3) Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến 

đổi khí hậu. 

- Dự báo và cảnh báo sớm: Tập trung phát triển tiềm lực khoa học và 

công nghệ phục vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và thiên tai ngang tầm 

các quốc gia phát triển khu vực châu Á; năng lực giám sát BĐKH ngang tầm 

với các quốc gia hàng đầu trong khu vực; đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ 

khí hậu cơ bản. Thực hiện xã hội hóa một số hoạt động quan trắc, theo dõi, 

giám sát khí hậu cực đoan, ưu tiên đối với hệ thống đo mưa tự động. Hoàn 

thành đánh giá, phân vùng rủi ro khí hậu và thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên 

tai; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về BĐKH và PCTT. 

- Công trình phòng chống thiên tai: Tăng cường năng lực phòng chống lũ 

quét, sạt lở đất, phòng chống bão, phòng chống lũ lớn và lũ cực đoan; phòng 

chống tác hại của hạn hán, triều cường và xâm nhập mặn. Trong đó, đẩy mạnh 

việc củng cố, nâng cấp, hoàn thiện và xây dựng mới các công trình PCTT kịp 
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thời và hiệu quả, giảm thiểu những rủi ro trước tác động của BĐKH; chú trọng 

các vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão, lũ, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, 

sạt lở đất, hạn hán; phòng, tránh, ngăn chặn, hạn chế tác động của triều cường, 

xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển, nước biển dâng. 

- Di dời dân ở khu vực có rủi ro cao trước tác động của BĐKH: Quy 

hoạch, đầu tư, bố trí di dời, sắp xếp lại các khu dân cư ở những vùng thường 

xuyên chịu tác động của khí hậu cực đoan. Tăng cường các biện pháp bảo đảm 

an toàn cho người dân, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương tại các vùng 

thường xuyên chịu tác động của khí hậu cực đoan và thiên tai. Xây dựng và 

nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, công trình phòng, chống thiên tai tại những 

vùng thường xuyên xảy ra bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tăng cường 

năng lực cho các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn, bảo đảm an ninh, chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. 

4.4.6. Phát huy tiềm năng và nguồn lực ứng phó hiệu quả với biến 

đổi khí hậu 

(1) Phát triển nguồn nhân lực. 

- Xây dựng và triển khai chương trình tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo lại về 

thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, sử dụng năng lượng tái tạo, 

năng lượng mới, chú trọng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, phụ nữ, thanh thiếu 

niên và các nhóm dễ bị tổn thương. 

- Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục và đào tạo tích hợp nội 

dung ứng phó với BĐKH ở các cấp học; nâng cao chất lượng các chương trình 

giảng dạy về ứng phó với BĐKH. 

- Tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp trong tiếp cận, tham gia 

triển khai các chương trình, dự án theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ 

carbon và phát triển thị trường carbon. 

- Tăng cường công tác nghiên cứu, khảo sát, thống kê số liệu, định kỳ dự 

báo nhu cầu và khả năng cung ứng nguồn nhân lực cho ứng phó với BĐKH; 

phổ biến, cung cấp thông tin về thị trường việc làm liên quan đến BĐKH. 

- Phát triển đội ngũ chuyên gia chất lượng cao về kiểm kê KNK, thẩm 

định giảm phát thải KNK, phát triển thị trường carbon, bảo vệ tầng ô-dôn, thích 

ứng với BĐKH đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp với lộ trình, quy định 

trong nước và các điều ước quốc tế về BĐKH mà Việt Nam là thành viên. 
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(2) Phát triển khoa học và công nghệ. 

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến thúc đẩy chuyển 

giao công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo phục vụ ứng phó với BĐKH; đánh 

giá nhu cầu công nghệ phục vụ giảm phát thải KNK; xây dựng danh mục công 

nghệ sạch, phát thải ít carbon trong các ngành sản xuất để tạo thuận lợi cho ứng 

dụng, chuyển giao công nghệ và huy động đầu tư.  

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo 

phục vụ các bộ ngành địa phương triển khai mục tiêu ứng phó với BĐKH 

nhằm thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. 

- Thúc đẩy nghiên cứu cơ bản để Việt Nam có một số công nghệ nguồn 

trong ứng phó với BĐKH; đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ rào cản để doanh 

nghiệp đầu tư nghiên cứu ứng phó với BĐKH, thúc đẩy nghiên cứu và phát 

triển tại các doanh nghiệp, tập đoàn quốc gia về phát thải thấp, đổi mới sáng 

tạo cho tăng trưởng xanh, chú trọng các nhiệm vụ có kinh phí đối ứng của 

doanh nghiệp; hình thành các tập đoàn lớn có năng lực mạnh về nghiên cứu 

khoa học và làm chủ công nghệ nguồn. 

- Tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, 

ưu tiên tập trung vào công nghệ cao, công nghệ mới, hiện đại trong chuyển đổi 

sản xuất năng lượng theo hướng sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; 

sử dụng nhiên liệu, vật liệu mới ít phát thải, thân thiện với khí hậu; xử lý chất 

thải; thu giữ, chôn lấp carbon; quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên; phát 

triển, ứng dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới, lưu trữ năng lượng; tiếp 

thu, ứng dụng, phát triển công nghệ lò phản ứng hạt nhân; phát triển các giống 

cây trồng, vật nuôi thích ứng với BĐKH. 

- Ứng dụng hiệu quả các công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu lớn, 

Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối... trong xây dựng và triển khai các 

giải pháp ứng phó với BĐKH.  

- Ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong dự tính, dự báo tác động 

của BĐKH đến hệ thống tự nhiên và xã hội nhằm góp phần chuyển đổi những 

thách thức thành cơ hội phát triển và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, 

cá nhân nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH. 

- Xây dựng bổ sung, cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quy 

hoạch, thiết kế các công trình, cơ sở hạ tầng, đô thị có tính đến tác động của 

BĐKH trong dài hạn; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về giảm phát thải, 
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kiểm kê KNK; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến các nguồn 

năng lượng mới, năng lượng tái tạo. 

- Xây dựng và nhân rộng các hoạt động, mô hình ứng dụng công nghệ 

thân thiện với môi trường, công nghệ tái tạo, sử dụng năng lượng sạch, thích 

ứng với BĐKH và ít phát thải KNK. 

- Tăng cường lồng ghép việc nghiên cứu khoa học, giải pháp ứng dụng 

công nghệ về giảm phát thải KNK và thích ứng với BĐKH phù hợp với điều 

kiện Việt Nam vào các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo yêu 

cầu đặt hàng của các Bộ, ngành và địa phương.  

- Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thực hiện các giải 

pháp đồng lợi ích trong ứng phó với BĐKH, nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng 

bằng “0”, bảo đảm hài hòa, đồng lợi ích trong thích ứng với BĐKH.  

- Ưu tiên nghiên cứu và triển khai thực hiện các giải pháp thích ứng với 

BĐKH đồng lợi ích với giảm phát thải KNK. Đẩy mạnh các hoạt động đem lại 

hài hòa đồng lợi ích như: phát triển và bảo vệ rừng; chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng vật nuôi; chuyển đổi sử dụng đất trồng lúa sang các mục đích khác. 

(3) Huy động nguồn lực tài chính cho ứng phó với BĐKH. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi để thu hút 

các dòng vốn đầu tư quốc tế cho ứng phó với BĐKH. 

- Xây dựng chính sách huy động và quản lý nguồn lực tài chính nhằm 

khuyến khích, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là 

phụ nữ, thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện các hoạt 

động thích ứng với BĐKH, giảm phát thải KNK, xây dựng cộng đồng phát thải 

thấp, quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường gắn với phát 

triển sinh kế bền vững. 

- Xây dựng quy trình phân bổ ngân sách nhà nước và lập kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 5 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trung hạn 3 

năm và dự toán ngân sách hằng năm đảm bảo phân bổ và sử dụng có hiệu quả 

nguồn lực ngân sách nhà nước cho các mục tiêu và hoạt động ứng phó với 

BĐKH; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc sử dụng 

các nguồn hỗ trợ, viện trợ không hoàn lại, vay ưu đãi để thực hiện các công 

trình, dự án thích ứng với BĐKH có đồng lợi ích với phát triển kinh tế - xã hội 

và giảm phát thải KNK. 
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- Xây dựng, áp dụng khung chính sách về khuyến khích và ưu đãi đầu tư, 

cơ chế và các công cụ tài chính nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, huy động 

hiệu quả nguồn lực tài chính của khối doanh nghiệp cho ứng phó BĐKH; xác 

định các chương trình, dự án, nhiệm vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao và đóng 

góp thực hiện mục tiêu thích ứng với BĐKH, giảm phát thải KNK để doanh 

nghiệp thực hiện thông qua các hình thức hợp tác giữa nhà nước và doanh 

nghiệp, giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; ưu tiên các dự án áp 

dụng công nghệ, giải pháp chuyển đổi sử dụng từ năng lượng hoá thạch sang 

năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu suất năng lượng. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách để tháo gỡ các vướng 

mắc về thủ tục, tạo thuận lợi để thu hút các dòng vốn đầu tư, các dòng tài chính 

xanh của các định chế tài chính, tổ chức tín dụng quốc tế vào Việt Nam; thu 

hút các tập đoàn quốc tế, tập đoàn đa quốc gia vào Việt Nam hợp tác và triển 

khai các dự án, đặc biệt là các dự án chuyển đổi sản xuất và tiêu thụ năng 

lượng thấp; ưu tiên sử dụng các nguồn vốn vay ưu đãi, ODA, hỗ trợ kỹ thuật 

của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ cho ứng phó 

với BĐKH; xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình hợp tác đầu tư trong 

các lĩnh vực. 

- Xây dựng các quy định, hướng dẫn thực hiện giám sát các nguồn tài 

chính, hỗ trợ ứng phó với BĐKH phù hợp với pháp luật Việt Nam và yêu cầu 

của Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH. 

- Nghiên cứu đề xuất hình thành Quỹ biến đổi khí hậu và phát huy hiệu 

quả Quỹ Phòng chống thiên tai.  
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LỜI KẾT  

1. Tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu và ở Việt Nam 

Trên quy mô toàn cầu, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng nhanh trong 

những năm gần đây, với mức tăng so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900) 

khoảng 0,87°C (0,76÷0,98°C) trong giai đoạn 2005-2016, khoảng 1,06°C 

(0,95÷1,17°C) trong giai đoạn 2009-2018. Từ năm 1975 trở lại đây, tốc độ tăng 

của nhiệt độ trung bình toàn cầu khoảng 0,15÷0,2°C/thập kỷ. Cùng với xu thế 

tăng nhiệt độ, các hiện tượng cực đoan liên quan đến nhiệt độ cũng tăng nhanh, 

các kỷ lục nhiệt độ cao liên tiếp được ghi nhận. Lượng mưa và độ ẩm trong bầu 

khí quyển cũng gia tăng. Tuy nhiên, vùng mưa nhiều thì gia tăng mưa và vùng 

khô hạn thì khô hạn hơn. Cùng với xu thế nóng lên toàn cầu, mực nước biển 

trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 16cm trong giai đoạn 1901-2015, với tốc 

độ tăng khoảng 1,5 mm/năm, đặc biệt tốc độ tăng đạt 3,16mm/năm trong giai 

đoạn 1993-2015. Xu thế BĐKH toàn cầu được dự báo là bất khả kháng trong 

thế kỷ XXI và tăng nhanh hơn, phức tạp hơn, gia tăng nhiều hiện tượng cực 

đoan hơn. 

Tại Việt Nam, nhiệt độ trung bình cả nước đã tăng khoảng 0,89
o
C trong 

giai đoạn 1958-2018, riêng giai đoạn 1986-2018 tăng 0,74°C; các cực trị cao 

và nắng nóng đã gia tăng đáng kể và các kỷ lục nhiệt độ cao liên tục được ghi 

nhận trong những năm gần đây. Lượng mưa trung bình cả nước có xu thế tăng 

nhẹ; giảm ở phía Bắc và tăng ở phía Nam. Các hiện tượng cực đoan như mưa 

lớn, bão mạnh ngày càng nhiều hơn; hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL ngày 

càng nghiêm trọng hơn. Mực nước biển có xu thế gia tăng, với mức độ tăng 

trung bình cả nước đạt khoảng 3,0mm/năm trong giai đoạn 1993-2018. Trong 

thế kỷ XXI, các phương án kịch bản BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(2021) cho thấy, nhiệt độ và cực đoan nhiệt độ cao gia tăng nhanh trên cả nước, 

mưa lớn và bão mạnh xuất hiện nhiều hơn, mực nước biển dâng. Đến cuối thế 

kỷ XXI, mực nước biển được dự tính tăng đến khoảng 100cm theo phương án 

cực đoan nhất. 

BĐKH toàn cầu đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, 

KTXH và con người thông qua sự gia tăng các hiện tượng cực đoan như nắng 

nóng, mưa lớn, bão mạnh, dông lốc, hạn hán và xâm nhập mặn. Bên cạnh đó, 
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BĐKH cũng đã gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sinh thái 

và sản xuất, như đe dọa môi trường sống của các loài, bất lợi cho sản xuất nông 

nghiệp. Tại Việt Nam, BĐKH tác động đến hầu hết các lĩnh vực KTXH, đặc 

biệt là nông nghiệp ở vùng ĐBSCL. 

2. Tình hình lập pháp về biến đổi khí hậu ở một số quốc gia 

 (1) Các quốc gia ở châu Âu (Vương quốc Anh, Hà Lan và CHLB Đức):  

Nội dung và mục tiêu của Luật về biến đổi khí hậu ở các quốc gia này là 

hướng đến giảm phát thải KNK và thực hiện các cam kết quốc tế về BĐKH. 

Các quốc gia như Vương quốc Anh và CHLB Đức đều hướng đến phát thải 

ròng bằng “0” vào giữa thế kỷ XXI.  

Về tổ chức bộ máy Nhà nước: Hoạt động ứng phó với BĐKH được giao 

cho Bộ chuyên ngành làm đầu mối; Hội đồng cố vấn của Chính phủ (Ủy ban 

quốc gia về BĐKH/Hội đồng cố vấn Chính phủ về BĐKH/Văn phòng 

BĐKH/Hội đồng Khoa học) là đơn vị giúp Chính phủ trong giám sát, đánh giá, 

xây dựng và kiến nghị ban hành chính sách về BĐKH. 

Về cách tiếp cận xây dựng Luật: Có hai cách tiếp cận cơ bản là (i) Cách 

thứ nhất là xây dựng luật khung quy định các vấn đề cơ bản về BĐKH; (ii) 

Cách thứ hai là xây dựng văn bản luật với các quy định vụ thể về vấn đề 

BĐKH. Trong đó, cách tiếp cận thứ nhất là phổ biến hơn cả, do cách tiếp cận 

này có thể xây dựng chính sách linh hoạt dựa trên các quy định chung.  

(2) Các quốc gia ở châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, 

Philippines): 

Nội dung và mục tiêu của Luật về biến đổi khí hậu: Có thể phân thành 

các nhóm sau: (i) Nhóm Luật về biến đổi khí hậu của Nhật Bản và Hàn Quốc 

hướng đến ứng phó với BĐKH toàn cầu, giảm phát thải KNK, phát triển nền 

kinh tế carbon thấp và trung hòa carbon vào năm 2050. Riêng Luật về biến đổi 

khí hậu của Hàn Quốc thể hiện rõ tham vọng về tăng trưởng xanh và kinh tế 

tuần hoàn; (ii) Trung Quốc cũng giống như Nhật Bản và Hàn Quốc, đều hướng 

đến giảm phát thải KNK, thực hiện các cam kết quốc tế về BĐKH, đạt trung 

hòa carbon vào năm 2050. Trung Quốc có những quy định rõ ràng về phát triển 

kinh tế tuần hoàn. Ngoài ra, dự thảo luật về biến đổi khí hậu của Trung Quốc 

coi trọng hai vấn đề của BĐKH là thích ứng và giảm nhẹ; (iii) Nhóm các quốc 
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gia ở Đông Nam Á (Thái Lan, Philippines) tập trung nhiều hơn vào vấn đề 

thích ứng với BĐKH.  

Về tổ chức bộ máy Nhà nước: Hoạt động ứng phó với BĐKH được giao 

cho Bộ chuyên ngành làm đầu mối; Hội đồng cố vấn của Chính phủ (Ủy ban 

quốc gia về BĐKH/Hội đồng cố vấn Chính phủ về BĐKH/Văn phòng 

BĐKH/Hội đồng Khoa học) là đơn vị giúp Chính phủ trong giám sát, đánh giá, 

xây dựng và kiến nghị ban hành chính sách về BĐKH. 

Về cách tiếp cận xây dựng Luật: Cũng như các quốc gia ở châu Âu, có 

hai cách tiếp cận cơ bản trong xây dựng Luật ở các quốc gia châu Á. Trong đó, 

cách thứ nhất là xây dựng luật khung quy định các vấn đề cơ bản về BĐKH 

vẫn là phổ biến hơn, do có những ưu điểm như đã trình bày ở trên. 

3. Tình hình thực thi pháp luật về biến đổi khí hậu ở một số quốc gia 

Ở các quốc gia, việc thực thi hoạt động ứng phó với BĐKH được giao 

cho Bộ chuyên ngành làm đầu mối. Việc thực thi được triển khai đồng bộ giữa 

các chính sách riêng về BĐKH với các chính sách chuyên ngành lồng ghép ứng 

phó với BĐKH. Hoạt động ứng phó với BĐKH được tổ chức thông qua Chương 

trình quốc gia về BĐKH và lồng ghép vào các Chương trình quốc gia khác.  

Ở các quốc gia phát triển, chính sách ưu tiên triển khai là giảm nhẹ 

BĐKH. Vấn đề giảm nhẹ BĐKH được lồng ghép vào các ngành/lĩnh vực có 

liên quan trực tiếp như năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp, sử dụng 

đất… Việc triển khai chính sách giảm nhẹ BĐKH dễ dàng nhận được sự ủng 

hộ và tham gia của khối doanh nghiệp và tư nhân, do các chính sách ưu đãi về 

thuế, tài chính, thủ tục và lợi ích lâu dài. Đối với các quốc gia đang phát triển, 

chính sách ứng phó với BĐKH ưu tiên nhiều hơn đối với các hoạt động thích 

ứng. Tuy nhiên, các hoạt động thích ứng thường khó thu hút sự tham gia của 

khối doanh nghiệp và tư nhân.  

4. Kiến nghị và đề xuất trong xây dựng và thực thi pháp luật về 

biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

(1) Về cơ sở khoa học và thực tiễn khi xây dựng Luật Biến đổi khí hậu 

Việc nghiên cứu xây dựng và ban hành Luật Biến đổi khí hậu cần được 

thực hiện dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn sau: (i) Nội luật hóa các cam 
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kết quốc tế về BĐKH mà Việt Nam đã tham gia; (ii) Gắn với quan điểm và 

chiến lược của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH; (iii) Rà soát, tổng kết việc 

thực thi pháp luật về BĐKH; (iv) Nghiên cứu đúc kết kinh nghiệm của các 

quốc gia trên thế giới.  

(2) Về một số nguyên tắc xây dựng Luật Biến đổi khí hậu.  

Dựa trên đúc kết kinh nghiệm từ các quốc gia, có thể rút ra được một số 

nguyên tắc sau: (i) Đảm bảo nguyên tắc trọng tâm trong ứng phó với BĐKH; 

(ii) Đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật; (iii) Đảm bảo tính liên 

ngành, liên vùng; (iv) Đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã 

k  kết; (v) Đảm bảo tính chủ động thích ứng hiệu quả với BĐKH, giảm mức 

độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do BĐKH; (vi) Đảm bảo các chế tài 

áp dụng trong Luật Biến đổi khí hậu; (vii) Đảm bảo thúc đẩy việc thu hút 

nguồn tài chính khí hậu, tham gia của khối tư nhân và doanh nghiệp trong ứng 

phó với BĐKH; (viii) Đảm bảo hài hòa chi phí-hiệu quả trong các chương 

trình, kế hoạch và dự án về BĐKH.  

(3) Về một số nội dung chính của Luật Biến đổi khí hậu.  

Sau khi xem xét kinh nghiệm của các quốc gia và bối cảnh ở Việt Nam, 

một số nội dung quan trọng trong Luật Biến đổi khí hậu cần được đề cập đến, 

cụ thể: (i) Mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngành; (ii) Đánh giá tác động, tính dễ 

bị tổn thương và rủi ro do BĐKH; (iii) Tích hợp BĐKH vào Chiến lược, Quy 

hoạch và Kế hoạch phát triển; (iv) Các quy định về công cụ chính sách (về 

giảm phát thải KNK và thích ứng với BĐKH); (v) Cơ chế phối hợp; (vi) Tham 

gia của cộng đồng dân cư, tổ chức xã hội và khối tư nhân vào công tác ứng phó 

với BĐKH; (vii) Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định; (viii) Đầu tư ngân 

sách và thành lập Quỹ BĐKH; (i ) Thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

(4) Về tổ chức bộ máy ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Hiện nay, tổ chức bộ máy ứng phó với BĐKH ở nước ta là khá phù hợp. 

Bộ chuyên ngành được giao nhiệm vụ đầu mối, chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành 

phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động ứng phó với BĐKH. Tuy 

nhiên, trong giai đoạn tiếp theo, cần tiếp tục củng cố tổ chức và hoạt động của 

bộ máy Nhà nước về BĐKH, đặc biệt là ở cấp địa phương, nhằm đưa hoạt 

động ứng phó với BĐKH hiệu quả hơn.  
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(5) Về một số hoạt động thực thi ứng phó với biến đổi khí hậu cần đẩy 

mạnh: (i) Rà soát, đánh giá việc thực thi và hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh 

truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về BĐKH; (ii) Tăng cường 

triển khai nghiên cứu học tập kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về 

BĐKH; (iii) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu,  ác định mục tiêu, lộ trình cắt 

giảm phát thải KNK; (iv) Chủ động thực thi các hoạt động giảm phát thải 

KNK; (v) Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; (vi) Phát huy tiềm năng và 

nguồn lực ứng phó hiệu quả với BĐKH.  
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: BẢN DỊCH LUẬT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA PHILIPPINES 

 

LUẬT CỘNG HÒA SỐ 9729 

LUẬT LỒNG GHÉP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG QUÁ TRÌNH 

HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ, THIẾT LẬP  

KHUNG CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH VỀ BIẾN ĐỔI  

KHÍ HẬU, ÁP DỤNG CHO MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ VỀ BIẾN ĐỔI  

KHÍ HẬU VÀ CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC  

 

Điều 1. Tiêu đề. - Đạo luật này được gọi là “Luật BĐKH năm 2009”. 

Điều 2. Tuyên bố về Chính sách. - Là chính sách của Nhà nước nhằm 

bảo vệ đầy đủ và nâng cao quyền của người dân được tiếp cận một môi trường 

sinh thái lành mạnh phù hợp với nhịp điệu và sự hài hòa của thiên nhiên. Trên 

cơ sở đó, Nhà nước đã thông qua khuôn khổ Chương trình nghị sự 21 của 

Philippines đề cao sự phát triển bền vững, nhằm đáp ứng các nhu cầu của con 

người trong khi duy trì chất lượng của môi trường tự nhiên cho các thế hệ hiện 

tại và tương lai. 

Hướng tới mục tiêu này, Nhà nước áp dụng nguyên tắc bảo vệ hệ thống 

khí hậu vì lợi ích của nhân loại, trên cơ sở công bằng khí hậu hoặc các trách 

nhiệm chung nhưng có sự khác biệt và Nguyên tắc Phòng ngừa để hướng dẫn 

việc ra quyết định trong quản lý rủi ro khí hậu. Là một thành viên tham gia 

Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH, Quốc gia thông qua mục tiêu 

cuối cùng của Công ước là ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở 

mức có thể ngăn chặn tác động nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí 

hậu, trong một thời gian đủ dài để cho phép các hệ sinh thái thích ứng tự nhiên 

với BĐKH, đảm bảo sản xuất lương thực và cho phép phát triển kinh tế bền 

vững. Là một bên tham gia Khung hành động Hyogo, Quốc gia đặt ra một số 

mục tiêu chiến lược nhằm xây dựng tính chống chịu quốc gia và địa phương 

đối với các thiên tai liên quan tới BĐKH. 
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Xác định tính dễ bị tổn thương của quần đảo Philippines và các cộng 

đồng địa phương, đặc biệt là người nghèo, phụ nữ và trẻ em, trước những hậu 

quả nguy hiểm tiềm tàng của BĐKH như nước biển dâng, cảnh quan thay đổi, 

tần suất gia tăng và / hoặc mức độ nghiêm trọng của hạn hán, hỏa hoạn, lũ lụt 

và bão, bệnh tật liên quan đến khí hậu, thiệt hại hệ sinh thái, mất đa dạng sinh 

học ảnh hưởng đến môi trường, văn hóa và kinh tế của đất nước, Nhà nước 

phải hợp tác với cộng đồng toàn cầu để giải quyết các vấn đề về BĐKH, trong 

đó có giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Chính sách của Nhà nước sẽ thu hút sự tham 

gia của các chính quyền quốc gia và địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức 

phi chính phủ, cộng đồng địa phương và công chúng để ngăn ngừa và giảm 

thiểu các tác động tiêu cực của BĐKH, đồng thời, tối đa hóa lợi ích của 

BĐKH. Đây cũng sẽ là chính sách của Nhà nước để đưa quan điểm nhạy cảm 

về giới, vì trẻ em và vì người nghèo trong tất cả các nỗ lực, kế hoạch và 

chương trình về BĐKH và năng lượng tái tạo. Theo quan điểm đó, Nhà nước 

sẽ tăng cường, lồng ghép, củng cố và thể chế hóa các sáng kiến của chính phủ 

nhằm đạt được sự phối hợp trong việc thực hiện các kế hoạch và chương trình 

giải quyết vấn đề BĐKH trong bối cảnh phát triển bền vững. 

Nhận thức rõ hơn rằng BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai có mối quan 

hệ chặt chẽ với nhau và việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai hiệu quả sẽ nâng cao 

năng lực thích ứng với BĐKH, Nhà nước phải lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai vào các chương trình và sáng kiến về BĐKH. 

Nhận thức rõ sự cần thiết phải đảm bảo rằng các chính sách, kế hoạch, 

chương trình và dự án của chính phủ quốc gia và địa phương được xây dựng 

dựa trên những cân nhắc hợp lý về môi trường và nguyên tắc phát triển bền 

vững, do đó, chính sách của Nhà nước là tích hợp một cách có hệ thống khái 

niệm BĐKH trong các giai đoạn xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển, 

chiến lược giảm nghèo và các công cụ và kỹ thuật phát triển khác của tất cả các 

cơ quan và công cụ của chính phủ. 

Điều 3. Điều khoản thi hành. - Đối với các mục đích của Luật, những 

điều sau đây sẽ có nghĩa tương ứng: 

(a) “Thích ứng” đề cập đến sự điều chỉnh trong các hệ thống tự nhiên 

hoặc con người để đáp ứng với các kích thích khí hậu thực tế hoặc dự kiến 

hoặc tác động của chúng, nhằm giảm bớt tác hại hoặc khai thác các cơ hội  

có lợi. 
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(b) “Năng lực thích ứng” là khả năng của các hệ thống sinh thái, xã hội 

hoặc kinh tế trong việc điều chỉnh với BĐKH, bao gồm cả sự BĐKH và các 

hiện tượng cực đoan, nhằm ôn hòa hoặc bù đắp những thiệt hại tiềm ẩn và tận 

dụng các cơ hội liên quan với những thay đổi của khí hậu hoặc để đối phó với 

hậu quả của nó. 

(c) “Nguyên nhân do con người gây ra” là những nguyên nhân do hoạt 

động của con người hoặc do con người tạo ra. 

(d) “BĐKH” đề cập đến sự thay đổi của khí hậu có thể được  ác định 

bằng những thay đổi về trung bình và / hoặc sự biến đổi của các đặc tính của 

nó và kéo dài trong một thời gian dài, thường là nhiều thập kỷ hoặc lâu hơn, 

cho dù do biến đổi tự nhiên hay do kết quả của hoạt động của con 

người. ICacDE 

(e) “BĐKH” đề cập đến sự thay đổi trong trạng thái trung bình và trong 

các số liệu thống kê khác về khí hậu trên tất cả các quy mô thời gian và không 

gian ngoài quy mô của các sự kiện thời tiết riêng lẻ. 

(f) “Rủi ro khí hậu” đề cập đến sản phẩm của khí hậu và các mối nguy 

liên quan làm ảnh hưởng đến tính dễ bị tổn thương của các hệ sinh thái tự 

nhiên và con người. 

(g) “Thảm họa” là sự gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của một cộng 

đồng hoặc một xã hội liên quan đến những thiệt hại và tác động trên diện rộng 

về con người, vật chất, kinh tế hoặc môi trường vượt quá khả năng của cộng 

đồng hoặc xã hội bị ảnh hưởng bằng cách sử dụng các nguồn lực của mình. 

(h) “Giảm thiểu rủi ro thiên tai” đề cập đến khái niệm và thực tiễn về 

giảm thiểu rủi ro thiên tai thông qua các nỗ lực có hệ thống để phân tích và 

quản lý các yếu tố nguyên nhân của thiên tai, bao gồm thông qua việc giảm 

mức độ phơi nhiễm với các mối nguy hiểm, giảm thiểu tính dễ bị tổn thương về 

người và tài sản, quản l  đất đai một cách khôn ngoan và môi trường và cải 

thiện khả năng chuẩn bị cho các sự kiện bất lợi. 

(i) “Lồng ghép giới” đề cập đến chiến lược làm cho mối quan tâm và trải 

nghiệm của phụ nữ cũng như nam giới trở thành một khía cạnh không thể thiếu 

trong việc thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách và chương 

trình trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội để phụ nữ và nam giới 

được hưởng lợi bình đẳng và bất bình đẳng không kéo dài. Đây là quá trình 
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đánh giá các tác động đối với phụ nữ và nam giới của bất kỳ hành động đã 

được lên kế hoạch nào, bao gồm luật pháp, chính sách hoặc chương trình trong 

mọi lĩnh vực và mọi cấp độ. 

(j) “Sự nóng lên toàn cầu” đề cập đến sự gia tăng nhiệt độ trung bình của 

không khí gần bề mặt Trái đất và các đại dương có liên quan đến sự gia tăng 

nồng độ khí nhà kính trong khí quyển. 

(k) “Hiệu ứng nhà kính” đề cập đến quá trình hấp thụ bức xạ hồng ngoại 

của bầu khí quyển làm ấm Trái đất. 

(l) “Khí nhà kính (KNK)” đề cập đến các thành phần của khí quyển góp 

phần gây ra hiệu ứng nhà kính bao gồm, nhưng không giới hạn ở, carbon 

dioxide, mê-tan, nitơ o it, hydrofluorocarbon, perfluorocarbon và lưu huỳnh 

hexafluoride. 

(m) “Lồng ghép” đề cập đến việc lồng ghép các chính sách và biện pháp 

giải quyết vấn đề BĐKH vào quy hoạch phát triển và ra quyết định theo ngành. 

(n) “Giảm thiểu” trong bối cảnh BĐKH, đề cập đến sự can thiệp của con 

người nhằm giải quyết các nguồn phát thải do con người gây ra và loại bỏ bởi 

các bể chứa tất cả các khí nhà kính, bao gồm các chất làm suy giảm tầng ôzôn 

và các chất thay thế của chúng. 

(o) “Tiềm năng giảm thiểu” phải đề cập đến quy mô cắt giảm KNK có 

thể được thực hiện, liên quan đến đường cơ sở phát thải, với một mức giá 

carbon nhất định (được biểu thị bằng giá mỗi đơn vị phát thải carbon dioxide 

tương đương được tránh hoặc giảm). 

(p) “Mực nước biển dâng” là sự gia tăng mực nước biển có thể bị ảnh 

hưởng bởi các yếu tố như sự nóng lên toàn cầu thông qua sự giãn nở của nước 

biển khi các đại dương ấm lên và băng tan trên đất liền và các yếu tố cục bộ 

như sụt lún đất. 

(q) “Tính dễ bị tổn thương” là mức độ mà hệ thống dễ bị ảnh hưởng hoặc 

không thể đối phó với các tác động bất lợi của BĐKH, bao gồm cả sự BĐKH 

và các hiện tượng cực đoan. Tính dễ bị tổn thương là một hàm số của đặc điểm, 

độ lớn và tốc độ biến đổi và BĐKH mà hệ thống phải tiếp  úc, độ nhạy cảm và 

khả năng thích ứng của hệ thống. 
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Điều 4. Thành lập Ủy ban quốc gia về BĐKH. Sau đây được gọi là Ủy 

ban. 

Ủy ban sẽ là một cơ quan độc lập và tự trị và sẽ có địa vị giống như cơ 

quan chính phủ quốc gia. Nó sẽ được trực thuộc Văn phòng Tổng thống. 

Ủy ban sẽ là cơ quan hoạch định chính sách duy nhất của chính phủ có 

nhiệm vụ điều phối, giám sát và đánh giá các chương trình và kế hoạch hành 

động của chính phủ liên quan đến BĐKH theo các quy định của Đạo luật này. 

Ủy ban sẽ được tổ chức trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Đạo 

luật này có hiệu lực. 

Điều 5. Thành phần của Ủy ban. - Ủy ban sẽ bao gồm Tổng thống Cộng 

hòa Philippines, người sẽ giữ vai trò Chủ tịch và ba (3) Ủy viên do Tổng thống 

chỉ định, một trong số họ sẽ đóng vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban. 

Ủy ban sẽ có một ban cố vấn bao gồm những người sau: 

(a) Thư k  Sở Nông nghiệp; 

(b) Thư k  Bộ Năng lượng; 

c) Thư k  Sở Môi trường và Tài nguyên; 

(d) Thư k  Sở Giáo dục; 

e) Thư k  Sở Ngoại vụ; 

(f) Thư k  Sở Y tế; 

(g) Bí thư Sở Nội vụ và Chính quyền địa phương; 

(h) Bí thư Bộ Quốc phòng, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Điều phối 

Thảm họa Quốc gia; 

(i) Thư k  Cục Công chính và Đường cao tốc; 

(j) Thư k  Vụ Khoa học và Công nghệ; 

(k) Thư k  Vụ Phúc lợi Xã hội và Phát triển; 

(l) Thư k  Sở Công thương; 

m) Thư k  Sở Giao thông vận tải; 
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(n) Tổng Giám đốc Cơ quan Kinh tế và Phát triển Quốc gia, với tư cách 

là Chủ tịch Hội đồng Phát triển Bền vững Philippines; 

(o) Tổng Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia; 

(p) Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Vai trò của Phụ nữ Philippines; 

(q) Chủ tịch Liên đoàn các tỉnh; 

(r) Chủ tịch Liên đoàn các Thành phố; 

(s) Chủ tịch Liên đoàn các thành phố; 

(t) Chủ tịch Liên đoàn  ã (Barangays); 

(u) Đại diện từ academe; 

(v) Đại diện từ khu vực kinh doanh; và 

(w) Đại diện từ các tổ chức phi chính phủ. 

Ít nhất một (1) đại diện của các ngành đến từ cộng đồng giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai. 

Các đại diện sẽ được bổ nhiệm bởi Tổng thống từ một danh sách các ứng 

cử viên do các nhóm tương ứng của họ đệ trình. Họ sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ 

sáu (6) năm mà không cần bổ nhiệm lại trừ khi sự đại diện của họ bị rút lại bởi 

lĩnh vực mà họ đại diện. Việc bổ nhiệm vào bất kỳ vị trí nào sẽ chỉ dành cho 

nhiệm kỳ chưa hết hạn của người tiền nhiệm. 

Chỉ các thành viên chính thức của ban cố vấn mới được bổ nhiệm một 

đại diện đủ tiêu chuẩn có cấp bậc không dưới Thứ trưởng. 

Điều 6. Các cuộc họp của Ủy ban.  

 Ủy ban sẽ họp ba (3) tháng một lần, hoặc thường xuyên khi Chủ tịch cho 

là cần thiết. Chủ tịch cũng có thể kêu gọi các cơ quan chính phủ khác thực hiện 

đúng Đạo luật này. 

Điều 7. Tiêu chuẩn, nhiệm kỳ, lương thưởng của các ủy viên.  

Các ủy viên phải là công dân Philippines, cư dân của Philippines, ít nhất 

ba mươi (30) tuổi tại thời điểm được bổ nhiệm, có ít nhất mười (10) năm kinh 

nghiệm trở lên BĐKH và về tính trung thực và liêm chính đã được chứng 

minh. Các Ủy viên sẽ là các chuyên gia về BĐKH dựa trên nền tảng giáo dục, 
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đào tạo và kinh nghiệm của họ. Cuối cùng, với điều kiện là trong mọi trường 

hợp, không có bất kỳ Ủy viên nào chỉ định đại diện để thay mặt họ. 

Các Ủy viên sẽ giữ chức vụ trong thời hạn sáu (6) năm và có thể bị bổ 

nhiệm lại: người được bổ nhiệm mới sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của một 

Ủy viên và sẽ chỉ giữ chức vụ trong thời gian chưa hết hạn của nhiệm kỳ: Cuối 

cùng, miễn là trong mọi trường hợp, một Ủy viên sẽ không được chỉ định với 

tư cách tạm thời hoặc hành động. 

Phó Chủ tịch và các Ủy viên tương ứng có cấp bậc và đặc quyền của Thư 

ký Vụ và Thứ trưởng. Họ sẽ được hưởng các khoản bồi thường tương ứng và 

các tài sản khác và sẽ phải chịu các tiêu chuẩn tương tự. 

Điều 8. Văn phòng BĐKH.  

Theo đây, Văn phòng BĐKH được thành lập để hỗ trợ Ủy ban. Nó sẽ 

được đứng đầu bởi một Phó Chủ tịch Ủy ban, người sẽ đóng vai trò là Giám 

đốc điều hành của Văn phòng. Ủy ban sẽ có thẩm quyền  ác định số lượng 

nhân viên và tạo ra các vị trí tương ứng cần thiết để tạo điều kiện thực hiện 

đúng Đạo luật này, tuân theo các luật, quy tắc và quy định về công vụ. Các cán 

bộ và nhân viên của Ủy ban sẽ do Giám đốc điều hành bổ nhiệm. 

Điều 9. Quyền hạn và Chức năng của Ủy ban.  

Ủy ban sẽ có các quyền hạn và chức năng sau: 

(a) Đảm bảo lồng ghép BĐKH với giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào các kế 

hoạch và chương trình phát triển quốc gia, ngành và địa phương; 

(b) Phối hợp và đồng bộ các chương trình BĐKH của các cơ quan chính 

phủ quốc gia; 

(c) Xây dựng Chiến lược khung về BĐKH để làm cơ sở cho chương trình 

lập kế hoạch, nghiên cứu và phát triển, mở rộng và giám sát các hoạt động về 

BĐKH; 

(d) Thực hiện điều phối chính sách để đảm bảo đạt được các mục tiêu đặt 

ra trong chương trình và chiến lược khung về BĐKH; 

(e) Đề xuất luật, chính sách, chiến lược, chương trình và các biện pháp 

thích ứng để thích ứng và giảm thiểu BĐKH và các hoạt động liên quan khác; 
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(f) Khuyến nghị đầu tư phát triển trọng điểm vào các lĩnh vực nhạy cảm 

với khí hậu như tài nguyên nước, nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên ven biển 

và biển, y tế và cơ sở hạ tầng để đảm bảo đạt được các mục tiêu phát triển bền 

vững của quốc gia; 

(g) Tạo môi trường thuận lợi cho việc thiết kế các công cụ chia sẻ rủi ro 

và chuyển giao rủi ro phù hợp và phù hợp; 

(h) Tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự tham gia rộng rãi hơn của 

nhiều bên liên quan và lồng ghép giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH; 

(i) Xây dựng các chiến lược về giảm thiểu KNK và các nguyên nhân con 

người gây ra BĐKH; 

(j) Phối hợp và thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ với Hội đồng Điều phối 

Thảm họa Quốc gia nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu lực trong việc giảm 

thiểu tính dễ bị tổn thương của người dân đối với các thảm họa liên quan đến 

khí hậu; 

(k) Phối hợp với Bộ Ngoại giao, đại diện cho Philippines trong các cuộc 

đàm phán về BĐKH; 

(l) Xây dựng và cập nhật các hướng dẫn  ác định tính dễ bị tổn thương 

trước các tác động của BĐKH và đánh giá thích ứng và tạo điều kiện cung cấp 

hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện và giám sát các hướng dẫn đó; 

(m) Phối hợp với các đơn vị chính quyền địa phương (LGUs) và các đơn 

vị tư nhân để giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH của 

các vùng, tỉnh, thành phố và thành phố trực thuộc trung ương; 

(n) Tạo điều kiện nâng cao năng lực cho việc lập kế hoạch thích ứng của 

địa phương, thực hiện và giám sát các sáng kiến về BĐKH ở các cộng đồng và 

khu vực dễ bị tổn thương; 

(o) Thúc đẩy và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các chương 

trình và dự án nghiên cứu và phát triển của địa phương tại các cộng đồng và 

khu vực dễ bị tổn thương; và 

(p) Giám sát việc phổ biến thông tin về BĐKH, tính dễ bị tổn thương và 

rủi ro của địa phương, các luật và giao thức liên quan cũng như các biện pháp 

thích ứng và giảm thiểu. 
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Điều 10. Ban chuyên gia kỹ thuật.  

Ủy ban sẽ tạo thành một hội đồng quốc gia gồm các chuyên gia kỹ thuật 

bao gồm những người hành nghề trong các lĩnh vực liên quan đến BĐKH, bao 

gồm giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

Ban hội thẩm sẽ cung cấp tư vấn kỹ thuật cho Ủy ban về khoa học khí 

hậu, công nghệ và thực tiễn tốt nhất để đánh giá rủi ro và nâng cao năng lực 

thích ứng của các khu định cư của con người dễ bị tổn thương trước các tác 

động tiềm tàng của BĐKH. 

Ủy ban sẽ quy định trình độ và mức lương cho các chuyên gia kỹ 

thuật. Nó sẽ cung cấp các nguồn lực cho các hoạt động và hoạt động của Ban 

Hội thẩm. 

Điều 11. Chiến lược và Chương trình khung về BĐKH.  

Trong vòng sáu (6) tháng kể từ khi Đạo luật này có hiệu lực, Ủy ban sẽ 

xây dựng Chiến lược Khung về BĐKH. Khung sẽ là cơ sở cho một chương 

trình lập kế hoạch BĐKH, nghiên cứu và phát triển, mở rộng và giám sát các 

hoạt động để bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương khỏi các tác động bất lợi 

của BĐKH. 

Khung sẽ được xây dựng dựa trên các yếu tố dễ bị tổn thương do BĐKH, 

nhu cầu thích ứng cụ thể và tiềm năng giảm thiểu, phù hợp với các hiệp định 

quốc tế. 

Khuôn khổ sẽ được  em  ét ba (3) năm một lần, hoặc nếu thấy cần thiết. 

Điều 12. Các thành phần của Chiến lược khung và Chương trình về 

BĐKH.  

- Khung sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở các thành phần sau: 

(a) Các ưu tiên quốc gia; 

(b) Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và thích ứng; 

(c) Xây dựng chính sách; 

(d) Tuân thủ các cam kết quốc tế; 

(e) Nghiên cứu và phát triển; 

(f) Phát triển và quản l  cơ sở dữ liệu; 
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(g) Các chương trình học thuật, xây dựng năng lực và lồng ghép; 

(h) Vận động và phổ biến thông tin; 

(i) Giám sát và đánh giá; và 

(j) Lồng ghép giới. 

Điều 13. Kế hoạch Hành động Quốc gia về BĐKH.  

Ủy ban sẽ xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia về BĐKH phù hợp 

với Khung trong vòng một (1) năm sau khi lập. 

Kế hoạch Hành động Quốc gia về BĐKH sẽ bao gồm nhưng không giới 

hạn ở các thành phần sau: 

(a) Đánh giá tác động quốc gia của BĐKH; 

(b) Việc  ác định các cộng đồng/khu vực dễ bị tổn thương nhất, bao gồm 

các hệ sinh thái trước tác động của BĐKH, sự biến đổi và các hiện tượng cực 

đoan; 

(c) Xác định các tác động khác nhau của BĐKH đối với nam giới, phụ nữ 

và trẻ em; 

(d) Đánh giá và quản lý rủi ro và tính dễ bị tổn thương; 

(e) Xác định các tiềm năng giảm nhẹ KNK; và 

(f) Việc  ác định các phương án, ưu tiên các biện pháp thích ứng thích 

hợp cho các dự án chung của chính quyền quốc gia và địa phương. 

Điều 14. Kế hoạch hành động về BĐKH của địa phương.  

LGUs sẽ là cơ quan đầu mối trong việc xây dựng, lập kế hoạch và thực 

hiện các kế hoạch hành động về BĐKH trong các lĩnh vực tương ứng của họ, 

phù hợp với các quy định của Bộ luật Chính quyền địa phương, Khung và 

Quốc gia Kế hoạch Hành động BĐKH. 

Barangays sẽ trực tiếp tham gia với chính quyền các thành phố và thành 

phố trong việc ưu tiên các vấn đề BĐKH và  ác định và thực hiện các phương 

pháp hay nhất và các giải pháp khác. Chính quyền các thành phố và thành phố 

sẽ coi thích ứng với BĐKH là một trong những chức năng thường xuyên của 

họ. Chính quyền cấp tỉnh sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, thực thi và quản lý thông 

tin để hỗ trợ các kế hoạch hành động về BĐKH của thành phố và thành 
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phố. Sự hợp tác giữa các đơn vị chính quyền giữa các địa phương sẽ được tăng 

cường tối đa trong việc tiến hành các hoạt động liên quan đến khí hậu. 

Các LGU sẽ thường xuyên cập nhật các kế hoạch hành động của mình để 

phản ánh các điều kiện xã hội, kinh tế và môi trường đang thay đổi và các vấn 

đề mới nổi. Các LGU sẽ cung cấp cho Ủy ban các bản sao kế hoạch hành động 

của họ và tất cả các sửa đổi, bổ sung và sửa đổi tiếp theo của các kế hoạch đó, 

trong vòng một (1) tháng kể từ khi họ thông qua. Các LGU sẽ huy động và 

phân bổ nhân sự, nguồn lực và hậu cần cần thiết để thực hiện có hiệu quả các 

kế hoạch hành động của mình. 

Giám đốc điều hành địa phương sẽ chỉ định người chịu trách nhiệm về 

việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động của địa phương. 

Chính phủ quốc gia sẽ có trách nhiệm mở rộng hỗ trợ kỹ thuật và tài 

chính cho các LGU để hoàn thành các Kế hoạch Hành động BĐKH tại địa 

phương của họ. 

LGU theo đây được ủy quyền rõ ràng để chiếm đoạt và sử dụng số tiền từ 

Phân bổ Doanh thu Nội bộ của mình cần thiết để thực hiện kế hoạch địa 

phương nói trên một cách hiệu quả, mặc dù có bất kỳ điều khoản nào trong Bộ 

luật Chính quyền Địa phương. 

Điều 15. Vai trò của các Cơ quan Chính phủ.  

Để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả chiến lược và chương trình khung 

về BĐKH, các cơ quan hữu quan sẽ thực hiện các chức năng sau: 

(a) Bộ Giáo dục (DepED) sẽ tích hợp BĐKH vào chương trình giáo dục 

tiểu học và trung học và / hoặc các môn học, chẳng hạn như, nhưng không giới 

hạn ở, khoa học, sinh học, sibika, lịch sử, bao gồm sách giáo khoa, sách giáo 

khoa và các tài liệu giáo dục khác, các nguyên tắc và khái niệm cơ bản về 

BĐKH; 

(b) Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương (DILG) và Học viện Chính 

quyền địa phương sẽ tạo điều kiện phát triển và cung cấp chương trình đào tạo 

cho các LGU về BĐKH. Chương trình đào tạo sẽ bao gồm kinh tế xã hội, địa 

vật lý, chính sách và các nội dung khác cần thiết để giải quyết các điều kiện và 

rủi ro phổ biến và được dự báo trước của các LGU cụ thể. Nó cũng sẽ tập trung 
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vào phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vì họ là những người 

dễ bị tổn thương nhất; 

(c) Bộ Môi trường và Tài nguyên (DENR) sẽ giám sát việc thiết lập và 

duy trì mạng lưới và hệ thống quản lý thông tin về BĐKH, bao gồm cả về rủi 

ro, hoạt động và đầu tư của BĐKH, phối hợp với các cơ quan chính phủ quốc 

gia có liên quan, các tổ chức và LGUs; 

(d) Bộ Ngoại giao (DFA) sẽ xem xét các hiệp định quốc tế liên quan đến 

BĐKH và đưa ra khuyến nghị cần thiết để chính phủ phê chuẩn và tuân thủ về 

các vấn đề liên quan đến hiệp định đó; 

(e) Cơ quan Thông tin Philippines (PIA) sẽ phổ biến thông tin về BĐKH, 

tính dễ bị tổn thương và rủi ro tại địa phương, các luật và giao thức liên quan 

cũng như các biện pháp thích ứng và giảm thiểu; và 

(f) Các tổ chức tài chính của chính phủ, mặc dù có bất kỳ điều khoản nào 

trong điều lệ tương ứng của họ, nhưng ngược lại, sẽ cung cấp các gói tài chính 

ưu đãi cho các dự án liên quan đến BĐKH. Với sự tham vấn của Bangko 

Sentral ng Pilipinas (BSP), trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi Đạo luật 

này có hiệu lực, họ sẽ ban hành và ban hành các hướng dẫn thực hiện. 

Ủy ban sẽ đánh giá, đề xuất việc phê duyệt các khoản vay và giám sát 

việc sử dụng các quỹ nói trên của các LGU. 

Điều 16. Phối hợp với các lĩnh vực khác nhau.  

Trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia về 

BĐKH và các kế hoạch hành động của địa phương, Ủy ban sẽ phối hợp với các 

tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức dân sự, academe, tổ chức nhân dân, 

tư nhân và các khu vực doanh nghiệp và các nhóm bên liên quan khác. 

Điều 17. Cơ quan nhận các khoản đóng góp và/hoặc tài trợ.  

Theo đây, Ủy ban được phép chấp nhận các khoản tài trợ, đóng góp, 

quyên góp, tài trợ, di chúc hoặc quà tặng bằng tiền mặt hoặc hiện vật từ các 

nguồn trong và ngoài nước để hỗ trợ phát triển và thực hiện của các chương 

trình và kế hoạch về BĐKH: Với điều kiện, trong trường hợp các khoản tài trợ 

từ các chính phủ nước ngoài, việc chấp nhận các khoản tài trợ đó phải được 

Tổng thống Philippines thông qua và phê duyệt trước theo khuyến nghị của Bộ 
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trưởng Bộ Ngoại giao: sẽ không được sử dụng để tài trợ cho các chi phí dịch 

vụ cá nhân và các chi phí hoạt động khác của Ủy ban. 

Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ: 

(a) Nghiên cứu, phát triển, trình diễn và quảng bá công nghệ; 

(b) Tiến hành đánh giá mức độ dễ bị tổn thương trước các tác động của 

BĐKH, kiểm kê tài nguyên và xây dựng khả năng thích ứng; 

(c) Các hoạt động vận động, kết nối và truyền thông trong việc thực hiện 

chiến dịch thông tin; và 

(d) Tiến hành các hoạt động khác cần thiết một cách hợp l  để thực hiện 

các mục tiêu của Đạo luật này, như Ủy ban có thể  ác định. 

Điều 18. Phân bổ kinh phí cho BĐKH.  

Tất cả các cơ quan chính phủ liên quan và các LGU sẽ phân bổ quỹ thích 

hợp hàng năm cho việc xây dựng, phát triển và thực hiện, bao gồm đào tạo, 

nâng cao năng lực và can thiệp trực tiếp, các chương trình và kế hoạch về 

BĐKH tương ứng của họ. Nó cũng sẽ bao gồm các chiến dịch nâng cao nhận 

thức cộng đồng về tác động của BĐKH và các giải pháp tiết kiệm năng lượng 

để giảm thiểu những tác động này và các sáng kiến, thông qua các chương trình 

giáo dục và đào tạo và các chương trình tín dụng vi mô, đặc biệt là đối với phụ 

nữ ở các vùng nông thôn. Trong các đề xuất ngân sách tiếp theo, các văn phòng 

và đơn vị liên quan sẽ bố trí kinh phí để phát triển và thực hiện chương trình / 

dự án bao gồm đào tạo và giáo dục thường xuyên về BĐKH.  

Điều 19. Ủy ban Giám sát Chung của Quốc hội. 

 Theo đây, Ủy ban Giám sát của Quốc hội được thành lập để giám sát 

việc thực hiện Đạo luật này. Ủy ban Giám sát sẽ bao gồm năm (5) Thượng 

nghị sĩ và năm (5) Hạ nghị sĩ do Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện bổ 

nhiệm, tương ứng. Ủy ban Giám sát sẽ do một Thượng nghị sĩ đồng chủ trì và 

một Đại diện do Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện chỉ định tương 

ứng. Yêu cầu tài trợ của nó sẽ được tính dựa trên sự chiếm đoạt của Quốc hội. 

Điều 20. Báo cáo Thường niên.  

Ủy ban sẽ đệ trình Chủ tịch và cả hai viện của Quốc hội, không muộn 

hơn ngày 30 tháng 3 hàng năm sau khi có hiệu lực của Đạo luật này, hoặc theo 
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yêu cầu của Ủy ban Giám sát của Quốc hội, một báo cáo đưa ra một tường 

trình chi tiết về tình hình thực hiện Đạo luật này, báo cáo tiến độ về việc thực 

hiện Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH và khuyến nghị pháp luật, nếu có 

và cần thiết. Các LGU sẽ gửi báo cáo tiến độ hàng năm về việc thực hiện kế 

hoạch hành động địa phương tương ứng của họ cho Ủy ban trong qu  đầu tiên 

của năm tiếp theo. 

Điều 21. Ưu tiên.  

 Số tiền năm mươi triệu peso (Php50.000.000,00) được trích làm quỹ 

hoạt động của Lực lượng Đặc nhiệm Tổng thống về BĐKH và Văn phòng Cố 

vấn Tổng thống về Khí hậu và Nóng lên Toàn cầu Thay đổi. Số tiền này sẽ 

được lấy từ quỹ dự phòng của Tổng thống. 

Sau đó, số tiền cần thiết để thực hiện có hiệu quả các quy định của Đạo 

luật này sẽ được đưa vào Đạo luật Ưu tiên chung hàng năm. 

Điều 22. Thực hiện các Quy tắc và Quy định.  

Trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi Đạo luật này được thông qua, 

Ủy ban sẽ, sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan chính phủ, LGU, khu vực 

tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự, ban hành các quy tắc và 

quy định thực hiện này Đạo luật: Với điều kiện, việc không ban hành các quy 

tắc và quy định sẽ không ảnh hưởng đến bản chất thực thi của các điều khoản 

trong Đạo luật này theo bất kỳ cách nào. 

Điều 23. Quy định tạm thời.  

Sau khi thành lập Ủy ban, Lực lượng đặc nhiệm của Tổng thống về 

BĐKH được thành lập theo Lệnh hành chính số 171 và Ủy ban liên cơ quan về 

BĐKH được thành lập theo Lệnh hành chính số 220, sẽ bị bãi bỏ: Rằng các 

quyền hạn và chức năng của họ sẽ được Ủy ban tiếp thu: Với điều kiện, hơn 

nữa, các cán bộ và nhân viên của họ sẽ tiếp tục giữ khả năng tiếp quản cho đến 

khi các cán bộ và nhân viên mới của Ủy ban được bổ nhiệm hợp lệ theo các 

quy định của Hành động này. Tất cả các nhân viên thường xuyên hoặc cố định 

đủ điều kiện có thể được chuyển đến Ủy ban sẽ không bị giảm thâm niên hoặc 

cấp bậc hoặc giảm danh hiệu. 
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Điều 24. Điều khoản tách biệt. 

 Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bất kỳ mục hoặc quy định nào của Đạo luật 

này bị tuyên bố là vi hiến hoặc không hợp lệ, thì các mục hoặc quy định khác 

trong đây sẽ không bị ảnh hưởng. 

Điều 25. Điều khoản bãi bỏ.  

Tất cả các luật, pháp lệnh, quy tắc và quy định, các ban hành khác hoặc 

các phần của chúng không phù hợp với Đạo luật này đều bị bãi bỏ hoặc sửa đổi 

cho phù hợp. 

Điều 26. Hiệu lực.  

Đạo luật này sẽ có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày hoàn 

thành việc đăng Công báo hoặc trên ít nhất hai (2) tờ báo quốc gia lưu hành 

chung. 

Được phê duyệt vào ngày 23 tháng 10 năm 2009 
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PHỤ LỤC 2: BẢN DỊCH CẤU TRÚC LUẬT  

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA VƯƠNG QUỐC ANH 

GIỚI THIỆU 

PHẦN 1: MỤC TIÊU CARBON VÀ LẬP NGÂN SÁCH CARBON 

Mục tiêu cho năm 2050 

1. Mục tiêu cho năm 2050 

2. Tuyên bố về mục tiêu 2050 hoặc năm cơ sở 

3. Tham khảo ý kiến về đơn đặt hàng sửa đổi mục tiêu 2050 hoặc năm  

cơ sở 

Lập ngân sách carbon 

4. Ngân sách carbon 

5. Mức ngân sách carbon 

6. Sửa đổi cơ cấu phân bổ ngân quỹ 

7. Tham vấn về việc thiết lập hoặc sửa đổi cơ cấu phân bổ ngân quỹ 

8. Thiết lập ngân sách carbon cho các giai đoạn  

9. Tham vấn về ngân sách carbon 

10. Các vấn đề liên quan đến ngân sách carbon 

Giới hạn ngân sách carbon 

11. Giới hạn carbon 

Giới hạn ngân quỹ hàng năm 

12. Nghĩa vụ đảm bảo giới hạn hằng năm cho ngân sách carbon ròng của 

Vương quốc Anh 

Các khuyến nghị và chính sách đáp ứng ngân sách carbon 

13. Nhiệm vụ chuẩn bị các đề xuất và chính sách để đáp ứng ngân sách 

carbon 

14. Nghĩa vụ báo cáo về các đề xuất và chính sách đáp ứng ngân sách 

carbon 

15. Nghĩa vụ liên quan đến nhu cầu hành động trong nước của Vương 

quốc Anh về biến đổi khí hậu 
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Xem xét việc đạt được các mục tiêu 

16. Tuyên bố hàng năm về lượng khí thải của Vương quốc Anh 

17. Quyền chuyển các khoản từ kỳ ngân quỹ này sang kỳ ngân quỹ khác 

18. Báo cáo tổng kết cho kỳ ngân quỹ 

19. Nghĩa vụ báo cáo đề xuất, chính sách cấp bù vượt ngân quỹ 

20. Tuyên bố tổng kết cho năm 2050 

Thay đổi ngân quỹ hoặc thời kỳ ngân quỹ 

21. Điều chỉnh ngân sách carbon 

22. Tham vấn về việc thay đổi ngân sách carbon 

23. Đánh giá thời kỳ ngân quỹ 

Mục tiêu phát thải khí nhà kính 

24. Mục tiêu khí nhà kính 

25. Số liệu cơ sở đối với các khí nhà kính ngoài CO2  

Đơn vị carbon, tính toán carbon và tài khoản carbon ròng của Vương 

quốc Anh 

26. Đơn vị cacbon và tính toán cacbon 

27. Tài khoản carbon của Vương quốc Anh 

28. Thủ tục đối với các quy định theo mục 26 hoặc 27 

Các điều khoản bổ sung khác 

29. Phát thải và hấp thụ KNK  

30. Phí từ hàng không quốc tế hoặc vận chuyển quốc tế 

31. Tiến hành các quy định theo mục 30 

PHẦN 2: ỦY BAN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Ủy ban 

32. Ủy ban về biến đổi khí hậu 

Chức năng của Ủy ban 

33. Chỉ đạo thực hiện mục tiêu năm 2050 

34. Chỉ đạo thực hiện liên quan đến ngân sách carbon 

35. Tư vấn về khí thải từ hàng không quốc tế và hàng hải quốc tế 

36. Báo cáo về tiến độ 

37. Phản hồi các báo cáo của Ủy ban về tiến độ 
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38. Nghĩa vụ tham vấn hoặc hỗ trợ khác theo yêu cầu 

Các điều khoản bổ sung 

39. Quyền hạn phụ trợ 

40. Quyền tham gia Ủy ban 

41. Quyền đưa ra hướng dẫn 

42. Quyền hạn ban hành quyết định 

Giải thích 

43. Giải thích Phần 2 

PHẦN 3: KẾ HOẠCH GIAO DỊCH TÍN CHỈ PHÁT THẢI 

Kế hoạch giao dịch 

44. Đề án giao dịch 

45. Các hoạt động mà các chương trình giao dịch có thể áp dụng 

46. Các tiêu chuẩn phải được cung cấp theo quy định 

Các cơ quan thực hiện và quy định 

47. Các cơ quan quốc gia có liên quan 

48. Quy trình đưa ra các quy định 

49.Các quy định khác về quy chế 

Các điều khoản bổ sung khác 

50. Thông tin 

51. Quyền ban hành hướng dẫn 

52. Quyền ban hành quyết định 

53. Cấp quyền cho quản trị viên và người tham gia 

54. Quyền thực hiện dự phòng do hậu quả 

Giải thích 

55. Giải thích Phần 3 

PHẦN 4: TÁC ĐỘNG VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Các báo cáo và chương trình quốc gia 

56.Báo cáo về tác động của biến đổi khí hậu 

57. Tư vấn của Ủy ban về Biến đổi khí hậu về báo cáo tác động 
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58. Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu 

59. Báo cáo về tiến độ liên quan đến việc thích ứng 

60. Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu: Bắc Ireland 

Cơ quan báo cáo: các chức năng không chuyên trách 

61. Thực hiện theo hướng dẫn của Ngoại trưởng thực hiện các báo cáo 

62. Tuân theo chỉ đạo của Ngoại trưởng để chuẩn bị báo cáo 

63. Tuân thủ chỉ đạo của Bộ trưởng Ngoại giao 

64. Tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền 

65. Báo cáo về việc thực thi quyền chỉ đạo 

Cơ quan báo cáo: các chức năng được giao phó cho xứ Wales 

66. Sự trợ giúp của các Bộ trưởng xứ Wales cho các cơ quan chức năng 

báo cáo 

67. Chỉ đạo của các Bộ trưởng xứ Wales để chuẩn bị các báo cáo 

68. Tuân thủ chỉ đạo của Bộ trưởng xứ Wales 

69.Tham gia hoặc tham vấn với Bộ trưởng Ngoại giao 

Diễn giải 

70. Diễn giải 

PHẦN 5: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

Các chương trình giảm thiểu chất thải 

71. Đề án giảm thiểu chất thải 

72. Điều khoản giảm thiểu chất thải: thí điểm 

73. Điều khoản giảm thiểu chất thải: báo cáo và xem xét 

74 Dự phòng giảm thiểu chất thải: báo cáo giữa kỳ 

75. Điều khoản giảm thiểu chất thải: triển khai hoặc bãi bỏ 

Thu gom rác thải sinh hoạt 

76. Thu gom rác thải sinh hoạt 

Phí túi đựng chất thải 

77. Phí cho túi đựng chất thải 

Nghĩa vụ về nhiên liệu vận tải tái tạo 

78. Nghĩa vụ về nhiên liệu vận tải tái tạo 
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Mục tiêu giảm phát thải carbon 

79. Các mục tiêu giảm phát thải cacbon 

Điều khoản khác 

80. Báo cáo về biến đổi khí hậu: Wales 

81. Các báo cáo về các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu ở Wales 

82. Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ báo cáo trước đây 

83. Hướng dẫn báo cáo 

84. Báo cáo về đóng góp cho các mục tiêu biến đổi khí hậu 

85 Quy định về báo cáo của các công ty 

86. Báo cáo về các địa chính dân sự 

87. Quyền hạn của các Bộ trưởng và các ban ngành trong việc đáp ứng 

lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính 

88. Các tội danh liên quan đến ô nhiễm 

PHẦN 6: CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CHUNG 

Phạm vi địa lý của các điều khoản liên quan đến phát thải khí nhà kính 

89 Phạm vi lãnh thổ của các quy định liên quan đến phát thải khí nhà kính 

Lệnh và quy định 

90. Quy định 

91. Thủ tục giải quyết vi phạm 

Diễn giải 

92. Định nghĩa “khí nhà kính” 

93. Đo lượng khí thải bằng carbon dio ide tương đương 

94. Định nghĩa “thông lệ báo cáo carbon quốc tế” 

95. Định nghĩa "cơ quan quốc gia" 

96. Định nghĩa “bộ phận liên quan của Bắc Ireland” 

97. Các định nghĩa khác 

98. Chỉ mục của các biểu thức được  ác định 

Quy định thức 

99. Mở rộng 

100. Khuyến khích 

101. Tóm tắt 
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