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CHIẾN LƯỢC VÀ 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ 

TĂNG TRƯỞNG XANH 

HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ TƯ NHÂN XANH

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Vụ trưởng,

Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đà Nẵng, 21/06/2018

Nội Dung

 Chiến lược và Kế hoạch Hành động Quốc gia về

Tăng trưởng Xanh (CL & KHHĐ QG TTX)

 Nhu cầu và nguồn lực thực hiện CL QG TTX

 Huy động đầu tư tư nhân xanh

 Thách thức và Định hướng trong thời gian tới
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Bối Cảnh
 Chiến lược Quốc gia về TTX – 09/2012;

 Kế hoạch hành động Quốc gia về TTX - 03/2014;

 Việt Nam công bố NDC (2015); SDG 2030 (2017);

 Chiến lược:

Quan điểm: thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế

kinh tế theo hướng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên,

nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thông qua tăng cường đầu

tư vào đổi mới công nghệ, vốn tự nhiên, công cụ kinh tế. Từ đó góp

phần ứng phó với BĐKH, giảm nghèo và đảm bảo phát triển kinh tế

bền vững.

Mục tiêu chung: TTX, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu

vốn tự nhiên thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền

vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ KNK dần trở thành

chỉ tiêu bắt buộc & quan trọng trong phát triển KTXH

 Kế hoạch Hành động: 04 chủ đề chính, 12 nhóm hoạt đông, 66 nhiệm vụ hành động

KH TTX  giai đoạn 2014 - 2020

Chủ đề 1: Xây

dựng thể chế quốc

gia và xây dựng

KHHĐ TTX tại

địa phương

Chủ đề 2: Giảm 

cường độ phát thải 

khí nhà kính và thúc 

đẩy sử dụng Năng 

lượng sạch, NLTT

Chủ đề 3: 

Xanh hóa sản 

xuất, thực hiện 

chiến lược “Công

nghiệp hóa sạch"

Chủ đề 4: 

Xanh hóa lối 

sống và tiêu 

dùng bền vững

2 nhóm 

hành động

4 nhóm 

hành động

4 nhóm 

hành động

2 nhóm 

hành động

8 hoạt động 20 hoạt động 25 hoạt động 13 hoạt động

CL TTX  giai đoạn 2014 – 2020, tầm nhìn đến 2050 với 03 nhiệm vụ chiến lược:

 Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng NL sạch, tái tạo

 Xanh hóa sản xuất

 Xanh hoá lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững

Tổng quan CL & KHHĐ QG về TTX 

Các đơn vị có nhiệm vụ chủ trì các hoạt động trong KHHĐ QG TTX giai đoạn 2014-2020: 

 Các Bộ: KH&ĐT, Công thương, NN&PTNT, TN&MT, KH&CN, Tài chính, VHTT&DL, 

GTVT, Xây dựng, LĐTB&XH, TT&TT, Quốc phòng; NHNN, VCCI

UBND các tỉnh, tp; UBND các tp trực thuộc TW
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Xây Dựng Thể Chế Quốc Gia
 Trung ương ban hành Nghị quyết 24 (6/2013) về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng

cường quản lý tài nguyên và BVMT;

 Luật BVMT sửa đổi hiệu lực từ 1.1.2015 đã đưa thêm chương IV về ứng phó với

BĐKH; Luật sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả (2010); Qui hoạch điện 7 sửa đổi;

 Chiến lược PTKTXH 10 năm 2011-2020: nội dung giảm nhẹ BĐKH được đưa vào

mục tiêu. Cụ thể hóa Định hướng Chiến lược PTBV về BĐKH, Việt Nam ban hành:

•Chiến lược và KHHĐ quốc gia về BĐKH (CL BĐKH 2011, KH BĐKH 2013);

•Hướng dẫn xây dựng KH PTKTXH 5 năm 2016-2020 & các giai đoạn tới

•Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và TTX giai đoạn 2016-2020 (QĐ1670

ngày 31/10/2017);

•Thỏa thuận Paris và Đóng góp Quốc gia tự quyết định (NDC 2015);

•Việt Nam đã xây dựng SDGs với 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể xác

định TTX là cách thức hiện thực hóa mục tiêu cúa SDGs (622/QĐ-TTg 10/05/2017)

•Dự thảo Luật Lâm nghiệp: cụ thể hóa về dịch vụ MT rừng, chi trả cho hấp thụ KNK
5

2012 & 
2014

2017

2020

2030

Chiến lược và

KHHĐ QG về

TTX

•07 Bộ ngành phê duyệt KHHĐ TTX:

Tài chính, NHNN, TN&MT, GTVT,

Công Thương, Xây dựng, NN&PTNT

cụ thể hóa nhiệm vụ trong KHHĐ QG

TTX

• 35 tỉnh/tp trực thuộc TW, 5 tp trực

thuộc tỉnh đang/đã xây dựng.

Hầu hết 63 tỉnh/tp trực thuộc TW lồng

ghép khía cạnh đầu tư xanh trong KH

PT KTXH, KHHĐ BĐKH

Giảm 8% cường

độ phát thải KNK 

• Giảm 1,5–2%/năm

mức phát thải KNK

• Giảm phát thải

trong NL  20 – 30% 

so với BAU

Quá Trình Xây Dựng và Triển Khai

CL&KHHĐ QG về TTX

6
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Nhu cầu và Nguồn lực thực hiện

Chiến lược Quốc gia về

Tăng trưởng Xanh

Nguồn số liệu:

• Tài liệu khi chuẩn bị dự thảo Chiến lược quốc gia về TTX (2011-2012)

với mục tiêu giảm nhẹ khá cao

• Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (NDC) 11/2015 với

mức cắt giảm phát thải 8% và 25% dưới mức BAU của 2020-2030

• Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020

• KHHĐ TTX của các tỉnh

Tổng vốn

đầu tư (Tỷ

VNĐ)

Tổng vốn đầu tư

cho TTX

Tỷ lệ phân

bổ cho

TTX

1. Ngân sách Trung

ương
1.120.000

201.265 –

207.991

17,9% -

18,6%

1.1. Chương trình mục tiêu 147.306 67.811

1.2. ODA* 300.000 120.000 40%

1.3. Bố trí cho các chương

trình dự án và 2 Chương

trình MTQG

672.694 13.454 - 20.180 2 – 3%

2. Ngân sách Địa

phương
880.000 26.400 -35.200 3% - 4% 

Tổng 2.000.000
227.665 –243.191

(10 – 10,7tỷ USD)

11% -

12,2%

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 
2016 - 2020

*: nguồn ODA có thể phân bổ cho thực hiện các chương trình mục tiêu

Khả Năng Đầu Tư Công Cho TTX
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Thiếu Hụt Vốn Đầu Tư cho TTX 

giai đoạn 2016-2020 (tỷ USD)
TĂNG TRƯỞNG 

XANH (MACC)

TĂNG 

TRƯỞNG 

XANH (NDC)

ĐẦU TƯ 

CÔNG

2016-2020

NHU CẦU 30 21,1 10 – 10,7

THIẾU HỤT 19,3 – 20 10,4 – 11,1

Để đáp ứng nhu cầu TTX của các địa phương, chủ yếu phải

huy động từ khu vực Tư nhân. Đồng thời giúp đảm bảo

Xanh hóa khu vực kinh tế quan trọng này
9

Khung pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện TTX

• Nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân, tạo dựng cơ chế cạnh

tranh bình đẳng có các luật: Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật

Xây dựng, v.v. Đặc biệt gần đây là Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (6/2017).

• Khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân đặc biệt trong lĩnh

vực liên quan đến TTX như năng lượng tái tạo (NLTT), hiệu quả năng lượng

(HQNL), sản xuất sạch hơn có Luật và văn bản dưới luật là: Luật Điện lực số

28/2004/QH11 và Luật số 24/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật điện lực số 28/2004/QH11 và Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

số 50/2010/QH12, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.

• Một số nghị định của Chính phủ đã qui định về ưu đãi đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư, ưu

đãi tín dụng đầu nhà nước… cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư xanh.

HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ TƯ NHÂN THỰC HIỆN 

TĂNG TRƯỞNG XANH 
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ĐẦU TƯ TƯ NHÂN CHO TĂNG TRƯỞNG XANH

Nội dung 09/2016, 

Tỷ VND

% Tăng từ

12/2015

06/2017, 

Tỷ VND

% Tăng từ

12/2016

Dư nợ tín dụng xanh cuối kỳ 84,789 1.57% 14.7% 109,729 1.7% 29.4%

Dư nợ tín dụng cho đánh giá

rủi ro môi trường - xã hội đã

hoàn thiện

129,160 2.49% 562% 449,468 7.72% 348.1%

Số ngân hàng có báo cáo tài

chính xanh

11 20

Số ngân hàng có báo cáo

đánh giá rủi ro môi trường –

xã hội

20 20

Nguồn: SBV-GIZ, 2017

Chính sách tài chính xanh - đánh giá rủi ro môi trường - xã hội và tín dụng xanh (Chỉ thị
số. 03/CT của Ngân hàng nhà nước về khuyến khích cho vay các dự án BVMT, TTX)

Thách Thức
Áp lực duy trì tăng trưởng GDP ở mức khá cao 6-7%/năm;

Đầu tư cho Tăng trưởng xanh đòi hỏi nguồn tài chính lớn (khoảng 30 tỷ USD), về chính

sách hướng đến: tư nhân 70%, nhà nước 30%, trong khi đầu tư công đang hạn hẹp;

Năng lực, kinh nghiệm hạn chế: ví dụ cách thức đánh giá những lĩnh vực ưu tiên và tiềm

năng TTX cho các ngành, tiểu ngành, các tỉnh, thành phố,…;

Thiếu các chính sách thu hút đầu tư đủ hấp dẫn để huy động các nguồn lực tài chính, cụ

thể như các quỹ khí hậu quốc tế;

Cản trở do các chính sách thường đơn lẻ, thiếu đồng bộ, nên các ngành lúng túng trong

hướng dẫn triển khai;

Quán tính trong ra quyết định chính sách cũng như của chủ đầu tư;

Khởi nghiệp trong các ngành còn rất hạn chế; Rất ít công nghệ cốt lõi trong ngành năng

lượng và các ngành khác;

Vấn đề ngân sách: KH đầu tư trung hạn đã được phê duyệt từ 2015, nay đang triển khai 

nên không có nguồn đáng kể thực hiện hoạt động hỗ trợ TTX trừ các nguồn hỗ trợ quốc tế
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Thách Thức
 CL TTX, CL BĐKH, NDC, SDG có nhiều nội dung trùng lắp, với nhiều

đầu mối như hiện nay nếu không có phân công rõ ràng, điều phối tốt sẽ khó

thực hiện. Đặc biệt trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp và có nhiều xung

lực, lợi ích có thể làm lệch hướng triển khai.

 Quá trình tái cơ cấu kinh tế theo hướng TTX đang đặt ra nhiều thách thức

liên quan đến điều chỉnh các nguồn lực: đất đai, vốn, quy hoạch tích hợp,

áp lực chi tiêu cho thích ứng..;

 Nỗ lực của Chính phủ và 1 số ngành (Công Thương) là rất cao, song thiếu

liên kết, biện pháp đồng bộ giữa các ngành: TN&MT, Tài chính,

NN&PTNT  thiếu các hướng dẫn kịp thời cho địa phương và nhà đầu tư

trong triển khai;

 Mỗi địa phương lại làm theo một cách riêng, không nhất quán dẫn đến

doanh nghiệp khó biết, dự đoán được kế hoạch, dự toán chi phí đầu tư,…,

rủi ro cao cho doanh nghiệp.

 Lồng ghép các nội dung của Chiến lược TTX vào SDG 2030;

 Xây dựng CL & KHHĐ TTX cho giai đoạn 2021-2030;

 Lồng ghép CL TTX vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-

2025 và Chiến lược phát triển KT-XH 2021-2030;

 Ưu tiên nguồn lực đầu tư công (gồm ODA) cho thực hiện CL TTX;

 Khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân

trong và ngoài nước trong lĩnh vực TTX;

 Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực từ các đối tác

song phương và đa phương dưới các hình thức khác nhau

nhằm thúc đẩy TTX

XIN CẢM ƠN!

ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI


