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1. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM



• Nhiệt độ
trung bình
tăng 0,62oC.

• Nhiệt độ cực 
trị tăng ở 
hầu hết các 
vùng

Biểu hiện của BĐKH ở Việt Nam (1958 – 2014)

(oC/10 năm)

Tmax TminNo. of 
hot days

No. of 
cold 
nights

• Số ngày nóng
tăng (34 
ngày/thập kỷ

• Số đêm lạnh
giảm (11 
đêm/thập kỷ)

(mm/50 năm)
RX1day:

(mm/50 năm)

RX5day: 

Bão mạnh có xu thế tăng.
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Số trận lũ quét tăng

(oC/10 năm)

• Mưa cực đoan tăng ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên
• Hạn hán xuất hiện thường xuyên hơn

• Mực nước biển tăng 
(3.1 mm/năm)



Dự tính BĐKH ở Việt Nam

Nhiệt độ (so với 1986-2005)

1,9÷2,4oC

3,3÷4,0oC

RCP4.5  RCP8.5 RCP4.5  RCP8.5

5 - 15%

>20%

Mùa khô
Lượng mưa năm (so với 1986-2005)

78cm 
(52÷107cm)

QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa

Khu vực I Khu vực II

Khu vực IV

Khu vực V

Khu vực VI
Khu vực VII

Khu vực III

Hòn

Dấu

Đèo

Ngang

Đèo Hải

Vân

Mũi Đại

Lãnh

Mũi Kê Gà

Mũi Cà

Mau

I

II

III

IV

V

VIVII

Số lượng bão mạnh tăng 

Gió mùa mùa hè bắt đầu 
sớm, kết thúc muộn hơn 

Mưa cực đoan tăng

Số ngày rét đậm, rét hại giảm 

Số ngày nắng nóng tăng 

Hạn hán khắc nghiệt hơn

Nước biển dâng
Cực đoan khí hậu

RCP4.5  RCP8.5

58cm 
(36÷80cm)

Nguy cơ ngập



Tác động của BĐKH đến các ngành

Climate 
Change 
Impacts

Water 
Resources

Agriculture 

Forestry 

Industry

Energy



Tác động của BĐKH đến Tài nguyên nước

Biến đổi dòng chảy năm trong

tương lai so với thời kỳ cơ sở:

- Tăng: Kỳ Cùng, Hồng - Thái

Bình, Cả, Ba, Sê San.

- Giảm: Thu Bồn (giảm ở đầu thế

kỷ sau đó tăng ở giữa và cuối thế

kỷ), Đồng Nai.

DC tăng trong mùa lũ Ngập lụt

DC giảm trong mùa cạn Hạn hán



Ngập lụt do NBD

NBD  Ngập lụt, mất đất, 

xói lở bờ biển

Nhiệt độ tăng  Nắng nóng, 

Hạn hán, Hoang mạc hóa

Mực NBD (m)

0,25 0,5 1

ĐBSH

DT bị ngập 

(km2)
100 200 1.668

DT bị ngập (%) 1 1,5 11,2

Dân số bị ảnh 

hưởng (%)
0,7 1,4 10

ĐBSCL

DT bị ngập 

(km2)
5.428 12.873 26.856

DT bị ngập (%) 14 32 67

Dân số bị ảnh 

hưởng (%)
9,6 22 55

Tác động của BĐKH đến Tài nguyên đất



Ngập lụt (NBD)  mất đất canh tác nông nghiệp

XNM  thu hẹp diện tích đất nông nghiệp

Nhiệt độ tăng, hạn hán (và thiếu nước tưới)  ảnh

hưởng đến sự phân bố của cây trồng, đặc biệt làm

giảm năng suất cây trồng

Tác động của BĐKH đến Nông nghiệp



NBD ảnh hưởng đến diện tích 

rừng ngập mặn ven biển

Nguy cơ chuyển dịch đất 

lâm nghiệp sang đất khác

Hoang mạc hóa  giảm chất lượng 

đất, chỉ số ẩm ướt  giảm sinh khối

Tăng khai phá rừng 

tăng nguy cơ cháy rừng

Tác động của BĐKH đến Lâm nghiệp



NBD  ngập các KCN ven 

biển

Giảm nguồn nguyên liệu cho công 

nghiệp (chế biến, dệt, may mặc)

Nhiệt độ tăng  tăng tiêu thụ 

năng lượng trong các ngành CN

Thiên tai, NBD  ảnh hưởng 

đến khai thác, vận hành

Tác động của BĐKH đến Công nghiệp



Gia tăng lũ  Thủy điện xả lũ
Hạn hán Giảm thời gian phát 

điện Giảm hiệu suất điện năng

Giảm tiềm năng điện gió Hao hụt, tổn thất sản lượng than

Tác động của BĐKH đến Năng lượng



Giảm khả năng chống chịu 

của hệ thống đê biển

NBD tăng XNM Giảm khả 

năng cấp nước của các công trình

NBD+triều cường  ngập các 

KĐT ven biển (GT, SH, SX)

Giảm sự an toàn của đê sông, 

đê bao và bờ bao

Tác động của BĐKH đến Cơ sở hạ tầng



Lao động, việc làm:

 Việc làm trong NN trở nên bấp bênh hơn, rủi ro hơn và điều kiện làm việc kém

hơn;

 Một bộ phận lao động phải chuyển đổi việc làm, giảm thời gian làm việc, giảm

thu nhập và làm tăng lượng lao động di cư.

Nghèo đói:

 Tác động đến các nguồn lực sinh kế của hộ gia đình có các sinh kế nhạy cảm với

khí hậu như nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, ...

 Gây trở ngại lớn đối với những nỗ lực giảm nghèo của quốc gia và từng người

dân.

 BĐKH sẽ kéo lùi những thành quả về phát triển và giảm nghèo, làm tăng số

đối tượng phải được trợ giúp trong ngắn hạn và dài hạn.

Tác động của BĐKH đến Xã hội



• BĐKH là thách thức lớn đối với VN trong trung hạn và dài hạn. Nước biển dâng gây

ngập một diện tích lớn, tác động đến nông nghiệp, đa dạng sinh học, đất ngập nước, san

hô, và các hệ sinh thái khác.

• BĐKH là một trong những vấn đề lớn đối với VN trong một vài thập kỷ tới.

• BĐKH không chỉ tác động đến KT-XH mà còn đe dọa đến đoàn kết, thống nhất đất

nước.

BĐKH => di cư

• Ven biển miền Trung di cư lên Tây Nguyên tạo mâu thuẩn sắc tộc, tạo sức ép => dân tộc

thiểu số di cư sang Lào, Campuchia. 

• ĐBSCL di cư sang Campuchia.

• Di cư theo người thân ra nước ngoài.

Tác động của BĐKH đến Xã hội



2. Cam kết quốc tế của Việt Nam về BĐKH 
– Nationally Determined Contribution NDC



Việt Nam tham gia UNFCCC

Phê 
chuẩn 

UNFCCC

Phê
chuẩn

KP

Phê 
duyệt 
Doha

Nộp
INDC

Phê 
duyệt 

PA

Kế
hoạch
thực

hiện PA

Cập 
nhật 
NDC

1994 2002 2015 2015 2016 2016 2019



VN đã đệ trình Đóng góp dự kiến do quốc gia

tự quyết định (iNDC) tới Công ước khí hậu

(UNFCCC) ngày 30/9/2015.

iNDC trở thành Đóng góp do quốc gia tự

quyết định (NDC) đầu tiên vào ngày

03/11/2016 sau khi Việt Nam phê duyệt Thỏa

thuận Paris.

Phương pháp tiếp cận: kết hợp Từ trên xuống

và Từ dưới lên

NDC đầu tiên của Việt Nam gồm 2 hợp phần

chính:
Giảm nhẹ phát thải KNK

Thích ứng với BĐKH

NDC của Việt Nam 



 Hợp phần giảm nhe: Giảm phát thải KNK so

với Kịch bản phát thải KNK trong điều kiện

phát triển thông thường (BAU):

• 8% (không điều kiện);

• 25% (có điều kiện).

Hợp phần thích ứng: NDC xác định những lỗ

hổng trong thích ứng về sắp xếp thể chế và

chính sách, tài chính, khả năng nguồn lực và

công nghệ, và các giải pháp thích ứng ưu tiên.

NDC của Việt Nam 



2010 2020 2030

Năng lượng 141,1 389,3 675,5

Nông nghiệp 88,3 100,8 109,3

Chất thải 15,4 26,6 48,0

LULUCF -19,2 -42,5 -45,3

Tổng 225,6 474,2 787,5

Đơn vị: triệu tCO2tđ

Nguồn: Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất của Việt Nam cho UNFCCC, Bộ TNMT, 2014

BAU quốc gia



Lĩnh vực

Tự thực hiện Có hỗ trợ quốc tế

Chỉ tiêu

(%)

KNK

(triệu 

tCO2tđ)

Chỉ tiêu

(%)

KNK

(triệu

tCO2tđ)

Năng lượng 4,4 29,46 9,8 65,93

Nông nghiệp 5,8 6,36 41,8 45,78

Chất thải 8,6 4,16 42,1 20,23

LULUCF* 50,05 22,67 145,7 66,0

Tổng 8% 62,65 25% 197,94

* hấp thụ

Nguồn: Báo cáo kỹ thuật Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định của Việt Nam, Bộ TNMT, 2015

Phát thải của Việt Nam theo kịch bản BAU và KB Giảm nhẹ

Năng lượng (11)

Chất thải (3)

LULUCF (5)

25 phương án

Nông nghiệp

(6)

Mục tiêu 8%

Năng lượng (6)

Chất thải (1)

LULUCF (4)

20 phương án

Nông nghiệp

(9)

Mục tiêu thêm 17%

Tổng số 45 phương án

Giảm nhẹ

Năng lượng, nông nghiệp, chất thải: Giảm phát thải

LULUCF: tăng cường bể carbon 



Năng lượng

• Sử dụng
hiệu quả
năng lượng

• Năng lượng
tái tạo

• Chuyển đổi
sử dụng
nhiên liệu

• Chuyển đổi
phương
thức vận
chuyển

Nông nghiệp

• Tái sử dụng
phụ phẩm

• Chuyển đổi
phương
thức canh
tác

• Cải tiến
công nghệ

• Cải thiện
giống, thức
ăn

LULUCF

• Bảo vệ rừng

• Trồng rừng

• Khoanh
nuôi xúc
tiến tái sinh
rừng

Chất thải

• Tái chế

• Thu hồi khí
bãi rác để
phát điện và
cấp nhiệt

• Xử lý yếm
khí

Phương án giảm nhẹ phát thải/hấp thụ KNK

Giảm nhẹ



Năng

lượng

Các quá

trình CN

Nông

nghiệp

Chất thải LULUCF

Năm cơ sở 2014

(Thống nhất với năm cơ sở kiểm kê KNK trong Thông báo quốc

gia lần thứ 3 của Việt Nam cho Công ước khí hậu - TNC)

BAU 2020-2030

Phương

pháp/

Mô hình

áp dụng

Quy hoạch/Kế hoạch/chính sách liên quan của

ngành đến 2030

Tiếp cận

lịch sử

Phương pháp xây dựng KB giảm nhẹ cho các lĩnh vực
giai đoạn 2020-2030



Hợp phần Thích ứng với BĐKH

• Việt Nam đã xác định thích ứng với BĐKH phải được thực hiện một cách tập 

trung và đáp ứng các tác động khẩn cấp, tức thời và tiềm năng lâu dài. 

• Thích ứng với BĐKH phải liên kết với phát triển bền vững và quá trình chuyển 

đổi sang nền kinh tế carbon thấp. 

• Giai đoạn 2021 – 2030:

• Mục tiêu cụ thể:
• Xác định giải pháp ưu tiên cho thích ứng với BĐKH.

• Xác định khả năng đóng góp của VN và nhu cầu cần hỗ trợ từ quốc tế cho thích

ứng.

• Giải pháp:

• Ứng phó tích cực với các thảm họa và cải thiện giám sát khí hậu; 

• Đảm bảo an sinh xã hội (cơ chế, chính sách, tài nguyên nước, an ninh lương 

thực, bảo vệ và phát triển rừng, v.v.); 

• Ứng phó với mực nước biển dâng và ngập lụt đô thị.



3. Các chính sách, chiến lược, kế hoạch ứng phó với BĐKH



• Luật Đa dạng sinh học
• Luật Sử dụng NL tiết kiệm, hiệu quả
• Luật Tài nguyên nước
• Luật Phòng chống thiên tai 
• Luật Bảo vệ môi trường
• Luật Khí tượng thủy văn 
• Luật TNMT Biển và Hải đảo

Quan điểm, Mục tiêu
Nhiệm vụ, Giải pháp, Nguyên tắc

• Các chính sách xã hội
• Chiến lược quốc gia
• Kê hoạch quốc gia
• Chương trình quốc gia
• Kế hoạch, Chương trình ngành
• Kế hoạch, Chương trình địa phương

Ứng phó với BĐKH Phát triển bền vững

Giảm nhẹ phát thải Thích ứng với BĐKH

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CHÍNH SÁCH

Khung pháp lý

Hài hòa và Đồng lợi ích



Khung pháp lý – Liên ngành

KHHĐ của Bộ/ngành
CTMTQG ƯPBĐKH (2012-2015)

CTMT ƯPBĐKH & TTX (2016-2020)

Luật Bảo vệ Môi trường
Luật Khí tượng Thủy văn

Kế hoạch PT KT-XH

Nghị quyết 24-NQ/TW

Nghị quyết 08/NQ-CP (2014)

Đề án giảm phát
thải KNK 

(1775/QĐ-TTg)

Chiến lược QG về BĐKH 
(2011) 

KHHĐ QG ứng phó BĐKH 
giai đoạn 2012-2020 (2012)

Chiến lược QG về TTX 
(2012)

KHĐQG về TTX 
giai đoạn 2014-2020 (2014)

Kế hoạch
thực hiện PA 

(2016)

NQ 120/NQ-CP 
PTBV ĐBSCL 

TƯBĐKH 
(2017)

Ủy ban quốc

gia

về BĐKH 

(2012)

Hội đồng

tư vấn cho

UBQG về

BĐKH



Khung pháp lý - Các lĩnh vực 

Năng lượng

Luật sử dụng 
NL TKHQ

CTMTQG về 
sử dụng NL 

TKHQ (2012-
2015)

CL PT NLTT 
đến 2030

Điều chỉnh QH 
PT điện lực 
QG (2011-

2020)

KHHD của Bộ 
CT, XD, 
GTVT

NNPTNT

Luật: Thủy lợi; 
Lâm nghiệp; 

Thủy sản

CTQG về 
REDD+

CTMT PT lâm 
nghiệp BV 

(2016-2020)

KHHĐ
ƯPBĐKH

Bảo vệ và 
PTBV rừng ven 
biển ƯP BĐKH

(2015-2020)

KHHĐ về TTX
(2016-2020)

TNMT

QH mạng 
lưới quan 

trắc TNMT.

KHHĐ ƯP 
với BĐKH

(2016 –
2020)

KH thực 
hiện CTMT 
ƯPBĐKH & 
TTX (2016-

2020)

Xây dựng

KHHĐ ƯP
BĐKH 

(2016-2020)

KHHĐ về 
TTX đến 

2020

Điều chỉnh 
CL QG về 

QL chất thải 
rắn đến 
2025

CL PT nhà ở 
QG đến 

2020

ĐA PT các 
đô thị 

ƯPBĐKH
(2013-2020)

GTVT

Lồng ghép 
BĐKH trong 

CL GTVT đến 
2020

KHHĐ ứng 
phó BĐKH và 
TTX (2016-

2020)

KHHĐ
về PTBV 

(2013-2015)

ĐA kiểm soát 
ô nhiễm MT 
trong hoạt 

động GTVT 

Công 
thương

CL QG về 
NLTT đến 

2030

KHHĐ về
TTX 

(2015-
2020)

Y tế

KHHĐ 
ƯPBĐKH 

(2010-2015)

KHHĐ thực 
hiện PA 

(2017-2030)



Các hoạt động ứng phó với BĐKH

• CTMTQG BĐKH, SP-RCC, v.v..

• Xây dựng Kịch bản BĐKH, KHHĐ ở cấp tỉnh; Tăng 
cường hệ thống cảnh báo sớm, thực hiện các dự án 
trong nước và HTQT, v.v..

Chương trình SP-RCC

Dự án CBICs Trồng, phục hồi 
rừng ngập mặ

Thích ứng 
dựa vào HST

ODA, 
nguồn khác

Trồng 
rừng, 
xây đê

Mô hình thích ứng 
BDKDH

Kê hoạch 
ĐBSCL

Mô hình 
ứng phó 

BĐKH

Assess 
CC 

impacts

Contribut
e to 

reducing 
GHG 

emission 
globally 

Obj
eti
ves

Devel
op 

action 
plans

Develop 
low-

carbon 
economy

Phase I (2009-10)
Launching

Phase II (2011-15)
Decision 1183 (2012) –

Implementation

Phase III (post 2015)
Development

CTMTQG

M
ai
n 
re
su
lts

Successfully assess 
CC impacts

Update CC 
scenarios

Develop action 
plans at local level

Contribute to completing 
institutional system

Raise awareness 
on climate change

Major 
donors: 

JICA, WB, 
DFAT, CIDA, 

AFD, K-
Eximbank

SP-RCC 
implementatio

n

SP-RCC 
establishment

NTP-RCC 
program

Objectives
1. Develop, implement CC policies 

& strategies
2. Policy forum

National Committee 
on Climate Change

- NTP program
- CC & green 

growth strategies

Donors, 
NGOs, private 

sectors

Local 
agencies, 

focal 
points

10 ministries participated, 
with 252 PAs (2009-15)

Develop policy 
framework

PA 
proces

s

Monitoring

Evaluatio
n

Policy 
actions 
(PAs)



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỎA THUẬN PARIS VỀ BĐKH



Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5

NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH



• Quốc tế
oQuy định của Conference of the Parties (COP)

• Trong nước
oMột số chính sách có tác động tới ứng phó BĐKH mới được ban

hành.

oCập nhật Kịch bản phát thải khí nhà kính trong điều kiện phát
triển thông thường (BAU) theo kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà
kính năm cơ sở 2014.

oCập nhật công nghệ các-bon thấp.

Nhu cầu rà soát, cập nhật NDC



Sắp xếp tổ chức:

• Thủ tướng Chính

phủ giao Bộ TNMT

chủ trì, phối hợp

với các Bộ liên

quan rà soát, cập

nhật NDC (Văn bản

số 278/TB-VPCP

ngày 22/6/2017 của

Văn phòng Chính

phủ).

Rà soát, cập nhật NDC

Thứ trưởng Bộ TNMT

(Tổ trưởng)

Thành viên từ Bộ, ngành liên quan

- Vụ KHGDTNMT, Bộ KHĐT

- Vụ các Tổ chức QT, Bộ NG

- Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ TC

- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ TP

- Vụ KHXH và Tự nhiên, Bộ KHCN

- Vụ Tiết kiệm NL và PTBV, Bộ CT

- Vụ Môi trường, Bộ GTVT

- Vụ KHCNMT, Bộ NNPTNT

- Vụ KHCNMT, Bộ XD

Thành viên từ Bộ TNMT

- Cục Biến đổi khí hậu

- Vụ KHCN

- Vụ Pháp chế

- Vụ HTQT

- Tổng Cục MT

- Tổng Cục QLĐĐ

- Tổng Cục BHĐ

- Cục Quản lý TNN

- Viện KHKTTVBĐKH

- Viện CLCSTNMT

Thành viên từ
Hội đồng tư vấn

UBQG BĐKH

Nhóm chuyên gia
do GIZ hỗ trợ



4. Khó khăn/hạn chế trong chính sách và thực thi 



THÁCH THỨC CHUNG

• Nhu cầu thích ứng rất lớn nhưng nguồn lực có hạn

• Đầu tư ban đầu cho giảm nhẹ là cao

• Tham gia của doanh nghiệp còn hạn chế

• Công nghệ carbon thấp có sẵn nhưng đắt

• Nhận thức về sản phẩm và thực hành thân thiện với khí 

hậu

• Hệ thống MRV cần được xây dựng



KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN NDC

• Quy định về tiêu chuẩn công nghệ, dán nhãn thiết bị đã 

có hiệu lực, song việc thực hiện còn chậm, chưa có quy

định chặt chẽ về danh mục dán nhãn cũng như tiêu chuẩn 

cho các loại thiết bị, máy móc;

• Cơ chế hỗ trợ tài chính hiện có chưa đủ mạnh để khuyến 

khích các doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động giảm 

nhẹ phát thải KNK;

Giảm nhẹ



KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN NDC

Giảm nhẹ

• Thị trường công nghệ tiết kiệm NL và NLTT còn hạn chế;

• Nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân về sử 

dụng tiết kiệm năng lượng, ứng dụng NLTT, áp dụng các biện pháp canh 

tác giảm nhẹ phát thải KNK còn hạn chế;

• Hoạt động sản xuất nông nghiệp phân tán và còn qua nhiều cấp quản lý; 

Khó khăn trong triển khai đồng loạt và thực hiện MRV;

Năng lượng

Nông nghiệp



KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN NDC

• Việc thực thi các chính sách bảo vệ phát triển rừng còn gặp nhiều khó khăn; 

• Chưa có cơ chế giám sát việc thực hiện các phương án giảm nhẹ phát thải 

KNK 

• Nguồn thu nhập từ các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng còn thấp; 

• Chưa có cơ chế chính sách cụ thể để thu hút sự tham gia của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trong công tác bảo vệ và phát triển rừng;

• Quy mô của một số phương án trồng rừng kinh doanh gỗ lớn vẫn còn hạn 

chế;

• Ít cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng để thực hiện các phương án trồng 

rừng.

Giảm nhẹ

Rừng



KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN NDC

Giảm nhẹ

• Thể chế, chính sách về quản lý và hỗ trợ xử lý CTR chưa hoàn thiện, 

chồng chéo, chưa được thực thi triệt để. 

• Tổ chức quản lý CTR chưa thống nhất ở cả cấp trung ương và địa phương

• Đầu tư cho xử lý CTR còn ít và chưa cân đối

• Các doanh nghiệp xử lý CTR còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận 

nguồn vốn.
Chất thải



KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN NDC

• Việt Nam vẫn là nước nghèo, tỷ lệ tái nghèo có nguy cơ tăng, nhất 

là khi có thiên tai xảy ra;

• Tỷ lệ thất nghiệp có nguy cơ tăng cao, đặc biệt ở nông thôn;

• Chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe còn thấp;

• Thị trường bảo hiểm chưa thực sự phát triển, đặc biệt thiên tai và 

BĐKH do tính rủi ro cao;

Thích ứng



KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN NDC

• Nhu cầu cho phòng chống thiên tai, ứng phó với BĐKH, NBD, ngập lụt đô 

thị rất lớn, tuy nhiên nguồn lực quốc gia còn hạn chế

• Công tác phòng chống thiên tai mới tập trung vào giai đoạn ứng phó sự cố, 

chưa chú trọng đến hoạt động

phòng ngừa; công tác cứu trợ còn chồng chéo; công tác tìm kiếm cứu nạn 

còn thiếu trang thiết bị chuyên dung và lực lượng chuyên nghiệp;

• Giải pháp ứng phó: giải pháp công trình (đắp đê, nâng cao cốt nền...), giải 

pháp phi công trình (quy hoạch, trồng rừng ngập mặn, trồng cây chắn 

sóng…) vẫn chưa đủ; 

• Quản lý phát triển đô thị còn nhiều bất cập;

• Ý thức cộng đồng trong quản lý thiên tai và ứng phó với BĐKH đã được chú 

trọng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế 

Thích ứng



5. Nội dung có thể khai thác về BĐKH của báo chí 



THỰC TRẠNG KHAI THÁC VỀ BĐKH CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

quan điểm, góc 
nhìn đa chiều từ 
các chuyên gia, 
nhà khoa học ở 

tất cả các lĩnh vực 
liên quan

thực tiễn công tác 

ứng phó của các tổ 
chức, cá nhân ở tất cả 

các cấp

hoạt động thực thi 
pháp luật về bảo 
vệ môi trường, 

ứng phó với 
BĐKH của các cơ 

quan quản lý

Thông tin 

nhiều chiều

Ex:

• ĐBSCL, 

• Tây Nguyên, 

• Khu vực ven biển 

miền Trung

• ….

tổ chức xã hội 

- nghề nghiệp 

chủ động tổ chức các hoạt động, lồng ghép 

công tác truyền thông nâng cao nhận thức 

vào các chương trình, dự án cộng đồng.



TRỌNG TÂM BÁO CHÍ CÓ THỂ KHAI THÁC VỀ BĐKH

• Các mô hình tốt về chủ động thích ứng với BĐKH; các nỗ lực giảm phát thải 

KNK ở các ngành, lĩnh vực; các phương án, cách thức thay đổi tập quán sản 

xuất - kinh doanh, tổ chức đời sống dân cư để thích nghi với điều kiện BĐKH, 

từ các cơ sở khoa học đến kinh nghiệm thực tiễn, phương án triển khai trên 

diện rộng... 

• BĐKH không chỉ đem đến nguy cơ mà còn có nhiều cơ hội để chuyển đổi kinh 

tế, phát triển sản xuất bứt phá, tạo lợi thế cạnh tranh.

• Tác động cộng hưởng từ hoạt động phát triển KTXH với biểu hiện của BĐKH,

cảnh báo từ việc phát triển kinh tế thiếu bền vững trong bối cảnh tác động của 

BĐKH

• Tiếp cận vấn đề theo hướng từ cộng đồng đi lên, theo hướng mô tả hoạt động, 

quan điểm, nguyện vọng người dân & hình ảnh của cộng đồng trong việc nhận 

biết và ứng phó với BĐKH qua công việc hằng ngày.



• Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam, IMHEN, 2011

• Intended Nationally Determined Contribution of Vietnam (iNDC), 2015

• Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH, 2016 

• BĐKH và Nước biển dâng cho Việt Nam, IMHEN, 2016 

• Legal policies to respond to climate change in Vietnam - Requirements 
and solutions, Assoc. Prof. Dr. Pham Huu Nghi, Institute of State and 
Law, Vietnam Academy of Social Sciences, 2019; 

• Chính sách pháp lý ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam - Yêu cầu 
và giải pháp, PGS Tiến sĩ Phạm Hữu Nghị, Viện Nhà nước và Pháp luật, 
Học Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 2019; 

TÀI LIỆU THAM KHẢO



• Projected climate change over Southeast Asia simulated using a WRF 
regional climate model, Chakrit Chotamonsak và nnk, 2011.

• Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất của Việt Nam cho
UNFCCC, Bộ TNMT, 2014

• Báo cáo kỹ thuật Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định của Việt
Nam, Bộ TNMT, 2015

• ……

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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Xin trân trọng cảm ơn!


