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VIỆT NAM SAU THỎA THUẬN PARIS VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

Việt Nam là một nước đặc biệt dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và vẫn là nước phát thải ít, với 

lượng phát thải là 259 Mt CO2eq vào năm 2013. 

 

Chính phủ Việt Nam thể hiện rõ quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng 

xanh. Năm 2011, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và năm 2012, ban 

hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, cũng như các kế hoạch hành động quốc gia tương ứng. 

Hai chiến lược quốc gia này được đặt dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu do Thủ 

tướng chính phủ đứng đầu. Khí hậu còn là nội dung của một nghị quyết trung ương được ban hành vào 

năm 2013 và được lồng ghép vào kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 

2016-2020. 

 

Tại Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu tháng 9 năm 

2015, Việt Nam đã trình cam kết Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định của mình (Intended 

Nationally Determined Contributions -INDC) với mục tiêu giảm vô điều kiện 8% lượng khí phát thải 

gây hiệu ứng nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường, và có thể lên đến 25% nếu có hỗ trợ từ 

bên ngoài. Các đối tác phát triển đang  hoạt động tại Việt Nam trong đó có Sứ quán Pháp và AFD đã 

tham gia nhiều lần vào quá trình chuẩn bị cho cam kết đóng góp INDC này. 

 

Vào tháng 4 năm 2016, tại New York, Việt Nam đã ký Thỏa thuận Paris và đã phê chuẩn vào tháng 11 

năm 2016. Chính phủ cũng đã ban hành Kế hoạch Hành động để thực hiện các cam kết của Việt Nam 

trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris ngày 28/10/2016.  

 

Việt Nam dự định sẽ điều chỉnh trong năm 2019  những mục tiêu đã đặt ra trong cam kết đóng góp 

INDC của mình trên cơ sở kết quả tổng kết tình hình thực hiện các mục tiêu của Thỏa thuận Paris sau 

khi cuộc họp đánh giá đầu tiên diễn ra. 

 

CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP TẠI VIỆT NAM VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

Hỗ trợ chính sách quốc gia về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là một định hướng chiến lược 

trong hoạt động tại Việt Nam, từ nhiều năm nay, AFD đã hỗ trợ Việt Nam trong quá trình lập chiến 

lược và triển khai các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. 

 

AFD tài trợ các dự án hướng tới giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các 

lĩnh vực phát triển đô thị, năng lượng, nông nghiệp và quản lý nguồn tài nguyên nước được đặc biệt 

quan tâm.  

 

Mặt khác, AFD hỗ trợ các nỗ lực cải thiện môi trường thể chế của Việt Nam để lồng ghép thách thức 

của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu vào tất cả các lĩnh vực kinh tế và tăng cường năng lực quản lý 

nhà nước trong các lĩnh vực đó. 

 

Cơ quan tiến hành đối thoại chính sách công với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong khuôn 

khổ chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SPRCC). Cơ quan tham gia các hội thảo tham 

vấn trong quá trình chuẩn bị cam kết đóng góp NDC của Việt Nam và kế hoạch hành động triển khai 

Thỏa thuận Paris. 

 

AFD đã tham gia tổ chức nhiều cuộc hội thảo và cho ra nhiều ấn bản 
i
về biến đổi khí hậu và phát triển 

bền vững. AFD cũng tổ chức trình chiếu  nhiều bộ phim như “Copenhague”; “Gia Đình”; “Cơn khát 

của thế giới” ; “Ngày mai” cùng nhiều chương trình hội thảo-thảo luận về biến đổi khí hậu với sự tham 

gia của các nhà lãnh đạo và chuyên gia về lĩnh vực này. Một cuộc hội thảo về “Khả năng thích nghi, 

chống chọi và phục hồi của các thành phố và các vùng lãnh thổ của Việt Nam dưới tác động của biến 

đổi khí hậu” dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm 2018. 

 

Khí hậu 

 
Việt Nam Giới thiệu chủ đề 



Chiến lược của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) trong giai đoạn 2016-2020 được xây dựng trên cơ sở 

chiến lược về khí hậu của AFD là cam kết thực hiện « 100% Thỏa thuận chung Paris », nhằm hỗ trợ 

Việt Nam trong tiến trình phát triển với lượng phát thải thấp, bền vững, có khả năng chống chịu và 

phục hồi cao trước biến động bất thường của thời tiết và các tác động của biến đổi khí hậu. Trên tinh 

thần đó, một biên bản ghi nhớ đã được ký kết tại Điện Elysée giữa Bộ TN&MT và AFD vào ngày 

27/03/2018 vừa qua nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

 

Trong khuôn khổ này, AFD đề xuất hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế vĩ mô GEMMES (Generalized 

Monetary Macroeconomics for the Ecological Shift) phiên bản Việt Nam, cho phép phân tích các tác 

động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam trên nhiều khía cạnh và đánh giá các chiến lược thích ứng với 

biến đổi khí hậu phục vụ cho quá trình đưa ra các quyết định trong lĩnh vực này. Chương trình này đã 

được  AFD và Bộ TN&MT công bố triển khai tại cuộc họp báo diễn ra vào ngày 08/05/2018 với dự 

tham gia của đông đảo các bạn trẻ Việt Nam. 

 

 

CÁC DỰ ÁN « KHÍ HẬU » CỦA AFD TẠI VIỆT NAM 

 

Tổng cộng trong giai đoạn từ 2006-2017 đã có 829 triệu euro được cấp cho Việt Nam thông qua 26 dự 

án và chương trình phát triển, góp phần vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và ứng phó với hệ quả 

của quá trình này. 

 

Các dự án giảm thiểu chiếm 72% các dự án Khí hậu và các dự án thích ứng chiếm 28%. Các dự án 

“Khí hậu” này chiếm 67% tổng số tiền cam kết của AFD dành cho Việt Nam trong thời kỳ này.  

 

Trước hết phải kể đến việc tham gia của AFD trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ ứng phó với biến 

đổi khí hậu (Support Program in Response to Climate Change (SPRCC)) cả về hỗ trợ ngân sách lẫn 

tăng cường năng lực. Phương thức cách tân của SP-RCC : một khoản hỗ trợ ngân sách 200 triệu euro 

được chia làm 7 kỳ  (2010-2017), dựa trên cơ sở đối thoại về chính sách chống biến đổi khí hậu của 

Việt Nam. AFD tiếp tục hỗ trợ cho chương trình SPRCC này trong giai đoạn từ 2016-2020, kèm theo 

một khoản hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động triển khai Thỏa thuận Paris.  

 

Các dự án “Khí hậu” có thể được tóm tắt theo các nội dung chính dưới đây : 

 

 Về phần giảm nhẹ, các dự án do AFD tài trợ cho phép tránh được 1,18 triệu tấn CO2/năm nhờ 

các dự án trong lĩnh vực giao thông vận tải và năng lượng tại Việt Nam. 

 Về phần thích ứng, AFD cũng tài trợ cho lĩnh vực quản lý nguồn nước cả ở vùng đô thị lẫn 

khu vực nông thôn, thông qua các dự án hạ tầng cơ sở thủy lợi tưới, tiêu và vệ sinh gắn với 

mục tiêu cải thiện khả năng thích ứng bền vững của người dân và các hoạt động kinh tế của 

địa phương với những biến động bất thường của biến đổi thời tiết và khí hậu (nguyên nhân 

gây úng lụt và xói lở bờ biển). 

 Về vấn đề lưu giữ, có thể tính đến hoạt động hỗ trợ trồng cao su tiểu điền tại miền Trung Việt 

Nam. 

 Cuối cùng, AFD còn hỗ trợ các dự án phát triển đô thị vừa để giảm thiểu khả năng dễ bị tổn 

thương trước những cú sốc về thời tiết, vừa để giảm thiểu lượng phát thải khí gây hiệu ứng 

nhà kính, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ lợi ích của hoạt động cải thiện môi trường đô thị 

(dự án/chương trình giảm thiểu ô nhiễm không khí và đưa vấn đề môi trường vào quy hoạch 

đô thị). 
 
Để có thêm thông tin, xin truy cập : www.afd.fr 

 
                                                           
i
 Hội thảo năm 2008 với ADEME về chính sách hiệu quả năng lượng tại Việt Nam, Diễn đàn kinh tế và tài chính lần thứ 8 

năm 2009 về chủ đề "Năng lượng và Phát triển bền vững", Xuất bản năm 2012 tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh và Việt 

Nam về nhiên liệu sinh học, hiệu quả và cơ chế tài trợ cho các dự án khí hậu, Hội thảo " Theo dõi, giám sát và đánh giá nỗ 

lực ngân sách nhà nước cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Pháp và Việt Nam" trong năm 

2013, hội thảo về chủ đề xói lở bờ biển tháng 5 năm 2017. 

 

http://www.afd.fr/

