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Kính gửi: - Các Vụ: Pháp chế; Khoa học và Công nghệ; Hợp tác quốc tế;  

                 - Các Tổng cục, các Cục, các Viện trực thuộc Bộ. 
 

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 

2019 (Văn bản số 430/VPCP-TH ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Văn phòng 

Chính phủ), Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng Kế hoạch quốc gia 

thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2019. 

Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu yêu cầu các quốc gia, tùy thuộc vào 

điều kiện cụ thể, tham gia vào quá trình lập kế hoạch thích ứng và thực hiện các 

hành động, có thể bao gồm: (i) Triển khai các nỗ lực, hành động thích ứng với 

biến đổi khí hậu; (ii) Xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến 

đổi khí hậu; (iii) Đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, 

nhằm xây dựng các hành động ưu tiên của quốc gia, có tính đến những người dân, 

địa điểm và hệ sinh thái dễ bị tổn thương; (iv) Giám sát, đánh giá và rút ra các bài 

học từ các kế hoạch, chính sách, chương trình và hành động thích ứng; (v) Tăng 

cường khả năng chống chịu của hệ thống kinh tế - xã hội và sinh thái, bao gồm 

việc đa dạng hóa kinh tế và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên. 

Các quốc gia cũng đã thống nhất mục tiêu của Kế hoạch quốc gia về thích 

ứng với biến đổi khí hậu là nhằm: (i) Giảm tính dễ bị tổng thương đối với các tác 

động của biến đổi khí hậu, bằng cách tăng cường năng lực thích ứng và khả năng 

chống chịu; (ii) Tăng cường việc lồng ghép các hành động thích ứng với biến đổi 

khí hậu vào các chính sách, chiến lược, chương trình, dự án có liên quan, đặc biệt 

là trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các Bộ, ngành và địa 

phương. 

Mục tiêu của Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Việt Nam là đánh giá được những rủi ro, 

mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu đối với các ngành, lĩnh vực, kết quả đạt 

được của các hành động thích ứng đã triển khai, xác định những thiếu hụt và nhu 

cầu thích ứng biến đổi khí hậu để từ đó đề ra các giải pháp, nhiệm vụ ưu tiên của 

các Bộ, ngành và địa phương trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, bảo đảm an 

sinh xã hội và xoá đói giảm nghèo. 

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu 

nêu trên, Bộ yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất các 
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nội dung, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu theo các giai đoạn: 2021 - 2025 

và 2026 – 2030, bao gồm các nhiệm vụ về cơ chế chính sách, khoa học công nghệ, 

đề án, dự án... (Chi tiết theo mẫu bảng biểu tại Phụ lục gửi kèm theo). 

Văn bản đề xuất các nội dung, nhiệm vụ về thích ứng với biến đổi khí hậu 

của đơn vị gửi về Cục Biến đổi khí hậu trước ngày 20 tháng 7 năm 2019 để tổng 

hợp, xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. 

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ bà Trần Thị Thanh Nga, Cục Biến đổi khí hậu, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, điện thoại: 0969.503.888, địa chỉ thư điện tử: 

trthanhnga@gmail.com./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VP(TH), BĐKH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Lê Công Thành 
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Phụ lục: DANH MỤC NHIỆM VỤ (CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN…) THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU PHỤC VỤ  
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