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V/v góp ý Đề cương Chiến lược quốc gia 

về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 9 năm 2021 

          Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của  

Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục 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 

theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị; Nghị 

quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Bộ Tài nguyên và môi trường được giao chủ trì xây dựng Chiến 

lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 

xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai 

đoạn đến năm 2050 và kính gửi Quý Ủy ban để nghiên cứu và cho ý kiến góp ý 

đối với dự thảo, cụ thể: 

1. Góp ý đối với toàn bộ nội dung dự thảo Đề cương chi tiết. 

2. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính phù hợp với đặc điểm và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương; các giải pháp về huy động nguồn lực (tài chính, nhân lực, khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo) phù hợp để thực hiện Chiến lược. 

3. Đề xuất các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện Chiến lược cho giai đoạn từ nay 

đến năm 2030 và giai đoạn 2031 - 2050. 

Đề nghị Quý Ủy ban gửi văn bản góp ý về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua 

Cục Biến đổi khí hậu) trước ngày 25 tháng 9 năm 2021, đồng thời gửi qua hộp thư 

điện tử để tổng hợp, kịp thời hoàn thiện. Thông tin chi tiết xin liên hệ: bà Chu Thị 

Thanh Hương, điện thoại: 094.654.3030, địa chỉ thư điện tử: ctthuong@monre.gov.vn 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./. 

 
Nơi nhận:                                                            
- Như trên; 

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

- Lưu: VT, VP(TH), BĐKH. 
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