
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:              /BTNMT-TCKTTV 

V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo  

Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

  

              Hà Nội, ngày         tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:    

 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Xây dựng; Công Thương; Giao thông 

vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công 

nghệ; Thông tin và Truyền thông; Y tế; 

                  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Thực hiện Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí 

hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

tổ chức xây dựng và hoàn thành dự thảo Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia (sau 

đây viết tắt là dự thảo Báo cáo, gửi kèm theo Công văn).  

Dự thảo Báo cáo đã đánh giá hiện trạng khí hậu, mức độ thay đổi của khí 

hậu và phân tích những tác động của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam; dự kiến 

sau khi được ban hành sẽ là tài liệu chính thức phục vụ việc xây dựng, triển khai 

thực hiện các kế hoạch, hỗ trợ lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào các 

hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành và địa phương. Vì vậy, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được ý kiến góp ý của các bộ, ngành, 

địa phương để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo. 

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (qua Tổng cục Khí tượng Thủy văn, số 8 phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà 

Nội; điện thoại: 024.32673199 - máy lẻ 410) trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 để 

tổng hợp. 

Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan./.    

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Viện KTTVBĐKH; 

- Lưu: VT, TCKTTV. LH70. 

KT. BỘ TRƯỞNG                                         

THỨ TRƯỞNG                                     
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