
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                  

Số:             /BTNMT-BĐKH 

V/v triển khai thực hiện Hệ thống giám sát  

và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi  

khí hậu cấp quốc gia  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2022 

  
 

                Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

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

 

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, ngày 28 tháng 01 

năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt 

động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia tại Quyết định số 148/QĐ-TTg 

(gọi tắt là Hệ thống giám sát, đánh giá) nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt 

động thích ứng với biến đổi khí hậu và công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí 

hậu. Hệ thống giám sát, đánh giá quy định các nhóm nội dung kèm theo các chỉ số 

giám sát, đánh giá cụ thể của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; quy 

định trách nhiệm của các Bộ và cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 

việc tổ chức thực hiện Hệ thống giám sát, đánh giá. 

Để triển khai thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng 

với biến đổi khí hậu cấp quốc gia, gắn với việc thực hiện Kế hoạch quốc gia thích 

ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được 

Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 

năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm bố trí 

nguồn lực và chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức giám sát, đánh giá các hoạt động 

thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý; cập nhật thông tin và báo cáo 

kết quả thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đang khẩn trương xây dựng phần mềm báo cáo kết quả và cơ 

sở dữ liệu giám sát, đánh giá trực tuyến để áp dụng trong năm 2022. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên 

hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Biến đổi khí hậu) theo địa chỉ số 10 

Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; điện thoại: 024.37759431, địa chỉ 

thư điện tử: bdkh@monre.gov.vn.  

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, VP(TH), BĐKH. 

     

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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