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Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 60/2007/NQ-CP (/docs/find-go/60/2007/NQ-CP/) ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 33/TTr-BTNMT (/docs/find-go/33/TTrBTNMT/) ngày 31 tháng 7 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Chương trình),
với những nội dung chủ yếu sau:
I. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Quan điểm
- Ứng phó với biến đổi khí hậu được tiến hành trên nguyên tắc phát triển bền vững, bảo đảm tính hệ thống, tổng
hợp, ngành, liên ngành, vùng, liên vùng, bình đẳng về giới, xóa đói, giảm nghèo.
- Các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm; ứng phó với những tác
động cấp bách trước mắt và những tác động tiềm tàng lâu dài; đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu là yếu tố
quan trọng đảm bảo phát triển bền vững; ứng phó hôm nay sẽ giảm được thiệt hại trong tương lai.
- Ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của các cấp, các ngành,
các tổ chức, mọi người dân và cần được tiến hành với sự đồng thuận và quyết tâm cao, từ phạm vi địa phương,
vùng, quốc gia đến toàn cầu.
- Các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu phải được thể hiện trong các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế
hoạch phát triển của các ngành, các địa phương, được thể chế hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật và
được quán triệt trong tổ chức thực hiện.
- Triển khai ứng phó với biến đổi khí hậu theo nguyên tắc “Trách nhiệm chung nhưng có phân biệt” được xác định
trong Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Việt Nam sẽ thực hiện có hiệu quả chương trình
giảm nhẹ biến đổi khí hậu khi có sự hỗ trợ đầy đủ về vốn và chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển và các
nguồn tài trợ quốc tế khác.
2. Nguyên tắc chỉ đạo
- Chính phủ thống nhất chủ trương và chỉ đạo thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; Bộ Tài
nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm giúp Chính phủ
trong việc chỉ đạo thực hiện đối với lĩnh vực này.
- Bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhằm bảo vệ sự phát triển bền
vững đất nước, các giá trị văn hóa tinh thần và vật chất cho hiện tại và tương lai.
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân đối với việc
ứng phó với biến đổi khí hậu. Từng bước hoàn thiện thể chế, hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương,
nâng cao nhận thức, phổ biến kinh nghiệm về ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Chương trình được thực hiện đồng bộ, theo giai đoạn và có trọng điểm, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu
dài, chủ động, kịp thời, khẩn trương và hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững của từng vùng và từng lĩnh vực.
- Nhà nước đảm bảo các nguồn lực cần thiết, đồng thời huy động sự đóng góp của cộng đồng quốc tế và trong
nước cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng và thực hiện các biện pháp ứng phó với biến đổi
khí hậu phục vụ khai thác tổng hợp, đảm bảo hài hòa với thiên nhiên, đồng bộ với phát triển.
- Đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu.
3. Phạm vi thực hiện Chương trình
Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc theo các giai đoạn sau:
- Giai đoạn I (2009 – 2010): giai đoạn khởi động.
- Giai đoạn II (2011 – 2015): giai đoạn triển khai.
- Giai đoạn III (sau 2015): giai đoạn phát triển.
II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu chiến lược của Chương trình là đánh giá được mức độ tác động của biến đổi khí hậu với các lĩnh vực,
ngành và địa phương trong từng giai đoạn và xây dựng được kế hoạch hành động có tính khả thi để ứng phó hiệu
quả với biến đổi khí hậu cho từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đất
nước, tận dụng các cơ hội phát triển nền kinh tế theo hướng các-bon thấp và tham gia cùng cộng đồng quốc tế
trong nỗ lực giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Đánh giá được mức độ biến đổi của khí hậu Việt Nam do biến đổi khí hậu toàn cầu và mức độ tác động của
biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương.
b) Xác định được các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
c) Tăng cường các hoạt động khoa học công nghệ nhằm xác lập cơ sở khoa học cho các giải pháp ứng phó với
biến đổi khí hậu.
d) Củng cố và tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoại tuyến

đ) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia của cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực.
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e) Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
g) Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển
ngành và địa phương.
h) Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động của các Bộ, ngành và địa phương ứng phó với biến đổi khí
hậu; triển khai các dự án, trước tiên là các dự án thí điểm.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Đánh giá mức độ và tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay là đánh giá diễn biến khí hậu; xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu, đặc
biệt là nước biển dâng; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực, các ngành và các địa phương.
a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010
- Trên cơ sở các nghiên cứu đã có trong và ngoài nước, đầu năm 2009 hoàn thành việc xây dựng các kịch bản
biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển dâng, trên cơ sở đó các Bộ, ngành và địa phương xây dựng kế
hoạch hành động của mình.
- Hoàn thành việc đánh giá mức độ, tính chất và xu thế biến đổi của các yếu tố và hiện tượng khí hậu ở Việt Nam.
- Cuối năm 2010, hoàn thành việc cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển dâng,
cho từng giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2100. Các kịch bản có đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn.
- Hoàn thành việc xây dựng cơ sở khoa học, phương pháp luận và hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí
hậu, đặc biệt là nước biển dâng, đến các lĩnh vực, ngành và địa phương.
- Triển khai thí điểm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng, đối với một số lĩnh vực,
ngành, địa phương nhạy cảm và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu như: tài nguyên nước, nông nghiệp, sức
khỏe, sinh kế, vùng đồng bằng và dải ven biển.
b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015
- Tiếp tục cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển dâng.
- Hoàn thành việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng đến các lĩnh vực, ngành và
địa phương.
2. Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
Trên cơ sở kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và khả năng tổn thương do biến đổi khí hậu đối với các
lĩnh vực, ngành và địa phương, xây dựng và lựa chọn các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010
- Hoàn thành việc xây dựng cơ sở phương pháp luận và các hướng dẫn để xác định các giải pháp ứng phó với
biến đổi khí hậu.
- Thực hiện một số dự án thí điểm về ứng phó với biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương
nhạy cảm và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015
- Hoàn thành việc xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương.
- Bước đầu triển khai các giải pháp ứng phó đã được lựa chọn đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương theo kế
hoạch hành động.
3. Xây dựng chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu
Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ quốc gia nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây
dựng các thể chế, chính sách và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.
a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010
- Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng khung cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu.
- Xây dựng được chương trình khoa học công nghệ quốc gia về biến đổi khí hậu, xác định được các nhiệm vụ
khoa học công nghệ và bắt đầu triển khai thực hiện
b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015
- Hoàn thiện và cập nhật cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu.
- Triển khai có hiệu quả chương trình khoa học công nghệ quốc gia về biến đổi khí hậu tại các Bộ, ngành và địa
phương.
- Cập nhật và triển khai có hiệu quả các nghiên cứu về bản chất, diễn biến, kịch bản và tác động của biến đổi khí
hậu tới các lĩnh vực, khu vực và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tăng cường năng lực ứng
phó với biến đổi khí hậu.
4. Tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu
Rà soát hệ thống pháp luật, chính sách hiện hành, đánh giá mức độ quan tâm đến biến đổi khí hậu trong các văn
bản pháp luật và chính sách của Nhà nước. Xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật, các cơ chế, chính sách đảm bảo các cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.
a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010
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- Xây dựng bộ khung các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế, chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu.
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- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và bộ máy quản lý
thực hiện Chương trình.
b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015
- Ban hành bổ sung và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế, chính sách ứng phó với biến đổi khí
hậu.
- Xác định được các cơ chế, chính sách ưu tiên cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế hoạt động và phối hợp của các cơ quan được giao trách nhiệm về biến đổi
khí hậu.
5. Nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho toàn xã hội về biến đổi khí
hậu; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trình độ cao.
a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010
- Xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức và bắt đầu triển khai thực hiện ở các ngành và địa phương nhạy cảm và
dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.
- Bước đầu triển khai kế hoạch nâng cao nhận thức trong hệ thống giáo dục, đào tạo; xây dựng, phổ cập tài liệu và
phương tiện phục vụ nâng cao nhận thức.
- Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và triển khai thực hiện ở các ngành và địa phương nhạy cảm và
dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.
- Trên 10% cộng đồng dân cư và trên 65% công chức, viên chức nhà nước có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu
và các tác động của nó.
b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015
- Từng bước triển khai có hiệu quả kế hoạch nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu từ trung ương đến địa
phương.
- Hoàn thiện, cập nhật, và phổ cập rộng rãi tài liệu và phương tiện phục vụ nâng cao nhận thức.
- Triển khai kế hoạch nâng cao nhận thức, phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống giáo dục, đào tạo các cấp.
- Trên 80% cộng đồng dân cư và 100% công chức, viên chức nhà nước có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu và
các tác động của nó.
6. Tăng cường hợp tác quốc tế.
Tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ của quốc tế, bao gồm: tài chính, chuyển giao công nghệ thông
qua hợp tác song phương và đa phương. Tham gia các hoạt động hợp tác khu vực và toàn cầu về biến đổi khí
hậu.
a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010
- Xây dựng cơ chế hợp tác giữa Việt Nam với các nhà tài trợ Quốc tế thực hiện các nội dung của Chương trình.
- Thiết lập quan hệ hợp tác song phương và đa phương về ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Việt Nam với một số
nước và tổ chức quốc tế.
- Đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng các thỏa thuận, văn bản quốc tế về biến đổi khí hậu.
- Bổ sung, hoàn thiện bộ khung văn bản quy phạm pháp luật và về cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích đầu tư
vào các dự án Cơ chế phát triển sạch và các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển giao công nghệ thân
thiện với khí hậu, nhằm tạo điều kiện cho các đối tác nước ngoài đầu tư vào các dự án này tại Việt Nam.
b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015
- Hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác giữa Việt Nam với các nhà tài trợ quốc tế thực hiện các nội
dung của Chương trình.
- Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương về ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Việt Nam
với các nước và tổ chức quốc tế.
- Nâng cao được vai trò của Việt Nam trong khu vực và quốc tế về hợp tác và đàm phán về biến đổi khí hậu.
7. Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, phát triển ngành và địa phương
Xem xét đến tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó trong xây dựng, điều chỉnh và bổ
sung các chiến lược, chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành và địa
phương (sau đây gọi tắt là kế hoạch phát triển).
a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010
- Hoàn thành việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các kế hoạch phát triển.
- Hoàn thành việc tổng hợp, phân loại các giải pháp ứng phó đối với từng kế hoạch phát triển.
- Xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy, tài liệu hướng dẫn tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các kế
hoạch phát triển; triển khai thực hiện việc tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu theo các quy định được ban hành.
b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015

Ngoại tuyến

- Thực hiện việc tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển của giai đoạn 2010 – 2020.
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- Đánh giá kết quả tích hợp vào các kế hoạch phát triển của giai đoạn 2010 – 2015.
- Triển khai rộng rãi và hiệu quả việc tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển của các giai
đoạn tiếp theo.
8. Xây dựng các kế hoạch hành động của các Bộ, ngành và địa phương ứng phó với biến đổi khí hậu
Các Bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch hành động của mình để ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc xây
dựng kế hoạch hành động được thực hiện từng bước theo một trình tự nhất định, bảo đảm chất lượng, tính khả thi
và hiệu quả thực hiện.
a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010
- Các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Các Bộ, ngành, địa phương quản lý các lĩnh vực, khu vực nhạy cảm và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu bắt
đầu triển khai kế hoạch hành động.
b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015
Các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện bước đầu kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.
9. Xây dựng và triển khai các dự án của Chương trình
Trong giai đoạn 2009 – 2010, tổ chức xây dựng và triển khai các dự án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu ở các
lĩnh vực và địa phương nhạy cảm và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, nhằm rút kinh nghiệm hoàn thiện kế
hoạch hành động để có thể triển khai toàn diện trong giai đoạn 2011 – 2015.
Danh mục các dự án và kinh phí dự kiến thực hiện các dự án được quy định trong Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định này.
IV. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ
1. Cơ chế tài chính
- Nhà nước đảm bảo các nguồn lực cần thiết, đồng thời huy động sự đóng góp của cộng đồng quốc tế và trong
nước; Nhà nước tạo cơ sở pháp lý khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế - xã hội, các tổ chức
trong và ngoài nước đầu tư cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Phối hợp lồng ghép với các chương trình, dự án khác để thu hút thêm nguồn vốn đầu tư.
- Các dự án và các hoạt động đầu tư thuộc Chương trình sẽ được xem xét, miễn giảm thuế theo các quy định của
pháp luật.
2. Kinh phí của Chương trình
Kinh phí cho các hoạt động thực hiện Chương trình giai đoạn 2009 – 2015 (không bao gồm kinh phí triển khai các
kế hoạch hành động của các Bộ, ngành, địa phương) ước tính khoảng 1.965 tỷ đồng, phân bổ nguồn vốn như
sau:
- Vốn nước ngoài 50%.
- Vốn trong nước 50%, trong đó:
+ Ngân sách trung ương: khoảng 30%.
+ Ngân sách địa phương: khoảng 10%.
+ Thành phần kinh tế tư nhân và các nguồn vốn khác: khoảng 10%.
Kinh phí của Chương trình trong các giai đoạn sau năm 2015 sẽ được xác định cùng với mục tiêu cụ thể của từng
giai đoạn.
3. Phương thức lập kế hoạch vốn của Chương trình
Trình tự lập kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Chương trình, giao và phân bổ chi tiết kế
hoạch, quản lý, thanh toán, quyết toán vốn thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý, điều hành thực hiện các
chương trình mục tiêu quốc gia.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chủ nhiệm và Văn phòng Chương trình
a) Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Ban
Chỉ đạo quốc gia) bao gồm: Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm
Phó Trưởng ban thường trực; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Trưởng ban;
các Ủy viên là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
b) Ban Chủ nhiệm Chương trình (sau đây gọi tắt là Ban Chủ nhiệm) bao gồm: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường làm Chủ nhiệm; hai Phó Chủ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các
Ủy viên là đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Công thương, Lao động –
Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y
tế, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Công an.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt
động của Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chủ nhiệm Chương trình.
c) Văn phòng Chương trình là bộ phận giúp việc Ban Chủ nhiệm điều phối các hoạt động của Chương trình, đặt tại
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoại
tuyến
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chế hoạt động
của Văn
phòng Chương trình.
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2. Trách nhiệm các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan.
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường:
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đã được phân công và nhiệm vụ được giao,
giúp Ban Chủ nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương quản lý và thực hiện Chương trình, tập trung vào
các nội dung:
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện
Chương trình, trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Theo kế hoạch thực hiện Chương trình, tính toán kinh phí cần thiết, báo cáo Ban Chủ nhiệm để tổng hợp kế
hoạch vốn hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định của Luật Ngân sách.
- Hướng dẫn và hỗ trợ các Bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng
phó với biến đổi khí hậu.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra và định kỳ sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Chương trình.
- Điều phối chung các hoạt động về thông tin, giáo dục và truyền thông liên quan đến biến đổi khí hậu.
- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình, đề xuất giải quyết
những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.
- Hướng dẫn, giám sát và đánh giá việc thực hiện Chương trình.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ và thực hiện các đề án được
phân công.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng và hướng dẫn thực hiện bộ khung tiêu chuẩn tích
hợp biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ.
c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ;
Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho Bộ, ngành mình;
thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình; chủ động tham gia các hoạt động phối hợp chung theo chỉ đạo
của Ban Chỉ đạo quốc gia.
d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương mình.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan được phê duyệt trong Chương trình.
- Đảm bảo sử dụng đúng mục tiêu và có hiệu quả nguồn vốn của Chương trình.
- Chủ động huy động thêm nguồn lực và lồng ghép các hoạt động liên quan của các chương trình khác trên địa
bàn để đạt được các mục tiêu của Chương trình.
- Đảm bảo và tuân thủ các nguyên tắc giám sát, đánh giá quy định trong Chương trình.
- Định kỳ báo cáo về tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn tỉnh, thành phố theo
quy định hiện hành.
đ) Các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp:
Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức phi chính
phủ và doanh nghiệp tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động tham gia vào các hoạt động ứng phó với
biến đổi khí hậu, đặc biệt là lĩnh vực thông tin, giáo dục và truyền thông; hỗ trợ và huy động sự tham gia của cộng
đồng, phổ biến kinh nghiệm các mô hình ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; thực hiện hoặc tham gia thực hiện
các đề án, dự án trong Chương trình và kế hoạch hành động của các Bộ, ngành, địa phương.
3. Giám sát, đánh giá
Việc giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình được thực hiện ở cấp quốc gia, ngành,
lĩnh vực và địa phương:
- Cấp quận, huyện:
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, quản lý và lưu giữ thông tin,
chuẩn bị báo cáo theo định kỳ.
+ Ủy ban nhân dân quận, huyện định kỳ gửi báo cáo tổng hợp cho cơ quan thường trực Chương trình của tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.
- Cấp tỉnh, thành phố:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực Chương trình, chịu trách nhiệm quản lý và lưu giữ những số
liệu và thông tin liên quan; kiểm tra và hướng dẫn cấp quận, huyện gửi báo cáo đúng định kỳ.
+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp thông tin và gửi báo cáo định kỳ lên Ban Chủ
nhiệm.
- Cấp trung ương:

Ngoại tuyến

http://hethongphapluatvietnam.com/quyet-dinh-158-2008-qd-ttg-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-do-thu-t…

7/14

01/03/2018

Quyết định 158/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

+ Các Bộ, ngành chịu trách nhiệm định kỳ báo cáo Ban Chủ nhiệm.
+ Ban Chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý và lưu giữ thông tin do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ,
ngành Báo cáo; kiểm tra và hướng dẫn cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo đúng
định kỳ; kiểm tra nguồn số liệu và độ tin cậy của các số liệu; Ban Chủ nhiệm chuẩn bị các báo cáo định kỳ gửi Ban
Chỉ đạo quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính
trị - xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội.
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b)

Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC
CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ
HẬU GIAI ĐOẠN 2009 – 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
TT

Danh mục, nhiệm vụ, dự án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp chính

I

Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu, xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng

1

- Đánh giá diễn biến của khí hậu ở Việt Nam: xây dựng
phương pháp luận để đánh giá dao động và biến đổi khí
hậu; đánh giá mức độ dao động và tính chất của các yếu
tố và hiện tượng khí hậu, đặc biệt là nhiệt độ, lượng mưa,
thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan; đánh giá xu
thế biến đổi của các yếu tố khí hậu: nhiệt độ, lượng mưa,
mực nước biển, thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán..).
- Xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển
dâng: xác định cơ sở khoa học và phương pháp luận;
phân tích đánh giá các kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu
và khu vực; xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và
nước biển dâng chi tiết cho các vùng theo từng giai đoạn
từ 2010 đến 2100 ở Việt Nam.

II

Bộ Tài nguyên và
Môi trường

Các Bộ, ngành, địa phương

Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu
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Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ
quốc gia (trung hạn và dài hạn) nhằm cung cấp cơ sở
khoa học cho việc xây dựng các thể chế, chính sách và
kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Với
các nội dung chính:
- Đẩy mạnh các nghiên cứu về những hiện tượng, bản
chất khoa học, những điều chưa biết rõ về biến đổi khí
hậu; tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế - xã hội
phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội (chi phí – lợi
ích) của các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu;

2

- Xem xét để đưa các vấn đề biến đổi khí hậu vào các
chương trình bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài
nguyên và phòng tránh thiên tai, chương trình nghiên cứu
biển…;
- Đẩy mạnh nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm tăng cường
hệ thống giám sát về khí hậu và biến đổi khí hậu;

Bộ Khoa học và
Công nghệ, Bộ
Tài nguyên và
Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, các Bộ,
ngành, địa phương

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá tác động hoặc
biến đổi khí hậu;
- Nghiên cứu các công nghệ giảm nhẹ phát thải khí nhà
kính và các công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Đẩy mạnh việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ
sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực và triển khai công nghệ
trong các lĩnh vực có liên quan;
- Tăng cường hợp tác quốc tế trong các hoạt động khoa
học công nghệ, áp dụng và chuyển giao có hiệu quả các
công nghệ thân thiện với khí hậu.
III

Tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu

3

Xây dựng các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết Ban Bí thư, Bộ
Chính trị về biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và
Môi trường (mời
Văn phòng Trung
ương Đảng đồng
chủ trì)

4.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức, quản lý
Chương trình, kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi
khí hậu từ Trung ương đến địa phương và tại các Bộ,
ngành liên quan

Các Bộ, ngành
và địa phương

Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Nội vụ, các Bộ,
ngành, địa phương

IV

Nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực

5

Xây dựng kế hoạch và chương trình triển khai các hoạt
động nâng cao nhận thức cho các nhóm đối tượng lựa
chọn trong hệ thống của Đảng, bộ máy quản lý các cấp,
các tổ chức quần chúng, các cơ quan truyền thông và
cộng đồng

Bộ Tài nguyên và
Môi trường

Bộ Công an, Ban Tuyên
giáo Trung ương và các
Bộ, ngành, địa phương,
các tổ chức xã hội

6

Xây dựng chương trình đào tạo và giáo dục về biến đổi
khí hậu trong chương trình giáo dục các cấp

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Công an, các
Bộ, ngành, địa phương liên
quan

Bộ Thông tin và
Truyền thông

Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Tài nguyên và Môi
trường, Nông nghiệp và
phát triển nông thôn, Giáo
dục và Đào tạo và các Bộ,
ngành, địa phương, các tổ
chức xã hội

8

Thực hiện công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức
cộng đồng về biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và
môi trường (mời
Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đồng
chủ trì)

Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, các tổ chức xã
hội, các Bộ, ngành, địa
phương

9

Thực hiện công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức
về vai trò của phụ nữ và vấn đề giới trong công tác ứng
phó với biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và
Môi trường (mời
Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam
đồng chủ trì)

Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, Bộ Công an, các
tổ chức xã hội, các Bộ,
ngành, địa phương

7

Xây dựng các chương trình thông tin chuyên đề (báo, đài,
truyền hình, Web, v.v.) phục vụ tuyên truyền nâng cao
nhận thức về biến đổi khí hậu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
các Bộ, ngành, địa phương
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Bộ Tài nguyên và
Môi trường (mời
Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí
Minh đồng chủ
trì)

Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, các tổ chức xã
hội, các Bộ, ngành, địa
phương

10

Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vận động, các cuộc
thi tìm hiểu về biến đổi khí hậu.

V

Tăng cường hợp tác quốc tế

11

Tăng cường năng lực tham gia các hoạt động đàm phán
khu vực và quốc tế về biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và
môi trường

Bộ Ngoại giao, các Bộ,
ngành, địa phương

12

Tăng cường hệ thống trao đổi thông tin quốc tế về biến
đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và
môi trường

Bộ Ngoại giao, các Bộ,
ngành, địa phương

VI

Xây dựng bộ khung tiêu chuẩn tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu trong xây dựng và thực hiện các đề
án, dự án phát triển kinh tế - xã hội

13

Xây dựng bộ khung tiêu chuẩn tích hợp vấn đề biến đổi
khí hậu trong xây dựng và thực hiện các đề án, dự án
phát triển kinh tế - xã hội.

VII

Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Các Bộ, ngành, địa
phương, các Văn phòng
Ban Chỉ đạo biến đổi khí
hậu tại các ngành, địa
phương

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý;
- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;
14

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến
lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;

Bộ Tài nguyên và
Môi trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
các Bộ, ngành, địa phương

Bộ Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, các Bộ, ngành, địa
phương

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: cải
thiện, nâng cấp hệ thống quan trắc khí hậu và cảnh báo
sớm biến đổi khí hậu, thiên tai; xây dựng mô hình quản lý
tổng hợp lưu vực sông, mô hình quản lý tổng hợp dải ven
biển theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao
khả năng dự báo, cảnh báo phục vụ phòng chống và giảm
nhẹ thiên tai; đề xuất các giải pháp khắc phục hậu quả
sau thiên tai; thực hiện các dự án thí điểm
Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn.
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý;
- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ Quản lý;
- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến
lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;
15

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: xây
dựng các mô hình kinh tế - sinh thái ven biển nhằm thích
ứng với biến đổi khí hậu; nghiên cứu cơ sở khoa học,
thực tiễn và đề xuất các phương án phát triển kinh tế - xã
hội ở vùng khô hạn thường xuyên; đề xuất tích hợp các
vấn đề biến đổi khí hậu vào quá trình xây dựng các biện
pháp bảo đảm an ninh nguồn nước cho các hệ thống thủy
lợi, an toàn hệ thống đê biển, hồ chứa; đề xuất các
phương án phát triển rừng phòng hộ (rừng đầu nguồn và
rừng ven biển) theo các kịch bản biến đổi khí hậu; nghiên
cứu điều chỉnh quy hoạch và chiến lược quản lý hệ thống
các khu bảo tồn của Việt Nam nhằm thích ứng với biến
đổi khí hậu; thực hiện các dự án thí điểm.
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Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý.
- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý.
16

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến
lược, chương trình, kế hoạch, và quy hoạch của Bộ;
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: kết
hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, xây dựng hướng
dẫn quy trình tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào
các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các địa
phương và kế hoạch phát triển của các Bộ, ngành; kế
hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cho các vùng, miền;
xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư trong
lĩnh vực cơ chế phát triển sạch, giảm phát thải, bảo vệ
môi trường, thực hiện các dự án thí điểm.

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, các
Bộ, ngành, địa phương

Bộ Công an

Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, các Bộ, ngành, địa
phương

Bộ Quốc phòng

Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, các Bộ, ngành, địa
phương

Bộ Giao thông
vận tải

Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, các Bộ, ngành, địa
phương

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu của Bộ Công an.
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý.
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- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;
- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến
lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: xây
dựng chương trình, giáo trình tập huấn, luyện tập, tập trận
các nhiệm vụ ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn và phản ứng
nhanh trong các trường hợp khẩn cấp liên quan đến biến
đổi khí hậu, thiên tai; thực hiện các dự án thí điểm.
Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu của Bộ Quốc phòng.
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý;
- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;
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- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến
lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: điều
chỉnh các kế hoạch, quy hoạch theo hướng thích ứng với
biến đổi khí hậu; xây dựng chương trình, giáo trình tập
huấn, luyện tập, tập trận các nhiệm vụ ứng cứu, cứu hộ,
cứu nạn và phản ứng nhanh trong các trường hợp khẩn
cấp liên quan đến biến đổi khí hậu, thiên tai; thực hiện các
dự án thí điểm.
Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu của Bộ Giao thông vận tải.
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý;
- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý.
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- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến
lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: các
phương án điều chỉnh các quy hoạch và thiết kế các công
trình giao thông vận tải; kế hoạch và các giải pháp giảm
nhẹ phát thải: tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng,
tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng mới thân
thiện với khí hậu và môi trường; giảm ùn tắc giao thông;
thực hiện các dự án thí điểm
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Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu của Bộ Công thương.
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý;
- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;
20

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến
lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;

Bộ Công thương

Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, các Bộ, ngành, địa
phương

Bộ Y tế

Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, các Bộ, ngành, địa
phương

Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, các Bộ, ngành, địa
phương

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan: tiết kiệm và
sử dụng hiệu quả năng lượng; nghiên cứu ứng dụng các
công nghệ giảm nhẹ phát thải và tiết kiệm năng lượng
(chú trọng tới sử dụng các loại năng lượng tái tạo);
nghiên cứu đề xuất các biện pháp bảo đảm an ninh năng
lượng theo định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu;
nghiên cứu đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí
hậu trong các hoạt động thương mại; thực hiện các dự án
thí điểm.
Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu của Bộ Y tế.
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý;
- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;
- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến
lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;
21

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: các
giải pháp thích ứng với nhiệt độ cao, sóng nhiệt; các giải
pháp phòng, chống các bệnh truyền qua nước, truyền qua
vật chủ trung gian, v.v… dưới tác động của biến đổi khí
hậu; các giải pháp vệ sinh phòng dịch đối với các vùng,
người tị nạn khí hậu; các giải pháp vệ sinh phòng dịch
sau thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán); các giải pháp kiểm soát
các bệnh mới xuất hiện do biến đổi khí hậu; nghiên cứu
đề xuất các nội dung cần bổ sung trong các tiêu chuẩn,
quy chuẩn về y tế và sức khỏe để ứng phó với biến đổi
khí hậu; thực hiện các dự án thí điểm
Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu của Bộ Xây dựng.
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý.
- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;
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- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến
lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: các
phương án điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, các
khu dân cư đô thị theo các kịch bản biến đổi khí hậu;
nghiên cứu đề xuất các nội dung cần bổ sung trong các
tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật xây dựng
để ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện các dự án thí
điểm.

Ngoại tuyến
ể
ế
http://hethongphapluatvietnam.com/quyet-dinh-158-2008-qd-ttg-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-do-thu…

12/14

01/03/2018

Quyết định 158/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã
hội.
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý.
- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;
23

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến
lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác:
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về an ninh việc làm,
giảm đói nghèo cho các vùng có nguy cơ thiên tai cao do
biến đổi khí hậu; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, kế
hoạch di dân, tái định cư, và đảm bảo cuộc sống cho
những cộng đồng dân cư sống trong khu vực có nguy cơ
bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng; các vấn
đề giới, dân số, sinh kế; các vấn đề về HIV và các tệ nạn
xã hội khác, thực hiện các dự án thí điểm.

Bộ Lao động –
Thương binh và
Xã hội

Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, các Bộ, ngành, địa
phương

Bộ Quốc phòng

Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, các Bộ, ngành, địa
phương

Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch

Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, các Bộ, ngành địa
phương

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

Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, các Bộ, ngành liên
quan

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng trong lĩnh vực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn;
- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng trong lĩnh vực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn;
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- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến
lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Ủy ban;
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: nghiên
cứu, xây dựng quy hoạch mạng lưới cứu hộ, cứu nạn
theo định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu cho từng
khu vực và từng loại thiên tai; xây dựng quy chế bảo đảm
tính hiệu quả hoạt động của mạng lưới cứu hộ, cứu nạn;
thực hiện các dự án thí điểm.
Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý;
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- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;
- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến
lược, chương trình, kế hoạch, và quy hoạch của Bộ;
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: nghiên
cứu đề xuất các biện pháp bảo tồn các di tích văn hóa,
khu du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện các
dự án thí điểm.
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
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- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng đến địa phương mình.
- Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí
hậu và nước biển dâng.
Tổng cộng

Bằng chữ: một nghìn chín trăm sáu mươi lăm tỷ đồng
(Kinh phí này không bao gồm kinh phí cho việc triển khai các kế hoạch hành động của các Bộ, ngành, địa
phương. Kinh phí cho việc triển khai kế hoạch hành động của các Bộ, ngành, địa phương sẽ được xác định
cụ thể trên cơ sở những nội dung công việc của các kế hoạch này)
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