Chính sách biến đổi khí hậu tại Việt Nam
và Hội đồng tư vấn cho UBQG về BĐKH
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Nhiều Luật liên quan tới ứng phó với BĐKH:
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Đất đai, năm 2001.
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Nhiều Nghị định, Quyết định, chỉ thị, thông tư… của các
cấp liên quan đến BĐKH đã được ban hành
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(3)
Từ CTMTQG đến Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu
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CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA


BĐKH diễn ra nhanh và mạnh mẽ hơn dự kiến; thế giới đã và
đang thay đổi để tích cực và chủ động hơn trong ứng phó với
BĐKH



Nhận thức của các cấp chính quyền, đoàn thể và người dân về
ứng phó với BĐKH cần tiếp tục tăng cường



Chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và huy
động nguồn lực để ứng phó với BĐKH chưa hoàn thiện



Công tác ứng phó cũng còn nhiều bất cập, chưa tính đến đầy đủ
các tác động của BĐKH
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HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
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gia các công trình hoặc vấn đề quan trọng khác;



Tư vấn về phương hướng, quan điểm của Việt Nam về các vấn đề
BĐKH toàn cầu,
cầu việc tham gia các điều ước quốc tế và các hoạt
động HTQT quan trọng;



Tư vấn các giải pháp,
pháp hoạt động quan trọng,
trọng cấp bách,
bách mang tính
liên vùng, liên lĩnh vực ứng phó với BĐKH ; lồng ghép vấn đề
BĐKH vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT
KT-XH;
XH;

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ (tiếp)


Tư vấn các định hướng kết quả nghiên cứu, chuyển giao, ứng
dụng KHCN; đề xuất các hoạt động, chương trình nghiên cứu khoa
học, thử nghiệm công nghệ, giải pháp ứng phó với BĐKH phù hợp
với điều kiện phát triển
ể KT-XH Việt Nam và các định hướng HTQT
trong NCKH và ứng dụng công nghệ ứng phó với BĐKH và kinh tế
các-bon thấp;



Tư vấn các giải pháp và đề xuất các chương trình, dự án nâng cao
nhận thức, tăng cường năng lực, phát triển nguồn nhân lực ứng
phó với BĐKH và tăng trưởng xanh;
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NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN, CẤP BÁCH
TRONG THỜI GIAN TỚI
CTMQTQG ứng phó với với BĐKH giai đoạn 2012-2015:


Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều phối.
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Thẩm định các dự án thành phần do các cơ quan, đơn vị đề xuất.



Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, giám sát, đánh giá tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.
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Thực hiện theo cách tiếp cận từ trên xuống mang tính chiến lược, bao quát.



Tiêu chí mang tính chiến lược ngành, có mục tiêu trung hạn.



Ưu tiên cho những hành động chính sách mang tính liên ngành.
ngành



Đánh giá kết quả dựa trên kết quả triển khai chính sách sau ba năm.



Nâng cao năng lực điều phối của các ngành tham gia.

Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu


Đề xuất với Chính phủ phương hướng, giải pháp mang tính liên Bộ, liên ngành.



Điều hòa, phối hợp giữa các Bộ giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành.



Chỉ đạo
đạo, điều phối,
phối theo dõi,
dõi đôn đốc việc thực hiện các chiến lược,
lược chương trình
trình.



Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ, đàm phán.

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 2015-2020
CỦA HỘI
Ộ ĐỒNG TƯ VẤN
Các nhiệm vụ chính
1 Tư vấn việc xây dựng iNDC
2 Rà soát chính sách và biện pháp ứng phó
Xá định
đị h các
á nhu
h cầu
ầ nghiên
hiê cứu
ứ khoa
kh
h
học
3 Xác
4

Phân tích những hạn chế và lợi thế trong quản lý
và điều phối

Rà soát các điều ước,
ước thỏa thuận và hợp tác
quốc tế
Phân tích chiến lược, chính sách, chương trình
6
quan trọng cấp quốc gia
Phân tích thỏa thuận toàn cầu 2015 và đề xuất
7
phê chuẩn và thực hiện
5

8

Tư vấn việc xây dựng và triển khai Chương trình
SP-RCC sau 2015

Tư vấn cho Chính phủ và UBQG về các vấn đề có
9 liên quan
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