
LàM gì  
trOnG cuộc cHiến 

chống biến đổi khí hậu? 

Về mặt kinh tế, ấm lên toàn cầu có thể làm kinh tế thế giới suy giảm đến 20%. 
nếu không hành động, tổng thiệt hại do BĐKH gây ra sẽ tương đương ít nhất là 
5% GDP toàn cầu mỗi năm. ngược lại, theo ước tính, nếu thế giới chỉ cần 1% 
GDP cho cuộc chiến chống BĐKH thì có thể tránh được những tác động xấu của 
thảm họa này.

trên phạm vi toàn cầu, chưa bao giờ cộng đồng quốc tế lại có sự đồng thuận và 
quyết tâm cao như vậy trong cuộc chiến chống BĐKH. Ba năm liền, thông điệp 
của tổ chức Môi trường LHQ (unEP) gửi nhân loại nhân ngày môi trường thế 
giới (ngày 5/6) đều tập trung vào chủ đề BĐKH với mức độ ngày một khẩn thiết 
hơn: “Băng tan - một vấn đề nóng bỏng?" (2007); “Hãy thay đổi thói quen! 
Hướng tới một nền kinh tế ít các bon" (2008) và năm 2009 là “trái đất đang cần 
bạn! Hãy Liên HợP lại để phòng chống BĐKH".

nhiều nước trên thế giới đã xây dựng và triển khai các chương trình, Kế hoạch 
ứng phó với BĐKH trong đó có Kế hoạch Quốc gia thích ứng với BĐKH của các 
nước đang phát triển (nAPA).

tHực tế cỦA Viêt nAM

chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu (ntP)
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày 2/12/2008 và trở thành 
định hướng và chiến lược cơ bản quốc gia để ứng phó với BĐKH. chương 
trình này được thực hiện trên phạm vi toàn quốc theo ba giai đoạn: Khởi 
động (2009 - 2010), triển khai (2011 - 2015) và Phát triển (sau 2015). 

Mục tiêu chiến lược của chương trình là đánh giá được mức độ tác động của 
BĐKH đối 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 BĐKH 
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 ít cácbon 
và tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giảm nhẹ BĐKH, bảo vệ hệ 
thống khí hậu trái đất.
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Biến ĐỔi KHí Hậu

chương trình tập trung vào 
các mục tiêu cụ thể: Đánh 
giá mức độ biến đổi của khí 
hậu Việt nam do BĐKH toàn 
cầu và mức độ tác động của 
BĐKH đối với các lĩnh vực, 
ngành và địa phương; Xác 
định được các giải pháp ứng 
phó với BĐKH; tăng cường 
các hoạt động khoa học 
công nghệ nhằm xác lập các 
cơ sở khoa học và thực tiễn 
cho các giải pháp ứng phó 
với BĐKH; củng cố và tăng 
cường năng lực tổ chức, thể 
chế, chính sách về BĐKH; 
nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm tham gia của cộng đồng và 
phát triển nguồn nhân lực; tăng 
cường hợp tác quốc tế nhằm tranh 
thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của quốc tế 
trong ứng phó với BĐKH; tích hợp 
vấn đề BĐKH vào các chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, phát triển ngành và địa 
phương; Xây dựng và triển khai các 
kế hoạch hành động của các bộ, 
ngành và địa phương ứng phó với 
BĐKH; triển khai các dự án, trước 
tiên là các dự án thí điểm.

cHúnG tA PHẢi LàM Gì?

Vừa qua, các kịch bản về BĐKH ở 
Việt nam, đặc biệt là nước biển dâng 

từ năm 2010 - 2100 về cơ bản đã 
được xây dựng và cập nhật. nhiệm 
vụ tiếp theo là dựa trên các kịch 
bản này, tất cả các bộ, ngành và 
địa phương sẽ phải: Đánh giá được 
tác động của các kịch bản BĐKH tới 
các lĩnh vực hoạt động của ngành, 
của địa phương và trên cơ sở đó xây 
dựng một kế hoạch hành động chi 
tiết phù hợp cho ngành cũng như 
địa phương mình để từ năm 2011 
chuyển sang giai đoạn tiếp theo giai 
đoạn 2 – giai đoạn triển khai thực sự 
những hoạt động thích ứng và giảm 
nhẹ BĐKH trên phạm vi toàn quốc.

Để là được điều này, chúng ta sẽ phải 
đối mặt với nhiều khó khăn và thách 
thức lớn. Khó khăn trước tiên là sự 
yếu kém về nhận thức của toàn xã 

hội, ở mọi cấp, từ các 
nhà hoạch định chính 
sách, các cán bộ ở các 
ngành và địa phương, 
các tổ chức xã hội cũng 
như bản thân các cộng 
đồng về tác động của 
BĐKH. Vì thế, nâng cao 
nhận thức về BĐKH rõ 
ràng là hoạt động cần 
được ưu tiên đầu tiên, 
phải được làm ngay và 
làm một cách hệ thống 
đối với mọi tầng lớp 
trong xã hội.

Khó khăn thứ hai là khả 
năng tích hợp các vấn 

đề BĐKH vào các quá trình hoạch 
định chính sách: các chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình phát 
triển và sự phối hợp điều hành thực 
hiện giữa các ban ngành, giữa các 
cấp từ trung ương tới địa phương. 
Đây chính là vấn đề xây dựng năng 
lực gồm năng lực tổ chức, năng lực 
khoa học công nghệ, năng lực con 
người… các hoạt động này có lẽ 
cần phải đi trước một bước và cũng 
phải làm ngay từ bây giờ, trong đó 
chức năng quan trọng thuộc về các 
cơ quan giáo dục - đào tạo và khoa 
học - công nghệ…

tổng Bí thư nông Đức Mạnh thăm hỏi đồng bào lũ lụt miền trung 

“cHúnG tA Đã Mất 30 năM ĐỂ trAnH cãi XEM có ĐúnG Là trÁi Đất 
ĐAnG ấM Lên KHÔnG. GiÁ nHư KHi ấY cHúnG tA HànH ĐộnG nGAY 
tHì cÁi GiÁ PHẢi trẢ ấY Đã KHÔnG QuÁ cAO nHư BâY Giờ... cHúnG 
tA KHÔnG còn tHời GiAn ĐỂ trAnH cãi nữA, tHế Giới cần PHẢi 
HànH ĐộnG nGAY cHứ KHÔnG tHỂ cHần cHừ tHêM nữA. cHúnG tA 
KHÔnG tHỂ XA Xỉ cHuYỂn Vấn Đề nàY cHO tHế Hệ SAu QuYết ĐịnH” 
- AcHiM StEinEr  (GiÁM Đốc unEP).
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