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THÔNG MINH VÌ TƯƠNG LAI BỀN VỮNG
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THÁNG 4 NăM 2015

Vietnam Ministry 
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Chính phủ Việt Nam đã hoàn thành báo cáo Rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu (CPEIR) với sự hỗ trợ của Ngân hàng 
Thế giới và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc. Báo cáo này đánh giá các chính sách và chi tiêu cho biến đổi khí hậu (BĐKH) 
của Việt Nam trong giai đoạn 2010–2013 tại năm bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải) và ba tỉnh (Bắc Ninh, Quảng Nam và An Giang). Để đánh giá chi tiêu công và 
tăng cường sự gắn kết với các mục tiêu và mục đích chính sách, một tiêu chí phân loại chi tiêu cho ứng phó với BĐKH đã được xây 
dựng. Phương pháp này được sử dụng để phân loại chi tiêu cho ứng phó với BĐKH theo ba trụ cột: (1) Chính sách và Quản trị (PG), 
Năng lực Khoa học, Công nghệ và Xã hội (ST), và Thực hiện đầu tư cho ứng phó với BĐKH (CCD). Phương pháp này cũng đánh giá 
mối liên hệ giữa các khoản chi tiêu trong mỗi trụ cột và chi tiêu của các ngành với hoạt động ứng phó với biến đổi (BĐKH) của Việt 
Nam. Tuy nghiên cứu này không đại diện cho toàn bộ các nỗ lực ứng phó với BĐKH của Việt Nam do khoảng 70% tổng chi đầu tư 
được thực hiện tại cấp tỉnh, nhưng do nghiên cứu được tiến hành tại năm bộ ngành quan trọng trong ứng phó với BĐKH về thể chế, 
chính sách và chi tiêu, nên có thể nói báo cáo đóng vai trò quan trọng với các đánh giá sâu sắc về chi tiêu cho ứng phó với BĐKH 
của Việt Nam.

Dựa trên những kết quả nghiên cứu, Báo cáo Rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu đề xuất các giải pháp và khuyến 
nghị nhằm thúc đẩy công tác ứng phó với BĐKH của Việt Nam thông qua ngân sách nhà nước và cung cấp phân tích và thông tin cho 
các cơ quan ra quyết định về mức độ sẵn sàng trong việc nhân rộng các nỗ lực này, cũng như tăng cường sự gắn kết giữa các chính 
sách của ngành và tỉnh. Báo cáo này được công bố vào một thời điểm thuận lợi cho phép các khuyến nghị của nghiên cứu cung cấp 
thông tin cho quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế—xã hội (PTKTXH) giai đoạn 2016–2020 khi Việt nam 
tăng cường những ứng phó của mình trước các rủi ro do BĐKH gây ra. 

Báo cáo đầy đủ và các tài liệu đi kèm có thể được tìm thấy trên website của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư được xây dựng để tìm kiếm các giải pháp tài 
chính cho khí hậu ở Việt Nam (http://cfovn.mpi.gov.vn), và trên website của Ngân Hàng Thế Giới (www.worldbank.org/en/country/vietnam) và 
UNDP (www.vn.undp.org).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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Tác động của Biến đổi khí hậu và nền kinh tế có 
cường độ phát thải cácbon cao đe dọa tiến trình phát 
triển của Việt Nam.
Những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu có tác động xấu tới 
tăng trưởng và giảm nghèo, đồng thời ảnh hưởng đến người 
nghèo và một số ngành của nền kinh tế. Theo Chỉ số về Tính Tổn 
thương với BĐKH (Climate Change Vulnerability Index—CCVI), 
Việt Nam được coi là một trong 30 “nước cực rủi ro” trên thế giới. 
Việt Nam đã trải nghiệm nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng, những 
trận bão có cường độ ngày càng cao, lụt lội và khô hạn ngày càng 
thường xuyên, gây ra tổn thất về người và tài sản cho nền kinh tế. 
Dân cư nghèo ở nông thôn là đối tượng chịu nhiều rủi ro nhất do sự 
phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên làm sinh kế, đặc biệt là 
trong nông nghiệp và thuỷ sản. Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng 
bằng sông Hồng đã bị xâm nhập mặn, gây nguy cơ giảm sản lượng 
nông nghiệp và hàng triệu người đang kiếm sống tại các lưu vực 
sông này. Dân cư thành thị sống ở những khu định cư không hợp 
pháp cũng chịu nhiều rủi ro, đặc biệt là những hiện tượng cực nóng 
hoặc cực ẩm ướt, lụt lội và các cơn bão lớn. 

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, Việt Nam sẽ trở thành một 
nguồn phát thải khí nhà kính chính. Mặc dù trước đây Việt Nam 
không có ảnh hưởng đáng kể đến hiện tượng trái đất nóng lên, dự 
báo cho thấy tổng lượng phát thải sẽ tăng gấp bốn lần từ năm 2010 
đến 20301. Tốc độ gia tăng phát thải của Việt Nam là một trong 
những nước cao nhất trên thế giới và cường độ các-bon trên GDP 
của Việt Nam hiện giờ đứng thứ hai trong vùng, sau Trung Quốc. 
Sự gia tăng này chủ yếu bắt nguồn từ sự tăng trưởng dự kiến trong 
việc sử dụng than để sản xuất điện, dự đoán sẽ chiếm hơn 50% các 
loại năng lượng vào năm 20302.

KếT quả NghiêN cứu Về chíNh sách  
Và chi Tiêu côNg

Việc thực hiện các chiến lược quốc gia về BĐKh và 
tăng trưởng xanh, cũng như các kế hoạch hành động 
tiếp tục giúp xác định nhiệm vụ ứng phó của Việt 
Nam với BĐKh, nhưng cần hài hòa hơn nữa với 
những chính sách của bộ, ngành và địa phương để 
đảm bảo đạt được cả hai mục tiêu thích ứng và  
giảm nhẹ.
chính phủ Việt Nam nhận thức rõ về những thách thức phải 
đối mặt và đã ứng phó mạnh mẽ thông qua các chính sách và 

chương trình nghị sự cấp quốc gia, địa phương và ngành để giải 
quyết vấn đề về tính dễ bị tổn thương với BĐKh và thúc đẩy 
con đường phát triển ít phát thải các-bon và tăng trưởng xanh. 
Trọng tâm chính sách ứng phó BĐKH của Việt Nam là Chiến lược 
quốc gia về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, cũng như các Kế 
hoạch hành động liên quan. Các chính sách này được hỗ trợ bằng 
những chương trình có trọng tâm về BĐKH và tăng trưởng xanh 
(ví dụ như Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH và 
Chương trình Hỗ trợ ứng phó với BĐKH), và một loạt các chiến 
lược liên quan tập trung vào năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng 
lượng, giảm thiểu và quản lý giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm phát 
thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+), và phát triển khoa học 
và công nghệ. Với những chính sách và chương trình hiện nay, cơ sở 
cho các hoạt động ứng phó với BĐKH của Việt Nam đã được tăng 
cường. Tuy nhiên, để thiết lập những nỗ lực ứng phó với BĐKH 
hiệu quả hơn sẽ đòi hỏi phải xây dựng thêm các chính sách khác 
và phát triển năng lực thể chế, đặc biệt là thực hiện, huy động thêm 
nguồn lực, và hỗ trợ nhiều hơn nữa trên toàn quốc cũng như tại các 
địa phương.

Việc lồng ghép các ứng phó với BĐKh vào chính sách của 
ngành đã có tiến triển tích cực trong một số ngành, tuy nhiên 
vẫn còn hạn chế tại một số ngành khác. Một số lĩnh vực như 
nước, năng lượng, quản lý rủi ro thiên tai đã có tiến bộ rõ rệt, tuy 
nhiên kết quả của các ngành như lâm nghiệp, đường bộ và giao 
thông, xây dựng có thể sẽ tích cực hơn khi thực hiện việc lồng ghép 
mạnh mẽ hơn. Những tiến bộ mới đây và quá trình hiện đại hoá hệ 
thống quản lý tài chính công của Việt Nam có thể giúp đảm bảo 
lồng ghép các ứng phó với BĐKH và tạo cơ hội đơn giản hoá hoạt 
động quản lý dữ liệu để hỗ trợ nâng cao hiệu lực của những can 
thiệp hiện nay về BĐKH.

Thích ứng với BĐKh được coi là một ưu tiên trước mắt và đạt 
được kết quả tích cực nhất về chính sách và tình hình thực hiện, 
nhưng cần làm nhiều hơn để đảm bảo hài hòa với quản lý rủi ro 
thiên tai. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một khối lượng công 
việc đáng kể để xây dựng các kịch bản về tác động của BĐKH tại 
các vùng khác nhau giúp xây dựng và thực hiện các ứng phó chống 
chịu với BĐKH, nhưng việc sử dụng, hấp thu, và hội nhập của các 

[1] CHXHCN Việt Nam (2010). Thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam 
theo Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu. Hà Nội: Cộng 
hòa XHCN Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, trang 56.
[2] Ngân hàng Thế giới/ESMAP và DFID “Vạch ra con đường phát triển các-
bon thấp cho Việt Nam” nghiên cứu năm 2014 cho thấy đầu tư tăng thêm của 
một kịch bản phát triển các-bon thấp so với mô hình phát triển thông thường 
(BAU) ước đạt 2 tỷ USD/năm trong giai đoạn 2010–2030, bằng khoảng 1,0% 
GDP. Ước tính này không tính đến những chi phí tăng thêm cần thiết để thực 
hiện thích ứng.
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Việt Nam. Trung bình 18% ngân sách của các bộ trong nghiên cứu 
được dành riêng cho các hoạt động liên quan đến BĐKH. Tuy nhiên, 
vì tổng ngân sách của các bộ giảm xuống, tổng ngân sách dành cho 
ứng phó với BĐKH cũng giảm tương ứng (từ khoảng 4.300 tỷ đồng 
xuống 3.800 tỷ đồng). Tính theo tỷ lệ phần trăm trên GDP, chi cho 
ứng phó với BĐKH vẫn còn thấp, ước tính chỉ bằng 0,1% GDP 
của Việt Nam. Để chuyển đổi từ mô hình phát triển thông thường 
(BAU) sang con đường phát triển ít phát thải các-bon và thích ứng 
với khí hậu, Việt Nam cần tăng tỷ lệ này2. 

chi cho ứng phó với BĐKh tập trung vào các  
dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn để tăng cường  
năng lực chống chịu, tuy nhiên ngân sách dành  
cho các hành động giảm phát thải cácbon cũng  
đang tăng lên.
Trong giai đoạn 2010–2013, chính phủ đã phân bổ khoảng 88% 
chi tiêu cho ứng phó với BĐKh vào các dự án có tạo ra một 
lượng lớn những lợi ích đồng thời về thích ứng với BĐKh. Ngân 
sách này chủ yếu phân bổ cho các dự án thủy lợi của Bộ NN&PTNT 
và giao thông đường bộ của Bộ GTVT, tổng số chiếm 92% chi tiêu 
cho ứng phó với BĐKH của giai đoạn 2010–2012 và phân bổ vốn 
năm 2013. Bộ NN & PTNT có tỷ lệ lớn nhất trong tổng chi ngân 
sách cho ứng phó với BĐKH với 79%, tiếp theo là Bộ GTVT chiếm 
13%. Nói chung, đây là những hoạt động có những tính chất mà các 
lợi ích gián tiếp về thích ứng và giảm nhẹ có thể được tạo ra, nhưng 
lại chưa được nêu một cách rõ ràng trong mục tiêu dự án hoặc kết 
quả dự kiến.

Ngân sách tài trợ trực tiếp cho giảm nhẹ từ chi thường xuyên 
đang có xu hướng tăng. Trong giai đoạn 2010–2013, tỷ lệ chi tiêu 
trực tiếp cho giảm nhẹ chỉ chiếm 2%. Đến năm 2013, ngân sách 
cho giảm nhẹ tăng lên 3,9%, chủ yếu do tăng chi thường xuyên 
qua Chương trình mục tiêu quốc gia tiết kiệm năng lượng. Chi tiêu 
thường xuyên cho ứng phó với BĐKH cũng tài trợ cho các dự án 
vừa thực hiện mục tiêu giảm nhẹ vừa thực hiện mục tiêu thích ứng, 
chiếm khoảng 10% tổng chi tiêu cho ứng phó với BĐKH.
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kịch bản và thông tin rủi ro khí hậu cần được củng cố và tính đến 
khi lập kế hoạch về ứng phó với BĐKH. Ngoài ra, mặc dù phần lớn 
các kế hoạch PTKTXH hiện nay ở cấp quốc gia và cấp tỉnh, cũng 
như quy hoạch ngành trong giai đoạn 2011–2020, thể hiện một số 
ưu tiên về quản lý rủi ro thiên tai, cần nỗ lực hơn nữa để lồng ghép 
đầy đủ những ứng phó với BĐKH.

chính sách giảm nhẹ cũng đã trở thành một ưu tiên quốc gia 
với các mục tiêu cụ thể về giảm phát thải khí nhà kính, nhưng 
những mục tiêu này thường mâu thuẫn và khó thành công do 
chưa được khuyến khích. Các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính của Việt Nam trong các chính sách và chương trình rất đa 
dạng (về đơn vị, cơ sở và khung thời gian) và thường chồng chéo 
hoặc thiếu thực tế. Điều này đòi hỏi cần thống nhất các mục tiêu 
giảm nhẹ giữa các chính sách, kế hoạch và ngành để đảm bảo thực 
hiện có hiệu quả. Ngoài ra, các khoản trợ cấp gián tiếp đối với việc 
sử dụng nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện và vận tải, cũng như 
chính sách giá cả hiện hành sẽ gây khó khăn cho việc đạt được các 
mục tiêu giảm nhẹ hiện nay và trong tương lai.

Để chỉ đạo, phối hợp, điều hoà, và giám sát hoạt động ứng phó 
với BĐKh, chính phủ đã thành lập Ủy ban quốc gia về biến 
đổi khí hậu, nhưng vai trò giám sát của uỷ ban cần được tăng 
cường. Uỷ ban hướng dẫn và giám sát việc xây dựng và thực hiện 
các chính sách về ứng phó với BĐKH. Với việc thành lập Uỷ ban, 
sự phối hợp liên ngành đã dần được cải thiện, nhưng báo cáo về tiến 
độ liên quan đến các mục tiêu BĐKH và tăng trưởng xanh vẫn có 
thể làm được tốt hơn. Việc Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về 
Biến đổi khí hậu được thành lập gần đây tạo cơ hội giúp tư vấn cho 
Uỷ ban trong chính sách và khoa học.

Mặc dù áp dụng chính sách tài khoá thắt chặt, chính 
phủ Việt Nam vẫn dành chi tiêu cho ứng phó với 
BĐKh, nhưng cần tăng ngân sách để giải quyết 
thành công quy mô của những thách thức về BĐKh.
Lượng ngân sách dành cho ứng phó với BĐKh chiếm một phần 
đáng kể trong tổng ngân sách của năm bộ trong nghiên cứu, 
thể hiện một nền tảng lớn hiện nay đã có để thực hiện các hành 
động nhằm tăng cường xử lý những thách thức về BĐKh tại 
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Phần lớn chi ngân sách được dành cho hoạt động đầu 
tư ứng phó với BĐKh, và chỉ dành một lượng nhỏ 
cho các hoạt động Năng lực Khoa học, Kỹ thuật và 
Xã hội, và chính sách và quản trị.
Phần lớn chi tiêu của các bộ tập trung vào các hoạt động đầu tư 
ứng phó với BĐKh. Một tỷ lệ lớn chi tiêu ở cấp bộ (89%) dành cho 
đầu tư ứng phó với BĐKH. Chi tiêu cho ứng phó với BĐKH của 
các bộ khá khiêm tốn cho những nhiệm vụ có tính cơ bản để xây 
dựng một nền kinh tế ít phát thải các-bon và chống chịu với BĐKH. 
Ví dụ, các hoạt động có mục tiêu chính hoặc kết quả mong muốn là 
tăng cường tính chống chịu trong ngành thủy sản ít được quan tâm, 
và chỉ một phần rất nhỏ ngân sách của năm bộ được dành cho các 
hoạt động giảm nhẹ cụ thể như liên quan đến sản xuất năng lượng ít 
phát thải các-bon và các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

chỉ một tỷ lệ nhỏ trong chi tiêu cho ứng phó với BĐKh được 
phân bổ cho xây dựng năng lực khoa học, công nghệ, xã hội và 
chính sách và quản trị, mỗi nội dung này đều có ý nghĩa quan 
trọng trong việc tạo môi trường thúc đẩy đầu tư ứng phó với 
BĐKh. Chi tiêu cho năng lực khoa học, công nghệ, xã hội chiếm 
9% và chính sách và quản trị chỉ chiếm 2% của tổng chi cho BĐKH. 
Hầu hết các nhiệm vụ về xây dựng năng lực khoa học, công nghệ, xã 
hội và chính sách và quản trị đều do Bộ TN&MT thực hiện với ngân 
sách hạn chế, trong đó 61% dành để hỗ trợ năng lực khoa học, công 
nghệ, xã hội và gần như phần còn lại dành cho xây dựng chính sách 
và quản trị, chỉ có một phần rất nhỏ dành cho các nhiệm vụ đầu tư, 
chủ yếu về quản lý tài nguyên nước.  

chi tiêu cho ứng phó với BĐKh tại ba tỉnh Bắc Ninh, quảng 
Nam và An giang cũng giống xu hướng tại các bộ. Chi ngân sách 
tại các tỉnh này chủ yếu dành cho các hoạt động đầu tư và ít chú 
trọng đến các năng lực khoa học, công nghệ, xã hội và chính sách 
quản trị. Điều này phù hợp với năng lực tương đối hạn chế ở cấp 
tỉnh và nhu cầu đối với yếu tố đầu tư tại trung ương và cấp ngành về 
hỗ trợ chính sách và khoa học. Hai tỉnh Bắc Ninh và Quảng Nam đã 
phân bổ một số lượng đáng kể ngân sách của mình cho ứng phó với 
BĐKH (4% mỗi tỉnh), trong khi đó An Giang chỉ chi 1%. Tuy nhiên, 
chi ngân sách phân bổ cho các hoạt động ứng phó với BĐKH tại cả 

ba tỉnh đã tăng với tốc độ trung bình hàng năm cao hơn so với tốc 
độ tăng của tổng chi ngân sách.

Ngân sách chi thường xuyên rất quan trọng vì đây 
là chi tiêu cho các hành động giảm nhẹ cũng như 
các hoạt động về xây dung Năng lực Khoa học, công 
nghệ và Xã hội; chính sách và quản trị.
chi tiêu cho ứng phó với BĐKh của các bộ và địa phương tham 
gia nghiên cứu chủ yếu dành cho đầu tư (92%), còn chi thường 
xuyên ít hơn nhiều; mặc dù trong những năm gần đây tỷ lệ chi 
thường xuyên đã tăng lên. Hầu hết các hoạt động giảm nhẹ được 
tài trợ bằng chi thường xuyên, và mặc dù tổng chi thường xuyên bị 
giảm nhẹ trong giai đoạn 2010–2013, tỷ lệ chi riêng cho nhiệm vụ 
giảm nhẹ đã tăng từ 7% lên 22% trong tổng chi thường xuyên. Chi 
tiêu của Bộ Công thương, mặc dù không lớn, nhưng chủ yếu dành 
cho các hoạt động giảm nhẹ, hầu hết từ nguồn ngân sách chi thường 
xuyên dành cho các hoạt động tiết kiệm năng lượng.

Nhiệm vụ xây dựng năng lực khoa học, công nghệ, xã hội và 
chính sách và quản trị rất quan trọng, vì chúng hỗ trợ các hoạt 
động tăng cường năng lực để thực hiện đầu tư cho ứng phó với 
BĐKh. 94% các hoạt động xây dựng năng lực khoa học, công nghệ, 
xã hội là các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và kỹ thuật 
làm cơ sở xây dựng chính sách, đánh giá tác động và việc xác định 
các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH phù hợp hiện nay. Một 
tỷ lệ rất nhỏ chi tiêu cho ứng phó với BĐKH được dành cho các hoạt 
động về chính sách và quản trị, tập trung vào xây dựng các kế hoạch 
hành động và kế hoạch ngành. 

chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKh đóng vai 
trò quan trọng trong ngân sách chi thường xuyên. Chương trình 
đã cũng cấp đầu vào kỹ thuật quan trọng cho các hoạt động ứng phó 
với BĐKH của Việt Nam thông qua việc hỗ trợ hầu hết các khoản 
chi ngân sách thường xuyên (chiếm 40% tổng chi thường xuyên) 
chủ yếu dành cho các hoạt động cải thiện năng lực và môi trường 
thực hiện đầu tư cho ứng phó với BĐKH. Khoảng 51% chi tiêu của 
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH dành trực tiếp 
cho xây dựng năng lực khoa học, công nghệ và xã hội, và khoảng 
31% trực tiếp cho chính sách và quản trị.

chi cho ứng phó với BĐKh không hoàn toàn thống 
nhất với các mục tiêu chính sách của chiến lược 
quốc gia về BĐKh và chiến lược quốc gia về tăng 
trưởng xanh.
chi tiêu cho ứng phó BĐKh chủ yếu nhằm thực hiện các mục 
tiêu của chiến lược quốc gia về BĐKh và chiến lược quốc gia 
về tăng trưởng xanh nhắm tới “an ninh nước và lương thực” 
(63%) và “cơ sở hạ tầng bền vững” (74%), trong khi đó ngân 
sách cho các mục tiêu khác của hai chiến lược này còn khá 
khiêm tốn hoặc chưa được quan tâm đầu tư. Đặc biệt, các hoạt 
động chính sách và quản trị liên quan đến xây dựng công cụ để thực 
hiện chính sách thích ứng và giảm nhẹ và một số nhiệm vụ đầu 
tư để bảo vệ bờ biển và đê sông, chống xâm nhập mặn, cải thiện 
chất lượng nước và cấp nước vẫn còn đang thiếu vốn. Nhìn chung, 
khoảng 17% các khoản chi cho ứng phó với BĐKH chưa thể gắn 
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thông qua vào năm 2011 đã tài trợ nhiều hơn cho các hoạt động chú 
trọng vào cải thiện khả năng phục hồi của khu vực ven biển và ven 
sông. Chỉ khoảng 6% ngân sách phân bổ cho các dự án được dành 
cho chiến lược tăng trưởng xanh; tất cả đều hướng đến “phát triển 
cơ sở hạ tầng bền vững cho giao thông, năng lượng, thủy lợi và công 
trình đô thị”. Với cơ chế tài chính đã được xác định là một nguồn tài 
chính để thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh vừa được 
ban hành, cần đánh giá lại các tiêu chí lựa chọn và quy trình đánh 
giá (theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ban hành ngày 4/10/2011) và 
hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính này (theo Thông tư liên Bộ số 
03/TTLB-BTNMT-BTC-BKHĐT ban hành ngày 5/3/2013) để lựa 
chọn dự án nhằm gắn kết chặt chẽ hơn với các mục tiêu của Kế 
hoạch hành động tăng trưởng xanh.

Nguồn vốn từ các đối tác phát triển đóng vai trò 
quan trọng trong việc tài trợ các hoạt động ứng phó 
với BĐKh.
Viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho ứng phó với BĐKh đã 
tăng mạnh trong thập kỷ qua. Việt Nam đã huy động được nguồn 
lực trong nước cho các hoạt động ứng phó với BĐKH, nhưng hỗ 
trợ của các đối tác phát triển đã đóng góp khoảng 31% trong tổng 
chi ứng phó với BĐKH. Mặc dù vẫn còn dành chủ yếu cho các hoạt 
động đầu tư cho BĐKH, cả vốn vay và viện trợ không hoàn lại cho 
các hoạt động PG đều tăng. Một số lượng vốn khá lớn của các đối 
tác phát triển cũng đang được tài trợ cho các doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN) để thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến BĐKH, đặc 
biệt là hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo (khoảng 10.000 tỷ 
đồng trong giai đoạn 2010–2013).

chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKh là một 
ví dụ phù hợp về đóng góp của vốn ODA cho các ứng phó với 
BĐKh của Việt Nam. Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 
BĐKH nhận tài trợ của các đối tác phát triển thông qua ngân sách 
nhà nước. Nguồn vốn này đóng một vai trò đặc biệt quan trọng vì đã 
chú trọng vào các hoạt động thúc đẩy việc hỗ trợ lồng ghép những 
hành động ứng phó với BĐKH và xây dựng năng lực. 51% ngân 
sách của Chương trình được dành để xây dựng ST thành một nền 
tảng trong chương trình ứng phó với BĐKH của Việt Nam.

CC1 - Phòng chống
thiên tai/ giám

sát khí hậu (5%)

CC3 - Bảo vệ
và phát triển

rừng bền vững
(11%) 

CC4 - Ứng phó tích
cực với nước biển

dâng (0%)

CC5 - Giảm phát
thải KNK (3%)

CC6 - Tăng cường vai
trò chính phủ trong

ứng phó BĐKH (2%) 

CC7 - Phát triển năng
lực cộng đồng (1%)

CC8 - Phát triển
khoa học,

kỹ thuật (4%)

CC2 - An ninh lương 
thực và nguồn nước (63%)

CC9 - Hợp tác 
quốc tế  (11%) 

Tổng chi cho BĐKH (đầu tư và chi thường xuyên), phân loại theo các 
nhiệm vụ chiến lược của Chiến lược BĐKH (số liệu 2010–2012 là vốn 
thực hiện, số liệu năm 2013 là ngân sách phân bổ, giá cố định năm 2010, 
đơn vị: tỷ đồng 

vào mục tiêu chính sách nào phù hợp của chiến lược quốc gia về 
tăng trưởng xanh, cho thấy tài trợ trực tiếp cho các hoạt động tăng 
cường tính chống chịu chưa được phản ánh trong khung chính sách 
của chiến lược này, mặc dù khung chính sách này có mục tiêu chính 
là thúc đẩy tăng trưởng xanh giảm phát thải các-bon.

Việc phân bổ vốn ban đầu theo cơ chế tài chính của chương 
trình hỗ trợ ứng phó với BDDKh (sP-Rcc) phần lớn được 
thực hiện theo một số mục tiêu nhất định của chiến lược quốc 
gia về BĐKh, và nói chung chưa gắn với mục tiêu của chiến 
lược quốc gia về tăng trưởng xanh vì những mục tiêu này chủ 
yếu bao gồm các hoạt động thích ứng. Do vậy, cơ chế tài chính 
được xây dựng vào năm 2010 để tài trợ cho các dự án ứng phó với 
BĐKH theo một tập hợp các tiêu chí được Thủ tướng Chính phủ 
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TRụ cộT A: Đổi Mới côNg Tác LậP Kế  
hOạch Và Dự TOáN NgâN sách chO ứNg  
Phó Với BĐKh 

cần xây dựng các nhiệm vụ ứng phó với BĐKh 
thành nội dung trọng tâm của Kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội 5 năm sắp tới.
Tăng cường công tác lập kế hoạch về BĐKh trong Kế hoạch 
PTKTXh giai đoạn 2016–2020 là một nội dung rất quan trọng 
để xây dựng định hướng chiến lược trong các kế hoạch và 
ngân sách dành cho ứng phó với BĐKh. Lồng ghép ứng phó với 
BĐKH vào các chương trình ngành và địa phương có thể tạo ra một 
tác động lớn đến ứng phó với BĐKH của chính phủ. Nhờ đó cũng sẽ 
khai thác hơn nữa tiềm năng ứng phó với BĐKH trong từng ngành 
chính. Điều này sẽ tạo điều kiện cho việc xây dựng những hướng 
dẫn chi tiết cho từng bộ ngành và tỉnh về phương pháp trong quá 
trình chuẩn bị các kế hoạch hành động, dự án và chương trình có 
liên quan đến ứng phó với BĐKH trong kế hoạch 5 năm và hàng 
năm, cũng như trình kế hoạch ngân sách. Quá trình xây dựng Kế 
hoạch PTKTXH cũng tạo ra cơ hội đánh giá và xây dựng các hoạt 
động chung để phát triển quy hoạch và dự án đa ngành, theo vùng 

Thiết lập ứng phó với BĐKH thành một 
phần của Kế hoạch PTKTXH 5 năm 

Rà soát, đánh giá, và lưu giữ số liệu chi tiêu 
liên quan đến BĐKH  

Giám sát và báo cáo chương trình ứng phó 
với BĐKH 

Trụ cột A: Đổi mới công tác lập kế hoạch và
dự toán ngân sách cho ứng phó với BĐKH

Cơ quan trung ương và địa phương  

Ủ
y b

an
 q

u
ốc gia

 về B
Đ

K
H

A1

A2

A3

Tăng cường điều phối thể chế ứng phó 
với BĐKH 

Củng cố và hài hoà các chính sách thích 
ứng và giảm nhẹ 

Cải thiện thiết chế tài chính khí hậu

Trụ cột B: Tăng cường thể chế và chính
sách về ứng phó với BĐKH

B1

B2

B3

và căn cứ vào tình hình cụ thể nhằm giải quyết những vùng và vấn 
đề dễ bị tổn thương có ưu tiên cao. Để gắn kết có hiệu quả các hoạt 
động ứng  phó với BĐKH mạnh mẽ với Kế hoạch PTKTXH giai 
đoạn 2016–2020, khuyến nghị Bộ KH & ĐT và Bộ TN & MT cần 
xây dựng kế hoạch trên cơ sở những phát hiện chính của Báo cáo 
báo cáo Rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu, đặc 
biệt về vấn đề lồng ghép ứng phó với BĐKH vào những chương 
trình của ngành và địa phương có thể có tác động lớn đến ứng phó 
với BĐKH.

Xây dựng năng lực để xem xét, đánh giá, và ghi  
nhận chi tiêu liên quan đến BĐKh và tăng trưởng 
xanh sẽ giúp chính phủ quản lý các chương trình 
ứng phó với BĐKh của mình và tăng cường các 
kênh tài trợ.
Xây dựng phương pháp phân loại dựa trên chính sách đối với 
tất cả các khoản chi tiêu cho ứng phó với BĐKh và tăng cường 
quy trình đánh giá sự phù hợp của từng khoản chi cho các mục 
tiêu thích ứng và giảm nhẹ với BĐKh giúp thúc đẩy mạnh mẽ 
hơn sự gắn kết của các hoạt động ứng phó với BĐKh với chu 
kỳ lập kế hoạch và dự toán ngân sách. Báo cáo Rà soát đầu tư và 

hướNg Tới TươNg LAi

các khuyến nghị của báo cáo Rà soát đầu tư và chi tiêu công cho BĐKh nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam 
tăng cường ứng phó với BĐKh thông qua gia tăng sự liên kết giữa các chính sách, kế hoạch và tài chính  
để đạt được các mục tiêu về thích ứng và giảm nhẹ tác động của BĐKh, và bằng cách huy động, phân bổ  
và sử dụng tốt hơn nguồn lực nhằm gia tăng quy mô và hiệu quả ứng phó với BĐKh.

Những khuyến nghị sau đây dựa trên các kết quả nghiên cứu 
và phân tích của Báo cáo Rà soát đầu tư và chi tiêu công cho 
BĐKh, và cùng với Kế hoạch hành động được đề xuất, dựa theo 
một khuôn khổ sắp xếp theo hai trụ cột, đó là a) cải cách hoạt 
động lập kế hoạch và dự toán ngân sách cho ứng phó với BĐKh, 
và b) hợp tác và tăng cường về chính sách và thể chế ứng phó 

với BĐKh. Mỗi trụ cột bao gồm một tập hợp các nội dung, mục 
tiêu và hoạt động để hướng dẫn thực hiện Kế hoạch hành động được 
đề xuất và giúp chính phủ tăng cường ứng phó với BĐKH. Sự tham 
gia liên ngành có hiệu quả là trung tâm của toàn bộ các nỗ lực; như 
vậy, hai trụ cột được nối với nhau bằng một cơ chế phối hợp và hỗ 
trợ mạnh mẽ.
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chi tiêu công cho BĐKH sử dụng tiêu chí phân loại chi tiêu cho ứng 
phó với BĐKH để đánh giá mức độ liên quan của các kế hoạch và 
chương trình tới ứng phó với BĐKH đồng thời giúp sàng lọc, xác 
lập ưu tiên và quản lý chính sách ứng phó với BĐKH. Với việc hoàn 
thiện tiêu chí phân loại này phù hợp hơn với bối cảnh Việt Nam 
và đào tạo các cán bộ áp dụng tiêu chí phân loại, sẽ giúp các bộ 
ngành và địa phương tăng cường lồng ghéo BĐKH và tăng trưởng 
xanh trong quá trình lập kế hoạch PTKTXH và dự toán ngân sách. 
Đặc biệt, việc ban hành tiêu chí phân loại chi tiêu cho ứng phó với 
BĐKH sẽ cho phép chính phủ:

1. Đưa ra đánh giá thường xuyên, toàn diện về tình hình phân bố 
tổng chi tiêu cho ứng phó với BĐKH, bao gồm mối liên hệ với 
các chiến lược quốc gia về ứng phó với BĐKH và tăng trưởng 
xanh, giữa các bộ ngành và các tỉnh;

2. Thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cấp chính quyền và 
giữa chính phủ với các đối tác phát triển;

3. Thiết lập trách nhiệm giải trình về sử dụng vốn và kết quả đạt 
được về các mục tiêu ứng phó với BĐKH; và, nhờ vậy,

4. Tăng các kênh tài trợ ứng phó với BĐKH của Việt Nam và 
hướng dẫn huy động nguồn lực từ các nguồn trong và ngoài  
nước.

cần tăng cường sử dụng và củng cố hệ thống báo cáo 
về BĐKh để đảm bảo từng bước cải thiện hiệu quả 
thực hiện chi tiêu cho ứng phó với BĐKh.
Báo cáo hiệu quả và có tính chiến lược là rất quan trọng để đảm 
bảo sự tín nhiệm đối với các chính sách về BĐKh. Khuyến nghị 
chính phủ định kỳ xây dựng và công bố Báo cáo về BĐKH về tình 
hình sử dụng vốn và đánh giá chung về những kết quả đã đạt được 
so với mục tiêu đề ra. Cần xem Báo cáo là một phần cơ bản của hoạt 
động thực hiện chính sách về ứng phó với BĐKH. Việc cung cấp 
dữ liệu thường xuyên và kịp thời về chi cho ứng phó với BĐKH, 
thông qua việc áp dụng tiêu chí phân loại chi tiêu cho ứng phó với 
BĐKH, sẽ tăng cường mạnh mẽ mối liên hệ và tầm quan trọng của 
báo cáo này và củng cố sự kiểm soát về hành chính và chính trị, 
cũng như hoạt động chỉ đạo chương trình ứng phó với BĐKH nói 
chung. Dần dần các báo cáo này sẽ toàn diện hơn, bao gồm đánh 
giá của tất cả các ngành và địa phương để phản ánh đầy đủ hoạt 
động xây dựng chính sách cũng như kết quả đạt được về những 
mục tiêu thích ứng và giảm nhẹ của chính phủ. Hệ thống thông tin 
quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) có thể giúp đưa tất cả các 
dự án có liên quan đến BĐKH vào ngân sách nhà nước, và có thể 
sử dụng các phương tiện về kế toán, báo cáo, và đối chiếu với ngân 
hàng của mình để theo dõi những khoản chi tiêu và đảm bảo trách 
nhiệm giải trình tài chính đầy đủ đối với tất cả các giao dịch được 
xử lý thông qua hệ thống. Như vậy, việc thí điểm đưa vốn ODA qua 
TABMIS mà hiện đang thực hiện trong các chương trình mục tiêu 
quốc gia cần được đẩy mạnh đến tất cả các chương trình của các 
đối tác phát triển.

Khuyến nghị chính phủ rà soát lại năng lực và đẩy nhanh việc 
xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) gắn với ứng 
phó với BĐKh và xác định các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt 
động quan trọng mang tính chiến lược (KPi) để đánh giá các tác 
động. Thiết kế một hệ thống theo dõi và đánh giá về BĐKH là một 

quá trình phức tạp do tính chất đan xen và bản chất liên ngành của 
các hoạt động ứng phó với BĐKH. Tuy nhiên, một hệ thống theo dõi 
và đánh giá có tính kết hợp có thể được xây dựng bắt đầu từ việc 
chú trọng về nâng cao năng lực và tập trung vào các chỉ tiêu quan 
trọng có ý nghĩa chiến lược ở tất cả các cấp thực hiện. Về lâu dài 
một hệ thống theo dõi và đánh giá hiệu quả sẽ đòi hỏi cần phải duy 
trì những nỗ lực này tại Bộ KH & ĐT và Bộ TN & MT. Quá trình 
giám sát và đánh giá về chi tiêu cho ứng phó với BĐKH hiện còn 
hạn chế do văn bản dự án chưa nêu đầy đủ các mục tiêu, thiếu chỉ 
tiêu đánh giá kết quả hoạt động có thể kiểm chứng được, cộng thêm 
cơ chế phân cấp quản lý ở mức cao tại nhiều chương trình ứng phó 
với BĐKH. Một hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả và chiến 
lược sẽ giúp đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với hoạt động ứng 
phó với BĐKH và lập kế hoạch dài hạn. Cùng với việc áp dụng tiêu 
chí phân loại chi tiêu cho BĐKH ngày càng nhuần nhuyễn hơn, hệ 
thống giám sát và đánh giá sẽ dần dần giúp giải quyết những vấn 
đề này.

TRụ cộT B: hợP Tác Và TăNg cườNg Về 
chíNh sách Và Thể chế ứNg Phó Với BĐKh 

Tăng cường vai trò của Ủy ban quốc gia về BĐKh 
trong điều phối chính sách và xác định ưu tiên các 
chính sách về thích ứng và giảm nhẹ sẽ giúp kết nối 
với quy trình lập kế hoạch và ngân sách. 
Vai trò của Ủy ban quốc gia về BĐKh rất quan trọng trong chỉ 
đạo thực hiện chiến lược quốc gia về BĐKh và chiến lược quốc 
gia về tăng trưởng xanh cũng như các chương trình liên quan 
đến khí hậu để đảm báo tính thống nhất và hài hòa khi thực 
hiện. Hài hòa các ưu tiên trong các chính sách và chương trình về 
thích ứng và giảm nhẹ và gắn kết với quy trình lập kế hoạch và phân 
bổ vốn giúp xác định các ưu tiên. Điều này đòi hỏi tăng cường mạnh 
mẽ vai trò chỉ đạo của Ủy ban quốc gia về BĐKH để hỗ trợ đồng bộ 
hóa các cơ chế xác lập ưu tiên của các chương trình và dự án, đảm 
bảo gắn kết chặt chẽ giữa các cơ chế tài chính, ngân sách và thực 
hiện chính sách thích ứng và giảm nhẹ.

Tăng cường cung cấp thông tin cho Ủy ban BĐKh về kết quả 
hoàn thành các mục tiêu chính sách, bao gồm quy trình lập kế 
hoạch và dự toán ngân sách cho BĐKh và tác động ứng phó 
với BĐKh trong hệ thống giám sát và báo cáo hài hòa có thể 
giảm nguy cơ phân tán, tập trung nguồn lực và tối đa hóa lợi 
ích giảm nhẹ và thích ứng. Tăng cường thông tin và cơ chế phối 
hợp cũng sẽ giúp đảm bảo tất cả các thông tin liên quan được cung 
cấp cho các bộ ngành và cơ quan chủ chốt. Vai trò của Uỷ ban nhờ 
thế sẽ được nâng cao đáng kể. Xây dựng năng lực kỹ thuật phù hợp, 
kết hợp với sự phối hợp vĩ mô tốt hơn sẽ giúp thiết lập ưu tiên ở cấp 
độ kỹ thuật và có cơ sở thực chứng đối với tất cả các hoạt động của 
chương trình, cũng như cho phép đánh giá vĩ mô về sự cân bằng 
tổng thể của chương trình ứng phó với BĐKH (với sự hỗ trợ khoa 
học của Hội đồng cố vấn của Ủy ban quốc gia về BĐKH Việt Nam), 
kết hợp với việc xác định những hạn chế về kỹ thuật và tài chính. 
Cần tăng cường năng lực của Văn phòng thường trực Ủy ban để 
đảm bảo việc thực hiện một hệ thống theo dõi và đánh giá hài hòa 
gắn với chu kỳ lập kế hoạch và dự toán ngân sách và bao hàm một 

9206_CPEIR_Brochure.indd   7 5/4/15   9:48 AM



8

loạt các ứng phó với BĐKH của Việt Nam. Văn phòng thường trực 
đại diện cho một liên kết quan trọng trong việc chuyển thông tin 
chất lượng cao, đã được xác minh và ngắn gọn cho Uỷ ban.

cần phối hợp việc thực hiện các chính sách  
về thích ứng và giảm nhẹ.
cần tăng cường quá trình lập kế hoạch thích ứng, tài trợ và 
thực hiện chính sách cho ứng phó với BĐKh để ứng phó một 
cách hiệu quả với nguy cơ BĐKh đang ngày càng gia tăng. 
Những công việc quan trọng được thực hiện theo các kịch bản 
BĐKH cũng như theo các rủi ro và khả năng dễ bị tổn thương cần 
được thực hiện cho tất cả các ngành và địa phương có liên quan 
để xác định và thực hiện các hành động trước những tổn thương 
liên quan đến khí hậu. Quá trình này cần được thể chế hóa để đảm 
bảo việc xây dựng khả năng chống chịu hiện nay được gắn với 
những phiên bản cập nhật của các kịch bản BĐKH khi xây dựng 
những kịch bản này. Ứng phó với tính dễ tổn thương có nguồn 
gốc khí hậu và quản lý giảm nhẹ rủi ro thiên tai của các bộ ngành 
đều bao gồm cả thích ứng, nhưng khả năng ứng phó hiệu quả hơn 
với nguy cơ thương tổn cần được nâng cao để gắn liền với thích 
ứng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai theo các mục tiêu chính sách cấp 
cao và điều phối thể chế. Các nhóm công tác thích ứng với BĐKH 
và quản lý giảm nhẹ rủi ro thiên tai cần chung tay xây dựng các 
đánh giá mức độ tổn thương tổng hợp và gắn kết hệ thống giám 
sát và đánh giá của dự án với các đánh giá ở cấp cao hơn theo các 
chỉ số thích ứng. Điều này sẽ có kết quả là xây dựng một hệ thống 
giám sát và đánh giá toàn diện và thiết thực trên cơ sở thông lệ 
quốc tế được điều chỉnh để phù hợp với Việt Nam. Việc cải thiện 
tiêu chuẩn thiết kế để đáp ứng các cả mục tiêu thích ứng và giảm 
nhẹ cần được chú trọng trong những cuộc thảo luận về Kế hoạch 
PTKTXH với những cơ quan liên quan đến các hoạt động xây 
dựng.

hoạt động thực hiện chính sách giảm nhẹ phải có cơ sở thực 
chứng và gắn với những nỗ lực toàn cầu. Nỗ lực giảm nhẹ liên 
quan đến các vấn đề chính sách phức tạp mà sẽ được giải quyết dần 
dần. Để thực hiện các cam kết về tăng trưởng phát thải các-bon 
thấp, khuyến nghị chính phủ xây dựng một hệ thống quốc gia về đo 
đạc, báo cáo và thẩm định về xu hướng phát thải khí nhà kính. Hơn 
nữa, chính sách giảm nhẹ cần gắn với những hành động toàn cầu 
và của quốc gia về giảm khí thải nhà kính và mục tiêu tăng trưởng 
xanh. Nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện chính sách giảm 
nhẹ là: (i) đánh giá các hoạt động giảm nhẹ hiện nay và xây dựng 
các mục tiêu giảm nhẹ thống nhất cho giai đoạn sau năm 2020 và lộ 
trình thực hiện các phương án phát triển các-bon thấp; và (ii) thiết 
lập một khuôn khổ chính sách tài chính phù hợp để khuyến khích 
giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Các chính sách và quản lý của 
chính phủ đối với các DNNN về năng lượng cũng rất quan trọng 
và cần được đánh giá vì các doanh nghiệp này thực hiện phần lớn 
những khoản đầu tư về năng lượng và bán năng lượng cho người 
dân. Ngoài ra, cần xác định vai trò của REDD+ là một phần của 
chương trình giảm nhẹ toàn diện.

Tăng cường tổ chức bộ máy về tài chính cho ứng phó 
với BĐKh sẽ cho phép điều phối và huy động các 
nguồn lực tài trợ các hoạt động ứng phó với BĐKh 
và xác định các chính sách quan trọng, những rủi ro 
và thiếu hụt tài chính.
cần tăng cường và thống nhất tổ chức bộ máy về tài chính cho 
khí hậu thông qua hoàn thiện công tác lập kế hoạch, dự toán 
ngân sách, giám sát và đánh giá và tăng cường điều phối liên bộ. 
Nhờ đó sẽ có cơ sở để xác định chính xác hơn những chồng chéo 
và thiếu hụt về chính sách và tài chính. Thay vì hàng loạt chương 
trình và chiến lược cạnh tranh với nhau để được phân bổ vốn từ 
nguồn hiện có, có thể đánh giá kết quả ngân sách và Báo cáo về khí 
hậu để thu hep phạm vi của cơ chế tài chính sao cho tập trung vào 
các mục tiêu và nguồn vốn cụ thể hơn. Một cơ chế toàn diện hơn sẽ 
giúp thu hút vốn và tạo cơ sở để tăng cường và thiết kế các cơ chế 
tài chính phù hợp hơn. Như vậy, khuôn khổ tài chính phải hài hoà 
để tập trung cụ thể vào các mục tiêu thực hiện chính sách thích ứng 
và giảm thiểu và để tăng cường hoặc thiết lập cơ chế tài trợ phù hợp 
gắn trực tiếp với những mục tiêu này. 

Để thực hiện những khuyến nghị nêu trên, cần thực hiện các 
bước nêu trong bản hoàn thiện cuối cùng của kế hoạch hành 
động quốc gia, trong đó nhấn mạnh vào hành động ngắn hạn 
để thiết lập một nền tảng ứng phó với BĐKh khi hỗ trợ cho Kế 
hoạch PTKTXh. Khuyến nghị chính phủ có những bước đi cụ thể 
để thực hiện những đề xuất của Báo cáo Rà soát đầu tư và chi tiêu 
công cho biến đổi khí hậu trên cơ sở thí điểm (khởi đầu với các cơ 
quan đã tham gia Báo cáo). Những bước đi được nêu chi tiết trong 
báo cáo cần được xem xét bắt đầu thực hiện ngay như là một phần 
của chu kỳ lập kế hoạch và dự toán ngân sách hằng năm và 5 năm 
2016–2020 sắp tới.
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