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Lời nói đầu

Biến đổi khí hậu (BĐKH) làm gia tăng rủi ro và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của các quốc 
gia trên thế giới. Đặc biệt là ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Theo Ngân hàng Thế 
giới, đến năm 2030, chi phí dự trù cho việc phục hồi thiệt hại do BĐKH gây ra ở các quốc gia có thu 
nhập ở mức thấp và trung bình thấp có thể là hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm [1]. Trong bối cảnh đó, nếu 
chỉ sử dụng nguồn ngân sách công sẽ không đủ nguồn lực để giải quyết quy mô của mối đe dọa này. 
Chính vì vậy, việc thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch 
Quốc gia Thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP) là cần thiết. Một phần chi phí thực hiện NAP sẽ được 
huy động từ khu vực tư nhân, nhưng khu vực tư nhân cũng sẽ được giao nhiệm vụ phát triển các sản 
phẩm và dịch vụ sáng tạo cần thiết để tăng khả năng phục hồi do tác động của BĐKH gây ra. Chính 
vì vậy, các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực dễ bị tổn thương với BĐKH có thể tăng cường khả năng 
phục hồi hoặc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới để hỗ trợ chống chịu khí hậu. 
Biến đổi khí hậu tạo ra các thách thức đối với lĩnh vực tư nhân, đồng thời cũng tạo ra các cơ hội  đáng 
kể. Các doanh nghiệp đẩy mạnh khả năng phục hồi của mình hoặc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và mô 
hình kinh doanh mới với khí hậu mới sẽ có vị trí tốt để tự bảo vệ tương lai của chính mình cũng như 
đi đầu trong việc chuyển đổi toàn bộ hệ thống kinh tế. Khối tư nhân cần xác định được các thách thức 
để xây dựng định hướng phát triển tương lai của mình, cũng như đi đầu trong việc xây dựng năng lực 
chống chịu với BĐKH và phát triển bền vững.

Chính vì lý do đó, việc thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các hoạt động BĐKH là cần thiết 
nhằm tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH cho cả khu vực tư nhân và cộng đồng nói chung. Quá 
trình này không chỉ giúp giảm thiểu tác động của BĐKH mà còn giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội do 
BĐKH mang lại và tạo ra các nguồn lực để thích ứng với BĐKH cho toàn xã hội. Để thực hiện nhiệm 
vụ do chính phủ và thủ tướng chính phủ giao, Bộ Tài nguyên và Môi Trường (TN&MT) đã tiến hành xây 
dựng “Kế hoạch Quốc gia Thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Nghiên 
cứu này được thực hiện với sự hỗ trợ của Mạng lưới NAP Toàn cầu với mục tiêu đánh giá tác động 
của BĐKH ở một nhóm các doanh nghiệp đại diện cho những ngành có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi 
BĐKH như nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ du lịch và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm xác định các 
thách thức cũng như cơ hội từ thích ứng với BĐKH trong thành phần tư nhân. Trên cơ sở đó, nghiên 
cứu sẽ đề xuất các chiến lược và giải pháp, dự án cụ thể để khuyến khích sự tham gia của khu vực tư 
nhân trong thích ứng BĐKH.
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Các từ và chữ viết tắt
BOT  Xây dựng, vận hành và chuyển giao

BĐKH  Biến đổi khí hậu

CC-SLRS  Kịch bản Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng 2016

EPF  Quỹ Bảo vệ môi trường

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài

GDP Tổng sản phẩm quốc nội 

NN&PTNT  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

TN&MT         Tài nguyên và Môi trường 

MSME Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

NAP  Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu 

NDPC  Phòng, chống thiên tai

NDPF  Quỹ phòng, chống thiên tai

NGO Tổ chức phi chính phủ

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức 

PPP Quan hệ đối tác công - tư

DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ

RMF  Quỹ bảo trì đường bộ

UNDP Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc

UNFCCC  Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu
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Việt Nam là quốc gia có thu nhập ở mức trung bình thấp, với dân số 97,5 triệu người, trong đó hơn 
60% sống ở nông thôn, ven biển và miền núi. Theo báo cáo của Germanwatch công bố tại Hội nghị 
Liên hợp quốc về BĐKH lần thứ 24, Việt Nam tăng thêm ba bậc trên thang đo mức độ dễ bị tổn thương 
với BĐKH, từ vị trí thứ 8 (thống kê trong khoảng thời gian từ 1998 đến 2016)1 lên vị trí thứ 6 (năm 
2017) trong bảng xếp hạng Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu (CRI), và xếp hạng cao nhất về rủi ro khí 
hậu trong số các quốc gia thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á [2].2 Trong vòng hai thập kỷ qua 
(1998–2017), đã có khoảng 220 sự kiện thiên tai và thời tiết cực đoan xảy ra ở Việt Nam đã làm trung 
bình 296 người chết mỗi năm và gây thiệt hại kinh tế khoảng 2 tỷ đô la Mỹ (trung bình hàng năm) [2]. 

Biểu hiện chính của BĐKH có thể thấy rõ thông qua sự thay đổi nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển 
dâng, thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro 
thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu (SREX) dự báo rằng 
nhiệt độ trên cả 7 vùng khí hậu ở Việt Nam sẽ tăng và đến năm 2100, nhiệt độ trung bình năm tại Việt 
Nam sẽ tăng lên 2,3oC [3]. Theo Kịch bản Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng 2016 (CC-SLRS) của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), lượng mưa sẽ giảm trong mùa hè và mùa khô trên khắp 
lãnh thổ Việt Nam, nhưng sẽ tăng ở miền Trung Việt Nam trong tất cả các mùa khác. Như vậy, mặc dù 
tổng lượng mưa hàng năm được dự báo tăng lên, mùa khô sẽ khô hơn (do lượng mưa giảm vào mùa 
khô), và mùa mưa sẽ dễ xảy ra ngập úng và lũ lụt (do lượng mưa tăng vào mùa mưa) [4]. Ngoài ra, 
mực nước biển dâng cao là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng xâm nhập mặn xảy ra ngày càng 
nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực ven biển, đồng thời gây lũ lụt ở khu vực 
này bởi vì các dòng chảy không thể thoát ra biển như trước đây. Đây sẽ là mối đe dọa lớn đối với nông 
nghiệp và các ngành khác như du lịch, vận tải, năng lượng.

Với đường bờ biển dài 3.200 km và hơn 70% dân số sống ở các khu vực trũng thấp gần bờ biển, Việt 
Nam thường xuyên bị đe dọa bởi thiên tai nhất là lũ lụt [5]. Theo như kịch bản CC-SLRS, hạn hán xuất 
hiện thường xuyên hơn trong mùa khô, số lượng bão mạnh có xu hướng tăng, ảnh hưởng của El Niño 
và La Niña có xu thế tăng, và số ngày rét đậm rét hại có xu thế giảm nhưng sẽ xuất hiện những đợt rét 
dị thường [4]. Có 44 cơn bão cấp 12 trở lên (theo thang Beaufort) ở Biển Đông trong năm 2004-2018, 
tăng 1,4 lần so với giai đoạn 1990-2003 (đã có 35 cơn bão cấp 12 trở lên. Hiện tượng thời tiết cực 
đoan và thiên tai được dự đoán sẽ xảy ra với cường độ mạnh hơn và diễn biến phức tạp, không theo 
quy luật như trước đây [6]. Như được chứng kiến vào năm 2017, Cơn bão Damrey đã gây ảnh hưởng 
tới 4,3 triệu người và làm 107 người thiệt mạng trên khắp 15 tỉnh từ các khu vực miền trung tới miền 
nam [7]. Thực tế đã chứng minh rằng nguy cơ của các cơn bão và lũ lụt hiện đang đe dọa tất cả các 
vùng của Việt Nam, ngay cả những khu vực bờ biển chưa từng bị ảnh hưởng bởi bão [8]. Trong năm 
2016, mưa lớn liên tục trong đầu tháng 8 đã gây lũ lụt và sạt lở đất tại một số quận, huyện tại các tỉnh 

1 Trung bình hàng năm
2 Xếp hạng của Việt Nam phần lớn dựa trên con số người chết do bão nhiệt đới, lũ lụt và hạn hán năm 2017 – tổng cộng lên đến 
298 người và thiệt hại 4,05 tỷ đô la Mỹ hay tương đương 0,63% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong đó, cơn bão gây thương 
vong nhiều nhất mang tên Damrey tấn công vào bờ biển Việt Nam hồi tháng 11 năm 2017 làm chết 106 người

1. Giới thiệu  
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phía Bắc, gây thiệt hại phá hủy nhà cửa, hệ thống giao thông, thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, gây 
thiệt hại hơn 23,68 triệu đô la Mỹ [9]. Ngoài ra, thậm chí nhiều cơn bão không đổ bộ vào đất liền nhưng 
vẫn để lại hậu quả nặng nề. Chẳng hạn như cơn bão Ketsana năm 2009 đã gây mưa lớn trên diện rộng 
ở khu vực miền trung của Việt Nam, dẫn đến thiệt hại vào khoảng 900 triệu đô la Mỹ và tác động đến 
2,9% GDP [10]. Trong thực tế, các cuộc phỏng vấn với các doanh nghiệp địa phương ở miền Trung 
Việt Nam cho thấy rằng những cơn gió sinh ra do bão có thể gây thiệt hại nhiều hơn đến các vùng ven 
biển so với nước biển dâng.3

Bên cạnh yếu tố vị trí địa lý và phân bố dân số ở khu vực ven biển, tính dễ bị tổn thương do BĐKH của 
Việt Nam còn gia tăng bởi tác động từ quá trình đô thị hóa nhanh chóng. 

Đô thị hoá ước tính tăng thêm 58% vào năm 2050 [11], sẽ tạo áp lực lớn hơn đến khả năng chống chịu 
thiên tai của Việt Nam. Cả ở các thành phố và khu vực nông thôn, cơ sở hạ tầng không bắt kịp yêu 
cầu (ví dụ như xây dựng và bảo trì hệ thống đê, kè, bờ sông, kênh mương, đập dẫn dòng, đường giao 
thông, cầu, cống, v.v...). Cơ sở hạ tầng đã cho thấy dấu hiệu không đủ khả năng chống chịu: chỉ tính 
riêng cho bốn tỉnh ở Miền Trung Việt Nam, trong 10 năm qua, thiệt hại do thiên tai gây ra đối với cơ 
sở hạ tầng giao thông chiếm đến 54% tổng thiệt hại (tương đương 70 triệu đô la Mỹ), và chi phí phục 
hồi và tái thiết khoảng 143 triệu đô la Mỹ để thay thế những công trình đã bị thiệt hại hoàn toàn bằng 
những công trình có khả năng chống chịu tốt hơn [12]. Nhiều thành phố nhỏ và vừa thiếu các kế hoạch 
phát triển và thậm chí các thành phố lớn hơn xây dựng kế hoạch phát triển mà không có đánh giá tác 
động môi trường. Quá trình đô thị hoá nhanh chóng cùng với quy hoạch yếu kém như việc khai thác cát 
ở khu vực ven biển đã làm gia tăng nguy cơ rủi ro do ngập lụt ở các khu vực ven biển [13].4  Khảo sát 
gần đây do Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) thực thiện đối với doanh nghiệp ở tỉnh 
Quảng Nam và Khánh Hòa đã tìm ra được các bằng chứng về sự gia tăng thiệt hại do bão lụt gây ra do 
tác động của quá trình đô thị hoá ví dụ như việc xây dựng mới các con đường dọc bờ biển đã làm ngăn 
dòng chảy tự nhiên [14].

Việt Nam được dự báo sẽ chịu thiệt hại do bão và lụt gây ra trực tiếp đối với tài sản công và cả khu vực 
tư nhân vào khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ tương đương 0,8% GDP [15]. Những thiệt hại nợ tiềm tàng của 
chính phủ dự kiến sẽ vào khoảng 278 triệu đô la Mỹ. Trong 50 năm tới, Việt Nam có 40% khả năng phải 
chịu thiệt hại kinh tế hơn 6,7 tỷ đô la Mỹ và 20% khả năng phải chịu thiệt hại kinh tế hơn 8,1 tỷ đô la 
Mỹ [16]. Nghiên cứu của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các hiện tượng 
thời tiết cực đoan đã chứng minh rằng tác động kinh tế tàn khốc do bão sẽ xảy ra trên toàn quốc [14]. 
Tuy nhiên, mức độ tác động đến các khu vực hoặc tỉnh thành khác nhau là không giống nhau, một số 
tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, và Đà Nẵng sẽ phải chịu tác động lớn hơn. 
Đề án Đánh giá và mô hình rủi ro thảm họa Việt Nam đã đưa ra các mô tả tập hợp cho từng tỉnh và ba 
thành phố: Đà Nẵng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh [17]. Nhưng sẽ là sai lầm khi cho rằng tác động 
chỉ được giới hạn ở các thành phố này. Do đó, để duy trì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, ngày càng 
cần thiết phải suy nghĩ có hệ thống và cải thiện khả năng chống chịu thiên tai trên toàn quốc, không 
phân biệt nơi nào thiên tai có thể ảnh hướng tới. 

3 Trích dẫn từ các cuộc phỏng vấn với các doanh nghiệp địa phương ở miền trung Việt Nam.
4 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng đã trích dẫn nhiều ví dụ về các dự án cơ sở hạ tầng 
làm tăng rủi ro khí hậu và phát triển không bền vững.
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Tác động của BĐKH ở Việt Nam sẽ gây ra thiệt hại khoảng 2%-6% GDP hàng năm và con số thiệt hại 
dự kiến sẽ đạt hơn 6,5% GDP vào năm 2050 [18]. Theo đó, nhu cầu tài chính để thích ứng với BĐKH 
ở Việt Nam sẽ tăng khá nhanh cho đến năm 2050 [19]. Chi phí hàng năm để thích ứng với BĐKH 
được ước tính khoảng 3%-5% GDP vào năm 2030 [19]. Cụ thể, Việt Nam cần 5,68 tỷ đô la Mỹ cho 
giai đoạn 2016-2020 (tương đương 2% GDP5) và 30 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 2016-2030 để thích ứng 
với BĐKH, trong đó 70% chi phí này dự kiến sẽ được huy động từ khu vực tư nhân [18]. Tuy nhiên với 
nhu cầu ngày càng cạnh tranh cho các nguồn khác nhau, chi tiêu công cho thích ứng với BĐKH ở Việt 
Nam vẫn còn ở mức rất thấp, ước tính chỉ bằng 0,1% GDP của Việt Nam (trong giai đoạn 2010-2013). 
Nguồn chi tiêu này chủ yếu được phân bổ trực tiếp cho các dự án thủy lợi và giao thông, mà chỉ nhận 
được lợi ích gián tiếp về thích ứng và giảm nhẹ BĐKH [18]. Các nguồn tài chính cho BĐKH ở Việt Nam 
hiện tại chủ yếu được huy động từ ngân sách nhà nước và từ các khoản vay/viện trợ nước ngoài (chủ 
yếu thông qua Hỗ trợ phát triển chính thức [ODA]6). Trong khi đó, hiện nay chưa có cơ chế, chính sách 
để khuyến khích, huy động sự đóng góp từ khu vực tư nhân – đối tượng có tiềm lực lớn và vai trò quan 
trọng trong đầu tư thích ứng với BĐKH. Theo Quỹ châu Á, các DNNVV ở Việt Nam sở hữu 77% lực 
lượng lao động và đóng góp hơn 40% GDP [20]. Khả năng phục hồi sau thảm họa của họ là điều vô 
cùng cần thiết cho cộng đồng tư nhân và sinh kế. 

Khu vực tư nhân vừa là chủ thể chịu tác động của BĐKH, vừa là nguồn lực quan trọng thúc đẩy hoạt 
động thích ứng BĐKH. Tác động của BĐKH vừa là thách thức, đồng thời là cơ hội đối với khu vực 
tư nhân. Yêu cầu thích ứng với BĐKH mang lại những cơ hội mới cho việc đổi mới, sáng tạo với các 
nguồn nguyên vật liệu mới, mở ra các lĩnh vực đầu tư và sản xuất mới, v.v...tuy nhiên, nghiên cứu của 
Quỹ Châu Á năm 2011 cho thấy mặc dù chịu thiệt hại lớn từ BĐKH và thiên tai, phần lớn các doanh 
nghiệp được khảo sát vẫn chưa sẵn sàng để thích ứng với BĐKH [21]. Cụ thể có đến hơn 50% doanh 
nghiệp được khảo sát không có kế hoạch thích ứng trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi có thiên tai 
xảy ra, điều này dẫn đến thiệt hại lớn cho doanh nghiệp [21]. Mặc dù vẫn chưa có con số thống kê 
chính xác về các thiệt hại do thiên tai gây ra cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), 
báo cáo chỉ ra rằng thiệt hại chắc chắn đã lên đến nhiều ngàn tỷ Việt Nam đồng, trong đó nhiều doanh 
nghiệp đã mất trắng tài sản dẫn tới phá sản và nhiều người lao động mất việc làm [21]. Hơn nữa, mặc 
dù có tiềm lực lớn, nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân vẫn chưa tự nhận thức được sứ mệnh 
và vai trò của họ đối với hoạt động thích ứng BĐKH [20]. 

 

Hình chụp:CIAT/NeilPalmer

5 Tác giả tính toán: trung bình theo số liệu của Cục Thống kê về GDP hàng năm trong giai đoạn 2016-2020.
6 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 6/11/2018 phê chuẩn định hướng thu hút nguồn vốn ODA và vốn vay 
ưu đãi của các nhà tài trợ trong khu vực công, bao gồm thích ứng với BĐKH.  Cụ thể, các dự án thích ứng với BĐKH được xác 
định là một trong năm nhóm ưu tiên được phân bổ sử dụng các khoản tài trợ nước ngoài và vốn vay ODA
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Để hỗ trợ các nỗ lực khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, đánh giá này được thực hiện 
thông qua một loạt các cuộc khảo sát và phỏng vấn có cấu trúc với 34 công ty trong ba lĩnh vực (nuôi 
trồng thủy sản, nông nghiệp và du lịch) tại ba khu vực địa lý của Việt Nam mà dễ bị tổn thương với 
BĐKH (xem thêm thông tin chi tiết trong Phụ lục 1). Các nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn đối với 
nhiều loại hình doanh nghiệp trong đó, các công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 44%, công ty cổ phần 
chiếm 38%, hợp tác xã và doanh nghiệp nhà nước (11,8%) (hiện đang cổ phần hoá).

Bộ TN&MT đã tổ chức hội thảo tham vấn lần đầu tiên vào ngày 14/11/2019 với sự tham gia của 30 đại 
biểu từ khu vực tư nhân, hiệp hội và học viện. Phần lớn đại biểu tham gia là các lãnh đạo, giám đốc 
hoặc nhân viên cấp cao của các MSME. 

Hội thảo tham vấn lần 2 đã được tổ chức vào ngày 23/6/2020 với mục đích xin ý kiến cho các giải pháp/
dự án cụ thể mà khu vực tư nhân có thể tham gia và hưởng lợi trong suốt giai đoạn thực hiện NAP. Có 
25 đại biểu tham gia đại diện cho các công ty tư nhân (50%), đại diện các cơ quan nhà nước (20%), 
viện nghiên cứu (10%), tổ chức phi chính phủ quốc tế (10%), các ngân hàng và các tổ chức sáng kiến 
trái phiếu khí hậu (5%) và các tổ chức phi chính phủ trong nước (NGO). Các đại biểu đã đóng góp ý 
kiến đề xuất các chiến lược mang tính vĩ mô về lộ trình thu hút sự tham gia của khối tư nhân trong 
việc thực hiện NAP. Quá trình này sẽ góp phần triển khai có hiệu quả Kế hoạch quốc gia thích ứng với 
BĐKH (NAP).

Những mục sau trình bày về kết quả của nghiên cứu này (mục 3.1 tới mục 3.5), và cung cấp phân tích 
về các thiếu hụt và thách thức liên quan đến sự tham gia của khu vực tư nhân vào các hoạt động thích 
ứng BĐKH (mục 4.1 tới mục 4.3). Mục 5.1 tới mục 5.3 sẽ cung cấp một danh sách các chiến lược thúc 
đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào thực hiện thích ứng với BĐKH.
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100-500

0-100

Công ty trách nhiệm hữu hạn: 15

Công ty cổ phần: 13

Hợp tác xã: 4

Doanh nghiệp nhà nước: 2

Tổng doanh thu (tỷ VNĐ)

58.8%
23.5%

17.6%

Hình 1. Các loại hình công ty tham gia khảo sát và tổng doanh thu của họ

2. Phương pháp và cách tiếp cận  



Sự tham gia của Thành phần Tư nhân Thực hiện Kế hoạch  
Quốc gia Thích ứng với Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam 5

3.1. Cơ cấu thành phần doanh nghiệp Việt Nam 

Theo số liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tính đến ngày 31/12/2019 (trước đại dịch 
COVID-19), cả nước có 758.610 doanh nghiệp đang hoạt động.

Theo khu vực kinh tế: Tại thời điểm 31/12/2019, có 508.770 doanh nghiệp đang hoạt động trong khu vực 
dịch vụ (67,1%), 239.755 doanh nghiệp đang hoạt động trong khu vực công nghiệp và xây dựng (31,6%), 
10.085 doanh nghiệp đang hoạt động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (1,3%). Điều này trái 
ngược với thời điểm năm 2018 khi có 419.262 doanh nghiệp hoạt động trong khu vực dịch vụ (chiếm 
68,7% số doanh nghiệp toàn quốc), 184.531 doanh nghiệp hoạt động trong khu vực công nghiệp và xây 
dựng (30,2%), và 6.844 doanh nghiệp hoạt động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (1,1%).

Theo loại hình doanh nghiệp: Thời điểm 31/12/2018 khu vực doanh nghiệp nhà nước có 2.260 doanh 
nghiệp đang hoạt động (chiếm 0,4% tổng số doanh nghiệp cả nước), trong đó khu vực doanh nghiệp có 
100% vốn nhà nước có 1.097 doanh nghiệp (0,2%); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 591.499 
doanh nghiệp, và khu vực doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có 16.878 doanh nghiệp, chiếm 
khoảng 2,7% số doanh nghiệp.

Theo quy mô doanh nghiệp: Khu vực doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ và nhỏ có số lượng doanh nghiệp 
chiếm tỷ lệ cao nhất. Tại thời điểm 31/12/2018 có 382.444 doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ (62,6%); có 
189.879 doanh nghiệp quy mô nhỏ (31,1%), có 21.306 doanh nghiệp quy mô vừa (3,5%); và có 17.008 
doanh nghiệp quy mô lớn, chỉ chiếm 2,8%.

3.2. Tác động của BĐKH đến doanh nghiệp ở các khu vực 
khác nhau tại Việt Nam 

Trong vòng 50 năm qua (1968-2017), nhiệt độ trung bình ở Việt Nam đã tăng lên từ 0,5 đến 0,8 độ C[4]. 
Nhiệt độ mùa đông tăng nhanh hơn mùa hè và nhiệt độ của vùng khí hậu phía bắc tăng với tốc độ nhanh 
hơn so với vùng khí hậu miền nam [4]. 

Theo kịch bản BĐKH, hầu hết các khu vực trên lãnh thổ Việt Nam đều có khả năng bị tổn thương do BĐKH. 
Tuy nhiên, với các mức độ khác nhau ở các vị trí địa lý khác nhau. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị 
ảnh hưởng bởi các loại thiên tai như hạn hán và xâm nhập mặn, khu vực miền Trung, Tây Nguyên, và các 
tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi nhiều loại thiên tai bao gồm bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất và hạn hán [4].

3. Kết quả   
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) ước tính Việt Nam có thể bị ảnh hưởng từ 10-15 
cơn bão, lũ lụt, và sạt lở đất mỗi năm. Các loại thiên tai này gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho hơn 50% 
diện tích đất và 70% người dân sinh sống ở các khu vực dễ bị tổn thương do BĐKH từ Miền Bắc đến 
miền Trung, và Tây Nguyên. Chỉ trong năm 2013, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của 14 cơn bão và lụt, 
tổng thiệt hại lên tới 4,13 triệu đô la Mỹ. Con số thiệt hại tăng gấp nhiều lần vào năm 2017, có đến 16 cơn 
bão đổ bộ nước ta, gây ra thiệt hại khoảng 2,65 tỷ đô la Mỹ [6]. 

Kết quả phân tích dữ liệu thống kê về thiệt hại do thiên tai và tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đã 
cho thấy mối quan hệ giữa tác động thiên tai và tăng trưởng kinh tế.7 Từ năm 2011 đến 2017, khi tổn 
thất do thiên tai gia tăng, tốc độ tăng trưởng kinh tế thể hiện xu hướng giảm. Chẳng hạn, từ năm 2011 
đến 2013, khi mức thiệt hại gia tăng từ 12 nghìn tỷ đồng lên 27 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GDP 
năm 2012 và năm 2013 đã giảm từ 6,24% xuống lần lượt là 5,25% và 5,42%. Trong năm 2014 và 2015, 
trong khi thiệt hại do thiên tai gây ra là ở mức thấp so với hai năm trước đó, thì tốc độ tăng trưởng 
GDP vượt qua 6% trong năm 2014 và đạt 6,68% trong năm 2015. Trong năm 2016-2017, tỉ lệ thiệt hại 
do thiên tai chiếm hơn 1% trong năm 2016 và gần 2% trong năm2017 đã góp phần làm chậm tốc độ 
tăng trưởng kinh tế. Năm 2017, Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn từ các đợt bão xảy ra liên tiếp, mức độ 
thiệt hại do bão trong năm này là cao nhất trong 10 năm. Tốc độ tăng trưởng giảm có thể một phần do 
những sự kiện này. 

BĐKH ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ thống sinh thái xã hội và các hoạt động kinh tế trên cả bảy 
vùng của Việt Nam. Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, khu vực ven biển Bắc Trung Bộ và miền Trung 
chịu thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai, tính cả về số người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế. Trong năm 
2013 và 2016, tổng số người thiệt mạng lên tới 140 người và tổng thiệt hại cũng lên tới khoảng 23,5 
nghìn tỷ đồng trong năm 2013 và 14 nghìn tỷ đồng trong năm 2016. Khu vực này là khu vực thường 
xuyên bị ảnh hưởng nhất bởi những cơn bão lớn. Mặc dù thiệt hại kinh tế ở vùng trung du và miền núi 
phía Bắc không cao bằng khu vực ven biển Bắc Trung Bộ và miền Trung, nhưng số người thiệt mạng là 
cao thứ hai ở Việt Nam (Hình 2 và Hình 3). 

7 Nguồn: Nhóm tác giả phân tích từ nguồn số liệu thô của Tổng cục phòng chống thiên tai (http://dmc.gov.vn/disaster-infomation-
pt32.html?lang=en-US).

http://dmc.gov.vn/disaster-infomation-pt32.html?lang=en-US
http://dmc.gov.vn/disaster-infomation-pt32.html?lang=en-US
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Hình 2. Số người thiệt mạng do thiên tai gây ra ở cấp độ khu vực8 

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích từ nguồn số liệu thô của Tổng cục phòng chống thiên tai  
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Hình 3. Thiệt hại do thiên tai gây ra ở cấp độ khu vực9 

Nguồn: Nhóm tác giả phân tích từ nguồn số liệu thô của Tổng cục phòng chống thiên tai  

8 Nguồn: Nhóm tác giả phân tích từ nguồn số liệu thô của Tổng cục phòng chống thiên tai (http://dmc.gov.vn/disaster-infomation-
pt32.html?lang=en-US)
9 Nguồn: Nhóm tác giả phân tích từ nguồn số liệu thô của Tổng cục phòng chống thiên tai (http://dmc.gov.vn/disaster-infomation-
pt32.html?lang=en-US)

http://dmc.gov.vn/disaster-infomation-pt32.html?lang=en-US
http://dmc.gov.vn/disaster-infomation-pt32.html?lang=en-US
http://dmc.gov.vn/disaster-infomation-pt32.html?lang=en-US
http://dmc.gov.vn/disaster-infomation-pt32.html?lang=en-US
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Trong vài thập kỷ tới, Việt Nam được dự đoán là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề 
nhất của BĐKH. BĐKH sẽ tăng cường tác động của thiên tai đối với các khu vực địa lý khác nhau trên 
cả nước. Theo Kịch bản BĐKH, vào năm 2050, nhiệt độ trung bình hàng năm của các vùng khí hậu 
phía Bắc được dự báo sẽ tăng 1,2–1,3oC, ngoại trừ bờ biển Bắc Trung Bộ có nhiệt độ tăng  
1,4oC–1,5oC [4]. Ngược lại, các vùng khí hậu phía nam thuộc bờ biển Nam Trung Bộ sẽ có  
sự gia tăng nhiệt độ chậm và thấp hơn vào khoảng 0,8–1,0oC [4]. 

Từ bờ biển Nam Trung Bộ đi về phía Nam, theo kịch bản thấp dự tính sự gia tăng nhiệt độ trung bình 
hàng năm sẽ là 1,2–1,4oC so với giai đoạn 1980-1999. Kịch bản trung bình dự tính sự gia tăng nhiệt độ 
1,9–2,0oC, trong khi kịch bản cao dự tính sự gia tăng nhiệt độ 2,4–2,6oC. Dự báo ở cả ba kịch bản phát 
thải, đến năm 2030, tổng lượng mưa hàng năm sẽ tăng từ 1,4% - 1,8% ở các vùng khí hậu phía Bắc và 
0,3% - 0,7% ở các vùng khí hậu phía Nam so với giai đoạn 1980-1999. Đến năm 2050, lượng mưa sẽ 
tăng từ 3,8% - 4,1% ở các vùng khí hậu phía Bắc, nhưng chỉ tăng 0,7% - 1,7% ở vùng duyên hải Nam 
Trung Bộ và xa hơn về phía nam. Lượng mưa được dự báo sẽ giảm trong mùa khô ở hầu hết các khu 
vực, rõ rệt nhất là ở phía nam. Vào mùa mưa, lượng mưa có khả năng tăng ở tất cả các vùng. Nhìn 
chung, tổng lượng mưa hàng năm được dự báo sẽ tăng trên toàn quốc [4].

Khu vực phía Bắc Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều hiện tượng cực đoan như lũ quét, hạn hán, 
nắng nóng và các đợt rét. Các ngành kinh tế được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do BĐKH là 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngoài ra cơ sở hạ tầng cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.  

3.3. Nhận thức về tác động và thích ứng BĐKH của khu  
vực tư nhân

Kết quả khảo sát đối với đại diện của 34 doanh nghiệp trong khu vực tư nhân cho thấy hầu hết các 
doanh nghiệp tư nhân đều bị tác động bởi BĐKH bao gồm bão, lũ lụt, gia tăng nhiệt độ, nắng nóng, 
xâm nhập mặn, hạn hán và thiếu nước sạch.

Hình 4. Ảnh hưởng của thiên tai và BĐKH đối với doanh nghiệp được khảo sát
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Kết quả khảo sát cho thấy những thiệt hại do thiên tai gây ra hàng năm lên đến 70-80% tổng doanh thu 
của một số DNVVV. Trong cuộc khảo sát, 88% doanh nghiệp được phỏng vấn có quan tâm đến các 
chính sách và kế hoạch ứng phó thiên tai và BĐKH, trong đó 71% sẵn sàng tham gia vào quá trình xây 
dựng và triển khai thực hiện các chính sách và kế hoạch ứng phó BĐKH trên thực tế. Kết quả khảo sát 
cho thấy sự sẵn sàng tham gia của khu vực tư nhân vào các chính sách và chương trình hoạt động 
thích ứng với BĐKH mà khu vực tư nhân nhận thấy rằng biến đổi khí hậu có thể là một cơ hội đầu tư. 
Sự tham gia của khu vực tư nhân vào quá trình thực hiện NAP có thể được thúc đẩy dựa vào những 
cơ hội tài chính đó. 

Khảo sát cũng chỉ ra rằng các thông tin liên quan tới thiên tai và BĐKH là rất cần thiết để có thể huy 
động được sự tham gia tích cực của doanh nghiệp. Thông tin có thể bao gồm các dữ liệu liên quan 
đến tác động của BĐKH và thiên tai đến doanh nghiệp, các nguy cơ hiện hữu và tiềm tàng mà doanh 
nghiệp sẽ phải đối mặt do BĐKH và thiên tai gây ra, thông tin về các cơ hội được hỗ trợ về nguồn vốn, 
kỹ thuật, thuế, v.v... 

Ba ưu đãi mà các DNVVV cần chính phủ khuyến khích họ chống chịu tốt hơn với thiên tai bao gồm: 

• Hỗ trợ ưu đãi, miễn giảm thuế 

• Hỗ trợ, trợ cấp và các khoản vay cho thích ứng BĐKH và thiên tai 

• Cung cấp các hỗ trợ về mặt kỹ thuật, dịch vụ tư vấn và đào tạo liên quan đến thích ứng BĐKH và 
thiên tai.

Hình 5. Các nhu cầu được doanh nghiệp được khảo sát bộc lộ đối với thích ứng với BĐKH và giảm 
thiểu rủi ro thiên tai
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3.4. Rà soát vai trò của khối tư nhân thể hiện trong các  
văn bản chính sách quốc tế và Việt Nam  

Thích ứng BĐKH ở Việt Nam được xác định vừa là thách thức vừa mang lại cơ hội để phát triển bền 
vững. Việt Nam đã sớm xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật chính sách về thích ứng 
BĐKH từ đầu thế kỷ 21. Một trong những căn cứ quan trọng để xây dựng chủ trương, định hướng, 
chiến lược thích ứng BĐKH ở Việt Nam là các cam kết quốc tế được chính phủ phê chuẩn từ những 
năm 1990. Theo đó, các chính sách thích ứng BĐKH cấp quốc gia ra đời cùng với các chương trình 
hành động thích ứng BĐKH ở các ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động thích ứng với 
BĐKH. Song song với việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thích ứng với BĐKH, Việt 
Nam cũng đã xây dựng một hệ thống các văn bản pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho 
công tác thích ứng BĐKH.

Kết quả rà soát các cam kết quốc tế mà Việt Nam phê chuẩn và các chính sách thích ứng BĐKH quốc 
gia đều cho thấy phần nội dung liên quan đến vai trò của doanh nghiệp còn rất hạn chế. Hầu hết các 
văn bản chính sách trước 2015 đều không đề cập hoặc đề cập rất ít đến vai trò của doanh nghiệp. 
Trách nhiệm đối với hoạt động thích ứng BĐKH ở Việt Nam vẫn được xem chủ yếu là của cơ quan 
quản lý nhà nước.

Bảng 1. Rà soát nội dung đề cập đến vai trò của khu vực tư nhân trong các cam kết quốc tế mà Việt 
Nam tham gia

STT Tên văn bản quốc tế /các cam kết Vai trò của khu vực tư nhân (Có/Không)

VĂN BẢN QUỐC TẾ

1. Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi 
khí hậu (UNFCCC), được phê chuẩn năm 1994, 
bao gồm nội dung thích ứng BĐKH về tổn thất 
và thiệt hại

Không

2. Nghị định thư Kyoto, được phê chuẩn năm 2002 Không

3. Thoả thuận Paris về BĐKH, bao gồm một nội 
dung riêng cho thích ứng BĐKH về tổn thất và 
thiệt hại và một kế hoạch năm 2016 để thực 
hiện

Có, đề cập đến vai trò của khối tư nhân thông 
qua việc áp dụng mô hình đối tác công tư 
(PPP). 

4. Hiệp định của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN) về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn 
cấp (AADMER)

Có, nguyên tắc thứ 6 về giải quyết những rủi 
ro thảm hoạ đề cập đến vai trò của khu vực tư 
nhân và doanh nghiệp tư nhân đồng hành cùng 
Nhà nước để chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó 
sớm với thảm họa.
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STT Tên văn bản quốc tế /các cam kết Vai trò của khu vực tư nhân (Có/Không)

5. Nghị quyết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 68/211 
ngày 20 tháng 12 năm 2013, trong đó kêu gọi 
các cam kết cụ thể và có thời hạn để hỗ trợ phát 
triển quan hệ đối tác ở cấp địa phương, quốc 
gia, khu vực và toàn cầu, và thực hiện các chiến 
lược giảm thiểu rủi ro thiên tai ở các cấp

Không

VĂN BẢN CẤP QUỐC GIA

6. Kế hoạch Tổ chức thực hiện KP thuộc UNFCCC 
giai đoạn 2007-2010 (QĐ 47/2007/QĐ-TTg)

Có, doanh nghiệp có trách nhiệm: (1) nâng cao 
nhận thức thực hiện Nghị định thư Kyoto và 
Cơ chế phát triển sạch (CDM), (2) xây dựng dự 
án CDM, (3) sản xuất, kinh doanh có liên quan 
nghiên cứu đổi mới trang thiết bị, áp dụng công 
nghệ cao, thân thiện với môi trường nhằm góp 
phần giảm nhẹ phát thải.

7. Kế hoạch hành động thực hiện Thoả thuận 
Paris về BĐKH (Quyết định số 2053/QĐ-TTg 
ngày 28/10/2016)

Có, trên tổng số 68 nhiệm vụ được đề xuất, có 
10 nhiệm vụ (15%) dự kiến phối hợp với doanh 
nghiệp thực hiện. 100% nhiệm vụ có nguồn 
lực tài chính dự kiến được huy động từ doanh 
nghiệp và các bên liên quan khác.

8. Báo cáo của Uỷ ban chỉ đạo quốc gia thực hiện 
UNFCCC và Nghị định thư Kyoto gửi Ban thư 
ký UNFCCC năm 2003, 2010 và 2014, về nỗ lực 
thích ứng BĐKH và giảm phát thải khí nhà kính

Không

9. Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định 
năm 2015, cập nhật các nỗ lực mới nhất trong 
thích ứng và giảm nhẹ BĐKH ở Việt Nam

Có đề cập về việc thu hút các thành phần kinh 
tế, bao gồm cả khu vực tư nhân tham gia nhưng 
không nêu rõ cách thức và lộ trình.

10. Quyết định 321/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 của 
Quyết định 43/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban 
quốc gia về BĐKH 

Không (thành phần của Ủy ban quốc gia về 
BĐKH không có đại diện doanh nghiệp hoặc đại 
diện hiệp hội doanh nghiệp có liên quan.)

Ở mức độ quốc gia, các chính sách thích ứng BĐKH trước 2015 không đề cập đến vai trò của doanh 
nghiệp. Việc lồng ghép BĐKH hiện tại chỉ mới được thực hiện ở các cấp độ chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch. Lồng ghép BĐKH vào hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều hạn chế.
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Bảng 2. Rà soát văn bản chính sách ứng phó với BĐKH cấp quốc gia

STT Văn bản pháp luật và chính 
sách

Vai trò của khu vực tư nhân Bất cập hiện tại

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Luật Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả 

Có, luật khuyến khích việc 
sử dụng có hiệu quả năng 
lượng, ứng dụng công nghệ 
mới, năng lượng mới trong 
hoạt động sản xuất, vận hành 
doanh nghiệp.

 

2. Luật Tài nguyên nước 2012 Có, luật đã thể hiện một bước 
cải tiến lớn so với Luật tài 
nguyên nước 1998 về sự tham 
gia của thành phần tư nhân. 
Điều 41 khuyến khích sự tham 
gia của thành phần tư nhân 
trong việc phát triển các sáng 
kiến, đề xuất các giải pháp 
khoa học kỹ thuật nhằm sử 
dụng nguồn nước tuần hoàn, 
thu gom và tái sử dụng nguồn 
nước, khử muối từ nước 
nhiễm mặn. Các doanh nghiệp 
tư nhân đầu tư trong lĩnh 
vực này sẽ được tiếp cận với 
nguồn vốn ưu đãi.

Mặc dù chính sách nêu ra đã 
quy định rõ về cơ chế khuyến 
khích các thành phần tư nhân 
tham gia tuy nhiên việc thực 
hiện vẫn còn hạn chế do sự 
tiếp cận thông tin của doanh 
nghiệp với các chính sách còn 
hạn chế, quy trình thực hiện 
còn rườm rà và đặc biệt là khả 
năng phân bổ nguồn vốn cho 
các danh mục dự án ưu tiên.

3. Luật Đất đai 2013 Có, đề cập nguyên tắc khai 
thác hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên và bảo vệ môi trường 
và thích ứng với BĐKH. Trong 
đó đề cập thành phần tư nhân 
có vai trò bình đẳng như các 
doanh nghiệp nhà nước trong 
việc thực hiện các trách nhiệm 
về quản lý tài nguyên đất, thích 
ứng BĐKH.

Chưa có cơ chế ưu tiên đặc 
thù cho các dự án thích ứng 
BĐKH.

4. Luật Phòng chống thiên tai 
2013

Có, luật đã đưa ra các quy 
định pháp lý tạo cơ sở cho 
việc gắn kết vai trò của khu 
vực tư nhân trong ứng phó 
với thiên tai.  Điều 35 đề cập 
đến quyền và nghĩa vụ của 
các tổ chức kinh tế. Trong đó, 
việc đóng góp cho Quỹ phòng, 
chống thiên tai (NDPF) là trách 
nhiệm mang tính bắt buộc.

Quy định hiện nay xem vai trò 
của doanh nghiệp như mục 
đích thu tiền lệ phí thay vì coi 
họ là đối tác hợp tác trong việc 
sẵn sàng và ứng phó với thiên 
tai.

5. Luật Bảo vệ môi trường 2014 Không, luật bao gồm một 
chương dành riêng cho nội 
dung về ứng phó với BĐKH 
nhưng không đề cập đến vai 
trò của khu vực tư nhân.

Không đề cập đến vai trò của 
doanh nghiệp. Luật đang xem 
doanh nghiệp là chủ thể cần 
giám sát thay vì xem doanh 
nghiệp là đối tác đầu tư.
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STT Văn bản pháp luật và chính 
sách

Vai trò của khu vực tư nhân Bất cập hiện tại

6. Luật Xây dựng (2014) Có, luật khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân trong nước áp 
dụng khoa học và công nghệ 
xây dựng tiên tiến, sử dụng vật 
liệu xây dựng mới, tiết kiệm 
năng lượng và tài nguyên, bảo 
vệ môi trường và ứng phó với 
BĐKH.
Luật cũng đưa ra các hình 
thức khuyến khích đối với các 
doanh nghiệp đầu tư xây dựng 
theo quy hoạch ở miền núi, 
vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn và vùng 
chịu ảnh hưởng của BĐKH. 

7. Luật Đầu tư (2014) Doanh nghiệp được khuyến 
khích đầu tư vào các ngành 
liên quan đến BĐKH:
• Sản xuất vật liệu mới, năng 

lượng mới, năng lượng 
sạch, năng lượng tái tạo; 
sản xuất sản phẩm có giá trị 
gia tăng từ 30% trở lên, sản 
phẩm tiết kiệm năng lượng

• Áp dụng các biện pháp thân 
thiện môi trường, tiết kiệm 
năng lượng trong sản xuất 
và quản lý chất lượng sản 
phẩm.

Chỉ mới tập trung khuyến 
khích đầu tư vào giảm thiểu 
BĐKH (đầu tư sản xuất năng 
lượng tái tạo, trồng rừng) mà 
chưa khuyến khích đầu tư 
thích ứng BĐKH.

8. Luật Khí tượng thuỷ văn 
(số 90/2015/QH13 ngày 
23/11/2015)

Không đề cập  

9. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa năm 2017

Có, luật đưa ra các quy định 
về quyền và nghĩa vụ của 
doanh nghiệp khi nhận được 
sự hỗ trợ của.

Không đề cập đến khía cạnh 
thích ứng với BĐKH.

10. Luật Trồng trọt (số 31/2018/
QH14 ngày 19/11/2018)

Không đề cập  

11. Luật Quy hoạch 2017 Không đề cập  

CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ BĐKH

12. Nghị quyết về Ứng phó BĐKH, 
quản lý tài nguyên và bảo vệ 
môi trường (Nghị quyết 24/NQ-
TW ngày 3/6/2013)

Doanh nghiệp có trách nhiệm 
chủ động ứng phó BĐKH.
Doanh nghiệp được hưởng 
các chính sách ưu đãi, khuyến 
khích, hỗ trợ.

Không đề cập đến vai trò cụ 
thể của doanh nghiệp.
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STT Văn bản pháp luật và chính 
sách

Vai trò của khu vực tư nhân Bất cập hiện tại

13. Nghị quyết về Chương trình 
hành động thực hiện Nghị 
quyết số 24/NQ-TW (Nghị 
quyết số 08 /NQ-CP ngày 
23/1/2014)

Có, 1/17 chương trình được 
đề xuất có liên quan đến 
doanh nghiệp: Chương trình 
hỗ trợ doanh nghiệp và hộ gia 
đình phát triển, sử dụng năng 
lượng sạch, năng lượng tái tạo

Không đề cập đến khía cạnh 
thích ứng với BĐKH.

14. Nghị quyết về Phát triển bền 
vững đồng bằng sông Cửu 
Long thích ứng với biến đổi khí 
hậu (Nghị quyết số 120/NQ-CP 
ngày 17/11/2017)

Có, văn bản đã đề cập đến 
nhiều nội dung gắn kết vai trò 
của doanh nghiệp trong thích 
ứng BĐKH:
• Ban hành cơ chế và chính 

sách thu hút nguồn tài chính 
từ khu vực tư nhân

• Ưu tiên các nhiệm vụ mà 
khu vực tư nhân có thể thực 
hiện

• Khuyến khích sự tham gia 
của khu vực tư nhân

• Huy động các nguồn lực, 
khuyến khích đầu tư từ khu 
vực tư nhân vào các lĩnh 
vực dễ bị tổn thương bởi 
BĐKH theo hình thức PPP.

Chưa có hướng dẫn thực hiện 
về đầu tư tư nhân.

15. Chiến lược quốc gia về phòng, 
chống và giảm nhẹ thiên tai 
đến năm 2020 (ban hành năm 
2007)

• Doanh nghiệp được khuyến 
khích đầu tư vào sẵn sàng 
và phòng chống thiên tai.

• Doanh nghiệp được khuyến 
khích tham gia vào quá trình 
xây dựng chiến lược, hoạch 
định chính sách, đề xuất và 
triển khai kế hoạch, chương 
trình, dự án trong hoạt động 
phòng, chống thiên tai.

• Các cơ chế khuyến khích 
chưa được xây dựng.

• Văn bản chưa đề cập đến 
vai trò của doanh nghiệp 
trong thực hiện chiến lược, 
mà chỉ mới xem doanh 
nghiệp là đối tượng chịu tác 
động hoặc được hưởng lợi 
từ chính sách.

16. Chiến lược Quốc gia ứng phó 
với BĐKH được xây dựng năm 
2011 và cập nhật qua hai giai 
đoạn 2011-2015 và 2016-2020

• Trách nhiệm của doanh 
nghiệp được xác định là 
thực hiện ứng phó BĐKH 
một cách năng động, sáng 
tạo.

• Doanh nghiệp được khuyến 
khích đầu tư vào trồng rừng 
kinh tế, đầu tư tài chính cho 
ứng phó BĐKH.

Chưa thu hút được sự tham 
gia của doanh nghiệp.

17. Chiến lược Quốc gia về tăng 
trưởng Xanh năm 2012, bao 
gồm các nội dung liên quan tới 
giảm nhẹ BĐKH và thị trường 
các bon

Có, chiến lược đã đề cập đến 
vai trò của doanh nghiệp trong 
việc thúc đẩy tăng trưởng 
xanh, chú trọng phát triển nền 
kinh tế các bon thấp.

Chỉ đề cập đến giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính mà không đề 
cập đến thích ứng.
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STT Văn bản pháp luật và chính 
sách

Vai trò của khu vực tư nhân Bất cập hiện tại

18. Kế hoạch hành động phòng 
chống và giảm nhẹ thiên tai 
2009-2020 (ban hành năm 
2009)

Có, một trong những mục tiêu 
của bản kế hoạch hướng đến 
bảo đảm sự hồi phục phát triển 
kinh tế an toàn khi có thiên tai.

Các hành động trong bản kế 
hoạch chỉ mới chú trọng đến 
các giải pháp công trình ở 
vùng ven biển và các khu vực 
dễ bị tổn thương do lũ lụt.

19. Kế hoạch hành động thúc đẩy 
PPP nhằm giảm thiểu rủi ro 
thiên tai năm 2011

Có đề cập đến vai trò của 
doanh nghiệp. 

Thực tế thì các hoạt động thực 
hiện rất hạn chế, do thiếu vốn 
và thiếu cơ chế hỗ trợ việc 
thành lập PPP trong thực tiễn. 

20. Kế hoạch hành động ứng phó 
với BĐKH 2012-2015
Kế hoạch hành động quốc gia 
về tăng trưởng xanh (2014-
2020)

• Phong trào “doanh nghiệp 
phát triển bền vững”

• Khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư vào tăng trưởng 
xanh, thực hiện các hoạt 
động theo kế hoạch.

21. Chương trình Mục tiêu Quốc 
gia ứng phó BĐKH 2008-2011, 
2012-2015 đã đánh giá tác 
động BĐKH và đưa ra các 
chính sách giải pháp thích ứng 
và giảm nhẹ BĐKH 

Không đề cập

22. Chương trình mục tiêu ứng 
phó với BĐKH và tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2016-2020 
(Quyết định 1670/QD-TTg)

Có, chương trình có một số 
nhiệm vụ nhằm nâng cao năng 
lực cho khối tư nhân như tổ 
chức chiến dịch đào tạo và 
truyền thông cho khu vực tư 
nhân và ngân hàng thương 
mại.

23. Chương trình hành động tổng 
thể thực hiện Nghị quyết 120/
NQ-CP năm 2019

• Thu hút doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp, nông 
thôn hiện đại.

• Được cung cấp thông tin thị 
trường.

24. Đề án Quản lý phát thải khí 
gây hiệu ứng nhà kính: Quản 
lý các hoạt động kinh doanh tín 
chỉ các-bon ra thị trường thế 
giới (Quyết định 1775/QĐ-TTg)

Không đề cập

Ở địa phương, hầu hết các tỉnh đều có kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH và đã thực hiện lồng 
ghép BĐKH vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Chất lượng của chính phủ liên ngành 
phối hợp trên các thảm họa và biến đổi khí hậu là không rõ ràng và sự tham gia của khối tư nhân vào 
quá trình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch còn nhiều hạn chế.
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3.5. Quá trình xây dựng NAP và những mặt tồn tại trong việc 
thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân tại Việt Nam  

Quá xây dựng và thực hiện NAP được xem là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu ở Việt Nam 
trong bối cảnh tác động BĐKH và thiên tai ngày càng gia tăng. Chỉ sáu tháng sau khi Việt Nam phê chuẩn 
Thoả thuận Paris, thủ tướng chính phủ đã phê chuẩn Kế hoạch hành động thực hiện Thoả thuận Paris toàn 
diện và đầy tham vọng vào tháng 10 năm 2016 (Quyết định số 2053/QĐ-TTg ), trong đó bao gồm ưu tiên 
cho việc xây dựng và thực hiện NAP. Bộ TN&MT là đầu mối xây dựng NAP, với sự hỗ trợ từ các bộ chủ 
quản, các học viện và các NGO tại Việt Nam.

Việc xây dựng NAP được Bộ TN&MT thực hiện theo hướng dẫn của UNFCCC, chia thành 4 giai đoạn:

•  Xây dựng nền tảng cơ bản: khởi động xây dựng NAP, tổng hợp các thông tin có sẵn, và xác  
định các nhu cầu, thiếu hụt chính và các khó khăn. 

•  Chuẩn bị các yếu tố cần thiết: giai đoạn chính trong lập kế hoạch với sự tham gia của nhiều  
bên liên quan.

•  Xây dựng chiến lược thực hiện: đưa ra nhóm giải pháp linh hoạt nhằm thích ứng với BĐKH.

•  Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

Trong quá trình xây dựng NAP, Bộ TN&MT đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các bên liên quan, đặc 
biệt là các tổ chức quốc tế và NGO. Sau khi hoàn thiện bản dự thảo NAP, Bộ TN&MT tiến hành tham vấn 
ý kiến của các Bộ, ngành, các tổ chức xã hội và các bên liên quan khác, bao gồm khu vực tư nhân. Đây là 
cơ hội cực kỳ quan trọng để có được thông tin từ khu vực tư nhân ngay từ giai đoạn đầu xây dựng NAP, do 
đó cho phép sự tham gia của khu vực tư nhân lâu dài trong quá trình NAP, trong việc thực hiện và giám sát 
các giai đoạn. Là động cơ quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, khu vực tư nhân sẽ góp phần vào việc tạo ra 
các công ăn việc làm cần thiết nhằm hỗ trợ thích ứng với BĐKH, sẽ phát triển các sản phẩm và dịch vụ cần 
thiết cho xã hội để ngày càng chống chịu tốt hơn với BĐKH, và sẽ tài trợ và thực hiện trực tiếp và gián tiếp, 
nhiều hành động thích ứng với BĐKH đã được xác định trong NAP.

Với sự hỗ trợ của Mạng lưới NAP Toàn cầu, Bộ TN&MT đã thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động của 
BĐKH đến doanh nghiệp, đánh giá năng lực và nhu cầu của doanh nghiệp đối với thích ứng BĐKH. Mục 
tiêu của nghiên cứu này nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp từ khi xây 
dựng đến triển khai thực hiện, và giám sát thực hiện NAP. Bộ TN&MT đã tổ chức hội thảo tham vấn lần thứ 
nhất khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào việc xây dựng NAP vào tháng 11 năm 2019 tại 
Hà Nội. Sự kiện này giới thiệu quá trình xây dựng NAP tới khu vực tư nhân, xác định những tác động của 
BĐKH đối với khu vực tư nhân, và thu thập ý kiến từ khu vực tư nhân về việc xây dựng và thực hiện quá 
trình NAP của Việt Nam.

Trong bản dự thảo NAP đề xuất danh sách 150 dự án và nhiệm vụ sẽ được triển khai trong giai đoạn  
2021-2030. Tuy nhiên, các nguồn tài chính và khung thời gian chưa được phân bổ cụ thể cho từng dự án. 
Xem danh sách các dự án và nhiệm vụ sẽ được triển khai của NAP trong Phụ lục 1.
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Bảng 3. Số lượng dự án phân theo ngành được đề xuất trong bản thảo NAP

STT Ngành Số dự án được đề xuất có tên và mốc thời 
gian cụ thể

1. Tài nguyên nước 17

2. Nông nghiệp (trồng trọt) 17

3. Tưới tiêu 15

4. Biển và đảo 13

5. Các lĩnh vực liên ngành 13

6. Môi trường và đa dạng sinh học 11

7. Lâm nghiệp 10

8. Nhà ở và phát triển đô thị 9

9. Chăn nuôi 7

10. Sử dụng đất 5

11. Nuôi trồng thuỷ sản và đánh bắt 5

12. Sức khỏe 5

13. Lĩnh vực lao động 5

14. BĐKH và khí tượng 4

15. Dữ liệu, bản đồ và GIS 3

16. Khai khoáng 3

17. Quản lý thiên tai 3

18. Giao thông vận tải 3

19. Du lịch 3

20. Thương mại và công nghiệp 3

Tổng cộng 150

Văn bản dự thảo NAP cũng chỉ ra rằng “Nhà nước tạo cơ sở pháp lý, áp dụng công cụ kinh tế, thị 
trường để bảo đảm thực thi hiệu quả các chính sách, pháp luật về thích ứng với BĐKH, khuyến khích 
và tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ thực 
hiện NAP.”
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Những mặt tồn tại trong việc thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân 
vào việc xây dựng và thực hiện NAP:
Việc thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân vào quá trình thực hiện các dự án thích ứng với BĐKH 
cũng còn hạn chế. Mặc dù một số luật đã đề cập như Luật đất đai 2013, Luật Tài Nguyên Nước 2012 
và Luật phòng chống thiên tai 2013 đề cập rõ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp tư 
nhân, quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là trong thu hút đầu tư từ thành phần tư 
nhân. Nguyên nhân của những tồn tại này có thể do:

• Doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các DNVVN chưa được tiếp cận với các thông tin về luật. Hơn 
nữa, các văn bản dưới luật như Nghị định và Thông tư cũng chưa đến tay doanh nghiệp. Các 
DNVVN cũng có thể tin rằng không có nhu cầu hoặc động lực để tham khảo các văn bản pháp 
luật có liên quan.

• Một số chính sách và luật đang xem khối doanh nghiệp là nhóm cần được quản lý thay vì xem họ 
là nhóm đối tác cùng thực hiện các sáng kiến, kế hoạch thích ứng BĐKH.

• Nhiều chương trình được đưa ra nhưng không có nguồn kinh phí thực hiện và không có cơ chế 
huy động tài chính từ phía doanh nghiệp ngay từ giai đoạn phát triển xây dựng chương trình.

• Nhiều chương trình quốc gia dù có đề cập đến sự tham gia của doanh nghiệp nhưng lại thiếu 
cơ chế tài chính và sức hấp dẫn về lợi nhuận khi đầu tư. Doanh nghiệp cần nhìn thấy lợi nhuận 
trong các đầu tư của họ thì mới thu hút được sự tham gia của họ.

Hình chụp: iStock
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4.1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ và rủi ro khí hậu, thiên tai

Các doanh nghiệp ở Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt với nhiều rủi ro trong tương lai, bao gồm rủi ro 
khí hậu và thiên tai. Nguyên nhân không chỉ do các yếu tố khách quan do gia tăng tác động của BĐKH 
và thiên tai, mà còn do yếu tố chủ quan do thiếu sự chuẩn bị của doanh nghiệp, và thiếu các hỗ trợ phù 
hợp của.

Hiện tại có khoảng 90% các doanh nghiệp tại Việt Nam là DNVVN chiếm hơn 75% tổng số lao động 
trên cả nước. Trong đó, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thu hút sự tham gia của hơn 40% 
dân số và đóng góp đến 20% GDP hàng năm. Vị trí của các khu vực sản xuất nông nghiệp lớn ở Việt 
Nam thường nằm ở các vùng trũng thấp ven biển, mà dễ bị tác động của bão và nước biển dâng. Tỷ lệ 
hộ nghèo cao nhất cũng thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh nông nghiệp thì những ngành sử dụng 
số lượng lớn lao động, và ngành phụ thuộc vào điều kiện thời tiết như du lịch, năng lượng đều có khả 
năng bị tác động bởi rủi ro khí hậu và thiên tai.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Quỹ Châu Á, các DNVVN thường không chuẩn bị sẵn sàng cho các rủi 
ro có thể xảy ra và khả năng phục hồi của DNVVN thường hạn chế, phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ 
từ bên ngoài, đặc biệt là vốn vay [21]. Do nguồn lực hạn chế và mục tiêu hướng đến phát triển kinh tế, 
các DNVVN ở Việt Nam tập trung vào các lợi nhuận ngắn hạn mà ít chú trọng đến đầu tư quản lý rủi 
ro trong dài hạn. Kết quả khảo sát của Quỹ Châu Á này cũng cho thấy rằng có đến 40% các DNVVN 
không có kế hoạch phòng chống thiên tai bằng văn bản hoặc kế hoạch dài hạn để thích ứng với BĐKH. 
Vẫn còn nhiều doanh nghiệp không có dự định mua bảo hiểm, hay tham gia vào các hoạt động ở địa 
phương liên quan đến ứng phó BĐKH và thiên tai ví dụ như các hoạt động chuẩn bị ứng phó thiên tai, 
hoạt động lập kế hoạch phòng ngừa thiên tai, hay hoạt động cứu trợ sau thiên tai. Một đại diện Hiệp hội 
doanh nghiệp miền Trung cho biết, các DNVVN hiện đang còn cố gắng “tồn tại”, chỉ mong có thể duy trì 
doanh nghiệp, chứ chưa nói đến các vấn đề khác [21].

Về phía các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực ứng phó với BĐKH 
và thiên tai, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đáng được ghi nhận trong thời gian gần đây. Chính 
phủ đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai bao gồm chính sách miễn 
giảm thuế, chính sách vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ tín dụng. Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ này 
còn gặp nhiều hạn chế trong quá trình triển khai trên thực tế, dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp 
chịu thiệt hại do thiên tai nhưng không nhận được sự hỗ trợ kịp thời, thích đáng. Bên cạnh đó, chính 
phủ vẫn chưa ban hành các chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp chịu tác động của BĐKH và 
các hiện tượng thời tiết cực đoan, hay các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho thích ứng 
và giảm nhẹ BĐKH.

4. Các thiếu hụt và Thách thức  
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Chính sách miễn, giảm thuế đối với các doanh nghiệp khi bị thiệt hại do thiên tai gây ra được quy định 
rõ trong các văn bản pháp lý đối với từng loại thuế (như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc 
biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất nông nghiệp, v.v...). Tuy nhiên, để tiếp cận được 
các hỗ trợ về thuế, doanh nghiệp phải hoàn tất nhiều thủ tục, theo nhiều quy trình khác nhau, và phải 
được phê duyệt theo nhiều bước. Do đó, rất ít doanh nghiệp nộp hồ sơ xin miễn, giảm thuế ngay cả khi 
họ chịu thiệt hại lớn do thiên tai gây ra. Kết quả khảo sát cho thấy 100% doanh nghiệp được phỏng vấn 
chưa từng nhận được các hỗ trợ liên quan đến miễn, giảm thuế khi bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định 56/2009/NĐ-CP hiện đang tập trung hỗ trợ các chính sách mới về 
thuế, ưu đãi và thúc đẩy đổi mới đối với DNVVN, tiếp cận đất đai và khu công nghiệp, tiếp cận vốn, 
tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu, và chuyển đổi từ các mô hình kinh doanh hộ gia đình sang mô hình kinh 
doanh hợp thức hơn. Tuy nhiên, luật không đề cập cụ thể đến việc hỗ trợ khẩn cấp cho các DNVVN, 
đặc biệt đối với các DNVVN hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực dễ bị tổn thương do BĐKH. Các 
DNVVN đã không được ưu tiên nhận các quỹ cứu trợ thiên tai, tương tự đối với các hợp tác xã nông 
nghiệp. Báo cáo của Quỹ Châu Á cũng đã chỉ ra rằng DNVVN thường không được quan tâm trong các 
chương trình nâng cao năng lực chống chịu BĐKH ở địa phương [21]. Trong khi đó, bản thân DNVVN 
thường dễ bị tổn thương do BĐKH và thiên tai. Ngoài ra, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam, phần lớn các DNVVN không tiếp cận được các thông tin về BĐKH và rủi ro thiên tai [22].

Ngoài ra, theo quy định tại Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg về Cơ chế xử lý nợ rủi ro tại Ngân hàng 
Chính sách xã hội thì các tổ chức, cá nhân vay vốn từ ngân hàng chịu tác động của thiên tai ảnh hưởng 
đến vốn, tài sản thì sẽ được xem xét xử lý nợ thông qua việc gia hạn nợ, khoanh nợ, và xóa nợ. Theo 
kết quả phỏng vấn với Hiệp hội du lịch thành phố Huế, các doanh nghiệp đã đăng ký được phép xóa 
lỗ so với thu nhập trên thuế của họ trong tối đa 5 năm. Tuy nhiên, quy tắc thuế này không áp dụng cho 
các doanh nghiệp chưa đăng ký. Vì vậy, bất kể mức độ thiệt hại do thiên tai, các doanh nghiệp chưa 
đăng ký không nhận được ưu đãi về thuế mà các doanh nghiệp đã đăng ký được nhận. Điều này tạo ra 
một thách thức cho chính sách của chính phủ trong việc cân bằng giữa chính sách để đưa các doanh 
nghiệp chưa đăng ký vào nền kinh tế chính thức và thực tế là số lượng lớn các DNVVN chưa đăng ký 
và sẽ đối mặt với rủi ro rất lớn do tác động của BĐKH mà những doanh nghiệp này không được chuẩn 
bị, và do đó họ không thể phục hồi.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ thuế và tín dụng, chính phủ cũng ban hành các chính sách tài chính đối 
ngoại trong ứng phó với BĐKH để thu hút các nguồn tài trợ từ đối tác nước ngoài nhưng chỉ dành cho 
các khu vực công. Phần lớn thiệt hại của khu vực doanh nghiệp và người dân không được tài trợ mà 
phải tự chi trả ngoại trừ một vài trường hợp vô cùng khắc nghiệt.

Hình chụp: iStock
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4.2. Quỹ phòng chống thiên tai và sự tham gia của Khu vực 
tư nhân

Như đã đề cập ở trên, kinh phí thích ứng BĐKH và thiên tai ở Việt Nam chủ yếu từ ngân sách nhà 
nước và viện trợ nước ngoài. Việc huy động các thành phần khác liên quan đến phòng chống thiên tai 
còn khó khăn. Trong khi đó, nguồn tài chính cho thích ứng với BĐKH và thiên tai được dự báo sẽ ngày 
càng tăng, tỉ lệ thuận với cường độ và tần suất xảy ra thiên tai cũng như mức độ tác động của BĐKH 
và thiên tai. Điều này dẫn đến tình trạng cạnh tranh giữa các nguồn lực dành cho thích ứng BĐKH và 
nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội.

Hiện tại, Việt Nam có 3 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có các hoạt động liên quan đến công 
tác phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai bao gồm Quỹ phòng chống thiên tai (NDPF), Quỹ 
bảo vệ môi trường (EPF) và Quỹ bảo trì đường bộ (RMF). Quỹ phòng chống thiên tai được quy định 
tại Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013. Theo đó, Quỹ phòng chống thiên tai dành để chi cho hoạt 
động ứng phó thiên tai, phòng ngừa thiên tai, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Việc đóng góp cho 
quỹ phòng chống thiên tai là bắt buộc cho tất cả các tổ chức và cá nhân trên toàn quốc. Đối với doanh 
nghiệp, mức đóng góp bắt buộc từ 0,5 triệu - 1 triệu đồng mỗi năm, tùy theo quy mô của doanh nghiệp. 
Quỹ bảo vệ môi trường hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH và 
dành cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường. Quỹ bảo trì đường bộ chia 
hai cấp: (i) Quỹ trung ương được sử dụng cho công tác bảo trì, quản lý hệ thống quốc lộ; (ii) Quỹ địa 
phương được sử dụng cho công tác bảo trì, quản lý hệ thống đường bộ địa phương, do địa phương 
chịu trách nhiệm bảo trì, quản lý theo phân cấp của hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Quỹ phòng chống thiên tai do Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh là đầu mối quản lý, có trách nhiệm phối 
hợp với các cơ quan liên quan để đánh giá thiệt hại và triển khai hỗ trợ người dân địa phương. Địa 
phương sẽ được chủ động sử dụng quỹ khi có thiên tai xảy ra mà không phải mất thời gian và thủ tục 
để xin hỗ trợ từ trung ương như trước đây. (Trong trường hợp có thiệt hại lớn thì vẫn cần sự hỗ trợ từ 
trung ương). Quỹ NDPF có tiềm năng lớn cho việc hỗ trợ liên tục của nền kinh tế của Việt Nam nhằm 
giảm thiểu thiệt hại và ứng phó với thảm họa.

Kết quả khảo sát cho thấy mặc dù phần lớn các doanh nghiệp được phỏng vấn đều đồng ý với việc 
thành lập quỹ phòng chống thiên tai và ưu tiên hỗ trợ cho các đối tượng dễ bị tổn thương do BĐKH. Họ 
nhận ra rằng người nghèo đặc biệt dễ bị tổn thương trước thời tiết khắc nghiệt và là đối tượng được 
đưa vào danh sách ưu tiên hỗ trợ của chính phủ. Tuy nhiên, nhiều người được phỏng vấn đều không 
tin tưởng vào quỹ NDPF, bởi vì họ không được hưởng lợi từ những khoản đóng góp và thiếu minh bạch 
trong quản lý và sử dụng quỹ. Phản hồi này nhận được từ phía các doanh nghiệp ở Quảng Nam và 
Khánh Hòa trong nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Quỹ châu Á thực 
hiện năm 2017. Những doanh nghiệp được phỏng vấn bày tỏ sự thất vọng khi bị thiệt hại nghiêm trọng 
nhưng không nhận chương trình hỗ trợ, thăm hỏi nào từ cơ quan chức năng. Một vài đại diện doanh 
nghiệp có ý rằng họ chỉ nghe được thông tin từ chính phủ khi chính phủ cần được hỗ trợ trong khi xảy 
ra thiên tai [19]. Do đó để bảo đảm sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc thực hiện NAP, tính 
minh bạch cần phải được ưu tiên cải thiện.
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4.3. Biến đổi khí hậu và Bảo hiểm thiên tai  

Trong bối cảnh tác động từ BĐKH ngày càng gia tăng, bảo hiểm BĐKH và thiên tai là một lựa chọn 
thích hợp đối với doanh nghiệp. Một hệ thống bảo hiểm thiết thực cũng được xem là nhân tố cần thiết 
cho sự tham gia của khu vực tư nhân vào thích ứng BĐKH. Nếu được phân bổ đều trên cả nước, sẽ 
cung cấp các nguồn lực nhanh chóng, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu thích ứng và phục hồi sau 
thiên tai. Do đó, bảo hiểm BĐKH và thiên tai có tiềm năng để thúc đẩy hoạt động thích ứng phòng 
chống thiên tai chủ động đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp. Đồng thời, bảo hiểm 
cũng thúc đẩy thúc đẩy hoạt động thích ứng và giảm nhẹ rủi ro bằng cách đưa ra mức giá thấp hơn cho 
những đối tượng có rủi ro ít hơn.

Chính phủ Việt Nam cũng đã tích cực xây dựng và phát triển hệ thống bảo hiểm thiên tai. Chiến lược 
quốc gia phòng chống, thích ứng và giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam đến năm 2020 được ban hành 
vào năm 2007 đã được phê chuẩn cho các giải pháp hỗ trợ và giảm thiểu rủi ro, trong đó bao gồm giải 
pháp phát triển bảo hiểm thiên tai. Chính phủ Việt Nam cũng đã tăng cường ý định nhằm phát triển  
các chương trình bảo hiểm thiên tai dựa vào chỉ số cho các lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp và bất  
động sản.

Năm 2011, chính phủ đã ban hành chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (năm 2011 - 2013)10  
theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 nhằm hạn chế thiệt hại của ngân sách nhà nước thông 
qua việc chuyển dịch một phần nghĩa vụ hỗ trợ thiệt hại cho các doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó có 
rủi ro thiên tai [23]. Tuy nhiên, chương trình này được thực hiện với quy mô hạn chế tại 20 tỉnh và thành 
phố (bao gồm 65 huyện và 748 xã). Bài học kinh nghiệm từ chương trình này cần được xem xét, cải 
thiện và áp dụng rộng rãi trong tương lai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam và đặc biệt là các 
DNNVV. Mối quan tâm chính thu hút sự tham gia/thanh toán bởi DNVVN, đối với cả các doanh nghiệp 
đã đăng ký và hộ gia đình, trên quy mô quốc gia - có thể thông qua Quỹ phòng chống thiên tai - và các 
quy định của chính phủ mà không tạo ra gánh nặng để đảm bảo quản lý hiệu quả.

Gần đây, vào năm 2018, chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2018/NĐ-CP đưa ra các quy định về bảo 
hiểm nông nghiệp. Trong đó quy định các rủi ro được bảo hiểm hỗ trợ bao gồm cả rủi ro thiên tai, bao 
gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, 
sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa 
đá, sương muối, động đất, sóng thần.

10 Năm 2011, chính phủ Việt Nam đã triển khai thí điểm chương trình bảo hiểm nông nghiệp cho 20 tỉnh và thành phố đối với 
ngành trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Theo như Ramm & Ankolekar (2015), bảo hiểm dựa theo hệ số năng suất trên đơn vị diện 
tích được phân phối thông qua hai công ty bảo hiểm thương mại của nhà nước và công ty cổ phần là công ty Bảo hiểm Bảo Việt 
và Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, với dịch vụ tái bảo hiểm do VINARE cung cấp [23]. Đối với lúa, bồi thường bảo hiểm được 
áp dụng ở cấp xã và thấp hơn (thôn, xóm). Khoản bồi thường được tính dựa trên năng suất trung bình của ba mùa vụ liên tiếp 
trước đó, và được chi trả đến 90% tổng số tiền được đảm hiểm. Bảo hiểm chăn nuôi được cung cấp trên cơ sở các thiệt hại thực 
tế. Phí bảo hiểm được trợ cấp ở các mức khác nhau: trợ cấp 100% phí bảo hiểm cho hộ nghèo, 80% cho hộ cận nghèo, 60% cho 
nông dân bình thường và 20% cho các tổ chức nông nghiệp. Tuy nhiên, rà soát chương trình do Bộ tài chính thực hiện đã chỉ ra 
những khó khăn và tồn tại ảnh hưởng lớn đến sự thành công của chương trình:
● Chính phủ thiếu kinh nghiệm trong việc đối phó với các điều khoản phức tạp của bảo hiểm nông nghiệp.
● Phạm vi của các thiên tai lớn, vượt khỏi phạm vi địa lý của chương trình bảo hiểm, do dó, chương trình không có khả năng 

đáp ứng cho toàn bộ các khu vực bị tác động.
● Theo số liệu tổng hợp, chương trình này không đáp ứng được về mặt chi phí, gây ra những thiệt hại đáng kể.
● Bất kể những nỗ lực về tuyển dụng và đào tạo, nguồn lực của công ty bảo hiểm hạn chế, không đáp ứng được các yêu cầu 

cung cấp dịch vụ về giám sát, đánh giá dịch vụ và cung cấp kịp thời các dịch vụ cần thiết khác.
● Tần suất và cường độ của thiên tai khó dự đoán, tác động của thiên tai ngày càng lớn (đặc biệt đối với vào ngành thủy sản 

cuối tháng 12 năm 2012) và trong một số trường hợp đã vượt ra khỏi khả năng tài chính của công ty bảo hiểm.
● Khó khăn trong việc sắp xếp tái bảo hiểm thông qua các công ty tái bảo hiểm quốc tế.
● Sự miễn cưỡng của các hộ gia đình và các tổ chức nông nghiệp khi tham gia vào chương trình này nằm ngoài phương pháp 

tiếp cận “khám phá”.



Sự tham gia của Thành phần Tư nhân Thực hiện Kế hoạch  
Quốc gia Thích ứng với Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam 23

Bất chấp nỗ lực của, bảo hiểm BĐKH và thiên tai còn tương đối mới ở Việt Nam, và các DNNVV không 
muốn đầu tư vào. Rủi ro thiên tai đang được đưa vào chương trình bảo hiểm tài sản (bảo hiểm cháy và 
các rủi ro đặc biệt, bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp, bảo hiểm mọi rủi ro bất động sản, v.v...), bảo hiểm 
con người hay bảo hiểm nông nghiệp (cây trồng và vật nuôi). Tuy nhiên, những nỗ lực đó hướng đến 
các công ty bảo hiểm lớn và các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, do đó 
ảnh hưởng tới sự phát triển của các DNVVN tại Việt Nam. Trong thực tế, có rất ít dấu hiệu của các sản 
phẩm bảo hiểm được thiết kế riêng cho thị trường DNVVN. 

Kết quả khảo sát cho thấy có đến 50% doanh nghiệp được phỏng vấn đã từng tham gia bảo hiểm thiên 
tai, tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp tái tục bảo hiểm thấp. Những nguyên nhân chính của việc không mua 
bảo hiểm hay mua lại bảo hiểm là do thiếu thông tin (30%), năng lực tài chính hạn chế (24%), và không 
có quy định mang tính bắt buộc (17%). Ngay cả trong số các công ty lớn được phỏng vấn, chỉ có rất ít 
các công ty sẵn sàng mua bảo hiểm BĐKH hoặc thiên tai. 

Một rào cản khác khiến bảo hiểm thiên tai không hiệu quả là mức bồi thường bảo hiểm đối mặt với rất 
nhiều khó khăn. Theo quy định thì doanh nghiệp hoặc cá nhân mua bảo hiểm chỉ được hỗ trợ trong 
trường hợp thiên tai phải được chính thức ban bố hoặc xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền. 
Tuy nhiên, việc ban bố tình trạng khẩn cấp trong thiên tai phụ thuộc vào cấp độ thiên tai. Cụ thể đối với 
trường hợp thiên tai cấp độ 1 và 2 thì sẽ do địa phương (tỉnh, huyện, xã) chủ động ban bố; cấp độ 3 sẽ 
do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai xác nhận, và trường hợp thiên tai vượt cấp độ 
4, thủ tướng thính phủ đề nghị chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai.11 Trên thực tế, vai 
trò của người chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp thường bị chồng chéo qua các cấp của chính phủ. 
Trong khi đó, ban bố chính thức “tình trạng khẩn cấp” ở cấp địa phương thường không đầy đủ do năng 
lực hạn chế. 

Phân tích kết quả khảo sát đối với các doanh nghiệp bảo hiểm cho thấy một số vấn đề liên quan đến hệ 
thống bảo hiểm thiên tai hiện tại bao gồm hệ thống pháp lý yếu các ưu đãi thuế, các vấn đề về quản trị, 
cạnh tranh không lành mạnh, gian lận; chi phí giao dịch và khởi đầu cao, các quy định về thị trường bảo 
hiểm còn nhiều hạn chế (trong đó còn thiếu các quy định của địa phương, bị lệ thuộc vào tái bảo hiểm 
quốc tế); thiếu các kênh phân phối bảo hiểm, quy hoạch và sự phối hợp giữa các ngành không hiệu 
quả cho việc quản lý rủi ro.

Các công ty bảo hiểm cũng bày tỏ sự quan ngại về dữ liệu thị trường từ chính phủ và khu vực tư nhân 
nhằm giúp thiết lập mức giá hợp lý và quản lý rủi ro. Dữ liệu hiện được lưu trữ một cách không tập 
trung và ở nhiều cấp độ phòng, ban trực thuộc của nhiều bộ khác nhau, không được thu thập, xem 
xét, hoặc tổng hợp thường xuyên thông qua một hệ thống hợp nhất. Tất cả các thông tin, bao gồm các 
khoản đầu tư và chi tiêu vào kiểm soát và phòng chống thiên tai giữa các bộ chủ quản, nên tập trung 
hóa vào một cơ sở dữ liệu tại Bộ NN & PTNT và được cập nhật thường xuyên. 

Rào cản cụ thể theo như lưu ý của các DNNVV bao gồm thiếu nhận thức cho đến khi họ bị thiệt hại lần 
đầu; thiếu thông tin về rủi ro khí hậu; thiếu nhận thức về rủi ro thiên tai; giá trị tài sản/ vốn bị giảm và 
ảnh hưởng đến thu nhập/lợi nhuận tiềm năng; bảo hiểm truyền thống được phân phối thông qua các 
đại lý/nhà môi giới là quá đắt; và các thách thức vay tiền/tiếp cận hỗ trợ tài chính để đầu tư vào các nỗ 
lực giảm nhẹ. 

11 Khoản 1, Điều 11 Nghị định 66/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều Luật Phòng, chống thiên tai
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Khó có thể tìm được giải pháp “phù hợp cho tất cả các đối tượng”, và bản thân bảo hiểm không thể 
một mình giải quyết được những thách thức. Theo báo cáo Tóm tắt các sáng kiến chuyển giao rủi ro 
thiên tai ở các nước đang phát triển của Sáng kiến Bảo hiểm khí hậu thông minh, có đến 68% các sáng 
kiến về bảo hiểm được đề xuất hiện đang được cân nhắc hỗ trợ thực hiện thông qua các sáng kiến và 
chương trình của chính phủ [23].12  

Cơ chế PPP được xem là cần thiết để thiết lập một hệ thống bảo hiểm có hiệu quả nhằm chia sẻ rủi ro 
và nâng cao năng lực. Thực tế, nợ công của Việt Nam đã đạt đỉnh trần nợ công, bất kỳ khoản đầu tư 
nào trong tương lại đều cần tìm kiếm các nguồn lực thay thế, bao gồm nguồn đóng góp từ khu vực tư 
nhân. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua cải thiện mối quan hệ hợp tác công – tư. 

Doanh nghiệp của bạn có mua 
bảo hiểm thiên tai không?

Không
50%

Có
50%

Hình 6. Phần trăm của các DNVVN mua bảo hiểm thiên tai

12 Ví dụ: 
● Tài trợ cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật 
● Tài chính cho các nghiên cứu khả thi chương trình
● Tài trợ cho việc phát triển các công cụ như mô hình rủi ro và tính toán 
● Tài trợ cho việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới, thiết kế và cấu trúc các cơ sở bảo hiểm
● Tài trợ cho việc cung cấp giáo dục và nâng cao năng lực 
● Tài trợ cho sự phát triển của cơ sở hạ tầng như mạng lưới trạm thời tiết 
● Cung cấp vốn khởi nghiệp, hỗ trợ vốn vay ưu đãi
● Khởi động chương trình tài chính 
● Chi phí tài chính hoạt động (ví dụ: chi phí quản lý và điều hành bảo hiểm, chi phí điều chỉnh tổn thất, v.v...)
● Trợ cấp phí bảo hiểm
● Cung cấp dịch vụ tái bảo hiểm.
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Căn cứ vào kết quả khảo sát, hai hội thảo tham vấn tại Hà Nội và ý kiến của các bên liên quan, báo cáo 
này đưa ra một số đề xuất cho cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện các bước tiếp theo nhằm thúc đẩy 
sự tham gia của khu vực tư nhân vào việc cây dựng và thực hiện NAP.

5.1. Đề xuất từ Khu vực tư nhân: Kết quả khảo sát  

Nhằm tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong xây dựng và triển khai NAP, các đại diện doanh 
nghiệp khu vực tư nhân đã đưa ra một số đề xuất để chính phủ thực hiện như sau: 

• Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các công cụ đánh giá mức độ thiệt hại sau thiên tai / hiện tượng 
BĐKH cực đoan.

• Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và đưa ra các quy định/hướng dẫn thống nhất về quy trình đánh giá 
(trong đó đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với quá trình đánh giá, xác định cụ thể các cơ quan chịu 
trách nhiệm phối hợp với các doanh nghiệp để thực hiện đánh giá). 

• Cập nhật và bổ sung các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp (tài chính, kỹ thuật, thuế, v.v…).

• Xây dựng cơ chế hỗ trợ thuế (tín dụng thuế) mang tính linh hoạt, phù hợp với loại hình kinh doanh 
và quy mô của doanh nghiệp (đưa ra các khoản khấu trừ thuế theo mức độ mức độ thiệt hại hay giai 
đoạn bị ảnh hưởng do thiên tai, v.v...).

• Cung cấp các loại hình bảo hiểm thiên tai và BĐKH phù hợp với từng loại hình/quy mô doanh nghiệp 
(phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam).

• Cung cấp các khóa đào tạo về thích ứng BĐKH và quản lý rủi ro thiên tai cho các đại diện doanh 
nghiệp hoặc hiệp hội doanh nghiệp.

• Xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và 
sản xuất sạch/xanh. 

5. Các chiến lược thúc đẩy sự tham gia 
của khu vực tư nhân vào thực hiện thích 
ứng với BĐKH  
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Doanh nghiệp cũng đã đề xuất các giải pháp về cách tham gia và huy động các khoản đầu tư từ khu 
vực tư nhân để thích ứng với BĐKH:

• Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về “trách nhiệm xã hội” của doanh nghiệp. 

• Nâng cao nhận thức về tác động của BĐKH và thiên tai đối với doanh nghiệp (thông qua các hiệp 
hội, tổ chức xã hội, v.v...).

• Tăng cường tính minh bạch về lợi ích mà doanh nghiệp nhận được từ việc đầu tư vào thích ứng 
với BĐKH.

• Cung cấp các ưu đãi thuế một cách linh hoạt (đặc biệt đối với các doanh nghiệp có trách nhiệm 
xã hội cao trong BĐKH và có nỗ lực ứng phó với thiên tai).

• Cải thiện hệ thống thông tin và truyền thông (ví dụ như cung cấp thông tin về rủi ro khí hậu cho 
khu vực tư nhân, tạo diễn đàn cho các doanh nghiệp và khu vực tư nhân để đóng góp ý tưởng và 
định hướng kế hoạch kinh doanh theo các chiến lược chính phủ đề ra).  

• Tích hợp thích ứng BĐKH vào quy tắc ứng xử văn hóa doanh nghiệp.  

5.2. Tham vấn với khu vực tư nhân trong tiến trình xây  
dựng NAP 

Với sự hỗ trợ của Mạng lưới NAP toàn cầu, Cơ quan đầu mối NAP của Việt Nam (Bộ TN&MT) đã tiến 
hành tham vấn ý kiến của khu vực tư nhân. Báo cáo này sẽ cung cấp danh sách các dự án cụ thể 
khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và 
du lịch, danh sách các dự án này sẽ được xem xét và cân nhắc đưa vào NAP để triển khai trên thực tế 
trong giai đoạn tiếp theo 2021-2030. 

Nỗ lực huy động sự tham gia của khu vực tư nhân vào thích ứng BĐKH cần tiếp tục triển khai trong 
năm 2020 và cần nỗ lực nhận được ý kiến nhận xét từ khu vực tư nhân cho việc thực hiện NAP. Bảng 4 
đưa ra các phân tích về các nội dung cụ thể mà khu vực tư nhân có thể tham gia đầu tư dựa trên danh 
sách các dự án trong bản dự thảo NAP. 

 

Hình chụp:CIAT/NeilPalmer
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Bảng 4. Bảng danh sách các dự án được đề xuất và vai trò, cơ hội của doanh nghiệp trong triển khai 
thực hiện các dự án

STT Ngành Số dự án được đề 
xuất có tên và mốc 
thời gian cụ thể

Cơ hội tham gia 
của doanh nghiệp 

Nội dung doanh nghiệp tư 
nhân có thể tham gia 

1. Tài nguyên 
nước 

17 Có • Hợp tác công tư trong đầu 
tư hệ thống quan trắc, khai 
thác nguồn nước bền vững 
và bảo tồn đa dạng.

2. Nông nghiệp 
(trồng trọt)

17 Có • Cơ chế PPP trong đầu tư 
và chuỗi giá trị trồng lúa.

• Hợp tác với nông dân tạo 
chuỗi giá trị nông nghiệp.

• Đầu tư vào nghiên cứu khu 
vực tư nhân.

• Đầu tư vào mô hình bảo 
hiểm nông nghiệp. 

3. Tưới tiêu 15 Có • Cơ chế PPP

4. Biển và đảo 13 Có • Khai thác các nguồn tài 
nguyên sóng, gió biển, bãi 
bồi trong phát triển năng 
lượng và xây dựng hạ tầng 
dịch vụ thương mại, cầu 
cảng, nhà ở kết hợp bảo vệ 
bờ biển và đảo.

5. Các lĩnh vực 
liên ngành 

13 Không chắc chắn 

6. Môi trường và 
đa dạng sinh 
học 

11 Có • Đầu tư vào du lịch sinh thái 
và bảo vệ môi trường. 

7. Lâm nghiệp 10 Có • Chi trả dịch vụ trồng và giữ 
rừng.

8. Nhà ở và phát 
triển đô thị 

9 Có • Miễn thuế và cho thuê đất 
giá rẻ ở những địa bàn 
không khai thác được  
nông – lâm – thủy sản để 
xây dựng nhà ở và đô thị.

9. Chăn nuôi 7 Có • Đầu tư vào nghiên cứu và 
phát triển cơ sở vật chất.

10. Sử dụng đất 5 Không chắc chắn • Xây dựng, Vận hành và 
Chuyển giao (BOT) các 
công trình đa mục tiêu về 
giao thông, thương mại, 
dịch vụ có tính đến yếu tố 
thích ứng BĐKH.
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STT Ngành Số dự án được đề 
xuất có tên và mốc 
thời gian cụ thể

Cơ hội tham gia 
của doanh nghiệp 

Nội dung doanh nghiệp tư 
nhân có thể tham gia 

11. Nuôi trồng thuỷ 
sản và đánh bắt 

5 Có • Hợp tác với nông dân tạo 
chuỗi giá trị. 

• Đầu tư và bảo hiểm. 

12. Sức khỏe 5 Có • Đầu tư vào dịch vụ y tế 
công cộng từ thành phần 
tư nhân.

13. Lĩnh vực lao 
động 

5 Có • Áp dụng các tiêu chí về 
quyền của người lao động 
với các tiêu chí về đảm bảo 
sức khỏe trong bối cảnh 
BĐKH.

14. BĐKH và khí 
tượng 

4 Có • Áp dụng PPP đầu tư dịch 
vụ khí hậu. 

15. Dữ liệu, bản đồ 
và GIS

3 Không

16. Khai khoáng 3 Không chắc chắn

17. Quản lý thiên tai 3 Có • Đầu tư vào dịch vụ cảnh 
báo sớm. 

18. Giao thông vận 
tải 

3 Có • Áp dụng PPP đầu tư xây 
dựng cầu đường ven biển 
đa mục đích (chống sạt lở, 
giao thông, hạ tầng dịch 
vụ).

19. Du lịch 3 Có • Đầu tư vào du lịch sinh thái. 

20. Thương mại và 
công nghiệp 

3 Có • Đầu tư chuỗi giá trị có đáp 
ứng điều khoản về thích 
ứng BĐKH theo Hiệp định 
Thương mại tự do Việt 
Nam - Liên minh châu Âu.

Tổng cộng 150
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Một số giải pháp tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong một 
số lĩnh vực quan trọng.
Giải pháp cho ngành nuôi trồng thủy sản và ngành nông nghiệp
Các giải pháp cho ngành nuôi trồng thuỷ sản và nông nghiệp được đề xuất bao gồm:

• Áp dụng cơ chế PPP và hợp tác công tư cho mô hình thích ứng với BĐKH cho ngành lúa gạo và 
các sản phẩm nông nghiệp khác; và điều này sẽ cần có một chính sách rõ ràng cho các cơ chế 
PPP và hợp tác công tư trong 5 năm tới.

• Doanh nghiệp có thể đóng góp trong việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đào tạo cho nông 
dân, giám sát, thiết lập chuỗi giá trị và hậu cần.

• Chính quyền địa phương hoặc bộ phận chuyên môn ở cấp tỉnh, huyện, xã có thể hỗ trợ tư vấn 
chính sách và hướng dẫn thực hiện các cam kết, hợp đồng giữa nông dân và doanh nghiệp.

• Phối hợp thực hiện giữa chính quyền địa phương doanh nghiệp (ví dụ chính quyền địa phương 
chịu trách nhiệm phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ bao gồm hệ thống thủy lợi, đường, đê và đập; 
và doanh nghiệp đóng góp xây dựng phát triển các dịch vụ dự báo thời tiết, dịch vụ khí hậu và 
dịch vụ giám sát môi trường).

• Thành lập một đầu mối quốc gia cho Nền tảng bền vững lúa gạo, tạo ra diễn đàn cho các doanh 
nghiệp Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau đáp ứng các tiêu chuẩn thích ứng và 
giảm thiểu BĐKH.

• Xây dựng dịch vụ thông tin khí hậu chi tiết (do chính phủ hoặc khu vực tư nhân cung cấp), các 
dịch vụ nên được thiết kế phù hợp với tất cả các loại hình doanh nghiệp.

• Đề xuất đối với nuôi trồng thuỷ sản (đặc biệt là nuôi tôm): (1) áp dụng hệ thống năng lượng mặt 
trời cần có các chính sách và hướng dẫn cụ thể đối với việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 
ở khu vực nuôi tôm; (2) hệ thống nuôi tôm cần tuân theo các tiêu chuẩn toàn cầu (Ban chỉ đạo 
Hợp tác cải thiện Hải sản Châu Á, Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản); (3) thiết lập mô hình 
cụm hoặc nhóm nông dân (hợp tác xã) để sản xuất cùng một sản phẩm. Điều này có thể tăng 
cường năng lực cho từng cá thể, giúp người dân thích ứng tốt hơn với BĐKH.

• Thúc đẩy bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm khí hậu.

• Khuyến khích sự tham gia của các ngân hàng vào quá trình xây dựng và triển khai NAP.

Giải pháp cho ngành du lịch:

• Cung cấp các thông tin cần thiết về tác động của BĐKH và thiên tai. Đối với các doanh nghiệp 
đầu tư xây dựng công trình du lịch, các thông tin và kịch bản tác động sẽ giúp họ xây dựng tầm 
nhìn dài hạn trong thiết kế công trình phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của khí hậu.

• Xây dựng bộ tiêu chuẩn tối thiểu cần thiết để phục hồi, tái thiết ngành du lịch khi bị tác động của 
thiên tai. Bộ tiêu chuẩn này sẽ giúp cho các doanh nghiệp trong ngành du lịch triển khai thích hợp 
các giải pháp phòng ngừa, giúp giảm thiểu tác động, đồng thời đẩy nhanh quá trình phục hồi. Để 
xây dựng bộ tiêu chuẩn cần sự tham gia tích cực của các Hiệp hội du lịch và các bên liên quan 
khác. Việc xây dựng và ban hành bộ tiêu chuẩn cần phải được ưu tiên thực hiện và đưa vào NAP 
để triển khai trong vòng 5 năm tới.

• Xây dựng và thúc đẩy bảo hiểm thiên tai trong lĩnh vực du lịch.
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Giải pháp chung nhằm tối ưu hoá sự tham gia của khu vực tư nhân trong quá trình xây dựng và 
thực hiện NAP:

• Nguyên tắc quan trọng nhất để thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong xây dựng và 
triển khai NAP là hai bên cùng có lợi. Các doanh nghiệp luôn tìm kiếm lợi ích và nâng cao thương 
hiệu của họ. Do đó, để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp vào thích ứng BĐKH, điều 
quan trọng là phải xây dựng một lộ trình phù hợp, song song với việc bảo đảm thực hiện đúng 
các cam kết của chính phủ đề ra.

• Nâng cao nhận thức có thể giúp các doanh nghiệp hiểu được rằng việc tham gia vào xây dựng 
và triển khai NAP vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của doanh nghiệp (nhận được ưu đãi thuế, 
tạo cơ hội kinh doanh mới, tiếp cận thêm các nguồn hỗ trợ vốn bên ngoài, v.v...).

• Có cơ chế thúc đẩy sự tham gia của ngân hàng và công ty bảo hiểm trong giai đoạn xây dựng và 
triển khai NAP tiếp theo.

Hình chụp: iStock
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5.3. Đề xuất các cơ chế thu hút đầu tư từ thành phần tư 
nhân trong việc thực hiện NAP   

Bảng 5 bao gồm những đề xuất từ những đại diện chủ chốt của khu vực tư nhân, như được thảo luận 
tại các cuộc hội thảo cũng như kinh nghiệm từ các dự án đang được triển khai.

Bảng 5. Những đề xuất chủ yếu của khu vực tư nhân dựa trên các dự án hiện tại

STT Lĩnh vực Những nhiệm vụ, chương trình, dự 
án tiềm năng trong NAP có thể thu 
hút đầu tư từ thành phần tư nhân

Đề xuất các cơ chế thu hút đầu tư từ 
thành phần tư nhân trong việc thực 
hiện NAP

1. Lĩnh vực tài 
nguyên và môi 
trường 

• Xây dựng hệ thống giám sát BĐKH 
và nước biển dâng cũng như hệ 
thống giám sát và dự báo xâm  
nhập mặn.

• Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và 
công nghệ dự báo khí tượng thủy 
văn và hệ thống cảnh báo sớm  
thiên tai.

• Đưa nội dung biến đổi khí hậu vào 
dự thảo Luật Đầu tư theo phương 
thức hợp tác công tư nhằm tạo hành 
lang pháp lý cho các nhà đầu tư tư 
nhân vào lĩnh vực BĐKH. Cơ quan 
quản lý đóng vai trò quản lý dữ liệu 
và tư nhân đóng vai trò đầu tư hạ 
tầng dịch vụ có thu phí nhằm tạo 
động lực về lợi nhuận để thu hút  
đầu tư.

• Thành lập Quỹ Khí hậu quốc gia để 
tập hợp các nguồn lực bên trong và 
bên ngoài liên quan tới BĐKH hình 
thành một quỹ tập trung duy nhất. 
Quỹ này sau đó sẽ phân phối lại 
thông qua các công cụ tài chính khác 
nhau để hướng tới các dự án “xanh 
và chống chịu khí hậu”. 

• Thúc đẩy và triển khai trái phiếu xanh 
nhằm tạo nguồn lực tài chính cho các 
giải pháp về bảo vệ môi trường, giảm 
thiểu và thích ứng BĐKH. 

• Đưa nội dung về cơ chế, chính sách 
thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực 
bảo vệ môi trường, thích ứng biến 
đổi khí hậu vào Luật Bảo vệ môi 
trường sửa đổi. 

• Đưa nội dung lồng ghép đánh giá rủi 
ro khí hậu vào quá trình đánh giá tác 
động môi trường trong Luật Bảo vệ 
môi trường sửa đổi. 

• Tăng cường công tác truyền thông 
cho doanh nghiệp về tác động của 
biến đổi khí hậu và lợi ích khi tham 
gia đầu tư thích ứng với biến đổi  
khí hậu. 



Sự tham gia của Thành phần Tư nhân Thực hiện Kế hoạch  
Quốc gia Thích ứng với Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam32

STT Lĩnh vực Những nhiệm vụ, chương trình, dự 
án tiềm năng trong NAP có thể thu 
hút đầu tư từ thành phần tư nhân

Đề xuất các cơ chế thu hút đầu tư từ 
thành phần tư nhân trong việc thực 
hiện NAP

2. Lĩnh vực nông 
nghiệp và phát 
triển nông 
thôn

• Phát triển mô hình tổng hợp, mô hình 
liên kết trồng trọt và chăn nuôi, trồng 
trọt và thủy sản, nông nghiệp ven đô, 
nông lâm kết hợp, trồng trọt và du 
lịch sinh thái. 

• Đa dạng hóa sinh kế ven biển từ 
rừng.

• Nhân rộng các mô hình nuôi trồng 
thủy sản phù hợp, thích ứng với 
BĐKH; nâng cao năng lực cảnh báo 
dịch bệnh phục vụ nuôi trồng thủy 
sản an toàn. 

• Đẩy mạnh công tác phòng chống 
thiên tai; củng cố, xây dựng các công 
trình phòng chống thiên tai trọng 
điểm, cấp bách; phát triển hệ thống 
rừng phòng hộ, rừng chắn sóng ven 
biển ưu tiên trồng rừng phủ kín đất 
chân đê biển, đê sông, trồng tre chắn 
sóng cho các tuyến đê để phòng 
chống lũ, bão. 

• Thúc đẩy mô hình chuỗi giá trị bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu 
trong đó doanh nghiệp đóng vai trò 
quan trọng trong việc chia sẻ rủi ro 
khí hậu với người nông dân. 

• Áp dụng chỉ số Biến đổi khí hậu 
doanh nghiệp do Chương trình Phát 
triển của Liên Hợp quốc và Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư phát triển như một 
công cụ thu hút đầu tư tư nhân thích 
ứng BĐKH. 

• Thúc đẩy bảo hiểm nông nghiệp với 
vai trò bảo lãnh từ Ngân hàng Nhà 
nước. 

3. Lĩnh vực sức 
khỏe cộng 
đồng 

• Phát triển mạng lưới y tế và hạ tầng 
cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh môi 
trường, thực hiện các giải pháp về 
công nghệ, trang thiết bị trong dự 
phòng và điều trị các bệnh liên quan 
đến BĐKH; tăng cường hệ thống 
giám sát và các hệ thống cảnh báo 
sớm các tác động của BĐKH đến 
sức khỏe.

• Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về 
ảnh hưởng BĐKH đến sức khỏe và 
giải pháp thích ứng của ngành y tế.

• Xây dựng và nhân rộng các mô hình 
quản lý, giám sát các dịch bệnh; mô 
hình vệ sinh môi trường và nước 
sạch thích ứng với BĐKH.

• Đưa vào chính sách xây dựng các cơ 
sở y tế tư nhân các tiêu chí về thích 
ứng BĐKH, bệnh viên xanh. 

• Khuyến khích các trường đại học tư 
nhân đầu tư nghiên cứu khoa học về 
sức khỏe và BĐKH. 
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STT Lĩnh vực Những nhiệm vụ, chương trình, dự 
án tiềm năng trong NAP có thể thu 
hút đầu tư từ thành phần tư nhân

Đề xuất các cơ chế thu hút đầu tư từ 
thành phần tư nhân trong việc thực 
hiện NAP

4. Lĩnh vực lao 
động  

• Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách 
nhằm khuyến khích tạo việc làm xanh 
và bền vững; lồng ghép các vấn đề 
về BĐKH trong các chính sách nhằm 
tạo việc làm xanh và hỗ trợ chuyển 
đổi việc làm, phát triển sinh kế bền 
vững cho người dân. 

• Đẩy mạnh công tác truyền thông 
về “Giới và Biến đổi khí hậu”, “Bình 
đẳng giới với BĐKH“; tăng cường 
đào tạo kỹ năng mềm cho lao động 
nữ.

• Đẩy mạnh mô hình doanh nghiệp xã 
hội áp dụng tiêu chí thích ứng BĐKH 
cho người lao động. .

5. Lĩnh vực đô 
thị, nhà ở

• Đẩy mạnh công tác chống ngập cho 
các thành phố lớn; xây dựng các 
cơ sở hạ tầng đô thị chống chịu với 
BĐKH; áp dụng các công nghệ mới, 
sử dụng các loại vật liệu bền vững, 
có tính chống chịu cao, công nghệ 
thích ứng với BĐKH. 

• Phát triển cơ sở hạ tầng và quy 
hoạch các khu dân cư; di dời, sắp 
xếp lại các khu dân cư ở những  
vùng thường xuyên bị tác động  
của thiên tai. 

• Tiếp tục triển khai các chương trình 
phát triển và xây dựng nhà an toàn 
với lũ bão cho khu vực Bắc Trung Bộ 
và Nam Trung Bộ; củng cố và xây 
mới các công trình cấp, thoát nước 
đô thị lớn; ưu tiên trước mắt cho khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long và 
Đông Nam Bộ. 

• Nghiên cứu và đề xuất đầu tư tư 
nhân trong việc gia cố, xây dựng mới 
đê điều kết hợp các công trình hạ 
tầng đa năng như: BOT giao thông 
kết hợp đê chống lũ, cơ sở kinh 
doanh, dịch vụ kết hợp công trình 
tránh lũ, bão và bảo vệ đê điều; Công 
trình hạ tầng thương mại kết hợp tận 
dụng quỹ đất tự nhiên ven sông, ven 
biển. 

• Tạo hành lang pháp lý để các doanh 
nghiệp tư nhân tự xây dựng hồ chứa 
và kinh doanh nguồn nước với vốn 
ưu đãi từ ngân sách nhà nước và 
quỹ khí hậu xanh.

6. Lĩnh vực giao 
thông vận tải  

• Nâng cấp, cải tạo lại hệ thống hạ 
tầng giao thông, các công trình giao 
thông ở những vùng thường bị đe 
dọa bởi lũ, lụt, nước biển dâng, đặc 
biệt là ở khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long. 

• Nâng cao khả năng chống chịu với 
sạt lở đất cho hệ thống công trình 
giao thông ở khu vực miền núi phía 
bắc và Tây Nguyên, đặc biệt là các 
giải pháp sinh học và thân thiện với 
môi trường. 

• Áp dụng chính sách BOT đối với các 
dự án giao thông kết hợp công trình 
chống bão - lũ. 
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STT Lĩnh vực Những nhiệm vụ, chương trình, dự 
án tiềm năng trong NAP có thể thu 
hút đầu tư từ thành phần tư nhân

Đề xuất các cơ chế thu hút đầu tư từ 
thành phần tư nhân trong việc thực 
hiện NAP

7. Lĩnh vực du 
lịch và nghỉ 
dưỡng   

• Bảo tồn và phát triển các nguồn tài 
nguyên du lịch tự nhiên, du lịch sinh 
thái; nâng cấp, cải tạo hạ tầng, cơ sở 
vật chất kỹ thuật du lịch, nghỉ dưỡng 
và hoạt động lữ hành. 

• Nâng cao nhận thức và năng lực của 
đội ngũ cán bộ làm công tác du lịch 
và nghỉ dưỡng để hiểu và thực hiện 
các biện pháp thích ứng với BĐKH. 

• Phát triển mô hình sinh thái cộng 
đồng; mô hình thích ứng dựa vào hệ 
sinh thái, thích ứng dựa vào cộng 
đồng; các mô hình nhằm khai thác 
du lịch sinh thái ven biển và hải đảo, 
các mô hình thích ứng với BĐKH ven 
biển. 

• Có chính sách khuyến khích về giảm 
thuế đất, cho thuê đất đối với những 
dự án du lịch, dịch vụ ở những nơi bị 
tác động lớn bởi BĐKH (chẳng hạn 
vùng ngập mặn, vùng khô cằn). 

8. Lĩnh vực công 
nghiệp và 
thương mại

• Quy hoạch khu công nghiệp ven biển 
và hải đảo trên cơ sở kịch bản BĐKH 
và nước biển dâng. 

• Nâng cấp, cải tạo các nhà máy điện, 
trạm truyền tải điện, trạm biến áp, 
hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu, 
hầm mỏ, bãi than và các cơ sở năng 
lượng khác ở vùng ven biển. 

• Phát hành trái phiếu xanh và tín dụng 
xanh đối với các hoạt động công 
nghiệp và thương mại thích ứng biến 
đổi khí hậu (áp dụng công cụ Chỉ số 
Khí hậu Doanh nghiệp). 

• Khuyến khích đàm phán các Hiệp 
định thương mại tự do trong tương 
lai có lồng ghép yếu tố BĐKH.

 

Hình chụp:CIAT/NeilPalmer
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NGUỒN: BẢO THẢO CỦA NAP VIỆT NAM  

A. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và nguồn lực

STT Nhu cầu thích ứng Mục tiêu cần đạt Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Kết quả theo giai đoạn

Đến năm 2025 Đến năm 2030

I Hoàn thiện cơ chế và chính sách
1. Hoàn thiện hệ thống pháp 

lý nhằm thúc đẩy các hoạt 
động thích ứng với biến 
đổi khí hậu.

Cơ sở cho việc xây dựng 
Luật về Biến đổi khí hậu. 

Chuẩn bị xây dựng Luật về Biến đổi khí hậu: 
• Rà soát các văn bản pháp lý có liên quan và 

xác định các lỗ hổng pháp lý trong việc thực 
hiện các mục tiêu phát triển dài hạn đối với 
phát thải khí hiệu ứng nhà kính thấp và tính 
bền vững môi trường.

• Xác định các mục tiêu của hệ thống pháp luật 
và mối quan hệ của nó với các mục tiêu phát 
triển bền vững; trách nhiệm của các cơ quan 
quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và nhân 
dân; phương pháp tiếp cận để xây dựng các 
văn bản pháp luật về biến đổi khí hậu.

• Xây dựng khung pháp lý; đảm bảo sự nhất 
quán và phù hợp với pháp luật Việt Nam, 
khung pháp lý quốc gia về biến đổi khí hậu và 
các cam kết quốc tế.

Bộ TN&MT, các 
bộ, ngành liên 
quan và các địa 
phương

2023: Hoàn 
thành xây dựng 
Luật về biến đổi 
khí hậu, trình 
Luật về biến đổi 
khí hậu để được 
thông qua.

Thực hiện xây 
dựng luật.

Phụ Lục 1. Các Nhiệm vụ Thực hiện Kế hoạch Quốc gia Thích ứng với 
Biến đổi Khí hậu (NAP) giai đoạn 2021 - 2030, Tầm nhìn đến năm 2050
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Đến năm 2025 Đến năm 2030

2. Hoàn thiện quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, 
có tính đến yếu tố biến đổi 
khí hậu.

Các tác động của biến 
đổi khí hậu được đưa vào 
quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và quy hoạch 
ngành.

Cập nhật và xây dựng quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và quy hoạch ngành mới dựa trên cơ 
sở các kịch bản biến đổi khí hậu tập trung vào 
các ngành và vùng dễ bị tổn thương.

Các bộ chủ 
quản, các ngành 
và các địa 
phương

2021: Các kế 
hoạch cập nhật 
được phê duyệt 
và thực hiện.
2025: 50% kế 
hoạch được xây 
dựng có tính đến 
các tác động của 
biến đổi khí hậu.

100% kế hoạch 
được xây dựng 
có tính đến các 
tác động của 
biến đổi khí hậu.

3. Lồng ghép biến đổi khí 
hậu. 

Biến đổi khí hậu lồng 
ghép vào các chiến lược 
và quy hoạch.

Xây dựng và ban hành các hướng dẫn về đánh 
giá kết quả lồng ghép thích ứng với biến đổi khí 
hậu trong đánh giá môi trường chiến lược của hệ 
thống chiến lược và quy hoạch.

Bộ TN&MT, các 
bộ ngành liên 
quan và các địa 
phương

2023: Văn bản 
hướng dẫn được 
ban hành.

Xây dựng và ban hành các hướng dẫn lồng ghép 
thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai.

Bộ TN&MT, các 
bộ ngành liên 
quan và các địa 
phương

2023: Văn bản 
hướng dẫn được 
ban hành.
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II Giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu
1. Tăng cường giám sát và 

đánh giá hiệu quả của các 
hoạt động thích ứng.

Bộ tiêu chí xác định các 
dự án, nhiệm vụ và đánh 
giá hiệu quả của các hoạt 
động thích ứng biến đổi 
khí hậu.

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rủi ro khí hậu. Bộ TN&MT, các 
bộ ngành liên 
quan và các địa 
phương

2022: Bộ tiêu chí 
được ban hành.

Xây dựng tiêu chí để xác định các dự án, nhiệm 
vụ thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ TN&MT, các 
bộ ngành liên 
quan và các địa 
phương

2022: Bộ tiêu chí 
được ban hành.

Xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu 
quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí 
hậu.

Bộ TN&MT, các 
bộ ngành liên 
quan và các địa 
phương

2022: Bộ tiêu chí 
được ban hành.

Giám sát và đánh giá các 
hoạt động thích ứng với 
biến đổi khí hậu.

Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt 
động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ TN&MT, các 
bộ ngành liên 
quan và các địa 
phương

2021: Kế hoạch 
được phê duyệt.
2022–2025: Hệ 
thống giám sát 
được hoàn thiện 
và triển khai.

2025-2030: Tiếp 
tục triển khai hệ 
thống.
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III Huy động nguồn lực
1. Huy động nguồn lực tài 

chính cho thích ứng với 
biến đổi khí hậu.

Xây dựng cơ sở pháp 
lý, xác định các công cụ 
kinh tế và tiếp thị để nhằm 
khuyến khích các tổ chức 
tài chính, các tổ chức và 
cá nhân trong và ngoài 
nước đầu tư, hỗ trợ thực 
hiện NAP.

Huy động và phân bổ các nguồn lực để thích 
ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng và 
quản lý rủi ro thiên tai.

Bộ TN&MT, các 
bộ ngành liên 
quan và các địa 
phương

2021: Kế hoạch 
được phê duyệt.
2022–2025: Triển 
khai thực hiện.

2030: Tiếp tục 
triển khai thực 
hiện.

Hỗ trợ các cơ quan trong nước xây dựng năng 
lực để trở thành tổ chức được công nhận đối với 
Quỹ Khí hậu xanh, Quỹ Thích ứng và các quỹ 
khác.

Bộ TN&MT, các 
bộ ngành liên 
quan và các địa 
phương

2021: Các tổ 
chức tiềm năng 
được xác định.
2022–2025: Hỗ 
trợ xây dựng 
năng lực.

Xây dựng đề án.

Xây dựng các cơ chế và chính sách tài chính 
nhằm khuyến khích và thu hút đầu tư cho các 
hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ TN&MT, các 
bộ ngành liên 
quan và các địa 
phương

2021: Các cơ 
chế và chính 
sách tài chính 
được ban hành. 
2022-–025: Triển 
khai thực hiện.

2030: Tiếp tục 
triển khai thực 
hiện.

Xây dựng các cơ chế chính sách nhằm tăng 
cường hệ thống bảo hiểm, chia sẻ rủi ro khí hậu 
và thiên tai.

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (KHĐT), 
Bộ Tài chính 
(BTC)

2022: Các cơ 
chế, chính sách 
được ban hành.

Tận dụng các cơ hội từ 
biến đổi khí hậu.

Thúc đẩy các hành động thích ứng mang lại 
đồng lợi ích về đảm bảo phòng chống thiên tai, 
giảm nhẹ rủi ro do biến đổi khí hậu và đồng 
thời mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi 
trường.

Bộ TN&MT, các 
bộ ngành liên 
quan và các địa 
phương

Triển khai thực 
hiện thí điểm các 
hành động thích 
ứng mang lại 
đồng lợi ích.

Mở rộng, rà soát 
và đánh giá.
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IV Nâng cao nhận thức
1. Nâng cao nhận thức và 

năng lực thích ứng với 
biến đổi khí hậu.

Nâng cao nhận thức và 
tăng cường năng lực, kiến 
thức của các cấp chính 
quyền, tổ chức xã hội và 
cộng đồng địa phương về 
biến đổi khí hậu và thiên 
tai.

Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực 
thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai.

Bộ TN&MT, các 
bộ ngành liên 
quan và các địa 
phương

2021: Đề án 
được phê duyệt.
2025: Hoàn 
thành, tổng kết 
và đánh giá  
đề án. 

Xây dựng các chương trình giáo dục tại tất cả 
các cấp về biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai.

Bộ TN&MT, các 
bộ ngành liên 
quan và các địa 
phương

2021: Đề án 
được phê duyệt.
2022–2025: Đề 
án được triển 
khai.

Mở rộng, rà soát 
và đánh giá.

V Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
1. Phát triển khoa học công 

nghệ.
Xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về biến đổi khí 
hậu.

Rà soát và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về 
biến đổi khí hậu để phục vụ quy hoạch lãnh thổ 
và không gian, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các 
quy hoạch tổng thể phát triển bền vững để thích 
ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ TN&MT, các 
bộ ngành liên 
quan và các địa 
phương

2021: Đề án 
được phê duyệt.
2025: Xây dựng 
cơ sở dữ liệu 
được hoàn 
thành.

2025–2030: Cập 
nhật hàng năm

Tăng cường nghiên cứu 
khoa học và công nghệ 
về thích ứng với biến đổi 
khí hậu.

Tăng cường nghiên cứu tập trung vào công nghệ 
mới để thích ứng biến đổi khí hậu.

Bộ KHCN, Bộ 
TN&MT

2021: Danh sách 
các chuyên đề 
nghiên cứu được 
phê duyệt.
2025: Hoàn 
thành các nghiên 
cứu giai đoạn 
2021–2025.

2030: Hoàn 
thành các nghiên 
cứu giai đoạn 
2026–2030.

Xây dựng và trình chương trình thích ứng khoa 
học và công nghệ để được thông qua.

Bộ KHCN, Bộ 
TN&MT

2021: Chương 
trình được phê 
duyệt.
2025: Hoàn 
thành, tổng kết 
và đánh giá.
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VI Hợp tác quốc tế
1. Thực hiện đầy đủ các 

nghĩa vụ của một Bên 
tham gia UNFCCC.

Xây dựng báo cáo quốc 
gia về thích ứng biến đổi 
khí hậu cho UNFCCC.

Xây dựng và định kỳ cập nhật các Báo cáo 
quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu để trình 
UNFCCC.

Bộ TN&MT và 
các bộ ngành 
liên quan

2024: Báo cáo 
đầu tiên được 
phê duyệt.

Định kỳ cập nhật 
2 năm một lần. 

2. Tăng cường hợp tác với 
các đối tác quốc tế.

Tăng cường hợp tác, 
đàm phán và chia sẻ kinh 
nghiệm với các tổ chức 
quốc tế về thích ứng biến 
đổi khí hậu.

Chủ động tham gia vào các cuộc đàm phán quốc 
tế về biến đổi khí hậu và thực hiện Thỏa thuận 
Paris về biến đổi khí hậu.

Bộ TN&MT và 
các bộ ngành 
liên quan

Phê duyệt hàng 
năm các kế 
hoạch và tham 
gia vào các cuộc 
đàm phán.

Phê duyệt hàng 
năm các kế 
hoạch và tham 
gia vào các cuộc 
đàm phán.

Tích cực hợp tác với các nước khác trong các 
dự án thích ứng biến đổi khí hậu và các chương 
trình tại Việt Nam.

Bộ TN&MT và 
các bộ ngành 
liên quan

Triển khai thực 
hiện thí điểm.

Mở rộng quy mô.

Tổ chức các chương trình nhằm chia sẻ kinh 
nghiệm quốc tế trong lĩnh vực thích ứng biến đổi 
khí hậu.

Bộ TN&MT và 
các bộ ngành 
liên quan

Triển khai thực 
hiện thí điểm.

Mở rộng quy mô.

Hợp tác quốc tế trong việc theo dõi các tác động 
liên quốc gia của các hoạt động thích ứng biến 
đổi khí hậu; xác định các giải pháp nhằm giảm 
thiểu các tác động và tận dụng các cơ hội phát 
triển kinh tế - xã hội.

Bộ TN&MT và 
các bộ ngành 
liên quan

Triển khai thực 
hiện thí điểm.

Mở rộng quy mô.
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1. Nâng cao mức độ sẵn 
sàng ứng phó với các 
hiểm họa do biến đổi khí 
hậu.

Tăng cường năng lực 
giám sát biến đổi khí hậu, 
quan trắc khí tượng thủy 
văn, dự báo, cảnh báo, 
truyền thông tin thiên tai 
để chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu.

Xây dựng hệ thống giám sát biến 
đổi khí hậu và nước biển dâng.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Triển khai và 
hoàn thành đề án.

Duy trì hoạt động 
của hệ thống.

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc 
khí tượng thủy văn và giám sát 
xâm nhập mặn.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Triển khai đề án.

Duy trì hoạt động 
của hệ thống.

Hiện đại hóa công nghệ dự báo 
khí tượng thủy văn; dự báo, cảnh 
báo sớm thiên tai và các hiện 
tượng thời tiết và khí hậu cực 
đoan.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Triển khai đề án.

Hoàn thành, tổng kết 
và đánh giá.

Nâng cao năng lực truyền tin 
thiên tai, đảm bảo truyền, phát 
thông tin đầy đủ, chính xác và 
kịp thời phục vụ công tác phòng 
tránh thiên tai hiệu quả.

Bộ TTTT, Bộ 
NN&PTNT, Bộ 
TN&MT, Đài 
Tiếng nói VN, 
Đài THVN

2024: 
Thông báo và công bố quy 
hoạch phòng, chống thiên tai 
và thủy lợi gắn liền với biến 
đổi khí hậu.

Hoàn thành, tổng kết 
và đánh giá.
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1. Tăng cường mức độ an 
toàn của hệ thống các 
công trình thủy lợi, công 
trình phòng tránh thiên tai.

Rà soát, điều chỉnh và 
quản lý quy hoạch phòng, 
chống thiên tai và thủy lợi 
gắn liền với biến đổi khí 
hậu.

Bộ NN&PTNT MARD 2024: 
Thông báo và công bố quy 
hoạch phòng, chống thiên tai 
và thủy lợi gắn liền với biến 
đổi khí hậu.

Đầu tư xây dựng hệ thống cảnh 
báo sớm thiên tai cho các hồ 
chứa để chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu.

Bộ NN&PTNT 2021: Đề án được phê duyệt.
2025: Đề án được hoàn 
thành. 

Rà soát và đánh giá mức độ an 
toàn của hệ thống công trình 
thủy lợi, công trình phòng tránh 
thiên tai.

Bộ NN&PTNT 2022: Công bố báo cáo, 
đánh giá mức độ an toàn của 
hệ thống công trình thủy lợi, 
phòng chống thiên tai.

Xây dựng bản đồ ngập lụt và lập 
phương án phòng, chống lũ lụt 
cho các vùng hạ du của các hồ 
chứa trọng điểm trong tình huống 
xả lũ khẩn cấp và vỡ đập.

Bộ NN&PTNT 2021: Đề án được phê duyệt.
2025: Công bố các bản đồ, 
phương án phòng chống lũ 
lụt do xả lũ và vỡ đập của 
một số hồ chứa trọng điểm.

Đầu tư xây dựng, sửa chữa, 
nâng cấp đảm bảo an toàn các 
hồ chứa, hệ thống đê điều, công 
trình phòng chống thiên tai có 
nguy cơ tổn thương cao do tác 
động của biến đổi khí hậu.

Bộ NN&PTNT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Đầu tư thí điểm 
một số công trình trọng điểm.

Hoàn thành, tổng kết 
và đánh giá.

Củng cố và xây dựng các công 
trình phòng chống thiên tai trọng 
điểm và mang tính cấp bách.

Bộ NN&PTNT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Đầu tư thí điểm 
một số công trình trọng điểm.

Hoàn thành, tổng kết 
và đánh giá.
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2. Cải thiện hệ thống quản lý 
rủi ro thiên tai.

Xác định, phân vùng và 
dự báo các cấp độ rủi ro 
thiên tai.

Rà soát và cập nhật các cấp độ 
rủi ro thiên tai.

Bộ TN&MT 2022: Phê duyệt việc rà soát 
và cập nhật các cấp độ rủi ro 
thiên tai. 

Phân vùng rủi ro và cảnh báo rủi 
ro thiên tai phục vụ công tác quy 
hoạch, chỉ đạo điều hành phòng, 
chống thiên tai, thích ứng với 
biến đổi khí hậu.

Bộ TN&MT 2022: Công bố kết quả phân 
vùng rủi ro và cảnh báo về 
rủi ro thiên tai. 

Tăng cường năng lực, 
biện pháp quản lý và thúc 
đẩy giảm nhẹ rủi ro thiên 
tai.

Xây dựng kế hoạch phòng, 
chống thiên tai; xác định các biện 
pháp ứng phó thiên tai và khắc 
phục hậu quả thiên tai ở tất cả 
các cấp.

Bộ NN&PTNT 2021: Kế hoạch phòng, 
chống thiên tai được phê 
duyệt.
2025: Tổng kết và đánh giá.

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 
cộng đồng, sử dụng tri thức 
người dân địa phương trong 
phòng tránh thiên tai.

Bộ NN&PTNT 2021: Đề án được phê duyệt.
2025: Đầu tư thí điểm một số 
công trình trọng điểm.

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá.

Rà soát, đánh giá, triển khai, 
nhân rộng mô hình phòng tránh 
thiên tai dựa vào cộng đồng.

Bộ NN&PTNT 2021: Tổng kết và đánh giá 
các mô hình. 
2022–2025: Triển khai nhân 
rộng mô hình

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá.

Tăng cường năng lực cho lực 
lượng tìm kiếm cứu hộ và cứu 
nạn.

Bộ NN&PTNT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Đầu tư thí điểm 
một số công trình trọng điểm.

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá.
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3. Giảm thiểu thiệt hại do 
thiên tai.

Nâng cao năng lực 
phòng, chống thiên tai và 
các hiện tượng thời tiết 
cực đoan.

Tăng cường năng lực phòng 
chống lũ quét và sạt lở đất cho 
các vùng chịu nhiều ảnh hưởng, 
đặc biệt là các vùng miền núi 
phía Bắc.

Bộ NN&PTNT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Đầu tư thí điểm 
một số công trình trọng điểm.

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá.

Tăng cường năng lực phòng 
chống bão, lũ lụt và lũ cực đoan 
các lưu vực sông trên toàn quốc.

Bộ NN&PTNT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Đầu tư thí điểm 
một số công trình trọng điểm.

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá.

Xây dựng kế hoạch phòng chống 
tác hại của hạn hán, triều cường 
và xâm nhập mặn.

Bộ NN&PTNT 2021: Kế hoạch được phê 
duyệt.
2022–2025: Triển khai thực 
hiện

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá.

Đề xuất các giải pháp 
nhằm giải quyết các tổn 
thất và thiệt hại do biến 
đổi khí hậu.

Tăng cường công tác giám sát 
và đánh giá các tổn thất và thiệt 
hại do biến đổi khí hậu.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Triển khai thực 
hiện

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá.

Xác định và thực hiện các giải 
pháp để chia sẻ rủi ro khí hậu và 
giảm thiểu các tổn thất và thiệt 
hại do biến đổi khí hậu.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Triển khai thực 
hiện

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá.
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3. Giảm thiểu thiệt hại do 
thiên tai.

Tăng cường các giải pháp 
chống sụt lún, sạt lở bờ 
sông và bờ biển.

Điều tra khảo sát, xác định 
nguyên nhân và đề xuất các giải 
pháp chống sụt lún, sạt lở bờ 
sông.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê duyệt.
2025: Tổng kết và đánh giá.

Dự báo những biến động đường 
bờ biển tại Miền Trung và Đồng 
bằng sông Cửu Long.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê duyệt.
2025: Hoàn thành, tổng kết 
và đánh giá.

Củng cố và xây dựng các công 
trình chống sạt lở ở các khu vực 
trọng điểm và cấp bách.

Bộ NN&PTNT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Triển khai xây 
dựng các công trình cấp 
bách.

Đầu tư theo lộ trình; 
hoàn thành, tổng kết 
và đánh giá.

Tăng cường các giải pháp 
công trình để đối phó với 
hiện tượng hạn hán, xâm 
nhập mặn gia tăng.

Rà soát, xây dựng, nâng cấp hệ 
thống công trình thủy lợi vùng 
cửa sông và các vùng dễ bị tổn 
thương nhằm ứng phó với hạn 
hán, nước biển dâng và xâm 
nhập mặn.

Bộ NN&PTNT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Triển khai xây 
dựng các công trình cấp 
bách.

Đầu tư theo lộ trình; 
hoàn thành, tổng kết 
và đánh giá.

Xây mới một số hồ chứa lớn tại 
các vùng có nguy cơ hạn hán 
cao nhằm tích trữ nước phục vụ 
sản xuất nông nghiệp trong điều 
kiện biến đổi khí hậu.

Bộ NN&PTNT 2021: Đề án được phê duyệt.
2025: Triển khai xây dựng 
các công trình cấp bách.

Đầu tư theo lộ trình; 
hoàn thành, tổng kết 
và đánh giá.
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1. Nâng cao khả năng thích 
ứng của hệ sinh thái tự 
nhiên và đa dạng sinh 
học.

Tăng cường công tác 
quản lý các hệ sinh thái 
vá đa dạng sinh học.

Điều tra và kiểm kê đa 
dạng sinh học và phát triển 
cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đa dạng sinh học.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê duyệt.
2025: Hoàn thành, tổng kết 
và đánh giá.

Xây dựng bản đồ phân 
vùng rủi ro do biến đổi khí 
hậu đối với các hệ sinh 
thái tự nhiên.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê duyệt.
2025: Hoàn thành, tổng kết 
và đánh giá.

Tăng cường khả năng 
phục hồi của hệ sinh thái 
tự nhiên, bảo vệ và bảo 
tồn đa dạng sinh học 
trước tác động của biến 
đổi khí hậu và nước biển 
dâng.

Đánh giá, thực hiện và 
nhân rộng các mô hình 
bảo tồn đa dạng sinh học 
thích ứng với các biến đổi 
của điều kiện khí hậu.

Bộ TN&MT 2021: Tổng kết và đánh giá 
các mô hình. 
2022–2025: Nhân rộng các 
mô hình.

Mở rộng quy mô

Xây dựng kế hoạch ứng 
phó khẩn cấp cho các hệ 
sinh thái dễ bị tổn thương.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Triển khai thực 
hiện

Hoàn thành, tổng kết và 
đánh giá.

Thành lập các khu cứu hộ, 
bảo tồn ngoại vi, nuôi và 
nhân giống các loài bị đe 
dọa.

Bộ TN&MT 2021:  Đề án được phê 
duyệt;
2022–2025: Triển khai thực 
hiện

Hoàn thành, tổng kết và 
đánh giá.

Khôi phục các hệ sinh thái 
tự nhiên quan trọng bị suy 
thoái.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Triển khai thực 
hiện

Hoàn thành, tổng kết và 
đánh giá.
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Đến năm 2025 Đến năm 2030

2. Thích ứng dựa vào hệ 
sinh thái và dựa vào cộng 
đồng.

Tăng cường sự tham gia 
của cộng đồng vào việc 
giám sát, bảo tồn và quản 
lý đa dạng sinh học.

Tăng cường sự tham gia 
và mở rộng cơ hội việc làm 
cho cộng đồng vào các 
hoạt động giám sát, bảo 
tồn và quản lý hệ sinh thái 
và đa dạng sinh học.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Triển khai thực 
hiện

Hoàn thành, tổng kết và 
đánh giá.

Phát triển các mô hình 
thích ứng dựa vào hệ 
sinh thái và dựa vào cộng 
đồng.

Phát triển mô hình làng 
sinh thái có khả năng ứng 
phó với thiên tai và biến 
đổi khí hậu.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Triển khai thực 
hiện

Hoàn thành, tổng kết và 
đánh giá.

Phát triển các dịch vụ hệ 
sinh thái và bảo tồn đa 
dạng sinh học để thích ứng 
với biến đổi khí hậu, trong 
đó ưu tiên bảo tồn nguồn 
gen quý, các loài có nguy 
cơ bị tuyệt chủng và các 
hệ sinh thái quan trọng.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê duyệt.
2022–2025: Triển khai thực 
hiện

Hoàn thành, tổng kết và 
đánh giá.

Ứng dụng kiến thức cộng 
đồng của người dân địa 
phương trong bảo tồn và 
sử dụng bền vững đa dạng 
sinh học, bảo đảm sinh kế 
bền vững, ưu tiên cộng 
đồng dễ bị tổn thương.

Các bộ chủ 
quản, các địa 
phương và các 
tổ chức chính trị 
xã hội

2021: Đề án được phê duyệt.
2022-2025: Triển khai thực 
hiện

Hoàn thành, tổng kết và 
đánh giá.
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D. Tài nguyên nước 

STT Nhu cầu thích ứng Mục tiêu cần đạt Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Kết quả theo giai đoạn

Đến năm 2025 Đến năm 2030

1. Giảm thiểu tác động của 
biến đổi khí hậu đến tài 
nguyên nước.

Nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý tài nguyên 
nước trong điều kiện biến 
đổi khí hậu.

Rà soát và sửa đổi Luật tài nguyên 
nước.

Bộ TN&MT 2025: Luật tài nguyên 
nước sửa đổi được công 
bố.

Xây dựng Chiến lược Quốc gia về 
tài nguyên nước đến năm 2030, tầm 
nhìn 2050.

Bộ TN&MT 2025: Chiến lược Quốc 
gia được ban hành.

Xây dựng quy hoạch tài nguyên 
nước tại các lưu vực sông lớn.

Bộ TN&MT 2025: Quy hoạch tài 
nguyên nước được ban 
hành.

Rà soát và điều chỉnh các quy trình 
vận hành hồ chứa trên các lưu vực 
sông.

Bộ TN&MT,
Bộ NN&PTNT, 
BTC

2025: 50% quy trình vận 
hành được ban hành.

100% quy trình vận 
hành được ban hành.

Xây dựng các cơ chế và mô hình liên 
tỉnh về quản lý tài nguyên nước.

Bộ TN&MT 2022: Các cơ chế và mô 
hình liên tỉnh về quản lý 
tài nguyên nước được 
ban hành.
2023–2025: Triển khai 
thực hiện.

Tổng kết và đánh giá.
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STT Nhu cầu thích ứng Mục tiêu cần đạt Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Kết quả theo giai đoạn

Đến năm 2025 Đến năm 2030

1. Giảm thiểu tác động của 
biến đổi khí hậu đến tài 
nguyên nước.

Tăng cường công tác 
giám sát và bảo vệ tài 
nguyên nước.

Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Bộ TN&MT 2025: Báo cáo điều tra 
tài nguyên nước quốc 
gia được phê duyệt.

Hoàn thiện hệ thống quan trắc và 
giám sát tài nguyên nước quốc gia.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê 
duyệt. 
2025: Hoàn thành, tổng 
kết và đánh giá.

Vận hành hệ thống.

Phân loại mức độ ô nhiễm; lập kế 
hoạch cho việc ưu tiên bảo vệ và 
phục hồi chất lượng nước ở các lưu 
vực sông.

Bộ TN&MT 2021: The project is 
approved. 
2025: Completion, 
summary, and 
evaluation.

Xác định và công bố ngưỡng an toàn 
cho việc khai thác nước ngầm cho 
các khu vực, đặc biệt đối với đồng 
bằng sông Cửu Long.

Bộ TN&MT 2021: Đề án được phê 
duyệt. 
2025: Hoàn thành, tổng 
kết và đánh giá.

Khôi phục và phát triển rừng phòng 
hộ và rừng ngập mặn nhằm bảo vệ 
nguồn nước và giúp chống xói lở bờ 
sông và bờ biển.

Bộ NN&PTNT và
UBND các tỉnh 
và thành phố

2021: Đề án được phê 
duyệt. 
2025: Hoàn thành, tổng 
kết và đánh giá.

Hoàn thành, tổng kết 
và đánh giá.
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STT Nhu cầu thích ứng Mục tiêu cần đạt Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Kết quả theo giai đoạn

Đến năm 2025 Đến năm 2030

1. Giảm thiểu tác động của 
biến đổi khí hậu đến tài 
nguyên nước.

Tăng cường khả năng trữ 
nước và nâng cao hiệu 
quả sử dụng nước.

Điều tra, đánh giá và xây dựng các 
giải pháp tổng thể về tích trữ nước 
dựa vào xu thế tự nhiên của từng 
khu vực.

Bộ TN&MT 2021:  Đề án được phê 
duyệt;
2022-2025: Triển khai 
thực hiện.

Đánh giá các tác động của biến đổi 
khí hậu để bảo đảm nguồn cung cấp 
nước sạch cho khu vực nông thôn.

Bộ TN&MT, Bộ 
NN&PTNT

2021: Đề án được phê 
duyệt. 
2025: Hoàn thành, tổng 
kết và đánh giá.

Điều tra, đánh giá và lập bản đồ các 
vùng có nguy cơ bị hạn hán và thiếu 
nước cao; tìm kiếm và khoanh vùng 
các khu vực có tiềm năng khai thác 
nước ngầm tại các nơi khan hiếm 
nguồn nước mặt.

Bộ TN&MT và 
UBND các tỉnh 
và thành phố

2021: Đề án được phê 
duyệt. 
2025: Hoàn thành, tổng 
kết và đánh giá.

Điều tra, đánh giá và xác định giải 
pháp bổ sung nhân tạo nước dưới 
đất cho các khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên nhằm nâng cao hiệu quả 
sử dụng bền vững tài nguyên nước 
ngầm trong điều kiện biến đổi khí 
hậu.

Bộ TN&MT, Bộ 
NN&PTNT 

2021: Đề án được phê 
duyệt. 
2025: Hoàn thành, tổng 
kết và đánh giá.

Xây dựng, triển khai và nhân rộng 
các mô hình sử dụng nước tiết kiệm 
và hiệu quả.

Bộ NN&PTNT, 
BXD, UBND các 
tỉnh và thành phố

2021: Đề án được phê 
duyệt.
2022–2025: Triển khai 
thực hiện thí điểm.

Đúc kết, nhân rộng, 
hoàn thành, tổng kết 
và đánh giá.

Xây dựng bổ sung các công trình trữ 
nước, khai thác và sử dụng nguồn 
nước trong điều kiện hạn hán gia 
tăng do biến đổi khí hậu.

Bộ NN&PTNT,
UBND các tỉnh 
và thành phố

2021: Đề án được phê 
duyệt.
2022–2025: Triển khai 
thực hiện thí điểm.

Đúc kết, nhân rộng, 
hoàn thành, tổng kết 
và đánh giá.
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STT Nhu cầu thích ứng Mục tiêu cần đạt Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Kết quả theo giai đoạn

Đến năm 2025 Đến năm 2030

2 Chia sẻ các nguồn nước 
liên quốc gia.

Tăng cường hợp tác quốc 
tế trong quản lý nguồn 
nước liên quốc gia.

Thúc đẩy các cuộc đàm phán quốc 
tế nhằm thiết lập quy tắc cho việc 
chia sẻ nguồn nước liên quốc gia với 
các quốc gia ở thượng nguồn.

Bộ TN&MT,
Bộ Ngoại Giao

2021: Đề án được phê 
duyệt.
2022–2025: Triển khai 
thực hiện

Tiếp tục triển khai 
thực hiện.
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STT Tên công ty Loại hình tổ chức Lĩnh vực

Khu vực phía Nam
1 Hợp tác xã Cái Bát Hợp tác xã Sản xuất và chế biến nông sản

2 Hợp tác xã Nông sản Miền Nam Hợp tác xã Sản xuất và chế biến nông sản

3 Hợp tác xã Thành Công Hợp tác xã Sản xuất và chế biến nông sản

4 Hợp tác xã Nông dân Sản xuất Nông sản Hữu cơ Rạch Giá Hợp tác xã Sản xuất và chế biến nông sản

5 Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Công ty cổ phần Sản xuất và chế biến nông sản

6 Công ty cổ phần Hoàng Minh Nhật Công ty cổ phần Sản xuất và chế biến nông sản

7 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh Công ty cổ phần Sản xuất và chế biến nông sản

8 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang Công ty cổ phần Sản xuất và chế biến nông sản

9 Công ty Cổ phần Blue Sun Công ty cổ phần Lĩnh vực khác (bảo hiểm, giáo dục, v.v...)

10 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gạo Hoa Sen Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và chế biến nông sản

11 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hợp Mùa Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và chế biến nông sản

12 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuân Phương Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và chế biến nông sản

Khu vực miền Trung
13 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam * Lĩnh vực khác (bảo hiểm, giáo dục, v.v...)

14 Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý DOJI Công ty cổ phần Lĩnh vực khác (bảo hiểm, giáo dục, v.v...)

15 Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế Công ty cổ phần Xây dựng/vận tải/khai thác

16 Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Dịch vụ Du lịch Đại Bàng Công ty cổ phần Du lịch và dịch vụ

17 Công ty Cổ phần Hồng Đức Công ty cổ phần Lĩnh vực khác (bảo hiểm, giáo dục, v.v...)

18 Công ty Cổ phần Viet Mission Công ty cổ phần Lĩnh vực khác (bảo hiểm, giáo dục, v.v...)

19 Công ty Bảo hiểm Toàn cầu Thừa Thiên Huế Công ty cổ phần Lĩnh vực khác (bảo hiểm, giáo dục, v.v...)

20 Công ty Cổ phần Cấp Nước Thừa Thiên Huế Công ty cổ phần Xây dựng/vận tải/khai thác

21 Công ty Cổ phần Du lịch DMZ Công ty cổ phần Du lịch và dịch vụ

Phụ Lục 2. Danh sách các công ty được phỏng vấn 
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STT Tên công ty Loại hình tổ chức Lĩnh vực

22 Công ty Cổ phần Thành Đạt Công ty cổ phần Xây dựng/vận tải/khai thác

23 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn hai Thành viên Scavi Huế Công ty trách nhiệm hữu hạn Lĩnh vực khác (bảo hiểm, giáo dục, v.v...)

24 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tôn Bảo Khánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng/vận tải/khai thác

25 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành Ngân Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng/vận tải/khai thác

26 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu Tư - Đa Ngành Thành Lợi Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và dịch vụ

27 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mai Linh Huế Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và dịch vụ

28 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Mondial Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và dịch vụ

29 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hải sản Thừa Thiên Huế Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và chế biến nông sản

30 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chăn nuôi Thừa Thiên Huế Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và chế biến nông sản

31 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hữu cơ Huế Việt Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và chế biến nông sản

32 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Minh Đạt Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng/vận tải/khai thác

33 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Châu Á Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và dịch vụ

34 Xí Nghiệp Gỗ Hoài Ân * Lĩnh vực khác (bảo hiểm, giáo dục, v.v...)
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