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Sự kiện quan trọng của UNFCCC và KP
* 1979, HN lần 1- Tổ chức Khí tượng TG
(WMO), Geneva: Thụy Sĩ khuyến cáo
các nước phải “tiên liệu và ngăn ngừa

I. CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LHQ VỀ BIẾN
ĐỔI KHÍ HẬU (UNFCCC), NGHỊ ĐỊNH THƯ
KYOTO (KP) VÀ VIỆC THỰC HIỆN
TẠI VIỆT NAM

nguy cơ BĐKH do con người gây ra vì nó
có thể có ảnh hưởng xấu đến sự thịnh
vượng của nhân loại”

* Cuối 80(s): tiến trình chính trị nhằm đưa
ra giải pháp cho sự BĐKH do con người
gây ra được khởi động trên toàn thế giới.
* 1988: UBLiên chính phủ về BĐKH (IPCC)
được thành lập, với sự hỗ trợ của WMO
và UNEP (Chương trình Môi trường LHQ)
3

MEKONG DELTA CLIMATE CHANGE FORUM | 12-13 November 2009

4

1

1. Climate Change and the Participation of Vietnam in the Negotiation Process

Sự kiện quan trọng của UNFCCC và KP

Công ước khí hậu - UNFCCC

* 1992, Công ước khung của LHQ về
BĐKH (UNFCCC) được trình Hội
nghị LHQ về MT và Phát triển tại
Brazil

1. UNFCCC: Cam kết giữa các Bên nhằm tạo cơ sở cho các
hoạt động kiểm soát và giảm phát thải khi nhà kính (KNK)
để ổn định nồng độ KNK trong khi quyển.

* 1994, UNFCCC có hiệu lực. Hiện có
192 nước phê chuẩn; HN các bên
thành viên (COP) được tổ chức
hàng năm.

UNFCCC chia các nước thành 2 nhóm:

* 1997, COP 3 tại Kyoto. Nghị định thư Kyoto (KP) được trình lên
Hội nghị, trong đó các nước Công nghiệp cam kết giảm phát thải
KNK đến 2012. Các nước đang PTr. & nước CN mới, nền KT phát
triển nhanh chưa phải cam kết. Đến nay, có 183 nước phê chuẩn.
HN các Bên của KP được tổ chức hàng năm (CMP)

(i) các Bên thuộc Phụ lục I (các nước
Phát triển và các nước có nền KT
chuyển đổi), thực hiện cam kết giảm
phát thải KNK;
(ii) các Bên không thuộc Phụ lục I (các
nước đang phát triển).

5
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Công ước khí hậu - UNFCCC
2. Các nguyên tắc của UNFCCC:
- chủ quyền
- trách nhiệm chung nhưng có phân biệt
- phát triển bền vững
- Các bên sẽ phải thực hiện các biện pháp thận trọng
- xem xét đặc biệt đối với các nước đang phát triển
- không phân biệt, không kỳ thị và không có các hạn chế đặc
biệt trong thương mại quốc tế
3. Các quỹ đặc biệt
- Quỹ đặc biệt về biến đổi khí hậu;
- Quỹ dành cho các nước chậm phát triển.
GEF - CQ ủy thác Qtế thực thi các cơ chế tài chính của
Công ước và Quỹ ủy thác (Quỹ thích ứng – Adapttion Fund)

Nghị định thư Kyoto -KP
1. Nghị định thư Kyoto:
 Cam kết giảm lượng phát thải KNK
với những tỷ lệ riêng cho từng nước
(Ch/Âu: 8%, Mỹ: 7%, Nhật: 6%).
 Các Bên thuộc Phụ lục I của
UNFCCC phê chuẩn KP có lượng
phát thải chiếm 61,6% tổng phát thải
CO2.
 Có 6 loại Khí nhà kính bị kiểm soát
bởi KP: CO2, CH4, N2O, HFCs,
PFCs, SF6
7
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 Cơ chế Đồng thực hiện (JI): Cung cấp “đơn vị giảm thải“
cho các dự án tài chính tại các nước phát triển khác.

 Cơ chế Phát triển sạch
(CDM): Cung cấp tín dụng
cho các dự án tài chính
giảm phát thải tại các nước
đang phát triển

Ph¸t th¶i KNK (kÞch b¶n c¬ së)

Trung b nh:1990

Năm c¬ së

1990

Thêi kú cam kÕt

- 5,2%

2012

 Cơ chế Mua bán phát thải (ET): Cho phép các nước phát
triển mua và bán các tín dụng phát thải với nhau

2008

2. Các cơ chế của Nghị định thư:

TÊn ph¸t th¶i KNK/n m ®èi víi c¸c n-íc thuéc Phô lôc B

Nghị định thư Kyoto -KP

®Çu tiªn

Chỉ tiêu giảm phát thải
trong thời kỳ cam kết đầu tiên (2008 - 2012)
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Việt Nam thực hiện UNFCCC và KP
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Việt Nam thực hiện UNFCCC và KP

* Hoạt động khác trong khuôn khổ UNFCCC và KP

Việt Nam tham gia:

• Ban Bổ trợ về Tư vấn KH&CN (SBSTA) và Ban Bổ trợ về
thực hiện (SBI): hai cơ quan thường trực hoạt động trong
khuôn khổ của Công ước, chuyên tư vấn các cuộc họp của
COP & CMP;
• Các Khoá họp của Nhóm Công tác đặc biệt về các cam
kết tiếp theo đối với các Bên thuộc Phụ lục I của Nghị định
thư Kyoto (AWG-KP);
• Nhóm Công tác đặc biệt về hoạt động hợp tác dài hạn
trong khuôn khổ Công ước (AWG-LCA).

• UNFCCC ngày 1.6.1992
và phê chuẩn UNFCCC
ngày 16.11.1994;
• KP ngày 03.12.1998 và
phê chuẩn KP ngày
25.9.2002;
• VN là một thành viên thuộc Bên không thuộc Phụ lục
I của UNFCCC, chưa có ngh/vụ giảm phát thải KNK,
nhưng thực hiện một số nghĩa vụ chung: XD các
Thông báo quốc gia, kiểm kê KNK; XD và đánh giá
các phương án giảm nhẹ KNK và thích ứng với BĐKH
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Việt Nam thực hiện UNFCCC và KP

Việt Nam thực hiện UNFCCC và KP

* Cơ quan đầu mối về UNFCCC và KP

* Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan

- Bộ TNMT được Chính phủ giao làm Cơ quan đầu mối của
Chính phủ tham gia và thực hiện UNFCCC và KP. Cục
KTTV&BĐKH, được giao làm CQ đầu mối trong nước về
BĐKH, CQ Thẩm quyền về CDM (DNA) Việt Nam

 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành:

- Ban Chỉ đạo thực hiện UNFCCC và
KP được thành lập ngày 04.7.2007,
với 15 thành viên từ 14 Bộ, ngành
(thay thế cho Ban Tư vấn - Chỉ đạo
về CDM, 2003) và đã được kiện toàn
với số thành viên là 18 (Quyết định
số 743/QĐ-BTNMT của BTr. Bộ
TNMT, 20.4.09)

Chỉ thị số 35/2005/CT-TTg, 17.10.2005 về tổ chức thực
hiện Nghị định thư Kyoto thuộc UNFCCC;
Quyết định số 47/2007/QĐ-TTg, 06.4.2007 về phê duyệt
Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto
thuộc UNFCCC giai đoạn 2007-2010;
Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg, 02.8.2007 về một số cơ
chế, chinh sách đối với dự án đầu tư theo CDM.

 Bộ TNMT: Thông tư số 10/2006/TT-BTNMT, 12.12.2006
hướng dẫn XD dự an CDM trong khuôn khổ KP;
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện
UNFCCC & KP
13

 Bộ TNMT và Bộ TC: TTLT số 58/2008/TTLT-BTC-BTNMT,
04.7.2008 HD th.hiện một số điều của QĐ 130
14

Việt Nam thực hiện UNFCCC và KP

Việt Nam thực hiện UNFCCC và KP
* Các hoạt động chính thực hiện UNFCCC và KP

 Ký các Bản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác về thực hiện cơ
chế phát triển sạch (CDM) với các tổ chức quốc tế: JBIC;
WB Cộng hòa Áo)

 Hoàn thành Thông báo Quốc gia đầu tiên
cho UNFCCC và gửi Ban Thư ký Công ước
tháng 12/2003
 Hiện nay đang xây dựng Thông báo quốc
gia lần thứ hai của Việt Nam cho UNFCCC,
dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2010.

Hội thảo về thực hiện TBQG 2 của Việt
Nam cho UNFCCC, Hà Nội, 17/9/2008

Ký Bản ghi nhớ với Ngân hàng
Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)
15
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Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp
và Quản lý, Cộng hòa Áo
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Việt Nam thực hiện UNFCCC và KP

Việt Nam thực hiện UNFCCC và KP
* Các dự án đã thực hiện

* Kiểm kê khí nhà kính
Kiểm kê quốc gia các KNK
năm 1994, 1998, 2000 cho các
lĩnh vực:
- Năng lượng
- Các quá trình công nghiệp
- Nông nghiệp
- Lâm nghiệp và thay đổi sử
dụng đất
- Chất thải

1. UNDP/UNITAR/GEF-CC: TRAIN (giai đoạn 1),

Kết quả kiểm kê KNK Việt Nam năm 1994
L©m nghiÖp vµ
Thay ®æi sö dông
®Êt
19,4 Tg - 18,6%

ChÊt th¶i
2,5 Tg -2,5%

2. Chiến lược giảm nhẹ KNKvới chi phí thấp nhất cho Châu Á (ALGAS)

N¨ng l-îng
25,6 Tg - 24,7%

3. UNDP/GEF- Những vấn đề KT của việc hạn chế các KNK- GĐ 1:
thiết lập khuôn khổ phương pháp luận để đánh giá giảm nhẹ BĐKH
4. Đánh giá mức tổn hại vùng ven biển Việt Nam - giai đoạn 1
5. BĐKH ở Châu Á: Việt Nam
6. Ảnh hưởng tiềm tàng về kinh tế - xa hội của BĐKH tại Việt Nam

N«ng nghiÖp
52,5 Tg - 50,5%

C¸c qu¸ tr×nh
c«ng nghiÖp
3,8Tg - 3,7%

Tổng lượng KNK phát thải: trên 103 triệu tấn CO2 tương đương

7. Các phương án KT-XH và vật lý nhằm phân tích các tác động của
BĐKH tại Việt Nam
8. Tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH ở Trung Bộ Việt Nam
9. Phòng ngừa thảm họa liên quan đến BĐKH
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Việt Nam thực hiện UNFCCC và KP
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Việt Nam thực hiện UNFCCC và KP

* Các dự án ĐÃ thực hiện (tiếp theo)

* Các dự án đang thực hiện

10. Phát triển năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và giảm nhẹ
phát thải KNK tại Việt Nam (PREGA)

1. Việt Nam: Chuẩn bị Thông báo quốc gia lần thứ hai cho
UNFCCC (2006-2009) do GEF/UNEP tài trợ;

11. Thông báo quốc gia đầu tiên của Việt Nam cho UNFCCC
12. Hỗ trợ thực hiện các biện pháp tăng cường năng lực ứng phó với
BĐKH ở những lĩnh vực ưu tiên (giai đoạn 2)
13. Nghiên cứu chiến lược quốc gia về Cơ chế phát triển sạch (CDM)
14. Tăng cường năng lực thực hiện Cơ chế phát triển sạch (CD4CDM)
15. Hợp tác t/chức và đối thoại đa quốc gia Liên minh Á-Âu về tăng
cường sự tham gia hiệu quả của CPC-Lào-Việt Nam vào CDM
16. Nghiên cứu tác động của BĐKH ở lưu vực sông Hương và chính
sách thích nghi ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
17. Lợi ích của thích nghi với BĐKH từ các nhà máy thủy điện vừa và
nhỏ, đồng bộ với phát triển nông thôn
19

2. Tăng cường năng lực cho Cơ quan đầu mối quốc gia về BĐKH ở
Việt Nam (2007-2009) do Đan Mạch tài trợ;
3. Tác động của BĐKH lên tài nguyên nước và các biện pháp thích
ứng (2008-2009) do Đan Mạch tài trợ;
4. Các kịch bản về nước biển dâng và khả năng giảm thiểu rủi ro do
thiên tai ở Việt Nam (2008-2009) do Đan Mạch tài trợ;
5. Chương trình thích ứng và giảm nhẹ BĐKH tại Việt Nam do Đan
Mạch tài trợ nhằm hỗ trợ ngân sách Việt Nam thực hiện Chương
trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH (2009-2013).
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Việt Nam thực hiện UNFCCC và KP
* Các dự án CDM

Thủy điện Phú mậu

Đến 5/2009, DNA Việt Nam đã:
- Cấp thư phê duyệt cho 92
Văn kiện Thiết kế Dự án; và

Việt Nam thực hiện UNFCCC và KP
* Tham dự các COP và CMP

Tái trồng rừng Cao
Phong

Khôi phục nhà máy
thủy điện nhỏ Sông
Mực
Thủy điện Mường
Sang

- Cấp thư xác nhận cho 23 Tài
liệu Ý tưởng Dự án.
Có 5 dự án đã được BCH quốc tế
về CDM đăng ký là dự án CDM.

Thủy điện Za hưng

Trong đó, Dự án “Thu hồi khí đồng
hành mỏ Rạng Đông” đã được
BCH quốc tế về CDM cấp 4.486
triệu CERs.

Tái chế năng lượng tại bãi
chôn lấp Đông Thạnh, Tp.
HCM
Nhà máy điện gió
Bình Thuận số 1 –
30 MW

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng
Phạm Khôi Nguyên làm trưởng
đoàn tại COP 13 (12/2007)

Thu hồi và sử dụng khí
đồng hành mỏ Rạng
Đông

PTT. Chính phủ Nguyễn Thiện
Nhân đọc tham luận tại Hội nghị
tại COP 14 (12/2008)
22
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Tổng quan
1. Tiến trình đàm phán cắt giảm phát thải các loại KNK bắt đầu từ
năm 1991, tại Hội nghị của UB đàm phán quốc tế (INC) ở Mỹ.
Đến nay, đã có gần 50 phiên đàm phán về BĐKH và cắt giảm
KNK;

II. LẬP TRƯỜNG CỦA CÁC NƯỚC TRÊN
THẾ GIỚI VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN CẮT
GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH (KNK)

2. Giảm phát thải KNK cũng được thảo luận tại các diễn đàn đa
phương khác như G8 (không thường xuyên);
3. Từ khi UNFCCC có hiệu lực, các COP, CMP là diễn đàn đàm
phán quan trọng nhất về cắt giảm KNK;
4. Hai thỏa thuận quan trọng nhất đạt được về cắt giảm phát thải
KNK định lượng cho đến nay là Nghị định thư Kyoto (KP -1997)
& Thỏa thuận Bonn (BA-2001).
23
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Tiến trình đàm phán cắt giảm phát thải KNK

Tiến trình đàm phán cắt giảm phát thải KNK

Thỏa thuận về cắt giảm KNK định lượng

* Danh sách các hội nghị COP/CMP









COP1 Berlin 1995
COP2 Geneva 1996
COP3 Kyoto 1997
COP4 Buenos Aires 1998
COP5 Bonn 1999
COP6 The Hague 2000
COP6 bis Bonn 2001
COP7 Marrakesh 2001









COP8 Delhi 2002
COP9 Milan 2003
COP10 Buenos Aires 2004
COP11/CMP1 Montreal 2005
COP12/CMP2 Nairobi 2006
COP13/CMP3 Bali 2007
COP14/CMP4 Poznan 2008

Nghị định thư Kyoto
(1997 - COP3):

25

- Lần đầu tiên, CP các nước chấp nhận hạn chế các phát thải
KNK của nước mình bằng những ràng buộc pháp lý
- 38 nước CNH, trong thời kỳ 2008-2012: phải đạt phát thải KNK
thấp hơn năm 1990 (khoảng 5,2%)
- 3 cơ chế nhằm m/tiêu giảm phát thải: KP là thỏa thuận cắt giảm
KNK định lượng duy nhất đạt được đến nay
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Tiến trình đàm phán chuẩn bị Thỏa thuận về BĐKH
thời kỳ sau năm 2012

Tiến trình đàm phán cắt giảm phát thải KNK
* Thỏa thuận về cắt giảm KNK định lượng

1. Khởi động từ tháng12/2007 tại Bali, Indonesia –
Hội nghị COP 13/CMP 3

 Các cam kết GĐ 1 thuộc KP sẽ hết hiệu lực năm 2012

 Thông qua lộ trình Bali: các
nước sẽ tham gia các cuộc
đàm phán kéo dài trong
vòng 2 năm nhằm thiết lập
các mục tiêu cắt giảm khí
thải mới khi thời kỳ cam kết
đầu tiên của KP kết thúc
năm vào 2012.

We need a Green New Deal

Ban-ki-moon, Poznan, 2008

 11.000 đại biểu tham dự

Tổng thư ký LHQ phát biểu tại COP13

 Đoàn Việt Nam gồm 07 thành viên do Bộ trưởng Bộ TNMT làm
Trưởng đoàn
27
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Tiến trình đàm phán chuẩn bị Thỏa thuận về BĐKH
thời kỳ sau năm 2012

Tiến trình đàm phán chuẩn bị Thỏa thuận về BĐKH
thời kỳ sau năm 2012

3. SB 30, AWG-KP 8, AWG-LCA 6 tại Bonn, Đức - 6/2009

2. Hội nghị COP14 và CMP4 (12/2008) tại Poznan, Ba Lan

 Chưa nhất trí về các nguyên tắc cơ chế

 AWG-KP: tiếp tục xem xét các cam kết tiếp theo của các nước
thuộc PL1 trong khuôn khổ KP (mục tiêu giảm phát thải chung
và cụ thể cho từng nước GĐ sau 2012). Không đạt được sự
nhất trí nào về các mục tiêu giảm phát thải. Các nước đang
phát triển rất thất vọng về kết quả của khóa họp.

 Phê chuẩn các nguyên tắc và thủ tục
của Ban điều hành Quỹ Thích ứng với
biến đổi khí hậu ủy thác cho WB
 9.200 đại biểu tham dự

 SBI: Đạt được thỏa thuận về việc tổ chức lại Nhóm Chuyên gia
tư vấn cho TBQG của các nước không thuộc PL1 (CGE). SBI
quyết định (trong Dự thảo QĐ cho COP 15) tái tổ chức CGE
giai đoạn 2010-2012.

Đoàn Việt Nam: Đoàn cấp cao của CP và
Đoàn KT, gồm 23 thành viên, do PTTg
Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn

 AWG-LCA (Nhóm CTĐB về HT dai hạn): Không đạt được kết
quả khả quan. Rất khó để dự báo liệu có thể đưa ra một khung
pháp lý cho một thỏa thuận mới tại COP15...

 Chưa đạt được nhất trí về các cam kết
thời kỳ sau năm 2012;

Giảm phát thải do chặt phá rừng tại các
nước đang phát triển (REDD)
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4. AWG-KP, AWG-LCA tại Bangkok, Thái lan 26/9-9/10/2009

5. AWG-KP, AWG-LCA tại Barcelona - TBN, 26/9-9/10/2009

 AWG-KP: tiếp tục xem xét lượng chỉ định giảm phát thải cho các
nước phát triển đến 2020 so với năm 1990 (năm cơ sở):
(i) NB: 25% (15% tuyên bố tại Bonn III, 2005); Na Uy: 40% (đc
đ/giá cao -> nước khác cam kết chỉ tiêu cắt giảm cao hơn);
(ii) VĐ vẫn tranh cãi về năm cơ sở: Úc ủng hộ nhiều năm tham
chiếu; Canada: 2006; các nước khác: duy trì năm 1990. (ii) Cơ
chế mền dẻo: NAMA và CDM là 02 VĐ riêng biệt, CCS không
thể G/quyết trước Copenhagen.

 Bản chát sự khác nhau giữa 02 nhóm nước: VĐ quản lý CO2
(i) Nước PTr.: CS toàn cầu ->PT BV; =>nước đang PT phải xem
nhẹ mục tiêu KT (xóa đói giảm nghèo);
(ii) Nước đang PT: VĐ này được coi là KQ của CS PTBV, QĐ này
dã dươc thể hiện trong KHHĐ Bali (BAP) => QL CO2 hai đi đôi
với PTBV (sự khác nhau về chất trong QL CO2);
(iii) Cam kết giảm phát thải GHG sau 2012 (KP) chỉ áp dụng cho
nước PTr.; các nước PTr. Tìm mọi cách kéo các nước đang PTr.
vào việc hạn chế phát thải. Trong khi làm mờ đi thực hiện nghĩa
vụ trong BAP, UNFCCC< KP về giảm phát thải, cung cấp TC và
chuyển giao CN cho nước đang PTr.
Mức độ phát thải của nước vẫn tăng liên tục (HK, NB tăng gấp 2
lần so với thời kỳ mới gia nhập
30
.

 AWG-LCA: 04 VĐ cơ bản (giảm thiểu, thích ứng, tài chín,
chuyên giao CN): (i) quan điểm chung về HT dài hạn; (ii) tăng
cường HĐ thích ứng với BĐKH và cách thức thực hiện; (III) tăng
cường giảm thiểu BĐKH; (iv) tăng cường HĐ về TC, CN và tăng
cường năng lực.
30
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5. AWG-KP, AWG-LCA tại Barcelona - TBN, 26/9-9/10/2009

5. AWG-KP, AWG-LCA tại Barcelona - TBN, 26/9-9/10/2009

 Về giảm phát thải: tập trung vào CS PL nuộc nước PTr. đưa ra
cam kết cho GĐ tiếp theo; việc cắt giảm trên cơ sở KH -> t/động
t/cực giảm BĐKH; thể hiện rõ cam kết khi tham gia Công ước
Khí hậu; Vai trò của nước đang PTr. Vvề giảm thiểu phát thải

 BĐKH với thương mại: phản đôi tao rào can duoi danh nghĩa
chống lại BĐKH

 Về cung cấp TC: Nước đang PTr. đề nghị phải có cam kết cụ thể
HĐ cụ thể => ĐK tiên quyết cho quá trình ĐP;
 Về cuyển giao CN: nước PTr. coi đây là việc bán CN thân thiện
với KH, vớí giá thị trường,…(đòi phải được bảo hộ trong khuôn
khổ SH trí tuệ như mọi CN khác);
 Thích ứng với BĐKH: Cung cấp cho nước đang PTr. và ứng xử
khac với nước dễ bị tổn thương,…

 Vấn đề QĐ chung (share víion): (i) nước đang PTr.: gồm cả TC,
chuyển giao CN, tăng cường NL, thich ứng, giảm thiểu; (ii) Nước
PTr.: chỉ đề cập mục tiêu dài hạn toàn cầu về cắt giảm phát thải
 AWG-LCA: (i) kéo các nước đang PTr. (TQ, AĐ, Bra, NP) thực
hiện cam kết cắt giảm phát thải; làm nhẹ việc thực hiện cam kết
trong KP;
(ii) nước đang PTr. phản đối, các nước Châu Phi tuyên bố sẽ
dùng ĐP, nếu không nghiêm túc trong thảo luận về GĐ cam kết
tiếp theo,…
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Lập trường của các nước trên thế giới và tiến trình
đàm phán cắt giảm phát thải khí nhà kính

4. Lập trường của các nước hiện nay

Trong giai đoạn 2000-2004, ở các nước đang phát triển, cứ 19 người thì
có một người bị ảnh hưởng bởi thiên tai do BĐKH gây ra, trong khi ở
các nước phát triển, chỉ 1/1500 người chịu ảnh hưởng tương tự

 Sự khác biệt lớn về QĐ giữa các
nước, đặc biệt là giữa nhóm nước
phát triển và đang phát triển. Cả hai
nhóm nước đều muốn giành được lợi
thế trong đàm phán về BĐKH.

Báo cáo phát triển con người 2007-2008 (UNDP)

 Nhiều nước đang phát triển lo ngại về
khả năng gỡ bỏ các rào cản chính trị
nhằm đạt được cam kết trong khuôn
khổ AWG-KP;
 Các nước phát triển tỏ ra không đi đầu trong vấn đề giảm phát
thải KNK định lượng
31

Một số biểu ngữ bên lề COP14 yêu cầu
các hành động mạnh mẽ cắt giảm phát
thải KNK và giảm nhẹ BĐKH
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4.1. Lập trường của Các nước đang phát triển

4.2. Lập trường của các nước phát triển

- Chỉ ra thất bại của các nước thuộc PL1 trong việc x/định mục
tiêu giảm phát thải chung và cụ thể => thiếu tính tiên phong
của các nước PTr. trong việc giảm phát thải KNK định lượng;

- Phần lớn các nước chủ yếu thuộc khối OECD, tỏ ra thất
vọng trong việc đạt được các cam kết giảm phát thải KNK
theo KP;

- Khẳng định: các cuộc họp trước COP15 cơ hội để các nước
PTr. thực hiện tốt trách nhiệm đi đầu của mình trong vấn đề
giảm phát thải KNK;

- Không thừa nhận trách nhiệm chính gây ra tình trạng BĐKH
hiện tại;

- Đang thương thuyết để sử dụng kinh phí thích ứng với BĐKH
tại các nước này là viện trợ không hoàn lại từ các nước PTr.

- Muốn trì hoãn đưa ra các mục tiêu cụ thể trong vấn đề giảm
phát thải KNK định lượng; và đưa ra thời kỳ cam kết dài hơn
(đến năm 2030 hoặc 2050),

- Yêu cầu các nước PTr. phải có trách nhiệm trợ cấp để công
nghệ mới có thể vào được các nước đang PTr. với giá rẻ hơn,
phục vụ mục tiêu PTBV của các nước này.

- Nhóm 5 nền kinh tế mới nổi (Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil,
Nam Phi và Mexico) đã yêu cầu các nước PTr. giảm phát
thải ít nhất 40% vào năm 2020

33

34

Một số thông tin

Một số thông tin

a. Cam kết giảm phát thải KNK của 1 số nước (6/2009)
- Các nước Công nghiệp Ptr. (Cam kết giảm đến 2020):

b. Đánh gía
- Mục tiêu COP15: thỏa thuận toàn cầu (bắt buộc) về
BĐKH - áp dụng cho GĐ sau 2012; phấn đấu đạt một
thỏa thuận có sự tham gia đông đảo của các nước > giảm khí thải do con người tạo ra, tác động tiêu
cực đối với khí hậu;

+ EU: 20-30% sv 1990;
+ Mỹ: 17% sv 1990 (4%); or 83% vào 2050 sv 2005);
+ Australia: 25% sv 2000 & 60% vào 2050;
+ Nhật: 15% sv 2005 (8% sv 1990) & 68-80% vào 2050
=> Tổng mức giảm khoảng 13% (thấp sv mục tiêu)
- Các nước đang phát triẻn:
+ Mehico: 2012, 8% sv hiện nay; 50% vào 2050;
+ Hàn Quốc: 15-30% BAU;
+ Brazil: trc 2020, giảm 70% mức phá rừng; tăng sử dụng
nhiện liệu khí Biogas - ethanol & tăng DT trồng rừng
(34-s)

- Cần vai trò đi đầu của các nước PTr. và sự đóng góp
của các nước đang PTr.; cam kết của Mỹ và lập
trường của TQ (q/trong, cần TChính đủ, đáp ứng
nước PTr. để s/dụng CN tiết kiệm NL, CN sạch, xanh
-> nay còn thiếu cam kết của các nước PTr. (cả EU,
cần tăng cường chuyển giao, phổ biến CN sạch,
xanh cho các nước PTr.);
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Một số thông tin
- Thuận lợi: Thương lượng thực chất đã bắt đầu. Đã có
một số văn bản cơ sở thương lượng được chấp nhận
rộng rãi,..; CP Anh t/cực v/động cho COP15 (2020:
100 tỉ USD,..); đồng thời với Quỹ CTF,…

VÒNG ĐÀM PHÁN CUỐI CÙNG:
COP15-CMP5 tại COPENHAGEN, ĐAN MẠCH
(4-18/12/2009)

- Khó khăn: (i) còn khoảng cách lớn giữa yêu cầu hành
động trên cơ sở NCKH & sự sẵn sàng của các nước
tiếp tục thương lượng;
(ii)chưa có sự tin cậy giữa các nước PTr. & các nước
đang PTr.
(iii) các nước PTr. chưa đưa ra được các kiến nghị thực
chất về chuyển giao CN sạch và cam kết về hỗ trợ tài
chính

- Mục tiêu giảm phát thải sau năm 2012
- Chỉ định mục tiêu giảm phát thải cụ thể cho từng nước dựa trên
nền kinh tế QG
- Năm cơ sở ? Thời kỳ cam kết tiếp theo
- Hoạt động thích ứng, giảm nhẹ, tài chính và chuyển giao
công nghệ
- Cơ chế tài chính
- Sửa đổi Nghị định thư Kyoto
- CDM
E

(34-s)

F

35

COP 15/CPM5 tại Đan Mạch
Một mốc quan trọng đối với tất cả các Bên tham gia UNFCCC và
KP vì các thỏa thuận quốc tế ứng phó với BĐKH toàn cầu thời kỳ
sau năm 2012, thời kỳ cam kết đầu tiên của Nghị định thư Kyoto
kết thúc sẽ được đưa ra xem xét và quyết định tại Hội nghị

III. LẬP TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM VÀ
VIỆC CHUẨN BỊ THAM DỰ COP 15
TẠI ĐAN MẠCH

36
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Tổng quan

COP 15/CMP 5 - Các chủ đề thảo luận chính

 COP15 và CMP5 sẽ được tổ chức tại TP. Copenhagen, VQ
Đan Mạch, trong thời gian 07 - 18 tháng 12 năm 2009;

 Việc thực hiện các cam kết của các Bên thuộc Phụ lục I và
các điều khoản khác của UNFCCC, bao gồm: cơ chế tài
chính của các nước thuộc và không thuộc Phụ lục 1 của
UNFCCC;

 Dự kiến sẽ đưa ra các thỏa thuận quốc tế mới ứng phó với
BĐKH phạm vi toàn cầu, GĐ sau năm 2012, khi thời kỳ cam
kết đầu tiên của Nghị định thư Kyoto kết thúc;
 Sẽ hoàn tất quá trình đàm phán quốc tế hai năm (từ Hội nghị
Bali - COP13 tại Indonesia, 12/2007);
 Sẽ đưa ra nghị quyết cho một số vấn đề quan trọng và mang
tính thách thức hiện nay, cụ thể: Quỹ Carbon; Tài chính;
Chuyển giao công nghệ; MRV (khả năng Đo đếm; Báo cáo
và Kiểm chứng được); và Biện pháp thích ứng.

 Tăng cường năng lực cho các nước đang PTr. trong việc giảm
nhẹ và thich ứng với BĐKH, phát triển và chuyển giao công
nghệ, tăng cường năng lực trong khuôn khổ UNFCCC;
 Thực hiện chương trình hành động Buenos Aires về các biện
pháp thích ứng và ứng phó với BĐKH.
 các cam kết đối với các nước thuộc phụ lục I về giảm phát
thải KNK định lượng sau năm 2012 (2020, 2030 và 2050)

38
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Biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Quan điểm của Việt Nam tại các diễn đàn về BĐKH
 Việt Nam cố gắng h/thành nghĩa vụ một Bên của UNFCCC
theo nguyên tắc “trách nhiệm chung nhưng có phân biệt” – Yêu
cầu các nước p/tr. Th/hiện cam kết giảm phát thải KNK, duy tri
ở mức phát thải 1990 và hỗ trợ t/chính, chuyển giao CN cho
các nước đang p/tr., trong đó có Việt Nam, để giảm phát thải
KNK và thích ứng với BĐKH.
 Là một trong số it nước đang p/tr. chịu tác động nghiêm trọng
nhất do BĐKH, đ/biệt là nước biển dâng, VN đánh giá cao và
mong muốn tiếp tục hợp tác và nhận được những hỗ trợ, giúp
đỡ về tài chính (kể cả các cơ chế t/chính khác đã cam kết cho
mục tiêu này), c/nghệ và chuyên gia nước ngoài, đ/biệt là các
nước p/tr., các T/chức và các nhà tài trợ Q/tế trong cuộc chiến
ứng phó với BĐKH.
40
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Lập trường của Việt Nam tại COP 15/CMP 5

Lập trường của Việt Nam tại COP 15/CMP 5

1. Bảo vệ quyền lợi quốc gia; quyền lợi chung và chính đáng của các
nước đang PTr. (quyền được phát triển);
2. Kêu gọi các nước tích cực cắt giảm phát thải theo các cơ chế quy
định tại KP khi đã được sửa đổi, B/sung; nước có lượng phát thải
lớn phải tham gia cam kết cắt giảm;
3. Các HĐ thích ứng phải được mọi QG thực hiện trước hết vì sự tồn
tại của QG đó; các nước PTr. Có trách nhiệm các trợ giúp về TC,
TCNL cho nước đang PTr. thực hiện thích ứng với BĐKH;
4. Cam kết cắt giảm phát thải tại nước PTr. cần được thực hiện trên
cơ sở rõ ràng về TC, ch/giao CN từ nước PTr. đã nêu tại BAP;
5. Chuyển giao CN, và TC là ĐK tiên quyết để nước đang PTr. tiếp
cận nề SX sạch hơn, ít phát thải carbon (cùng với CS thích hợp về
SH trí tuệ trong quá trình chuyển giao);

6. Nhu cầu về tăng cường NL úng phó BĐKH của các nước nói
chung ngày càng tăng, cần phải có những trung tâm khu vực đủ
mạnh để triển khai với nhiều hình thức;
7. Phần quan điểm chung có vai trò định hướng thực hiện BAP cần
phản ánh đầy đủ tinh thần của KH đã thông qua;
8. Nghị định thư Kyoto cần được duy trì, tuy nhiên cần sửa đổi bổ
sung cho phù hợp, theo đó mọi QG có lượng phát thải lớn cần có
nghĩa vụ thực hiện việc cắt giảm phát thải;
9. Việt Nam khẳng định sự phối hợp chặt chẽ với cộng động quốc tế
trong công cuộc ứng phó với BĐKH toàn cầu, đồng thời với BVMT,
phát triển bền vững đi đôi với việc phát triển nền kinh tế ít carbon
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Đoàn Việt Nam tham dự COP 15

Đoàn Việt Nam tại COP 15
2. Đề xuất sáng kiến của đoàn Việt Nam

1. Đoàn cấp cao và đoàn kỹ thuật

Thành phần Đoàn cấp cao (Dự kiến):
- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Chính phủ;
- Phó Trưởng đoàn: Bộ trưởng Bộ TNMT;



Bộ TNMT đề xuất một Sáng kiến nêu ra trong bài phát biểu
của Trưởng đoàn Việt Nam



Nội dung của Sáng kiến: tập trung vào việc chia sẻ, trao đổi
kinh nghiệm của VN với các nước đang p/triển về các nỗ lực
ứng phó với BĐKH với sự hỗ trợ và hợp tác của cộng đồng
quốc tế, trong đó đề cập đến việc thực hiện Chương trình
Mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH và việc nâng cao nhận
thức về BĐKH cho các cấp, ngành và địa phương



Bộ TNMT phối hợp với Bộ Ngoại giao dự thảo nội dung đưa
vào nội dung phát biểu của Trưởng đoàn Việt Nam.

- Lãnh đạo các Bộ: KHĐT; TC; NNPTNT;
- Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch.

Thành phần Đoàn kỹ thuật (dự kiến)
- Trưởng đoàn: Lãnh đạo cấp cục, Bộ TNMT;
- Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo cấp Vụ, Bộ TNMT
- Một số cán bộ, chuyên viên các Bộ, ngành liên quan
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3. Tham gia đàm phán (dự kiến)
 Trong trường hợp các cuộc họp diễn ra cùng thời gian, Đoàn
kỹ thuật sẽ bố trí tham dự tất cả các cuộc họp chính thức và
một số hội thảo bên lề Hội nghị COP15 và CMP5.
Chia nhóm để theo dõi và tham gia đàm phán:
COP15: các Bộ: TN&MT, NG, KH&CN, TC;
CMP5: các Bộ: TN&MT, CT, NN&PTNT;
SBI: các Bộ: TN&MT, NG, TC, KH&ĐT;
SBSTA: các Bộ: TN&MT, KH&CN, CT, NN&PTNT;
AWG-KP: các Bộ TN&MT, NG, CT, NN&PTNT, TC, KH&CN,
KH&ĐT;
 AWG-LCA: các Bộ: TN&MT, NG, KH&ĐT.
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4. Tham dự các hội nghị, hội thảo bên lề
Trong khuôn khổ Hội nghị COP15 và CMP5, Đoàn Việt Nam sẽ
tham dự và trình bày báo cáo tại một số hội thảo bên lề về:
 Cam kết của các Bên không thuộc Phụ lục I,
 Sửa đổi, bổ sung Nghị định thư Kyoto,
 Cam kết giảm phát thải sau năm 2012 của các bên thuộc
Phụ lục I,
 Chuyển giao công nghệ,
 Tăng cường năng lực thích ứng và giảm nhẹ BĐKH, và
 Các vấn đề về tài chính.
5. Tổ chức Hội nghị bên lề về “Việt Nam ứng phó với BBĐKH”
(hỗ trợ của JICA Nhật Bản)
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Trách nhiệm chung và trách nhiệm cụ thể của các Bộ ngành
chuẩn bị và tham gia COP15/CMP5

Trân trọng cảm ơn !

1. Trách nhiệm chung
 Cử cán bộ theo dõi có kiến thức chuyên môn và đủ năng lực về
ngoại ngữ để tham gia các phiên họp KT và ĐP của Hội nghị;


Bố trí thời gian cho các thành viên được cử tham gia Đoàn KT
tham dự các cuộc họp chuẩn bị, các hội thảo cung cấp thông tin
và trao đổi kinh nghiệm; đặc biệt là các khóa tập huấn kỹ năng
tham gia đàm phán tại Hội nghị do Bộ TNMT chủ trì, phối hợp
với các tổ chức quốc tế tổ chức,



Đề xuất ý kiến và đóng góp cho việc chuẩn bị và các nội dung
tham gia của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị.

E

F

2. Trách nhiệm cụ thể
(Dự thảo đề án chi tiết)
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