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Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước những tác động của biến đổi khí hậu 
trên thế giới. Xác định biến đổi khí hậu là mối đe dọa rõ ràng đối với phát triển bền vững của quốc gia, Việt 
Nam đã ban hành Chiến lược Tăng trưởng Xanh (CLTTXVN; chiến lược phát triển phát thải thấp) vào năm 
2012. Thông qua việc thực hiện CLTTXVN, Việt Nam hướng tới giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử 
dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, cùng các mục tiêu phát triển khác như giảm nghèo và tăng 
cường hoạt động bảo tồn thiên nhiên.  
 
Dự án Tăng cường Năng lực và Cải cách Thể chế nhằm Tăng trưởng Xanh và Phát triển Bền vững ở Việt 
Nam hỗ trợ thực hiện CLTTXVN. Dự án cung cấp hỗ trợ ở cấp quốc gia và cấp tỉnh nhằm lồng ghép vấn đề 
tăng trưởng xanh và phát triển phát thải thấp vào các kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của các ngành 
và xây dựng năng lực để đẩy mạnh đầu tư vào các ngành chủ chốt nhằm giảm phát thải khí nhà kính.  
 

LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ TĂNG TRƯỞNG XANH  
Dự án tập trung lồng ghép vấn đề tăng trưởng xanh vào Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội. Dự án hỗ trợ 
các bộ và các tỉnh thiết kế và thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của địa phương. Dự án cũng 
hỗ trợ xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá có hiệu quả để nắm bắt tiến độ phát triển tăng trưởng xanh. 
 

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TĂNG TRƯỞNG XANH  
Dự án phân tích các chính sách và quy định hiện hành để xác định những rào cản đối với đầu tư tăng 
trưởng xanh và phát triển bền vững. Tiếp theo, dự án sẽ cùng làm việc với Chính phủ Việt Nam để cải thiện 
các chính sách và quy định nhằm khắc phục những hạn chế đồng thời khuyến khích đầu tư tư nhân vào 
hoạt động xanh bao gồm năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. 
 

CẢI THIỆN TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TĂNG TRƯỞNG XANH  
Dự án tập trung xây dựng năng lực cho cả khu vực công và tư tại Việt Nam để hai khu vực này có thể tiếp 
cận tốt hơn tới nguồn tài chính công và các nguồn khác được phân bổ cho phát triển xanh.  
 

KẾT QUẢ 
Dự án đã hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh. Là một trong những 
tỉnh đầu tiên của Việt Nam phê duyệt kế hoạch, Quảng Ninh đã xây dựng tầm nhìn dài hạn đến năm 2020 
hướng tới một tương lai phát triển xanh và phát thải thấp. 

 

Trong ảnh: Đốt rơm rạ góp phần gây phát thải khí nhà kính ở Việt Nam. 
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