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Giới thiệu
Báo cáo Rà soát Đầu tư và Chi tiêu công cho Biến đổi Khí hậu (CPEIR) đánh giá chi ngân sách nhà nước cho
biến đổi khí hậu của 6 Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Bộ Tài nguyên và Môi
trường (TN&MT), Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Bộ Công Thương (CT), Bộ Xây dựng (XD), và Bộ Khoa học
và Công nghệ (KH&CN)), 28 tỉnh và một thành phố trực thuộc trung ương (Cần Thơ). Báo cáo bao gồm chi
đầu tư và chi thường xuyên ngân sách nhà nước, trong đó có hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), giai đoạn
2016-2020 và chi ngân sách nhà nước của giai đoạn 2011-2015 của 5 Bộ (NN&PTNT, TN&MT, GTVT, CT và
XD) và 3 tỉnh (An Giang, Bắc Ninh và Quảng Nam). Báo cáo rà soát các chính sách về biến đổi khí hậu (BĐKH)
và tăng trưởng xanh (TTX) của quốc gia, ngành và tỉnh/ thành phố có liên quan trong giai đoạn 2011-2020.
Báo cáo CPEIR đưa ra các khuyến nghị về tăng cường công tác lập kế hoạch và lập ngân sách cho BĐKH.
Báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị về theo dõi chi ngân sách nhà nước cho BĐKH trong ngân sách trung
ương, và tỉnh/ thành phố nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa ưu tiên ngân sách nhà nước với các chính sách
về BĐKH và cung cấp thông tin hỗ trợ xây dựng chính sách về BĐKH. Các kết quả phân tích của báo cáo
có thể góp phần huy động và đa dạng hóa các nguồn tài trợ cho các nhiệm vụ, dự án, hoạt động ứng phó
với BĐKH. Báo cáo tóm tắt dành cho các nhà hoạch định chính sách này nhấn mạnh một số kết quả của
nghiên cứu và các kiến nghị.

Ảnh: Shutterstock
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Ngân sách cho BĐKH trong giai đoạn 2016-2020 của 6 Bộ có giá trị từ 8.000 - 13.500 tỷ đồng, tương đương
0 Bộ (xem hình dưới đây). Ngân sách cho BĐKH chủ yếu tập trung vào thích ứng
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nhân. Hơn 90% ngân sách được chi cho nhiệm vụ thực hiện đầu tư ứng phó với BĐKH (CCD); phần còn lại
chi cho “Khoa học, kỹ thuật và xã hội” và “Chính sách và quản lý nhà nước”.
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Ngân sách cho BĐKH của 6 Bộ, được chia theo nguồn ODA và trong nước.
Các số liệu trên các cột thể hiện tỷ lệ phần trăm ngân sách cho BĐKH trên tổng ngân sách của các Bộ.
Dữ liệu trước năm 2016 được lấy từ báo cáo CPEIR năm 2015 và chỉ mang tính chất tham khảo.

Bộ NN&PTNT và Bộ GTVT chiếm phần lớn ngân sách cho BĐKH với mức tổng chi hơn 8.000 tỷ đồng mỗi
năm trong giai đoạn 2016-2020 (tập trung vào thủy lợi và giao thông). Các Bộ khác có cơ cấu chi cho BĐKH
đa dạng hơn, bao gồm các hoạt động thích ứng, giảm nhẹ và kết hợp cả hai. Sự đa dạng của các nhiệm vụ
liên quan đến khí hậu của các Bộ cho thấy tính đa dạng trong các giải pháp ứng phó BĐKH được xác định
trong nhiệm vụ chính sách của các Bộ.

Ảnh: Hanoi Photography

Ngân sách cấp tỉnh cho biến đổi khí hậu
Ngân sách cho BĐKH của 29 tỉnh/ thành phố tăng từ khoảng 15.000 tỷ đồng năm 2016 lên gần 24.000 tỷ
đồng vào năm 2020 (xem hình dưới đây). Phân bổ ngân sách từ nguồn trong nước ổn định nhưng nguồn
vốn ODA có xu hướng tăng. Ngân sách cho BĐKH chiếm tỷ trọng tương đối ổn định trong tổng ngân sách
cấp tỉnh, biến động trong khoảng 16 - 21% tổng ngân sách.
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Ngân sách đầu tư cho BĐKH trung bình của 29 tỉnh/ thành phố, từ nguồn vốn ODA và trong nước
(số liệu trên các cột thể hiện % của đầu tư cho BĐKH trên tổng ngân sách đầu tư của tỉnh).
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Mối liên hệ giữa phân bổ ngân sách cho
biến đổi khí hậu và chính sách
Báo cáo đánh giá mối liên hệ giữa ngân sách cho BĐKH và các chính sách liên
quan đến BĐKH, bao gồm Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu 2011-2020
(NCCS), Chiến lược Tăng trưởng Xanh (GGS) và Kế hoạch Thực hiện Thỏa thuận
Paris (PIPA) cũng như các kế hoạch hành động cấp tỉnh liên quan. Phân bổ ngân
sách được nghiên cứu trong mối liên kết với những “hành động chiến lược”
(NCCS), “giải pháp” (GGS) và “nhiệm vụ” (PIPA). Phương pháp đánh giá và phân
loại chi tiêu của báo cáo CPEIR được gắn với các kết quả của các hành động
chính sách, nhờ đó xác định được ngân sách cho biến đổi khí hậu thông qua
phân tích định lượng.
Điều này cũng cho thấy những hạn chế về phương pháp luận của nghiên
cứu này, ví dụ như ngân sách cho ngành giao thông có xu hướng ưu tiên cho
hoạt động thích ứng, trong khi các chính sách của ngành tập trung vào giảm
nhẹ. Hơn nữa, phạm vi của GGS và PIPA rộng hơn so với phạm vi hướng dẫn
phân loại chi tiêu cho BĐKH, và GGS không giải quyết tất cả các thách thức của
BĐKH, do đó không phải tất cả chi về khí hậu đều có liên quan đến các giải pháp
chính sách này. Trong tổng ngân sách đầu tư cho khí hậu, 64% ngân sách đầu tư
cho các Bộ và 45% cho các tỉnh có thể được quy về các giải pháp thực hiện GGS.
Điều này cho thấy cần phải chú trọng đến việc mã hóa nhằm đảm bảo công tác
theo dõi tài chính khí hậu thường xuyên và có hệ thống.
Việc phân bổ ngân sách cho khí hậu theo NCCS cho thấy hơn 50% tổng ngân
sách liên quan đến lương thực thựcphẩm và nước. Các tỉnh thường tập trung
chủ yếu vào các hoạt động cụ thể và cấp thiết, ví dụ như liên quan đến lương
thực thực phẩm và nước, nước biển dâng, và phát triển rừng. Chi cho cơ sở hạ
tầng “cứng” chiếm chủ yếu ngân sách, trong khi các khía cạnh “mềm” ở tỉnh như
chi cho tăng cường nâng cao nhận thức và năng lực chỉ là những khoản chi nhỏ
mặc dù có được nêu trong chính sách liên quan đến BĐKH. Cần điều chỉnh nhằm
tăng cường sự kết nối giữa các kế hoạch và ngân sách cho BĐKH, ví dụ, chi cho
giao thông đường bộ và đường thủy mang lại lợi ích cho cả thích ứng và giảm
nhẹ nhưng điều này vẫn chưa được nêu rõ trong các chính sách liên quan.

Sử dụng hiệu quả kết quả báo cáo cpeir
Các thông tin từ báo cáo CPEIR có thể được sử dụng để tăng cường ứng phó với
BĐKH của hệ thống quản lý tài chính công và thúc đẩy các hành động liên quan
đến khí hậu ở các tỉnh và các bộ. Báo cáo này cũng có thể được sử dụng để điều
chỉnh các chính sách và huy động tài chính từ các nguồn khác nhau.
Các kết quả của CPEIR được khuyến nghị sử dụng như sau:
a) Cung cấp thông tin cho việc xây dựng chính sách trong tương lai dựa
trên phân tích về chi ngân sách cho BĐKH và thể hiện cam kết của Việt
Nam trong thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH, bao gồm cả thực hiện
mục tiêu phát thải ròng bằng 0 tới năm 2050; bởi vậy, CPEIR có thể
được thực hiện định kỳ. CPEIR cung cấp một bức tranh tổng thể về đầu
tư và chi tiêu công cho BĐKH của các Bộ và các tỉnh, bao gồm danh mục
các dự án, chương trình, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, tỷ lệ đầu tư cho
BĐKH trong tổng ngân sách của kế hoạch đầu tư công hàng năm hoặc
trung hạn, v.v.
b) Tập trung phân tích về sự gắn kết giữa chính sách và ngân sách của

những ngành có tiềm năng cải thiện hiệu quả lớn nhất. Các ngành
được phân bổ ngân sách nhiều nhất là quản lý nước trong nông nghiệp
và cơ sở hạ tầng giao thông. Cùng cần cân nhắc xác định ưu tiên chiến
lược trong việc phân bổ ngân sách giữa các ngành/lĩnh vực, để đảm
bảo rằng việc phân bổ ngân sách theo ngành/lĩnh vực phù hợp với các
ưu tiên chính sách.
c) Lập kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung ngân sách hàng năm phù hợp với
kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm có gắn với BĐKH. Thông qua
số liệu của CPEIR về đầu tư và chi tiêu cho BĐKH, các Bộ và tỉnh có thể
xác định được cơ cấu đầu tư cho thích ứng và giảm nhẹ BĐKH đã hợp lý
hay chưa, và có phù hợp với chính sách và kế hoạch về BĐKH hay không,
từ đó điều chỉnh danh mục đầu tư và phân bổ ngân sách cho phù hợp.
d) Thông tin về sử dụng các công cụ tài chính để thực hiện các mục tiêu về
BĐKH. Ví dụ, thông tin CPEIR có thể được sử dụng để xây dựng các công
cụ tài chính nhằm thúc đẩy ứng phó với BĐKH thông qua miễn thuế
hoặc trợ cấp, hoặc hạn chế những hành vi không mong muốn ví dụ như:
đánh thuế carbon hoặc các loại thuế môi trường khác. Tương tự, có thể
phát hành trái phiếu khu vực công để tài trợ cho các lĩnh vực còn đang
thiếu vốn. Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính cần đánh giá về mức độ khả thi của
các công cụ này.
e) Tạo cơ sở để huy động và đa dạng hóa các nguồn tài trợ trong nước và
quốc tế để giải quyết vấn đề BĐKH. Dữ liệu và phân tích trong báo cáo
CPEIR cho thấy sự khác nhau giữa các lĩnh vực chi cho BĐKH, bao gồm cả
các giải pháp đầu tư vào phần “cứng” và phần “mềm”, thích ứng và giảm
nhẹ BĐKH của từng bộ và tỉnh. Các bộ, ngành và địa phương có thể so
sánh giữa cơ cấu chi đó trên thực tế với các ưu tiên về BĐKH và TTX của
mình và có thể điều chỉnh phân bổ và/ hoặc huy động thêm đầu tư. Các
nguồn tài chính bổ sung có thể bao gồm ODA và các cơ chế tài trợ sáng
tạo mới, vì nhiều đối tác tài chính quốc tế đang quan tâm và nhận ra
giá trị của việc theo dõi bức tranh về tài chính khí hậu.
f) Thiết lập cơ sở để nâng cao sự tham gia của người dân trong ứng phó
với BĐKH. Phân tích từ phía cung ngân sách khí hậu có thể giúp đáp ứng
kỳ vọng từ phía cầu về đánh giá tính hiệu quả của chi tiêu cho khí hậu,
kỳ vọng này đến từ các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng, các đại biểu
quốc hội và cơ quan kiểm toán. Việc xây dựng các tài liệu ngân sách tóm
tắt dễ tiếp cận và chia sẻ rộng rãi tới cộng đồng hơn sẽ giúp nâng cao
nhận thức về khí hậu và thúc đẩy tăng cường ứng phó với khí hậu.

Lồng ghép bđkh và tăng cường phân bổ
nguồn lực cho biến đổi khí hậu
Kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội (KTXH) 5 năm và Chiến lược phát triển KTXH
10 năm đưa ra các chính sách ưu tiên cấp quốc gia và địa phương. Việc dự toán
và phân bổ ngân sách công dựa trên kế hoạch và chiến lược này. Tuy nhiên, hiện
có nhiều chiến lược và kế hoạch khác nhau về BĐKH, trong đó đưa ra nhiều chỉ
tiêu nhưng chỉ có một số ít là có yêu cầu về ngân sách. BĐKH liên quan đến nhiều
lĩnh vực và ứng phó với BĐKH cũng phải được lồng ghép trong các chính sách
và kế hoạch của các Bộ ngành và các tỉnh. Đối với ngân sách đầu tư hàng năm
của tỉnh, các dự án ưu tiên được Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn và đưa vào
Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh, và sau khi thẩm định, một số dự án sẽ
được cấp vốn, bao gồm cả đầu tư cho BĐKH.
Ảnh: Shutterstock

Các khuyến nghị từ báo cáo CPEIR:

g) Các chiến lược và kế hoạch hành động về BĐKH và TTX cần được phản
ánh trong các mục tiêu và chỉ tiêu của các chính sách ngành cũng như
Kế hoạch tổng thể phát triển KTXH.
h) Bộ KH&ĐT cần ban hành hướng dẫn về việc lồng ghép các kế hoạch và
dự án liên quan đến BĐKH vào kế hoạch đầu tư công tổng hợp hàng
năm của các Bộ và các tỉnh/ thành phố.
i)

Bộ Tài chính cần hướng dẫn việc phân bổ chi thường xuyên cho các
nhiệm vụ về BĐKH trong kế hoạch ngân sách hàng năm.

j)

Kế hoạch ngân sách tích hơp hàng năm giữa ngân sách chi đầu tư và
ngân sách chi thường xuyên cho BĐKH sẽ là cơ sở để phân bổ ngân
sách BĐKH cho các Bộ và các tỉnh/ thành phố.

Do đó, Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm cần phản ánh các ưu tiên trong chính
sách BĐKH với dự kiến tổng mức đầu tư và chỉ rõ định hướng phân bổ ngân sách
nhà nước (đầu tư và thường xuyên).

Theo dõi và báo cáo một cách có hệ thống
về chi ngân sách cho biến đổi khí hậu
Việt Nam đã nỗ lực và cam kết mạnh mẽ để giảm phát thải khí nhà kính và tăng
cường thích ứng với BĐKH trong thập kỷ qua, các cam kết cho giai đoạn đến
năm 2030 được thể hiện trong Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC) cập
nhật vào năm 2020. Việt Nam đã thực hiện báo cáo CPEIR trong những năm qua
để cung cấp “bức tranh tổng thể” về đầu tư và chi tiêu công cho BĐKH. Điều này
cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, nhưng nó mang tính chất
hồi cứu và không hữu ích nhiều cho việc ra quyết định theo thời gian thực. Một
số dự án đầu tư tư nhân được hưởng các chính sách ưu đãi như ưu đãi thuế, hoặc
các khoản vay ưu đãi từ quỹ nhà nước (ví dụ: Quỹ Bảo vệ Môi trường, Quỹ Đổi mới
Công nghệ Quốc gia) nhưng không được đưa vào báo cáo CPEIR vì dữ liệu không
thể truy cập được. Chi tiêu quốc gia về BĐKH cũng bao gồm cả chi tiêu của khu
vực tư nhân nhưng không có hệ thống theo dõi và chi tiêu của khu vực này, do
đó cũng không được đưa vào các báo cáo CPEIR.
Ngân sách đầu tư và ngân sách chi thường xuyên được quản lý tách biệt và do
Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và các sở, ngành địa phương thực hiện. Chi ngân sách
nhà nước về BĐKH của các Bộ được phản ánh trong ngân sách trung ương còn
chính quyền cấp tỉnh, thành phố quyết định chi tiêu ứng phó với BĐKH ở cấp địa
phương; cấp trung ương và cấp tỉnh theo dõi và báo cáo các khoản chi tiêu của
chính họ. Hầu hết đầu tư công nhằm mục đích thích ứng với BĐKH và chi tiêu
công cho giảm nhẹ chủ yếu là chi thường xuyên (ví dụ như nghiên cứu khoa học
và công nghệ; nâng cao năng lực). Bất kỳ hệ thống theo dõi tài chính khí hậu nào
cũng cần bao gồm các dòng ngân sách đa dạng này.
Ngoài việc xây dựng một hệ thống giám sát, báo cáo và thẩm tra (MRV) về các
hoạt động thích ứng và phát thải khí nhà kính và báo cáo cho Công ước khung
của Liên hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC), Việt Nam cũng cần theo dõi chi
tiêu cho BĐKH. Theo dõi và báo cáo chi tiêu cho BĐKH sẽ giúp đánh giá hiệu quả
chính sách và xây dựng chính sách mới về BĐKH. Để có thể đưa ra những thông
tin chính xác, việc theo dõi và báo cáo này phải do các đơn vị đề xuất dự án ở các
tỉnh và Bộ thay vì các chuyên gia bên ngoài thực hiện. Hệ thống giám sát và báo
cáo phải tích hợp dữ liệu ở cấp trung ương và địa phương, và hệ thống này phải
bao gồm cả chi đầu tư và chi thường xuyên.

Cần xây dựng một hệ thống giám sát và báo cáo toàn diện, để cải thiện việc lập
ngân sách cho BĐKH, cung cấp thông tin để lập kế hoạch và chính sách về BĐKH,
và để trao đổi thông tin chi tiêu về khí hậu với cộng đồng quốc tế. Hệ thống này
bao gồm chi đầu tư và chi thường xuyên ngân sách trung ương và địa phương,
chi từ các quỹ ngoài ngân sách và có thể cả đầu tư tư nhân.
Các khuyến nghị:
k) Rà soát và cập nhật Hướng dẫn về Phân loại đầu tư và chi tiêu công
cho BĐKH, cả phương pháp luận của báo cáo CPEIR 2014 (cả chi đầu
tư và chi thường xuyên cho BĐKH, nhưng thiếu chi tiết) và Hướng dẫn
phân loại cho BĐKH theo Quyết định 1068 của Bộ KH&ĐT (mới chỉ
dành riêng cho đầu tư công). Cập nhật Hướng dẫn cho khoa học hơn và
chi tiết hơn để hướng dẫn mới dễ áp dụng và cho phép phân loại cả chi
đầu tư và chi thường xuyên cho BĐKH.
l)

Cần đưa nội dung yêu cầu cung cấp thông tin về mức độ liên quan đến
BĐKH trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu
khả thi của dự án đầu tư công vào các văn bản pháp lý hiện hành (VD:
về ODA và đầu tư công) và các văn bản hướng dẫn lập kế hoạch và dự
toán ngân sách công. Điều này sẽ cho phép hệ thống báo cáo và giám
sát ngân sách có thể theo dõi các dự án từ giai đoạn đề xuất đến khi
hoàn thành, và thông tin về giải ngân liên quan đến BĐKH cần được đưa
vào báo cáo thực hiện dự án hàng năm.

m) Đối với chi thường xuyên, cần quy định mã nhiệm vụ riêng về chi cho
BĐKH vào mục lục ngân sách hiện nay để phục vụ theo dõi chi cho
BĐKH qua Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).
Chi tiêu cho BĐKH bao gồm tất cả các lĩnh vực, vì vậy cần xác định mức
ngân sách phù hợp với BĐKH trong từng lĩnh vực. Theo mục lục ngân
sách nhà nước, việc phân loại dựa trên các khoản chi cho các chương
trình, mục tiêu và dự án quốc gia được theo dõi riêng, chi cho BĐKH cần
được quy định mã nhiệm vụ riêng để theo dõi qua hệ thống TABMIS.
n) Cần có một hệ thống phần mềm thống nhất trong toàn quốc để có thể
tích hợp nội dung theo dõi giải ngân của các dự án đầu tư công trong
lĩnh vực BĐKH của trung ương và địa phương cũng như cung cấp thông
tin hàng năm. Hệ thống này có thể là một chức năng mới bổ sung vào
phần mềm hiện có về báo cáo các dự án đầu tư công mà Bộ KH&ĐT đang
quản lý, dựa trên các kinh nghiệm quốc tế về theo dõi tài chính khí hậu.
o) Giám sát các khoản chi ngoài ngân sách Nhà nước thông qua các quỹ
tài chính ngoài ngân sách, ví dụ: các khoản vay lãi suất thấp cho các
nhà đầu tư tư nhân để đầu tư vào hiệu quả năng lượng, và một số
doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc miễn thuế và/ hoặc trợ cấp liên
quan đến BĐKH. Điều này liên quan đến chi tiêu công và đòi hỏi những
nỗ lực đặc biệt để rà soát hồi cứu hoặc theo dõi theo thời gian thực. Hoạt
động này yêu cầu dữ liệu từ các quỹ ngoài ngân sách và từ các cơ quan
thuế và hải quan về việc miễn thuế.
p) Có thể xây dựng các quy định mới để các doanh nghiệp (lớn) báo cáo về
các khoản đầu tư và chi tiêu cho thích ứng với BĐKH và giảm phát thải
như một phần của báo cáo tài chính hàng năm, khuyến khích họ tuân
theo hướng dẫn phân loại và phương pháp luận tương tự như trong
giám sát chi tiêu công. Có thể cân nhắc yêu cầu bắt buộc cung cấp các
dự toán về các khoản đầu tư liên quan đến BĐKH theo kế hoạch khi các
doanh nghiệp xin giấy phép đầu tư. Hoạt động này sẽ cung cấp dữ liệu
quan trọng về chi tiêu quốc gia cho BĐKH.

Ảnh: Shutterstock

q) Dữ liệu về chi tiêu công cho BĐKH, bao gồm cả chi ngoài ngân sách của
Nhà nước, cũng như một số chi tiêu cho khí hậu của khu vực tư nhân,
cần được đưa vào hệ thống MRV quốc gia về BĐKH.

Ảnh: Unsplash/Leohoho

Tăng cường năng lực về chính sách và tài chính bđkh
Việc rà soát đầu tư và chi tiêu công cho BĐKH, công tác lập kế hoạch ở các Bộ, ngành và địa phương cần
được tăng cường để đảm bảo phân tích rõ ràng và toàn diện các nhiệm vụ của khu vực công và các ưu tiên
chi tiêu về BĐKH. Đồng thời, các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, sở KH&ĐT, sở Tài chính các tỉnh cần nắm vững
các chính sách về BĐKH, TTX và cần có năng lực đánh giá tác động của BĐKH và các hoạt động ứng phó
BĐKH.
Các khuyến nghị:
r) Tăng cường năng lực của các cán bộ về chính sách BĐKH và TTX, về hướng dẫn rà soát đầu tư và
chi tiêu cho BĐKH như phân loại, mã hóa, phân tích và lập báo cáo. Việc triển khai hệ thống theo
dõi biến đổi khí hậu sẽ cần được thúc đẩy thông qua các hội thảo nâng cao năng lực cùng với các
khóa đào tạo giảng viên cho các tỉnh và các Bộ ngành.
s) Cần tăng cường hơn nữa năng lực triển khai hệ thống theo dõi chi tiêu công đã khuyến nghị
dựa theo chức năng nhiệm vụ của Bộ KH&ĐT để cho phép các cán bộ của tỉnh và Bộ thực hiện hệ
thống theo dõi này một cách độc lập. Hệ thống theo dõi chi tiêu công cần được vận hành và hoạt
động toàn diện ở các tỉnh để giám sát các khoản chi ngân sách lớn cho khí hậu, và cần được tăng
cường bằng cách báo cáo hàng năm về kế hoạch hành động ứng phó BĐKH và TTX.
Nâng cao năng lực bao gồm:
−

Nâng cao năng lực của các Bộ về chi tiêu cho BĐKH, làm cơ sở cho việc xác định các mục tiêu, hành
động, giải pháp ưu tiên cũng như lồng ghép BĐKH vào các lĩnh vực liên quan..

−

Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là các cơ quan quyết định phân bổ ngân sách nên việc
nâng cao nhận thức của họ về tài chính khí hậu có ý nghĩa quan trọng.

−

Nâng cao năng lực ở các tỉnh về mối liên hệ giữa tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu với công
tác lập kế hoạch và lập ngân sách trong bối cảnh tăng cường xây dựng chính sách và thực hiện Kế
hoạch thích ứng quốc gia (NAP), NDC, PIPA, VGGS và NCCS cho giai đoạn từ năm 2021 trở đi. Khi các
tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, việc tăng cường năng lực để thực hiện các ưu tiên
về biến đổi khí hậu là rất quan trọng.

−

Với vai trò lớn của doanh nghiệp trong các hoạt động giảm nhẹ, các hoạt động nâng cao năng lực
cũng cần áp dụng cho các nhà đầu tư tư nhân có liên quan đến BĐKH.

