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DỰ ÁN JICA TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ VIỆC  
THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO CÁO PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ TẠI VIỆT NAM 

 

Hà Nội - ngày 15 tháng 12 năm 2021 - Dự án hợp tác kỹ thuật của JICA “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện 

Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) tại Việt Nam (SPI-NDC)” phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (Bộ TN-MT)1 tổ chức sự kiện chuyên đề “Đối thoại với các bên liên quan về thiết kế hệ thống báo 

cáo phát thải khí nhà kính (KNK) cấp cơ sở tại Việt Nam”. 

Là một sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Môi trường Việt Nam - Nhật Bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản đồng tổ chức, đối thoại này giúp các cơ quan  thuộc Chính phủ Việt 
Nam có cơ hội tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế trong việc lập các báo cáo về giảm phát thải KNK và cùng các 

đại biểu trong khu vực thảo luận nhằm  rút ra các bài học chính và yếu tố cần thiết để thiết kế và vận hành 

hiệu quả hệ thống báo cáo KNK cấp cơ sở tại Việt Nam trong thời gian tới. 

Cuộc đối thoại mở đầu bằng phần tóm tắt các yêu cầu pháp lý cho báo cáo KNK cấp cơ sở và định hướng 

xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến theo quy định hiện hành do đại diện Cục Biến đổi Khí hậu (DCC) 

thuộc Bộ TN-MT  trình bày. Ngoài ra, toàn cảnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cấp quốc gia, cấp 

ngành và khối tư nhân của dự án SPI-NDC nhằm tăng hiệu quả trong công tác lên kế hoạch và thực hiện 

NDC của Việt Nam, trong đó hoạt động thiết kế hệ thống báo cáo phát thải KNK cấp cơ sở cũng được chia 

sẻ với các đại biểu. .   

Cuộc đối thoại có sự tham gia của đại diện hai Chính phủ Nhật Bản và Singapore. Hai quốc gia đã chia sẻ 
kinh nghiệm thực tiễn trong vận hành hệ thống báo cáo KNK cấp cơ sở và các thông lệ giám sát KNK của 

từng quốc gia - cụ thể là thông qua Hệ thống báo cáo và  kiểm kê tính toán KNK bắt buộc của Nhật Bản do 

Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ) phụ trách và Khung đo đạc, báo cáo &  thẩm tra theo Luật định giá các-

bon của Singapore do Cơ quan Môi trường Singapore (NEA) đảm nhận. Liên quan đến chủ đề về tính minh 

bạch, Bộ Môi trường Nhật Bản cũng chia sẻ sáng kiến hỗ trợ khu vực và những bài học ban đầu trong xây 

dựng quan hệ đối tác nhằm tăng cường tính minh bạch trong quá trình đồng sáng tạo phù hợp với bối cảnh 

của Việt Nam.   

Trong phần thứ hai của Đối thoại, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam chia sẻ các bài học kinh 

nghiệm từ Hệ thống báo cáo tiêu thụ năng lượng trực tuyến đang được triển khai tại Việt Nam dựa trên Luật 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời đưa ra một số đánh giá ban đầu cho thiết kế của hệ 
thống báo cáo KNK cấp cơ sở của Việt Nam. Bộ Môi trường Nhật Bản cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn 

của Nhật Bản về việc thiết kế hệ thống báo cáo trực tuyến tích hợp (Hệ thống báo cáo trực tuyến hiệu quả 

 
1Hợp tác kỹ thuật mới về biến đổi khí hậu kéo dài 3 năm mang tên “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện Đóng góp do 

quốc gia tự quyết định tại Việt Nam (Dự án SPI-NDC)” đã được khởi động vào tháng 6 năm 2021 phối hợp với Bộ TN-

MT. Dự án nhằm mục đích 1) Tăng cường năng lực của Bộ TN-MT và các bộ liên quan về xây dựng và thực hiện các 

cam kết giảm phát thải KNK theo NDC; 2) Xây dựng các chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của khối tư nhân 

trong quá trình thực hiện NDC thông qua VCCI. 
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năng lượng và ấm lên toàn cầu, viết tắt là EEGS), là một công cụ để hợp nhất các nhiệm vụ báo cáo khác 

nhau về tiêu thụ năng lượng, KNK và fluorocacbon thành một hệ thống duy nhất. 

Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi được thông qua vào năm 2020 và sau đó là dự thảo Nghị định về Giảm phát 

thải KNK và Bảo vệ tầng ozon quy định việc thiết lập hệ thống báo cáo KNK cấp cơ sở ở Việt Nam. Hệ 

thống này không những cho phép các cơ sở nắm được  lượng phát thải KNK của chính họ mà còn hỗ trợ 

việc lập kế hoạch dựa trên bằng chứng và thực hiện các biện pháp giảm phát thải phù hợp với NDC của Việt 

Nam, hướng tới mục tiêu dài hạn đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết tại Hội 

nghị COP26 tại Glasgow. Báo cáo KNK cấp cơ sở thể hiện nỗ lực cụ thể của Chính phủ Việt Nam trong 

việc chuyển đổi sang thực hiện theo hướng tiếp cận toàn nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải KNK.  

Cuộc đối thoại đã đưa ra bốn giải pháp chính để thực hiện báo cáo phát thải KNK cấp cơ sở: 

(1) Một hệ thống báo cáo phát thải KNK cấp cơ sở hiệu quả được hình thành, cải tiến liên tục qua quá 

trình vừa học vừa làm. Chính quá trình này giúp hoàn thiện hệ thống báo cáo; 

(2) Hệ thống báo cáo của cả 3 quốc gia (khung đo đạc, báo cáo và thẩm tra theo Luật định giá các bon 

của Singapore, hệ thống báo cáo phát thải KNK của Nhật Bản và hệ thống báo cáo tiêu thụ năng 

lượng của Việt Nam) đều cho thấy mối liên hệ rõ rệt với hệ thống báo cáo năng lượng hiện có và sự 

hợp tác giữa các Bộ vẫn là yếu tố thành công chính cho hoạt động báo cáo phát thải KNK; 

(3) Chỉ riêng hệ thống báo cáo hoặc quy định pháp lý sẽ không đảm bảo việc thực hiện thành công. 

Kinh nghiệm của các nước cho thấy các cơ chế, công cụ hỗ trợ, các hướng dẫn cụ thể và các hoạt 
động hỗ trợ là những thành phần thiết yếu của quá trình vận hành; 

(4) Tăng cường năng lực vẫn là một hợp phần quan trọng. Chính nguồn nhân lực vận hành hệ thống và 

việc trao quyền cho nhân sự là chìa khóa để vận hành thành công hệ thống báo cáo phát thải KNK 

cấp cơ sở. Các hoạt động nâng cao năng lực này có thể  thực hiện bằng sự hợp tác của các đối tác 

liên cơ quan. 
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