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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH BA R!A  — VUNG TAU Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

s&2A4/QDuBND Ba Rja — Vüng Tàu, ngày02-lháng £ näm 2017 

QUYET D!NH 
Ban hành k hoach thtrc hiên thôa thuân Paris v Biên dôi khI hu 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN T!NH BA RjA — VUNG TAU 

Can cir Lut T chüc ChInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cü Lut diu uOc qu6c t ngày 09 tháng 4 näm 2016; 

Can cir Quyt djnh s 2053/QD.-TTg ngày 28 tháng 10 näm 2016 cüa Thu 
tuó'ng ChInh phü ye vic ban hành kê hoch thrc hin thöa thun Paris ye Biên dôi 
khIhâu; 

Can cü chi do cüaThü tuO'ng ChInh phü t.i van ban s 1 99/TTg-QHQT ngày 
08 tháng 02 näm 2017 ye vic triên khai kêt qua Hi ngh C0P22; 

Theo d nghj cüa Giám dôc S Tài nguyen và Môi trithng tai  Ta trInh so 

3..V36/TTr- STNMT ngay5 tháng näm 2017 ye vic dê nghj phê duyt Quyêt djnh ban 
hành Kê hotch thçrc hin ThOa thun Paris ye Biên dôi khI hau, 

QUYET DTNH: 
Diu 1. Ban hành K hoach thuc hiên Thôa thun Paris v bin di khI hâu 

trong Phii hic kern theo Quyêt djnh nay. 

Diu 2. Giao S Tài chInh b tn ngân sách d các S, ngành, lily ban than 
dan cap huyn triên khai th?c hin theo lien d và yêu câu nêu trong Ké hoch. 

Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng chü trl, phôi hgp vói các sa, ngành và Uy ban 
nhân dan cap huyn djnh k' trrn9c ngày 31 thãng 10 hang näm hoc theo yêu câu 
dt xuât tôn hcp tharn mini Uy ban nhân dan tinh báo cáo tInh hInh thrc hin cho 
Van phàng Uy ban Quôc gia ye Biên dôi khI hu và B Tài nguyen và Môi trumg. 

Diu 3. Quyt djnh nay Co hiu 1%rc thirc hin k tü ngày ks'. 

Diu 4. Chánh van phông lily ban nhân dan tith, Giám déc các Sti, Thu 
tru&ng các ngành, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô triên khai va 
xây dung k hoach cu the th'irc hien Kê hoach nay.!  i- • .• •. . 

Noi nhn: 
- Thu ttr&ng ChInh phü; 
- Bô Tài nguyen và Môi tri.rông; 
- Chu tjch tinh, các PhO chi tjch tinh; 
- Các S& ngành thuc UBND tinh; 
- VP UBND tinh; 
- UBND các huyn, TP; 
- Luu: VT, KT7.  C40) 





PHU LUC 

NHIEM VIJ THUC HIEN THOA THUAN PARIS YE BIN DOI KHI iiu 
n hành kern theo Quyê't dinh  so2/4  /QD-UBND ngày O.2-/tháng  8  nárn 2017 cia 

Chi tich  Uy ban nhán dan tinh Ba R/a — Ving Tàu) 

I. NHIIM V1J GIAM NH1 PHAT THAI Kill NHA KINH 

1. Các nhiêm vu thiic hién iai doan 2016 - 

Nhiêm 
vu so 

,. .. Ten nhiem vu Loai nhiêm 
vu 

Co quan chü 
trI tham mwu 

cho UBND 
tinh/co quan 

phi hçrp 

Näm 
hoàn 
thành 

Ngun ltrc tài 
chInh 

Xây drng va thrc 
hin cac de xut gim 
nh phát thai KNK và 
TTX phU hçxp v9i 
di&u kin quôc gia 
(NAMA) cho huh 
vuc cong nghiêp, 
giao thông vn tãi, 
xay drng, nông 
nghip và phát triên 
nông thôn. 

Uu tiên tip 
tçic thirc hin 
(vi phü hcrp 
ThOa thun 
Paris và các 
Luât, chInh 
sách hin 
hành) 

S& Cong 
Thuong chü 
tn phôi hcrp 
vi cac s 
GTVT, XD, 
NNPTNT, 
UBND huyên, 
TP tham miru 
UBND tinh 
phi hcip vó'i 
B TNMT và 
các b, ngành, 
doanh nghip 
hen quan de 
triên khai. 

2020 Ngân sách nhà 
nuOc: K'4 

H tn quôc tê: 

Doanh nghip, 
cong dông: 

2. Thirc hin các hot 
dng giãm nhç phát 
thai KNK khac phi 
hcxp vài diêu kiên 
quôc gia. 

Khuyn 
khIch thirc 
hin (d tn 
ding co hi 
do ThOa thun 
Paris mang 
lai) 

S& COng 
thucmg/ doanh 
nghip. 

2020 Ngân sách nhà 
nuóc: 'Il 

H trçi quOc tê: 

Doanh nghip, 
cong dông 

2. Nhiêm vu thnrc hiên giai doan 2021 - 

Nhim 
vuso Ten nhiêm Loi nhim 

vi 

Co quan chü 
trI tham miru 

cho UBN]) 
tinhlco' quan 

phtihçp 

Nám 
hoàn 
thành 

Ngun hrc tài 
chInh 

3.  Thirc hin cac hot 
dng giâm nh phát 
thai KNK khác phü 
hcTp vâi diu kin 
quOc gia. 

Khuyn 
khIch (thirc 
hin d tn 
dung co hi 
do ThOa thun 
Paris mang 
1i) 

Si Cong 
thucmgl doanh 
nghip. 

2030 Ngn sách nhà 
nuâc: 12 

H6 trçi quOc tê: 

Doanh nghip, 
cong dông 
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II. NHIM VU THICH UNG vOi BIEN DOT Kill H4U 

1. Nhim vi thijc hin giai doan 2016 — 2020 

Nhiêm 
vu so 

,. .,. 
Ten nhiem vu 

Loai nhiêm 
vu 

Ccr quan chü 
trI tham mu'u 

cho UBND 
tinh/co' quan 

phi hQ'p 

Nam 
hoàn 
thành 

Ngun 1rc tài 
chInh 

4.  Cp nht dóng gop v 
thich i1ng vái BDKH 
trong NDC phic vii 
dánh giá n 1rc toàn 
cu djnh 

Bt buc 
(theo yêu câu 
cüa ThOa 
thun Paris) 

Si TNMT/ 
NNPTNT, các 

B, nganh, 
UBND các 
huyn, TP. 

2018 Ngthi sách nba 
nuâc: 1 

H trç quc tê: 

Doanh nghip, 
cngdng: 

5.  Xây dirng k hoach 
thich ing quc gia 
(NAP). 

Bt buc 
(theo yêu cu 
cia Thôa 
thuân Paris) 

S TNMT/ 
NN&PTNT, 
K}IT, TC, 

XD, các 
huyn, TP. 

2019 Ngân sách nba 
nuâc: i 

H trV quôc tê: 

Doanh nghip, 
cong dông: • 

6.  Rà soát thông tin, dii 
lieu hiên có v thich 
iimg vd BDKH, thn 
that và thit hai;  d 
xut thông tin, nghiên 
ciru b sung và 
phucmg thirc quán 1, 
chia sê d lieu to 
thun 1çi cho xãy 
dung, cp nht các 
báo cáo dóng gop cña 
quôc gia ye thich img 
voi BDK}I. 

Ifu tiên thrc 
hen 

Sô TNMT/ 
NNPTNT, 

TC, cac 
ngành, UBND 
các huyn, TP, 

ca quan bão 
him. 

2019 Ngãn sách nba 
nuOc: 4 

- 
Ho trçY quôc tê: 

Doanh nghip, 
cong dông: 

7.  Thrc hin Chuang 
trinh mic tiêu irng 
phó vd BDKH va 
UX. 

llu tiên (dà 
duac xác dnh 

Sâ TNMT/ 
KHDT, TC, 
NNPTNT, 
GTVT, CT. 

2020 Tng vn: 
15.866 tT dng, 
trong do: 

- Von dâu tix 
phát trin tr 
ngân sách trung 
llcmg: 470 tST 
dông. 

- Vn si.r nghip 
tr ngthi sách 
trung ucmg: 396 
t dông. 

-VnODA: 
15.000 t) dng. 

trong Nghj 
quyêt 73/NQ- 
CF ngây 
26/8/20 16 cüa 
ClImb phñ) 
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8.  Th%rc hin Chucmg 
trmnh miic tiêu phát 
trin kinh t thüy san 
bn vttng. 

Uu tiên (áä 
drçic xác cljnh 
trong Nghj 
quyét 73/NQ- 
CP ngày 
26/8/2016 cüa 
Chirihphü) 

So NNPTNT/ 
KHDT, TC, 
các ngrih, 

2020 Tng van: 
49.248 t dông, 
trong do: 

- V6n du lix 
phát trin tü 
ngãn sách trung 
i.rcing:9.656t 
d6ng. 

-V6nODA:40 
t dong. 

- Vn buy dng 
hçip pháp khác: 
39.552 t5r ding. 

UBND huyn, 
thành phô 

9.  Thirc hin Chucing 
trInh mic tiêu phát 
trin lam nghip bn 
vtrng. 

!fu tiên (d 
thrçc xác djnh 
tron Nghj 
quyêt 73/NQ- 
CP ngày 
26/8/20 16 cUa 
CbInh phü) 

SO NNPTNT/ 
KF1DT, TC, 
các nganh, 

UBND huyn, 
thành phô. 

2020 T6ng v6n: 
59.599 t) dng, 
trong dO: 

- V6n dAu tu 
phát trMn tir 
ngãn sách trung 
umig: 9.460 t' 
dông. 

- V6n sir nghip 
tr ngãn sách 
trung uclng: 
5.115tdông. 

-VnODA: 
6.800 t) dng. 

- Vn huy dng 
hcip pháp khác: 
38.224 t) ding. 

10.  Th%rc hin Chucmg 
trinh m11c tiêu tái co 
cu kinh t nông 
nghip và phông, 
chông, iãm nhe 
thiên tai, on djnh diii 
s6ng dan cu. 

U'u tiên (dâ 
duçc xác djnh 
trong Ng 
quyêt 73/NQ- 
CP ngày 
26/8/20 16 cUa 
Chinh phU) 

SO NNPTNT/ 
KHDT, TC, 
các nganh, 

UBND huyn, 
thành phô. 

2020 Tng vn: 
529.935 t dng, 
trong dO: 

- • 
phát trin tir 
ngãn sách trung 
uong: 24.375 t' 
dng. 

- V6n sr nghip 
tir ngãn sách 
trungucmg: 560 
t5 dong. 

- V6n ODA: 
6.458 t d6ng. 

- V6n huy dng 
hçip pháp khác: 
498.542 t5 dng. 
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11. Thrc hin các hoit 
dng khác ye thich 
üng vâi BDKH nhm 
tang khã nang chong 
chju, bâo v cuôc 
s6ng và sinh k cho 

Khuyn 
khich thtrc 
hin (cac d%r 
an dâ thrçc 
phê duyt; dà 
bão dam duçc 

Sr TNMT/ 
KHDT, TC, 
cac ngânh, 

UBND huyn, 
thành phô. 

2020 Ngãn sách nhà 
nuOc: Fil 

H trc qu6c t& 

Doanhng1iip, 

ngithi dan, to diu ngun 1irc cong dong: 1 

kin dê có dóng gop hoc d trin 
lan hin trong giãm khai các ni 
nhç phát thai KNK dung Ngh 

quyêt 631NQ- 
CP ngày 
22/7/20 16 và 
Ngh quyet 
73/NQ-CP 
ngáy 
26/8/2016 cüa 
Chinh phü 
nhtmg chua 
dixçxc dê cp 
trong các 

vtü 
17 den 24) 

2. Nhiêm vu thuc hiên giai doan 2021 - 2030 

Nhiêrn 
vuso Ten nhiêrn vu 

Loai nhiêm 
vu 

Co quan chü 
trl tham mini 

cho UBND 
tinh/co' quan 

phôihQp 

Näm 
hoàn 
thành 

Ngun 1ic tài 
chinh 

12.  Tham gia gop hoàn 
thin dê cc quan có 
th.m quyn ban hnh 
các quy chuan, tiêu 
chuân k5 thut v Co 

s& h. tang, các cong 
trInh cong cong  và 
dan sinh phü hcrp voi 
b61 cãnh BDKI-I. 

Uu tiên tip 
tic thic hin 
(Chiên hrqc 
qu& gia v 
BDKH và 
dóng gop v 
thich üng 
trong NDC). 

Si XD/ 
UBND các 
huyn, Tp. 

Thirc 
hin 
cho 
cã 
giai 
doan 

Ngán sách nhà 
nuàc: E1 

H trç qu6c t& 

Doanh nghip, 
cong dong: U 

13.  Xây dirng quy hoach 
phát triên kinh tê - xâ 
hi, quy hoch dan 
cu, co sO h tang diia 
trên kjch bàn BDKH 
có chi trQng dn các 
ngành và vüng tr9ng 
dim. 

tfu tiên tip 
tic thirc hin 
(Chiên hrçic 
qu6c gia v 
BDKH và 
dóng gop v 
thich rng 
trong NDC). 

Sâ KHDT/ 
các So, ngành, 
UBND các 
huyn, Tp. 

Thirc 
hin 
cho 
Ca 
giai 
don 

Ngãn sách nhà 
nuOc: 

Ho trV quôc tê: 

Doanh nghip, 
cong ding: 

14.  TrMn khai các 
phucmg an và giãi 
pháp, cong trinh 
phông chong thiên tai 
trQng dMm, cp bach 

!Xu tiên tip 
tic thirc hin 
(Lust phông 
ch6ng thiên 
tai, Chin 

SO NNPTNT/ 
TNMT, Cong 
an, Quôc 
phông, UBND 
các huyn, Tp. 

Thrc 
hin 
cho 
Ca 
giai 

Ngân sách nhà 
nuOc: 

H trçi quôc t& 
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nh&m bão ye d&i s6ng 
nhan dan, bao dam 
quoc phong an mnh 
và tim kiêm ciru h, 
cfru nn; di dôi, sap 
xp lai các khu dan 
ctr a nhftng vüng 
thuang xuyen bj tác 
ctng cüa bão, nirâc 
dang do bão, Lu lçit, 
xói lâ b4i song, b 
biên hoc cO nguy Co 
xãy ra lü quét, stt lâ 
dat. 

hlGc quôc gia 
ye BDKH va 
dong gop ye 
thIch ing 
trong NDC). 

doan Doanh nghiep, 
congdong: 2 

15.  Quán 1 tng hçip tài 
nguyen nuOc luu virc 
sOng; bão dam an 
toan ho chua; tang 
cung hçp tác quôc 
t giái quyt các vn 
d nirOc xuyen biên 
giài; dam báo an ninh 
nguôn mràc. 

U'u tiên tip 
tic thrc hin 
(Luât Tài 
nguyen nuoc, 
Chiên hrc 
quc gia v 
BDKH vâ 
dong gOp v 
thIch ng 
trong NDC). 

Sâ TNMT/ 
NNPTNT, 
NG Cong an, 
cac so, nganh, 
UBND các 
huyn, Tp. 

Thirc 
hin 
cho 
ca 
giai 
doan 

Ngân sách nhà 
nuOc: F2 

Ho tro quoc te: 

nghip, 
cong dông: F2 

16.  Quán 1 rrng bn 
vflng, ngan chn mat 
rirng và suy thoái 
rl'mg; trông, bão v, 
ph%ic hôi thng, chü 
tr9ng phát triên rrng 
trng g lan, rrng 
venbiên. 

Uu tiên tip 
tyc thic hin 
(Lust phOng 
chông thiên 
tai, Chiên 
hrçc quOc gia 
v BDKH và 
dóng gop ye 
thIch 1rng 
trong NDC). 

S NNPTNT/ 
UBND các 
huyn, Tp, 
doanh nghip 

Thirc 
hin 
cho 
Ca 
giai 
doan 

Ngán sách nhà 
rnrOc: 1 

H trcy qu6c t& 

Doanh nghip, 
cong dông: 

17.  Dam bâo an ninh 
hrcing thirc thông qua 
báo v, duy tn hçp l 
và quãn 1 ben vttng 
qu5 dat cho nông 
nghip; chuyn di 
ccx cu cay trông, vt 
nuôi; to giông mài 
thIch frng vâi BDKH; 
hoàn thin h thông 
kiêm soát, phOng 
chong djch bnh. 

Uu tiên tip 
tyc thrc hin 
(Chiên hrçic 
quôc gia ye 
BDKH và 
dóng gop v 
thIch üng 
trong NDC). 

S NNPTNT/ 
TNMT, 
UBND các 
huyn, Tp. 

Th%rc 
hin 
cho 
Ca 
giai 
doan 

Ngán sách nha 
nithc: ill 

H tro quc t 

Doanh nghip, 
cong dong: 1 

18.  Rà soát, diu chinh 
và phát triOn sinh kê 
và qua trinh san xuât 
phU hçxp vói diêu kin 
BDKH gn vâi xóa 
dOi giâm ngheo, cong 

Uu tiên tip 
tuc thtrc hin 
(Chiên Iuçxc 
quôc gia ye 
BDKH và 
dong gOp v 

S NNPTNT/ 
TNMT, 
LDTBXH, 
UBND cac 
huyn, Tp. 

Thrc 
hin 
cho 
cã 
giai 
don 

Ngan sách nhã 
nixàc: 

H tro quc t: 

Doanh nghip, 

5 



bang xA hi. thich rng 
trong NDC). 

cong ding: I1 

19.  Th%rc hin 1ng ghep 
thich üng vói BDKH 
dra vào h sinh thai 
và cong  dông, thông 
qua phát triên djch vi 
h sinh thai, bão ton 
da dng sinh hQc, sIr 
ding kiên thlrc bàn 
ctja, uu tiên cOng 
dOng d bj ton 
thumg nhât. 

Uu tiên tip 
tiic thirc hin 
(Chin hrqc 
quôc gia ye 
BDKR va 
dong gop ye 
thich 1mg 
trong NDC). 

Si 
TNMT/Các 
Si, ngãnh, 
UBND các 
huyn, Tp, các 
to chlrc chlnh 
tn - xA hi a 
các t chlrc xà 
hOi khác. 

Thrc 
hin 
cho 
cã 
giai 
don 

Ngân sách nhà 
nuOc: 

H tro quôc t& 

Doanh nghiep, 
cOng dong: 

20.  Quy hoach do thj và 
sIr ding dat, c so h 
tang, khu cong 
nghip, khu tái djnh 
cu yen biên và hãi 
dão trén Ca sO kjch 
bàn nuOc bin dãng; 
th%rc hin quãn 1 
tong hçip dãi yen b&. 

Uu tiên tip 
tyc thirc hin 
(Cbiên lucic 
quOc gia ye 
BDKH và 
dóng gop v 
thIch 1mg 
trong NDC). 

Các Sâ XD, 
KHDT, 
TNMT, Cong 
an chIr tn theo 
chlrc nàng, 
nhim vii, 
phi hcrp vOi 
các UBND 
các huyn, Tp, 
doanh nghip. 

Thirc 
hin 
cho 
Ca 
giai 
don 

Ngãn sách nhà 
nuOc: 

H trç uc t q 

Doanh nghip, 
cong dông: I1 

21.  Chng ngp cho các 
thành phô iOn yen 
biên; xây dirng các cci 
sO h thng dO thi 
chong chu vOi tác 
dng cIra BDKH; 
cüng cô và xây mOi 
các cong thnh cap, 
thoát nuOc dO thj iOn. 

Vu tin tip 
tyc thy'c hin 
(Chiên luqc 
quOc gia ye 
BDKH và 
dóng gop v 
thich 1mg 
trong NDC). 

SO XD/ 
UBND các 
huyn, Tp. 

Thc 
hin 
cho 
cã 
giai 
don 

Ngân sách nhà 
rnrOc: FII 

H q 

Doanh nghip, 
cçng dong: F2 

22.  Cling c6, nãng cp và 
hoàn thin cac tuyên 
dê bin, dê song xung 
yêu; kiêm soát xâm 
nhp mn cãc vling bj 
ãnh hithng nng n 
nh&. 

Vu tiên tip 
tic thrc hin 
(Lust phOng, 
chông thiên 
tai, Chiên 
1uçc qu6c gia 
v BDKH Va 
dong gop v 
thich 1mg 
trong NDC). 

SO NNPTNT/ 
UBND các 
huyn, Tp yen 
biên. 

Thrc 
hin 
cho 
cà 
giai 
don 

Ngãn sách nhà 
ntrOc: E4 

H tra quéc tá 

Doanh nghip, 
cong dong: 1 

III. NHIM VJ CHUAN BI NGUON LU'C 

1. Chun bj ngun 1rc con ngithi  

Nhiêm 
vi so 

Loai nhiêm 
vu  

Co quan chü 
tñ tham mini 

cho UBND 
tinh/co quan 

phi hç'p 

Näm 
hoàn 
thành 

Nguiin iirc tãi 
c h Inh Ten nhiêm vu 
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23.  Xây dirng, trin khai 
chung trInh dào tio 
lai can b, viên chirc, 
ngixOi lao dng clap 
1mg nhu câu thirc 
hiên Thôa thuan 
Paris. 

1Xu tiên tip 
tile thirc hin 
(Chiên hrcc 
quc gia v 
BDKH). 

SO Ni vi! 
TNMT, các 
SO, ngánh, 
UBND các 
huyn, Tp. 

2020 Ngân sách nhà 
nuOc: 114 

- Ho trçi quôc tê: 

Doanh nghip, 
cong dong: • 

24.  Tuyên truyn, nâng 
cao nhn thiLrc v thirc 
hin Thóa thun Paris 
0 Vit Nam. 

U'u tiên tip 
tic thuc hien 
(Chin li.rçic 
quc gia v 
BDKH). 

SO Thông tin 
và truyên 
thông! TNMT, 
các SO, ngành, 
UBND các 
huyn, Tp. 

Thirc 
hin 
cho 

giai 
dotn 

Ngân sách nhà 
nuOc: 12 

H trçi quôc tê: 
12 

Doanh nghip, 
cong dông: • 

2. Chun bj ngun 1rc cong ngh 

Nhiêm 
vu so 

Ten nhiêm vu 
Loai nhiêm 

vi 

Co quan chü 
trI tham muii 

cho UBND 
tinh/co' quan 

phi hqp 

Nàm 
hoàn 
thành 

Ngun hyc tài 
chInh 

25.  Ap diring thi:r nghim 
mt so cong ngh 
1mg phó vOi BDKI-I 
cO tiêm näng và phU 
hcTp vOi diêu kin 
Vit Nam. 

Uu tiên thiyc 
hin 

SO KHCN!SO, 
ngành, UBND 
các huyn, Tp, 
doanh nghip. 

2019 Ngân sách nba 
nuOc: 114 

Ho trçY quôc tê: 
114 

Doanh nghip, 
cngdng: • 

26.  Rà soát, dè xuAt các 
CG ch chInh sách 
Khuyn khIch nghién 
cfru, chuyn giao 
cOng ngh ye BDKH; 
cüng cô các Ca quan 
nghiên clru ye 
BDKH du ngành; 
tang cuing hçp tác 
quôc t trong nghien 
clmu, trao dOi cong 
ngh. 

Uu tiên thiyc 
hiên 

SO 
KHCN/TNMT, 
SO, ngành, 
UBND các 
huyn, Tp, 
doanh nghip. 

2020 Ngân sách nhà 
rniOc: 12 

H trq quOc tê: 
12 

Doanh nghip, 
cong dng: • 

3. ChuAn bj ngun Iirc tài chInh 

Nhiêm 
vu so 

Ten nhim vu 
Loai nhiêm 

vu 

Co quan chü 
trI tham mini 

cho UBND 
tinh/co quan 

phi hyp 

Näm 
hoàn 
thành 

Ngun h!c  tài 
chInh 

27. Xây dirng Khung 
Huy dng nguôn Irc 
cho BDKH và TTX 
bao gm khu vrc tir 
nhãn; k hoich triên 

U'u tiên thiyc 
hin 

SO KI-IDT/ 
TC, NHNN, 
các sO ngành, 
UBND cac 
huyn, Tp. 

2016 Ngan sách nha 
nuOc: 12 

H trçl quôc tê: 
114 
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khai thirc hin phü 
hçp vOi Thôa thun 
Paris, k hoch phát 
trin KT-XH 2016-
2020. 

Doanh nghip, 
cong dông:U' 

28. D xut danh muc 
các d%r an ing phó 
vOi BDKH và TTX, 
Uu tiên dir an thirc 
hiên các cam kát 
trong NDC, cO khà 
näng huy dng si.r 
tharn gia cüa các 
thành phAn kinh t, 
chU trQng các dir an 
phát triên nang h.rcing 
tái t?o huy dng 
nguôn lçrc tr khôi tir 
nhân, h trçr quôc t. 

Uu tiên thl!c 
hin (dé huy 
dng nguôn 
lirc tü cac 
thành ph.n 
kinh t ngoài 
nba nuOc) 

SO KHDT/ SO 
TNMT, 
nganh, UBND 
các huyn, Tp 
doanh nghip. 

2018 Ngãn sách nhà 
nuOc: lii 

Ho trçi quôc te: 

Doanh nghip, 
cong dông: I 

IV. NHItM  VJ THIET LP H THÔNG CONG KHAI, MINH BiCH (MRV) 

1. MRV cho thIch irn vói BDKH 

Nhiêm 
vu so 

Ten nhiêm vu 
Loai nhiêm 

vu 

Co quan chü 
trI tham mtru 

cho UBND 
tinh/coquan 

phôi hqp 

Näm 
hoàn 
thành 

Ngun hyc tài 
chInh 

29. Djnh k' xay drng Bt buc SO TNMT/ 2020, Ngân sách nba 
Thông báo thich üng (theo yêu can các SO, ngãnh 2025, nuOc: 12 

H trq quôc te: quôc gia bao gm cã cUa Thôa và UBND các 2030 
tin d dt diiçic miic  
tiêu thich i'rng trong 

thu.n Paris) huyn, Tp. 12 

NDC. Doanh nghip, 
cong dong: I 

V. NHIEM yjj  XAY DUNG VA HOAN THIN CHNH SACH, THE CHE 

1. Xâv dun và hoàn thiên chInh sách 

Nhiêrn 
vu so 

Ten nhiêm vu 
Loai nhim 

vu 

Co quan chü 
trI tham mtru 

cho UBND 
tinh/co quan 

phi h9p 

Näm 
hoàn 
thành 

Ngun hyc tài 
chInh 

30. Tip tiic trin khai 
Ing ghép các v.n d 
BDKI-1 và TTX vão 
trong các chInh sách, 
quy hoach, kê hoch, 
chi.rang trInh IJu tiên 
cho dâu tu phát trin. 

Bt buc (theo 
yêu câu cüa 
Thôa thuan 
Paris vã Chin 
1uçc quc gia 
ye BDKH) 

SO KHDTI 
các SO, ngành 
vâ UBND các 
huyn, Tp. 

Thirc 
hin 
cho 

giai 
do 

Ngãn sách nhà 
nuOc: 12 

- Ho trçi quOc tê: 
12 

Doanh nghip, 
cong dông: I 
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2. Sâpxpthch 

Nhiêm 
vu so 

Ten nhiém vu 
Loal nhiêm 

vu 

Co quan chü 
trI tham mu'u 

cho UBND 
tinh/co' quan 

phi hçrp 

Näm 
hoãn 
thành 

Ngun hrc tài 
chInh 

31.  Hoân thin chrc 
nang, nhim vi, cci 
câu to chüc bào dam 
mi Bô, ngành, dja 
phxcing du có du 
mOi xir 1 các vn d 
BDKH 

Bt buc 
(theo yêu câu 
cUa ThOa 
thun Paris và 
cong tác Ung 
phó BDKH) 

S&Ni vçil các 
Sâ, ngnh, 
UBND các 
huyn, Tp. 

2017 Ngn sách nhà 
nuâc: 4 

- Ho tr? quôc tê: 

Doanh nghip, 
cong dng: • 

32.  Tang cuông diu 
phi giãi quyt các 
van dê lien vUng, lien 
ngành trong irng phó 
vài BDKH. 

IXu tiên (trin 
khai Quyt 
djnh s 
593/QD-TTg 
ngày 
06/4/2016 cUa 
Thu ti.râng 
ChInh phü) 

Si TNMT/ 
các S, ngành, 
UBND các 
huyn, Tp. 

Thirc 
hin 
cho 
Ca 
giai 
don 

Ngân sách nhà 
nuc: I4 

H trçi quôc tê: 

Doanh nghip, 
cong dng: • 
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