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VỚI SỰ THAM GIA CỦA 

khi hau 
thay doi … 
con 
chung ta?

Pháp sẽ là nước chủ trì Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến 
đổi khí hậu năm 2015 (COP21). Sự kiện này sẽ diễn ra tại Paris vào ngày 30 tháng 11 năm 
2015 và sẽ là một trong những Hội nghị quốc tế có quy mô lớn nhất về khí hậu chưa từng 
được tổ chức.

Đây là thời điểm mấu chốt, bởi chúng ta phải đạt được một Thỏa thuận quốc tế mới về khí hậu, 
áp dụng cho tất cả các nước, với mục tiêu duy trì sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2°C và đặt 
ra khung quy định chuyển tới nền kinh tế giảm thải khí các-bon. Thách thức ở đây là ngăn chặn 
được biến đổi khí hậu đe dọa xã hội và nền kinh tế của chúng ta. 

Bản Thỏa thuận sẽ phải dự báo được sự thay đổi về suy nghĩ, coi sự thách thức của khí hậu 
như một cơ hội tạo việc làm và của cải vật chất, phát minh ra những phương thức sản xuất và 
tiêu dùng mới.

Một loạt các giai đoạn sẽ phải vượt qua và rất nhiều cuộc đàm phán sẽ phải thực hiện trong 
suốt cả năm để đi đến một bản Thỏa thuận tổng quát vào cuối năm 2015. Để đồng hành và 
tạo điều kiện cho hoạt động này, cần thiết phải phổ biến rộng rãi tới công chúng những thách 
thức của Hội nghị biến đổi khí hậu Paris 2015.

Tại Việt nam, cùng với các đối tác, Đại sứ quán Pháp tổ chức tuần lễ “Khí hậu thay đổi…còn 
chúng ta ?” trong triển vọng này.
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•  Báo cáo đánh giá lần 5 của nhóm làm việc liên chính phủ của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
(IPCC AR5): Những vấn đề quan trọng và hậu quả đối với Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Việt Nam) 
Báo cáo tổng hợp lần 5 của Nhóm chuyên gia liên chính phủ về sự tiến triển của khí hậu vừa mới 
được công bố. Thông điệp của báo cáo rất rõ ràng : biến đổi khí hậu là không nghi ngờ gì nữa, đây 
là thời gian để hành động bằng mọi giá. Một chuyên của Bộ TN&MT sẽ trình bày những vấn đề liên 
quan đến Việt Nam.

•  Tóm tắt về toàn cảnh khí hậu tại Việt Nam và tiếp đến bài giới thiệu về những dự kiến
đóng góp do quốc gia tự quyết định (INDC) của Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Việt Nam) 
Thỏa thuận liên chính phủ đã được quyết định tại Hội nghị về biến đổi khí hậu tại Vác-sa-va (cuối 
tháng 11 năm 2013) lưu ý các bên tham gia kí để chuẩn bị cho “những dự kiến đóng góp do quốc 
gia tự quyết định” nhằm hỗ trợ giảm lượng khí thải các-bon. Một chuyên của Bộ TN&MT sẽ giải thích 
những vấn đề liên quan đến Việt Nam. 

•  Các dự án giảm biến đổi khí hậu tại Việt Nam, do Cơ quan Phát triển Pháp thực hiện (M. Pirès, 
phó giám đốc AFD)  
Cơ quan Phát triển Pháp hỗ trợ Việt Nam trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ năm 2006 
đến 2013, AFD đã tài trợ cho 14 dự án về biến đổi khí hậu lên đến 382tr €. Từ năm 2009, AFD là 
đồng tài trợ cho một chương trình thích ứng quan trọng và tham gia tích cực vào việc đối thoại với 
chính phủ Việt Nam.

•  Dự án thích ứng và giảm biến đổi khí hậu do Bỉ tài trợ  (Ông Meessen, Cố vấn kĩ thuật quốc tế
về hợp tác kĩ thuật Bỉ - BTC)  
Các dự án thích ứng nhằm mục đích phát triển năng lực địa phương tại 3 tỉnh của Việt Nam với mục 
đích cải thiện quản lí nước và phát triển đô thị dựa trên biến đổi khí hậu. Dự án  giảm biến đổi khí 
hậu thúc đẩy việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh.

•  Công cụ về sự năng động của con người đối với biến đổi khí hậu (Ông Vincent, cán bộ 
phụ trách biến đổi khí hậu và mạng lưới năng lượng Đông Nam Á, Đại sứ quán 
Vương quốc Anh) 
Công cụ này nhằm mục đích chỉ ra rằng các mối quan hệ giữa nguồn lực toàn cầu, an ninh dân sự 
và việc biến đổi khí hậu là phức tạp và toàn cầu hóa ; và điều này có thể tăng lên nếu như chúng ta 
không tiến hành các hành động cụ thể để hạn chế việc tăng nhiệt độ đến 2°C.  

TỪ 17H10 ĐẾN 18H00 
Tại Phòng chiếu phim của l’Espace (Viện Pháp tại Hà Nội) 

Đại sứ Pháp tại Việt Nam sẽ đến bế mạc ngày làm việc và trả lời các câu hỏi của các nhà báo tại buổi 
gặp gỡ báo chí được tổ chức với các đối tác của tuần lễ “Khí hậu thay đổi … còn chúng ta ?”.

Sau họp báo sẽ là bữa tiệc đứng chiêu đãi tại l’Espace do Đại sứ quán Pháp tổ chức. Đây sẽ làm dịp để 
gặp gỡ trao đổi thoải mái hơn giữa các bên liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu trong nước, trong 
khu vực và châu Âu. 

HÀ NỘI 

TỪ 8H30 ĐẾN 12H00
Tại trường PTTH Chu Văn An và trường PTTH Amsterdam
Đại sứ quán Pháp cùng với Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) và Asia Centre tổ chức các buổi tham 
luận tại các trường PTTH tại Hà Nội. Sáu sinh viên xuất sắc của AUF (đạt giải hùng biện cuộc thi Năng 
động 2014 về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu) sẽ giới thiệu, trong một chương trình tuyên 
truyền giáo dục, biến đổi khí hậu là gì, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại Việt Nam, và các giải pháp 
đã có của các cá nhân và vùng.

TỪ 18H00 ĐẾN 20H00
Tại Phòng chiếu phim của l’Espace (Viện Pháp tại Hà Nội) 
Cơ quan Phát triển Pháp cùng với Asia Centre và Bộ Tài nguyên và Môi trường, giới thiệu phim tài 
liệu-thảo luận dành cho tất cả mọi đối tượng với chủ đề: “Chiến lược về khí hậu : Cơ hội hay thách 
thức để xây dựng thành phố ngày mai”. Ba bộ phim tài liệu ngắn có phụ đề sẽ được trình chiếu, 
tiếp theo đó là phần thảo luận. Thành phần khách mời : Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng, Cục 
Khí tượng, Thủy Văn và biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và môi trường ; Ông Jean-François Di 
Meglio, chủ tịch Asia Centre ; Ông  Jean-Claude Pirès, Phó giám đốc AFD ; Bà Đào Thanh Huyền, 
nhà báo. Ngôn ngữ: Pháp/ Việt.

Sự kiện này sẽ do AFD được tổ chức vào thứ 3 ngày 18 tháng 11 tại Thư viện IDECAF TP 
Hồ Chí Minh, từ 18h00 đến 20h00. Thành phần khách mời: Bà Nguyễn Thị Thanh An, cán bộ 
phụ trách dự án AFD; Ông Đinh Quang Cường, Giám đốc Văn phòng điều phối về biến đổi khí hậu 
Đà Nẵng. 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỪ 18H00 ĐẾN 20H00
Tại Thư viện IDECAF
Ông Lương Cần Liêm, Bác sỹ tâm lí, Tiến sĩ tâm lí học sẽ chủ trì hội thảo xoay quanh tác phẩm “NGƯỜI 
TỊ NẠN KHÍ HẬU - thách thức chính trị và y tế”. Một trong những hiệu ứng của biến đổi khí hậu và của 
việc mực nước dâng cao đã và sẽ gây ra việc di cư hàng loạt. Những người tị nạn khí hậu tạo thành một 
sự làn sóng di cư rộng rãi trong nước cũng như quốc tế có nguy cơ gây mất ổn định xã hội, hệ thống 
y tế và các mối quan hệ công chúng.       

Sự kiện này sẽ thu hút quan tâm đặc biệt đến các tổ chức nhân đạo và bảo vệ dân sự, các tổ chức 
xã hội, cộng đồng và quy hoạch lãnh thổ, nhưng cũng sẽ trau dồi thêm kiến thức cho người dân.

HÀ NỘI

TỪ 13H30 ĐẾN 17H00
Tại Phòng chiếu phim của l’Espace (Viện Pháp tại Hà Nội) 
Tổ chức phi chính phủ Live and Learn, l’Espace và Quỹ Rosa-Luxemburg tổ chức một sự kiện năng 
động xoay quanh Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc sắp tới về biến đổi khí hậu và các năng 
lượng tái tạo. Sự kiện này có tên gọi “COP21 - tương lai trong tầm tay của chúng ta ?” dành cho 
các bạn trẻ, các tổ chức NGO trong nước và quốc tế cũng như dành cho lĩnh vực tư nhân.

Đối mặt với những cam kết đầy tham vọng của Liên minh châu Âu nhằm giảm khí thải gây ra hiệu 
ứng nhà kính (27% trên tổng số năng lượng tái tạo năm 2030), chúng ta có thể tự hỏi liệu chính 
sách năng lượng Việt Nam (chỉ 11,8%) có đủ không. Sau khi trình chiếu đoạn clip về cái nhìn của 
giới trẻ về khí hậu và vấn đề năng lượng, họ có thể tham gia vào các trò chơi, tranh luận, hỏi đáp 
để bắt đầu đối thoại mở với các chuyên gia về các vấn đề này. Những người tham gia sẽ học 
cách sử dụng năng lượng của châu Âu và trao đổi với các chuyên gia kinh tế và phát triển 
về những sáng kiến hiện nay và những tiềm năng thúc đẩy năng lượng tái tạo tại Việt Nam. 
Ngôn ngữ: tiếng Việt.

Với sự tham gia của Bà Ngụy Thị Khanh, Đại diện của Liên minh năng lượng bền vững của 
Việt Nam (Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh) ; ông Hoàng Anh Đức, đại diện tổ chức 
Hành động vì tương lai và đại diện của thanh niên Việt Nam tại Hội nghị COP15 năm 2009 ; và Bà 
Đặng Huỳnh Mai Anh, giải 3 cuộc thi “Go Green in the City”.

HÀ NỘI
Tại sảnh l’Espace-Viện Pháp tại Hà Nội, Liên minh Châu Âu, Cơ quan Liên hiệp Quốc, Viện khí tượng thủy 
văn và Biến đổi khí hậu Việt Nam (IHMEN), Đại sứ quán Bỉ, Anh, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) sẽ giới thiệu 
đến công chúng những quầy thông tin. Họ sẽ giới thiệu chính sách của mình trong cuộc chiến chống biến 
đổi khí hậu và các công cụ thông tin và tuyên truyền giáo dục. 

HÀ NỘI

TỪ 8H00 ĐẾN 12H00
Tại khách sạn Opéra, chỉ dành cho khách mời.  
Một cuộc thảo luận bàn tròn sẽ tập trung vào vấn đề trách nhiệm liên đới trong những cuộc đàm phán 
về khí hậu quốc tế thông qua lăng kính hợp tác ASEAN-Châu Âu. Hai chuyên gia sẽ thuyết trình về 
những chủ đề được xác định trước. Giai đoạn thảo luận và đặt câu hỏi-trả lời, sẽ mang lại một cuộc đối 
thoại mang tính xây dựng giữa các nhà đàm phán Châu Âu và Đông Nam Á.
Được tổ chức bởi trung tâm nghiên cứu Pháp Asia Centre và Phái đoàn vùng về hợp tác của Pháp 
trong khu vực ASEAN, hội thảo này sẽ nhóm họp các chuyên gia châu Âu và chuyên gia vùng về biến 
đổi khí hậu và các đàm phán về chính sách liên quan. 

TỪ 14H00 ĐẾN 17H10 
Tại Phòng chiếu phim của l’Espace (Viện Pháp tại Hà Nội) 
Một cuộc hội thảo, mở cửa cho tất cả mọi đối tượng sẽ do các chuyên gia Việt Nam và Châu Âu thực 
hiện, họ sẽ trình bày các dự án và tình hình thời sự ở Việt Nam về biến đổi khí hậu và sự thích nghi 
với những biến đổi này.
Hội thảo này dành cho tất cả các tác nhân liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu (lãnh đạo Việt Nam, 
ONG, lĩnh vực tư nhân, cán bộ nghiên cứu) và toàn thể công chúng, đặc biệt là các sinh viên. 
Ngôn ngữ : Anh, Việt

Chương trình buổi chiều:
•  Nền kinh tế khí hậu mới (M. Hallding, cán bộ nghiên cứu của Viện môi trường Stockholm-SEI)

Viện môi trường Thụy Điển là một trong những đơn vị khởi xướng của ủy ban về kinh tế và khí hậu 
toàn cầu. Ủy ban này bao gồm các cựu chính trị gia, các lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn và ngân 
hàng, là dự án về một nền kinh tế khí hậu mới. Những Znghiên cứu của Viện vừa cho công bố một 
báo cáo, báo cáo này cho thấy rằng tất cả các nước đều có khả năng kết hợp sự tăng trưởng kinh tế 
với hành động liên quan đến khí hậu.   


