Thông tin chung về Dự án
1. Tên Dự án:
- Tên tiếng Việt: “Việt Nam: Xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ ba
cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).
- Tên tiếng Anh: “Viet Nam: Preparation of the Third National
Communication under United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC)”.
2. Tên nhà tài trợ: Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tài
trợ từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).
3. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của Dự án:
- Mục tiêu:
+ Hỗ trợ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết và nghĩa vụ của nước
thành viên tham gia UNFCCC thông qua việc xây dựng và gửi Thông báo quốc
gia lần thứ ba của Việt Nam cho UNFCCC được quy định tại Điều 4.1, Điều
12.1 của UNFCCC và những quyết định, hướng dẫn đã được thông qua tại các
Hội nghị các Bên tham gia UNFCCC;
+ Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực chủ yếu,
xây dựng các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như đánh giá, xây
dựng các phương án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực chính
nhằm bảo đảm phát triển bền vững của đất nước, xây dựng nền kinh tế các-bon
thấp theo hướng tăng trưởng xanh.
- Kết quả:
+ Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam theo Hướng dẫn của
UNFCCC với những đề xuất về chính sách trong quản lý các hoạt động ứng phó
với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của một số ngành, lĩnh vực
phát thải chủ yếu được xây dựng và gửi cho Ban Thư ký UNFCCC.
+ Năng lực của các Bộ, ngành và các bên liên quan trong việc xây dựng
và thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cấp ngành được tăng cường.
4. Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 8 năm
2018.
5. Tổng vốn của Dự án: 650.000 Đô la Mỹ tương đương 13.845.000.200,
trong đó:
- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 500.000 Đô la Mỹ tương đương
10.945.000.000 đồng;
- Vốn đối ứng: 150.000 Đô la Mỹ tương đương 3.195.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án (QLDA)
a) Tên giao dịch: Dự án “Việt Nam: Xây dựng Thông báo quốc gia lần
thứ ba cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu”.
b) Địa chỉ: Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 10, đường
Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
c) Số điện thoại: +84-4-37759384
d) Fax: + 84-4-37759382
đ) Email: vnccoffice@fpt.vn

