THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án
Tiếng Việt: Xây dựng Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ hai của
Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Tiếng Anh: Preparation of the Second Biennial Update Report of Vietnam
under the United Nations Framework Convention on Climate Change
2. Tên nhà tài trợ: Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình
Môi trường Liên hợp quốc (UNEP).
3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
a) Địa chỉ liên lạc: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
b) Số điện thoại: +84-4-37759384
4. Đơn vị đề xuất dự án: Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
a) Địa chỉ liên lạc: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
b) Số điện thoại: +84-4-37759384
c) Fax: + 84-4-32595373
5. Chủ dự án: Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
a) Địa chỉ liên lạc: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
b) Số điện thoại: +84-4-37759384
c) Fax: + 84-4-32595373
6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 24 tháng từ tháng 5 năm 2016
7. Địa điểm thực hiện dự án: Dự án được thực hiện trên phạm vi toàn quốc
MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu tổng thể của Dự án là hỗ trợ Việt Nam trong việc lồng ghép vấn
đề giảm nhẹ biến đổi khí hậu vào các chính sách phát triển quốc gia và phát triển
ngành thông qua việc hỗ trợ một cách liên tục cho quá trình tăng cường năng lực
thể chế và kỹ thuật về biến đổi khí hậu.
Dự án sẽ giúp Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết và nghĩa vụ của
nước thành viên tham gia Công ước khí hậu thông qua việc xây dựng và gửi Báo
cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ hai của Việt Nam trên cơ sở Điều 4.1, Điều
12.1 của Công ước và các quyết định đã được thông qua tại các Hội nghị các
Bên tham gia Công ước. Thông qua việc chuẩn bị BUR, Dự án góp phần tăng
cường năng lực cho cơ quan đầu mối thực thi Công ước tại Việt Nam.
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Mục tiêu cụ thể
Dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị Báo cáo cập nhật hai năm một lần
(BUR) lần thứ hai phù hợp với các hướng dẫn về chuẩn bị BUR cho các Bên
không thuộc Phụ lục I của Công ước khí hậu (Quyết định 2/CP.17 của Hội nghị
lần thứ 17 các Bên tham gia Công ước).
TỔNG VỐN DỰ ÁN
Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 8.416.485.000 tương đương 385.000
đô-la Mỹ được phân bổ hàng năm như bảng dưới đây. Trong đó:
- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại của GEF thông qua UNEP là 352.000
đô-la Mỹ (tương đương 7.695.072.000 đồng).
- Vốn đối ứng trong nước của Việt Nam là khoản đóng góp bằng hiện vật
là 721.413.000 đồng (tương đương 33.000 đô-la Mỹ).
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