
 

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:               /KH-BTTTT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu  

thực hiện cam kết mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050  

 

 

Căn cứ Quyết định số 2157/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của 

Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp 

quốc về biến đổi khí hậu; Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên 

tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; Quyết định số 

888/QĐ-TTg  ngày  25/7 /2022  phê duyệt  Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển 

khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp 

quốc về biến đổi khí hậu; Để triển khai công tác truyền thông về ứng phó với biến 

đổi khí hậu thực hiện cam kết mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đảm bảo 

đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế 

hoạch truyền thông như sau:  

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA 

Biến đổi khí hậu đang là vấn đế toàn cầu, có ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều quốc 

gia, trong đó có Việt Nam. Tại Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu COP26 diễn ra ở 

Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã 

tham gia Tuyên bố Glasgow, trong đó có cam kết Việt Nam sẽ đạt mức phát thải 

ròng  bằng “0” vào năm 2050.  

Để thực hiện được cam kết trên cần có quyết tâm cao, có chính sách phát triển 

phù hợp, hướng tới mục tiêu chung là chủ động tham gia xu thế toàn cầu phát triển 

các-bon thấp, huy động nguồn lực, đổi mới công nghệ để chuyển dịch mô hình tăng 

trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, đóng góp vào nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn 
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cầu; xây dựng và triển khai các nhiệm vụ giải pháp toàn diện ứng phó với biến đổi 

khí hậu và chuyển dịch năng lượng. Đặc biệt, công tác truyền thông kịp thời đến các 

tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện mục tiêu cam kết có ý nghĩa 

quan trọng, góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng về vấn 

đề biến đổi khí hậu; tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội trong 

việc ngăn chặn phát thải ròng do nhu cầu phát thải ròng trong mô hình tăng trưởng 

truyền thống còn tiếp tục tăng, nguồn lực chuyển đổi sang dạng thức phát triển xanh 

còn nhiều hạn chế. 

II. YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG 

1. Bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tuyên truyền hình thức 

ngăn chặn phát thải, dự kiến nhập khẩu khí hoá lỏng thay thế điện than, phát triển

tiềm năng điện khí gió để giảm cấp điện và giảm phát thải khí nhà kính. 

2. Giúp các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội thấy rõ ý nghĩa và tầm quan 

trọng của  hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia 

ngăn chặn phát thải; làm cho hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu thực sự là nhiệm 

vụ của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân; thống nhất nhận thức và đồng hành 

cùng Chính phủ thực hiện cam kết.  

3. Giúp các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội nắm vững và thực hiện đúng 

những nội dung chủ yếu của Luật Bảo vệ môi trường và cam kết trong COP26, đặc 

biệt những quy định hướng tới môi trường xanh, sạch đẹp, giảm phát thải ròng bằng 

“0” đến năm 2050. 

4. Xác định công tác thông tin, tuyên truyền ngăn chặn phát thải là nhiệm vụ 

quan trọng, bảo đảm thực hiện sâu rộng, có hiệu quả nhằm góp phần bảo vệ môi 

trường, chống biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính.  

5. Phê phán những hành động phá hủy môi trường, làm tăng phát thải khí nhà 

kính trong các ngành, lĩnh vực; giảm phát thải khí mê-tan, đặc biệt trong hoạt động 

sản xuất nông nghiệp và xử lý chất thải. 

6. Đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch. 

III. NỘI DUNG  TRUYỀN THÔNG 

1. Truyền thông về việc đổi mới thể chế, chính sách và tháo gỡ kịp thời những 
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vướng mắc về thủ tục, tạo thuận lợi để thu hút các dòng vốn đầu tư, các dòng tài 

chính xanh của các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính vào Việt Nam; thể chế 

hóa mô hình phát triển các-bon thấp, kinh tế tuần hoàn. 

 2. Truyền thông về việc chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, sạch; giảm 

phát thải khí nhà kính trong các ngành, lĩnh vực; giảm phát thải khí mê-tan, đặc biệt 

trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và xử lý chất thải. 

 3. Truyền thông về việc bảo tồn, lưu trữ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, 

phục hồi và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên; bảo vệ, bảo tồn, sử dụng và phát 

triển bền vững rừng và đất lâm nghiệp; trồng rừng, phát triển rừng, phục hồi rừng 

nhằm nâng cao chất lượng và trữ lượng các-bon rừng; phát triển nông nghiệp thông 

minh ít phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

  4. Truyền thông về việc đầu tư phát triển hạ tầng ứng phó với biến đổi khí 

hậu, bảo đảm phòng chống thiên tai; triển khai các giải pháp thích ứng dựa vào hệ 

thống tự nhiên, cộng đồng. 

  5. Truyền thông về việc huy động hiệu quả nguồn lực quốc tế, nâng cao vai 

trò và vị thế của Việt Nam tại các tổ chức, cơ chế, diễn đàn đa phương. 

  6. Truyền thông về việc tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ ít phát thải. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển tài nguyên số phục vụ kinh tế - 

xã hội; hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội đồng hành cùng Chính 

phủ thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26. 

  IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

  Chia làm 02 giai đoạn 

  1. Đợt 1: từ 15/11/2022 đến 31/12/2023. 

   2. Đợt 2: từ 15/01/2024 đến 31/12/2025. 

  V. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN 

  Công tác truyền thông đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về ứng 

phó biến đổi khí hậu thực hiện cam kết mức phát thải ròng bằng “0” năm 2050 cần 

được triển khai liên tục với những hình thức sinh động, phong phú, kịp thời, thiết 

thực, hiệu quả, cụ thể:  

   1. Các Sở Thông tin và Truyền thông 
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   - Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền; cung cấp thông tin 

kịp thời cho các cơ quan báo chí ở địa phương. 

  - Tổ chức và chỉ đạo các Phòng Văn hóa - Thông tin/Trung tâm truyền 

thông/hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, cấp xã triển khai các 

hoạt động, chiến dịch truyền thông về biến đổi khí hậu. 

   - Tổ chức thông tin, tuyên truyền dưới hình thức tranh cổ động, khẩu hiệu, 

panô, áp phích; các Đội thông tin lưu động, các trạm truyền thanh về hoạt động 

ứng phó biến đổi khí hậu . 

   - Tổ chức thi tìm hiểu về ứng phó biến đổi khí hậu. 

   - Tổ chức họp báo ở địa phương khi triển khai các hoạt động ứng phó biến 

đổi khí hậu. 

     2. Các cơ quan thông tấn báo chí: 

   - Sử dụng tối đa phương tiện của mình để thông tin, tuyên truyền; xây dựng 

chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, bản tin tuyên truyền, phim, phóng sự, video 

clip..., phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về biến đổi khí hậu đến toàn dân 

và cộng đồng doanh nghiệp; tuyên truyền về hình thức chuyển đổi năng lượng theo 

hướng giảm phát thải khí nhà kính; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; phát triển hệ sinh 

thái tự nhiên; bảo vệ, phát triển rừng; đầu tư phát triển hạ tầng ứng phó với biến đổi 

khí hậu; chuyển giao công nghệ ít phát thải; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển tài 

nguyên số phục vụ kinh tế -xã hội.  

  - Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Phát thanh 

- Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Xây dựng chuyên mục, 

chương trình, dành thời lượng phù hợp để tổ chức phát sóng nội dung truyền thông; 

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu trên sóng của Đài;  

 - Các báo điện tử, báo in, tạp chí: Xây dựng và duy trì thường xuyên các 

chuyên trang, chuyên mục trên cơ sở tôn chỉ mục đích; xuất bản các chuyên đề tuyên 

truyền; Xuất bản phụ trương, đặc san về hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

1. Bộ Thông tin và Truyền thông:  

- Chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí thông tin 
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tuyên truyền về biến đổi khí hậu. 

- Xây dựng Kế hoạch đặt hàng các cơ quan báo chí tuyên truyền về ứng phó 

với biến đổi khí hậu. 

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là cơ quan thường trực triển 

khai Kế hoạch truyền thông. 

- Thành lập đoàn công tác kiểm tra một số địa phương, cơ quan báo chí về 

công tác thông tin, tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Tổ chức tập huấn cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung 

ương và địa phương đưa tin về ứng phó với biến đổi khí hậu.  

- Cung cấp tư liệu cho các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức truyền thông 

về ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan thông tấn báo chí thông tin, tuyên truyền về 

ứng phó với biến đổi khí hậu tại các buổi giao ban báo chí hàng tuần và đột xuất. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương:  

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền 

thông về ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương. 

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho phóng 

viên các cơ quan báo chí ở địa phương đưa tin về về ứng phó với biến đổi khí hậu 

biến đổi khí hậu. 

- Tiếp nhận từ Bộ Thông tin và Truyền thông các tư liệu về ứng phó với biến 

đổi khí hậu để chỉ đạo các cơ quan báo chí tại địa phương truyền thông đúng, đầy đủ 

nội dung. 

- Tham gia đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra cơ quan 

báo chí tại địa phương về công tác thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi 

khí hậu. 

 - Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo chí tại địa phương thông tin, tuyên truyền 

về ứng phó với biến đổi khí hậu tại các buổi giao ban báo chí hàng tuần và đột xuất. 

3. Các cơ quan thông tấn báo chí:  

- Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông cụ thể về ứng phó biến đổi 
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 khí hậu. 

- Tuân thủ yêu cầu và nội dung của Kế hoạch truyền thông, thực hiện nghiêm 

túc sự chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí. 

 VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí triển khai các hoạt động truyền thông về ứng phó với biến đổi khí 

hậu của Bộ Thông tin và Truyền thông: Vụ Kế hoạch tài chính tham mưu từ nguồn 

kinh phí sự nghiệp của Bộ năm 2022 đến năm 2025.  

2. Kinh phí triển khai hoạt động truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu 

tại các địa phương được lấy từ nguồn ngân sách địa phương. 

3. Kinh phí triển khai hoạt động truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu  

của các cơ quan báo chí được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động và kinh phí đặt (nếu 

có)./. 

Nơi nhận: 

- Ban chỉ đạo quốc gia triển khai COP26 (để b/c); 

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);  

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm; 

- Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 

- Các cơ quan báo chí; 

- Vụ KHTC; 

- Lưu VT, PTTH&TTĐT, AT(180) 

              KT. BỘ TRƯỞNG 

              THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Thanh Lâm 
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