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Tóm tắt: Bài viết này phân tích về phát thải KNK của Việt Nam trong giai đoạn 2000-2030, 
đặc biệt là các biến động trong 05 lĩnh vực chính gồm: năng lượng; nông nghiệp; các quá 
trình công nghiệp; chất thải; và sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp. Từ đó, 
những cơ hội và thách thức trong giảm phát thải KNK đã được chỉ rõ. Tiêu biểu, nước ta 
đang có lợi thế với nhiều biện pháp “không hối tiếc” (no–regret), với chi phí giảm phát thải 
âm nhưng tổng tiềm năng giảm phát thải lên tới 4,9%, tức hơn một nửa so với mức cam kết 
9% theo NDC cập nhật, trong khi nhu cầu tài chính ứng trước là 3,9 tỷ USD cho giai đoạn 
2021–2030. Bài viết cũng phân tích 05 thách thức nổi bật nhất hiện nay, đặc biệt nhấn mạnh 
02 thách thức về (i) Thiếu các kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để thực hiện giảm phát thải KNK 
theo NDC ở cấp địa phương và (ii) Thiếu cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn để thu hút sự tham 
gia của khu vực tư nhân. Từ những phân tích đó, bài viết đã đề xuất các vấn đề Việt Nam cần 
tập trung trong thời gian tới. 

Từ khóa: Phát thải khí nhà kính; Giảm nhẹ; Cơ hội; Thách thức. 
 

1. Đặt vấn đề 

Năm 2015, tại Hội nghị lần thứ 21 của các bên tham gia Hội nghị Công ước khung của 
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21), 175 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký thoả thuận 
Paris với mục tiêu giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu vào cuối thế kỷ tăng dưới 2°C so với 
thời kỳ tiền công nghiệp, nỗ lực để hạn chế mức tăng ở dưới 1,5°C và đạt được cân bằng giữa 
phát thải và hấp thụ khí nhà kính (KNK) (phát thải bằng 0) vào nửa cuối thế kỷ này [1]. Hầu 
hết các nước ký kết đã đệ trình Đóng góp quốc gia tự quyết định (Nationally Determined 
Contributions–NDC) bản thứ nhất của mình tới Ban thư ký Công ước khung của Liên Hiệp 
Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) vào năm 2016. Năm 2020, bản sửa đổi lần cuối của các 
quốc gia sẽ được trình lên Ban thư ký UNFCCC [2]. Đây là thoả thuận toàn cầu đầu tiên ràng 
buộc trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các bên về giảm phát thải KNK, ứng phó với biến đổi 
khí hậu (BĐKH) để phát triển bền vững.  

Mặc dù Việt Nam chỉ đóng góp tỷ lệ thấp lượng phát thải KNK toàn cầu và là quốc gia 
không thuộc Phụ lục 1 của UNFCCC (nhóm các nước phát triển với lượng phát KNK lớn, 
chịu ràng buộc bởi các cam kết cụ thể về cắt giảm phát thải KNK theo Nghị định thư Kyoto 
1997), Việt Nam vẫn thể hiện sự cam kết mạnh mẽ việc giảm phát thải KNK thông qua việc 
chủ động cùng các nước trên thế giới cam kết và thực hiện các hiệp ước, thỏa thuận quốc tế về 
BĐKH, trong đó có Thỏa thuận Paris này. Theo đó, Việt Nam đã gửi Ban thư ký UNFCCC 
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tại Hội nghị COP21 Dự kiến đóng góp quốc gia tự quyết định INDC (INDC–Intended 
Nationally Determined Contributions) vào năm 2015. Việt Nam thể hiện cam kết cắt giảm 
phát thải của mình tới năm 2030 thông qua các mục tiêu tự cắt giảm 8% so với kịch bản phát 
thải thông thường (BAU) quốc gia và lên tới 25% với sự hỗ trợ quốc tế [3]. Với việc tham gia 
Thỏa thuận Paris và ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH (Quyết định số 
2053/QĐ–TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ) [4], INDC của Việt Nam đã 
chính thức trở thành Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).  

Ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua nội dung NDC cập nhật của Việt 
Nam cho UNFCCC tại văn bản số 1982/VPCP–QHQT. Theo đó, NDC cập nhật của Việt 
Nam xác định bằng nguồn lực trong nước, đến năm 2030 Việt Nam sẽ giảm 9% tổng lượng 
phát thải KNK so với kịch bản BAU và có thể tăng đóng góp lên tới 27% khi nhận được hỗ 
trợ quốc tế thông qua hợp tác song phương, đa phương và thực hiện các cơ chế mới theo Thỏa 
thuận Paris về BĐKH [5]. 

Bài viết này được thực hiện với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng và dự báo về phát thải 
KNK của Việt Nam, đồng thời làm nổi bật các cơ hội và thách thức mà Việt Nam cần vượt 
qua để đạt được mục tiêu giảm phát thải KNK đã đề ra. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này đánh giá thực trạng và xu hướng phát thải KNK tại Việt Nam trong giai 
đoạn 2000–2030 đối với 05 lĩnh vực, gồm: năng lượng; nông nghiệp; sử dụng đất, thay đổi sử 
dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF); chất thải; các quá trình công nghiệp (IP). Khung đánh 
giá được trình bày tại Hình 1. 

 

Hình 1. Khung đánh giá thực trạng và xu hướng phát thải KNK tại Việt Nam. 

Số liệu về thực trạng và dự báo phát thải KNK của Việt Nam cùng với 07 quốc gia so 
sánh (gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Braxin và Thái Lan) được tổng 
hợp từ nguồn là báo cáo chính thức (đặc biệt là NDC) do các quốc gia gửi tới UNFCCC [6]. 
Việc lựa chọn các quốc gia so sánh dựa trên cơ sở đa dạng hóa trình độ phát triển kinh tế (03 
quốc gia thuộc nhóm nước phát triển và 04 quốc gia thuộc nhóm nước đang phát triển). Đây 
cũng là những nước xếp hạng cao về tổng lượng phát thải KNK trên thế giới. Đặc biệt, Thái 
Lan là quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á, có nhiều đặc điểm chung với Việt 
Nam.  

Riêng đối với số liệu về tổng phát thải KNK toàn cầu, do UNFCCC còn thiếu số liệu báo 
cáo của nhiều nước, nên nghiên cứu này sử dụng số liệu tổng toàn cầu được trích xuất từ công 
cụ Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) của Climate Watch [7]. Tuy nguồn số liệu này 
không có tính chính thức bằng số liệu từ báo cáo của các quốc gia gửi tới UNFCCC, nhưng 
cũng rất tin cậy và đã được nhiều nghiên cứu sử dụng [8–10], đặc biệt trong trường hợp thiếu 
thông tin từ UNFCCC. 

Về chuỗi thời gian có số liệu kiểm kê, Việt Nam đã thực hiện kiểm kê KNK vào các năm 
1994, 2000, 2010, 2013, 2014. Dựa trên mức độ sẵn có về số liệu phát thải KNK của Việt 
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Nam và các quốc gia so sánh, nghiên cứu sử dụng kết quả kiểm kê của Việt Nam vào các năm 
2000, 2010, 2014 để tiến hành phân tích và đánh giá. Ngoài ra, trong 7 quốc gia so sánh đối 
chứng, dữ liệu về phát thải KNK của Trung Quốc năm 2000 bị khuyết do Trung Quốc thực 
hiện kiểm kê KNK vào các năm 1994, 2005, 2012, 2014. Do đó, số liệu về phát thải KNK của 
Trung Quốc năm 2000 được nội suy dựa trên số liệu phát thải KNK các năm sẵn có. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Phát thải KNK tại Việt Nam giai đoạn 2000–2014 

Trong giai đoạn 2000–2014, lượng phát thải KNK của Việt Nam tăng từ 150,90 triệu tấn 
CO2tđ lên 283,97 triệu tấn CO2tđ (tăng 1,88 lần). Mốc 2014 được chọn do đây là năm Việt 
Nam thực hiện kiểm kê khí nhà kính và có số liệu thực tế ở quy mô quốc gia. Xét theo lĩnh 
vực, phát thải từ lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng chiếm tỷ lệ lớn nhất, lần lượt chiếm 
60,4% và 31,6% tổng phát thải KNK quốc gia năm 2014. Trên bình diện toàn cầu, phát thải 
KNK của Việt Nam chiếm 0,4% (năm 2000) và tăng lên 0,7% (năm 2014) (Bảng 1). 

Bảng 1. Phát thải KNK tại Việt Nam trong giai đoạn 2000–2014 [11–13]. 

Lĩnh vực 

Năm 2000 Năm 2010 Năm 2014 

Việt Nam 

Tỷ lệ so 

với thế 

giới 

Việt Nam 

Tỷ lệ so 

với thế 

giới 

Việt Nam 

Tỷ lệ so 

với thế 

giới 

Lượng 

KNK 

phát thải 

Tỷ lệ 

Lượng 

KNK 

phát thải 

Tỷ lệ 

Lượng 

KNK 

phát thải 

Tỷ lệ 

Năng lượng 52,77 38,9% 0,20% 141,10 53,0% 0,41% 171,62 53,4% 0,48% 

IP 10,01 7,4% 0,72% 21,20 8,0% 0,95% 38,62 12,0% 1,45% 

Nông nghiệp 65,09 47,9% 1,28% 88,30 33,2% 1,60% 89,75 27,9% 1,58% 

LULUCF 15,10 – 0,90% –19,20 – – –37,54 – – 

Chất thải 7,93 5,8% 0,54% 15,40 5,8% 1,05% 21,51 6,7% 1,40% 

Tổng* 135,80 100% 0,40% 266,00 100% 0,61% 321,51 100% 0,70% 

Tổng**  150,90   0,42%  246,80   0,55%  283,97   0,61% 

Ghi chú: Đơn vị lượng phát thải KNK là triệu tấn CO2tđ; * Tổng lượng phát thải không bao gồm LULUCF; ** 

Tổng lượng phát thải bao gồm LULUCF. 

Về cường độ phát thải theo dân số, trong giai đoạn 2000–2014, giá trị này tăng từ 1,89 
tấn CO2tđ/người lên 3,1 tấn CO2tđ/người (tăng 1,6 lần). Như vậy, năm 2014, cường độ phát 
thải theo dân số của Việt Nam bằng một nửa so với trung bình thế giới (6,43) và thấp hơn một 
số quốc gia so sánh như Braxin (3,86), Trung Quốc (8,20), Nhật Bản (9,44), Hàn Quốc 
(12,77), Mỹ (19,18), Thái Lan (3,50). Khi xét chi tiết theo các lĩnh vực (Hình 2a), ta thấy một 
số điểm đáng lưu ý sau: 

(i) Lĩnh vực năng lượng, giá trị này có xu hướng tăng trong giai đoạn 2000–2014 (từ 0,66 
lên 1,87 tấn CO2tđ/người). Năm 2014, cường độ phát thải theo dân số của Việt Nam trong 
lĩnh vực năng lượng cao hơn so với Ấn Độ (1,47). Tuy nhiên, giá trị này vẫn thấp hơn so với 
trung bình của thế giới (4,97) và một số quốc gia so sánh như Braxin (2,26), Trung Quốc 
(7,01), Nhật Bản (9,48), Hàn Quốc (11,80), Mỹ (17,92), Thái Lan (3,50). 

(ii) Lĩnh vực nông nghiệp, giá trị này tăng từ 0,81 lên 0,98 tấn CO2tđ/người trong giai 
đoạn 2000–2014. Năm 2014, cường độ phát thải theo dân số của Việt Nam trong lĩnh vực 
nông nghiệp thấp hơn Mỹ (1,91) nhưng cao hơn trung bình chung của thế giới (0,78) và một 
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số quốc gia phát triển như Nhật Bản (0,00), Hàn Quốc (0,41) và đang phát triển như Braxin 
(0,10), Trung Quốc (0,61), Ấn Độ (0,32), Thái Lan (0,85). 

(iii) Lĩnh vực IP, trong giai đoạn 2000–2014, giá trị này tăng từ 0,13 lên 0,42 tấn 
CO2tđ/người. Năm 2014, cường độ phát thải theo dân số của Việt Nam trong lĩnh vực IP cao 
hơn so với trung bình của thế giới (0,37). So sánh với một số quốc gia, giá trị này thấp hơn so 
Braxin (0,44), Trung Quốc (1,26), Hàn Quốc (1,10), Mỹ (1,20), Thái Lan (0,45) nhưng ngang 
với Nhật Bản (0,37) và cao hơn Ấn Độ (0,15). 

(iv) Lĩnh vực chất thải, cường độ phát thải theo dân số tăng gấp hơn hai lần trong giai 
đoạn 2000–2014 (từ 0,1 lên 0,23 tấn CO2tđ/người). Năm 2014, cường độ phát thải theo dân 
số của Việt Nam trong lĩnh vực chất thải cao hơn mức trung bình thế giới (0,21) và cao hơn 
Braxin (0,01), Trung Quốc (0,14), Ấn Độ (0,06), Nhật Bản (0,10), Thái Lan (0,21); thấp hơn 
Hàn Quốc (0,30), Mỹ (0,43). 

(v) Lĩnh vực LULUCF, Việt Nam đã chuyển từ quốc gia phát thải năm 2000 sang quốc 
gia hấp thụ KNK. Năm 2014, cường độ hấp thụ KNK/người của Việt Nam ước tính khoảng 
0,41 tấn CO2tđ/người, lượng hấp thụ cao hơn Ấn Độ (0,23) và trung bình của thế giới (phát 
thải 0,1 tấn CO2tđ/người). Tuy nhiên, mức độ hấp thụ vẫn còn thấp hơn so với các quốc gia 
như Mỹ (2,27), Thái Lan (1,51), Trung Quốc (0,82), Hàn Quốc (0,84), Nhật Bản (0,51). 

Về cường độ phát thải trên một đơn vị GDP (phát thải/GDP), giá trị này có xu hướng 
giảm trong giai đoạn 2000–2014 (từ 4,84 kg CO2tđ/USD xuống còn 1,53 kg CO2tđ/USD ). 
Năm 2014, tỷ lệ này vẫn cao gấp khoảng 2,6 lần trung bình thế giới (Hình 2b). Khi xét chi tiết 
theo các lĩnh vực, ta thấy một số điểm đáng lưu ý sau: 

(i) Lĩnh vực năng lượng có đường độ phát thải cao nhất (0,92 kg CO2tđ/USD năm 2014). 
Cường độ phát thải trên một đơn vị GDP của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng cao gấp 
2,03 lần so với trung bình chung của thế giới, 4,9 lần so với Braxin; 3,7 lần so với Nhật Bản; 
2,3 lần so với Hàn Quốc; 2,8 lần so với Mỹ; 1,54 lần so với Thái Lan.  

(ii) Lĩnh vực nông nghiệp đứng thứ 2 (0,48 kg CO2tđ/USD năm 2014). Cường độ phát 
thải trên một đơn vị GDP của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp cao gấp 6,7 lần so với 
trung bình thế giới và cao hơn Braxin 58 lần, Trung Quốc 6 lần, Ấn Độ 2 lần, Nhật Bản 4000 
lần, Hàn Quốc 34 lần, Mỹ 14 lần và Thái Lan 3 lần. 

(iii) Lĩnh vực IP đứng thứ 3 (0,21 kg CO2tđ/USD năm 2014). Cường độ phát thải trên 
một đơn vị GDP của Việt Nam trong lĩnh vực IP cao gấp 6 lần so với trung bình thế giới và 
cao hơn Braxin 6 lần, Trung Quốc 1,3 lần; Ấn Độ 2,1 lần; Nhật Bản (9,78); Hàn Quốc 
(37,74); Mỹ (21,73); Thái Lan (76,66). 

(iv) Lĩnh vực chất thải đứng thứ 4 (0,116 kg CO2tđ/USD năm 2014). Cường độ phát thải 
trên một đơn vị GDP của Việt Nam trong lĩnh vực chất thải cao hơn khoảng 6 lần so với trung 
bình của thế giới và cao hơn Braxin (0,54), Trung Quốc (18,61), Ấn Độ (38,25), Nhật Bản 
(2,59), Hàn Quốc (10,38), Mỹ, (7,74), Thái Lan (35,48).  

(v) Lĩnh vực LULUCF có cường độ phát thải trên một đơn vị GDP năm 2000 ở mức cao 
(0,485 kg CO2tđ/USD), cao gấp 9,7 lần so với trung bình của thế giới. Tuy nhiên, đến năm 
2014, lĩnh vực này trở thành lĩnh vực hấp thụ KNK với mức hấp thụ tương đối cao (–0,20 kg 
CO2tđ/USD). Tuy nhiên, mức độ hấp thụ vẫn thấp hơn Thái Lan (–0,26), cao hơn Trung 
Quốc (–0,11), Ấn Độ (–0,15), Nhật Bản (–0,01), Hàn Quốc (–0,03), Mỹ (–0,04). 
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Hình 2. (a) Cường độ phát thải KNK của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới theo dân số giai 

đoạn 2000–2014; (b) Cường độ phát thải KNK của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới theo 

GDP giai đoạn 2000–2014 [11, 13–22].  

3.2. Phát thải KNK tại Việt Nam giai đoạn 2014–2030 

Xét theo lĩnh vực, lượng KNK phát thải trong cả năm lĩnh vực (năng lượng, nông nghiệp, 
IP, chất thải) đều có xu hướng tăng mạnh hơn trong giai đoạn 2014–2030 [5]. Cụ thể, theo dự 
báo, lượng KNK phát thải tăng từ 283,97 triệu tấn CO2tđ (2014) lên 927,9 triệu tấn CO2tđ 
(2030) (tăng 3,2 lần). Trong đó, phát thải trong lĩnh vực năng lượng chiếm tỷ lệ lớn nhất 
(chiếm 73,1%), lĩnh vực IP vượt lên đứng vị trí thứ hai (15,1%), lĩnh vực nông nghiệp đứng 
thứ ba (chiếm 12,1%) và lĩnh vực chất thải đứng thứ tư (chiếm 5,0%). 

Bảng 2. Dự báo phát thải KNK của Việt Nam đến năm 2030 [5]. 

 Lĩnh vực 

Năm 2014 Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

Lượng 

phát thải 
Tỷ lệ 

Lượng 

phát thải 
Tỷ lệ 

Lượng 

phát thải 
Tỷ lệ 

Lượng 

phát thải 
Tỷ lệ 

Năng lượng 171,62 53,4% 347,5 61,6% 500,7 65,5% 678,4 69,4% 

Nông nghiệp 89,75 27,9% 104,5 18,5% 109,2 14,3% 112,1 11,5% 

IP 38,62 12,0% 80,5 14,3% 116,1 15,2% 140,3 14,4% 

Chất thải 21,51 6,7% 31,3 5,6% 38,1 5,0% 46,3 4,7% 

LULUCF –37,54 – –35,4 – –37,9 – –49,2 – 

Tổng* 321,5 100% 563,8 100% 764,1 100% 977,1 100% 

Ghi chú: Đơn vị lượng phát thải KNK là triệu tấn CO2tđ; * Không bao gồm LULUCF. 

Kết quả kiểm kê giai đoạn 2000–2014 và số liệu dự báo giai đoạn 2014–2030 cho thấy có 
sự thay đổi về thứ tự các lĩnh vực phát thải KNK (Hình 3). Theo đó, kể từ 2002, lĩnh vực năng 
lượng vượt qua nông nghiệp để trở thành lĩnh vực có tỷ lệ phát thải lớn nhất. Lĩnh vực các quá 
trình công nghiệp đứng vị trí thứ hai kể từ 2025, thay thế cho nông nghiệp. Lĩnh vực chất thải 
chiếm tỷ lệ nhỏ nhất, đứng vị trí thứ tư. Từ năm 2005, LULUCF trở thành lĩnh vực hấp thụ 
KNK. 
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Hình 3. Dự báo phát thải KNK của Việt Nam đến năm 2030 [5].  

3.3. Một số cơ hội 

Kết quả phân tích cho thấy, lượng phát thải KNK của Việt Nam sẽ tăng nhanh. Theo cam 
kết, bằng nguồn lực trong nước, đến năm 2030 Việt Nam đặt mục tiêu sẽ giảm 9% tổng lượng 
phát thải KNK so với kịch bản BAU và có thể tăng lên tới 27% khi nhận được hỗ trợ quốc tế 
[5]. Theo đó, để thực hiện NDC, Việt Nam đã xác định 67 biện pháp liên ngành ưu tiên thực 
hiện gồm: 

+ Năng lượng: 35 biện pháp. Trong đó, bằng nguồn lực quốc gia sẽ thực hiện 25 biện 
pháp. Khi có nguồn lực quốc tế sẽ thực hiện thêm 10 biện pháp, nâng mức độ giảm phát thải 
của 4 biện pháp do quốc gia tự thực hiện. 

+ Nông nghiệp: 15 biện pháp. Trong đó, bằng nguồn lực quốc gia sẽ thực hiện 4 biện 
pháp. Khi có nguồn lực quốc tế sẽ thực hiện thêm 11 biện pháp. 

+ LULUCF: 7 biện pháp. Trong đó, bằng nguồn lực quốc gia sẽ thực hiện 6 biện pháp. 
Khi có nguồn lực quốc tế sẽ thực hiện thêm 1 biện pháp, nâng mức độ hấp thụ/giảm phát thải 
của 5 biện pháp quốc gia thực hiện. 

+ Chất thải: 5 biện pháp. Trong đó, bằng nguồn lực quốc gia sẽ thực hiện 4 biện pháp. 
Khi có nguồn lực quốc tế sẽ thực hiện thêm 1 biện pháp. 

+ IP: 4 biện pháp. Trong đó, bằng nguồn lực quốc gia sẽ thực hiện 3 biện pháp. Khi có 
nguồn lực quốc tế sẽ thực hiện thêm 1 biện pháp. 

Với 42 biện pháp ưu tiên thực hiện bằng nguồn lực trong nước, tiềm năng giảm giai đoạn 
2021–2030 ước tính 529,7 triệu tấn CO2tđ với chi phí ước tính khoảng 17,3 tỷ USD. 

Đặc biệt, lượng KNK có thể giảm thêm 864,3 triệu tấn CO2tđ nếu có nguồn lực quốc tế 
với chi phí ước tính khoảng 30,6 tỷ USD (Bảng 3). 
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Hình 4. Dự báo phát thải KNK của Việt Nam đến năm 2030 theo kịch bản thông thường và kịch bản 

với mức đóng góp không điều kiện [5]. 

Bảng 3. Tiềm năng và chi phí giảm phát thải KNK tại Việt Nam đến năm 2030 [5]. 

Lĩnh vực 

Nguồn lực trong nước Nguồn lực quốc tế Tổng 

Tiềm 

năng 

Tổng 

chi phí 

Chi phí 

trung 

bình 

Tiềm 

năng 

Tổng 

chi phí 

Chi 

phí 

trung 

bình 

Tiềm 

năng 

Tổng 

chi phí 

Chi phí 

trung 

bình 

Năng lượng 296,9  12.429,8   41,9  424,6  22.377,0  52,7  721,5  34.806,8  48,2  

Nông nghiệp 44,7  1.390,2   31,1  172,4   4.203,5  24,4  217,1  5.593,7  25,8  

LULUCF 81,2   1.950,7   24,0  96,4   1.920,2  19,9  177,6  3.870,9  21,8  

Chất thải 62,8  780,0   12,4  166,0   1.903,7  11,5  228,8  2.683,7  11,7  

IPPU 44,1  713,9   16,2  4,9  197,9  40,4  49,0   911,8  18,6  

Tổng 529,7  17.264,6   32,6  864,3  30.602,3  148,9  1.394,0  47.866,9  34,3  

Ghi chú: Tiềm năng giảm phát thải (triệu tấn CO2tđ), tổng chi phí (triệu USD), chi phí trung bình 

(USD/tấn CO2tđ) được tính trong giai đoạn 2021–2030. 

Về tổng quan, có thể thấy lĩnh vực năng lượng có nhiều cơ hội giảm phát thải nhất 
(chiếm 56,1% tổng tiềm năng giảm phát thải với nguồn lực trong nước). Đặc biệt, với sự hỗ 
trợ của quốc tế, tiềm năng giảm phát thải trong lĩnh vực năng lượng có thể tăng lên khoảng 
1,4 lần nữa, lên tới 424,6 triệu tấn CO2tđ và chiếm khoảng 52% tổng tiềm năng giảm trong 
giai đoạn 2021–2030. Tuy nhiên chi phí giảm phát thải còn khá cao. Điều này một phần là bởi 
các biện pháp giảm phát thải KNK trong lĩnh vực năng lượng đòi hỏi phải thay đổi kỹ thuật, 
thiết bị (thay thế đèn thắp sáng tiết kiệm điện, áp dụng công nghệ cải tiến trong sản xuất xi 
măng,…). 

Trong khi đó, lĩnh vực nông nghiệp có tiềm năng giảm phát thải KNK tăng mạnh nhất 
(tăng 386%) nếu có sự hỗ trợ của quốc tế. Điều này là bởi hiện nay các hoạt động sản xuất 
nông nghiệp của Việt Nam vẫn chủ yếu theo phương pháp truyền thống, phụ thuộc nhiều vào 
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các yếu tố thâm dụng đầu vào (phân bón, nước,...). Các thực hành liên quan đến nông nghiệp 
bền vững giảm phát thải KNK (quản lý nước và tưới tiêu, tích hợp công nghệ khí sinh học 
trong chăn nuôi, cải thiện quản lý thức ăn gia súc,...) hiện được áp dụng tương đối hạn chế. 

Đặc biệt, khi xem xét chi tiết các biện pháp trong cả 5 lĩnh vực, ta thấy có nhiều biện 
pháp có chi phí giảm phát thải ròng âm (Bảng 4). Ví dụ như biện pháp “chôn lấp chất thải rắn 
có thu hồi khí bãi rác cho phát điện” có chi phí giảm phát thải là –0,5 USD/tấn CO2tđ. Trên 
thực tế, đây là những biện pháp mà ngoài lợi ích giảm phát thải KNK, khi thực hiện còn tạo ra 
được các lợi ích khác (ví dụ, cung cấp khí đốt phát điện), giúp tổng lợi ích lớn hơn tổng chi 
phí thực hiện. Khi đó, chi phí giảm phải thải ròng của biện pháp là âm. Đây là nhóm các biện 
pháp “không hối tiếc” (no–regret) mà các nhà phân tích thường rất khuyến khích thực hiện 
[23].  

Bảng 4. Nhóm 24 biện pháp giảm phát thải có chi phí ròng âm và nhu cầu tài chính tương ứng trong 

giai đoạn 2021–2030 [5]. 

Biện pháp 

Tiềm năng giảm 

phát thải 

Chi phí 

giảm phát 

thải 

Nhu cầu tài chính 

(2021–2030) 

2021–2030 2030 

I. Lĩnh vực năng lượng 

– Tối ưu hóa chu trình đốt clanker 1,86 0,4 –6,4 14,3 

– Giảm tổn thất nhiệt lò nung clinker 2,58 0,6 –11,5 2,1 

– Thu hồi nhiệt thải từ sản xuất xi măng 9 1,8 –6,8 221,8 

– Áp dụng công nghệ cải tiến trong sản xuất gạch 

nung 

6,48 1,4 –11,8 23,0 

– Phun than antracit bột vào lò cao 1,62 0,7 –10,8 7,4 

– Nung nóng sơ bộ thép phế liệu trước khi đưa 

vào lò điện hồ quang (EAF) 

2,46 0,6 –19,9 11,6 

– Gia nhiệt trong máy cán thép 2,94 0,7 –15,1 28,9 

– Giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe cơ 

giới sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mới 

9,48 5,1 –65,5 0,25 

– Chuyển đổi từ phương thức vận tải hành khách 

từ sử dụng phương tiện cá nhân sang sử dụng 

phương tiện giao thông công cộng 

2,76 0,4 –9,7 257,2 

– Chuyển đổi từ vận tải đường bộ sang đường 

thủy nội địa và ven biển 

9,6 1,6 –78,3 176,7 

– Sử dụng xe máy điện 2,76 

(4,68) 

0,6  

(1) 

–67,2 157  

(267,0) 

– Sử dụng các thiết bị điện hiệu suất cao trong 

dịch vụ thương mại 

13,98 3,8 –16,9 84,0 

– Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong 

các phân ngành công nghiệp 

(52,44) (15) (–6,5) (918,3) 

– Tăng hệ số tải của ô tô tải (4,74) (1,3) (–40,8) (214,6) 

– Chuyển đổi phương thức vận tải từ đường bộ 

sang đường sắt 

(4,14) (1,1) (–67,8) (105,3) 

II. Lĩnh vực nông nghiệp 

– Chuyển đất chuyên lúa–lúa thành lúa–thủy sản 7,2 1,3 –293,2 181,8 
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Biện pháp 

Tiềm năng giảm 

phát thải 

Chi phí 

giảm phát 

thải 

Nhu cầu tài chính 

(2021–2030) 

2021–2030 2030 

– Chuyển đất lúa thành đất cây trồng cạn. 7,9 1,4 –0,1 0,036 

III. Lĩnh vực LULUCF 

– Bảo tồn và bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện 

có ở vùng đồi núi 

51,7 

(32,9) 

6 

(4,4) 

–4,8 

(–5,2) 

1.562,2 

(1.247,8) 

– Bảo tồn và bảo vệ rừng ven biển 4,4 0,5 –4,8 133,9 

– Nâng cao năng suất và trữ lượng các–bon của 

rừng trồng gỗ lớn 

6,4 

(14,1) 

0,8 

(1,8) 

–5,7 62  

(244) 

– Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng 14,7 

(18,9) 

1,7 

(2,3) 

–1,1 

(–3,4) 

38,4 

(330,9) 

IV. Lĩnh vực chất thải 

– Chôn lấp chất thải rắn có thu hồi khí bãi rác cho 

phát điện 

1,7 

(4,4) 

0,3 

(0,7) 

–0,5 10,1 

(1,8) 

– Chôn lấp bán hiếu khí 6  

(15,9) 

1 

(2,7) 

–73,4 12,9 

(24,5) 

– Sản xuất phân hữu cơ từ chất thải rắn 44,7 

(117,9) 

7,6 

(19,9) 

–20 197,6  

(31,6) 

– Sản xuất tấm nhiên liệu RDF (0,3) (0,1) (–232,7) (1.364,2) 

V. Lĩnh vực IPPU 

– Nghiền tro bay thay thế clinker trong thành 

phần xi măng 

10,3 2 –50 543,4 

– Nghiền Pozzolana thay thế clinker trong thành 

phần xi măng 

10,3 2 –61 152,4 

– Nghiền đá vôi thay thế clinker trong thành 

phần xi măng 

16,4 3,2 –64 18,1 

– Nghiền xì lò thổi (GBFS) thay thế clinker trong 

thành phần xi măng 

(4,1) (0,8) (–50) (197,9) 

Tổng 247,22 

(274,5) 

45,5 

(51,1) 

 
3.896,9 

(4.947,8) 

Ghi chú: Trong dấu ngoặc thể hiện sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế; Tiềm năng giảm phát thải đơn vị là triệu 

tấn CO2tđ; Tổng chi phí đơn vị là triệu USD; Chi phí trung bình đơn vị là USD/tấn CO2tđ. 

Như vậy, 24 biện pháp có chi phí ròng âm nên được ưu tiên, nhu cầu tài chính dành cho 
các nhóm biện pháp này ước tính khoảng 3,9 tỉ USD trong giai đoạn 2021–2030. Theo đó, 
tổng lượng KNK ước tính giảm được của riêng năm 2030 nhờ các biện pháp này là 45,5 triệu 
tấn CO2tđ, tương đương với mức giảm 4,9% so với Kịch bản BAU quốc gia, tức đạt hơn một 
nửa (54,2%) so với mức cam kết 9% (83,9 triệu tấn CO2tđ) theo NDC cập nhật. Hơn nữa, với 
sự hỗ trợ từ quốc tế, có thể thực hiện tới 29 biện pháp, nhu cầu tài chính ước tính 8,84 tỉ USD 
(hỗ trợ quốc tế chiếm khoảng 56%). Tổng lượng giảm phát thải ước tính nhờ các biện pháp 
“không hối tiếc” này tương đương khoảng 10,4% tổng lượng phát thải theo dự báo cho năm 
2030, đạt 38,5% so với mức cam kết 27% theo NDC cập nhật.  

Nói tóm lại, các biện pháp “không hối tiếc”, tức đảm bảo chắc chắn đem lại lợi nhuận khi 
thực hiện, sẽ đóng góp từ 38,5% đến 54,2% cam kết giảm phát thải KNK theo NDC cập nhật 
của Việt Nam. Các phân tích được trình bày ở đây còn chưa tính toán tới các tác động ngoại 
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ứng tích cực của các biện pháp này, giúp thúc đẩy nỗ lực giảm phát thải KNK trong các lĩnh 
vực khác của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, điều này càng cho thấy Việt Nam đang có nhiều cơ 
hội thực hiện thành công các cam kết trong NDC cập nhật. 

Ngoài ra, hiện nay Việt Nam đã có một hệ thống chính sách liên quan đến giảm nhẹ phát 
thải KNK (Hình 5). Hiện tại, các chính sách và các văn bản dưới Luật được Chính phủ và các 
Bộ, ngành đã ban hành là trên 300 văn bản quan trọng, trong đó có 67 văn bản do Chính phủ 
ban hành trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới BĐKH [5]. Điều này đang tạo ra những cơ hội 
thúc đẩy giảm phát thải KNK trong đa dạng lĩnh vực. 
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Hình 5. Hệ thống chính sách liên quan đến giảm nhẹ phát thải KNK tại Việt Nam [24]. 

Tại Việt Nam, triển khai các cơ chế quốc tế liên quan các hoạt động giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính, 257 dự án theo Cơ chế Phát triển sạch (CDM) và 13 Chương trình hoạt động 
theo CDM (PoA) đã được triển khai [25]. Bên cạnh đó, một số cơ chế tạo tín chỉ các–bon theo 
hình thức tự nguyện (Tiêu chuẩn vàng–GS, Tiêu chuẩn các–bon được thẩm tra–VCS) cũng 
đã được thực hiện. Từ năm 2021 trở đi, các cơ chế theo quy định tại Điều 6 Thỏa thuận Paris 
về BĐKH cũng sẽ được áp dụng, bao gồm: cơ chế đóng góp giảm nhẹ phát thải KNK và hỗ 
trợ phát triển bền vững (SDM), cơ chế buôn bán kết quả giảm nhẹ phát thải quốc tế (ITMO) 
[25]. Việc thực hiện các hoạt động giảm phát thải theo các cơ chế này này sẽ giúp tạo ra một 
kênh đầu tư mới; các doanh nghiệp được tiếp cận và áp dụng các công nghệ, sản phẩm, hệ 
thống, dịch vụ các–bon thấp tiên tiến và được tăng cường năng lực trong thực hiện các hoạt 
động giảm nhẹ phát thải KNK theo tiêu chuẩn quốc tế; góp phần thúc đẩy sự phát triển của 
một xã hội các–bon thấp [26]. 

Đồng thời, hiện nay Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang 
được soạn thảo, trong đó có nội dung về thị trường các–bon, thuế các–bon và chi trả dịch vụ 
hấp thụ và lưu trữ các–bon của các hệ sinh thái,…Đây sẽ là những chính sách sẽ có tác động 
thúc đẩy mạnh mẽ nỗ lực giảm phát thải KNK trong mọi hoạt động của xã hội. 

3.4. Một số thách thức 

Để giảm phát thải KNK từ kịch bản BAU sang kịch bản phát thải cacbon thấp, Việt Nam 
đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Chỉ riêng thực hiện 42 biện pháp ưu tiên với nguồn 
lực trong nước, kinh phí ước tính cần khoảng 1,7 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 
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2021–2030 (chiếm khoảng 0,7% GDP hàng năm). Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng chi 
cho các nhiệm vụ bảo vệ môi trường nói chung trong giai đoạn 2013–2018 là 72.422 tỷ đồng 
(tương đương 0,5 tỷ USD/năm). Trong hoạt động ứng phó với BĐKH, nguồn kinh phí phân 
bổ vẫn tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn để tăng cường năng lực chống chịu. 
Ngân sách đầu tư cho hoạt động giảm phát thải KNK chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ [27]. 

Nghiên cứu này đã thực hiện tổng hợp những thách thức đối với giảm phát thải KNK tại 
Việt Nam, được phát hiện và trình bày bởi một số nghiên cứu khoa học tiêu biểu (gồm các bài 
báo được công bố trên các tạp chí uy tín, các báo cáo kỹ thuật liên quan đến đóng góp do quốc 
gia tự quyết định của Việt Nam và các luận án tiến sĩ liên quan) trong khoảng 10 năm gần 
đây, từ 2011 đến 2021 (Bảng 5). 

Bảng 5. Các thách thức đối với giảm phát thải KNK tại Việt Nam. 

Thách thức Nguồn 

Chính sách  

 Thiếu hướng dẫn và cơ chế để chuyển kế hoạch NDC quốc gia hoặc ngành sang kế hoạch ở 

cấp địa phương. Thiếu hướng dẫn lập kế hoạch cấp tỉnh và cấp ngành để thực hiện hoặc 

lồng ghép NDC. 

[28–32] 

 Chưa có quy định cụ thể về chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án đối với các bên tham 

gia dự án theo cơ chế phát triển sạch, chưa có chế tài xử lý vi phạm đối với hoạt động thực 

hiện dự án. 

[26] 

 Chưa có môi trường pháp lý đủ hấp dẫn với các nhà tài trợ quốc tế, khối doanh nghiệp và tư 

nhân đầu tư giảm nhẹ BĐKH. 

[32–33] 

 Quy định về tiêu chuẩn công nghệ, dán nhãn thiết bị đã có hiệu lực, song việc thực hiện còn 

chậm; chưa có quy định chặt chẽ về danh mục dán nhãn cũng như tiêu chuẩn cho các loại 

thiết bị, máy móc. 

[5] 

 Sự tham gia của các bên liên quan (đặc biệt là khu vực tư nhân) trong quá trình xây dựng, 

phản hồi chính sách còn hạn chế. 

[34–35] 

 Chưa có cơ chế chính sách cụ thể, cơ chế tài chính đủ hấp dẫn để thu hút sự tham gia của 

khu vực tư nhân trong các hoạt động giảm phát thải KNK. 

[5, 31–32, 33–34]  

 Chưa có cơ chế chính sách cụ thể để thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

trong các hoạt động giảm phát thải KNK. 

[5] 

 Thể chế, chính sách về quản lý và hỗ trợ xử lý chất thải nói chung và khí thải nói riêng chưa 

hoàn thiện, còn chồng chéo và thực thi chưa tốt. 

[5] 

Tài chính, kỹ thuật và nhân lực  

 Vốn đầu tư ban đầu cho các giải pháp giảm phát thải KNK thường cao, trong khi tài chính 

cho các hoạt động giảm phát thải KNK còn hạn chế. 

[5, 26, 32, 36] 

 Cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện các biện pháp giảm phát thải KNK 

còn hạn chế. 

[5] 

 Năng lực nói chung của doanh nghiệp (năng lực tài chính, năng lực tiếp nhận, vận dụng các 

công nghệ mới) còn hạn chế. 

[29, 32, 37–38]  

 Thị trường công nghệ tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo ở Việt Nam còn hạn chế. [5] 

 Số lượng, năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật còn 

hạn chế. 

[31–30] 
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Thách thức Nguồn 

Thông tin và dữ liệu  

 Chưa có hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) hoạt động giảm phát thải KNK ở 

cấp quốc gia và cấp ngành. 

[5, 28–29] 

 Các báo cáo kiểm kê KNK có tính không chắc chắn khá cao do thông tin, số liệu còn thiếu 

và chưa đồng bộ, độ tin cậy chưa cao, việc quản lý còn chưa thống nhất. 

[39] 

 Thiếu công khai, minh bạch trong dự án các thu hút tư nhân tham gia. [32] 

 Hoạt động điều tra và thông tin kết quả điều tra đối với các nguồn năng lượng tái tạo còn 

hạn chế. 

[38] 

 Thiếu các nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ giảm phát thải KNK. [30] 

 Doanh nghiệp thiếu các thông tin về chính sách, chưa nắm rõ các cơ chế và thủ tục pháp lý 

nên các dự án thường rất chậm được thông qua. 

[26, 34–35] 

 Nhận thức của chính quyền, doanh nghiệp và người dân về các giải pháp giảm phát thải 

KNK còn hạn chế. 

[5, 29, 30–31]  

Bảng 5 cho thấy trong tổng số 20 thách thức đã liệt kê, có 5 thách thức được nhiều nghiên 
cứu tập trung phân tích, gồm: (i) Thiếu hướng dẫn, cơ chế và kế hoạch để thực hiện giảm phát 
thải KNK theo NDC ở cấp địa phương; (ii) Vốn đầu tư ban đầu cho các giải pháp giảm phát 
thải KNK thường cao, trong khi đó tài chính cho các hoạt động giảm phát thải KNK còn hạn 
chế; đặc biệt (iii) Chưa có cơ chế chính sách đủ hấp dẫn để thu hút sự tham gia của khu vực tư 
nhân trong các hoạt động giảm phát thải KNK; (iv) Năng lực của doanh nghiệp (cả về tài 
chính và kỹ thuật công nghệ) còn hạn chế; và (v) Nhận thức chung của xã hội về các giải pháp 
giảm phát thải KNK còn hạn chế.  

Việc có nhiều nghiên cứu cùng phát hiện ra 5 vấn đề này cho thấy đây chính là những 
thách thức nổi bật nhất đối với nỗ lực giảm phát thải KNK của Việt Nam. Trong đó, những 
thách thức về chính sách sẽ đòi hỏi thời gian hoàn thiện và ban hành các hướng dẫn chi tiết 
cho việc thực hiện. Các vấn đề về tài chính, kỹ thuật và nhân lực cũng cần nhiều thời gian để 
cải thiện, hơn nữa việc huy động các nguồn lực này thường cần chính sách đi trước tạo điều 
kiện phù hợp. Thách thức về nhận thức chung của xã hội cũng đòi hỏi thời gian thiết kế và 
thực hiện các chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức cho nhiều đối tượng khác nhau trong 
xã hội. Như vậy, có thể thấy các thách thức trên đều chỉ có thể được giải quyết triệt để trong 
dài hạn. Do đó, những nỗ lực cải thiện cần được bắt đầu sớm nhất có thể.  

Trước mắt, về chính sách, nên tập trung vào việc ban hành kế hoạch thực hiện NDC ở các 
cấp độ và tạo cơ chế thu hút khu vực tư nhân tham gia trong việc giảm phát thải KNK. Hiện 
tại, trong các chính sách ứng phó với BĐKH quốc gia, nội dung liên quan đến vai trò của 
doanh nghiệp còn rất hạn chế. Hầu hết các văn bản chính sách trước 2015 đều không đề cập 
hoặc đề cập rất ít đến vai trò của doanh nghiệp [34]. Cần lưu ý rằng ngay cả các biện pháp 
được coi là “không hối tiếc” và đáng được ưu tiên thực hiện nhưng cũng cần có tài chính cho 
các khoản đầu tư trước (thay đổi thiết bị, thay đổi mô hình hay chuỗi sản xuất). Vì vậy, việc 
thu hút đa dạng các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ khu vực tư nhân sẽ giúp giải quyết 
được tốt hơn thách thức về tài chính này. Tiếp theo đó, chính các biện pháp “không hối tiếc” 
này sẽ tạo ra lợi ích ròng cho các bên thực hiện, đồng thời tạo hiệu ứng kéo theo việc giảm 
phát thải KNK trong các lĩnh vực khác. Trong quá trình tham gia thực hiện này, nhận thức 
của các bên liên quan cũng sẽ được nâng cao, kết hợp với các chương trình đào tạo và nâng 
cao nhận thức, giúp việc giảm phát thải KNK được lồng ghép mở rộng trong mọi hoạt động 
kinh tế–xã hội. 

Bên cạnh đó, cũng cần nghiên cứu, thiết kế và áp dụng các cơ chế thúc đẩy giảm phát thải 
như thị trường mua bán phát thải; chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của hệ sinh 
thái;...) để tạo nguồn tài chính bền vững hỗ trợ thực thi các biện pháp giảm phát thải. 
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4. Kết luận 

Mặc dù phát thải KNK của Việt Nam hiện chưa lớn nhưng đang gia tăng với tốc độ cao 
(tăng 1,88 lần trong giai đoạn 2000–2014 và dự báo sẽ tăng hơn 3 lần trong giai đoạn 
2014–2030 nếu không có các biện pháp tích cực). Nghiên cứu này thực hiện phân tích trong 
các giai đoạn 2000–2014 và 2014–2030 cho thấy có sự thay đổi về thứ tự các lĩnh vực phát 
thải. Kể từ năm 2002, năng lượng đã vượt qua nông nghiệp, trở thành lĩnh vực phát thải lớn 
nhất (chiếm 53,4% năm 2014 và 71,3% năm 2030). Đến năm 2025, phát thải trong lĩnh vực 
IP theo dự báo vượt lên đứng thứ hai (chiếm 15,2% năm 2025 và 14,4% năm 2030). Tỷ lệ 
phát trong nông nghiệp giảm mạnh, từ đứng thứ nhất vào năm 2020 (chiếm 47,9%) tụt xuống 
vị trí thứ ba kể từ năm 2025 và chiếm 11,5% tổng lượng phát thải KNK quốc gia vào năm 
2030. Phát thải trong lĩnh vực chất thải chiếm tỷ lệ nhỏ nhất (chiếm 5,8% năm 2020, giảm 
xuống còn 4,7% vào năm 2030). Lĩnh vực LULUCF chuyển từ phát thải KNK năm 2000 
sang hấp thụ kể từ năm 2005. 

Bài báo này cũng phân tích các cơ hội giảm phát thải của Việt Nam. Đó trước hết là các 
biện pháp “không hối tiếc” (no–regret) có chi phí giảm phát thải ròng âm, với tổng tiềm năng 
giảm phát thải năm 2030 ước tính 45,5 triệu tấn CO2tđ (chiếm 4,9% tổng lượng phát thải theo 
dự báo) và tổng nhu cầu tài chính để thực hiện trong giai đoạn 2021–2030 ước tính khoảng 
3,9 tỷ USD. Khi ngân sách quốc gia còn hạn chế, việc giảm phát thải KNK trước hết cần ưu 
tiên những biện pháp này. Ngoài ra, nghiên cứu đã chỉ ra và phân tích 05 thách thức chính đối 
với việc giảm phát thải KNK. Đó là thách thức về chính sách gồm (i) Thiếu hướng dẫn, cơ 
chế và kế hoạch để thực hiện giảm phát thải KNK theo NDC ở cấp địa phương; (ii) Chưa có 
cơ chế chính sách đủ hấp dẫn để thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân trong các hoạt động 
giảm phát thải KNK; và những thách thức về nguồn lực, đặc biệt là (iii) Vốn đầu tư ban đầu 
cho các giải pháp giảm phát thải KNK thường cao, trong khi đó tài chính cho các hoạt động 
giảm phát thải KNK còn hạn chế; (iv) Năng lực tài chính và kỹ thuật của doanh nghiệp chưa 
cao và (v) Nhận thức chung của xã hội về các giải pháp giảm phát thải KNK còn hạn chế. 
Theo đó, các vấn đề cần tập trung trước hết là ban hành kế hoạch thực hiện NDC ở các cấp và 
tạo cơ chế thu hút khu vực tư nhân tham gia trong việc giảm phát thải KNK; ưu tiên thực hiện 
24 biện pháp giảm phát thải “không hối tiếc”, từ đó tạo hiệu ứng dẫn dắt nỗ lực chung trong 
các lĩnh vực khác; kết hợp với các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức nhằm mở rộng 
việc áp dụng các biện pháp giảm phát thải KNK trong mọi hoạt động kinh tế–xã hội. 

Đóng góp cho nghiên cứu: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: N.H.N.; Lựa chọn phương pháp 
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Abstract: This paper evaluates the current situation and the forecast of GHG emissions in 
Vietnam for the period of 2000–2030 and analyses the insights of 5 main sectors including: 
energy, agriculture, industrial processes, waste and land use, land use change and forestry. 
The paper also sheds light on the opportunities and challenges in the field of GHG emission 
reduction. Accordingly, Vietnam has an advantage with plenty of “no–regret” measures, 
which have negative emission reduction costs but can result a total emission reduction of 
4.9%, which is more than half of the commitment level of 9% according to the updated 
NDC, while required up-front investment is 3.9 billion VND for the period of 2021–2030. 
The article also analyzes the five most prominent challenges today, especially emphasizing 
(i) Lack of specific plans and guidelines to reduce GHG emissions at the local level; and (ii) 
Lack of effective policies and mechanisms to mobilize the private sector for greenhouse gas 
mitigation. Accordingly, the article proposes the main focuses for Vietnam in the coming 
years. 
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