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T
rong khoảng thời gian từ năm 2007 (COP13 ở Bali, Indonexia) đến năm 2011 (COP17 ở Durban,

Nam Phi) đã xuất hiện và phát triển một cơ chế giảm nhẹ biến đổi khí hậu (BĐKH) mới đối với các

nước đang phát triển, được gọi là “các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính (KNK) phù hợp với

điều kiện quốc gia (NAMA)”. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất các bước xây dựng và thực hiện

NAMA. 

1. Tổng quan về NAMAs

Lịch sử hình thành và phát triển NAMAs

Trong khoảng thời gian từ năm 2007 (COP13 ở
Bali, Indonexia) đến năm 2011 (COP17 ở Durban,
Nam Phi) đã xuất hiện và phát triển một cơ chế
giảm nhẹ BĐKH mới đối với các nước đang phát
triển, được gọi là “các hoạt động giảm nhẹ phát thải
KNK phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA)”.

1) Khái niệm về NAMA

Các văn bản trong các Thỏa thuận Cancun định
nghĩa NAMA như sau:

1/CP.16-48 đồng ý rằng các nước đang phát
triển sẽ có các hoạt động giảm thiểu phát thải KNK
phù hợp với quốc gia trong bối cảnh phát triển bền
vững, thông qua các hỗ trợ tài chính, công nghệ và
tăng cường năng lực, nhằm đạt được một lượng
giảm phát thải tương đối vào năm 2020 so với kịch
bản phát triển thông thường (business as usual-
BAU);

1/CP.16-61. Cũng quyết định rằng sự hỗ trợ các
hoạt động giảm thiểu phát thải KNK từ quốc tế sẽ
được đo lường, báo cáo và kiểm chứng trong nước
và quốc tế theo phương thức phù hợp với hướng
dẫn được UNFCCC xây dựng (UNFCCC, 2011b).

Hiện nay, các văn bản trên vẫn còn đang được
thảo luận, bởi nhiều chuyên gia cho rằng định
nghĩa của NAMA vẫn còn chưa rõ ràng (Van Tilburg
và NNK, 2011). NAMA cũng được định nghĩa theo

các cách khác nhau trong các nghiên cứu khác

nhưng các ý tưởng chính của những định nghĩa này

chủ yếu dựa trên các văn bản trong các Thỏa thuận

Cancun 

2) Phân loại NAMAs

Theo hình thức huy động vốn thì có thể chia

NAMAs làm 3 loại: 

• NAMAs đơn phương: các nước đang phát triển

thực hiện các hoạt động giảm nhẹ mà không có tài

chính quốc tế;

• NAMAs được hỗ trợ: các nước đang phát triển

thực hiện các hoạt động giảm phát thải KNK với sự

hỗ trợ tài chính từ các nước phát triển thông qua

hợp tác song phương/đa phương hoặc Quỹ khí hậu

xanh;

• NAMAs tạo tín chỉ: hiện nay, NAMAs tạo tín chỉ

chưa được coi là NAMAs tại thỏa thuận Cancun, tuy

nhiên một số quốc gia đề nghị là chuyển một số

NAMAs thành tín chỉ bằng cơ chế thị trường. 

2. Các bước xây dựng NAMAs

Hiện tại, UNFCCC vẫn chưa đưa ra hướng dẫn

xây dựng NAMAs, tuy nhiên, một số tổ chức quốc

tế (như GIZ và Ecofys) cũng đã đưa ra khung xây

dựng NAMAs theo cách tiếp cận của mình. Trong

bài báo này, nhóm nghiên cứu dựa trên các tài liệu

quốc tế đã đề xuất khung xây dựng NAMAs cho Việt

Nam thể hiện trong Hình 1.
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Hình 1. Các bước xây dựng và
thực hiện NAMAs

a. Giai đoạn xây dựng và đề xuất NAMAs

Bước 1: Xác định và cho điểm cho các phương án
giảm nhẹ

Bước đầu tiên là cần phải phải xác định tiềm
năng NAMAs, đánh giá sơ bộ chi phí và lợi ích của
việc thực hiện NAMAs và mức độ khả thi. Sự tham
gia của nhiều Bộ/ngành liên quan trong bước này là
yếu tố quan trọng đối với sự hợp tác liên Bộ/ngành
trong xây dựng NAMAs sau này. Kết quả đầu ra của
Bước 1 là một danh sách liệt kê các NAMAs tiềm

năng và các thông tin cụ thể của từng NAMAs.

Bước 2: Ưu tiên và lựa chọn NAMAs

Tại bước tiếp theo, các cơ quan Nhà nước phải

ưu tiên và lựa chọn những NAMAs có thể xây dựng

thành Đề cương tổng quát và Đề cương chi tiết. Đây

chính là lựa chọn mang tính chất chính trị và vì thế

cần sự tham gia của các nhà ra quyết định chính

sách cấp cao. Kết quả của Bước 2 này là một danh

sách thu gọn các NAMAs tiềm năng.

Bảng 1. Ví dụ về tiềm năng NAMAs của Việt Nam

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Bước 3: Chuẩn bị Đề cương NAMAs tổng quát 

Đề cương NAMAs tổng quát cần nêu ra được
một số nội dung của đề xuất NAMAs, bao gồm mục
tiêu, các hoạt động chính, kế hoạch thực hiện và
giám sát và ước tính được mức tài chính cần cho

việc thực hiện (Röser và NNK, 2011). Sau đó, dựa
trên thảo luận giữa bên đề xuất và nhà tài trợ, đề
cương tổng quát NAMAs sẽ được chi tiết hóa bằng
cách đưa vào các thông tin cần thiết để có thể tiến
đến một thỏa thuận tài chính (Bước 4). Kết quả đầu
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ra của Bước 3 là Đề cương tổng quát cho một (một
số) NAMAs tiềm năng.

Một Đề cương NAMAs tổng quát cần phải có các
mục sau: (i)Thông tin cơ bản về lĩnh vực và các
chính sách/biện pháp giảm nhẹ hiện có trong lĩnh
vực đó (không bắt buộc); (ii) Mô tả NAMAs và sự cần
thiết thực hiện NAMAs; (iii) Các rào cản khi thực
hiện; (iv) Đánh giá nhu cầu cần được hỗ trợ; (v) Các
lợi ích kép; (vi) Chi phí và các lựa chọn tài chính; (vii)
Kế hoạch MRV bao gồm các chỉ số thực hiện; và (viii)
Kế hoạch hành động.

Bước 4: Xây dựng Đề cương NAMAs chi tiết

Đề cương NAMAs chi tiết cần miêu tả cụ thể đề
xuất NAMAs, bao gồm mục tiêu, các hoạt động đề
xuất, kết quả dự kiến bao gồm lượng giảm phát thải
KNK, lợi ích kép và đối tượng hướng đến, yêu cầu
tài chính và kế hoạch thực hiện và giám sát  (Röser
và NNK, 2011). Đề cương cần phải đủ chi tiết để có
thể làm cơ sở cho hoạt động đàm phán về các điều
kiện hỗ trợ và việc thực hiện NAMAs giữa bên đề
xuất và bên tài trợ. Khó khăn trong việc xây dựng
đề cương NAMAs chi tiết là việc xây dựng sắp xếp
tài chính và MRV. Kết quả của Bước 4 là một (một
số) đề cương NAMAs chi tiết. 

Đối tượng hướng đến của đề cương NAMAs chi
tiết là các nhà hoạch định chính sách, đối tượng sẽ
quyết định việc thực hiện NAMAs, và các nhà tài trợ
tiềm năng. Vì thế, đề cương NAMAs chi tiết sẽ cần
phải cụ thể hơn đề cương NAMAs tổng quát ở
những vấn đề sau:

Thông tin chi tiết về tài chính: chi phí và lợi ích
của việc thực hiện NAMAs;

Đường cơ sở chi tiết;

Thu thập thông tin về các nhà tài trợ tiềm năng,
bao gồm danh sách thu gọn các nhà tài trợ tiềm
năng và các tiêu chí để nhận tài trợ;

MRV: Xây dựng được phương pháp MRV rõ ràng,
đối với cả UNFCCC và nhà tài trợ NAMAs. Bên cạnh
MRV lượng giảm phát thải KNK, nếu có thể thì xây
dựng cả phương pháp MRV lợi ích kép từ việc thực
hiện NAMAs. Bên đề xuất và bên tài trợ NAMAs
cũng cần thỏa thuận về hậu quả nếu không thực
hiện NAMAs cũng như đánh giá những số liệu đã
có và những số liệu còn thiếu;

Một kế hoạch hành động rõ ràng, bao gồm
danh sách các hoạt động, cơ quan chịu trách nhiệm
và thời gian thực hiện.

Bước 5: Tìm nguồn tài trợ cho NAMAs

Hiện tại, có hai cách để tìm nguồn hỗ trợ tài
chính và kỹ thuật cho NAMAs: (i) thông qua Trang
đăng ký NAMAs của UNFCCC với tư cách là cầu nối
giữa bên đề xuất NAMAs và bên tài trợ và (ii) các cơ
quan đề xuất trực tiếp liên hệ với các nhà tài trợ
tiềm năng để đề xuất NAMAs.

Cách 1: Tìm nguồn tài trợ thông qua UNFCCC 

Giới thiệu về Trang mạng đăng ký NAMAs của
UNFCCC (UNFCCC Registry)

Hội nghị các bên lần, tại phiên họp thứ 16, đã
quyết định thành lập Ban đăng ký cho các NAMAs
tìm tài trợ quốc tế nhằm: (i) Hỗ trợ các bên đề xuất
NAMAs có thể gặp được các nhà tài trợ cho tài
chính, công nghệ và tăng cường năng lực; và (ii)
Thông tin về các NAMAs khác có thể cũng chia sẻ
tại Ban đăng ký UNFCCC.Cơ sở dữ liệu của Trang
mạng đăng ký NAMAs bao gồm các thông tin sau:

(a) Các NAMAs đang tìm nguồn tài trợ quốc tế; 

(b) Các NAMAs khác đệ trình để được công
nhận; 

(c) Thông tin về việc hỗ trợ chuẩn bị và thực hiện
NAMAs; 

(d) Thông tin về các NAMAs nhận hỗ trợ quốc tế
và các hỗ trợ tương ứng sau khi bên đề xuất đã gặp
được nhà tài trợ. 

Cách đệ trình NAMAs lên Trang mạng đăng ký
NAMAs của UNFCCC

Tùy vào mục đích sử dụng Trang mạng đăng ký
NAMAs, các bên sẽ phải điền thông tin vào các mẫu
văn bản tương ứng cung cấp bởi UNFCCC rồi gửi về
địa chỉ mail: NAMA-Registry@unfccc.int. Sau khi
Trang mạng đăng ký NAMAs nhận được các đề xuất
NAMAs và thông tin về các nguồn tài trợ sẵn có,
Trang mạng sẽ đóng vai trò trung gian giúp bên đề
xuất NAMAs tìm gặp được nhà tài trợ phù hợp. Sau
đó, bên đề xuất NAMAs và nhà tài trợ cần phải tiếp
tục trao đổi, thảo luận dựa trên Đề cương NAMAs
chi tiết để có thể đi đến một thỏa thuận tài chính
giữa hai bên.

Cách 2: Bên đề xuất NAMAs chủ động tìm nguồn
tài trợ, không thông qua Trang mạng đăng ký NAMAs
của UNFCCC

Ngoài việc sử dụng Trang mạng đăng ký NAMAs
của UNFCCC, các cơ quan đề xuất NAMAs cũng có
thể chủ động tìm nguồn tài trợ. Bên đề xuất có thể
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tham khảo trang mạng Các lựa chọn Tài chính Khí
hậu (Climate Finance Options) đã tổng hợp nhiều
nguồn tài trợ cho các hoạt động thích ứng và giảm
nhẹ tại các quốc gia đang phát triển.

b. Giai đoạn thực hiện và MRV

Một khi NAMAs đã được thực hiện, cần phải
theo đúng kế hoạch đã vạch ra, việc sắp xếp tài
chính và tổ chức cần được thực hiện và tiến độ cần
phải được giám sát. Kế hoạch MRV như đã thỏa
thuận giữa bên tài trợ và bên đề xuất trong giai
đoạn xây dựng NAMAs cần phải được thực hiện
nhằm đo đạc, báo cáo và thẩm định lượng giảm
phát thải KNK sau khi thực hiện NAMAs, cũng như
MRV các vấn đề khác của NAMAs, như là lợi ích kép.

Những người xây dựng NAMAs cần phải có
trách nhiệm xây dựng kế hoạch MRV và những

người thực hiện NAMAs cần phải có trách nhiệm
thực hiện kế hoạch MRV.

Quy trình MRV:

Như đã trình bày ở chương 2, có hai loại NAMAs
đã chính thức được quốc tế công nhận: (i) NAMAs
đơn phương và (ii) NAMAs nhận sự hỗ trợ của quốc
tế. Quy trình MRV cho hai loại NAMAs này là khác
nhau.

- Đối với loại NAMAs đơn phương, việc thực hiện
NAMAs sẽ được MRV bởi các cơ quan có thẩm
quyền trong nước. Kết quả MRVs sẽ được phản ánh
trong Báo cáo Cập Nhật Hai năm 1 lần (BUR) và
Thông báo quốc gia (NC). Các kết quả MRV này sẽ
được thẩm định bởi Cơ quan Tư vấn và Phân tích
Quốc tế (ICA). Hình 2 thể hiện quy trình MRV cho
NAMAs đơn phương.

Hình 2. Quy trình MRV cho NAMAs đơn phương

Đối với loại NAMAs nhận hỗ trợ quốc tế, việc
thực hiện NAMAs sẽ được MRV bởi các cơ quan có
thẩm quyền trong nước. Sau đó, kết quả MRV này sẽ
được kiểm tra bởi MRV quốc tế. Kết quả MRV sẽ
được phản ánh trong Báo cáo Cập Nhật Hai năm 1

lần (BUR) và Thông báo quốc gia (NC). Các kết quả

MRV này sẽ được thẩm định bởi Cơ quan Tư vấn và

Phân tích Quốc tế (ICA). Hình 3 thể hiện quy trình

MRV cho NAMAs nhận sự hỗ trợ quốc tế.

Hình 3. Quy trình MRV cho NAMAs nhận sự hỗ trợ quốc tế
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