
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:            /BTNMT-BĐKH 

V/v giới thiệu Kịch bản biến đổi khí hậu  

phiên bản cập nhật năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng 12 năm 2021 

   Kính gửi:…………………………………………………………………. 

Năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lần đầu tiên công bố Kịch bản 

biến đổi khí hậu nhằm phục vụ cho việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu 

đến các ngành, lĩnh vực, khu vực và sử dụng trong quá trình xây dựng và cập nhật 

chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của ngành, vùng, địa phương. Trong 

thời gian qua, Kịch bản biến đổi khí hậu đã thường xuyên được Bộ xây dựng cập 

nhật và công bố. Đến nay, Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020 

đã được hoàn thành. 

Nội dung Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản năm 2020 được xây dựng cập 

nhật sử dụng các công bố mới nhất của Ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu 

(IPCC): Báo cáo đặc biệt về tác động của sự nóng lên toàn cầu khi nhiệt độ trung 

bình toàn cầu vượt ngưỡng 1,5oC so với thời kỳ tiền công nghiệp; Báo cáo đặc biệt 

về biến đổi khí hậu và đất; Báo cáo đặc biệt về thay đổi đại dương và thay đổi băng 

quyển. Kịch bản cũng đã sử dụng số liệu quan trắc và số liệu mô hình số độ cao của 

Việt Nam cập nhật đến năm 2020, bổ sung 10 phương án mô hình toàn cầu và 6 mô 

hình khu vực để dự tính các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nguy cơ 

ngập do nước biển dâng chi tiết đến các đơn vị hành chính cấp huyện, các đảo và 

quần đảo của Việt Nam. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Quý cơ quan Kịch bản biến đổi khí 

hậu phiên bản cập nhật năm 2020 để nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xây 

dựng, cập nhật chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Viện KHKTTV&BĐKH; 

- Lưu: VT, VP(TH), BĐKH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
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