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GEMMES Việt Nam  

Việt Nam thường được coi là một trong những quốc gia dễ bị tổn 
thương nhất trước biến đổi khí hậu. Bộ Tài nguyên và Môi trường  
của Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã thực hiện một dự 
án hợp tác nghiên cứu khoa học đầy tham vọng là dự án GEMMES 
Việt Nam, với mục tiêu chung là hỗ trợ Việt Nam triển khai Thỏa 
thuận khí hậu Paris liên quan đến tác động và thích ứng. Được tài trợ 
bởi chương trình “Facility 2050”, phối hợp với Viện Nghiên cứu về sự 
Phát triển Pháp (IRD), dự án đã công bố ba báo cáo: báo cáo đánh 
giá đầu tiên được công bố vào năm 2021 nhân Hội nghị  COP26; tiếp 
theo là hai báo cáo tổng kết, dựa trên những kết quả của báo cáo đầu 
tiên, đã được công bố vào năm 2022 nhân Hội nghị COP27.

Báo cáo tổng kết: “Các Tác động và Thích ứng  
với Biến đổi Khí hậu Quốc gia”
Về mặt khí hậu, báo cáo này mô tả việc phát triển một tập hợp các 
kịch bản khí hậu mới sử dụng các mô hình khí hậu toàn cầu CMIP6 
được trình bày trong Báo cáo Đánh giá mới nhất của IPCC năm 2021. 
Báo cáo cũng xem xét các cơ hội công nghiệp và công nghệ cho Việt 
Nam trong “cuộc đua xanh” để đạt được mức phát thải ròng bằng 
không. Cuối cùng, báo cáo cung cấp một đánh giá động về các tác 
động của khí hậu và các chiến lược thích ứng ở cấp độ kinh tế vĩ mô.  
https://www.afd.fr/en/ressources/gemmes-vietnam-national- 
climate-change-impacts-adaptation-final-report 

Báo cáo: “Tình trạng khẩn cấp Đồng bằng sông Cửu Long  
Chiến lược Thích ứng với Khí hậu và Môi trường đến năm 2050” 
Báo cáo này nghiên cứu tính nhất quán giữa các kế hoạch thích 
ứng hiện tại và kiến thức khoa học về biến đổi môi trường; đề xuất 
các phương án thích ứng khả thi khác nhau để giải quyết các áp lực 
tương ứng; nghiên cứu làm thế nào các cấp quản lý trung gian có thể 
giúp thúc đẩy các động lực lý-sinh của Đồng bằng sông Cửu Long 
theo hướng bền vững.
https://www.afd.fr/en/ressources/mekong-delta-emergency- 
climate-environmental-adaptation-strategies-2050 
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Nguyên tắc và cách thức tổ chức   
chuỗi hội thảo trực tuyến  
GEMMES Việt Nam 2023

Là phần tiếp theo của chuỗi hội thảo trực tuyến được tổ chức vào 
năm 2022, chuỗi hội thảo trực tuyến năm 2023 này nhằm củng cố 
các đánh giá triển vọng về các chiến lược chuyển đổi chống chịu cho 
Việt Nam đến năm 2050 đã được phát triển cho đến nay. Các báo 
cáo tại chuỗi hội thảo này dựa trên hai báo cáo tổng kết được công 
bố vào cuối năm 2022, trong đó có trình bày chi tiết những phát hiện 
của Báo cáo Quốc gia và một số chương của Báo cáo Mê kông.

Đây cũng sẽ là cơ hội để củng cố cộng đồng các nhà khoa học Việt 
Nam và Pháp hoặc châu Âu về các vấn đề khí hậu, bao gồm nhiều 
bên liên quan với tinh thần rằng các bằng chứng về khí hậu và kinh 
tế sẽ truyền cảm hứng cho đối thoại chính sách về chiến lược biến 
đổi khí hậu.

Các kết quả nghiên cứu sẽ được thảo luận trên phương diện khoa 
học cùng với những hàm ý chính sách của chúng trong quá trình xây 
dựng đánh giá triển vọng về các chiến lược thích ứng ở Việt Nam.

Mỗi buổi hội thảo trực tuyến sẽ kéo dài 60 phút, bao gồm 30 phút 
trình bày, 15 phút nhận xét từ một chuyên gia mời và 15 phút thảo 
luận mở. Các phiên họp có thể được ghi lại và sử dụng làm tài liệu 
tham khảo cho các nhà báo viết về khoa học.

email liên hệ đăng ký  > linhha.nguyenthi@ird.fr



Phiên 1 > Ngày 15 tháng 3 năm 2023  

9:30 sáng (giờ châu Âu) / 3:30 chiều (giờ Việt Nam)
Công bố báo cáo tổng kết của dự án GEMMES Việt Nam
Chủ tọa TS. Tăng Thế Cường [ Cục Trưởng Cục Biến đổi Khí hậu/ Bộ TNMT ],  
Ông Hervé Conan [ Giám đốc AFD Việt Nam ], TS. Marie-Noëlle Woillez [ AFD ]

Chi tiết hoá thống kê và dự tính xác suất phục vụ phân tích  
rủi ro khí hậu tại Việt Nam
Chủ tọa PGS.TS. Ngô Đức Thành [ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ  
Hà Nội ] và TS. Trần Anh Quân [ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội ]
Dựa trên Phần 1 của Báo cáo Quốc gia

Phiên 2 > Ngày 29 tháng 3 năm 2023 

10.00 sáng (giờ châu Âu) / 3:00 chiều (giờ Việt Nam)
Con đường công nghiệp xanh  
của Việt Nam giữa phơi nhiễm carbon và khí hậu
Chủ tọa TS. Guilherme Magacho [ AFD ]
Dựa trên Phần 2 của Báo cáo Quốc gia

Phiên 3 > Ngày 12 tháng 4 năm 2023  

10.00 sáng (giờ châu Âu) / 3:00 pm chiều (giờ Việt Nam)
Chiến lược canh tác lúa có khả năng phục hồi và các-bon thấp
Chủ tọa GS. Lê Toàn Thuỷ [ CESBIO ]
Dựa trên Trọng tâm 5 của Báo cáo Mê kông

Phiên 4 > Ngày 19 tháng 4 năm 2023  

10.00 sáng (giờ châu Âu) / 3:00 chiều (giờ Việt Nam)
Di cư để thích nghi
Chủ tọa TS. Clara Jullien [ Đại học Paris 1 ]
Dựa trên Trọng tâm 7 của Báo cáo Mê kông

Phiên 5 > Ngày 10 tháng 5 năm 2023

10.00 sáng (giờ châu Âu) / 3:00 chiều (giờ Việt Nam)
Đánh giá triển vọng tích hợp về tác động khí hậu,  
chiến lược thích ứng, và chiến lược phát thải ròng bằng không
Chủ tọa TS. Etienne Espagne [ AFD, hiện làm việc tại Ngân hàng Thế giới ]
Dựa trên Phần 3 của Báo cáo Quốc gia

Phiên 6 > Ngày 17 tháng 5 năm 2023

10.00 sáng (giờ châu Âu) / 3:00 chiều (giờ Việt Nam)
Vai trò của các bể chứa nước chống xâm nhập mặn  
ở Đồng bằng sông Cửu Long
Chủ tọa TS. Sepehr Eslami [DELTARES]
Dựa trên Trọng tâm 4 của Báo cáo Mê kông



Về dự án GEMMES Việt Nam

Dự án GEMMES Việt Nam là một dự án nghiên cứu kéo dài ba năm 
nhằm đáp ứng nhu cầu từ Việt Nam với mục tiêu đánh giá tốt hơn 
các tác động kinh tế xã hội của biến đổi khí hậu trong tương lai 
và phát triển một tầm nhìn triển vọng về các hành động thích ứng 
có thể triển khai. Áp dụng Biên bản Ghi nhớ được ký kết tại Điện 
Elysée vào tháng 3 năm 2018 giữa Bộ Tài nguyên và Môi Trường 
Việt Nam và AFD, dự án GEMMES Việt Nam có mục đích đề xuất 
một nghiên cứu tổng hợp về các khía cạnh khác nhau của các tác 
động kinh tế-xã hội của biến đổi khí hậu và các chiến lược thích 
ứng có thể triển khai. Dự án được cùng phát triển giữa Cơ quan 
Phát triển Pháp [AFD] và Cục Biến đổi Khí hậu của Bộ Tài nguyên  
và Môi trường [Bộ TNMT/DCC], với sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu 
về sự Phát triển Pháp [IRD] và Viện Khí tượng Thủy văn và Biến 
đổi Khí hậu [IMHEN]. Dự án được tài trợ bởi chương trình “Facility 
2050”. Dự án được chính thức bắt đầu vào cuối năm 2019 sau khi 
Biên bản Ghi nhớ được ký kết giữa Bộ TNMT/DCC và AFD.

https://www.afd.fr/en/analysis-socio-economic-impacts- 
climate-change-vietnam-and-adaptation-strategies     


