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NGHI QUYÉT
lian liỉtnh Chương trình  hành động tiếp tục (hực hiện Nghị quyết 

số 24-NQ/TW  của Ban C hấp hành T rung ương Dâng khoá XI 
về  chủ động ứng phó vói bien đổi khí hậu, lãng ctròìig quàn lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kct luận số 56-KL/TW 
ngày 23 tháng 8 năm 2019 cùa Bộ Chính trị

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chinh phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 
đoi, bo sung một so điều của Luật Tổ chức Chinh phù và Luật Tô chức chinh 
quyến địa phương ngày 22 thảng IỊ  năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 24-NQrnV ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Hội 
nghị lần thử bảy Ban Chap hành Trung ubtìg Đảng khoả X ì về chủ động irtìg 
phó với biến đoi khi hậu, tăng cttờĩĩg quản lý tài nguyên và báo vệ môi trường;

Cân cứ Kết luận số 56-KUTW ngày 23 thủng 8 năm 20 Ị 9 của Bộ Chỉnh 
trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyểt Trung ương 7 khóa XI về chủ động ỉhtg 
phó với biển đoi kiìi hậu, tâng Cĩỉờng quán lý tài nguyên và bảo vệ mói truòng;

Theo đề nghị cùa Bộ trưởng Bộ Tài nguyèn và Mái trườììg,

QUYẺT NGH Ị:

Dieu 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết nảy Chương trinh hành động tiếp 
tục thực hiện Nghị quyct sổ 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của 
Ban Chắp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến dổi 
khi hậu, tăng cường quản lý tải nguyên và bào vệ môi trường theo Ket luận số 
56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị.

Diều 2. Nghị quyết này có hiộu lực từ  ngày ký và thay thể Nghị quyết 
sổ 08-NQ/CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 ban hành Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết sổ 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu, tăng cường quản ỉỷ tài nguycn và bào vệ môi trường.
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Diều 3. Bộ truởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc 
Chinh phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc trung 
ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị quyết này,

AW  nhộn:
- Ban Bỉ thư Trung ưang Đảng;
- Thù tướng, cổc Phỏ Tl«ủ tướng Chính phù;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chír
- IIDND. UBND cảc tỉnh, thành phổ trục tliuộc
- Vfin phòng Trung ương vả các Ban của Đảng;
- Vfin phòng Tổng Bí thu;
- Vin phồng Chú tịch nước;
- Viln phòng Ọuổc hội;
• Tòa án nhán dán tổi cao;
-  Viện kiểm sát nhân dản tối cao;
-  ửy  ban trung ương Một trận Tổ quốc Việt Nam;
• Cơ qunn (rung uưng cùa các doản the;
-  VPCP: BTCN, các PCN. Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 

cảc Vụ, Cục, Công bảo;
- Lưu: VT, NN (2). 96
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TRỈNH HÀNIi DỘNG CỦA CIIÍNII PHỦ 
về ticp tục thực hiện Nghị cỊuyct số 24-NQATVV của Ban Chấp liảnlì 

Trung ương Đảng khoá XI về chủ dộng ứng phó vói biến đổi khí hậu, 
tâng cường quàn lý tài nguycn và bảo vệ môi trường 

theo Kct luận số 56-K iỵny  ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị 
(BơJi hành kàtì ứìco Nghị qiạù sô O&NQ-CP ngàyií/tháĩg 01 nàn 2021 cih O M  phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU

1. Xác định toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ 
nhằm quán triệt và chi đạo các ngành, các cắp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
sổ 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với bién đôi khí hậu, tăng cường 
quản lý tài nguyên và bào vệ mỏi trường theo Kết luận số 56-KL/TW cùa 
Bộ Chính trị, hướng tới phát triển bền vừng đất nước.

2. Chương trình hành động của Chinh phú được thực hiện dcn năm 2025, 
làm cản cứ đẻ các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình, tồ 
chức triên khai, kiêm tra, giám sát, đánh giá việc- thựo íiiân tcết luận số 56-KJVTW 
và Nghị quyct số 24-NQ/TW.

3. Tiếp lục thực hiện các kế hoạch, chương trinh, đc án, dự án về 
ứng phó với bicn đôi khí hậu, quản lý tài nguycn và bảo vệ môi trường 
đã được phê duyệt và xây dựng, tricn khai thực hiện một sổ kế hoạch, 
chương trinh, đề án, dự án mở mới giai đoạn đến năm 2025.

4. Đen năm 2025, phấn đấu đạt một số mục tiêu cụ thể sau:

a) v ề  ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Nâng cao năng lực ứng phó với bicn đổi khí hậu; bảo đảm 100% 
các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương xây dựng, ban hành và thực hiện 
Ke hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khi hậu. 
Chủ động phòng, chống và giảm thiều thiệt hại thicn tai, nhất là khu vực miền 
núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên; giảm 30% thiệt hại về người đối 
với các loại hình ihicn tai cỏ cường độ, quy mô tương đương đă xảy ra trong 
giai đoạn 2015 - 2020. Chủ động phòng, chỏng triều cường, n^ập lụt, xâm 
nhập mặn ở khu vực đổng bẳng sông Cửu Long, Thành phổ Hồ Chí Minh, 
Cần Thơ và các thành phổ ven biển khác.

- Giảm 7,3% phát thải khí nhà kính so với kịch bàn phát triền thông 
thường (BAƯ); đạt mức tict kiệm năng lượng 5,0 - 7,0% tỏng tiêu thụ năng lượng.
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