
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

 

Số:             /CHHVN-KHCNMT 

V/v công bố Báo cáo Đánh giá khí hậu 

quốc gia. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng 01 năm 2022 
 

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc 
 

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia năm 

2021, trong đó cung cấp các thông tin cơ bản về đặc điểm, diễn biến, xu thế, mức độ 

dao động, biến đổi của khí hậu và khí hậu cực đoan; mức độ phù hợp của kịch bản 

biến đổi khí hậu và việc sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu trong các hoạt động ứng 

phó với biến đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu và kết quả của hoạt động ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

(Chi tiết Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia năm 2021 đề nghị truy cập trên 

trang thông tin điện tử của Cục HHVN, địa chỉ: http://www.vinamarine.gov.vn tại mục 

Văn bản quy phạm pháp luật).  

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các đơn vị trực thuộc biết và nghiên cứu 

khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến nội dung biến đổi khí hậu quốc 

gia nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- PCT Nguyễn Hoàng (để b/c); 

- Trưởng phòng KHCNMT (để b/c); 

- Lưu: VT, KHCNMT (2b). 

 

TL. CỤC TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG KHCNMT 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Tú Anh 

 

 

http://www.vinamarine.gov.vn/
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