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BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
                                 _______________________________________ 
 

Số:   4029 /BNN - HTQT             
V/v : Đề nghị gửi đề xuất dự án sử 

dụng vốn ODA từ Quỹ khí hậu xanh 

của Chính phủ Đức. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
                                                   ________________________________________________________ 

 

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2013 

 

 

Kính gửi:  

Tại Hội nghị về môi trường ở Cancun (COP 16) và Durban (COP 17), 

Quỹ khí hậu xanh (Green Climate Fund – GCF) đã được thống nhất thành lập. 

Quỹ sẽ là trung tâm tài trợ về khí hậu trong tương lai. 

Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai Quỹ GCF, Chính phủ CHLB Đức đưa 

ra gói hỗ trợ 40 triệu Euro cho các đơn vị nghiên cứu của các nước đối tác Quỹ 

khí hậu xanh (GCF) trong đó có Việt Nam thực hiện các dự án “Chuẩn bị và 

nâng cao năng lực cho các nước đối tác”. Gói hỗ trợ nhằm giúp các nước trong 

đó có Việt Nam đáp ứng những yêu cầu cao về chất lượng của (GCF), đảm bảo 

để các đối tác có đủ năng lực xây dựng các đề xuất xin tài trợ từ Quỹ GCF. 

Để có thể tranh thủ tài trợ từ gói hỗ trợ trên, đề nghị Quý đơn vị nghiên 

cứu tài liệu kèm theo, xây dựng đề xuất theo mẫu quy định tại Nghị định 

38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn 

hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, 

Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính 

thức ban hành kèm theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính 

phủ.  

Các đề xuất nghiên cứu sẽ được Bộ tập hợp và gửi cho Bạn để tiến hành 

các thủ tục tiếp theo. 

Liên hệ : Ông Phạm Ngọc Mậu, Phó trưởng phòng Hợp tác song phương, 

Vụ Hợp tác quốc tế. ĐT: 04 3843 6812, 0913 505 727.  

Email maupn.htqt@mard.gov.vn 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Nguyễn Thị Xuân Thu (để 

báo cáo); 

- Lưu VT, HTQT.  
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