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Số: 2830 /STNMT-KSN&BĐKH

An Giang, ngày 12 tháng 09 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v mời các đơn vị tư vấn lập Đề cương kế
hoạch “Kiểm kê khí nhà kính và đề xuất giải
pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên
địa bàn tỉnh An Giang”

Kính gửi: Các Viện, trường, đơn vị tư vấn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực
hiện Kế hoạch “Kiểm kê khí nhà kính và đề xuất giải pháp giảm nhẹ phát thải
khí nhà kính trên địa bàn tỉnh An Giang” (sau đây gọi là Kế hoạch) tại Công văn
số 3592/VPUBND-KTN ngày 01/07/2022.
Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các đơn vị tư vấn có đủ năng
lực lập Đề cương Kế hoạch với một số nội dung và nhiệm vụ chủ yếu như sau:
- Điều tra, thu thập thông tin, tổng hợp số liệu về phát thải và hấp thụ khí
nhà kính (KNK) cho năm kiểm kê trên địa bàn tỉnh;
- Điều tra, thu thập thông tin về phát thải Khí nhà kính (KNK) của các cơ
sở nằm trong danh mục tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022
của Thủ tướng Chính phủ;
- Thực hiện kiểm kê phát thải KNK cho 4 lĩnh vực theo quy định trên địa
bàn tỉnh An Giang, gồm: Năng lượng (ngành công thương, xây dựng, giao thông
vận tải); Các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU); Nông nghiệp,
Lâm nghiệp và Sử dụng đất (AFOLU); Chất thải;
- Xây dựng kịch bản phát thải KNK theo kịch bản phát triển thông thường
(BAU) đến năm 2030 cho tỉnh;
- Đánh giá tiềm năng giảm phát thải và đề xuất các hành động giảm nhẹ
phát thải KNK, bao gồm các giải pháp kỹ thuật và quản lý trong các lĩnh vực
phát thải trên địa bàn tỉnh.
Đề cương Kế hoạch vui lòng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường An
Giang (địa chỉ: Số 837 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Thành phố Long
Xuyên, tỉnh An Giang) trước ngày 26/09/2022 để xét chọn và thành lập Hội
đồng thẩm định theo quy định.
Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang rất mong sớm nhận được sản
phẩm Đề cương kế hoạch của quý đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm CNTTTN&MT (đăng web);
- Các Phòng: P.KHTC, KSN&BĐKH;
- Lưu: VT.
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