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L%i c&m 'n

D$ án 3ói nghèo và Môi tr,0ng (PEP) chân thành c!m -n t>i tIt c! nh@ng cá nhân/t9 ch6c &ã &óng góp cho vi;c hoàn 
thành báo cáo này, bao g'm nh@ng ng,0i &ã tham gia kh!o sát th$c &8a t)i &8a ph,-ng, các cu%c th!o lu2n nhóm t)i xã, 
huy;n và t(nh, và t)i các cu%c h%i th!o cIp t(nh / Hà TKnh và 1Oa 1iên Hu..

3hc bi;t D$ án xin c!m -n t9 ch6c Challenge to Change &ã &óng góp ngu'n l$c, v>i s$ tham gia c<a bà Nguy7n Phúc Hòa 
trong vi;c &ào t)o nh@ng cán b% kh!o sát th$c &8a. 
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A. Tóm T$t

t5ng, phá h<y tài s!n và !nh h,/ng t>i nhi?u ho)t &%ng sinh 
k.. Nh@ng hi;n t,:ng th0i ti.t c$c &oan này &ã chi ph*i 
nh2n th6c c<a c%ng &'ng v? bi.n &9i khí h2u, v>i nh@ng 
b]ng ch6ng v? thiên tai ngày càng kh*c li;t. Nh@ng áp l$c 
nghiêm tr4ng khác v? sinh k. còn do các nguyên nhân 
nh, khô h)n, n,>c bi#n xâm th$c, mhn hóa các vùng &It 
canh tác. Nh@ng áp l$c lên sinh k. &,:c d$ ki.n sZ càng 
kh*c li;t do bi.n &9i khí h2u bIt th,0ng và ngày càng gia 
t5ng, cùng v>i &ó là s$ t5ng d=n c<a nhi;t &% và l,:ng m,a 
trung bình hàng n5m. Vi;c Im lên c<a &)i d,-ng có th# 
dgn &.n m%t l,:ng l>n san hô t)i các khu du l8ch sZ tr/ lên 
kém hIp dgn h-n. Các sinh k. &ánh bXt cá g=n b0 có th# b8 
!nh h,/ng nhi?u h-n do các loài cá có giá tr8 cao di chuy#n 
ra xa b0 t)i khu v$c n,>c mát và sâu h-n. S!n l,:ng c<a 
ngành nuôi tr'ng th<y s!n cing ch8u r<i ro cao, do tác &%ng 
c<a li, nhi;t &% t5ng và !nh h,/ng c<a ô nhi7m. 3'ng th0i, 
vi;c phát tri#n m)nh mZ trong nuôi tr'ng th<y s!n còn góp 
ph=n vào vi;c suy gi!m v*n t$ nhiên. Ví d+, các b]ng ch6ng 
cho thIy qui mô nuôi tr'ng th<y s!n / Phá Tam Giang &ã 
v,:t xa ‘ng,kng kh! n5ng’ c<a khu v$c này. V? khía c)nh 
an ninh sinh k., vgn còn m*i nguy c- &áng k# vi;c các h% 
gia &ình sZ bu%c ph!i ti.p t+c các ho)t &%ng nuôi tr'ng 
th<y s!n &ã b8 cIm, b8 thua lJ tài chính và ph!i gánh ch8u 
c<a các kho!n n: l>n. Các tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u sZ 
ti.p t+c tr=m tr4ng và d'n thêm lên áp l$c hi;n t)i &*i v>i 
các h; sinh k. ven bi#n, nh, gia t5ng dân s*, khai thác quá 
m6c &It &ai, rOng và các s!n phQm th<y s!n, giáo d+c và kA 
n5ng ngh? thIp, ô nhi7m ngu'n n,>c trên di;n r%ng, s$ bIt 
th,0ng c<a th8 tr,0ng và &ói nghèo d,>i m6c chuQn.

A. 2 $%a ra ph&m vi v'n ()

Khi tính toán và sXp x.p th6 t$ ,u tiên các &=u t, cho thích 
6ng v>i bi.n &9i khí h2u, chính quy?n các cIp và các t9 
ch6c t)i tOng cIp c=n th*ng nhIt m6c &% th0i gian thích 
h:p và các tr4ng tâm &# tri#n khai các hành &%ng. Chính 
ph< &ã &)t &,:c nh@ng k.t qu! nhIt &8nh trong xây d$ng 
các chính sách v? B3KH cho c%ng &'ng, k.t h:p v>i chi.n 
l,:c thích 6ng trong vùng, nh, các khu v$c sinh k. ven 
bi#n và sinh thái nông nghi;p. 3# xây d$ng sinh k. ven 
bi#n d$a vào ngu'n tài nguyên thiên nhiên thích 6ng v>i 
khí h2u, c=n áp d+ng cách ti.p c2n song hành, bao g'm 
t5ng c,0ng qu!n tr8 môi tr,0ng và sinh k. &8a ph,-ng.

A.1 Ti*p c+n sinh k* ven bi,n (-i v.i bi*n 
(/i khí h+u

Báo cáo này kh!o sát các ph,-ng h,>ng ph+c h'i các h; 
sinh k. / vùng ven bi#n mi?n Trung Vi;t Nam, nh@ng n-i 
có nhi?u nguy c- ch8u tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u nhIt. 
Báo cáo xác &8nh các bi;n pháp &# hình thành các chi.n 
l,:c thích 6ng nh]m

Gi!m b>t tính d7 b8 t9n th,-ng c<a sinh k. ven bi#n 
và xây d$ng kh! n5ng ph+c h'i do các tác &%ng c<a 
khí h2u.

Xây d$ng kh! n5ng ph+c h'i các h; th*ng sinh thái 
và xã h%i mà nh@ng sinh k. này ph+ thu%c vào nh@ng 
tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u và t5ng c,0ng n5ng l$c 
cung cIp các d8ch v+ có chIt l,:ng c<a các h; th*ng 
này.    

Nghiên c6u có s$ tham gia &ã &,:c th$c hi;n t)i hai t(nh 
Hà TKnh và 1Oa 1iên Hu. v>i &)i di;n c<a c<a các h% 
gia &ình, ng,0i &6ng &=u c%ng &'ng t)i b*n xã ven bi#n, 
các c- quan ch6c n5ng &8a ph,-ng cIp t(nh, huy;n và xã, 
&)i di;n c<a các t9 ch6c qu=n chúng và các chuyên gia kA 
thu2t. Ph+ n@ và nam gi>i trong các &8a &i#m nghiên c6u 
ch< y.u sinh k. b]ng canh tác và nuôi tr'ng th<y s!n/&ánh 
bXt cá. Bi.n &9i khí h2u mang m*i &e d4a ngày càng t5ng 
&*i v>i các h; sinh k. này do nh@ng tác &%ng lên các ngu'n 
tài nguyên thiên nhiên và các tài s!n khác mà nh@ng ng,0i 
dân / &ây ph+ thu%c tr$c ti.p. Vì v2y, vi;c xây d$ng kh! 
n5ng ph+c h'i cho các sinh k. ven bi#n có nguy c- ch8u tác 
&%ng nhi?u nhIt c<a bi.n &9i khí h2u &òi hBi các bi;n pháp 
&!m b!o kh! n5ng ph+c h'i c<a các ngu'n tài nguyên sinh 
thái có liên quan. Nghiên c6u này tìm ki.m cách th6c liên 
k.t m*i quan h; này qua cách ti.p c2n sinh thái xã h%i s^ 
d+ng khung sinh k. b?n v@ng (SLF), &ánh giá hi#m h4a, 
kh! n5ng thích 6ng và tình tr)ng d7 b8 t9n th,-ng (HCVA), 
và phân tích kh! n5ng ph+c h'i sinh thái.

D,>i l5ng kính SLF, bi.n &9i khí h2u có th# &,:c nhìn 
nh2n nh, y.u t* ch< y.u gây ra các t9n th,-ng cho sinh k. 
&8a ph,-ng, qua quá trình chuy#n &9i các &i?u ki;n khí h2u 
quen thu%c theo mùa. Nghiên c6u cho thIy các c%ng &'ng 
ven bi#n &ã ph!i &*i mht v>i các tác &%ng c<a bi#n &9i khí 
h2u, ví d+ nh, li l+t và các c-n bão bIt th,0ng ngày càng 
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Trong khi các cIu trúc phân cIp và quá trình l2p k. ho)ch 
tO trên xu*ng &ã &,:c xây d$ng &# &!m b!o s$ phù h:p 
trong vi;c th$c hi;n các m+c tiêu qu*c gia / các t(nh, ch( có 
m%t s* các c- ch. qu!n tr8 có th# &!m b!o s$ phù h:p c<a 
quá trình l2p k. ho)ch và các cách ti.p c2n c<a &8a ph,-ng 
&,:c th$c hi;n &*i v>i các t(nh lân c2n và trong các vùng 
sinh thái. D4c theo &ai bi#n c<a Vi;t Nam, s$ thi.u h+t này 
có th# h)n ch. vi;c th$c hi;n hi;u qu! nh@ng chi.n l,:c 
dài h)n thích 6ng v>i bi.n &9i khí h2u, nh, n,>c bi#n dâng. 
Các chi.n l,:c thích 6ng liên quan &.n vi;c b!o t'n các 
ngu'n tài nguyên thiên nhiên s^ d+ng cho sinh k. nông 
thôn nghèo cing sZ b8 !nh h,/ng.

Các cIu trúc và h; th*ng hi;n t)i c<a qu*c gia và chính 
quy?n &8a ph,-ng &ã giúp &)t &,:c nh@ng thành t$u trong 
gi!m nghèo. Tuy nhiên, ch,a có nh@ng thành t$u t,-ng t$ 
trong vi;c gi!m suy thoái môi tr,0ng và suy gi!m ngu'n 
tài nguyên. M%t ph=n c<a s$ thIt b)i là do thi.u các c- ch. 
qu!n tr8 môi tr,0ng &# có th# c,kng ch. hi;u qu! các chính 
sách môi tr,0ng t)i các t(nh và trong các vùng sinh thái, 
nh, d4c theo b0 bi#n hohc các l,u v$c l>n. Các t(nh th,0ng 
quan tâm &.n vi;c thu hút &=u t, m>i &# th$c hi;n nh@ng 
chi.n l,:c thích 6ng nh]m gi!m thi#u các tác &%ng và nXm 
bXt các c- h%i m>i tO B3KH. Tuy nhiên, &# xây d$ng s$ 
ph+c h'i sinh thái, Chính quy?n các cIp c=n ph!i suy nghK 
và hành &%ng cùng lúc. Các m6c &% tr4ng tâm thích h:p 
cho hành &%ng c<a các chi.n l,:c thích 6ng này &òi hBi 
chính quy?n &8a ph,-ng t2p trung nhi?u h-n vào vi;c ph*i 
h:p và h:p tác h-n là c)nh tranh v>i nh@ng &=u t, m>i v? 
khí h2u. 3i#u này &òi hBi nh@ng c- ch. hi;u qu! trong vi;c 
cùng hành &%ng. 

Các m6c &% th0i gian h:p l" cing c=n ph!i &ánh giá cho 
tOng bi;n pháp và chi.n l,:c thích 6ng. Các tác &%ng c<a 
nh@ng xu h,>ng B3KH dài h)n &òi hBi s$ &áp 6ng phù 
h:p m%t cách toàn di;n v>i m%t giai &o)n c<a k. ho)ch 5 
n5m. Khung th0i gian h:p l" cho hàng th2p kl c<a m%t s* 
chi.n l,:c &òi hBi các m+c tiêu &,:c xây d$ng cho tOng 
giai &o)n th$c hi;n trong mJi giai &o)n k. ho)ch. 1ách 
th6c cho chính quy?n &8a ph,-ng và qu!n tr8 &8a ph,-ng là 
k.t h:p m6c &% th0i gian v>i m6c &% tr4ng tâm &# &!m b!o 
nh@ng chi.n l,:c thích 6ng dài h)n thành công, và nh@ng 
cam k.t v? tài chính &,:c so sánh, và &)t &,:c nh@ng thành 
t$u theo nh@ng m*c xác &8nh.

Trình t$ th$c hi;n các bi;n pháp và chi.n l,:c thích 6ng 
cing c=n ph!i xem xét. Tính hi;u qu! c<a m%t s* chi.n l,:c 
có th# &,:c t5ng lên hohc gi!m &i n.u &,:c th$c hi;n tr,>c, 
sau hohc k.t h:p v>i các chi.n l,:c khác. Vi;c tr'ng rOng 
ng2p mhn &# hJ tr: cho vi;c xây d$ng h; th*ng &ê m>i là 
m%t ví d+. T)i huy;n Qu!ng 3i?n, khuy.n ngh8 &,a ra là 
nên th$c hi;n nâng cao nh2n th6c v? bi.n &9i khí h2u tr,>c 
khi t9 ch6c các khóa &ào t)o v? &a d)ng hóa sinh k.. Trình 

t$ th$c hi;n &úng &òi hBi s$ cam k.t c<a các bên liên quan 
theo nh@ng l% trình quan tr4ng &# th$c hi;n các &=u t, v? 
thích 6ng v>i B3KH. L% trình quan tr4ng này có th# &,:c 
xây d$ng t)i các m6c &% tr4ng tâm khác nhau c<a qu!n tr8 
chính tr8 và môi tr,0ng, cho nh@ng m6c &% khung th0i gian 
khác nhau. Phân tích l% trình quan tr4ng này không &,:c 
th$c hi;n trong khuôn kh9 nghiên c6u này. Tuy nhiên, vIn 
&? v? các m6c &% tr4ng tâm c<a hành &%ng &ã &,:c xem 
xét, ví d+ liên quan &.n qu!n l" n,>c và các khung th0i gian 
cho tOng bi;n pháp thích 6ng &,:c xác &8nh &,:c trình bày 
trong Ph+ l+c 11.

A. 3 H0 tr1 thích 2ng h1p l3 

Chính ph< c=n &óng vai trò là ng,0i &i?u khi#n m)nh 
mZ &# &!m b!o &)t &,:c các k.t qu! h:p l" c<a các chi.n 
l,:c thích 6ng v>i bi.n &9i khí h2u. Chi.n l,:c &*i phó 
t2p trung vào các công vi;c c=n tri#n khai khi tình hình có 
chi?u h,>ng xIu. Các chi.n l,:c thích 6ng t2p trung vào 
làm cho &i?u ki;n hi;n có tr/ lên t*t h-n. Vi;c s^ d+ng tài 
nguyên tr,>c &ây &ã cho thIy tùy thu%c vào các chi.n l,:c 
&*i phó sZ có s$ khác bi;t rõ r;t gi@a ng,0i chi.n thXng 
và kj thua trong vi;c thích 6ng v>i các bi.n &9i khí h2u. 
Vi;c m/ r%ng các ho)t &%ng nuôi tr'ng th<y s!n th,-ng 
m)i / Phá Tam Giang tO c-n li n5m 1999 là m%t ví d+. 3ó 
là nh@ng bài h4c qua vi;c t, nhân hóa các c- s/ &ánh bXt 
cá v*n tr,>c &ó là s/ h@u chung. Vi;c này giúp nâng cao 
&0i s*ng, t5ng xuIt khQu nh,ng &9i l)i là sinh k. c<a nh@ng 
ng, dân trôi n9i, và nh@ng ng,0i có ít v*n &=u t,. C=n có 
s$ can thi;p m)nh tO chính quy?n &8a ph,-ng, các c- quan, 
các t9 ch6c qu*c t., và các &*i tác bên ngoài khác &# &!m 
b!o ti.p c2n m%t cách công b]ng h-n t>i các ngu'n l$c sinh 
k. nuôi tr'ng th<y s!n. Nh@ng can thi;p tO bên ngoài c<a 
các t9 ch6c nh]m làm thay &9i sinh k. &,:c trình bày trong 
ph=n C.5.

Nh@ng nghiên c6u th$c &8a cho thIy v>i s$ hJ tr: c<a các 
t9 ch6c &8a ph,-ng, nh, các d8ch v+ khuy.n nông t)i nông 
thôn, và s$ can thi;p c<a các t9 ch6c qu*c t., các c%ng &'ng 
ven bi#n &ang thích 6ng v>i các chi.n l,:c sinh k. &# 6ng 
phó v>i các xu h,>ng c<a khí h2u. M%t s* ho)t &%ng sinh 
k. &ã xem xét m%t cách kA l,kng v? th0i &i#m &# gi!m thi#u 
t9n th,-ng tr,>c các thiên tai tO khí h2u. Tuy nhiên, các h% 
gia &ình nghèo khó có th# ti.p c2n &,:c v>i m%t s* chi.n 
l,:c thích 6ng, do nh@ng chi phí &=u vào cao. Trong t,-ng 
lai, Chính ph< sZ ph!i &!m b!o s$ công b]ng gi@a các th. 
h; và trong cùng th. h; trong vi;c t5ng c,0ng quá trình s$ 
hJ tr: c<a Chính ph< &# có &,:c s$ thích 6ng v? sinh k. 
m%t cách thành công tr,>c s$ bi.n &9i khí h2u &ang t5ng 
d=n. m cIp &% thôn b!n, c=n có các các chi.n l,:c thích 6ng 
có &i?u ch(nh &*i v>i các sinh k. khác nhau t)i cùng m%t 
khu v$c, và các sinh k. t,-ng t$ t)i các khu v$c khác nhau. 
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Ngoài ra, cing c=n ph!i xem xét m6c &% t9n th,-ng khác 
nhau theo &% tu9i, gi>i hay các y.u t* khác. Ph=n E.1.2 th!o 
lu2n v? vIn &? này. m m6c &% cao h-n, nh@ng &ánh &9i v? 
,u th. ngXn h)n không nên v,:t quá s$ b?n v@ng sinh k. 
dài h)n. Chính ph< sZ c=n ph!i chú tr4ng vào vi;c quy &8nh 
và giám sát tính b?n v@ng c<a tài nguyên sinh k. &# &!m 
b!o các ngu'n tài nguyên sinh thái &,:c phân ph*i và &!m 
b!o b?n v@ng các d8ch v+ cung cIp.

1eo k8ch b!n mùa khô, &i?u quan tr4ng nhIt là &!m b!o 
cung cIp n,>c có chIt l,:ng t*t cho sinh ho)t và s!n xuIt. 
Mhc dù m%t s* ho)t &%ng g=n &ây mang tính tích c$c, nh, 
t5ng c,0ng b!o v; ngu'n n,>c và nâng cIp h; th*ng th<y 
l:i &8a ph,-ng, m%t chính sách và chi.n l,:c qu!n l" n,>c 
&úng &Xn là rIt c=n thi.t &# cung cIp n,>c hi;u qu! cho 
tIt c! các ngành và khu v$c trong các vùng l,u v$c sông 
&# &áp 6ng nhu c=u v? n,>c &ang ngày càng t5ng, b!o v; 
khBi các m*i nguy trong khi vgn duy trì &,:c các yêu c=u 
v? sinh thái. Vi;c c!i ti.n cách th6c l,u gi@ n,>c cing rIt 
c=n thi.t cho ho)t &%ng nông nghi;p trong các khu v$c ven 
bi#n ch8u khô h)n, và có th# &)t &,:c thông qua các t=ng tái 
t)o n,>c nhân t)o. Ph=n E.2.5 &,a ra các bi;n pháp c+ th# 
&# c!i thi;n l,u gi@ và qu!n l" n,>c.

HJ tr: vi;c chuy#n tO &*i phó sang thích 6ng v>i bi.n &9i 
khí h2u &òi hBi nh@ng nJ l$c h:p tác và cùng tham gia. T2p 
trung hàng &=u cho &=u t, v? bi.n &9i khí h2u trong t,-ng 
lai (ng,:c l)i v>i qu!n l" r<i ro thiên tai) sZ nâng cao kh! 
n5ng ph+c h'i c<a các h; th*ng xã h%i và sinh thái &# có 
th# cung cIp các d8ch v+ có chIt l,:ng nh]m hJ tr: cho 
các sinh k. nông thôn vùng ven bi#n. Tuy nhiên, vi;c này 
sZ ch( có th# &)t &,:c thông qua s$ tham gia tích c$c c<a 
c%ng &'ng gXn k.t v>i nh@ng sinh k. này, &# có th# qu!n 
l" t*t h-n các ngu'n tài nguyên và c!i thi;n s$ b?n v@ng 
c<a các ho)t &%ng sinh k. c<a chính h4. NJ l$c h:p tác tO 
trên xu*ng/d,>i lên là c=n thi.t &# phá vk vòng lhp l)i c<a 
s$ khai thác &ang gia t5ng ch,a tOng có &*i v>i ngu'n tài 
nguyên &ang gi!m sút v? chIt và l,:ng. 

m m%t m6c &% cao h-n, nh@ng nJ l$c &8a ph,-ng này có 
th# &,:c hJ tr: h-n n@a qua vi;c l'ng ghép bi.n &9i khí 
h2u trong giai &o)n l2p k. ho)ch phát tri#n. Nh,ng vi;c này 
hi;n vgn b8 c!n tr/ do thi.u m%t mô hình không gian trong 
các quá trình qui ho)ch. Vi;c l2p b!n &' các r<i ro b]ng 
công ngh; GPS/GIS &.n m6c &% cIp xã là c=n thi.t &# có 
th# d$ báo t*t h-n v? tác &%ng c<a các quy.t &8nh ho)ch 
&8nh phát tri#n cIp t(nh, huy;n và xã. Các &i#m nóng bIt 
th,0ng v? “sinh thái-sinh k.” có th# &,:c xác &8nh và t2p 
trung thông qua cách ti.p c2n có s$ tham gia khi l2p b!n 
&' các r<i ro, tO &ó có th# hình thành ph=n n%i dung chính 
c<a ICZM, s^ d+ng trong xây d$ng 3MC và k. ho)ch phát 
tri#n kinh t. - xã h%i. 1ách th6c sZ là l$a ch4n gi@a m%t 
bên là phát tri#n t)i các khu v$c ven bi#n có nguy c- ch8u 
các r<i ro v>i nh@ng l:i ích ngXn h)n v>i m%t bên phát tri#n 

theo h,>ng r<i ro thIp h-n và &)t &,:c các l:i ích dài h)n.1

A. 4 Di c% và tái (4nh c% nh% m5t s6 (a 
d&ng hóa sinh k*

Kinh nghi;m t)i các n,>c khác cho thIy kh! n5ng &*i phó 
v>i thiên tai khí h2u ph+ thu%c rIt l>n vào kh! n5ng &a d)ng 
hóa các ngu'n thu nh2p. T)i các &8a bàn nghiên c6u, các 
c- h%i vi;c làm ch< y.u ch( h)n ch. / khu v$c ven bi#n và 
vi;c di c, &.n các thành ph* tr/ thành c- h%i quan tr4ng 
cho các h% gia &ình &# c!i thi;n &i?u ki;n s*ng thông qua 
ti?n l,-ng g^i v?. Các cán b% kh!o sát trong nghiên c6u này 
<ng h% quan &i#m di c, &,:c coi là m%t chi.n l,:c &a d)ng 
hóa sinh k. h% gia &ình h-n là chi.n l,:c do cá nhân th$c 
hi;n. Nam thanh niên trong gia &ình th,0ng &,:c khuy.n 
khích tìm vi;c làm bên ngoài. Ti?n l,-ng g^i v? ch< y.u 
&# tr: giúp nh@ng kho!n chi tiêu hàng ngày c<a gia &ình. 
Trong tr,0ng h:p này, nh@ng ng,0i già và ph+ n@ có th# 
gi!m nh@ng t9n th,-ng v? tài chính nh0 ti?n hJ tr: g^i v? 
tO nh@ng thành viên lao &%ng ch< ch*t trong gia &ình &ang 
làm 5n xa dài h)n (quanh n5m hay th0i v+). Tuy nhiên, n.u 
nh, có thiên tai x!y ra, h4 l)i là &*i t,:ng d7 b8 t9n th,-ng 
thân th# do không có hJ tr: tO nam gi>i &# ch5m sóc các 
thành viên trong gia &ình là trj em, ng,0i già hay b!o v; 
tài s!n. Trong b*i c!nh các thiên tai do bi.n &9i khí h2u 
&,:c d$ báo sZ x!y th,0ng xuyên h-n, c=n ph!i t5ng c,0ng 
các hJ tr: c=n thi.t cho nh@ng nhóm ng,0i dân d7 b8 t9n 
th,-ng này. 

Do m6c &% di c, tO nông thôn ra thành ph* t5ng cao, các 
c)nh tranh v? công vi;c có thu nh2p t*t sZ tr/ nên gay gXt 
h-n. Nh@ng ng,0i di c, c=n ph!i &,:c &ào t)o d)y ngh? 
và các kA n5ng c=n thi.t &# có th# tìm ki.m c- h%i vi;c làm 
t*t h-n v>i m6c l,-ng cao h-n. m nh@ng khu v$c tái &8nh 
c, xa hnn v>i các ngu'n tài nguyên sinh k. truy?n th*ng, 
c=n có m%t ch,-ng trình tái &8nh c, t9ng h:p, có th# k.t 
h:p n5ng l$c hi;n t)i v>i các ngh? nghi;p thay th., theo 
h,>ng t5ng c,0ng n5ng l$c thông qua các khóa &ào t)o 
ngh? chính th6c và &ào t)o l)i, hJ tr: di c, và tái &8nh c,, 
hJ tr: ti.p nh2n v*n xã h%i &# chuy#n &9i ngh? hay duy trì 
ngh? hi;n t)i.    

A. 5 H& t7ng c2ng và m)m

Kinh nghi;m qu*c t. cho thIy vi;c xem xét các r<i ro khi 
&? c2p &.n các nhu c=u phát tri#n c- b!n, nh, vi;c cung 
cIp nhà /, cIp n,>c và qui ho)ch h) t=ng, là rIt thi.t y.u 
&# có th# xây d$ng &,:c kh! n5ng ph+c h'i. 3i?u này &ã 
&,:c &,a thành lu2n c6 t)i các khu v$c nghiên c6u. Nhà / 

1 S$ không thích nghi &,:c &8nh nghKa là “phát tri#n bình th,0ng, có 
xem xét &.n các !nh h,/ng c<a bi.n &9i khí h2u, vi;c t5ng m%t cách 
không ch< " vi;c ti.p xúc và/hohc tính t9n th,-ng &*i v>i bi.n &9i 
khí h2u”. OECD (2008) trang.30
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&,:c cho là kém thích 6ng tr,>c nh@ng thiên tai có c,0ng 
&% cao. Ng,0i nghèo &hc bi;t b8 t9n th,-ng, nh,ng nhi?u 
nh@ng gi!i pháp nhà / v>i chi phí cao h-n, “hi;n &)i” dành 
cho nh@ng gia &ình khá gi! h-n, cing &,:c phát hi;n thIy 
là b8 t9n th,-ng cao tr,>c bão và li l+t. 

N,>c bi#n dâng &,:c xem là m*i &e d4a khQn cIp c<a bi.n 
&9i khí h2u, nh,ng tO quan &i#m c<a các tr,/ng thôn và 
lãnh &)o xã khi quan sát n,>c bi#n xâm th$c thì &i?u này 
không có gì m>i. V>i m*i &e d4a v? m$c n,>c bi#n dâng 
cao lên 1 mét vào n5m 2100 thì vgn có th# &*i phó &,:c 
trong t,-ng lai, mhc dù t*n kém v? chi phí, thông qua h; 
th*ng &ê. C=n hành &%ng nhanh chóng h-n n@a &# dOng 
quá trình mhn hóa &It thông qua các !nh h,/ng c<a th<y 
l$c t)i các t=ng &It ng2m n,>c, và / các con sông trong su*t 
mùa khô. Trong khi các xã ven bi#n &,:c xem là ch8u !nh 
h,/ng nhIt, nghiên c6u này cho thIy s$ tác &%ng không 
&'ng &?u t)i các vùng khác nhau khi n,>c bi#n dâng cao 
1 mét.

Câu hBi li;u có hay không nên xây d$ng các t,0ng chXn 
&# ng5n chhn n,>c mhn xâm th$c, &,:c xem là thi.u phù 
h:p h-n vi;c làm cách nào &# xây hay không xây. Các chi.n 
l,:c k.t h:p h) t=ng c6ng (&ê bi#n) v>i m?m (lá chXn sinh 
h4c) hay “x^ l" có qu!n l"” là m%t gi!i pháp khác có th# v2n 
d+ng, theo &ánh giá v? các c- h%i sinh k. có th# có &,:c. 
C=n có m%t cách ti.p c2n t2p trung hóa &*i v>i c! vi;c xây 
d$ng và qu!n l" h; th*ng &ê, v>i m%t c- quan có thQm 
quy?n t2p trung &# theo dõi c! vi;c xây d$ng và b!o d,kng. 
Nâng cao kA n5ng có th# cho phép các lao &%ng &8a ph,-ng 
và các v2t li;u có chIt l,:ng c<a &8a ph,-ng &,:c s^ d+ng 
trong các h:p &'ng xây d$ng.

A. 6 Các cách ti*p c+n thích nghi v.i khí 
h+u theo l8nh v6c

Các chi.n l,:c thích 6ng cho nông nghi;p sZ &òi hòi s$ hJ 
tr: cho các bi;n pháp thích 6ng hi;n t)i, cing nh, s$ thay 
&9i trong qu!n l" và các kA thu2t canh tác &# gi!m các r<i 
ro mIt mùa, bao g'm s$ công nh2n quá trình “ph+ n@ hóa” 
trong nông nghi;p, v>i vi;c nhi?u ph+ n@ sZ tham gia canh 

tác so v>i nam gi>i, trong vi;c cung cIp khuy.n nông và 
thúc &Qy &=u t, m>i vào ngành nông nghi;p &8nh h,>ng 
xuIt khQu. 3*i v>i &ánh bXt cá và nuôi tr'ng th<y s!n, các 
qui &8nh bXt bu%c x^ l" n,>c th!i là không th# thi.u. Trong 
nông nghi;p, các gi*ng m>i có kh! n5ng thích nghi v>i 
bi.n &9i khí h2u có th# &,:c áp d+ng, nh,ng c=n &ánh giá 
cQn th2n nh@ng tác &%ng tiêu c$c lên &a d)ng sinh h4c &8a 
ph,-ng. Ngoài ra, c=n ti.n hành nghiên c6u v? cách th6c 
qu!n l" t*t nhIt v>i bi.n &%ng v? &% mhn.  

HJ tr: theo ngành sZ c=n &,:c cung cIp theo nhi?u cách 
khác nhau. Vi;c ti.p c2n v>i thông tin, g'm c! nh@ng c!nh 
báo s>m v? các r<i ro khí h2u, các bi;n pháp thích 6ng và th8 
tr,0ng có th# &,:c cung cIp qua h) t=ng thông tin. Nh2n 
th6c t*t h-n v? bi.n &9i khí h2u, k# c! các nhu c=u v? &a 
d)ng các kA n5ng t)i &8a ph,-ng, có th# là m%t s!n phQm 
tO vi;c tham gia c<a ng,0i dân trong quá trình l2p b!n &' 
r<i ro. Ti.p c2n tín d+ng, b!o hi#m và các d8ch v+ tài chính 
khác m%t cách hi;u qu! h-n, &hc bi;t cho ng,0i nghèo, bao 
g'm c! các kho!n vay b]ng ti?n mht là rIt c=n thi.t. Xây 
d$ng các h; th*ng hJ tr: tài chính trong các kho!n vay có 
th# khuy.n khích gi!m b>t các tác &%ng môi tr,0ng. Có th# 
k.t n*i các h; th*ng này trong các gi!i pháp v? th8 tr,0ng 
cácbon, ví d+ tr'ng rOng ng2p mhn. Gia súc l>n th,0ng 
là nh@ng tài s!n có giá tr8 nhIt c<a ng,0i nghèo d7 b8 t9n 
th,-ng. Vi;c ti.p c2n, &!m b!o, d$ tr@ an toàn và b!o v; 
tránh khBi các r<i ro khí h2u cho gia súc c=n &,:c xem xét. 
3i?u này cing sZ khi.n các nhà s!n xuIt ven bi#n tránh 
ph!i bán hàng khi giá ch,a phù h:p. 

C=n có m%t c- ch. &# chia sj và trao &9i thông tin v? các 
chi.n l,:c thích nghi. Có th# thi.t l2p mô hình “các xã liên 
k.t” &# trao &9i thông tin và các bài h4c kinh nghi;m gi@a 
các xã ch8u tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u t,-ng t$, tO &ó 
có th# t5ng c,0ng các ho)t &%ng thích 6ng c<a &8a ph,-ng, 
nh, tr,0ng h:p c<a xã KY Ninh và Vinh Hi?n. Chính ph< 
có th# hJ tr: b]ng cách giám sát các hJ tr: sinh k., theo dõi  
tài s!n c<a h% gia &ình và các r<i ro khí h2u theo th0i gian, 
&# &,a ra nh@ng h,>ng dgn v? áp d+ng cách th6c qu!n l" 
r<i ro hi;n hành &ã &,:c th$c hi;n thành công nh]m t5ng 
c,0ng s$ thích nghi c<a các c%ng &'ng.

 



B. Gi(i thi)u 

B.1 M9c tiêu và các câu h:i nghiên c2u

Báo cáo xem xét các ph,-ng h,>ng ph+c h'i các h; sinh k. 
/ vùng ven bi#n mi?n Trung Vi;t Nam, nh@ng n-i có nhi?u 
nguy c- ch8u tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u nhIt. Các chi.n 
l,:c &,:c &,a ra d$a trên nh@ng phát hi;n tO nghiên c6u có 
s$ tham gia c<a chính quy?n cIp t(nh, huy;n và xã, các t9 
ch6c qu=n chúng, các h% gia &ình &8a ph,-ng, các c%ng &'ng 
và nhóm chuyên gia kA thu2t tO tháng 4 &.n tháng 6 n5m 
2009 và nghiên c6u tài li;u tO các khu v$c khác trên th. gi>i.

M+c tiêu t9ng th# c<a nghiên c6u này là xác &8nh các bi;n 
pháp chính sách và các bi;n pháp can thi;p hJ tr: &# xây 
d$ng n5ng l$c ngXn và dài h)n c<a các c%ng &'ng ven bi#n 
có nhi?u nguy c- ch8u tác &%ng nhi?u nhIt c<a bi.n &9i khí 
h2u, &ánh giá n5ng l$c c<a các c- quan &8a ph,-ng, các m)ng 
l,>i hJ tr: và các h; sinh thái &# duy trì ngu'n sinh k. trong 
tr,0ng h:p ph!i ch8u nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u 
và &? xuIt ph,-ng th6c t5ng c,0ng các c- h%i sinh k. tr,>c 
nguy c- bi.n &9i khí h2u t5ng cao. Nghiên c6u &,:c th$c 
hi;n / m%t s* xã thu%c t(nh 1Oa 1iên Hu. và Hà TKnh, 
n-i th,0ng xuyên có nh@ng r<i ro v? th0i ti.t và nh@ng tác 
&%ng c<a bi.n &9i khí h2u &ã và &ang &,:c di7n ra.

3# &*i phó t*t h-n &*i v>i nh@ng bi.n &9i khí h2u, vi;c 
t5ng c,0ng thông tin d$ báo theo mùa và dài h)n, các d@ 
li;u v? k8ch b!n bi.n &9i khí h2u chi ti.t hóa (downscaling) 
là rIt c=n thi.t &# &!m b!o r]ng các chi.n l,:c nh]m gi!m 
tính d7 b8 t9n th,-ng cing ph!n ánh nh@ng xu h,>ng quan 
tr4ng.2 Các k8ch b!n và các d@ li;u c- s/ m>i cho khu v$c 
BXc Trung B% do Vi;n Khoa h4c Khí t,:ng 1<y v5n và 
Môi Tr,0ng thu th2p &ã &,:c các nhà nghiên c6u s^ d+ng 
t)i các cu%c th!o lu2n / các cIp, liên quan &.n vi;c bi.n &9i 
khí h2u sZ nh, th. nào trong nhi?u th2p kl t>i và nh@ng 
cách th6c 6ng phó có th# áp d+ng. Các nhà nghiên c6u 
cing &ã ki#m tra các d@ li;u l8ch s^ liên quan &.n th0i ti.t, 
các tác &%ng &.n sinh k. nông thôn, t9n th,-ng hi;n t)i và 
n5ng l$c thích 6ng c<a nh@ng nhóm xã h%i khác nhau s*ng 
/ các xã ven bi#n trong &8a bàn nghiên c6u. Nh@ng chính 
sách hi;n nay liên quan &.n 6ng phó v>i bi.n &9i khí h2u / 
Vi;t Nam cing &,:c xem xét.

Các câu hBi nghiên c6u c+ th# &ã &,:c &ht ra bao g'm:

Các nguy c- d7 b8 t9n th,-ng hi;n t)i và trong quá 
kh6 tr,>c nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u c<a 

2 Wilderspin và H,ng, 2007.

các nhóm sinh k. nghèo, trung bình và khá, g'm c! 
nam và n@ là gì? 

Nh@ng thay &9i chính v? sinh k. t)i khu v$c nghiên 
c6u trong nh@ng n5m g=n &ây và nh@ng tác nhân c<a 
s$ thay &9i này là gì? Nh@ng thay &9i này góp ph=n gì 
trong vi;c ph+c h'i tr,>c nh@ng tác &%ng c<a B3KH 
trong t,-ng lai?

Làm th. nào nh@ng nhóm sinh k. ven bi#n ch8u nhi?u 
r<i ro nhIt có th# &*i phó t*t h-n tr,>c nh@ng xu 
h,>ng bi.n &9i khí h2u, bao g'm nh@ng tác &%ng ch2m 
và bIt ng0, và góp ph=n xây d$ng nh@ng sinh k. có kh! 
n5ng thích nghi v>i khí h2u cho các th. h; t,-ng lai?

Làm th. nào t5ng c,0ng s6c m)nh c<a các c- quan 
kinh t. xã h%i, các m)ng l,>i &8a ph,-ng và các h; sinh 
thái &# hJ tr: cho các sinh k. &8a ph,-ng và t)o ra các 
c- h%i sinh k. m>i?

B.2 Ph%;ng pháp lu+n

1ông tin chi ti.t v? ph,-ng pháp lu2n c<a nghiên c6u 
&,:c trình bày / Ph+ l+c 1, và ph=n tóm tXt &,:c trình bày 
d,>i &ây. Nghiên c6u &,:c th$c hi;n trong 3 tháng theo 
ph,-ng pháp t,-ng tác, bao g'm các b,>c sau:

!u th"p d# li$u s% c&p và t'ng quan các tài li$u nghiên 
c(u, bao g'm các b!n &' và bi#u &' v? nh@ng d@ li;u 
c- s/ v? bi.n &9i khí h2u chi ti.t hóa cho các k8ch b!n 
A2 và B2 &.n n5m 2100 do Vi;n Khoa h4c Khí t,:ng, 
1<y v5n và Môi tr,0ng (IMHEN) cung cIp. Nh@ng 
b!n &' và bi#u &' này &,:c dùng làm c- s/ cho th!o 
lu2n nhóm t2p trung t)i cIp t(nh, huy;n và xã.

Phân tích d# li$u GIS: s^ d+ng !nh v; tinh, b!n &' và 
bi#u &' &# th# hi;n các d@ li;u nh, s^ d+ng &It, phân 
b9 dân s*, h) t=ng và nh@ng tác &%ng do ng2p l+t &,:c 
IMHEN d$ báo cho k8ch b!n n,>c bi#n dâng m%t mét 
t)i b*n xã &,:c l$a ch4n nghiên c6u (xem Ph+ l+c 3).

L)a ch*n +,a +i-m nghiên c(u:

 o Hai t(nh &,:c l$a ch4n cho nghiên c6u là Hà 
TKnh, n-i có v5n phòng c<a d$ án 3ói nghèo và 
Môi tr,0ng &ht t)i S/ Tài nguyên và Môi tr,0ng 
Hà TKnh và t(nh 1Oa 1iên Hu. &,:c l$a ch4n 
theo t, vIn c<a IMHEM, do son có các s* li;u 
tin c2y v? B3KH
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 o Ngoài ra, hai t(nh này cing n]m trong khu v$c b8 
!nh h,/ng nhng n? nhIt b/i bão, li và h)n hán. 
Trong khu v$c BXc Trung B% và ngoài khu v$c 
&'ng b]ng sông H'ng và &'ng b]ng sông C^u 
Long, thì 1Oa 1iên Hu. và Hà TKnh cing là hai 
t(nh có di;n tích &It b8 ng2p l+t l>n nhIt khi n,>c 
bi#n dâng lên 1 mét. 

 o Hai xã t)i mJi t(nh &ã &,:c l$a ch4n làm &)i di;n 
cho các vùng sinh k. ven bi#n, sau khi &ã th!o 
lu2n v>i lãnh &)o cIp t(nh. Các xã này &?u &)i 
di;n cho sinh k. nông thôn ven bi#n b8 tác &%ng 
nhi?u nhIt do B3KH cing nh, có nh@ng c- 
h%i có th# mang l)i tO các tác &%ng tích c$c c<a 
B3KH. Ngoài ra, các xã này n]m / các khu v$c 
&8a l" có th# so sánh &,:c, cho phép các phân 
tích có tính so sánh.

 o T)i mJi xã, ba làng &,:c l$a ch4n theo &? xuIt 
c<a UBND xã trên c- s/ tính &)i di;n c<a các 
sinh k. chính / xã.

.ào t/o và +i0u tra th)c +,a:

 o Nh@ng nghiên c6u viên &ã tham d$ h%i th!o hai 
ngày v? khung phân tích và ph,-ng pháp nghiên 
c6u &8nh tính. Nh@ng nghiên c6u viên này &ã l$a 
ch4n ph,-ng pháp nghiên c6u th$c &8a d$a trên 
các công c+ Pp và HVCA.

 o Ti.p sau khóa &ào t)o, các cu%c h4p &ã &,:c t9 
ch6c v>i chính quy?n cIp t(nh, huy;n và xã, và 
các c- quan truy?n thông &# th!o lu2n v? các 
m+c tiêu nghiên c6u, và &# chia sj d@ li;u.

 o Ti.n hành nghiên c6u th$c &8a, bao g'm các 
cu%c h4p &%c l2p v>i ph+ n@ và nam gi>i. Tuy 
nhiên, các s* li;u không &'ng &?u v? gi>i &ã 
&,:c thu th2p.3

!1o lu"n nhóm: &ã &,:c t9 ch6c v>i s$ tham gia c<a 
chính quy?n &8a ph,-ng và các t9 ch6c truy?n thông 
t)i xã, huy;n và t(nh.

H*p thanh niên: &,:c t9 ch6c v>i kho!ng 300 sinh 
viên tO tr,0ng Cao &nng ngh? Vi;t 36c / Hà TKnh 
do DONRE &8a ph,-ng và 3oàn 1anh niên hJ tr:,.

H2i th1o tham v&n: &,:c t9 ch6c t)i mJi t(nh &# tham 
vIn cho nghiên c6u cIp t(nh và h%i th!o qu*c gia &ã 
&,:c t9 ch6c t)i Hà N%i &# &óng góp cho báo cáo 
nghiên c6u.

3 Nghiên c6u c<a UNDP/Oxfam v? gi>i và bi.n &9i khí h2u,ti.n 
hành th$c &8a / Qu!ng Tr8 s^ d+ng s* li;u c<a IMHEM &ã &,:c s^ 
d+ng trong nghiên c6u này có th# b9 sung cho h)n ch. này.

B.3 Ph%;ng pháp nghiên c2u và phân tích

Sinh k. nông thôn ven bi#n có nguy c- cao nhIt v>i bi.n 
&9i khí h2u là nh@ng lo)i hình sinh k. tr$c ti.p ph+ thu%c 
vào nh@ng tài nguyên nh)y c!m v>i th0i ti.t. Do &ó, xây 
d$ng s$ ph+c h'i sinh k. sZ &òi hBi xây d$ng s$ ph+c h'i 
c<a h; sinh thái &# duy trì nh@ng ngu'n tài nguyên này. S$ 
ph+c h'i do &ó &,:c &8nh nghKa là kh! n5ng c<a h; sinh thái 
xã h%i &# có th# tri;t tiêu nh@ng xáo &%ng do th0i ti.t gây ra 
và vgn &!m b!o duy trì k.t cIu và các quá trình c=n thi.t.4 
Hi#u rõ m*i liên h; gi@a h; sinh thái và xã h%i con ng,0i 
(và các ho)t &%ng sinh k. t,-ng 6ng) là thi.t y.u &# gi!m 
s$ t9n th,-ng và thúc &Qy s$ ph+c h'i c<a các h; th*ng có 
liên h; v>i nhau / các khu v$c ven bi#n. 3# tìm hi#u m*i 
liên quan này, nghiên c6u &ã d$a trên các khái ni;m v? s$ 
ph+c h'i c<a h; sinh thái, khung sinh b?n v@ng (SLF) và 
&ánh giá hi#m h4a, kh! n5ng thích 6ng và tình tr)ng d7 b8 
t9n th,-ng (HVCA) (&,:c trình bày chi ti.t t)i Ph+ l+c 4)     

SLF cung cIp ph,-ng pháp lIy con ng,0i làm tr4ng tâm &# 
ki#m tra nh@ng y.u t* và m*i quan h; khác nhau t)o ra các 
ho)t &%ng cing nh, k.t qu! sinh k. b?n v@ng. Các sinh k. 
b?n v@ng là nh@ng sinh k. có th. &*i phó và ph+c h'i sau 
nh@ng cú s*c, duy trì hohc t5ng c,0ng kh! n5ng, tài s!n và 
quy?n, trong khi không h<y ho)i n?n t!ng tài nguyên thiên 
nhiên.5 SFL th,0ng &,:c áp d+ng &*i v>i các h% gia &ình 
và c%ng &'ng, tuy nhiên B3KH có nghKa là th0i gian theo 
chi?u ngang c<a ‘phát tri#n b?n v@ng’ c=n &,:c m/ r%ng &# 
có th# bao g'm c! th. h; sau và &!m b!o s$ bình &nng gi@a 
các th. h;.6 Hình 1 mô t! chi ti.t v? SLF.  

Trong mô hình này, n5m “ngu'n v*n” hay “tài s!n” – t$ 
nhiên, v2t chIt, con ng,0i, xã h%i và tài chính – &,:c th# 
hi;n nh, là c- s/ c*t lõi cho các ho)t &%ng sinh k. / cIp 
&% cá nhân, h% gia &ình hohc nhóm &*i t,:ng, tuy nhiên 
chúng l)i b8 !nh h,/ng b/i m%t chuJi các y.u t* liên k.t v>i 
nhau bao g'm ‘hoàn c!nh d7 b8 t9n th,-ng’: các vIn &? xu 
h,>ng liên quan &.n t$ nhiên và môi tr,0ng, th8 tr,0ng, s$ 
9n &8nh chính tr8, v..v. N5m ngu'n v*n cing b8 !nh h,/ng 
và có th# l=n l,:t tác &%ng lên các chính sách, các th# ch. và 
các quy trình. 3# có th# t*i &a các &=u ra sinh k. cho nhóm 
ng,0i nghèo nhIt và d7 b8 t9n th,-ng nhIt, c=n xem &.n 
không ch( vi;c ti.p c2n mà quy?n &*i v>i các tài s!n khác 
nhau. Ti.p c2n và s/ h@u các tài s!n th,0ng khác nhau c! 
trong các h% gia &ình và c%ng &'ng hay gi@a các h% gia &ình 
và c%ng &'ng, do &ó, ph+ thu%c vào ph)m vi và m6c &% c<a 
bIt kY phân tích nào, s$ không &'ng nhIt v? gi>i, tu9i và 
các thông s* khác c=n &,:c xem xét &# có th# hi#u m%t các 
&=y &< các &%ng l$c v? sinh k. trong bIt kY hoàn c!nh nào. 

4 Holling, C. S. (1973). Berkes, F., J. Colding, and C. Folke. (2003); 
Adger, N. W. (2000)
5 Chambers and Conway, (1992).
6 Neeqes (2008)
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m*i nguy h)i kéo dài c<a th0i ti.t. H)n hán, xâm nh2p mhn 
vào c^a sông !nh h,/ng &.n các sinh k. nông nghi;p và 
th<y s!n. 1eo nh@ng ,>c tính g=n &ây, t9ng thi;t h)i do 
thiên tai, &hc bi;t là bão, l+t và l/ &It chi.m g=n 1% GDP 
c<a c! n,>c. 10

Nnh h,/ng c<a bi.n &9i khí h2u &ã th$c s$ cIp thi.t. Vào 
tháng 6 n5m 2009, MONRE công b* nh@ng s* li;u c- b!n 
v? B3KH và &,a ra các k8ch b!n d$ báo.11 1eo &ó:

1eo Báo cáo 3ánh giá l=n th6 4 c<a IPCC xuIt b!n 
n5m 2007, nhi;t &% trung bình toàn c=u trong giai 
&o)n tO 1906-2005 &ã t5ng kho!ng 0.740C và xu 
h,>ng Im lên trong vòng 50 n5m vOa qua cao gIp hai 
l=n so v>i giai &o)n 50 n5m tr,>c &ó.   

Trong vòng 50 qua (1958 – 2007), nhi;t &% trung 
bình / Vi;t Nam &ã t5ng tO 0.5 &.n 0.70C.  

Nhi;t &% mùa &ông t5ng nhanh h-n so v>i nhi;t &% 
mùa hè, và nhi;t &% / các khu v$c phía BXc t5ng nhanh 
h-n so v>i các khu v$c phía Nam. 

Nhi;t &% trung bình hàng n5m trong 4 th2p kl tr,>c 
(1961 – 2000) cao h-n so v>i 3 th2p kl tr,>c &ó 
(1931 – 1960).

Trong nh@ng n5m g=n &ây, bão có c,0ng &% m)nh 
xuIt hi;n nhi?u h-n. QuA &)o bão có dIu hi;u d8ch 
chuy#n d=n v? phía Nam và mùa bão có xu k.t thúc 
mu%n h-n và nhi?u c-n bão có &,0ng &i d8 th,0ng 
h-n. 

M$c n,>c bi#n t)i tr)m Hòn DIu t5ng g=n 20cm so 
v>i 50 n5m tr,>c.   

Các s* li;u v? d$ báo bi.n &9i khí h2u trong t,-ng lai cho 
khu v$c BXc-Trung b% Vi;t nam c<a MONRE công b* 
(tháng 6 n5m 2009) &,:c th# hi;n trong các b!ng tO 1-3 

B$ng 1: S% thay &'i nhi(t &) trung bình hàng n*m (°C) so v+i giai 
&o,n 1980-1999, khu v%c B-c Trung B) .

K.ch b$n 2050 2100

Th)p (B1) 1,4 1,9

Trung bình (B2) 1,5 2,8

Cao (A2) 1,5 3,6

10  T>c tính b/i C+c 1*ng kê n5m 2007, d$a trên m%t &ánh giá v? 
!nh h,/ng c<a bi.n &9i khí h2u / 50 t(nh thành, tham kh!o b/i H.M. 
Hi?n ‘Bi.n &9i khí h2u và &ánh giá s$ thay &9i: Áp d+ng cho nông 
nghi;p Vi;t Nam’. Bài trình bày t)i H%i ngh8 qu*c t. v? 1ông tin &8a 
l" cho vi;c phát tri#n c- s/ h) t=ng (2008).
11 MONRE 2009. S* li;u trong m%t nghiên c6u tr,>c &ây c<a 
IMHEN &,:c s^ d+ng trong nghiên c6u này, chi ti.t xem ph=n Ph+ 
l+c 2. 

S$ tách bi;t t,-ng t$ là c=n thi.t &# hi#u rõ s$ khác nhau 
v? tính d7 b8 t9n th,-ng gi@a nhóm ph+ n@ và nam gi>i 
v>i các m6c &% khác nhau &*i v>i các r<i ro khác nhau. S^ 
d+ng HVCA k.t h:p v>i SLF sZ làm rõ h-n s$ t9n th,-ng 
khác nhau c<a các y.u t* xã h%i &*i v>i các r<i ro c<a khí 
h2u, tO &ó cho phép xem xét s$ khác nhau này. HVCA liên 
quan &.n phân tích có s$ tham gia v? mgu hình các m*i 
nguy h)i trong quá kh6 và các m*i &e d4a hi;n nay / cIp 
&% c%ng &%ng (+ánh giá m3i hi-m nguy), k.t h:p v>i hi#u 
rõ các nguyên nhân c*t lõi t)i sao các m*i hi#m nguy tr/ 
thành thiên tai (+ánh giá tính d4 b, t'n th5%ng) và các ngu'n 
l$c son có &# c%ng &'ng b8 !nh h,/ng có th# s^ d+ng &# 
&*i phó v>i các tác &%ng bIt l:i (+ánh giá n6ng l)c).8 (Vi;c 
áp d+ng HVCA trong nghiên c6u này có th# xem chi ti.t 
t)i ph=n C. 4). 

Mô hình SLF –HVCA k.t h:p v>i khái ni;m ph+c h'i v? 
khía c)nh xã h%i-sinh thái cho phép chuy#n tO vi;c &ánh giá 
s$ t9n th,-ng khác nhau &*i v>i các r<i ro c<a khí h2u / các 
nhóm nam n@ sang vi;c &ánh giá các t9n th,-ng khác nhau 
c<a các nhóm sinh k. có nguy c- cao &*i v>i nh@ng xu th. 
bi.n &9i khí h2u lâu dài trong t,-ng lai. Nguyên nhân c<a 
s$ thay &9i này là vi;c ngày càng t5ng c<a y.u t* gi>i trong 
các ho)t &%ng nông nghi;p, &ánh bXt và nuôi tr'ng th<y 
s!n.9 Ph,-ng pháp t9ng h:p này t)o ra m%t n?n t!ng v@ng 
chXc &# nghiên c6u v? nh@ng !nh h,/ng hi;n t)i c<a bi.n 
&9i khí h2u và xác &8nh nh@ng gi!i pháp thích 6ng phù h:p. 
Nh@ng d$ báo v? k8ch b!n bi.n &9i khí h2u trong t,-ng lai 
có th# &,:c s^ d+ng &# &!m b!o r]ng các bi;n pháp thích 
6ng &? xuIt &ã xem xét &.n nh@ng xu h,>ng dài h)n có th# 
x!y ra.

B.4 <nh h%=ng c>a bi*n (/i khí h+u

Vi;t Nam là m%t trong nh@ng qu*c gia trên th. gi>i ch8u 
!nh h,/ng c<a các ki#u th0i ti.t khXc nghi;t, và th,0ng 
xuyên ch8u !nh h,/ng c<a bão bi#n, bão nhi;t &>i và áp 
thIp nhi;t &>i. Nh@ng thiên tai này gây ra ng2p l+t / vùng 
tring (ví d+ tr2n l+t tháng 11 n5m 2008 t)i Hà N%i), li t)i 
&'ng b]ng sông C^u Long (2000, 2001) và bão li (khu v$c 
mi?n Trung). T)i các khu v$c &8a hình cao, m,a l>n th,0ng 
t)o ra li quét, gây ra l/ &It, làm t5ng l,:ng phù sa b'i lXng 
trong các con sông, &i?u này l)i dgn &.n tình tr)ng ng2p l+t 
nhng n? h-n / h) l,u. Ngoài vi;c ch8u tác &%ng c<a các tác 
&%ng bIt ng0 c<a th0i ti.t, Vi;t Nam còn h6ng ch8u nh@ng 

8 Trung tâm 6ng phó v>i thiên tai Châu Á:  hrp://www.adpc.net/
PDR-SEA/cbdo-dr/chapter3-4.html
9 Ví d+, s$ gia t5ng “n@ hóa” trong nông nghi;p / Vi;t Nam cho thIy 
ph+ n@ nông thôn d7 b8 t9n th,-ng cao, so v>i nam gi>i, &*i v>i 
nh@ng m*i nguy c<a khí h2u và suy thoái tài nguyên. Hai ph=n ba 
ph+ n@ nông thôn tham gia các ho)t &%ng nh, tr'ng tr4t, trong khi 
&ó ch( có kho!ng m%t n^a nam gi>i làm vi;c này. H=u h.t tIt c! các 
thành viên m>i trong lKnh v$c nông nghi;p là ph+ n@. ADB, 2005, 
UNIFEM 2008.
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B$ng 2: S% thay &'i l/0ng m/a hàng n*m (%) so v+i giai &o,n 1980 
– 1999, khu v%c B-c Trung B)

K.ch b$n 2050 2100

Th)p (B1) 3,8 5,0

Trung bình (B2) 4,0 7,7

Cao (A2) 3,7 9,7

B$ng 3: M1c t*ng m%c n/+c bi2n(cm) so v+i giai &o,n 1980 - 1999

K.ch b$n 2050 2100

Th)p (B1) 28 65

Trung bình (B2) 30 75

Cao (A1F1) 33 100

Các d$ báo cho thIy nhi;t &% trung bình hàng n5m t5ng, 
t9ng l,:ng m,a hàng n5m và l,:ng m,a trong mùa m,a 
t5ng trong khi l,:ng m,a vào mùa khô gi!m; và m$c n,>c 
bi#n vào n5m 2100 t5ng / m6c tO 65 cm-100 cm. Do &ó, 
nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u trong t,-ng lai có th# 
vOa là m%t cú s*c, vOa t)o nên c5ng thnng &*i v>i các h; 
sinh k. ven bi#n hi;n có. Nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i khí 
h2u có th# x!y ra / nh@ng vùng ven bi#n bao g'm:

Gi!m &It nông nghi;p và &It &8nh c,

N,>c bi#n xâm th$c vào các c^a sông, &hc bi;t là vào 
mùa khô, !nh h,/ng &.n nuôi tr'ng th<y s!n n,>c l:

T5ng thi;t h)i do li, bão và các hi;n t,:ng th0i ti.t 
c$c &oan khác và

T5ng b;nh t2t / ng,0i và &%ng v2t.12

Tuy nhiên, nhìn v? lâu dài, vi;c n,>c bi#n dâng cao cing tao 
nhi?u c- h%i m>i ví d+ nh, m/ r%ng nuôi tr'ng th<y s!n. 

Do nh@ng tác &%ng tích liy lên các tài nguyên thiên nhiên, 
s!n xuIt nông nghi;p, s!n l,:ng công nghi;p, n5ng suIt lao 
&%ng và c- s/ h) t=ng, phát tri#n kinh t. t9ng th# cing có 
th# ph!i &*i mht v>i nh@ng thách th6c l>n.13 S$ th$c là các 
khu du l8ch và phát tri#n công nghi;p m>i / Vi;t Nam h=u 
h.t &?u n]m / nh@ng vùng ven bi#n và &'ng b]ng, n-i rIt 
d7 ch8u !nh h,/ng c<a hi;n t,:ng n,>c bi#n dâng (và hi;n 
t,:ng xói l/ &,0ng b0 bi#n), bão và hi;n t,:ng xâm nh2p 
mhn vào ngu'n n,>c ng4t cùng v>i nh@ng tác &%ng khác 
cing &# l)i nh@ng h2u qu! nghiêm tr4ng và t)o ra nh@ng r<i 
ro nhIt &8nh.14 Do các tác &%ng &.n GDP, c- s/ h) t=ng và 
s$ phát tri#n kinh t. xã h%i, bi.n &9i khí h2u sZ !nh h,/ng 
12  Xem Chaudhry và Ruysschart, 2007, &# bi.t chi ti.t v? nh@ng tác 
&%ng &,:c d$ báo lên ngành nông nghi;p, &ánh bXt và nuôi tr'ng 
th<y s!n.
13 DFID (2004b).
14 Wilderspin và Hung (2007).

&.n t5ng tr,/ng cho ng,0i nghèo.15 Ngoài ra, do các hi;n 
t,:ng c$c &oan c<a khí h2u t)o thành “r<i ro hi;p bi.n” 
(t6c là &'ng th0i !nh h,/ng &.n nhi?u ng,0i), nh@ng tIm 
l,>i b!o v; hi;n t)i có th# b8 kéo quá c5ng. Nh@ng tIm l,>i 
này bao g'm c! nh@ng h; th*ng hJ tr: xã h%i chính th6c và 
nh@ng h; th*ng m)ng l,>i xã h%i không chính th6c.16

B.5 T/n th%;ng do bi*n (/i khí h+u  

Các hình thái khí h2u c$c &oan và nh@ng bi.n &9i không 
theo mùa có th# gây ra nh@ng tác &%ng nghiêm tr4ng 
!nh h,/ng &.n các h% gia &ình và c%ng &'ng. 3*i phó 
v>i nh@ng hi;n t,:ng này có th# làm thi;t h)i tài s!n, t9n 
h)i &.n s6c khBe và có th# ph!i mIt m%t kho!n ti?n l>n 
&# ph+c h'i.17 Các nhóm &*i t,:ng không nghèo v>i các 
kho!n vay ch,a tr! và m6c b'i hoàn c=m c* cao có th# rIt 
d7 b8 t9n th,-ng v? mht tài chính tr,>c nh@ng thi;t h)i bIt 
ng0 v? v2t chIt và tài s!n. Ng,:c l)i, nh@ng nhóm &*i t,:ng 
nghèo có ít tài s!n và nhà / d,>i m6c tiêu chuQn có th# b8 
!nh h,/ng v? mht v2t chIt nhi?u h-n là mht tài chính &*i 
v>i các r<i ro liên quan &.n th0i ti.t. 1,-ng t2t &*i v>i các 
thành viên &ã tr,/ng thành c<a gia &ình có th# t)o ra nhi?u 
gánh nhng lên các ph+ n@ nghèo, nh@ng ng,0i &óng vai trò 
chính trong vi;c ch5m sóc gia &ình, và h)n ch. s$ tham gia 
m)ng l,>i xã h%i c<a h4. RIt nhi?u h% gia &ình nghèo ph+ 
thu%c vào sinh k. và các ho)t &%ng t)o ra thu nh2p d7 b8 
t9n th,-ng tO thiên tai t$ nhiên do các hi;n t,:ng khí h2u 
theo mùa. 3i?u này &hc bi;t &úng &*i v>i ng,0i dân s*ng / 
các khu v$c khô h)n hay bão li, hohc ph!i &*i mht v>i n5ng 
suIt suy gi!m do s$ t5ng lên hay bi.n &9i c<a &% mhn. Nh, 
v2y, B3KH &ã t)o ra s$ cIp thi.t trong vi;c tìm hi#u và xác 
&8nh tính d7 b8 t9n th,-ng c<a ng,0i nghèo tr,>c nh@ng 
B3KH hi;n t)i và t,-ng lai và &# &!m b!o r]ng các chính 
sách và ch,-ng trình sZ góp ph=n làm gi!m tính d7 b8 t9n 
th,-ng này, t5ng c,0ng thích 6ng và ph+c h'i tr,>c nh@ng 
&i?u ki;n thay &9i.  

Kinh nghi;m g=n &ây ch6ng minh r]ng r]ng tính m)ng, s6c 
khBe và tài s!n c<a ng,0i nghèo th,0ng ch8u r<i ro l>n nhIt 
tr,>c nh@ng m*i hi#m nguy liên quan &.n khí h2u, trong 
khi nh@ng ng,0i nghèo cing có th# b8 !nh h,/ng khác 
nhau b/i B3KH do s$ suy thoái tài s!n chung nh, th<y s!n 
hohc rOng, nh@ng ngu'n l:i mà sinh k. c<a ng,0i nghèo 
ph+ thu%c vào.18 3'ng th0i, nh@ng &*i t,:ng ch8u nhi?u 
r<i ro c<a B3KH, bao g'm nh@ng ch< h% là n@ gi>i khi 
h4 ph!i &óng nhi?u vai nh, là ng,0i t)o thu nh2p chính, 
ch5m sóc con cái, l)i th,0ng b8 gi>i h)n v? ngu'n thông tin 
15 DFID (2004b).
16 DFID, (2004c).
17 Ibid
18 DFID (2004a); IIED (2007). 12t tr> trêu, do &ó, nh@ng ng,0i 
gây ra B3KH ít nhIt là nh@ng ng,0i b8 t9n th,-ng nhi?u nhIt tr,>c 
B3KH.
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hohc các hJ tr: v? tài chính và kA thu2t &# thích 6ng m%t 
th. gi>i luôn bi.n &9i.19 m Vi;t Nam, B3KH &ang gây !nh 
h,/ng nhng n? &.n &)i b% ph2n dân s* nghèo, &hc bi;t rIt 
nhi?u ng,0i ph!i s*ng trong nh@ng môi tr,0ng khXc nghi;t 
và &ã ch6ng ki.n nh@ng m)ng l,>i an toàn t'n t)i trong 
n?n kinh t. tr4ng tâm tr,>c &ó bi.n mIt, khi.n h4 rIt d7 
b8 t9n th,-ng tr,>c nh@ng r<i ro c<a khí h2u và thiên tai 
th,0ng xuyên x!y ra sau &ó.20 Trong khi B3KH có nh@ng 
r<i ro ti?m Qn &*i v>i ng,0i nghèo và nh@ng ng,0i d7 b8 t9n 
th,-ng trên c! n,>c, thì nh@ng ng,0i nghèo / nông thôn, 
và nh@ng ng,0i nghèo ven bi#n là m%t trong nh@ng nhóm 
&*i t,:ng nh)y c!m nhIt v>i nh@ng hi;n t,:ng khí h2u bIt 
th,0ng, vì nông nghi;p, &ánh bXt cá là nh@ng ngành &hc 
bi;t d7 b8 t9n th,-ng tr,>c nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i 
khí h2u.21 Do &ó, tình tr)ng khó kh5n &ã t'n t)i trong các 
c%ng &'ng này có th# tr/ nên nghiêm tr4ng h-n trong m%t 
th0i gian dài.22

Vùng duyên h!i BXc Trung B%, Vi;t Nam là m%t trong 
nh@ng khu v$c ch8u nhi?u r<i ro nhi?u nhIt c<a B3KH 
và là m%t trong nh@ng vùng có ph)m vi và m6c &% nghèo 
&ói cao nhIt, m%t ph=n nguyên nhân có th# là do nh@ng 
tác &%ng l8ch s^ c<a thiên tai.23 3)i b% ph2n dân s* vùng 
này làm nông nghi;p hohc ngu'n sinh k. c<a h4 ph+ thu%c 
vào nh@ng ngu'n tài nguyên thiên nhiên (n,>c, rOng, th<y 
s!n), do &ó &0i s*ng c<a h4 b8 tác &%ng nghiêm tr4ng b/i 
nh@ng &i?u ki;n th0i ti.t. Hi;n t,:ng t5ng t=n suIt các hình 
thái khí h2u khXc nghi;t / vùng này &,:c quan tâm &hc bi;t 
vì nó làm gi!m th0i gian cho vi;c ph+c h'i tr,>c nh@ng 
cú s*c khí h2u liên ti.p c<a nh@ng h% nghèo cing nh, xây 
d$ng l)i nh@ng tài s!n &# &*i phó v>i nh@ng tác &%ng kéo 
dài do nh@ng &i?u ki;n khí h2u bi.n &9i; các chi.n l,:c 
&*i phó truy?n th*ng không th# &< trong tr,0ng h:p này.24

B.6 Chính sách và th, ch*

K# tO khi k" k.t Công ,>c khung c<a Liên H:p Qu*c v? 
bi.n &9i khí h2u (UNFCCC) n5m 1994 và Ngh8 &8nh th, 
Kyoto n5m 2002, Chính ph< Vi;t Nam &ã có rIt nhi?u nJ 
l$c, thông qua công tác xây d$ng chính sách và lu2t pháp và 
&ã có m%t s* sáng ki.n thích 6ng và gi!m nhs &# 6ng phó 
v>i nh@ng m*i &e d4a tO B3KH. M%t &ánh giá quan tr4ng 
v? môi tr,0ng chính sách hi;n hành liên quan &.n thích 
6ng v>i bi.n &9i khí h2u &,:c &,a ra trong Ph+ l+c 5, bao 
g'm: Ch,-ng trình M+c tiêu Qu*c gia 6ng phó v>i Bi.n 
&9i Khí h2u (NTP-RCC), 38nh h,>ng Chi.n l,:c Phát 

19 Chaudhry và Ruysschart, 2007.
20 Chaudhry và Ruysschart ,2007.
21 Neeqes, 2008.
22 CARE, 2007.
23 Wilderspin và H,ng, 2007.
24 DFID (2004c).

tri#n B?n v@ng / Vi;t Nam (Ch,-ng trình Ngh8 s$ 21)25; 
Chi.n l,:c qu*c gia phòng, ch*ng và gi!m nhs thiên tai 
&.n n5m 2020 và K. ho)ch th$c hi;n chi.n l,:c qu*c gia 
v? phòng, ch*ng và gi!m nhs thiên tai &.n n5m 2020, và 
Chi.n l,:c Qu!n l" T9ng h:p Vùng Ven bi#n (ICZM) – 
T(nh 1Oa 1iên Hu..

1ông báo Qu*c Gia l=n th6 nhIt (INC) theo UNFCCC 
vào n5m 2003 &ã &,a ra &ánh giá tính d7 b8 t9n th,-ng 
và thích 6ng &*i v>i nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u 
d$a trên nh@ng mô hình &ang s^ d+ng t)i th0i &i#m &ó và 
&,a ra nh@ng ph,-ng án gi!m nhs khí nhà kính. 1ông 
báo qu*c gia th6 hai theo UNFCCC d$ ki.n sZ &,:c hoàn 
thành trong n5m 2010, bao g'm các phát hi;n c<a các &ánh 
giá sâu h-n v? tính d7 b8 t9n th,-ng và thích 6ng cing nh, 
&,a ra m%t khung chính sách th$c hi;n nh@ng 6ng phó 
mang tính chi.n l,:c.  

C- s/ cho nh@ng bi;n pháp thích 6ng &ã &,:c &? c2p &.n 
trong m%t s* Lu2t và Chi.n l,:c. Chi.n l,:c B!o v; Môi 
tr,0ng Qu*c gia26, là m%t ví d+, nêu rõ m%t trong nh@ng 
m+c tiêu c=n &)t &,:c &.n n5m 2010 là nâng cao kh! n5ng 
phòng tránh và h)n ch. tác &%ng xIu c<a thiên tai, &hc bi;t 
là nh@ng thiên tai liên quan &.n bi.n &9i khí h2u, và bao 
g'm các k. ho)ch gi!m nhs tác &%ng c<a n,>c bi#n dâng 
/ các khu v$c ven bi#n. Ngoài ra, Lu2t B!o v; Môi tr,0ng 
(2005) cing quy &8nh rõ Nhà n,>c có trách nhi;m xây 
d$ng n5ng l$c d$ báo và c!nh báo thiên tai &# phòng và 
h)n ch. nh@ng h2u qu! tiêu c$c c<a thiên tai và s$ c* môi 
tr,0ng. Tuy Lu2t này không quy &8nh c+ th# nh@ng bi;n 
pháp 6ng phó v>i bi.n &9i khí h2u nh,ng Lu2t l)i &,:c 
hJ tr: b/i m%t lo)t các Ngh8 &8nh và quy &8nh c+ th# c<a 
ngành trong các lKnh v$c nh, quy ho)ch s^ d+ng &It và b!o 
v; b0 bi#n, cung cIp n?n t!ng &# th$c hi;n các bi;n pháp 
thích 6ng v>i bi.n &9i khí h2u. 

N5m 2007, có th# nh2n thIy là vgn còn nhi?u h)n ch. 
trong quy?n s/ h@u chính ph< v? cách ti.p c2n thích 6ng 
v>i nh@ng r<i ro bi.n &9i khí h2u, và s$ h)n ch. v? ngu'n 
v*n nhà n,>c cho công tác thích 6ng v>i bi.n &9i khí h2u.27 
Cing trong n5m &ó, tr,>c nh@ng thách th6c c<a bi.n &9i 
khí h2u, 1< t,>ng chính ph< &ã ch( &)o xây d$ng Ch,-ng 
trình M+c tiêu Qu*c gia 6ng phó v>i Bi.n &9i Khí h2u 
(NTP-RCC). 3ây có th# xem là bi;n pháp 6ng phó có tính 
chi.n l,:c nhIt hi;n nay.  

B.7 Nh?ng áp l6c khác t@ bi*n (/i khí h+u 

Vi;c t5ng nh@ng r<i ro tO khí h2u là m%t trong nh@ng áp 
l$c !nh h,/ng lên nh@ng sinh k. d$a trên các ngu'n tài 
25 3# bi.t thêm thông tin v? ch,-ng trình Ngh8 s$ 21, tham kh!o / 
&8a ch( hrp://va21.org
26 Chi.n l,:c qu*c gia v? B!o v; môi tr,0ng &.n n5m 2010 và t=m 
nhìn 2020, phê duy;t tháng 12/2003
27 Chaudhry and Ruysschart, (2007).
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nguyên c<a các c%ng &'ng ven bi#n / mi?n Trung Vi;t 
Nam. Nh@ng áp l$c khác bao g'm:

T5ng dân s* gây áp l$c lên các ngu'n tài nguyên thiên 
nhiên h)n ch.

Khai thác quá m6c các ngu'n tài nguyên thiên nhiên, 
dgn t>i s$ suy gi!m các ngu'n tài nguyên nuôi tr'ng 
th<y s!n, các vùng &It và rOng

Trình &% giáo d+c và kA n5ng nhìn chung còn thIp

Ô nhi7m các ngu'n n,>c do chIt th!i c<a con ng,0i, 
&%ng v2t và ô nhi7m không ki#m soát và không theo 
quy &8nh tO các ho)t &%ng nông nghi;p, nuôi tr'ng 
th<y s!n, ch. bi.n th$c phQm và các ho)t &%ng khác;

3ói nghèo – do thi.u &It, tín d+ng và lao &%ng, hay do 
nh@ng ng,0i tr+ c%t c<a gia &ình b8 &au *m kinh niên;

Bi.n &%ng c<a th8 tr,0ng (vIn &? này không &,:c 
nghiên c6u trong báo cáo này nh,ng có !nh h,/ng 
&.n m6c thu nh2p cho các ho)t &%ng nông, ng, 
nghi;p)28

Các tác &%ng do bi.n &9i khí h2u nhìn chung sZ ti.p t+c 
làm tr=m tr4ng h-n nh@ng áp l$c hi;n t)i. Trong khi các 
r<i ro v? mIt mát gia súc và s!n xuIt do nhi;t &% h) thIp sZ 
gi!m b>t, mhn hóa và tl l; xói l/ ven bi#n có th# &,:c gi!m 
nh0 h; th*ng &ê bi#n, vi;c t5ng nhi;t &% và l,:ng m,a c%ng 
v>i các hi;n t,:ng th0i ti.t c$c &oan h-n sZ t)o thêm các áp 
l$c v>i các sinh k., và càng t5ng thêm áp l$c &*i v>i các sinh 
k. d$a vào ngu'n tài nguyên. K.t h:p gi@a các chi.n l,:c 
thích 6ng và gi!m nhs c=n &,:c xây d$ng và hoàn thi;n &# 
&áp 6ng m*i &e d4a này. Vi;c k.t h:p nh, v2y có th# mong 
&:i tO vi;c k.t h:p c! các chi.n l,:c thích 6ng có th# ph!n 
6ng và d$ &oán tr,>c, s$ hài hòa gi@a nh@ng ph!n 6ng t$ 
phát v>i nh@ng can thi;p có k. ho)ch &# có th# t)o nên 
s$ thành công. TO quan &i#m c<a nghiên c6u này, “thành 
công” sZ &,:c &o b]ng kh! n5ng ph+c h'i tr,>c các bi.n 
&9i khí h2u c<a các sinh k. nông thôn ven bi#n có nhi?u 
nguy c- nhIt và ngu'n tài nguyên thiên nhiên &,:c t5ng 
lên. Trong khi theo thOa nh2n c<a Chính ph<, ‘thành công’ 
&,:c nhìn nh2n d,>i góc &% r%ng h-n, thì s$ can thi;p c<a 
Chính ph< trong vi;c hJ tr: xây d$ng kh! n5ng ph+c h'i 
sinh k. &8a ph,-ng vgn &,:c xem là quan tr4ng nhIt.

Ph)m vi ph6c t)p c<a các vIn &? &,:c li;t kê / trên không 
ch( !nh h,/ng t>i các c%ng &'ng, mà còn là các vIn &? hóc 
búa &*i v>i Chính ph<, trên ph,-ng di;n xây d$ng và th$c 
hi;n chính sách cing nh, &*i v>i các h; th*ng hJ tr: &8a 
ph,-ng, nh, h; th*ng khuy.n nông. 3ây là m%t trong các 
nguyên nhân vì sao B3KH nên &,:c xem xét trong b*i 
c!nh các &i?u ki;n khác và các nhu c=u cIp thi.t &ang thay 
28 Các vIn &? này &,:c xác nh2n thông qua các cu%c th!o lu2n nhóm 
và cu%c h%i th!o cIp t(nh &# trình bày các k.t qu! s- b% thu &,:c qua 
kh!o sát th$c &8a 

&9i. 1ích 6ng v>i bi.n &9i khí h2u c=n &,:c xem xét và 
l'ng ghép v>i các chính sách, các ch. &% qu!n l" và can 
thi;p hi;n th0i. Quan tr4ng là n5ng l$c hi;n &ã quá c5ng 
&# &*i mht v>i các vIn &? hi;n t)i. TIt c! nh@ng vIn &? 
này cho thIy sZ không có m%t gi!i pháp d7 dàng &# khXc 
ph+c nh@ng gì &ang di7n ra hi;n nay cing nh, nh@ng gì sZ 
n!y sinh. M%t thách th6c to l>n &ang hình hành trên tIt c! 
các thách th6c khác, nh@ng thách th6c &òi hBi chi phí mà 
Chính ph< Vi;t Nam &ang ph!i &*i mht.

1ách th6c chính trong s* nh@ng thách th6c này là t*c &% 
&ô th8 hóa nhanh chóng và quá trình di c, tO nông thôn ra 
&ô th8. 3ây là nh@ng y.u t* chính c<a s$ t5ng tr,/ng kinh 
t. xã h%i nhanh chóng và gi!m nghèo c<a Vi;t Nam, nh,ng 
cing chính các quá trình này là &%ng l$c chính gây ra s$ phá 
h<y môi tr,0ng.29 Chính quy?n &8a ph,-ng trong các khu 
v$c nghiên c6u c<a chúng tôi d$ &oán xu h,>ng di c, sZ 
ti.p t+c t5ng m)nh do nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u. 

Các s* li;u tO cu%c &i?u tra dân s* m>i nhIt cho thIy trong 
n5m 2009, kho!ng 70% dân s* Vi;t Nam sinh s*ng t)i các 
vùng nông thôn, và 30% s*ng t)i các khu v$c &ô th8. N.u t( 
l; hi;n t)i c<a dân s* &ô th8 &,:c gi@ nguyên, cho &.n n5m 
2047 tình tr)ng này có th# sZ &!o ng,:c. Kho!ng 70% dân 
s* Vi;t Nam sZ s*ng t)i các khu v$c &ô th8 và 30% s*ng t)i 
khu v$c nông thôn. 3.n n5m 2050, 75% dân s* có th# sZ 
s*ng t)i các thành ph*. 1eo tính toán d$ báo này, câu tr! 
l0i cho câu hBi &âu là t,-ng lai cho sinh k. nông thôn vùng 
ven bi#n c<a mi?n Trung Vi;t Nam sZ là – sinh k. &ô th8.30  

m m%t vài khía c)nh nào &ó thì t,-ng lai này &ã x!y ra. Hà 
N%i và H' Chí Minh &ang m/ r%ng ra các vùng nông thôn 
và trong t,-ng lai, các thành ph* trong khu v$c cing sZ 
theo xu h,>ng này. Các chi.n l,:c sinh k. h% gia &ình tO 
nông thôn ra thành th8 nhIn m)nh m*i liên k.t này. Các 
kho!n ti?n g^i v? tO &ô th8 và c<a các thành viên gia &ình 
/ n,>c ngoài &ang hJ tr: sinh k. cho rIt nhi?u h% gia &ình 
t)i các &8a &i#m nghiên c6u. Trong m%t s* tr,0ng h:p, thu 
nh2p c<a các thành viên này và các m)ng l,>i xã h%i có th# 
giúp các thành viên khác trong gia &ình có th# ti.p c2n khu 
v$c &ô th8 và các th8 tr,0ng lao &%ng / n,>c ngoài. 

Vi;c phát tri#n các d!i du l8ch sinh thái ven bi#n có th# b9 
sung cho quá trình &ô th8 hóa các vùng nông thôn. Tuy 
nhiên, nhi;t &% t5ng cao h-n và di7n ra th,0ng xuyên 
h-n, kéo dài h-n, các di7n bi.n th0i ti.t khXc nghi;t và 
bIt th,0ng h-n có th# khi.n rút ngXn h-n mùa du l8ch ven 
bi#n cing nh, các ho)t &%ng nông nghi;p và nuôi tr'ng 
th<y s!n. 3i?u này sZ tác &%ng &.n các c- h%i tìm ki.m vi;c 
làm &8a ph,-ng. V? mht dài h)n, du l8ch ven bi#n sZ ph!i 
&áp 6ng thách th6c do bão và n,>c bi#n dâng cao khi.n 
29 MONRE (2005)
30 1!o lu2n kA h-n v? các xu h,>ng &ô th8 hóa và s$ liên quan &.n di 
c, tO nông thôn ra thành th8 &,:c trình bày trong Ph+ l+c 10.



xói mòn b0 bi#n và !nh h,/ng &.n các r)n san hô do quá 
trình Im lên c<a &)i d,-ng. Tuy nhiên, các c- h%i do n,>c 
bi#n dâng cao mang l)i có th# giúp m/ r%ng du l8ch gi!i trí 
k.t h:p sông n,>c t)i các khu v$c nh, Phá Tam Giang, gXn 
v>i b0 bi#n và g=n các khu v$c &ô th8. Tuy nhiên, n.u m4i 
các bi;n pháp b!o v; môi tr,0ng và ngu'n tài nguyên trong 
các k. ho)ch du l8ch hi;n t)i &,:c tri#n khai, các ngu'n tài 

nguyên cho nông nghi;p và ng, nghi;p sZ &,:c t5ng c,0ng 
m)nh mZ.31 3=u t, môi tr,0ng &ang gia t5ng theo các k. 
ho)ch “du l8ch sinh thái” ven bi#n có th# mang l)i nh@ng 
l:i ích to l>n cho các sinh k. d$a trên ngu'n l$c c<a vùng 
ven bi#n.

31 H%i &'ng Nhân dân T(nh 1Oa 1iên Hu. s* : 45 /CTR-UBND 
Hu., 27/05/2008. Ch,-ng trình phát tri#n du l8ch Bi#n và 3=m phá 
&.n n5m 2012.



C.1 Gi.i thiAu chung v) (4a bàn nghiên 
c2u

Nh, &ã trình bày chi ti.t trong ph=n ph,-ng pháp nghiên 
c6u, c- s/ d@ li;u &,:c thu th2p / c%ng &'ng dân c, trong 
6 thôn thu%c 2 xã / hai t(nh: xã H'ng L%c, huy;n L%c Hà và 
xã KY Ninh, huy;n KY Anh, t(nh Hà TKnh; và xã Qu!ng An, 
huy;n Qu!ng 3i?n và xã Vinh Hi?n, huy;n Phú L%c, t(nh 
1Oa 1iên Hu. (xem Hình 2). 

C. Các xu th# Sinh k# Nông thôn 

Hình 2:  B3n xã nghiên c1u – Xã H4ng L)c, Huy(n L)c Hà, và Xã K5 Ninh, Huy(n K5 Anh (T6nh Hà T7nh); Xã Qu$ng An, Huy(n Qu$ng 8i"n, và 
Xã Vinh Hi"n, Huy(n Phú L)c (T6nh Th9a Thiên Hu!)32

32  IMHEN 2009. Vùng ng2p l+t d$ báo v>i k8ch b!n n,>c bi#n dâng cao 1 m &,:c th# hi;n b]ng m=u &B
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Vinh   i n  

Hà TKnh là m%t trong nh@ng t(nh nghèo nhIt Vi;t Nam. 
Kho!ng 30% dân s* trong t(nh &,:c coi là h% nghèo và 
GDP trên &=u ng,0i n5m 2006 c<a Hà TKnh kho!ng USD 
$250/n5m33 trong khi &ó GDP trung bình trên toàn qu*c 
là $70034. T(nh Hà TKnh &ã tr!i qua các &i?u ki;n khí h2u 
khXc nghi;t. Các vùng núi cao và trung bình chi.m 45% 
t9ng di;n tích c<a t(nh, trong khi vùng &'ng b]ng và ven 

33 Báo cáo c<a Ban qu!n l" D$ án 3ói nghèo và Môi tr,0ng c<a Hà 
TKnh, 4 tháng 7 n5m 2001.
34 Bá Trình, (2006). 3ây là so sánh v>i nh@ng con s* c<a m%t th2p 
kl tr,>c &ó (1.8 tri;u &'ng) so v>i trung bình qu*c gia (2.7 tri;u 
&'ng). Niên Giám th*ng kê, 1997, T9ng c+c 1*ng kê, Nhà xuIt b!n 
th*ng kê, Hà N%i, (1998)
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bi#n chi.m tl l; t,-ng 6ng là 17,4% và 12,7% t9ng di;n 
tích t$ nhiên.35 10i ti.t khô và nXng kéo dài tO tháng 3 &.n 
tháng 8, nhi;t &% có th# &)t &.n 410C do &ó th,0ng gây 
nên h)n hán. Trong th0i kY cao &i#m c<a mùa h)n (1áng 
5,6,7), ngu'n n,>c có th# b8 xâm nh2p mhn. Trong mùa 
Qm- trong vòng tháng 9 &.n tháng 2, nhi;t &% thIp h-n và 
b8 ng2p l+t. 1$c t., Hà TKnh là m%t trong nh@ng t(nh có 
l,:ng m,a cao nhIt / mi?n Trung, trung bình 2.000 mm 
m%t n5m.36 T(nh Hà TKnh cing th,0ng xuyên ph!i ch8u các 
c-n bão, &ôi khi gây nên nh@ng thi;t h)i nghiêm tr4ng. 3hc 
&i#m khí h2u &i#n hình / Hà TKnh g'm có bão, rét &2m rét 
h)i, li quét, gió Tây khô nóng và gió l*c.

T(nh 1Oa 1iên Hu. có &8a hình ph6c t)p, bao g'm vùng 
núi, &'i, &'ng b]ng và &=m phá ng5n cách v>i bi#n b]ng bãi 
cát. T(nh có 126 km b0 bi#n. 3=m phá Tam Giang – C=u 
Hai37 có t9ng di;n tích là g=n 22.000 ha và là &=m phá ven 
bi#n l>n nhIt / Nam Á. 3=m phá là nhà c<a 350.000 ng,0i 
(m%t ph=n ba t9ng dân s* toàn t(nh). V? mht &8a l", &=m phá 
Tam Giang là m%t ph=n c<a h; th*ng &=m phá khép kín, 
n*i v>i bi#n thông qua hai c^a sông38 1u2n An và T, Hi?n. 
3=m phá có các &hc &i#m &8a l" v>i h; sinh thái n,>c l:, 
cung cIp n-i c, trú cho nhi?u loài cá, &%ng v2t có vB, chim 
và các loài &%ng v2t bi#n. 3'ng th0i, &=m phá &ang b8 t9n 
th,-ng do ô nhi7m hóa chIt tO các ho)t &%ng nông nghi;p 
trong các khu v$c nông nghi;p g=n &ó,39 và các ngu'n các. 
Sinh k. c<a các c%ng &'ng s*ng g=n các c^a sông c<a vùng 
&=m phá ph+ thu%c vào khu &=m phá này. Hi;n t)i, h=u h.t 
các khu v$c n,>c nông g=n phía bên ngoài c<a khu v$c 
&=m phá &ã &,:c khai thác &# nuôi tr'ng th<y s!n; trong 
n5m 2000 và 2005, vi;c chuy#n &9i &It ng2p n,>c. sang 
nuôi tr'ng th<y s!n ,>c tính 4.000 ha.40

M,a l>n t)i l,u v$c sông H,-ng và sông B' th,0ng gây lên 
li l+t / vùng thIp / phía 3ông c<a t(nh 1Oa 1iên Hu.. S$ 
suy gi!m di;n tích rOng t$ nhiên / vùng cao trong vòng 20 
n5m, tO n5m 1980 &.n n5m 2000 có th# &,:c coi là nguyên 
nhân chính &*i v>i s$ t5ng lên nh@ng tr2n li l+t nghiêm 

35 Bá Trình, 2006
36 Ibid.
37 Mhc dù tên chính th6c là ‘3=m phá Tam Giang – C=u Hai’, &# 
thu2n l:i cho quá trình &4c, nhóm tác gi! sZ &? c2p v>i tên 3=m phá 
Tam Giang
38 Các c^a sông là vùng n,>c ven bi#n bán kín, n*i v>i bi#n, trong 
&ó n,>c bi#n &,:c pha loãng v>i n,>c ng4t tO h; th*ng kênh r)ch 
&It li?n
39 S!n xuIt nông nghi;p s^ d+ng 55% lao &%ng nông thôn / t(nh 1Oa 
1iên Hu.. Mai V5n Xuân (2008)
40 Ibid.

tr4ng trong nh@ng th2p kl qua.41 Mùa li l+t chính tO tháng 
10 &.n tháng 12, trùng v>i mùa m,a, kéo dài tO tháng 8 &.n 
tháng 12, nh,ng nh@ng tr2n l+t “nhB” cing có th# xuIt hi;n 
trong tháng 5 và tháng 6. Mu%n h-n, nh@ng tr2n l+t ngXn 
cing có th# xuIt hi;n tO cu*i tháng 12 &.n &=u tháng 1 c<a 
n5m sau. Các t(nh ven bi#n do &ó sZ ph!i ch8u l+t m%t s* l=n 
trong n5m. M,a và bão tO bi#n vào cing th,0ng xuyên x!y 
ra, th,0ng gây nên th<y tri?u cao. Mùa khô trong t(nh kéo 
dài tO tháng 1 &.n tháng 8.

C. 2 T/ng quan v) ho&t (5ng sinh k* t&i 
khu v6c nghiên c2u 

C. 2.1 "#a $i%m và hình th&c sinh k'

B*n b!n &' sau &ây (Hình 3 &.n Hình 6) trình bày các mô 
hình s^ d+ng &It / các xã, cung cIp ch( s* t9ng th# v? sinh 
k. c<a ng,0i dân &8a ph,-ng và cho thIy v8 trí c<a 6 thôn 
nghiên c6u. Xã H'ng L%c / Hà TKnh và xã Qu!ng An / 
1Oa 1iên Hu. &?u n]m / phía BXc và không cách xa th8 
trIn. Nông nghi;p là sinh k. chính / xã KY Ninh và Vinh 
Hi?n, &?u n]m / cu*i phía Nam c<a t(nh Hà TKnh và 1Oa 
1iên Hu., n]m gi@a phía BXc c<a c^a sông và nhìn ra b0 
bi#n. Nông nghi;p và nuôi tr'ng th<y s!n là sinh k. chính 
/ &ây.  

Xã H'ng L%c (Hình 3) là m%t trong nh@ng xã nghèo nhIt 
c<a huy;n L%c Hà. M%t di;n tích l>n &It &'ng b]ng &,:c 
s^ d+ng cho tr'ng lúa, ngô, l)c và các hoa màu khác. Di;n 
tích này &,:c cung cIp n,>c t,>i b/i h; th*ng kênh n*i 
v>i h' tr@ n,>c / phía BXc và m%t sông / phía Nam. Ngh? 
&ánh bXt cá và nuôi tr'ng th<y s!n n,>c ng4t là sinh k. c<a 
nh@ng thôn n]m g=n b0 sông. Tuy nhiên, H'ng L%c &,:c 
x.p là xã mi?n núi, có m%t di;n tích l>n &It rOng không 
ng,0i sinh s*ng n]m ch< y.u / phía BXc và c! phía Tây; 
ng,0i dân trong nh@ng thôn g=n khu v$c này k.t h:p tr'ng 
tr4t và thu ho)ch lâm s!n trong sinh k. c<a h4.  

Xã KY Ninh (Hình 4) là xã ven bi#n có hai vùng sinh k. 
chính là &ánh bXt cá n]m d4c theo l)ch phía bXc và c^a sông 
Vinh và vùng &It li?n tr'ng lúa. Các hình th6c sinh k. t)i 
&ây g'm &ánh bXt cá g=n b0 (do &àn ông &!m nhi;m), và 
&ánh bXt cá t)i sông (do ph+ n@ th$c hi;n), nông nghi;p và 
nuôi tr'ng th<y s!n n,>c l:. T)i xã có rIt nhi?u lao &%ng &ã 
di c, &.n vùng khác hohc &i n,>c ngoài &# tìm các c- h%i 
ngh? nghi;p m>i; rIt nhi?u h% gia &ình do &ó &,:c tr: giúp 
b]ng ti?n ng,0i &i lao &%ng xa g^i v?. 

41 Trung tâm nghiên c6u và phát tri#n Nông lâm nghi;p (2007)
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Hình 3: B$n &4 s: d;ng &<t c=a xã H4ng L)c, t6nh Hà T7nh (phân lo,i t9 SPOT, 2007) cho th<y &.a &i2m c=a các khu v%c nghiên c1u42

Thôn  6

Thôn  4

Thôn  11

Sông

Chú  thích

42  Các thôn / xã H'ng L%c &,:c &ánh s*, không theo tên



C Á C  X U  T H #  S I N H  K #  N Ô N G  T H Ô N16

Hình 4: B$n &4 s: d;ng &<t 2007 c=a xã K5 Ninh, t6nh Hà T7nh (cho th<y v. trí c=a các thôn nghiên c1u

  

Tâm  

Tam  
2

Chú  thích

Hình 5:  B$n &4 s: d;ng &<t c=a xã Qu$ng An, t6nh Th9a Thiên Hu! 

Thôn
    

Thôn
An  Xuân    

Thôn
      Chú  thích
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Xã Qu!ng An (Hình 5) có hai vùng sinh k. chính: phía 
Nam dân c, ch< y.u canh tác nông nghi;p, và phía BXc và 
Tây BXc ng,0i dân tham gia &ánh bXt cá (sông &=m) và nuôi 
tr'ng th<y s!n.   

Ph=n l>n ng,0i dân c<a xã Vinh Hi?n (Hình 6) s*ng / 
vùng b0 phía tây c<a Phá Tam Giang, và rIt nhi?u h% tham 
gia vào ho)t &%ng &ánh bXt và nuôi tr'ng th<y s!n n,>c l: 
và buôn bán các s!n phQm th<y s!n. 

1ông tin c- b!n v? 6 thôn và chi.n l,:c sinh k. chính c<a 
các h% gia &ình trong thôn &,:c trình bày trong Ph+ l+c 6 
(B!ng 12 và 13). Trong mJi thôn nghiên c6u, có rIt nhi?u 
ho)t &%ng sinh k.. S$ &a d)ng c<a các ho)t &%ng sinh k. 
c<a mJi h% gia &ình ph+ thu%c vào s$ son có c<a tài nguyên 
thiên nhiên, nhân l$c và v*n tài chính mà các h% có th# huy 
&%ng &,:c (thông tin chi ti.t v? l8ch th0i v+ c<a các ho)t 
&%ng khác nhau, và th0i gian mùa v+ c<a nh@ng m*i nguy 
c- do khí h2u &,:c trình bày / Ph+ l+c 6, B!ng 14 và 15).

C. 2.2 Nh(n th&c c)a ng*+i dân v, $ói nghèo 

Nghiên c6u &,:c th$c hi;n v>i s$ tham gia c<a các h% 
nghèo, trung l,u và khá gi! &# có th# hi#u rõ h-n v? các 
ho)t &%ng sinh k. và quan &i#m c<a ng,0i dân v? các 
nguyên nhân thoát nghèo trong nh@ng n5m g=n &ây. Mhc 
dù chính quy?n &8a ph,-ng có khái ni;m riêng c<a h4 v? 
nghèo &ói, nghiên c6u th$c &8a &ã ti.n hành phBng vIn &)i 
di;n c<a c%ng &'ng &# xác &8nh nh@ng &hc &i#m chính c<a 
các nhóm nghèo, trung l,u và khá gi!. M%t lo)t các h)ng 
m+c &ã &,:c xác &8nh / 12 thôn d$a trên th$c tr)ng c<a &8a 

ph,-ng và kinh nghi;m cing nh, quan sát c<a ng,0i dân 
&8a ph,-ng (B!ng 4 &,a ra m%t vài ví d+). Vi;c phBng phIn 
này rIt quan tr4ng vì qua &ó xác &8nh &,:c mong mu*n 
c<a nh@ng h% nghèo h-n và nh@ng nJ l$c c<a h4 &# nâng 
cao thu nh2p cing nh, c!i thi;n &i?u ki;n c<a h4, xác &8nh 
&,:c nh@ng kh! n5ng và h)n ch. c<a nhóm khá gi! c<a &8a 
ph,-ng trong th$c t. và nh@ng &%ng l$c &ã &,a các nhóm 
h% khác nhau vào tình tr)ng nghèo hohc thoát nghèo trong 
nh@ng n5m g=n &ây.  

Trong h=u h.t các tr,0ng h:p, nhóm ng,0i dân &8a ph,-ng 
&,:c phBng vIn không liên k.t v>i các nhóm khá gi! khác 
nhau trong “các nhóm” sinh k. c+ th#. Ng,0i nghèo &?u có 
chung &hc &i#m nh, chIt l,:ng nhà /, ti.p c2n &It &ai và 
d$ tr@ tài s!n v2t chIt (ph!n ánh m%t cách t,-ng &*i thu 
nh2p c<a ng,0i nghèo), m6c &% n:. 3i?u này g:i " r]ng các 
h% gia &ình / tIt c! các nhóm có th# tham gia vào các ho)t 
&%ng sinh k. gi*ng nhau theo nh@ng quy mô khác nhau, 
cách ti.p c2n khác nhau &*i v>i tài nguyên và chi phí &=u t, 
và &=u ra khác nhau. Tuy nhiên, trong khi tr,0ng h:p này 
&úng v>i &*i v>i m%t s* ho)t &%ng, ít nhIt trong tr,0ng 
h:p &ánh bXt cá và nuôi tr'ng th<y s!n, thì ch( có nh@ng 
ng,0i có &< v*n &# &=u t, cho ho)t &%ng này m>i có th# 
tham gia. Nh, &ã &,:c th# hi;n trong B!ng 4, di c, cing 
có th# &,:c coi là m%t ho)t &%ng tO &ó các nhóm trung l,u 
và kh! gi! có nhi?u l:i ích h-n; mhc dù vi;c phBng vIn các 
&)i di;n c<a c%ng &'ng cho thIy r]ng nh@ng h% nghèo vay 
v*n &# di c, và làm vi;c / các t(nh khác, thì &ây cing là m%t 
chi.n l,:c sinh k. rIt r<i ro.   

Hình 6:  B$n &4 s: d;ng &<t c=a xã Vinh Hi"n, t6nh Th9a Thiên Hu! (tách ra t9 SPOT image, 2007), cho th<y v. trí c=a các thôn nghiên c1u  

ThônThôn

Thôn
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M%t s* ví d+ +ã &,a ra các ho)t &%ng sinh k. c+ th# c<a 
ng,0i nghèo. Ví d+, &)i di;n c%ng &'ng / thôn Hi?n Vân 2 
thu%c xã Vinh Hi?n &ã miêu t! các h% trung l,u và kh! gi! 
tham gia nuôi tr'ng h!i s!n tuy#n d+ng các h% nghèo, &hc 
bi;t là ph+ n@ nh, nh@ng ng,0i lao &%ng không có chuyên 
môn, &# th$c hi;n nh@ng công vi;c nhng nh4c nh, s^a nò 
sáo (&òi hBi ng,0i làm ph!i / d,>i n,>c nhi?u gi0, và tay 
chân h4 có th# rIt d7 b8 con hà xj43), giht l,>i, canh h' nuôi 
tôm vào ban &êm.  

Vi;c c!i thi;n chIt l,:ng nhà / cing &,:c coi là m%t tiêu 
chí quan tr4ng &# m%t h% gia &ình có &,:c xem xét là trung 
l,u hay khá gi!. Vì v2y, nâng cIp chIt l,:ng nhà / &,:c 
xem là ho)t &%ng ,u tiên &,:c các h% gia &ình th$c hi;n 
khi h4 ki.m &,:c nhi?u ti?n h-n. M%t y.u t* quan tr4ng 
c<a chIt l,:ng nhà / &,:c m%t s* ng,0i dân trong thôn 
xác &8nh là tính b?n v@ng tr,>c nh@ng c-n bão l>n. Rõ 
ràng, do &ó, ng,0i nghèo &,:c hi#u là d7 b8 t9n th,-ng 
h-n tr,>c thiên tai vì nhà / c<a h4 không chXc chXn nh, 
nh@ng h% khá gi!.  

T=m quan tr4ng c<a &a d)ng sinh k. &*i v>i tích liy c<a c!i 
có th# quan sát &,:c. Trong m%t s* tr,0ng h:p, nh@ng h% 
gia &ình khá gi! &,:c &8nh nghKa là nh@ng ng,0i ngoài các 
ho)t &%ng truy?n th*ng nh, ch5n nuôi, h4 có &< tài s!n 
&# &a d)ng hóa vào ho)t &%ng kinh doanh. Dù sao, cing 
c=n ph!i l,u " s$ song hành c<a r<i ro và l:i ích c<a vi;c 
thi.t l2p công ty m>i. 3)i di;n c%ng &'ng / c! hai t(nh Hà 
TKnh và 1Oa 1iên Hu. &ã nh2n thIy khi kinh doanh thIt 
b)i các h% gia &ình có th# di chuy#n tO t=ng l>p trung l,u 
xu*ng nghèo hohc c2n nghèo nh, th. nào. S$ thIt b)i c<a 
các doanh nghi;p nuôi tr'ng th<y s!n là m%t ví d+ &i#n 
hình, ph!n ánh kinh nghi;m c<a &8a ph,-ng (xem ph=n 
d,>i &ây). Vì v2y, rõ ràng r]ng s$ chuy#n d8ch vào và ra khBi 
nghèo &ói là &ã x!y ra.44 S$ d8ch chuy#n‘xu*ng’ th,0ng 
liên quan &.n s* l,:ng và chi phí liên quan &.n ng,0i ph+ 
thu%c trong gia &ình. 3i?u này có th# thay &9i theo th0i 
gian, ph+ thu%c vào chi phí cho vi;c h4c hành c<a con cái, 
s* l,:ng trj em trong gia &ình &.n tu9i lao &%ng và có th# 
t)o ra thu nh2p, và tr,0ng h:p khi m%t thành viên ch< ch*t 
trong gia &ình b8 *m. Vi;c ch5m sóc m%t ng,0i *m nhng 
có th# gây tác &%ng tiêu c$c v? tài s!n / cIp h% gia &ình, 
do chi phí ch5m sóc y t. và chi phí c- h%i c<a nh@ng ng,0i 
trong gia &ình &i theo ng,0i b;nh &.n b;nh vi;n. Trong 
m%t s* tr,0ng h:p nh@ng bi.n c* này có th# dgn &.n h% 
gia &ình chuy#n d8ch tO nhóm khá gi! sang nhóm thu nh2p 
trung bình, hohc tO nhóm thu nh2p trung bình sang nhóm 
43 Con hà hay “m*i c<a bi#n” là m%t nhóm con sò s*ng / bi#n, chuyên 
phá h<y các cIu trúc gJ / d,>i n,>c.
44 Phát hi;n này tO nghiên c6u tr,>c &ó c<a d$ án PEP, 1ích 6ng v>i 
B3KH và ng,0i nghèo: Nghiên c6u t)i 4 xã ven bi#n t)i Hà TKnh và 
Ninh 1u2n, tháng 7 n5m 2008, bao g'm nghiên c6u t)i xã KY Ninh; 
ng,0i dân trong thôn &,:c tham vIn cho r]ng 30% &ã thoát khBi &ói 
nghèo trong 10 n5m tr,>c, trong khi &ó 35% l)i tái nghèo. 

h% nghèo. TIt c! các h% gia &ình có th# d7 b8 t9n th,-ng 
trong tr,0ng h:p &ó hi;n &ang có chi?u h,>ng gia t5ng v? 
t=n suIt do nh@ng tác &%ng c<a B3KH.

cm tri?n miên và b8 th,-ng là y.u t* chính dgn &.n hohc 
duy trì nghèo &ói hi;n &ang có xu h,>ng m/ r%ng do tác 
&%ng c<a B3KH, do các hi;n t,:ng th0i ti.t khó d$ &oán 
và khXc nghi;t h-n. Ph+ n@ nông thôn nghèo ven bi#n 
làm nông nghi;p hohc làm thuê trong các ho)t &%ng nuôi 
tr'ng th<y s!n và không th# d7 ti.p c2n v>i nhà / an toàn 
sZ d7 b8 !nh h,/ng nhIt trong tr,0ng h:p khQn cIp. Nh, 
&? c2p &.n trong ph=n cu*i, các chi.n l,:c thích 6ng &# 
&*i phó v>i xu h,>ng này c=n &,:c ,u tiên &# gi!m s$ t9n 
th,-ng c<a c%ng &'ng d7 ch8u r<i ro v? mht th# chIt và 
mIt tính m)ng trong tr,0ng h:p khQn cIp, thông qua vi;c 
cung cIp &=y &< vi;c ti.p c2n v>i h; th*ng c!nh báo s>m, 
di chuy#n &.n nh@ng n-i trú Qn an toàn. Các hành &%ng 
t,-ng t$ cân &,:c th$c hi;n &# gi!m s$ t9n th,-ng c<a các 
nhóm d7 b8 r<i ro nhIt v>i các áp l$c v? bi.n &9i khí h2u, 
bao g'm ng,0i già, trj nhB, nh@ng ng,0i không &< dinh 
d,kng hohc *m kinh niên. Nh@ng nhóm này có th# d7 b8 
t9n th,-ng nhIt v>i các r<i ro c<a b;nh t2t ngày càng lan 
r%ng và x!y ra / m6c &% cao khi th0i ti.t tr/ lên Im và Qm 
h-n. Chi.n l,:c t9ng th# v? s6c khBe &# gi!m r<i ro c<a s$ 
lan truy?n vec t- b;nh, nh, gi!m vi;c ch5n nuôi d,>i g=m 
nhà và th$c hi;n các chi.n d8ch nâng cao nh2n th6c c%ng 
&%ng v>i m+c &ích gi!m các thói quen nguy h)i, &,:c &? 
xuIt trong ph=n cu*i.

C.3 N%.c và Sinh k* 

3ánh bXt cá, nuôi tr'ng th<y s!n và nông nghi;p là nh@ng 
ngu'n thu nh2p chính t)i &8a bàn nghiên c6u. TIt c! các 
ho)t &%ng này &?u ph+ thu%c vào kh! n5ng ti.p c2n ngu'n 
n,>c t)i &8a ph,-ng.45 Ngoài ra, n,>c ng=m và n,>c sông 
&?u rIt quan tr4ng trong cIp n,>c sinh ho)t và v; sinh. Vi;c 
ti.p c2n và qu!n l" b?n v@ng ngu'n n,>c t)i &8a ph,-ng do 
&ó là thi.t y.u cho sinh k. và s$ thích 6ng v? xã h%i-sinh 
thái. Vi;c s^ d+ng ngu'n n,>c cho sinh ho)t và s!n xuIt t)i 
&8a bàn nghiên c6u &,:c t9ng k.t trong B!ng 3. 

Vi;c ti.p c2n ngu'n n,>c cho m+c &ích 5n u*ng sinh ho)t 
rIt khác nhau t)i b*n xã nghiên c6u. Ch( có m%t xã (xã 
Qu!ng An, t(nh 1Oa 1iên Hu.) có h; th*ng cIp n,>c t2p 
trung. T)i xã Vinh Hi?n, c! n,>c ng=m và n,>c mht &?u b8 
nhi7m mhn do n,>c bi#n xâm th$c. Do &ó ng,0i dân ph!i 
mua n,>c sinh ho)t tO các xe ch/ n,>c t)i m%t s* &i#m t2p 
trung trong thôn. N,>c &,:c lIy tO m%t khe su*i cách xã 
3-4 km. K. ho)ch xây d$ng h; th*ng cIp n,>c t2p trung 
v>i ngu'n n,>c cIp là n,>c sông &ã &,:c chính quy?n &8a 
ph,-ng thông qua, nh,ng vi;c xây d$ng vgn ch,a &,:c 
th$c hi;n. Bên c)nh &ó, n,>c m,a cing &,:c ng,0i dân 

45 Xem B!ng 1 và 2, Ph+ l+c 6.
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khai thác &# dùng cho sinh ho)t, tuy nhiên dung tích d$ 
tr@ t)i h% gia &ình ch( &< dùng cho vài tháng sau mùa m,a.   

T)i các xã c<a Hà TKnh &,:c l$a ch4n trong nghiên c6u 
th$c &8a, n,>c ng=m ch,a b8 nhi7m mhn và là ngu'n cIp 
n,>c chính cho m+c &ích 5n u*ng sinh ho)t do có chIt 
l,:ng t*t và không ph!i tr! ti?n. H=u h.t các nhà t)i xã 
H'ng L%c và kho!ng 80% s* nhà / KY Ninh có gi.ng &ào 
&)t tiêu chuQn v; sinh. 

3*i v>i n,>c dùng cho s!n xuIt, b*n xã kh!o sát &?u ph+ 
thu%c nhi?u vào h; th*ng kênh dgn th<y l:i dgn n,>c sông 
tO phía th,:ng l,u v? (H' ch6a Khe Cáy / H'ng L%c, hohc 
h; th*ng th<y l:i sông Rác / KY Ninh) hohc các sông trong 
khu v$c (sông B' / Qu!ng An). T)i Hà TKnh, các h; th*ng 
th<y l:i này ch( &áp 6ng 50% nhu c=u n,>c cho s!n xuIt / 
&8a ph,-ng, do &ó di7n ra tình tr)ng thi.u n,>c, &hc bi;t 
trong mùa h)n hán. T)i các thôn n]m xa h; th*ng th<y l:i 
(ví d+ 1ôn 11 và 1ôn 4 / Xã H'ng L%c, hay 1ôn Tam 
H!i 2 t)i xã KY Ninh), nông dân ph!i khai thác n,>c ng=m 
tO t=ng ch6a n,>c sâu &# ph+c v+ cho t,>i tiêu. Do v8 trí các 
xã ven bi#n th,0ng n]m cu*i h; th*ng th<y l:i, nên vIn &? 
thi.u n,>c / &ây càng thêm tr=m tr4ng. Nông nghi;p ho)t 
&%ng c=m chOng và không phát tri#n &,:c / nh@ng xã ven 
bi#n nh, KY Ninh hay Vinh Hi?n, do không ch( thi.u n,>c 
t,>i tiêu mà &It &ai cing b8 nhi7m mhn, do &ó s!n l,:ng 
nông nghi;p càng ngày càng &óng vai trò th6 y.u trong các 
ho)t &%ng sinh k. t)i &ây.    

C.4 Phân tích v) các sinh k* ch> (&o và s6 
thay (/i sinh k*

C. 4.1 Các sinh k' ch) $-o

Các ho)t &%ng sinh k. ch< &)o &ã &,:c xác &8nh / tOng 
thôn nghiên c6u (xem Ph+ l+c 6, B!ng 16 và 17). Trong 

B$ng 5: Ngu4n n/+c s: d;ng cho sinh ho,t và s$n xu<t t,i khu v%c nghiên c1u  

Xã
Ngu%n n'1c

N'1c dùng cho sinh ho2t N'1c cho s"n xu3t
N'1c m4t N'1c ng5m

Vinh Hi6n, t7nh 
Th8a Thiên Hu9 

Bi%n, Phá C?u Hai-Tam 
Giang, C@a bi%n T" 
Hi'n, và sông 

T?ng n"=c ng?m nông b& nhiHm m>n 
. m$c *+ nh:.
N"=c ng?m t?ng sâu b& nhiHm m>n 

N"=c m"a, ho>c mua n"=c t5 
ngu7n su1i trên núi g?n *ó 

H/ th1ng th(y l#i c3 (s@ dAng n"=c sông) *% 
tr7ng lúa. 
Nuôi tr7ng th(y s4n t6i sông và phía c@a bi%n. 

Xã Qu"ng An, t7nh 
Th8a Thiên Hu9

Sông B7, Phá Tam 
Giang

Ngu7n n"=c ng?m có trB l"#ng d7i 
dào và ch)t l"#ng t1t    

N"=c sông (sau khi qua lIng l8c), 
ho>c h/ th1ng c)p n"=c t-p trung 

H/ th1ng kênh dJn th(y l#i (s@ dAng n"=c 
sông). Nuôi tr7ng th(y s4n t6i sông và *?m phá

Xã H%ng L&c, t7nh 
Hà T:nh 

Sông Én (thu+c l"u vDc 
sông Nghèn) 

MDc n"=c ng?m sAt gi4m vào mùa 
m"a 

Các gi!ng *6t tiêu chuKn v/ sinh, 
n"=c m"a 

B<m n"=c sông *% t"=i tiêu 

Xã K; Ninh, t7nh 
Hà T:nh 

Bi%n, sông VLnh (thu+c 
l"u vDc sông Rác)

C4 n"=c ng?m t?ng nông và sâu *'u 
có ch)t l"#ng t1t. 

Gi!ng *ào *6t tiêu chuKn v/ sinh, 
gi!ng khoan, n"=c m"a 

H/ th1ng th(y l#i sông Rác. N"=c ng?m *"#c 
khai thác *% hoi t"=i tiêu. (thôn Tam H4i 2). 
N"=c sông Vinh b& nhiHm m>n nên chC dùng cho 
h8at *+ng nuôi tr7ng th(y s4n 

quá trình kh!o sát th$c &8a, ng,0i dân trong thôn cùng làm 
vi;c v>i nh@ng nhà nghiên c6u &# vZ b!n &' thôn, xác &8nh 
các ngu'n l$c ch< y.u và các mô hình s^ d+ng &It, các b!n 
&' cXt ngang &# hJ tr: vi;c hi#u rõ v*n t$ nhiên và tính d7 
b8 t9n th,-ng &*i v>i các thiên tai t$ nhiên. (Xem Ph+ l+c 
7 &# thIy &,:c các ví d+ v? b!n &' &,:c vZ thông qua quá 
trình có s$ tham gia). 1eo khung sinh k. b?n v@ng (SLF), 
các chi.n l,:c sinh k. ch< &)o &ã &,:c xem xét / cIp thôn 
liên quan &.n vi;c ti.p c2n và các quy?n &*i v>i 5 tài s!n 
v*n, !nh h,/ng c<a chính sách, th# ch. và các y.u t* khác, 
bao g'm c! “b*i c!nh d7 b8 t9n th,-ng” &# thi.t l2p nh@ng 
&%ng l$c chính c<a chi.n l,:c và k.t qu! sinh k.. Vi;c thu 
th2p d@ li;u chuyên sâu này &,:c th$c hi;n cùng v>i c%ng 
&'ng &8a ph,-ng, bao g'm phân tích có s$ tham gia c<a 
ng,0i dân v? &i#m m)nh, &i#m y.u c<a “nh@ng tài s!n v*n” 
ch< y.u / cIp thôn. Hình 7 trình bày t9ng quan v? các tài 
s!n v*n hi;n có t)i thôn Hi?n Hòa II, t(nh 1Oa 1iên Hu.; 
thôn này ti.p giáp v>i Phá Tam Giang- c=u Hai.   

Phân tích t9ng h:p này &ã &,a ra nh@ng thách th6c c+ th# 
mà các h% gia &ình / khu v$c này &ang ph!i &*i mht: s$ suy 
gi!m ngu'n l$c th<y s!n trong Phá &ang h)n ch. thu nh2p 
tO “v*n t$ nhiên” hi;n là m%t vIn &? !nh h,/ng &.n m%t 
s* ng,0i dân trong khu v$c nghiên c6u sZ &,:c trình bày 
chi ti.t h-n trong ph=n d,>i &ây. Do không có &It có th# 
tr'ng tr4t trong thôn, s!n xuIt nông nghi;p và ch5n nuôi 
không ph!i là l$a ch4n c<a ng,0i dân. Trình &% v5n hóa 
c<a c%ng &'ng nhìn chung là thIp (v*n nhân l$c) cing h)n 
ch. nh@ng c- h%i sinh k. hi;n có &*i v>i nhi?u h% gia &ình, 
mhc dù có th$c t. r]ng thôn n]m / trung tâm xã và có c- 
s/ v2t chIt t*t (h) t=ng nh, &,0ng xá và cung cIp &i;n). 
Nh@ng h% gia &ình trong nh@ng thôn n]m / trung tâm xã 
có th# &,:c h,/ng l:i th,0ng xuyên tO ngh? nghi;p th6 
cIp liên quan &.n d8ch v+, buôn bán, v.v (&,:c quan sát / 
các thôn khác nhau trong vùng nghiên c6u, ví d+ nh, Hi?n 
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NguBn l6c t6 nhiên

&i'm m(nh

-T,ng di/n tích *)t th, c" và giao thông: 192.000m2

- Có chi'u dài lãnh th, ti!p giáp v=i *?m phá là 
1.400m  trong *ó có nhi'u lo6i th(y s4n có giá tr& 
nh": cá *1i,  cá móm, cá c;ng, cá *Ac, cá hanh, 
cá nâu, cá dìa, cá th/, cá l/ch, cá b1ng, cá s<n, cá 
thu1c, cá kìm, cá bò, cá ong h"<ng, cá ong bù, cá 
ong th4nh, cá chai, cá h7ng, cá mú, cá võng , cua, 
gh:, r6m, cua *á, hàu, chép chép, tôm *)t, tôm 
rGn, tôm gân, tôm sú, tôm b6c, tôm càng, rong câu, 
phân xanh

&i'm y)u
- Di/n tích *)t nh2, không có *)t tr7ng tr8t => 
không th% phát tri%n các ho6t *+ng sinh k! th$ c)p
- Ngu7n l#i th(y s4n c(a Phá có nguy c< b& c6n ki/t

&i'm m(nh
- Có 321 h+ dân v=i 1160 khKu, trong *ó 60% 
trong *+ tu,i lao *+ng 

NguBn nhân l6c

&i'm y)u
- 60% dân s1 d"=i tu,i lao *+ng
-Trình *+ h8c v)n th)p, dJn t=i vi/c ti!p c-n 
các d&ch vA công khó
- C< h+i vi/c làm không có, thi!u *&nh h"=ng 
ngh' nghi/p

&i'm m(nh
- Có nhi'u gia *ình có ngu7n tài tr# t5 n"=c 
ngoài g@i v'
- Có các ngân hàng: chính sách xã h+i, nông 
nghi/p và PTNT cung c)p các ch"<ng trình vay 
v1n cho bà con làm ;n, tu s@a nhà c@a thông 
qua các t, ch$c *oàn h+i 
 - Có m+t s1 t" nhân có th% cho vay v=i lãi 
su)t cao
- Có m+t s1 ch"<ng trình dD án hF tr# kinh phí 
phát tri%n sinh k!

NguBn l6c tài chính

&i'm y)u
- Kh4 n;ng chi tr4 c(a ng"0i dân còn th)p, n# 
*8ng còn nhi'u

Thôn Hi)n Hòa II, xã Vinh Hi,n, 
huyAn Phú L5c

&i'm m(nh
- Có tuy!n *"0ng qu1c l+ 49B *i qua *&a bàn thôn 
dài kho4ng 800m
-  Có các tuy!n *"0ng n+i thôn v=i t,ng chi'u dài 
kho4ng 1.160m
- Có các tuy!n *"0ng dây *i/n phAc vA cho sinh 
ho6t cho toàn b+ dân c" trong thôn

&i'm y)u
- Các tuy!n *"0ng n+i thôn ch)t l"#ng còn th)p
- Ch"a có h/ th1ng n"=c s6ch 
- Ch"a có tr"0ng h8c mJu giáo, c)p I
- Ch"a có m6ng l"=i *i/n cho khu tái *&nh c" th(y 
di/n

NguBn l6c v+t ch't

&i'm m(nh
- Có chi b+ thôn g7m 04 *ang viên 
- Có chi *oàn thanh niên g7m 42 *oàn viên:
+ Có chi h+i Nông dân g7m 67 h+i viên 
+ Chi h+i phA nB g7m 90 h+i viên
+ Chi h+i cDu chi!n binh g7m 02 h+i viên
+ Chi h+i *ánh bIt: 11 h+i viên 
 + Chi h+i NTTS g7m 27 h+i viên
+ Chi h+i *ánh bIt sông *?m: có h<n 100 
h+i viên 

NguBn l6c xã h5i

&i'm y)u
- Ho6t *+ng c(a *oàn thanh niên còn g>p 
nhi'u khó kh;n do ch"a có ch"<ng trình ho6t 
*+ng h)p dJn, thu hút *"#c thanh niên và còn 
m+t s1 thanh niên khi *i làm ;n xa v' th"0ng 
gây ra t/ n6n c0 b6c

Hình 7: Phân tích các ngu4n l%c t,i c<p thôn ? các thôn nghiên c1u, t6nh Th9a Thiên Hu!

Vân 2 n]m trong cùng xã), nh,ng tr,0ng h:p này không 
x!y ra / thôn Hi?n Hòa 2, do không có &< v*n nhân l$c và 
tài chính. Các h% tái &8nh c, th,0ng bIt l:i trong vi;c ti.p 
c2n v>i v*n v2t chIt.46 Ngu'n v*n xã h%i do các thành viên 
c<a t9 ch6c qu=n chúng trong thôn cung cIp là khá m)nh 
và ngu'n v*n tài chính &,:c cung cIp thông qua các kho!n 
46 1$c t., các sáng ki.n tái &8nh c, &,:c bi.t là &ã thIt b)i l>n / các 
vùng này do thi.u ho)ch &8nh t*t, &i?u &ó dgn &.n vi;c các h% tái 
&8nh c, vgn t$ quay l)i chJ ci &# ki.m s*ng. Trao &9i cá nhân v>i 
các cán b% &8a ph,-ng t)i các cu%c th!o lu2n nhóm / 1Oa 1iên 
Hu., 15/06/09.

vay c<a ngân hàng và các ngu'n l$c khác – là m%t mgu hình 
&,:c phát hi;n t)i tIt c! các thôn nghiên c6u. Tuy nhiên, 
nhi?u h% gia &ình không có &< thu nh2p &# hoàn tr! các 
kho!n vay &úng h)n.

Tóm tXt các ho)t &%ng chính / 4 xã trong vùng nghiên c6u 
và các vIn &? ch< y.u mà nh@ng h% gia &ình tham gia vào 
các ho)t &%ng này ph!i &*i mht &,:c t9ng h:p trong Ph+ 
l+c 6, B!ng 16 và 17. Các quan sát liên quan &.n các ho)t 
&%ng sinh k. ch< y.u và nh@ng y.u t* liên quan &.n sinh k. 
trong vòng 10-15 n5m qua &,:c trình bày d,>i &ây.
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C. 4.2 Suy gi.m ch/t l*0ng tài s.n: Nông nghi1p  

Mhc dù &i?u ki;n t$ nhiên t,-ng &*i nghèo nàn và tính 
d7 b8 t9n th,-ng c<a khu v$c ven bi#n thIp &*i v>i li l+t, 
nhi?u ng,0i dân trong khu v$c này ph+ thu%c vào s!n xuIt 
nông nghi;p v? c! khía c)nh cung cIp l,-ng th$c và thu 
nh2p. M2t &% dân s* t5ng lên &'ng nghKa v>i vi;c di;n tích 
&It &ai cho s!n xuIt nông nghi;p &ang ph!i ch8u áp l$c ngày 
càng t5ng, h)n ch. ti?m n5ng t5ng n5ng suIt nông nghi;p 
(xem Hình 8 v? ví d+ m%t h% gia &ình ch( &,:c s/ h@u rIt 
ít &It nông nghi;p do thOa k.). Tr'ng lúa là m%t ho)t &%ng 
chính và cung cIp l,-ng th$c ch< y.u. m t(nh Hà TKnh, m%t 
s* nông dân &ã chuy#n sang canh tác hai v+ (v+ lúa 3ông- 
xuân và v+ lúa Hè-thu), vi;c chuy#n &9i này &ã hJ tr: trong 
vi;c b!o v; &*i v>i li l+t nghiêm tr4ng. 1eo truy?n th*ng, 
ph+ n@ và nam gi>i &óng vai trò b9 sung cho nhau trong 
s!n xuIt nông nghi;p. Nam gi>i th,0ng ch8u trách nhi;m 
chính trong vi;c làm &It, v2n chuy#n, phun thu*c trO sâu 
và ph+ n@ th,0ng ch8u trách nhi;m chính trong vi;c làm 
cB, cIy lúa và bón phân. Các vi;c khác nh, thu ho)ch và l,u 
kho là trách nhi;m c<a c! nam gi>i và ph+ n@. Tuy nhiên, 
xu h,>ng hi;n nay t)i các &8a &i#m nghiên c6u c<a t(nh Hà 
TKnh, khi mà các thành viên nam gi>i trong gia &ình di c, 
&# tìm ki.m ngu'n thu nh2p thay th. cho gia &ình thì ph+ 
n@ (và nh@ng ng,0i già h-n) / l)i nông thôn ph!i gánh c! 
trách nhi;m s!n xuIt và qu!n l" nông nghi;p và do &ó ‘n@ 
hóa’ nông nghi;p có th# &ang x!y ra.47 T,-ng t$, s$ tham 
gia và trách nhi;m c<a nam gi>i trong vi;c &ánh cá và &a 
d)ng hóa các ho)t &%ng nuôi tr'ng th<y s!n t)i xã Qu!ng 
An và Vinh Hi?n / t(nh 1Oa 1iên Hu. &'ng nghKa v>i 
vi;c trong s* các h% gia &ình vgn duy trì ho)t &%ng nông 
nghi;p, ph+ n@ có th# ph!i ch8u trách nhi;m nhi?u h-n 
trong ho)t &%ng và qu!n l" nông nghi;p. Các nghiên c6u 
tr,>c &ó t)i xã KY Ninh, các h% gia &ình do ph+ n@ làm 
ch< h% th,0ng liên quan nhi?u &.n ho)t &%ng nông nghi;p 
h-n các ho)t &%ng &ánh cá so sánh v>i các h% gia &ình mà 
nam gi>i làm ch< h%,48 cho thIy t=m quan tr4ng c<a nông 
nghi;p &*i v>i sinh k. c<a ph+ n@, &'ng th0i cing cho thIy 
các c- h%i son có rIt h)n ch. &*i v>i các h% gia &ình t)i các 
khu v$c ven bi#n.

47 1eo Hoàng Bá 18nh (2009) “ Trong giai &o)n tO 1993 &.n 1999, 
t( l; nam gi>i làm vi;c trong nông nghi;p gi!m 0.9% hàng n5m. 
Trong giai &o)n &ó, 92% lao &%ng tham gia vào lKnh v$c nông nghi;p 
là ph+ n@ vì nam gi>i th,0ng tham gia vào các ho)t &%ng kinh doanh 
phi nông nghi;p. Hi;n t)i, s$ thay &9i này &ã dgn &.n xu h,>ng nhi?u 
ph+ n@ h-n tham gia vào các ho)t &%ng nông nghi;p: 80% ph+ n@ so 
v>i 60% nam gi>i”, trang 4.
48 PEP (2008). S* l,:ng lIy mgu nhB nh,ng có th# mang tính &)i 
di;n. Ngoài ra, không ph!i tIt c! các h% có ph+ n@ làm ch< h% &,:c 
&8nh nghKa là h% nghèo

Hình 8: Tr/>ng h0p h) nghèo và không có &<t canh tác

Tr'<ng h-p h& nghèo và không có )3t canh tác 

Ông N, 76 tu,i và v# 72 tu,i. H8 s1ng . thôn ThIng L#i, xã KM Ninh, Huy/n KM Anh, 
TCnh Hà TLnh. Ba con c(a h8 *ã tr".ng thành và s1ng riêng cách *ây h<n 10 n;m. Vì 
h8 *ã chia *)t cho các con ra . riêng, hai v# ch7ng không có *)t ru+ng tr7ng lúa hay 
*)t trên *7i *% tr7ng l6c, mà chC có 500 m2 *)t v"0n và h8 chC có th% tr7ng m+t vA l6c 
trong n;m, thu ho6ch kho4ng 50 kg (t"<ng *"<ng 300.000 *7ng) 

Vì già c4 và nghèo, ông N nh-n *"#c ti'n tr# c)p 120.000 *7ng hàng tháng t5 chính 
quy'n *&a ph"<ng. C>p v# ch7ng nghèo này ph4i s@ dAng r)t cKn th-n s1 ti'n tr# c)p 
và kho4n ti'n nh2 thu *"#c t5 tr7ng l6c *% s1ng qua ngày. H8 r)t s# thiên tai bão lAt. 
Tr-n lAt n;m 2007 *ã phá h(y mái nhà và làm m)t trIng toàn b+ s1 l6c *ang tr7ng. 
Nhà c(a h8 *"#c s@a chBa ngay sau *ó nh0 sD giúp *N c(a láng gi'ng và chính quy'n 
*&a ph"<ng. 

Các di;n tích &It cao phù h:p cho canh tác ngXn ngày nh, 
l)c, th,0ng &,:c tr'ng vào mùa xuân và không c=n t,>i 
tiêu. Chu kY canh tác ngXn c<a l)c cing có nghKa là nó sZ 
ít b8 t9n h)i do các r<i ro khí h2u. Các gi*ng l)c m>i &ang 
&,:c m%t s* nông dân &,a vào s^ d+ng, có th# t5ng n5ng 
suIt &áng k# so v>i các gi*ng truy?n th*ng. Nh,ng gi*ng 
m>i này &òi hBi chi phí cao h-n, do gi*ng ph!i &,:c mua 
&8nh kY và c=n h4c các kA thu2t canh tác m>i.

Các ho)t &%ng nông nghi;p &ôi khi &,:c k.t h:p v>i ch5n 
nuôi gia súc giúp t5ng &áng k# thu nh2p. Trong khi các ho)t 
&%ng ch5n nuôi gia súc th,0ng do nam gi>i &!m nhi;m, 
công vi;c này có th# &!m b!o thu nh2p t*t thì các chi phí 
&=u t, ban &=u ch( phù h:p v>i m%t s* h% nhIt &8nh. Di;n 
tích &It ch2t hsp cing làm h)n ch. ho)t &%ng này. Ph9 bi.n 
h-n, ph+ n@ ch8u trách nhi;m nuôi l:n, nh,ng ho)t &%ng 
này th,0ng gây ra các vIn &? ô nhi7m và v2t nuôi có nguy 
c- b8 b;nh. Nuôi gia c=m và v8t, cing ch< y.u do ph+ n@ 
cing &,:c tri#n khai, mhc dù các ho)t &%ng này không th# 
th$c hi;n trong các thôn có di;n tích &It h)n ch..

C. 4.3 Suy gi.m ch/t l*0ng tài s.n: Ng* nghi1p và 
Nuôi tr2ng th)y s.n

Mhc dù chi phí &=u vào nh, thuy?n, l,>i, x5ng d=u cao 
nh,ng &ánh bXt cá vgn là m%t ho)t &%ng sinh k. quan 
tr4ng c<a nhi?u h% gia &ình / vùng ven bi#n trong khu v$c 
nghiên c6u. 3àn ông ch< y.u ch8u trách nhi;m &ánh bXt cá 
g=n b0 (và th(nh tho!ng &ánh bXt xa b0), còn ph+ n@ có vj 
tham gia nhi?u h-n vào vi;c &ánh bXt sông &=m, ch. bi.n 
và thu mua th<y s!n.49 Tuy nhiên, m%t vài trong s* nh@ng 
h% tham gia ho)t &%ng này cho bi.t s!n l,:ng &ang b8 gi!m. 
Các ph,-ng pháp &ánh bXt h<y di;t, nh, s^ d+ng thu*c n9 
&# gi.t cá cing là m%t trong nh@ng nguyên nhân &*i v>i xu 
h,>ng này (xem Ph+ l+c 6, B!ng 16 và 17)  

M%t s$ chuy#n d8ch quan tr4ng v? các ho)t &%ng sinh k. 
trong vòng 10 n5m qua trong các c%ng &'ng &*i v>i vi;c 

49 Phân b* l)i lao &%ng ph9 bi.n. Xem UNIFEM, Gi7i và Bi8n +'i khí 
h"u 9 Vi$t Nam (2009).
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ti.p c2n t>i ngu'n n,>c h:p l" là ho)t &%ng nuôi tr'ng th<y 
s!n c<a các doanh nghi;p, &,:c khuy.n khích nh, m%t 
ph=n c<a chính sách c<a Chính ph<. Ho)t &%ng này &,:c 
th$c hi;n / các xã KY Ninh, Qu!ng An và Vinh Hi?n. Ch( 
có các h% gia &ình ‘t,-ng &*i’ khá hohc khá gi! m>i có th# 
có kh! n5ng th$c hi;n ho)t &%ng này. Nh@ng h% nghèo ph!i 
&*i mht v>i nh@ng tr/ ng)i trong vi;c tham gia nuôi tr'ng 
th<y s!n do n5ng l$c h)n ch. &# &=u t, (v*n tài chính) và 
&òi hBi ph!i áp d+ng ki.n th6c kA thu2t (v*n nhân l$c). 
1$c t., có s$ tranh cãi r]ng s$ d8ch chuy#n sang nuôi tr'ng 
th<y s!n / c%ng &'ng c, dân ven bi#n &ã gây ra nh@ng bIt 
l:i cho nh@ng h% nghèo, nh@ng ng,0i không th# &=u t, vào 
ph,-ng pháp &ánh bXt cá hi;n &)i và nh, v2y &'ng th0i h4 
cing mIt &i s$ ti.p c2n t>i ngu'n tài s!n chung.50 K.t qu! 
là phát tri#n nuôi tr'ng th<y s!n &,:c xem là t5ng kho!ng 
cách gi@a h% giàu và h% nghèo.51

Ngoài ra, nuôi tr'ng th<y s!n mang &hc &i#m c<a s$ phân 
chia vai trò c<a gi>i.52 M%t nghiên c6u t)i hai thôn g=n Phá 
Tam Giang cho thIy s$ phát tri#n c<a ngành nuôi tr'ng 
th<y s!n &ã &Qy các h% &ánh bXt cá quy mô nhB, truy?n 
th*ng ra ngoài và ph+ n@ &hc bi;t khó kh5n trong vi;c ti.p 
c2n t>i lKnh v$c này (h4 có ít quy?n s/ h@u mht n,>c và 
thi.u v*n, h4c vIn). M%t vài h% nghèo, &hc bi;t là ph+ n@ &i 
làm thuê trong ngành nuôi tr'ng h!i s!n (nh, &,:c miêu t! 
/ ph=n tr,>c), &,:c tr! công thIp, công vi;c vIt v!, có th# 
t9n h)i &.n s6c khBe.53

Trong khi k.t qu! tO vi;c &=u t, ban &=u trong nuôi tr'ng 
th<y s!n là kh! quan v>i l:i nhu2n cao, thì vi;c khai thác 
quá m6c &ã mang &.n nh@ng k. qu! bIt l:i, v>i vi;c t5ng ô 
nhi7m, gi!m ngu'n tài nguyên và mâu thugn gi@a các bên 
liên quan. Nh@ng ng,0i chi.n thXng trong phát tri#n &ó là 
nh@ng ng,0i &ã thích nghi v>i vi;c nuôi tr'ng th<y s!n, 
bao g'm nh@ng ng, dân chuy#n &9i tO tr'ng lúa sang nuôi 
tôm. Nh@ng ng,0i ‘thIt b)i’ là ng, dân không th# làm ngh? 
nò sáo hohc ph+ thu%c vào &ánh bXt b]ng ngh? di &%ng.54 
1ành ki.n c<a b% ph2n hành chính c<a xã v>i vi;c &ánh 
bXt cá di &%ng tO khu v$c n,>c m/ ngày càng nhi?u h-n 
do h4 ch( có th# thu thu. tO các ng, dân &ánh bXt cá b]ng 
ngh? c* &8nh.55

Trong nh@ng n5m g=n &ây, ngành nuôi tr'ng th<y s!n &8a 
ph,-ng b8 &e d4a b/i m%t lo)t nh@ng vIn &? tO vi;c m/ 
r%ng nuôi tr'ng th<y s!n / &=m phá Tam Giang.56 S!n 
50 Tr,-ng V5n Tuy#n (2006), UNDP, (2008). Soung, (2006); 
Chaudhry and Ruysschart, (2007).
51 L. Luat, (không có ngày).
52 UNIFEM (2009).
53 Soung (2006).
54 Tr,-ng V5n Tuy#n (2006).
55 Pháp (2000).
56 Mhc dù &=m phá Tam Giang có ti?m n5ng to l>n cho phát tri#n 
nuôi tr'ng th<y s!n, mang l)i thu nh2p t*t h-n cho ng,0i s!n xuIt, 
c=n ph!i phi#u r]ng &=m phá là tài nguyên thiên nhiên t)o ra sinh k. 
cho m%t c%ng &'ng l>n qua nhi?u th. h;. N.u không duy trì &,:c 

l,:ng tôm, cua, cá hàng n5m b8 s+t gi!m do d8ch b;nh, 
ô nhi7m, ng4t hóa do l+t l%i gây nên (và trong m%t s* 
tr,0ng h:p, mu*i hóa do b8 n,>c bi#n xâm nh2p và m$c 
n,>c sông gi!m xu*ng do h)n hán), thay &9i &i?u ki;n 
khí h2u, nh, nhi;t &% trung bình trong th0i gian nhIt 
&8nh c<a n5m t5ng, !nh h,/ng c<a bão. m xã Vinh Hi?n 
và Qu!ng An, nuôi tr'ng th<y s!n b8 !nh h,/ng nghiêm 
tr4ng b/i ng4t hóa do !nh h,/ng c<a li. T)i Vinh Hi?n, 
n,>c ng=m không phù h:p cho nuôi tôm do &ó loài 
crustaceans phát tri#n rIt ch2m trong &i?u ki;n này. M%t 
s* h% gia &ình nh2n xét r]ng vi;c nuôi cá l'ng t)i các khu 
v$c ít b8 ng4t hóa có th# th$c hi;n, nh,ng th,0ng ghp vIn 
&? và &ây không ph!i là gi!i pháp kh! thi. T)i xã KY Ninh 
thì trái l)i, ngu'n n,>c cho nuôi tr'ng th<y s!n &ang b8 
mhn hóa do xâm nh2p mhn và m$c n,>c sông xu*ng thIp 
do b8 h)n hán. Trong nh@ng tr,0ng h:p nh, v2y, các h% 
gia &ình trong lKnh v$c nuôi tr'ng th<y s!n hòa n,>c tO 
h; th*ng t,>i tiêu c<a &8a ph,-ng (n.u son có) &# gi!m 
n'ng &% mu*i. M%t l=n n@a, &ây cing không ph!i là gi!i 
pháp dài h)n.

M%t vIn &? &hc bi;t do nuôi tr'ng th<y s!n gây ra t)i các 
khu v$c nghiên c6u, dgn &.n vi;c t5ng m%t cách nhanh 
chóng nh@ng ‘ng,0i thIt b)i’ tO ho)t &%ng sinh k. này là 
ô nhi7m &ang x!y ra khi m%t l,:ng l>n n,>c không x^ l" 
&,:c th!i vào h; th*ng n,>c, !nh h,/ng &.n v*n t$ nhiên 
mà các h% gia &ình ph+ thu%c vào. m &=m phá Tam Giang, 
nh@ng ng,0i m>i bXt &=u nuôi tr'ng th<y s!n &,:c h,/ng 
nhi?u l:i ích tO ngu'n tài nguyên t$ nhiên ch,a b8 phá h<y, 
không b8 ô nhi7m, ngu'n n,>c phong phú. Tuy nhiên, khi 
tham gia nhi?u h-n vào lKnh v$c này, nh@ng l:i ích này suy 
gi!m m%t cách nhanh chóng. Nnh h,/ng c<a nuôi tr'ng 
th<y s!n lên tài nguyên thiên nhiên sZ &,:c th!o lu2n kA 
h-n / ph=n ti.p theo.

Các bi;n pháp thích 6ng &# gi!i quy.t các vIn &? này &,:c 
trình bày kA h-n / ph=n cu*i, bao g'm th$c thi hi;u qu! 
các quy &8nh v? x^ l" chIt th!i &*i v>i h' nuôi tr'ng th<y 
s!n, thúc &Qy CBNRM; và áp d+ng các quy ,>c b!o v; môi 
tr,0ng cIp xã &# gi!i quy.t các vIn &? liên quan &.n th!i bB 
chIt th!i rXn trong thôn vào sông và ngu'n n,>c.    

C. 4.4 3ng phó v4i suy gi.m tài s.n sinh k': di c* 

Di c, là m%t bi;n pháp 6ng phó v>i vIn &? suy gi!m các 
tài s!n sinh k.. 1$c t., di c, &ã tr/ thành h:p ph=n c- 
b!n c<a sinh k. nông thôn / Vi;t Nam và cung cIp m%t 
l,:ng ti?n mht cho kinh t. &8a ph,-ng.57 T)i m%t s* thôn 
nghiên c6u, có th# nh2n thIy s$ t5ng lên s* l,:ng ng,0i 
cân b]ng h:p l" gi@a nuôi tr'ng th<y s!n và &ánh bXt cá và s$ xâm 
lIn ngu'n n,>c trong &=m phá cho phát tri#n th<y s!n ti.p t+c, vi;c 
suy gi!m hohc th2m chí phá h<y h; sinh thái này là không tránh khBi” 
Tôn 1It Pháp (2000).trang.205
57 3hng Nguyên Anh và c%ng s$. 2003, trích dgn trong UNIFEM, 
2009
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tr,/ng thành (&hc bi;t là thanh niên) di c, v>i m+c &ích 
ki.m vi;c làm trong nh@ng n5m g=n &ây.58 C! ph+ n@ và 
nam gi>i &?u di c, &# tìm vi;c làm / các t(nh lân c2n hohc 
/ các khu công nghi;p và trong m%t s* tr,0ng h:p &i xa 
h-n, ph+ thu%c vào kA n5ng c<a h4, m)ng l,>i xã h%i và 
nh@ng c- h%i phát sinh. Trong m%t nghiên c6u n5m 2007 
v? di c, gi@a nông thôn - thành th8 (n-i mà nh@ng thành 
viên trj, &%c thân và có h4c vIn h-n c<a gia &ình dgn &.n 
di chuy#n t)m th0i hohc mang tính chIt mùa v+) là k.t 
qu! c<a quy.t &8nh cá nhân ít h-n là m%t ph=n c<a chi.n 
l,:c sinh k. c<a c! gia &ình và59 m+c tiêu chính c<a di c, 
gi!i quy.t các vIn &? t)i &8a ph,-ng thông qua vi;c ti.p 
c2n các dòng thu nh2p khác nhau. 3ó là tr,0ng h:p c<a 
m%t s* n-i trong vùng nghiên c6u, khi nhân t* chính dgn 
&.n di c, c<a thành viên h% gia &ình bXt ngu'n tO cú s*c 
&*i v>i ho)t &%ng sinh k. hi;n có, &hc bi;t là nuôi tr'ng 
th<y s!n, tO &ó t)o nên nh@ng &áp 6ng m>i (xem miêu 
t! kinh nghi;m c<a thôn An Xuân chi ti.t / cu*i ph=n 
này). Do &ó, s$ s+p &9 c<a m%t ngành c+ th# có th# khi.n 
các thành viên c<a nh@ng h% gia &ình b8 !nh h,/ng di c, 
&# tìm ki.m vi;c làm có thu nh2p &# thay th. nh@ng thu 
nh2p mà h% gia &ình b8 mIt &i hohc &# hoàn tr! món n: 
c<a h% gia &ình.  

Mong mu*n &a d)ng hóa sinh k. h% gia &ình và tích liy 
thu nh2p b9 sung là m%t nhân t* rõ nét khác dgn &.n 
di c,. Nhi?u ng,0i dân &,:c tham vIn trong quá trình 
nghiên c6u &ã bày tB quan &i#m r]ng nhi?u gia &ình có 
th# thoát nghèo và tr/ nên khá h-n vì thành viên trong 
gia &ình ki.m &,:c vi;c làm / bên ngoài. M%t y.u t* 
quy.t &8nh trong hình th6c di c, là m)ng l,>i hi;n có. V? 
ph,-ng di;n này, t(nh Hà TKnh- m%t t(nh có truy?n th*ng 
lâu &0i v? lao &%ng di c, &,:c xem là gi!i quy.t khá t*t. 
1eo báo cáo c<a cán b% &8a ph,-ng, Hà TKnh có tl l; di 
c, cao nhIt trong c! n,>c và KY Anh là huy;n có tl l; di 
c, cao th6 hai trong t(nh; h4 cing t$ hào r]ng ti.ng t5m 
hi;n t)i c<a công nhân c<a Hà TKnh là djo dai và d7 thích 
nghi. Các cán b% &8a ph,-ng cing bày tB quan &i#m cho 
r]ng lao &%ng di c, là t*t cho t(nh. Mhc dù s* l,:ng công 
nhân ra n,>c ngoài gi!m sút trong th0i gian g=n &ây do 
!nh h,/ng c<a suy thoái kinh t. th. gi>i nh,ng di c, vgn 
&,:c coi là l$a ch4n s*ng còn dài h)n &*i v>i m%t s* c, 
dân t(nh Hà TKnh.60

58 S$ phá hi;n này ph!n ánh rõ nét các con s* th*ng kê 2004 v? xu 
h,>ng dân s* và k. ho)ch hóa gia &ình, theo &ó vùng BXc Trung B% có 
tl l; ng,0i di c, cao nhIt / Vi;t Nam (chi.m 2,8%), T9ng c+c th*ng 
kê và Sy ban Dân s*, gia &ình và trj em, 2005, trích tO báo cáo c<a 
MONRE 2006, trang 6.  
59 Phan, D. và Coxhead I., 2007 di c5 gi#a các t:nh và s) m&t cân +3i trong 
th;i k< chuy-n +'i Vi$t Nam. Stat Paper #507 Khoa Nông nghi;p và 
Kinh t. h4c 6ng d+ng, tr,0ng &)i h4c Wisconsin - Madison. trang.9
60 Trao &9i cá nhân t)i cu%c th!o lu2n nhóm t2p trung v>i chính 
quy?n &8a ph,-ng, t(nh Hà TKnh, 19/06/09. 

m các xã và huy;n nghiên c6u c<a t(nh 1Oa 1iên Hu., 
vi;c di c, ít h-n mhc dù hi;n nay di c, cing có xu h,>ng 
t5ng lên. M%t nghiên c6u n5m 2007 cho thIy r]ng trong 
nh@ng n5m g=n &ây, h-n 800 c, dân &ã di chuy#n khBi 
xã Vinh Hi?n &# &i tìm vi;c làm, ph=n l>n h4 chuy#n vào 
thành ph* H' Chí Minh. 3i?u này có nghKa là ít nhIt m%t 
trong ba trong t9ng s* 1.898 h% gia &ình trong xã có th# có 
kinh nghi;m v? di c, c<a thành viên trong gia &ình.61

Các nghiên c6u khác cho thIy c- h%i son có &*i v>i nam 
gi>i và ph+ n@ là khác nhau62. Ph+ n@ th,0ng làm vi;c 
trong các nhà máy g=n t(nh. Nam gi>i th,0ng có nhi?u 
c- h%i h-n, m%t s* &,:c tuy#n d+ng t)i các t(nh lân c2n, 
chuy#n sang các vùng khác, bao g'm c! ra n,>c ngoài 
&# ki.m &,:c nhi?u ti?n h-n so v>i &ánh bXt xa b0 và 
các hoat &%ng khác. Các c- h%i son có cing ph+ thu%c 
vào ti?n &ht c4c &,:c tr! &# &!m b!o &,:c tuy#n d+ng 
trong m%t s* ngành. V? khía c)nh này, di c, c<a nam 
gi>i có th# thu2n l:i h-n d,>i các d)ng tuy#n d+ng h4 
có th# &!m b!o thông qua kh! n5ng ti.p c2n nhi?u h-n 
&*i v>i các ngu'n v*n &# tr! ti?n &ht c4c, mhc dù vIn &? 
này ch,a &,:c xem xét trong nghiên c6u này. Di c, ra 
n,>c ngoài c<a các thành viên nam trong gia &ình &,:c 
coi là ph,-ng th6c nâng cao thu nh2p có l:i nhIt &*i v>i 
các h% gia &ình. Ti?n g^i v? c<a nh@ng ng,0i di c, tO 
t(nh Hà TKnh &i làm vi;c trên nh@ng thuy?n &ánh cá xa 
b0 c<a nh@ng công ty n,>c ngoài &,:c ghi nh2n là cao 
nhIt. Ti?n &ht c4c cho nh@ng công vi;c này ít nhIt là 15 
tri;u &'ng. Xu h,>ng này bXt &=u tO n5m 2000 khi nh@ng 
ng,0i lao &%ng &=u tiên / xã KY Ninh &i làm trên thuy?n 
qu*c t.. Sau 2-3 n5m, h4 tr/ v? có &< v*n &# xây nhà m>i 
hi;n &)i cho gia &ình và t)o d$ng c^a hàng, ho)t &%ng 
kinh doanh nhB. Ti?n ki.m &,:c tO xuIt khQu lao &%ng 
cing &,:c s^ d+ng &# &# &ht c4c cho thành viên nam 
gi>i khác c<a gia &ình &i và làm công vi;c t,-ng t$. Nh, 
v2y c! ngu'n v*n xã h%i và tài chính &# &!m b!o vi;c làm 
di c, sinh l:i có vai trò quan tr4ng. Vi;c quay vòng tài 
chính tO xuIt khQu lao &%ng này là chi phí c<a h% gia &ình 
và cu*i cùng là v*n nhân l$c c<a thôn. Các h% gia &ình 
có ng,0i thân &i xuIt khQu lao &%ng sang làm vi;c trong 
ngh? cá / 3ài Loan và Hàn Qu*c &ã miêu t! s6c khBe c<a 
ng,0i thân c<a h4 sau 2-3 n5m làm vi;c tr/ v? b8 xu*ng 
d*c th!m h)i nh, th. nào.

M%t vIn &? khác liên quan &.n di c, là !nh h,/ng c<a 
vi;c thi.u vXng nam gi>i / nh@ng m6c &% cao (theo mùa 
v+ và v? mht lâu dài) &*i v>i ph+ n@, h% gia &ình và c%ng 
&'ng / l)i. 1ôn 3'ng Tâm, xã KY Ninh (t(nh Hà TKnh) 
là m%t ví d+ khi các &*i t,:ng c, trú t)i &ây ph=n l>n là 
61 Trung tâm nghiên c6u và phát tri#n nông lâm (2007 b), trang 21
62  Hoàng Bá 18nh, (2009).
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ph+ n@, trj em và ng,0i già; h=u h.t nh@ng nam gi>i trj 
&ã di c, &# tìm vi;c. T,-ng t$ nh, v2y, ch( hai ph=n ba dân 
s* c<a thôn Hi?n Vân 2, xã Vinh Hi?n (t(nh 1Oa 1iên 
Hu.) / l)i thôn t)i th0i &i#m nghiên c6u. Tác &%ng &8a l" 
này có th# &'ng nghKa v>i vi;c nh@ng ng,0i / l)i thôn có 
th# b8 t9n th,-ng &hc bi;t t)i th0i &i#m di7n ra các thiên 
tai liên quan &.n th0i ti.t. Nh@ng ng,0i &,:c phBng vIn 
cing tranh lu2n r]ng vi;c di c, c<a nam gi>i có th# mang 
&.n nh@ng ngu'n tài chính t*t h-n, tO &ó có th# thuê nhân 
công &# hJ tr: cho các ho)t &%ng sinh k. t)i thôn, và nhìn 
chung có th# t)o t,-ng lai t*t h-n cho con cái h4 tO vi;c 
dùng ti?n g^i v? &# h4c hành. Ngoài ra, ti?n g^i v? có th# 
dùng &# xây nhà t*t h-n và an toàn h-n, &ây &,:c coi là 
m%t s$ nâng cIp c<a ngu'n l$c v2t chIt rIt quan tr4ng / 
nh@ng vùng &8a l" d7 b8 t9n th,-ng b/i thiên tai. H-n n@a, 
m%t &i?u &áng chú " là m%t trong nh@ng &=u t, &=u tiên 
c<a gia &ình khi nh2n &,:c ti?n g^i tO nh@ng công nhân &i 
làm / n-i khác là xây m%t gác xép: m%t gác l^ng bên trong 
ngôi nhà &,:c s^ d+ng &# cIt gi@ &' &)c và nh@ng v2t giá 
tr8 khác trong th0i gian li l+t. Liên quan &.n các l:i ích &? 
c2p &.n / trên, có th# trong m%t s* tr,0ng h:p t)i các c%ng 
&'ng nh, thôn 3'ng Tâm, khi nhi?u ph+ n@ tr/ thành ch< 
h% t)m th0i thì nh@ng hJ tr: c+ th# v? sinh k. và hJ tr: 
khQn cIp là rIt c=n thi.t.

M%t cu%c &i?u tra v? di c, lao &%ng n@ tO vùng nông thôn 
&ã k.t lu2n r]ng tác &%ng sinh k. c<a hi;n t,:ng này là khác 
nhau: kA n5ng và hi#u bi.t c<a ng,0i di c, &,:c nâng cao; 
m6c s*ng c<a gia &ình c<a ng,0i di c, &,:c c!i thi;n, bao 
g'm t5ng các c- h%i h4c t2p cho con cái thông qua ti?n 
g^i v?; l:i ích t)i cIp thôn nh, gi!m áp l$c dân s*, s$ &a 
d)ng kinh t. nông thôn khi m%t s* ng,0i di c, tr/ v? và thu 
&,:c nh@ng kA n5ng, ki.n th6c m>i và có kho!n ti.t ki;m 
&# thành l2p doanh nghi;p m>i.63 Có th#, vgn là quá s>m 
có th# quan sát tác &%ng dài h)n c<a vi;c di c, / cIp thôn 
nh, &a d)ng hóa kinh t. nông thôn / nh@ng &8a &i#m trong 
nghiên c6u hi;n nay. Ngoài ra, t5ng c,0ng kA n5ng và ki.n 
th6c tO vi;c di c, ph+ thu%c vào hình th6c tuy#n d+ng mà 
di c, có th# &em l)i. 

C! &)i di;n c<a c%ng &'ng và chính quy?n &8a ph,-ng 
&?u bày tB quan ng)i v? trình &% ngh? hi;n nay c<a rIt 
nhi?u ng,0i di c,, và m6c thu nh2p t,-ng &*i thIp mà h4 
có th# ki.m &,:c; nhu c=u &ào t)o kA n5ng t*t h-n cho 
ng,0i dân di c, là m%t trong các vIn &? mà các cán b% &8a 
ph,-ng nhIn m)nh khi th!o lu2n.64 Tuy nhiên / m%t vài 
n-i, nhu c=u này có vj không &,:c ph+ n@ và nam gi>i 
&8a ph,-ng quan tâm. T)i Qu!ng 3i?n, Ch< t8ch Huy;n 
quan sát thIy vi;c &a d)ng hóa kA n5ng cho các lao &%ng 
63 Hà, T.P.T. và Hà, Q.N. (2001). Kinh t. khu v$c Mê kông , (2004).
64 Trao &9i cá nhân t)i cu%c th!o lu2n nhóm t2p trung v>i chính 
quy?n &8a ph,-ng, t(nh Hà TKnh, 19/06/09.

&8a ph,-ng &# có th# tìm &,:c công vi;c khác chIt l,:ng 
cao h-n và / ngoài &8a bàn huy;n là rIt thi.t y.u nh]m 
&áp 6ng các thách th6c do bi.n &9i khí h2u trong t,-ng 
lai. Tuy nhiên ông phàn nàn r]ng các khóa &ào t)o ngh? 
chính th6c dành cho các nông dân / huy;n th,0ng không 
có nhi?u ng,0i tham d$. Các nông dân &8a ph,-ng không 
xem các khóa h4c này là ,u tiên. Ông cho r]ng c=n t9 ch6c 
các khóa &ào t)o nâng cao nh2n th6c v? bi.n &9i khí h2u 
tr,>c khi t9 ch6c các khóa &ào t)o khác nh]m giúp các 
h4c viên hi#u rõ h-n c- h%i mà các khóa h4c này mang 
l)i cho h4.  

Nh, &ã khuy.n ngh8 trong ph=n cu*i, Chính ph< ph!i nh2n 
th6c r]ng các tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u sZ &óng vai trò 
quan tr4ng &*i v>i vi;c di c, t)m th0i trong các chi.n l,:c 
&a d)ng sinh k. nông thôn ven bi#n. C=n cung cIp gói hJ 
tr: t9ng h:p tr,>c di c, cho nh@ng ng,0i di c, t)m th0i 
nh, m%t ph=n c<a khuy.n nông. Gói hJ tr: này có th# bao 
g'm các kho!n vay gXn v>i n5ng l$c c<a nhóm di c, &# &áp 
6ng v>i nh@ng kA n5ng, &áp 6ng &òi hBi c<a th8 tr,0ng lao 
&%ng, t5ng c,0ng kA n5ng, &ào t)o ngh? &# t5ng c,0ng các 
c- h%i vi;c làm. 

C.5 Vai trò c>a th, ch* trong viAc thay (/i 
sinh k*

C. 5.1 Nh5ng .nh h*6ng c)a tác $7ng bên 
ngoài

M%t s* thay &9i trong các ho)t &%ng sinh k. do ng,0i dân 
trong vùng nghiên c6u th$c hi;n &,:c ghi nh2n là do các 
tác &%ng bên ngoài, nh, chính sách, th# ch., ch,-ng trình 
&óng vai trò quan tr4ng trong vi;c nâng cao n5ng suIt c<a 
các ho)t &%ng hi;n có cing nh, chuy#n &9i các ho)t &%ng 
sinh k.: 

Tác &%ng c<a ch,-ng trình xóa &ói gi!m nghèo / xã 
H'ng L%c, t(nh Hà TKnh là m%t ví d+. Ng,0i nông dân 
chuy#n sang tr'ng gi*ng lúa ngXn ngày h-n và h4 ít b8 
t9n th,-ng h-n &*i v>i nh@ng r<i ro khí h2u và mang 
l)i l:i ích &áng k# cho c%ng &'ng. H; th*ng th<y l:i 
&,:c nâng cIp tO ch,-ng trình này &ã góp ph=n t5ng 
thu nh2p tO s!n xuIt nông nghi;p. (Ng,0i nông dân 
cing l,u " r]ng gi*ng lúa m>i &òi hBi m%t l,:ng phân 
bón và hóa chIt l>n h-n, chi phí mua lúa gi*ng cing 
cao h-n, do v2y t9ng chi phí cho s!n xuIt cing cao 
h-n.)  

N5m 1990, c!i cách ru%ng &It theo phong trào &9i 
m>i, chính quy?n &8a ph,-ng t)i 1Oa 1iên Hu. &ã 
hJ tr: m/ r%ng nuôi tr'ng th<y s!n thông qua vi;c t, 
nhân hóa. Hàng rào ng5n và ao &,:c s^ d+ng &# xác 
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nh2n quy?n s/ h@u trong các khu v$c &ánh bXt cá ph9 
bi.n / &=m phá Tam Giang. 3i?u này dgn &.n vi;c 
mâu thugn v>i ng, dân truy?n th*ng c=n ti.p c2n v>i 
ngu'n n,>c. Các nJ l$c &# gi!i quy.t mâu thugn gi@a 
nhóm ng,0i giàu và ng,0i nghèo do vi;c t, nhân hóa 
&=m phá có s$ tham gia c<a các nhà nghiên c6u c<a 
tr,0ng &)i h4c và Chính ph< v>i s$ hJ tr: tO các t9 
ch6c qu*c t..65

Vi;c phát tri#n nhanh chóng các ho)t &%ng nuôi tr'ng 
th<y s!n th,-ng m)i dgn &.n các vIn &? ô nhi7m môi 
tr,0ng nghiêm tr4ng. D$ án ICZM / Hu. ban &=u 
&,:c th$c hi;n v>i m+c &ích Phá Tam Giang &,:c 
công nh2n là khu v$c &It ng2p n,>c c=n &,:c b!o 
v; trong khuôn kh9 pMSAR. Tuy nhiên, trong quá 
trình th$c hi;n, &# &áp 6ng v>i ô nhi7m tO vi;c nuôi 
tôm, d$ án &ã chuy#n h,>ng sang xây d$ng m%t khung 
h,>ng dgn cho vi;c phát tri#n ngành nuôi tr'ng th<y 
s!n b?n v@ng.66

M%t ví d+ khác &,:c ng,0i dân thôn Hi?n Vân 2 
(xã Vinh Hi?n, t(nh 1Oa 1iên Hu.) li;t kê là 
trong n5m 2007 chính quy?n &8a ph,-ng ph*i h:p 
cùng Hi;p h%i ngh? cá sXp x.p l)i nò sáo, bgy cá, 
t)o &i?u ki;n cho giao thông thuy?n bè trên sông và 
trên phá và làm t5ng n5ng suIt t9ng th#. B!n &' d$ 
ki.n IMOLA (Hình 9) th# hi;n nò sáo và các tuy.n 
&,0ng hàng h!i trong &8a ph2n thôn Vinh Hi?n. 
Tr,>c &ây, vi;c lXp &ht bgy cá t$ do trong khu v$c 
phá Tam Giang &ã c!n tr/ vi;c l,u thông c<a dòng 
n,>c và gây ra ô nhi7m cing nh, khi.n tàu bè &i l)i 
khó kh5n. Vi;c s^ d+ng l,>i &ánh bXt cá mXt nhB 
&# bXt cá nhB và cá l>n là nguyên nhân chính gây 
gi!m s* l,:ng cá. D$ án IMOLA cùng v>i dân &8a 
ph,-ng và lãnh &)o xã &ã hoàn ch(nh k. ho)ch t9 
ch6c l)i vi;c lXp &ht bgy cá, &,0ng hàng h!i c<a tàu 
bè vào n5m 2007 &.n 2008 theo quy &8nh c<a t(nh 
và huy;n.

T,-ng t$, / thôn Xuân An (t(nh Hà TKnh), vi;c chính 
quy?n sXp x.p l)i &It &ai trong n5m 2003 &ã mang l)i 
&i?u ki;n t*t h-n cho &It nông nghi;p và n5ng suIt 
&)t &,:c cao h-n.

Nuôi tr'ng th<y s!n &ã &,:c thúc &Qy b/i các chính 
sách c<a chính ph< và s$ thay &9i c<a Lu2t liên quan 

65  D$ án qu!n l" ngu'n tài nguyên &a d)ng sinh h4c / &=m phá Tam 
Giang &,:c xây d$ng n5m 1995 và pha II c<a d$ án bXt &=u vào n5m 
2001. 1am gia d$ án g'm có tr,0ng 3)i h4c Nông Lâm Hu., 3)i 
h4c khoa h4c Hu. và S/ 1<y s!n, do IDRC và CIDA hJ tr:, Tr,-ng 
V5n Tuy#n (2006); Tr,-ng V5n Tuy#n (2002), Brzeski and Newkirk 
(2002)
66  K. ho)ch hành &%ng ICZM c<a t(nh 1Oa 1iên Hu. - 2005-
2008, trang 117

&.n phân b9 &It &ai và n,>c.67  C+ th# h-n, trong n5m 
1999 ho)t &%ng nuôi cá l'ng &ã &,:c IMOLA và d8ch 
v+ khuy.n ng,.68 &,a vào th$c hi;n / t(nh 1Oa 1iên 
Hu., trong &ó có thôn Hi?n Vân 2. Ho)t &%ng này &ã 
mang l)i thu nh2p m>i b9 sung cho h% gia &ình tham 
gia vào nuôi tr'ng và buôn bán th<y h!i s!n, ít nhIt là 
trong giai &o)n ngXn h)n.  

Tuy nhiên, th# ch. có th# &óng vai trò tích c$c hohc 
tiêu c$c trong vi;c chuy#n &9i sinh k.. LIy ví d+, 
vi;c thúc &Qy nhanh nuôi tr'ng th<y s!n / phá Tam 
Giang &ã b8 ch( trích do n5ng l$c v? qu!n l" và th$c 
thi pháp lu2t vgn còn h)n ch.. M%t quá trình l2p k. 
ho)ch chính th6c cho nuôi tr'ng th<y s!n t)i Phá Tam 
Giang ch( &,:c xây d$ng n5m 2002, nhi?u n5m sau 
khi &ã bXt &=u nuôi tr'ng th<y s!n,69 trong khi !nh 
h,/ng c<a vi;c qu!n l" kém và không theo quy &8nh 
&ã là rIt nhng n?.  

M+c tiêu c<a các kho!n vay cho các h% gia &ình 
thu nh2p thIp do Ngân hàng chính sách xã h%i 
cung cIp có vai trò nâng cao ngu'n l$c tài chính 
c<a ng,0i nghèo, do &ó khuy.n khích h4 &a d)ng 
hóa các chi.n l,:c sinh k. m>i. Ví d+, lãi suIt vay 
thIp hohc không tính lãi c<a món vay 5 tri;u &'ng 
cho các ho)t &%ng s!n xuIt, v>i th0i gian hoàn tr! 
2-5 n5m và mi7n hoàn tr! trong tr,0ng h:p ghp 
thiên tai &ã khuy.n khích các h% nghèo / m%t s* 
n-i trong vùng nghiên c6u phát tri#n ho)t &%ng 
kinh doanh t)i &8a ph,-ng, nh, mua máy xát g)o 
&# t5ng thu nh2p c<a h% gia &ình.70 (Xem Hình 35, 
H%p 6)

Nh, &,:c khuy.n ngh8 trong ph=n cu*i, các can thi;p th# 
ch. &,:c thi.t k. có th# cung cIp các k.t qu! tích c$c cho 
qu!n l" tài nguyên m%t cách dài h)n, tO &ó xây d$ng s$ 
thích nghi v>i khí h2u c<a sinh k. nông thôn. Tuy nhiên 

67 See Soung, (2006). 
68 IMOLA là d$ án <y thác do FAO th$c hi;n, do Chính ph< a và 
Vi;t Nam tài tr: bXt &=u tO tháng 8 n5m 2005. D$ án nh]m m+c 
tích hJ tr: t(nh 1Oa 1iên Hu. thúc &Qy các sinh k. c<a ng, dân 
&8a ph,-ng thông qua qu!n l" b?n v@ng các ngu'n tài nguyên / phá 
Tam Giang – C=u Hai. 41 báo cáo c<a IMOLA có th# tìm thIy / 
trang Web hrp://www.imolahue.org/reports.html/.  Trong s* &ó, 
m%t s* báo cáo &ã xem xét &.n nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u, 
trong b*i c!nh các ki.n th6c truy?n th*ng, và các chi.n l,:c &*i phó 
c<a ng,0i dân &8a ph,-ng &# gi!m t9n th,-ng v>i li. An và Hoàng 
(2007).
69 Sy ban nhân dân t(nh 1Oa 1iên Hu. (2004), Chi.n l,:c qu!n l" 
t9ng h:p &>i b0 c<a 1Oa 1iên Hu.
70 Mhc dù &,:c chú " là tác &%ng c<a nh@ng món vay này ph+ 
thu%c vào ho)t &%ng mà h% gia &ình &,:c h,/ng l:i th$c hi;n. 
M%t s* ng,0i dân cho r]ng, trong m%t s* tr,0ng h:p nh@ng 
ng,0i mu*n ch5n nuôi thì 5 tri;u &'ng không &< &# mua nh@ng 
gia súc l>n.
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Hình 9: B$n &4 Xã Vinh Hi"n, th2 hi(n &óng góp cho nò sáo và các tuy!n hàng h$i c=a IMOLA, 2009
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trong t,-ng lai, c=n ph!i có s$ thay &9i tO các can thi;p 
c=n thi.t này &# gi!i quy.t các vIn &? là k.t qu! c<a vi;c 
thi.u quy ho)ch sang các can thi;p có th# nhìn thIy tr,>c 
và ng5n ngOa các vIn &? này. Trong khi vi;c phân lo)i các 
chi.n l,:c thích 6ng thành ‘6ng phó’ và ‘d$ &oán’ là không 
th$c t. &# có th# tr/ thành công c+ h@u ích trong vi;c l2p 
k. ho)ch, vi;c xác &8nh &úng th0i &i#m và th$c hi;n các 
bi;n pháp thích 6ng &*i v>i các tác &%ng c<a bi.n &9i khí 
h2u là c=n thi.t.

C. 5.2 V8n xã h7i và sinh k' 

Nhi?u h% &,:c tham vIn &ã nhIn m)nh s$ &óng góp c<a 
các ngu'n v*n xã h%i cho các ho)t &%ng sinh k.. Các gia 
&ình gXn k.t v>i nông nghi;p &ã cho bi.t chi ti.t cách th6c 
ng,0i lao &%ng th,0ng góp quK chung trong kY cao &i#m, ví 
d+ nh, th0i gian thu ho)ch. Vi;c hJ tr: lgn nhau m%t cách 
&áng k# cing &,:c th$c hi;n nh@ng t)i nh@ng th0i &i#m 
có nh@ng r<i ro cao. N%i dung này &,:c trình bày chi ti.t 
h-n trong các ph=n sau c<a báo cáo. T)i m%t vài &8a &i#m 
các nhóm gia &ình &ã hình thành vi;c “góp h4”, m%t hình 
th6c quK cho vay không chính th6c. Khi các h:p tác xã nông 
nghi;p còn t'n t)i, nh@ng hình th6c nh, v2y &ã tr: giúp các 
thành viên khi c=n mua gi*ng, phân bón và các các v2t t, 
khác. T,-ng t$, Hi;p h%i &ánh bXt cá hJ tr: các ho)t &%ng 
sinh k. c<a nh@ng ng,0i gXn k.t v>i ngh? &ánh bXt cá và 
nuôi tr'ng th<y s!n.

Các dân làng cing cho bi.t cách th6c mà thành viên c<a 
các t9 ch6c qu=n chúng có th# giúp h4 ti.p c2n các kho!n 
vay v>i các &i?u ki;n vay phù h:p. Ph+ n@ &ã là thành 

viên c<a H%i Ph+ n@ mô t! cách th6c ti.p c2n các ngu'n 
v*n vay tO H%i, và s$ hJ tr: mà h4 nh2n &,:c &# mua các 
thj ch5m sóc y t.. Các nông dân là thành viên c<a H%i 
Nông dân cing nh2n &,:c s$ hJ tr: t,-ng t$. Nh, &ã &? 
c2p / các ph=n tr,>c, Ngân hàng Chính sách tri#n khai 
m%t ch,-ng trình mà ng,0i nghèo có th# vay &# c!i thi;n 
sinh k. c<a mình. M%t s* h% nghèo nhIt có th# không 
&,:c h,/ng l:i tO nh@ng ngu'n này. Ví d+ các gia &ình 
có ph+ n@ làm ch< h%, v*n có rIt ít tài s!n &# c=m c*, có 
th# ng)i ng=n &i vay do lo ng)i không có kh! n5ng chi tr! 
và sZ r-i vào c!nh n: n=n. Ví d+ c<a tr,0ng h:p này &,:c 
trình bày trong Hình 15. Do &ó, có th# hi#u &,:c &ôi khi 
ph+ n@ Vi;t Nam b8 y.u th. khi ti.p c2n v>i các ngu'n tín 
d+ng qua các kênh chính th6c là do thi.u kh! n5ng th. 
chIp,71 th2m chí khi các kho!n vay &,:c h,>ng t>i các h% 
gia &ình nghèo và d7 b8 t9n th,-ng, m%t s* vgn rIt khó 
kh5n &# ti.p c2n ch( vì h4 lo s: không th# tr! n: &,:c. 

C.6 Suy thoái tài nguyên là (5ng l6c c>a 
s6 thay (/i sinh k* 

C. 6.1 Sinh k' và bi'n $9i tài nguyên 

M%t s* ví d+ &ã cho thIy s$ suy gi!m t9ng th# ngu'n l$c t$ 
nhiên gây nên s$ thay &9i sinh k..

m m%t s* &8a &i#m nghiên c6u, n-i mà các h% &ình ph+ 
thu%c vào s!n xuIt nông nghi;p, ng,0i dân &8a ph,-ng cho 
bi.t r]ng dân s* &8a ph,-ng t5ng lên trong b*i c!nh quA 
71 Kinh th. Mê Kông (2004).
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&It h)n ch., di;n tích &It cho mJi h% gia &ình b8 gi!m &i. 
Trong m%t s* tr,0ng h:p, &i?u này &ã thúc &Qy nh@ng h% 
gia &ình có kh! n5ng &=u t, vào s!n xuIt nông nghi;p, bao 
g'm c! nh@ng gi*ng m>i có n5ng suIt cao. Vi;c t5ng c,0ng 
&% c<a nông nghi;p cing t)o ra nh@ng !nh h,/ng riêng. 
Nh, có th# thIy / nghiên c6u tr,>c &ó / &=m phá Tam 
Giang, vi;c canh tác dày &hc là k.t qu! c<a vi;c h)n ch. 
quA &It &ã dgn &.n vi;c t)o ra m%t l,:ng l>n phân bón hóa 
h4c và thu*c trO sâu vào tài nguyên n,>c c<a khu v$c, bao 
g'm c! vùng &=m phá, tO &ó làm gi!m môi tr,0ng t$ nhiên 
và ngu'n tài nguyên thiên nhiên mà s!n xuIt nông nghi;p 
ph+ thu%c vào.72

Các h% nuôi tr'ng khác ph!i tìm các ngu'n thu nh2p b9 
sung hohc thay th.. Cing có báo cáo cho r]ng s$ s+t gi!m 
n5ng suIt nông nghi;p là do &It nông nghi;p b8 thu hsp, 
k.t h:p v>i tình tr)ng d7 b8 t9n th,-ng c<a &It &ai hi;n 
có, cùng v>i s$ t5ng c,0ng c<a nh@ng r<i ro khí h2u &ã dgn 
&.n tình tr)ng m%t s* h% nghèo h=u nh, bB s!n xuIt nông 
nghi;p.73 Nh@ng h% gia &ình này không th# có nhi?u c- h%i 
&# &a d)ng hóa sinh k. c<a h4 và d7 b8 t9n th,-ng nhi?u 
h-n. 

Tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u, nh, m$c n,>c bi#n dâng, 
có th# là m%t gánh nhng thêm n@a lên ngu'n l$c h)n ch. 
hi;n có. TIt c! nh@ng vIn &? này k.t h:p l)i có !nh h,/ng 
nghiêm tr4ng &.n th. h; t,-ng lai c<a nh@ng sinh k. d$a 
vào nông nghi;p và an ninh l,-ng th$c.

Tác &%ng c<a n,>c bi#n dâng và xâm nh2p mhn &ã làm 
thay &9i các ho)t &%ng sinh k. / thôn Tam H!i 2 (t(nh Hà 
TKnh)- m%t thôn n]m gi@a bi#n và sông Vinh, m%t v8 trí rIt 
d7 b8 t9n th,-ng. Ng,0i dân &8a ph,-ng cho bi.t &It b8 xói 
mòn mJi n5m 10-15 mm do n,>c bi#n dâng lên gIp &ôi 
khi có bão. N,>c bi#n xâm nh2p &ã làm cho m%t s* cánh 
&'ng không th# cày cIy. Và k.t qu! là, m%t s* h% gia &ình 
&ã chuy#n &It nông nghi;p tr,>c &ây sang nuôi tr'ng th<y 
s!n. L$a ch4n này không ph!i là son có &*i v>i tIt c! các h% 
b8 !nh h,/ng b/i n,>c bi#n xâm nh2p.

Nh, khuy.n ngh8 / ph=n cu*i, do nh@ng !nh h,/ng c<a 
bi.n &9i khí h2u, B% TN&MT và B% NN&PTNN c=n ph*i 
h:p chht chZ h-n &# &ánh giá t( l; thay &9i c<a môi tr,0ng 
hi;n nay và trong t,-ng lai và !nh h,/ng &.n sinh k. d$a 
vào ngu'n tài nguyên nh, th. nào, khuy.n ngh8 và th$c 
hi;n các hành &%ng h:p l".  

C. 6.2 Suy gi.m chung v, s8 l*0ng và ch/t l*0ng 
l*0ng các s.n ph:m th)y s.n 

TIt c! các c%ng &'ng tham gia vào ho)t &%ng khai thác th<y 
s!n, thông qua &ánh bXt cá bi#n g=n b0, &ánh bXt cá trên 

72 P. Tr=n và c%ng s$.  (2008).
73  3)i di;n DOLISA, trao &9i cá nhân t)i cu%c th!o lu2n nhóm t2p 
trung / t(nh Hà TKnh, 19/06/09.

Phá hohc trên sông coi vi;c suy gi!m s!n l,:ng &ánh bXt là 
vIn &? nghiêm tr4ng liên quan &.n sinh k. mà h4 &ang ph!i 
&*i mht. T(nh thOa 1iên Hu. &ã ghi nh2n s$ t+t gi!m s!n 
l,:ng &ánh bXt tO nh@ng n5m 1990. 74

Nh@ng áp l$c có !nh h,/ng t>i vi;c suy gi!m s!n l,:ng 
&ánh bXt g=n b0 và các k8ch b!n liên quan &.n các s$ thay 
&9i trong chu kY &,:c th# hi;n trong Hình 10. Tr,0ng 
h:p / xã KY Ninh và Vinh Hi?n, theo " ki.n c<a lãnh &)o 
thôn và xã, có th# &ang / v8 trí s* 4,5 và 6 trong chu trình. 
Tuy nhiên, vi;c các gi!i pháp thay th. cho sinh k. h)n 
ch. &*i v>i nhi?u h% ng, dân &'ng nghKa v>i vi;c có th# 
chuy#n sang v8 trí s* 7, khi vi;c ti.p t+c khai thác và t( l; 
suy gi!m tài nguyên &e d4a &.n vi;c suy gi!m các ngu'n 
tài nguyên này. Nh@ng can thi;p mang tính chi.n l,:c sZ 
rIt c=n thi.t &# gi!i quy.t chi?u h,>ng chuy#n sang &i#m 
7. Do nhi;t &% c<a n,>c bi#n ngày càng t5ng và các loài cá 
có giá tr8 di chuy#n &.n các vùng n,>c mát h-n, sâu h-n 
và xa b0, nh@ng can thi;p này là rIt c=n thi.t &# qu!n l" s$ 
c)nh tranh ngày càng t5ng &*i v>i ngu'n tài nguyên th<y 
s!n g=n b0.

Bên c)nh &ó, nhi?u h% gia &ình &ánh bXt cá / xã Vinh Hi?n 
nh2n thIy r]ng ô nhi7m / Phá Tam Giang và 3=m 1<y Tú 
&ã làm thay &9i h; sinh thái. Các loài th<y s!n không l$a 
ch4n nh@ng n-i này &# sinh s!n và phát tri#n, trong khi &ó 
vi;c s^ d+ng l,>i mXt nhB và các ph,-ng ti;n &ánh bXt bOa 
bãi có nghKa là c! cá và tôm l>n, bé &?u b8 bXt, do v2y ngu'n 
l$c th<y s!n tái sinh ch2m h-n rIt nhi?u. 

S$ ph6c t)p, nh@ng y.u t* liên k.t v>i nhau, bao g'm c! vIn 
&? ô nhi7m dgn &.n s$ suy gi!m ngu'n cung cIp tôm và cá 
/ sông và Phá &ã &,:c &,a ra trong “cây vIn &?” do nh@ng 
ng,0i &ánh bXt cá trên sông và Phá / thôn Hi?n Hòa II, xã 
Vinh Hi?n thi.t l2p là m%t ph=n c<a nghiên c6u này (Hình 
11). Hình 11 cing cho thIy trình &% v5n hóa thIp, cùng 
v>i s$ gia t5ng c<a chi phí hàng ngày và s$ thay &9i khí h2u 
&ã dgn &.n vi;c t5ng áp l$c lên ngu'n l$c t$ nhiên hi;n có, 
t)o ra nh@ng chi.n l,:c và k.t qu! sinh k. không b?n v@ng. 
1êm n@a, nh, &,:c th# hi;n trong Hình, hi;n ch( có m%t 
s* sinh k. thay th.. 1$c ra, vi;c thi.u h+t nh@ng gi!i pháp 
thay th. &ã làm phát sinh nh@ng vIn &?. Trong tr,0ng h:p 
này, các h% gia &ình có sinh k. ph+ thu%c vào Phá nh2n thIy 
r]ng h4 không th# làm gì nhi?u h-n là vi;c &=u t, thêm 
vào vi;c h4c hành c<a con cái &# th. h; ti.p theo có th# 

74 H%i &'ng nhân dân T(nh 1Oa 1iên Hu.: Chi.n l,:c Qu!n l" 
T9ng h:p Vùng Ven bi#n / 1Oa 1iên Hu. (2004). Tài li;u này mô 
t! chi ti.t nh@ng thay &9i trong h; sinh thái &=m phá.
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Hình 10: Chu k5 sinh thái xã h)i &ánh b-t g@n b>. 75

  

  

T!ng tr"#ng c$a 
tài nguyên cá g%n b&

T!ng tr"#ng ng" 
dân 'ánh b(t cá 

g%n b&

C)nh tranh kh*c 
li+t h,n '*i v-i ngu.n

 tài nguyên h)n ch/

T!ng vi+c s0 d1ng các 
ph",ng pháp 'ánh b(t cá 

phá h$y và không b2n v3ng

L"4ng 'ánh b(t và giá tr5 th6p 
(bao g.m c7 nh3ng con ch"a 

tr"#ng thành và 'ang có ch0a)

Gi7m 'ánh b(t cá, 
các ng" dân ph7i:

Chuy8n sang nông nghi+p
9ánh b(t cá xa b&/trên thuy2n n"-c ngoài
Di c" ra kh:i thành ph*

S* l"4ng th6p, t; l+ ng" 
dân 'ánh b(t cao: t; l+ 

suy gi7m tài nguyên v"4t 
quá t< l+ ph1c h.i l)i

Phá h$y tài nguyên

S* l"4ng cao/t< l+ ng" 
dân 'ánh b(t th6p; t< l+ 

ph1c h.i ngu.n tài nguyên 
v"4t qu7 t; l+ phá h$y

!ánh b"t cá 
g#n b$/chu trình sinh k%

tìm ki.m &,:c nh@ng sinh75k. thay th..76 S$ c=n thi.t ph!i 
xác &8nh và thúc &Qy các ho)t &%ng nh]m t)o &i?u ki;n cho 
các h% gia &ình và c%ng &'ng &a d)ng hóa sinh k. c<a h4 
và gi!m thi#u áp l$c lên Phá cing nh, các ngu'n l$c th<y 
s!n khác là rIt c=n thi.t, do s$ suy gi!m các ngu'n l$c do 
tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u. 1$c t., &ã có nh@ng tranh 
lu2n r]ng n.u không có nh@ng bi;n pháp b!o v; ngu'n tài 
nguyên m%t cách b?n v@ng h-n thì toàn b% h; sinh thái sZ 
không tránh khBi b8 phá h<y.77

75 TO th!o lu2n v>i các ng, dân, cán b% s/ Tài nguyên Môi tr,0ng, 
Phát tri#n Nông thôn t(nh Hà TKnh t)i h%i th!o PEP 2008. V? chu 
trình thích 6ng, xem thêm chi ti.t Holling , C.S. và Gunderson, L.H. 
2002. Walker B. và c%ng s$ 2002, 3*i v>i &ánh giá s$ thich nghi &*i 
v>i các h; th*ng xã h%i – sinh thái, tham kh!o trang hrp://www.
resalliance.org
76 See Soung (2006).
77 Mai V5n Xuân, (2008) Pháp (2000).

Ti.p theo, các can thi;p bên ngoài &óng vai trò rIt quan 
tr4ng. 3ã có rIt nhi?u thành công &ã &,:c tri#n khai t)i 
các khu v$c c<a &=m phá, nh, d$ án qu!n l" ngu'n l$c ven 
bi#n d$a vào c%ng &'ng m%t cách dài h)n, bao g'm xây 
d$ng nh2n th6c v? suy gi!m tài nguyên t)i &=m, cIm các 
ho)t &%ng mang tính chIt phá h<y và bIt h:p pháp, thúc 
&Qy &a d)ng loài và nuôi tr'ng th<y s!n b?n v@ng v? môi 
tr,0ng, và l2p k. ho)ch có s$ tham gia, liên ngành cho qu!n 
l" ngu'n l$c. C=n có s$ tham gia c<a các bên liên quan ch< 
y.u nh, phòng ng, nghi;p c<a t(nh, phòng nông nghi;p 
và phát tri#n nông thôn.78 Bên c)nh &ó, &òi hBi các bi;n 
pháp b!o v; &=m phá nh, là vIn &? cIp thi.t. Các bi;n pháp 
thích 6ng &,:c trình bày trong ph=n cu*i.

78 Xem Tr,-ng V5n Tuy#n (2006a); Tr,-ng V5n Tuy#n (2006b). 
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C. 6.3 Ô nhi;m, các nguy c< do khí h(u, và s=t 
gi.m s.n l*0ng c)a ngành nuôi tr2ng th)y s.n 

3ã nhi?u l=n vIn &? b?n v@ng c<a ngành nuôi tr'ng th<y 
s!n &ã &,:c &ht ra, các ho)t &%ng c+ th# nh, nh@ng &=m 
nuôi tôm / vùng cát không &,:c quy ho)ch &=y &< &ã gây 
nên ô nhi7m ngu'n n,>c bi#n, n,>c mht và n,>c ng=m 
(th$c t., tác &%ng c<a ngành nuôi tr'ng th<y s!n &*i v>i 
s$ suy thoái ngu'n l$c t$ nhiên &ã &,:c th# hi;n trong cây 
vIn &? trong Hình 11). Qu!n l" ô nhi7m &It và n,>c kém 
cing dgn &.n tình tr)ng b;nh t2t, &ây là m%t vIn &? nghiêm 
tr4ng nhIt mà ngh? nuôi cá n,>c l: &ang ph!i &*i mht.79

Nh@ng vIn &? này &ã &,:c ng,0i dân trong nh@ng thôn có 
ngh? nuôi tr'ng th<y s!n xác &8nh. Bên c)nh &ó, các ho)t 
&%ng sinh k. khác nhau cing gây nên s$ ô nhi7m ngu'n 

79  3# tìm hi#u thêm, xem Bá Trình, 2006. 

n,>c, nh, &ã &,:c th# hi;n trong cây vIn &? do thôn 1Xng 
L:i xây d$ng (Hình 12). Nh@ng vIn &? t,-ng t$ cing &,:c 
xác &8nh / các c%ng &'ng khác, n-i có các h% gia &ình tham 
gia vào ho)t &%ng sinh k. t,-ng &*i m>i này.

Sau giai &o)n &=u v>i n5ng suIt và thu nh2p cao trong 
nh@ng n5m 2000 và 2005, s$ s+t gi!m nhanh chóng và &ôi 
khi là s+t gi!m th!m h)i v? s!n l,:ng &ã x!y ra nh, m%t 
k.t c+c c<a s$ gia t5ng b;nh d8ch c<a tôm, cá và tác &%ng 
c<a nh@ng r<i ro khí h2u nh, nhi;t &% trong mùa cao quá 
m6c, ngu'n n,>c b8 nhi7m mhn hohc ng4t hóa do m,a 
và l+t l%i &ã gây nên t9n thIt tài chính l>n cho các h% gia 
&ình &=u t, vào nuôi tr'ng th<y s!n. Và k.t qu! là m%t s* 
h% gia &ình cùng nhau bB ngh? nuôi tr'ng th<y s!n, ph!i 
ch8u thêm m%t kho!n n: trong khi nh@ng h% khác nuôi 
tôm cá gi*ng có chu kY sinh s!n ngXn h-n và do v2y ít b8 

Hình 11: Cây v<n &" &/0c xây d%ng b?i nhóm &ánh b-t sông &@m, thôn Hi"n Hòa II, xã Vinh Hi"n, Th9a Thiên Hu! 

L!"ng tôm cá #ánh b$t 
#!"c ngày càng ít

Ng!%i làm 
ngh& ngày càng 

nhi&u  

   

   

 

Chi phí 
sinh ho't 

cao
 

Ng!%i sinh s(ng 
d)a vào 

#*m phá #ông

Không chuy+n 
#,i ngh& #!"c  

Trình #- th.p, 
không bi/t ch0
 nên không h1c 

ngh& #!"c

2i&u ki3n s(ng 
tr!4c #ây 

khó kh5n, lênh 
#ênh sông n!4c 

nên không có 
#i&u ki3n #i h1c

Sinh #6 nhi&u

C*n nhi&u 
lao #-ng 

#+ làm ngh& 

Chi phí 
s7n xu.t cao

L'm phát: 
hàng hóa 

ngày càng #$t

Nhu c*u 
dùng #i3n  

nhi&u

N!4c s'ch 
#$t

 

Do tr%i 
ngày càng 
nóng h8n

 

Ch!a có 
h3 th(ng 

n!4c s'ch  
ph7i #i mua

 

Tôm cá 
sinh s7n ít

Có nhi&u 
ngh& m4i, #ánh 

b$t h9y di3t

Tôm  cá 
sinh s7n 

không k:p

Môi tr!%ng 
thay #,i 

theo chi&u
 h!4ng x.u

Dòng n!4c
thay #,i

Bãi #6 
không 
#!"c 
b7o v3

Nhu c*u 
nhi&u

Do n!4c 
t; h< tôm 

th7i ra

2ánh b$t 
nhi&u

Giá thành 
s7n xu.t cao
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t9n th,-ng h-n &*i v>i tác &%ng c<a l+t l+t, bão t*. Mhc 
dù các loài tôm nhB có chIt l,:ng thIp h-n và giá trên th8 
tr,0ng thIp h-n nh,ng có th# &,:c nuôi hai v+ trong m%t 
n5m (tháng 2 &.n tháng 6 và tháng 6 &.n tháng 8), cho 

Hình 12: Bi2u &4 các v<n &" nuôi tôm (nuôi tr4ng th=y s$n) ? thôn Th-ng L0i, xã K5 Ninh, t6nh Hà T7nh

!"m nuôi tôm Ngu#n n$%c
 

 

N$%c t& ru'ng lúa 
($)c thoát vào c*a sông

Nuôi tôm b+ ,nh h$-ng 
b-i d+ch b.nh. T/ l. tôm 

b+ ch0t cao.

Cung c1p tôm  
gi2ng và th3c 4n

Trang thi0t b+  
s,n xu1t  

Các ch1t 
ô nhi5m 

có trong h#

N$%c không 
s6ch thông qua 

l7c không khí

Ch1t h8u c9 
3 ('ng và 

t#n l6i

S* d:ng b9m
 (; b9m n$%c 
nh$ng không 

s* d:ng 
h. th2ng 

khu1y n$%c    

!"m nuôi 
không ($)c

 làm s6ch 
gi8a các v:

<âm  nh=p 
vào n$%c l) 
t& c*a sông

!"m nuôi tôm 
và ru'ng lúa 
thoát n$%c 
ra các kênh
 thoát n$%c

N$%c t& 
ru'ng lúa 

($)c thoát 
t& vào 

c*a sông

Ô nhi5m 
do s* d:ng 

phân bón và 
phân chu#ng 
trên ru'ng lúa

D+ch b.nh và 
ô nhi5m trong 
("m nuôi tôm 
và ru'ng lúa 

s!n l,:ng l>n. M%t s* h% gia &ình &ã chuy#n tO nuôi tr'ng 
th<y s!n &%c canh sang &a d)ng hóa, v>i s$ k.t h:p c<a 
nhi?u loài nh, cua, tôm và cá; ph,-ng pháp này t)o ra s!n 
l,:ng cao v>i chi phí &=u vào thIp do loài này 5n th6c 5n 
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&# l)i c<a loài kia, tO &ó gi!m chi phí v? th6c 5n, &'ng th0i 
làm s)ch n,>c.80

Mhc dù &ã có nh@ng bi;n pháp thích 6ng trên, tuy nhiên, 
ngành th<y s!n vgn có tính d7 b8 t*n th,-ng cao, và &'ng 
th0i nó cing góp ph=n gây ra suy thoái các ngu'n l$c t$ 
nhiên. 1$c t., &ã có b]ng ch6ng là quy mô c<a ho)t &%ng 
nuôi tr'ng th<y s!n v,:t quá kh! n5ng c<a &=m phá.81 m 
khía c)nh an ninh sinh k., vgn có r<i ro &áng k# r]ng nh@ng 
h% tO bB ngh? nuôi tr'ng th<y s!n sZ ph!i ch8u nh@ng mIt 
mát tài chính l>n và ph!i mang nh@ng món n: l>n.

m khía c)nh này, giúp &k các h% dân và c%ng &'ng &# &a 
d)ng hóa các lo)i hình sinh k. là vô cùng cIp thi.t. Tuy 
nhiên, các c- h%i ngh? nghi;p hi;n vgn còn rIt h)n ch., và 
cho &.n nay các nhà phân tích xác &8nh m%t vài lo)i hình 
sinh k. kh! thi. Vi;c qu!ng bá và xúc ti.n du l8ch sinh thái 
t)i khu v$c mi?n Trung,82 chnng h)n, ngay c! n.u thành 
công thì ch,a chXc sZ mang l)i l:i ích cho nhi?u h% dân 
làm ngh? nuôi tr'ng th<y s!n trong m%t th0i h)n ngXn hay 
trung bình xét v? mht thu nh2p. Tuy nhiên n.u nh@ng gi!i 
pháp c!i thi;n môi tr,0ng &,:c nêu ra trong các k. ho)ch 
80 Mai V5n Xuân (2008)
81 Ibid.
82 3,:c &? xuIt b/i Lu2t 

du l8ch sinh thái c<a t(nh &,:c tri#n khai, c! sinh k. nông 
nghi;p và ng, nghi;p &?u &,:c h,/ng l:i.83

Kinh nghi;m c<a thôn An Xuân (xã Qu!ng An, huy;n 
Qu!ng 3i?n, t(nh 1Oa 1iên Hu.) có th# là xu h,>ng 
r%ng trong t,-ng lai: Ngành nuôi tr'ng th<y s!n &,:c 
&,a vào c%ng &'ng này tO n5m 1993 và th0i kY cao &i#m 
có kho!ng 215 h% gia &ình (trên 17%) tham gia ho)t &%ng 
này. TO n5m 2004 tr/ v? tr,>c, tôm b8 nhi7m b;nh &ã dgn 
&.n nh@ng mIt mát l>n. Và k.t qu! là h=u h.t các h% gia 
&ình b8 !nh h,/ng vgn ph!i mang n: trong 5 n5m sau &ó. 
M%t s* h% gia &ình l$a ch4n &a d)ng hóa vào nuôi cua, cá và 
tr'ng sen nh,ng trên 60 h% gia &ình tO bB ngh? nuôi tr'ng 
th<y s!n, ng,0i trong gia &ình c! nam và n@ &?u di c, vào 
Hu. &# làm th: n?, giúp vi;c gia &ình và nh@ng ngh? khác. 
1eo báo cáo, nh@ng ng,0i di c, th,0ng làm th: n? (trong 
&ó nam gi>i &,:c tr! 60.000 &'ng/ngày và ph+ n@ &,:c tr! 
50.000 &'ng/ngày). Nh,ng kho!ng 50% ph+ n@ di c, ki.m 
&,:c các vi;c v>i thu nh2p thIp h-n nh, ng,0i giúp vi;c 
v>i thu nh2p 10 – 15.000 &'ng/ngày). 

83 LIy ví d+, xem Quy.t &8nh s* 45/CTR-UBND ngày 27/5/2008 
c<a UBND t(nh 1Oa 1iên Hu. v? ch,-ng trình phát tri#n du l8ch 
bi#n và &=m phá &.n n5m 2010



D. Nh*n th+c c,a ng-%i dân v. các nguy c' do khí h*u, r,i ro 
sinh k# và cách thích +ng hi)n t/i c,a 01a ph-'ng 

D.1 Nh+n th2c c>a ng%Ci dân v) nguy c; 
và xu h%.ng c>a khí h+u    

Ng,0i dân &8a ph,-ng &ã quan sát nh@ng thay &9i c<a 
thiên tai mà h4 &ã h6ng ch8u th0i gian qua.84 C, dân xã 
KY Ninh, t(nh Hà TKnh &ã mô t! cách nh@ng tr2n bão bXt 
&=u di7n ra s>m h-n và th,0ng xuyên h-n và m$c n,>c 
bi#n bXt &=u dâng lên, trong khi ng,0i dân thu%c xã H'ng 
L%c l)i nh2n thIy nh@ng &:t h)n hán, bão và li ngày càng 
khXc nghi;t h-n; nhìn chung, theo báo cáo, nh@ng r<i ro &ã 
tr/ nên th,0ng xuyên và bIt th,0ng h-n. Các c%ng &'ng 
dân c, &,:c tham vIn / t(nh 1Oa 1iên Hu. có th# &,a 
ra nh@ng tính toán chi ti.t v? nh@ng bi.n &9i t=n suIt và 
c,0ng &% bão li trong nhi?u th2p niên g=n &ây, và nh@ng 
bi;n pháp 6ng phó c<a h4. Nh@ng bi;n pháp này &,:c t9ng 
k.t trong b!ng Ph+ l+c 8. Có th# thIy hi;n t,:ng b'i &Xp 
phù sa &ã t5ng lên, li ti#u mãn tháng 5 ngày có c,0ng &% 
l>n h-n và x!y ra s>m h-n. Mùa li chính kéo dài h-n (tO 
tháng 8 &.n tháng 11 thay vì tháng 10) &.n m6c các c%ng 
&'ng dân c, th2m chí còn c!m thIy b*i r*i v? nh@ng hình 

84 B!ng trình bày chi ti.t nh@ng kinh nghi;m l8ch s^ v? thiên tai / b*n 
xã nghiên c6u &,:c nêu / ph=n Ph+ l+c 

thái li hi;n t)i.85 T)i 1Oa 1iên Hu., chính quy?n &8a 
ph,-ng bày tB “chúng tôi có th# &*i phó v>i bão li tr/ lên 
t'i t; h-n mà chúng tôi ch,a tOng thIy tr,>c &ó. Nh,ng 
chúng tôi không th# &*i phó v>i s$ bIt th,0ng c<a s$ thay 
&9i ngày càng t5ng.”

D.2 Nh+n th2c c>a ng%Ci dân v) nh?ng 
tác (5ng c>a r>i ro khí h+u lên nguBn 
sinh k*    

Nh@ng tác &%ng c<a r<i ro khí h2u rIt &a d)ng và có th# 
&,:c hi#u theo nhi?u cách khác nhau. Ví d+, ng,0i dân t(nh 
Hà TKnh phân bi;t nh@ng tác &%ng c<a h)n hán gây thi;t 
h)i l>n nhIt cho nh@ng ho)t &%ng s!n xuIt nông nghi;p, 
trong khi bão và l*c xoáy l)i &áng s: nhIt vì chúng nguy 
hi#m nhIt &*i v>i ng,0i và tài s!n. Trên th$c t., nh@ng 
kinh nghi;m b!n thân v? nh@ng r<i ro do bão và l*c xoáy 
cing nh, nh@ng ca t^ vong hay chIn th,-ng có th# làm t9n 
85 Các thay &9i v? &i?u ki;n th0i ti.t &,:c khnng &8nh b/i các nhà 
khoa h4c. Nhi?u s* li;u &ã &,:c công b*, ví d+, trong kho!ng th0i 
gian tO 1804-1945 ch( có 38 tr2n bão l+t / t(nh 1Oa 1iên Hu.. 
Ng,:c l)i, tO n5m 1975- 2000, &ã có 41 th!m h4a thiên nhiên bao 
g'm 1 bão, 8 tr2n l+t, và 22 tr2n k.t h:p bão l+t. 3J, (2002), trích 
dgn trong Tr=n Phong, F. Marincioni, R. Shaw và c%ng s$ (2008);  
Tr=n Phong và Shaw R. (2007);  Tran Phong Van Giai (2008)

B$ng 6: Nh#ng r=i ro chính và tác &)ng kèm theo lên ngu4n sinh k! (theo ng/>i dân)

Nh*ng r=i ro th<i ti9t ch= y9u Tác )&ng lên ngu%n sinh k9

Hà T:nh   

H7ng L+c H6n hán, th0i ti!t l6nh, bão 

- H6n hán: n;ng su)t s4n xu)t th)p/hoa màu ch!t do thi!u n"=c t"=i vì xã nGm cu1i h/ 
th1ng th(y l#i Sông Én
- Th0i ti!t l6nh: v-t nuôi ch!t; nông dân . trong nhà 
- Bão: thi/t h6i ngu7n th(y s4n; tài s4n h+ gia *ình b& tàn phá

KM Ninh Bão, h6n hán, n"=c bi%n dâng và xói mòn

- Bão: thi/t h6i nghiêm tr8ng tài s4n h+ gia *ình, c< s. h6 t?ng, và ngu7n th(y s4n
- H6n hán: nhBng v)n *' nghiêm tr8ng cho ngành nông nghi/p vì xã nGm cu1i h/ th1ng 
t"=i tiêu Sông Rác
- N"=c bi%n dâng: xâm m>n và xói mòn  m)t *)t và tài s4n và tài nguyên n"=c b& mu1i hóa.  

Hu9

Qu4ng An L3 lAt, bão, th0i ti!t l6nh, ng8t hóa -Bão: không th% ra kh<i; thi/t h6i tài s4n và c< s. h6 t?ng
- L3 lAt: m)t mùa; thi/t h6i tài s4n h+ gia *inh

Vinh Hi'n Bão, l3, sóng l=n, b7i tích (m)t c@a sông), th0i ti!t 
l6nh, ng8t hóa 

- Th0i ti!t l6nh: hoa màu b& ch!t
- Ng8t hóa: các s4n phKm nuôi tr7ng th(y s4n t;ng tr"0ng ch-m/ch!t
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th,-ng tâm l" nghiêm tr4ng. Nh@ng tính toán trong Hình 
13 cho thIy, trong m%t vài tr,0ng h:p, các cá nhân s: ghp 
nh@ng r<i ro khi ra kh-i sau khi b!n thân &ã tr!i qua m%t s$ 
c* nghiêm tr4ng. 

B!ng 6 mô t! nh@ng r<i ro th0i ti.t &áng chú " nhIt mà 
ng,0i dân / b*n xã nghiên c6u th,0ng xuyên tr!i qua t)i 
th0i &i#m nghiên c6u, và nh@ng tác &%ng c<a nh@ng r<i ro 
này lên ngu'n sinh k.. Nh@ng kinh nghi;m khác nhau v? 
thiên tai và thi;t h)i gây ra cho nh@ng xã này có th# m%t 
ph=n nào &ó liên quan &.n v8 trí &8a l". Ví d+, xã KY Ninh là 
xã b8 !nh h,/ng b/i bão li nhng n? h-n xã H'ng L%c do b8 
bao quanh b/i Sông Vinh và b0 bi#n. 

Trong khi B!ng 6 ch( &,a ra m%t phân tích s- l,:c, thì 
nh@ng ng,0i &,:c hBi th,0ng phân lo)i r<i ro theo ph)m vi 
!nh h,/ng lên nh@ng ho)t &%ng sinh k. c+ th# có liên quan 
&.n nh@ng cá nhân này. Ví d+, / thôn MA Xá (xã Qu!ng 
An), m%t thôn ph+ thu%c ch< y.u vào s!n xuIt nông nghi;p 
thì bão, li, th0i ti.t l)nh kéo theo h)n hán &,:c xem là 
nh@ng r<i ro nguy hi#m nhIt. m thôn Hi?n Hòa II (xã Vinh 
Hi?n), m%t thôn ph+ thu%c vào ngh? &ánh bXt cá sông, cá 
&=m và nuôi tr'ng th<y s!n n,>c l: thì bão và h)n hán (dgn 
&.n hi;n t,:ng xâm mhn) và li (gây ng4t hóa) &,:c coi là 
nh@ng r<i ro gây ra nhi?u thi;t h)i nhIt. Ng,0i dân thôn 
3'ng Tâm (xã KY Ninh), nh@ng ng,0i th,0ng coi bão, 
tri?u c,0ng và n,>c bi#n dâng là nh@ng r<i ro &áng s: nhIt, 
ph+ thu%c vào ngh? nông, tr'ng rOng và &ánh bXt xa b0 &# 
m,u sinh, và h4 ,>c tính bi#n &ã chi.m mIt kho!ng 70m2 
di;n tích &It c<a thôn trong n5m m,-i n5m qua. 

Ph+ l+c 6, B!ng 14 và 15 trình bày rõ h-n v? th0i gian các 
r<i ro cing nh, tác &%ng th$c t. lên ngu'n sinh k., l8ch 
mùa v+ cho các ho)t &%ng sinh k. / các &8a bàn nghiên c6u, 
cùng v>i nh@ng &i?u ki;n khí h2u trong c! n5m và nh@ng 
tác &%ng ti?m n5ng và th$c t.. Nh, các b!ng bi#u &ã ch( ra 
mhc dù nhi?u ho)t &%ng sinh k. d7 b8 t9n th,-ng tr,>c tác 
&%ng c<a nh@ng r<i ro khí h2u, ch( m%t vài trong s* &ó &ã 
&,:c lên k. ho)ch cQn th2n nh]m gi!m thi#u thi;t h)i. Trên 
th$c t., trong nh@ng tr,0ng h:p c+ th#, s$ thích 6ng này 
khá m>i mj &# 6ng phó v>i nh@ng tác &%ng c<a r<i ro khí 
h2u ngày càng gia t5ng (chi ti.t &,:c trình bày d,>i &ây). 
Các b!ng bi#u cing cho thIy nh@ng nguy c- gây thi;t h)i 
l>n cho ngu'n sinh k. do nh@ng r<i ro tr/ lên nguy hi#m 
h-n &*i v>i sinh k. và khó &oán &8nh h-n n.u không có 
nh@ng ho)t &%ng thích 6ng hi;n t)i.

H& nghèo có ph$ n* làm tr$ c&t gia )ình v>n b? "nh h'@ng b@i tác )&ng 
c=a lAc xoáy 

Bà R là ch( m+t h+ nghèo . thôn Hi'n Hòa II, xã Vinh Hi'n, huy/n Phú L+c, tCnh Th5a 
Thiên Hu!. Bà s1ng cùng ng"0i m: 60 tu,i và m+t *$a con trai trong m+t ngôi nhà 
t6m chC r+ng 10m2 *"#c xây nh0 trên m4nh *)t c(a ng"0i anh em h8 c(a b1 m: bà. 
Ch7ng bà *ã b2 *i cách *ây nhi'u n;m mà không *% l6i tài s4n gì. Bà có m+t ng"0i 
con trai l=n, 25 tu,i hi/n *ang *i làm thuê và s1ng cùng nhà ch(. Anh này không th% 
giúp *N gì cho m: mình.  

Tr"=c gi4i phóng, c3ng gi1ng nh" nhBng ng"0i dân khác, bà R s1ng cùng v=i cha m: 
trên m+t chi!c thuy'n. Sau *ó, m+t s1 h+ di chuy%n lên *)t li'n r7i *&nh c" . thôn 
Hi'n Hòa II. Gia *ình bà cho *!n nay vJn ch"a có quy'n *&nh c". Tuy nhiên, h8 sO s=m 
*"#c gi4i quy!t chính th$c và sau *ó *"#c nh-n *)t. Trong th0i gian *ó, bà h?u nh" 
không có b)t kM ngu7n tài chính nào *% phát tri%n các ho6t *+ng sinh k! và ngu7n 
thu nh-p c(a gia *ình bà r)t th)t th"0ng. Bà R là lao *+ng chính trong gia *ình và 
do ít *"#c h8c hành bà chC có th% làm nhBng vi/c chân tay. Công vi/c chính c(a bà là 
v=t rong bi%n cho ng"0i khác nên thu nh-p r)t ít 2i. H<n nBa *ây là công vi/c theo 
mùa vA, th"0ng chC diHn ra vào tháng 2 và tháng 3. Trung bình, bà v=t *"#c 1 t6 rong 
bi%n mFi vA, ki!m *"#c 150.000 *7ng mFi t6. Bà c3ng *i *ánh bIt cá nh"ng chC trong 
nhBng ao nh2, không ph4i . sông và *?m. Bà có th% ki!m *"#c 20.000 – 30.000 *7ng 
t5 ho6t *+ng này. Nhà bà không nh-n *"#c sD hF tr# t5 bên ngoài. Bà sO không xin 
vay v1n nhà n"=c t5 ngân hàng, các t, ch$c xã h+i vì bà s# không tr4 *"#c n#. Bà nói 
“Tôi không dám vay. N!u vay, tôi làm sao có th% tr4 *"#c n#? Chúng tôi chC có th% xoay 
x. t5ng ngày m+t mà thôi”.

H+ bà R là m+t ví dA *i%n hình v' nhBng h+ gia *ình ph4i ch&u nhBng tác *+ng n>ng 
n' c(a bi!n *,i và nhBng thiên tai lên ngu7n sinh k! c(a h8. Bà cho bi!t “Hi/n nay 
ngh' *ánh bIt cá và tôm khó kh;n h<n tr"=c vì các ho6t *+ng *ánh bIt ngày m+t 
nhi'u trong khi ngu7n cung l6i gi4m xu1ng. K% t5 khi có l5*, *ánh bIt tôm cá b& 
thu h:p h<n”. Cách *ây 50 n;m, *ã có m+t tr-n l1c xoáy khi bà R và m: *ang bIt cá 
trong *?m. Do không *"#c c4nh báo tr"=c, hai ng"0i *ã b& cu1n trôi ra xa. “Tôi và m: 
tôi *ã trôi ra kh2i núi và m8i ng"0i nghL chúng tôi *ã ch!t. Chúng tôi bám vào m+t 
chi!c thuy'n khác và run s#. Sau *ó dân làng *ã tìm th)y chúng tôi. Lúc *ó, tôi và m: 
*ã ki/t s$c và không còn tCnh táo nBa. Cho *!n nay, tôi vJn còn s#, vì v-y tôi không 
dám *i bIt cá . *?m nBa mà chC bIt . ao. 9ôi khi tâm trí tôi c$ r1i b0i do nhBng tr4i 
nghi/m này.”

* M%t lo)i bgy bXt cá, m%t sáng ki.n g=n &ây 

Hình 13: H) nghèo có ph; n# làm tr; c)t gia &ình vAn b. $nh h/?ng 
b?i tác &)ng c=a l3c xoáy 

D. 3 Chi*n l%1c thích 2ng v.i bi*n (/i khí 
h+u hiAn t&i  

!ích (ng v7i các +i0u ki$n khí h"u khác nhau là m2t quá 
trình +ã di4n ra t= lâu; ph> n# và nam gi7i +ang th5;ng 
xuyên +i0u ch:nh các ho/t +2ng sinh k8, các ho/t +2ng nông 
nghi$p và tài nguyên theo s) thay +'i các +i0u ki$n khí h"u, 
tùy theo các nhu c?u c> th-, ki8n th(c và kh1 n6ng ti8p c"n 
các ngu@n tài nguyên cAa h*.86

D. 3.1 Thích &ng 6 $#a ph*<ng

L8ch th0i v+ là m%t b]ng ch6ng (Ph+ l+c 6, B!ng 14, và 15), 
các c%ng &'ng tính toán cQn th2n v? th0i gian c<a các ho)t 
86 FAO, 1ích 6ng v>i bi.n &9i khí h2u v>i tr4ng tâm là con ng,0i: 
Các v&n +0 gi7i t'ng hBp
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&%ng sinh k. &# gi!m t*i thi#u các kh! n5ng b8 t9n th,-ng 
tr,>c các r<i ro khí h2u. T)i c! hai t(nh Hà TKnh và 1Oa 
1iên Hu. các h% gia &ình &ánh bXt cá ngoài bi#n th,0ng 
h)n ch. ho)t &%ng này trong các tháng &.n tháng 7, tr,>c 
mùa bão. T,-ng t$, các gia &ình ch5n nuôi gia súc th,0ng 
bán l:n và gia c=m tr,>c khi mùa li l+t và bão.  

Các xu h,>ng khí h2u g=n &ây th,0ng ghp &ã khi.n các 
c%ng &'ng thích 6ng v>i các chi.n l,:c sinh k. hi;n t)i d,>i 
góc &% phát tri#n m>i. Qua c! hai t(nh trong nghiên c6u 
này, các nông dân &ã thay &9i th0i gian tr'ng và thu ho)ch 
lúa, và ti.p thu các gi*ng lúa ngXn ngày &# gi!m t*i thi#u 
các tác &%ng c<a các r<i ro khí h2u khác nhau có th# tác 
&%ng lên v+ lúa (h)n hán, li l+t và gió l*c, tùy vào n-i h4 c, 
trú), và &ã chuy#n sang các lo)i cây trên &It cao nh, l)c và 
khoai tây, v*n không c=n nhi?u n,>c, cho dù c=n l,u " r]ng 
v>i m%t s* các chi.n l,:c thích 6ng này thì các gia &ình 
nghèo khó ti.p c2n h-n, có nghKa là nh@ng h% nghèo yêu 
c=u có các hJ tr: &8nh h,>ng h-n, do yêu c=u chi phí &=u 
vào &*i v>i các gi*ng lúa m>i và các gi*ng l)c c!i ti.n. M%t 
s* gia &ình có gXn k.t v>i nuôi tr'ng th<y s!n &ã thích 6ng 
v>i &i?u ki;n nhi;t &% t5ng cao và li l+t t)i các th0i &i#m 
nhIt &8nh hàng n5m b]ng cách chuy#n sang nuôi các lo)i 
tôm nhB t5ng tr,/ng nhanh h-n (Hình 14). Cing  &,:c 
l,u " trong các ph=n tr,>c, h=u h.t nh@ng s$ thay &9i phát 
tri#n này &,:c th$c hi;n v>i s$ tr: giúp tO các c- quan &8a 
ph,-ng ví d+ nh, các d8ch v+ khuy.n nông. Bên c)nh &ó, 
chính quy?n, các c- quan và nh@ng y.u t* bên ngoài khác 
có th# &óng vai trò then ch*t trong vi;c t5ng c,0ng n5ng 
l$c c<a nông dân và các ng,0i khác &# gi!m b>t r<i ro và 
thích 6ng v>i s$ thay &9i c<a khí h2u. Các bi;n pháp &# &Qy 
m)nh vai trò c<a khuy.n nông nông thôn &# xây d$ng sinh 
k. ven bi#n thích 6ng v>i bi.n &9i khí h2u &,:c &? xuIt 
trong ph=n cu*i.

D. 3.2 C.i thi1n c< s6 h- t>ng 

Cing nh, quá trình thích 6ng c<a các ho)t &%ng sinh k., 
vi;c t)o ra h; th*ng c- s/ h) t=ng m>i cing &ã di7n ra / 
nh@ng &8a bàn nghiên c6u, nh]m m+c &ích ng5n chhn 
nh@ng tác &%ng c<a các r<i ro liên quan &.n th0i ti.t, &hc 
bi;t liên quan &.n cung cIp n,>c cho các ho)t &%ng sinh k. 
và b!o v; tr,>c hi;n t,:ng n,>c bi#n dâng, bão li và xâm 
nh2p mhn. Nh@ng sáng ki.n &hc bi;t / &8a ph,-ng &,:c áp 
d+ng t)i Hà TKnh &,:c tóm tXt d,>i &ây 

Ph*i h:p v>i chính quy?n &8a ph,-ng, các c%ng &'ng 
dân c, / huy;n KY Anh &ã 6ng phó v>i nh@ng &i?u 
ki;n h)n hán th,0ng xuyên x!y ra và các vIn &? v? 
cung cIp n,>c t9ng th# b]ng cách xây d$ng h; th*ng 
t,>i tiêu, h; th*ng th<y l:i Sông Rác &# v2n chuy#n 
n,>c &.n các &'ng lúa. Nh0 &ó, ph=n l>n các cánh 
&'ng lúa / hai xã H'ng L%c và KY Ninh hi;n nay &ã 

Ông N, 40 tu,i và v#, 36 tu,i là các h+ . thôn ThIng L#i, xã KM Ninh, huy/n KM Anh, 
tCnh Hà TLnh; h8 có ba con trai tu,i t5 m"0i b4y, m"0i l;m và tám tu,i. Ông N làm vi/c 
s4n xu)t và kinh doanh th(y s4n. Ông *ang thuê 1.500m2 ru+ng lúa và 2.500m2 *)t 
b0 cao, tr"=c h!t *% s4n xu)t và kinh doanh th(y s4n. Thêm vào *ó, ông nh-n *"#c 
hai ha ao, qua m+t h#p *7ng v=i chính quy'n *&a ph"<ng *% nuôi tôm và cua. Ông có 
m+t chi!c xe t4i *% v-n chuy%n nhBng s4n phKm này *i bán . các tCnh khác. 

9% tránh 4nh h".ng c(a gió l1c và l3 lAt, c4 hai v)n *' nghiêm tr8ng *1i v=i xã, ông 
nuôi gi1ng tôm nh2, t;ng tr".ng nhanh hai vA mFi n;m: mùa xuân t5 tháng Ba *!n 
tháng N;m và mùa hè t5 tháng Sáu *!n cu1i tháng Tám. M>c dù tôm nh2 bán kém 
h<n tôm l=n, t1c *+ t;ng tr".ng nhanh c(a chúng *% có th% nuôi hai vA mFi n;m, 
tránh *"#c l3 và bão v1n th"0ng x4y ra t5 tháng Chín *!n tháng M"0i M+t. Ví dA 
tháng Sáu n;m 2005 l3 không 4nh h".ng *!n s4n xu)t tôm c(a ông, vì ông *ã thu 
ho6ch g?n h!t, chC m)t kho4ng 10% t,ng s4n l"#ng trong vA *ó. Vào n;m 2007, l3 
tháng Chín *ã khi!n thi/t h6i 20% s4n l"#ng, nh"ng ông vJn thu *"#c l#i nhu-n. T6i 
th0i *i%m *ó, l"#ng tôm *ang l=n b& thi/t h6i n>ng n', do vJn ch"a *"#c thu ho6ch 
khi l3 t)n công 

9% t;ng thu nh-p t5 ru+ng tôm ông N nuôi cua thêm trong cùng ao. BGng cách này, 
ông nuôi kho4ng 2.000 kg tôm và 500 kg cua mFi n;m, v=i m$c thu nh-p kho4ng 70 
– 80 tri/u VND. Thêm vào *ó, kinh doanh th(y s4n mang l6i cho ông kho4ng 20 tri/u 
VND. NhBng ngu7n thu nh-p k!t h#p này *ã giúp gia *ình ông tr. thành m+t trong 
n;m gia *ình khá gi4 trong làng và là m+t trong gia *ình giàu c(a xã. 

Kinh nghi/m c(a ông *ã *"a ra m+t mô hình hBu ích cho các nông dân *ang nuôi 
tr7ng th(y s4n . xã; h?u h!t các ao t6i xã KM Ninh *ã *"#c chuy%n *,i *% nuôi tôm 
nh2 t;ng tr".ng nhanh nhGm tránh các tác *+ng c(a bão và l3.

Hình 14: M)t chi!n l/0c nuôi tr4ng th=y s$n thành công 

&,:c t,>i tiêu.87 Huy;n KY Anh &ã &? xuIt nâng cIp 
h; th*ng sông Rác, &i?u này có nghKa là h; th*ng kênh 
sZ &,:c c!i thi;n &# tránh hi;n t,:ng rò r( n,>c và 
&!m b!o xã KY Ninh nh2n &< n,>c.  

Chính quy?n huy;n L%c Hà &ã t9 ch6c xây d$ng công 
trình c*ng n,>c trên sông Én &# ng5n n,>c bi#n tràn 
vào và tO &ó &!m b!o ch( có n,>c ng4t ch!y vào h; 
th*ng th<y l:i sông Rác. 

3ê bi#n cao 2 mét &# ng5n xâm mhn d4c theo c^a 
sông Vinh &ã &,:c chính quy?n &8a ph,-ng xây d$ng 
/ xã KY Ninh tr,>c n5m 1988. Con &ê này không ng5n 
&,:c sóng bi#n cao và hi;n t,:ng xâm mhn qua &ê 
dgn &.n nhi?u cánh &'ng lúa không th# s^ d+ng &,:c 
trong nhi?u n5m. N5m 1988, con &ê này &ã &,:c nâng 
lên 3 mét v>i s$ hJ tr: tO Oxfam GB, b!o v; cho khu 
dân c, và cách &'ng lúa c<a thôn 1Xng L:i, cing nh, 
các ao tôm quanh thôn. Tuy nhiên, ch( có m%t n^a 
chi?u dài &ê ch( &,:c nâng cIp, do &ó, các thôn khác 
nh, Tam H!i 1 và Tam H!i 2 vgn b8 !nh h,/ng b/i 

87  Tl l; là 76 % ru%ng lúa / H'ng L%c, và 65% / KY Ninh &,:c t,>i 
tiêu b/i h; th*ng này. KY Ninh nh2n &,:c ít n,>c t,>i tiêu h-n do s$ 
ph6c t)p c<a h; th*ng kênh m,-ng và kho!ng cách tO xã &.n ngu'n 
n,>c. 3i?u này có nghKa là ngu'n cIp n,>c có th# b8 c)n ki;t tr,>c 
khi &.n &,:c xã KY Ninh. 3ây có th# &,:c coi là bIt c2p trong công 
tác qu!n l" n,>c vì theo báo cáo, các xã / th,:ng l,u không ch8u 
trách nhi;m trong x^ l" ngu'n n,>c c<a h4. 
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n,>c bi#n. Chính quy?n xã KY Ninh d$ ki.n sZ hoàn 
thành &ê bi#n này trong t,-ng lai g=n và t5ng chi?u 
cao c<a &ê. 

Trong k. ho)ch h; th*ng t,>i tiêu c<a Hà TKnh &.n 
n5m 2002, t(nh t2p trung vào cung cIp các d8ch v+ 
m%t cách toàn di;n, bao g'm t,>i tiêu, cung cIp n,>c 
cho tiêu dùng và công nghi;p cing nh, ki#m soát li. 
C- s/ h) t=ng nh, &2p th<y l:i Khe Cày, Do Diem 
Dam, c9ng Trung L,-ng &ã &,:c xây d$ng &# t5ng 
c,0ng kh! n5ng tích tr@ n,>c và ng5n chhn n,>c bi#n 
xâm nh2p vào sông.

Tuy nhiên, vi;c ki#m soát s^ d+ng n,>c sông tO th,:ng 
ngu'n / t(nh Hà TKnh &,:c báo cáo là vgn còn rIt h)n ch.. 
M%t &i#m quan tr4ng là k. ho)ch h; th*ng th<y l:i &? xuIt 
r]ng kh! n5ng d$ tr@ n,>c theo ho)ch &8nh không th# &áp 
6ng nhu c=u v? n,>c &ang gia t5ng / m4i lKnh v$c. Vì th. 
bên c)nh nh@ng k.t qu! &)t &,:c tích c$c g=n &ây, c=n có 
m%t chính sách và chi.n l,:c qu!n l" n,>c t*t &# phân b9 
s^ d+ng n,>c hi;u qu! gi@a các lKnh v$c và khu v$c / l,u 
v$c sông nh]m &áp 6ng nhu c=u v? n,>c &ang gia t5ng 
trong khi vgn duy trì các yêu c=u v? sinh thái.

Nh, &ã khuy.n ngh8 trong ph=n cu*i, qu!n l" l,u v$c và 
l,u tr@ n,>c là c=n thi.t &# &!m b!o các gi!i pháp thích 6ng 
v>i B3KH sZ thành công. M%t thách th6c cho rIt nhi?u 
khu v$c ven bi#n mi?n Trung là làm th. nào &# t5ng thu gi@ 
n,>c trong mùa m,a &# bù &Xp cho mùa khô và trong m%t 
s* tr,0ng h:p khi x!y ra h)n hán kéo dài.

D.4 Các Dnh h%=ng c>a bi*n (/i khí h+u 
(*n môi tr%Cng sinh thái 

Trong khi các khía c)nh liên quan c<a các ho)t &%ng sinh 
k. c+ th# &ang &,:c thích 6ng &# gi!m thi#u các tác &%ng 
c<a các m*i nguy &ã &,:c xác &8nh, m%t s* xu th. khí 
h2u gây ra các vIn &? không khXc ph+c &,:c cho các c%ng 
&'ng &8a ph,-ng, và th# hi;n các mht h)n ch. c<a thích 
6ng d$a trên c%ng &'ng. Quá trình ng4t hóa và nhi7m 
mhn c<a các ngu'n tài nguyên n,>c s^ d+ng cho nuôi 
tr'ng th<y s!n là hai ví d+ (Hình 15). Trong các tr,0ng 
h:p nh, v2y, n.u ch( có c%ng &'ng và các d8ch v+ khuy.n 
nông thì sZ không th# &,a ra các gi!i pháp 6ng phó dài 
h)n,88 mà c=n ph!i có nghiên c6u khoa h4c mang tính 
chi.n l,:c, &# có th# s^ d+ng cho các 6ng phó m>i &ã 
&,:c &Qy m)nh thông qua các d8ch v+ khuy.n nông, kh*i 
t, nhân và các &*i tác khác. 
88  Nh, &ã &,:c l,u " / trên, gi!i pháp hi;n t)i là hòa tr%n n,>c &# 
t5ng/gi!m n'ng &% mu*i nh,ng &ây không &,:c coi là gi!i pháp 
&áng tin c2y và dài h)n. 

P Qu4ng An, Hu!, ng"0i nuôi tôm th"#ng ngu7n th"0ng coi mùa bão là mùa “ng8t 
hóa” vì nhBng tr-n bão và m"a l=n *ã mang *!n m+t l"#ng n"=c ng8t l=n làm ng-p 
h/ th1ng *?m phá Tam Giang – C?u Hai, làm gi4m *+ m>n và k!t qu4 là gây ra nhBng 
thi/t h6i l=n trong s4n xu)t. Trái l6i, P Vinh Hi'n, ng"0i nuôi tôm h6 l"u vùng c@a 
sông g?n v=i c@a phá l6i phàn nàn v' tình tr6ng ‘m>n hóa’ trong mùa khô. Trong th0i 
kM kéo dài này, l"#ng m"a th)p và mDc n"=c sông gi4m dJn *!n tình tr6ng xâm m>n 
t;ng, và *+ m>n cao h<n *ã gây ra nhBng thi/t h6i l=n trong s4n xu)t. Vì v-y, vi/c gi4i 
quy!t nhBng tác *+ng do m>n hóa lên ngành nuôi tr7ng th(y s4n c?n ph4i quan tâm 
*!n nhBng bi!n *,i th(y v;n c(a toàn b+ h/ sinh thái ch&u tác *+ng c(a bi!n *,i khí 
h-u. NhBng b)t th"0ng ngày càng t;ng v' l"#ng m"a *"#c kM v8ng là có th% t6o ra 
nhBng th0i kM ng8t hóa và m>n hóa kéo dài v=i nhBng tác *+ng lên nhBng loài ch( 
ch1t mà các sinh k! nuôi tr7ng th(y s4n phA thu+c vào. Có th% c?n xác *&nh và nuôi 
tr7ng các loài cá và tôm m=i “thân thi/n v=i h/ sinh thái” *% có th% qu4n lQ các m$c 
*+ bi!n *+ng cao h<n . hai *?u c(a h/ th1ng.

Hình 15: NgBt hóa và mCn hóa ? 8@m phá Tam Giang.

H-n n@a, dù các bi;n pháp thích 6ng và gi!m nhs có &ã 
&,:c nhân r%ng nh,ng rõ ràng các r<i ro khí h2u vgn ngày 
càng làm mIt giá tr8 c<a nh@ng tài s!n v*n mà các sinh k. 
&8a ph,-ng ph+ thu%c vào, trong m%t vài tr,0ng h:p còn 
gây ra nh@ng thi;t h)i không th# khXc ph+c &,:c. Ví d+, 
mhn hóa &It nông nghi;p do n,>c bi#n dâng và h)n hán 
mà các c%ng &'ng dân c, trong hai xã KY Ninh89 và H'ng 
L%c &ã tr!i qua &ã t)o ra nh@ng tác &%ng kéo dài lên ngu'n 
v*n t$ nhiên. S$ suy gi!m rõ ràng c<a ngu'n l:i th<y s!n 
/ phá Tam Giang là m%t ví d+ &i#n hình khác mà / &ó tài 
nguyên thiên nhiên hi;n có cho các sinh k. truy?n th*ng &ã 
b8 mIt giá tr8 vKnh vi7n (trong tr,0ng h:p này do s$ k.t h:p 
c<a thiên tai và hành vi c<a con ng,0i). Hình 16 trình bày 
các tác &%ng c<a các m*i nguy khí h2u lên toàn b% ngu'n 
tài nguyên mà sinh k. ph+ thu%c vào.TIt c! &?u cho thIy 
nh@ng dIu hi;u cIp bách

D$a trên d$ báo v? các hình thái bi.n &9i khí h2u trong 
t,-ng lai, các hi;n t,:ng nh, v2y có th# tr/ nên t'i t; h-n 
trO tr,0ng h:p m%t lo)t các bi;n pháp 6ng phó &,:c th$c 
hi;n / c! t=m vK mô và &8a ph,-ng. Có th# &*i v>i m%t s* 
h% dân, và c%ng &'ng m%t s$ chuy#n &9i hohc tái c- cIu l)i 
hoàn toàn các ho)t &%ng sinh k. hi;n t)i sZ là c=n thi.t &# 
t)m ng5n chhn hohc &!o ng,:c m%t s* xu h,>ng hi;n t)i. 
3i?u này c=n ph!i có &,:c s$ hJ tr: tO bên ngoài.  

Ngoài ra, các c%ng &'ng ven bi#n vgn rIt d7 b8 t9n th,-ng 
tr,>c nh@ng r<i ro bIt ng0 và không 9n &8nh nh, bão, và 
các thiên tai có c,0ng &% &hc bi;t l>n. Trong khi li l+t là 
m%t ph=n tIt y.u c<a chu kY nông nghi;p, li l+t cing có 
m%t s* l:i ích nhIt &8nh90 và có th# &,:c ho)ch &8nh tr,>c, 
thì các tr2n l+t bIt ng0, khXc nghi;t hay liên ti.p có th# t)o 
89 Phát hi;n / xã KY Ninh do PEP th$c hi;n (2008), &,:c trích dgn 
tr,>c &ó, &ã xác &8nh nh@ng thi;t h)i không th# khôi ph+c &,:c &*i 
v>i &It s!n xuIt do mhn hóa.
90 Các c%ng &'ng trong khu v$c này &ã s*ng cùng v>i li m%t th0i 
gian dài và nh2n ra r]ng li hàng n5m là c=n thi.t và có l:i cho 
nh@ng cánh &'ng lúa c<a h4; ví d+, li “ti#u mãn” di7n ra / t(nh 
ThOa Thiên Hu. vào kho!ng tháng 5 &ã b'i &Xp phù sa làm &It 
&ai màu mk h-n.
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ra nh@ng thi;t h)i l>n cho nhà c^a, &It nông nghi;p, &%ng 
v2t và các tài s!n khác nh, thi.t b8 &ánh bXt và h) t=ng nuôi 
tr'ng th<y s!n. Trong các tr,0ng h:p này, nh@ng bi;n pháp 
6ng phó khQn cIp sZ luôn là c=n thi.t &# gi!m thi#u mIt 
mát, 9n &8nh các h% dân cing nh, hJ tr: tái c- cIu các ho)t 
&%ng sinh k. trong giai &o)n ti.p theo. 3i?u này th2m chí 
còn c=n thi.t h-n c5n c6 vào nh@ng d$ báo v? các &i?u ki;n 
khí h2u khXc nghi;t và khó d$ báo h-n trong nhi?u th2p kl 
t>i. Các bi;n pháp 6ng phó khQn cIp và tác &%ng c<a bi.n 
&9i khí h2u &*i v>i các bi;n pháp này &,:c th!o lu2n sau 
trong ph=n này.

Nh, khuy.n ngh8 trong ph=n cu*i, c=n ti.n hành các nghiên 
c6u khoa h4c &# mô hình hóa nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i 
khí h2u &*i v>i các dòng ch!y môi tr,0ng và tl l; thay th. 
môi tr,0ng s*ng !nh h,/ng &.n mùa màng, th,-ng m)i và 
ngu'n tài nguyên th<y s!n. C=n s>m xác &8nh và thúc &Qy 
các bi;n pháp &# t)o &i?u ki;n cho sinh k. nông thôn thích 
6ng k8p th0i v>i nh@ng thay &9i này, ví d+ nh, gi>i thi;u các 
kA thu2t và ph,-ng ti;n &ánh cá m>i phù h:p v>i vi;c nuôi 
tr'ng và &ánh bXt các loài cá m>i.

V2n con ng-%i

- Nh@ng tác &%ng &*i v>i ngu'n 
sinh k. &ã thúc &Qy vi;c di c, – 
dgn &.n thu nh2p t5ng nh,ng lao 
&%ng hi;n có l)i gi!m &i / cIp &% 
&8a ph,-ng

V2n tài chính
- 1iên tai làm thi;t h)i tài s!n 
s!n xuIt, gi!m thu nh2p và t)o 
n: n=n

- Các thiên tai khXc nghi;t và 
th,0ng xuyên h-n t)o s$ c5ng 
thnng cho lKnh v$c tài chính

V2n v*t ch3t
- C- s/ h) t=ng hi;n t)i (&ê &i?u, 
h; th*ng th<y l:i, c=u, &,0ng, 
d8ch v+) &ã &,:c thi.t k. mà 
không tính &.n các xu h,>ng 
thiên tai và bi.n &9i khí h2u dài 
h)n, do &ó sZ s>m b8 tác &%ng

V2n t4 nhiên
- 3It ven bi#n/b0 sông b8 xói mòn

- 3It nông nghi;p b8 nhi7m mhn

- Ng4t hóa và mu*i hóa ngu'n n,>c s^ 
d+ng trong nuôi tr'ng th<y s!n  

- Suy gi!m ngu'n th<y s!n do li l+t 
(thay &9i các chIt gây ô nhi7m), b'i 
tích gây c!n tr/ lu'ng cá di chuy#n, 
thay &9i &% mhn, ng4t hóa 

- Ngu'n n,>c sinh ho)t (n,>c mht, 
n,>c ng=m) b8 ô nhi7m và mu*i hóa 
do li l+t, n,>c bi#n dâng và h)n hán

V2n xã h5i
-Các h; th*ng v*n xã h%i d$a vào 
c%ng &'ng ho)t &%ng t*t

- Bi;n pháp 6ng phó v>i thiên 
tai c<a chính quy?n &8a ph,-ng 
và t9 ch6c qu=n chúng &)t hi;u 
qu! cao k# tO n5m 1999 và &ang 
c!i thi;n

- Các thiên tai khXc nghi;t và 
th,0ng xuyên h-n sZ làm c5ng 
thnng h-n h; th*ng hJ tr: hi;n 
có 

Tác 05ng c,a thiên tai 
lên n.n t&ng tài s&n 

sinh k#

Hình 16: BDng cách nào các r=i ro khí hEu làm suy y!u n"n t$ng tài nguyên?
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D. 5 Các Dnh h%=ng có th, xDy ra trong 
t%;ng lai 

M%t s* tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u, k# c! t=n suIt, m6c 
&% kh*c li;t và thIt th,0ng nhi?u h-n nh, h)n hán, bão l*c 
và li l+t, và nhi7m mhn, &ang di7n ra hi;n nay. M%t phân 
tích v? các !nh h,/ng c<a bi.n &9i khí h2u &*i v>i ngu'n 
tài nguyên n,>c, các h; sinh thái &8a ph,-ng, và cu*i cùng 
lên các sinh k. &8a ph,-ng trên toàn khu v$c nghiên c6u, 
tóm tXt trong B!ng 7, th# hi;n các vIn &? có th# sZ xuIt 
hi;n trong th0i gian t>i. Mhc dù các bi;n pháp thích 6ng &8a 
ph,-ng và các c!i thi;n v? h) t=ng &ã &,:c &? c2p sZ giúp 
b!o v; tr,>c m%t s* tác &%ng &ã d$ báo, các bi;n pháp b9 
sung vgn c=n thi.t. 

D. 5.1 Các bi'n $7ng khí h(u ngày càng t?ng 

Chu kY th0i ti.t &,:c d$ báo sZ tr/ nên bi.n &%ng thIt 
th,0ng h-n, v>i xu h,>ng kéo dài h-n th0i gian h)n hán 
và c,0ng &% m,a l>n m)nh h-n (khi có bão và li l+t). GXn 
nh@ng bi.n &%ng này v>i chu kY nông nghi;p / các vùng 
ven bi#n / mi?n Trung Vi;t Nam sZ là m%t thách th6c, do 
h; khí h2u có th# &,:c mô t! nh, &ang chuy#n sang tr)ng 
thái m>i ít 9n &8nh h-n v>i các m*i nguy khí h2u có c,0ng 
&% cao h-n và th,0ng xuyên h-n, d,0ng nh, sZ dgn t>i các 
áp l$c cao h-n lên h; sinh thái và sinh k.. 

M%t &i#m b8 tác &%ng do các bi.n &%ng là vi;c t)o ra các 
thái c$c &*i l2p: h)n hán và li l+t; nhi7m mhn ngu'n n,>c 
và ng4t hóa ngu'n n,>c (Hình 17). Do &ó, c=n có nhi?u 
gi!i pháp thích 6ng linh ho)t. T)i Qu!ng An, &% mhn / Phá 
Tam Giang dao &%ng trong kho!ng 17 – 25ppt trong mùa 
khô.91 Tuy nhiên n.u x!y ra li mùa hè trong mùa khô, hohc 
các tr2n l+t l>n trong mùa Qm, &% mhn sZ gi!m &%t ng%t. S$ 
thay &9i này sZ !nh h,/ng &.n vi;c nuôi tôm. N.u s$ thay 
&9i này &,:c b9 sung b]ng vi;c t5ng l,:ng mu*i do m,a và 
li dOng, tôm sZ &,:c ph+c h'i. N.u không, l,:ng mu*i sZ 
t5ng ch2m và vi;c nuôi tôm sZ b8 !nh h,/ng.   

1eo TS. Tôn 1It Pháp,92 n.u l,:ng mu*i / &=m phá Tam 
Giang gi!m d,>i 10ppt, &a d)ng sinh h4c và ngu'n tài 
nguyên th<y s!n t)i &=m sZ b8 suy gi!m. Vi;c này x!y ra sau 
khi &óng c^a T, Hi?n vào n5m 1979. V>i l,:ng mu*i thIp, 
tIt c! cá và tôm bi#n / khu v$c C=u Hai sZ bi.n mIt và thay 
vào &ó là các lo)i tôm sông. Nuôi tr'ng th<y s!n sZ b8 !nh 
h,/ng t,-ng t$ tO vi;c suy gi!m &% mu*i. T)i m%t s* khu 
v$c, nuôi tôm sú ghp thIt b)i. VKnh Hà là m%t ví d+, h=u h.t 
các ao &?u b8 bB hoang. m Vinh Hi?n và Vinh Giang, ng, 
dân ph!i b-m n,>c mu*i vào h' c<a h4 tO nh@ng gi.ng &ào. 
91 TS. Tôn 1It Pháp, Trung tâm Qu!n l" ven bi#n và Nghiên c6u 
phát tri#n, 3)i h4c Khoa h4c Hu., &)i bi#u tham gia vào h%i th!o cIp 
t(nh / Hu., 2009.
92  ibid

Hình 17: Bi!n &)ng chéo c=a các hình thái nguy hi2m th>i ti!t 

Xói mòn:
S!t l" b# bi$n, c%t xén và s&t l" 
b# sông, b# phá, s!t l" s'#n 
()i và s!t l" (*t

Xu h'+ng: t,ng xâm l*n b# 
bi$n, sông, phá, (*t s'#n ()i Xâm nh!p m"n:

T,ng bão, bão bi$n, n'+c 
m-t b. nhi/m m-n, t0ng 
ng1m n'+c; n'+c bi$n t2 
th'3ng l'u ch4y xu5ng trong 
mùa khô, h!n hán

Xu h'+ng: xâm nh1p m-n 
l*n sâu vào (*t li6n, t,ng 
l'3ng mu5i trong (*t canh 
tác  

L# l$t:
L7 quét,

M'a gây l7 l&t, l7 l&t " các 
sông, bão bi$n t,ng, m8c n'+c 
bi$n t,ng

Xu h'+ng: m8c n'+c bi$n 
t,ng, bão dài h9n, th'#ng 
xuyên h9n và m!nh h9n, m'a 
n-ng h!t h9n, th*t th'#ng h9n

H%n hán:
H!n hán khí t'3ng
H!n hán th:y v,n
H!n hán nông nghi;p

Xu h'+ng: H!n hán dài 
h9n, nh'ng c7ng th*t 
th'#ng h9n

B&i '(t:
Bão l7, bão bi$n, ng,n sông và 
các c<a sông;
S8 l%ng (=ng (*t " sông cao h9n 
làm t,ng các tác (>ng c:a l7

Xu h'+ng: t%c " các c<a sông 
nhi6u h9n và lâu h9n

Ng)t hóa:
Ng=t hóa do ng1p l&t do l7 " 
sông và do m'a

Xu h'+ng: m?c (> l7 cao 
h9n, lâu h9n và th*t th'#ng 
h9n

Chi@n l'3c thích ?ng 
(a d!ng và linh ho!t
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N!u do "nh h#$ng c%a bi!n &'i khí h(u, v)i &* m+n 15 -25 
ppt (thích h,p cho nuôi tr-ng th%y s"n) &#,c m$ r*ng, các 
c. h*i cho sinh k! cho nuôi tr-ng th%y s"n c/ng s0 t1ng. 
Tuy nhiên, theo các k2ch b"n c%a IMHEN v)i vi3c gi"m 
10% l#,ng m#a trong mùa khô và n!u &* m+n và nhi3t &* 
v4n ti!p t5c t1ng lên 30 ppt, cùng v)i nhi3t &* t1ng lên h.n 
300C, tôm và cá n#)c l, s0 b2 "nh h#$ng nghiêm tr6ng. 
7ành ph8n các loài &*ng v(t s9ng d#)i n#)c &òi h:i s; 
thay &'i v< ph#.ng ti3n và bi3n pháp &ánh b=t và &ây s0 là 
m*t v>n &< khó gi"i quy!t. L#)i &ánh b=t cá &#,c s? d5ng 
s0 tr$ lên không phù h,p và &ây s0 th;c s; là m*t v>n &< 
cho nhi<u ng# dân. 

D. 5.2 Tác !"ng do n#$c bi%n dâng cao theo d& !oán

M@c &* nghiêm tr6ng và tr;c ti!p c%a các hi3n t#,ng thAi 
ti!t c;c &oan nh# l/ có thB tCo ra nhDng xu h#)ng do bi!n 
&'i khí h(u gây ra m*t cách dài hCn nh# n#)c biBn dâng 
(SLR).93 Vi3c n#)c biBn dâng "nh h#$ng tr;c ti!p &!n các 
ngu-n v9n t; nhiên và v9n v(t ch>t c%a các nhóm sinh k! 
ven biBn và do &ó tác &*ng &!n các chi!n l#,c sinh k! c%a 
h6 c/ng nh# các k!t qu" có liên quan &!n sinh k!.

EB làm c. s$ cho các th"o lu(n, m;c n#)c biBn dâng cao 
thêm m*t mét cho t)i n1m 2100 &#,c gi" thi!t là m@c c. 
s$ cho các b"n &- c%a IMHEN &B chF phCm vi n#)c biBn 
xâm th;c vào &>t li<n tCi các tFnh Hà TGnh và 7Ha 7iên 
Hu!. NhDng d; &oán này c%a IMHEN &#,c s? d5ng trong 
nghiên c@u này &B mô ph:ng nhDng th"o lu(n v)i các c>p 
chính quy<n c/ng nh# v)i các c*ng &-ng &2a ph#.ng.

Các nhà khoa h6c và quan sát bên ngoài &o m;c n#)c biBn 
trong t#.ng lai theo h#)ng dâng lên, nh#ng xem xét các 
m9i &e d6a này c8n theo chi<u ngang h.n là theo chi<u 
d6c. Vì th! trong khi các nhà khoa h6c và c" các quan ch@c 
chính ph% $ các c>p qu9c gia, tFnh và huy3n khi &#,c tham 
v>n trong quá trình nghiên c@u &<u t(p trung vào vi3c 
n#)c biBn dâng lên theo chi<u cao, nh#ng nhDng ng#Ai 
&#,c h:i $ c>p &* xã và làng lCi luôn nhìn hi3n t#,ng này 
theo kho"ng cách, &+c bi3t là n#)c biBn &ã xâm l>n vào &>t 
li<n bao xa. Các c*ng &-ng ven biBn tH lâu &ã quan sát t9c 
&* biBn xâm l>n, và &ang &#,c báo &*ng v< m@c &* t1ng 
nhanh c%a s; xâm l>n này. Liên quan &!n các chi!n l#,c 
gi"m nhI dài hCn, nh# vi3c xây các h3 th9ng &ê biBn l)n 
hay gia c9 t'ng h,p t>t c" các &ê liên quan (các chi!n l#,c 
&ã &#,c Chính ph% Vi3t Nam xác &2nh), vi3c hiBu rõ n#)c 
biBn dâng có J nghGa s9ng còn &9i v)i s? d5ng &>t hi3n tCi 
và trong t#.ng lai c%a vùng ven biBn, và hoCch &2nh kinh t! 
xã h*i m*t cách r*ng h.n, trong b9i c"nh nhDng tác &*ng 
&ang diKn ra, ví d5 nh# m+n hóa &>t nông nghi3p và t'ng 
di3n tích ng(p l5t tCi m*t s9 khu v;c. 

93 E. Brotoisworo, 2004.

3# nâng cao s$ hi#u bi.t v? vIn &? này, GIS và các công c+ 
l2p b!n &' khác &ã &,:c s^ d+ng &# ki#m tra tác &%ng c<a 
n,>c bi#n dâng t)i m%t s* &8a &i#m trong nghiên c6u này. 
Ph=n phân tích &=y &< theo k8ch b!n n,>c bi#n dâng cao 
&.n n5m 2100 (SLR2100) &,:c xác &8nh trong NTP-CC, 
t)i b*n &8a &i#m nghiên c6u s^ d+ng các ph,-ng pháp GIS, 
&,:c trình bày trong Ph+ l+c 9. Ph,-ng pháp s^ d+ng &# 
l2p các b!n &' &,:c trình bày trong Ph+ l+c 3. 

Phân tích GIS cho thIy !nh h,/ng c<a ng2p l+t lên các sinh 
k. nông thôn vùng ven bi#n rIt khác nhau. Nh@ng xã ven 
bi#n n]m / khu v$c tring nh, Vinh Hi?n và KY Ninh sZ &hc 
bi;t b8 !nh h,/ng, v>i s$ gia t5ng xói l/ b0 bi#n, c^a bi#n và 
mhn hóa nhi?u h-n &It tr'ng tr4t và n,>c l: / các c^a sông. 
Tuy nhiên, do s$ m/ r%ng c<a mht n,>c, SLR2100 cing có 
th# t)o ra các c- h%i cho sinh k. c<a nh@ng sinh k. d$a vào 
nuôi tr'ng th<y s!n và thu th2p các ngu'n tài nguyên theo 
th<y tri?u. 3*i v>i các sinh k. nông nghi;p ven bi#n trên 
&It li?n, nh, t)i xã H'ng L%c, n,>c bi#n dâng cao có th# 
d=n d=n làm gi!m n5ng suIt tr'ng tr4t do b8 mhn hóa, tr,>c 
khi b8 ng2p n,>c, và các tác &%ng do mhn hóa t)i các vùng 
&ã b8 ng2p. Vì th. mhn hóa và xói l/ là hai m*i &e d4a ch< 
y.u gây ra b/i SLR2100. V? khía c)nh ng2p l+t, m*i &e d4a 
do SLR 2100 gây ra nh, &ã thIy qua các s* li;u tO t(nh 1Oa 
1iên Hu. / d,>i, có th# ch8u các m*i &e d4a t,-ng t$ nh, 
nh@ng tr2n li l8ch s^. 

Các b!n &' trình bày d,>i &ây ch( ra m6c &% !nh h,/ng 
c<a n,>c bi#n dâng lên 1 mét t>i b*n xã trong nghiên c6u 
này trong tr,0ng h:p không các hành &%ng gi!m nhs. 1!o 
lu2n này &,:c cIu trúc theo các vùng sinh k.. Các b!n &' 
này th,0ng có th# &,:c so sánh v>i các b!n &' s^ d+ng &It 
hi;n t)i &ã trình bày trong ph=n tr,>c.

Hình 19 cho thIy tác &%ng ng2p l+t c<a SLR2100 so v>i 
tr2n l+t tháng 10 n5m 2007 t)i t(nh 1Oa 1iên Hu. (&,:c 
trình bày trong hình 18). Tuy nhiên, &ây không ph!i là y.u 
t* !nh h,/ng c<a khí t,:ng. Nh@ng d@ li;u này &,:c xem 
trong các b!n &' ng2p n,>c li c<a IMHEN NCAP cho khu 
v$c trung tâm c<a sông H,-ng &,:c tính toán d$a trên 
m6c n,>c bi#n d$ báo thIp h-n m%t chút cho t>i n5m 2100 
/ m6c 0,7 mét (Hình 21). Trên c- s/ này, SLR2100 có th# 
làm t5ng m)nh li l+t hàng n5m. Nh@ng tr2n li kh*c li;t 
nh, v2y có th# sZ làm t5ng các r<i ro lên m6c &% cao h-n.
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Hình 18: 8@m Phá Tam Giang, khu v%c b. ngEp n/+c lF n*m 2007.94

  

94 UNOSAT Xác &8nh vùng n,>c li / 1Oa 1iên Hu., Vi;t Nam. D: 1001 - 18 tháng 10, 2007.  B!n &' này th# hi;n hình !nh v; tinh phát 
hi;n vùng n,>c ng2p t)i các vùng b8 l+t / Hu., Vi;t Nam (vùng m=u &B). N,>c ng2p &,:c phân tích b]ng h; th*ng s* li;u MODIS Terra & 
Aqua ghi tO 12-14/10/ 2000. S* li;u tr,>c ng2p MODIS tO tháng 9/ 2007 (th# hi;n màu xanh da tr0i) cing &,:c s^ d+ng trong phân tích này

Hình 19: 8@m Phá Tam Giang, k.ch b$n SLR2100 (IMHEN 2009)
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Hình 20: 8@m Phá Tam Giang – C@u Hai95

  

  

  

Hình 21: Di(n tích ngEp n/+c theo k.ch b$n SLR2100 (theo k.ch b$n c=a IMHEN NCAP)96

  

  

  

95 Brzeski V., Newkirk G. Trang 5.
96  IMHEN - NCAP (2008) p.87.
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D. 5.3 Tác $7ng c)a ng(p n*4c theo k#ch b.n SLR 
2100 lên các vùng sinh k' nông nghi1p ch) y'u: 
Qu.ng An và H2ng L7c

3*i v>i Qu!ng An, di;n tích s^ d+ng &It b8 !nh h,/ng 
theo k8ch b!n SLR2100 theo b!n &' s^ d+ng &It c<a n5m 
2007 &,:c trình bày trong Hình 22. Có th# thIy r]ng các 
tác &%ng c<a ng2p l+t lên các vùng sinh k. nông nghi;p là 
rIt nhB. 3It tr'ng tr4t chi.m 1.85% di;n tích b8 ng2p, hay 
1.66% t9ng di;n tích &It tr'ng. Tuy nhiên, nh@ng con s* 
có vj thIp này ch( bi#u hi;n các vùng hoàn toàn b8 ng2p do 
n,>c bi#n. T)i bIt kY &8a &i#m nào b8 !nh h,/ng b/i n,>c 
bi#n dâng cao, khu v$c &It tr'ng lân c2n n.u không hoàn 
toàn b8 ng2p vgn sZ ch8u !nh h,/ng t5ng &% nhi7m mhn 
do quá trình thIm tO trên xu*ng c<a các sóng bão và lXng 
&4ng c<a các t=ng &It cát. M6c &% và ph)m vi nhi7m mhn sZ 
ph+ thu%c vào nhi?u y.u t*, nh, cIu trúc &It. Hi;n không 
có các d@ li;u &# l2p b!n &' m6c &% nhi7m mhn và các tác 
&%ng c<a quá trình mhn hóa cing nh, các !nh h,/ng c<a 
khí t,:ng. 

V>i vùng sinh k. &ánh bXt cá/nuôi tr'ng th<y s!n, di;n tích 
mht n,>c d$ &oán b8 !nh h,/ng nhB h-n t9ng di;n t8ch 
hi;n t)i, do các rào chXn li chính là phân b9 h; th*ng ao 
hi;n t)i. 3i?u này có nghKa là m%t s* di;n tích nuôi tr'ng 
th<y s!n sZ d=n &,:c m/ r%ng và các di;n tích khác sZ gi@ 
nguyên. V>i quá trình m/ r%ng sZ di7n ra trong các th2p 
kl t>i, có th# nh@ng quá trình này &-n gi!n sZ ch( tích h:p 
vào ch. &% s^ d+ng hi;n t)i t)i bIt kY th0i &i#m nào, làm 
t5ng thêm v*n t$ nhiên cho m%t s* gia &ình. Nh@ng tác 
&%ng h)n ch. &.n v*n v2t chIt, nh, nhà c^a, &,0ng, và h) 
t=ng &i;n, và các &8a &i#m di s!n v5n hóa nh, chùa và nghKa 
trang, có th# sZ di7n ra (xem thêm Ph+c l+c 9). Ch( m%t 
làng có th# sZ b8 !nh h,/ng. 

Không nh, Qu!ng An, t)i H'ng L%c các tác &%ng ng2p 
n,>c theo k8ch b!n SLR2100 có tác &%ng nghiêm tr4ng 

lên nông nghi;p. S^ d+ng b!n &' kh!o sát phân b* &It &ai 
n5m 2005 c<a MONRE làm c- s/, 41,74% t9ng di;n tích 
tr'ng lúa, và 38,5% ‘di;n tích tr'ng tr4t hàng n5m khác’ sZ 
b8 nhIn chìm. Không nh, Qu!ng An, nhà c^a và h) t=ng 
cing có th# b8 !nh h,/ng nghiêm tr4ng, g'm ba làng, m%t 
tr,0ng h4c và 18km &,0ng. Nh@ng d$ báo này nhIn m)nh 
t=m quan tr4ng c<a nh@ng nJ l$c hi;n th0i &# ki?m ch. 
n,>c bi#n xâm th$c vào huy;n L%c Hà.

D. 5.4 Các tác $7ng ng(p n*4c theo k#ch b.n 
SLR2100 lên các vùng sinh k' $ánh b@t cá và nuôi 
tr2ng th)y s.n chính: Vinh Hi,n và KA Ninh

T)i Vinh Hi?n, SLR2100 có th# khi.n 70% t9ng di;n tích 
c<a xã (h-n 1.470 ha) b8 ng2p l+t, mhc dù di;n tích này bao 
g'm c! 3=m Phá Tam Giang r%ng l>n (1.226,5 ha di;n tích 
mht n,>c). 1êm vào &ó, 47 ha hi;n &ang &,:c s^ d+ng 
nuôi tr'ng th<y s!n và 92,4 ha rOng sZ b8 ng2p n,>c. B!n 
&' phân b* s^ d+ng &It n5m 2005 c<a MONRE d,>i &ây 
trình bày tình tr)ng c<a xã tr,>c và sau khi n,>c bi#n dâng 
1m vào n5m 2100 (Hình 24 và 25), h=u h.t 40% di;n tích 
&It tr'ng lúa có th# b8 mIt, còn khu v$c lân c2n, di;n tích 
&It nông nghi;p không b8 ng2p có th# sZ tr/ nên b8 nhi7m 
mhn nhi?u h-n. H-n 25% &It / sZ b8 ng2p. 

Nh@ng ng, dân &ánh bXt g=n b0 bi#n, cing nh, nhi?u dân 
làng khác / Hi?n An 2, có th# sZ b8 mIt bãi bi#n hi;n t)i 
nh,ng l)i &,:c t5ng thêm di;n tích tài nguyên th<y tri?u. 
C^a sông m/ r%ng có th# có xu h,>ng không b8 phù sa 
lXng &4ng do li gây ra, và các tàu l>n có th# d7 dàng ra vào.
Nh@ng ng, dân / sông/&=m t)i thôn Hi?n Hòa II có th# 
thIy ho)t &%ng nuôi tr'ng th<y s!n c<a mình d7 b8 !nh 
h,/ng tr,>c bão h-n (nguy c- th0i ti.t nh, &ã l,u ", các 
dân làng / &8a &i#m này &,:c x.p h)ng r<i ro cao), và b!n 
thân h4 cing ch8u r<i ro b8 n,>c li cu*n trôi ra bi#n qua 
c^a bi#n r%ng h-n. 
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Hình 24: S: d;ng &<t c=a Xã Vinh Hi"n tr/+c khi n/+c bi2n dâng cao; Hình 25: S: d;ng &<t c=a Vinh Hi"n sau khi n/+c bi2n dâng cao 1 mét 
(MONRE 2005)

Hình 26: B$n &4 s: d;ng &<t 2007 v+i di(n tích b. ngEp theo k.ch b$n SLR2100 

Thôn
4,  

Chú  thích



47
N H $ N  T H % C  C & A  N G ' ( I  D Â N  V )  C Á C  N G U Y  C *  D O  K H Í  H $ U ,  R & I  R O  S I N H  K #  VÀ  C Á C H  T H Í C H  % N G  H I " N  T + I 

C & A  , - A  P H ' * N G

Hình 27: Di(n tích b. ngEp n/+c c=a xã Vinh Hi"n theo b$n &4 s: d;ng &<t 2007 

Lúa

Lúa

Chú  thích

Hình 28: S: d;ng &<t ? K5 Ninh (MONRE 2005) th2 hi(n di(n tích ngEp theo k.ch b$n SLR2100
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Hình 29:  B$n &4 s: d;ng &<t ? K5 Ninh 2007 th2 hi(n di(n tích ngEp n/+c theo SLR2100   
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KY Ninh có v8 trí &8a l" có th# so sánh v>i Vinh Hi?n, v>i các 
vùng sinh k. t,-ng t$. SLR2100 sZ nhIn chìm d!i ven bi#n, 
g'm tIt c! các bãi bi#n, và phía 3ông Nam c<a xã. D$a trên 
d@ li;u phân b* &It n5m 2005 c<a MONRE, h-n 16% t9ng 
di;n tích tr'ng lúa và 15,08% “&It tr'ng hàng n5m khác” sZ 
b8 ng2p n,>c. Các ho)t &%ng du l8ch ti?m n5ng, nh, ti.p 
th8 s!n phQm &' bi#n sZ b8 mIt &i, và vùng du l8ch ven bi#n 
m>i thu hút các lao &%ng g=n &ó tO khu công nghi;p Ving 
Áng sZ b8 tác &%ng m)nh. Trong khi d!i ven bi#n KY Ninh 
có th# b8 gi!m, ti.p c2n v>i c^a sông có th# &,:c m/ r%ng 
và các di;n tích tài nguyên th<y tri?u và nuôi tr'ng th<y s!n 
có th# &,:c m/ r%ng h-n. Tuy nhiên, khu v$c này có th# sZ 
b8 r<i ro nhi?u h-n do bão, và nhi7m mhn cao h-n, do m/ 
ra bi#n. M%t di;n tích l>n sZ b8 ng2p và n.u không có hành 
&%ng gi!m nhs, m%t ph=n l>n c, dân và ba khu nghKa trang 
sZ b8 !nh h,/ng.

3It / và &hc bi;t &It gXn v>i các sinh k. nuôi tr'ng th<y s!n 
và &ánh bXt cá &)i d,-ng, cing sZ b8 !nh h,/ng. N5m ngôi 
chùa sZ b8 chìm trong n,>c, còn khu v$c &?n Bá Châu, m%t 
&8a &i#m hIp dgn du khách hàng n5m vào kY l7 h%i tháng 
3, sZ b8 bi.n &9i thành m%t hòn &!o, r0i &i ph=n &It n*i 
v>i vùng &It cao h-n có th# làm n-i tránh li. Kho!ng 6km 
&,0ng xã có th# b8 !nh h,/ng nghiêm tr4ng, &òi hBi ph!i 
xây d$ng các tuy.n &,0ng m>i cho di;n tích &It còn l)i.  

D. 5.5 N*4c bi%n dâng cao: “ng*+i chi'n th@ng” 
hay “thua cu7c” v4i sinh k' ti,m n?ng?

SLR2100 có th# t)o ra m%t di;n tích r%ng h-n cho các ho)t 
&%ng &ánh bXt cá và nuôi tr'ng th<y s!n, &hc bi;t t)i các xã 
giáp bi#n (Hình 30). Do &ó, có th# có ti?m n5ng &)t &,:c 
l:i ích v? các tài s!n t$ nhiên cho nh@ng sinh k. gXn k.t v>i 
các ho)t &%ng này, v>i gi! thi.t các ngu'n tài nguyên thiên 
nhiên &ó có th# &!m b!o cho vi;c m/ r%ng các ho)t &%ng. 
Nh, &ã trình bày / các ph=n tr,>c, các ngu'n tài nguyên 
th<y s!n trong các khu v$c nghiên c6u &ang b8 t9n th,-ng 
nghiêm tr4ng. Các bi;n pháp c+ th# nh, tái cIu trúc và c!i 
ti.n qu!n l" là rIt c=n thi.t, cing nh, vi;c xác &8nh và gi>i 
thi;u các loài th<y s!n phù h:p h-n v>i nh@ng thay &9i do 
khí h2u gây ra, &# &!m b!o r]ng khu v$c nuôi tr'ng th<y 
s!n &,:c b?n v@ng.

Tuy nhiên, cùng &ó có th# sZ có nh@ng t9n thIt v? các tài 
s!n v2t chIt gXn v>i &ánh bXt cá và nuôi tr'ng th<y s!n do 
r<i ro t5ng khi c^a sông m/ ra bi#n, bão và nh@ng t9n thIt 
c<a tIt c! các bãi tXm du l8ch do b8 xói mòn. H-n th. n@a, 
kh! n5ng &ánh bXt cá c<a các gia &ình, dù là nghèo khó, 
trung bình hay khá gi!, &# chuy#n &9i bIt kY tài s!n t$ nhiên 
nào &ang gia t5ng do s$ m/ r%ng di;n tích &=m thành các 
ho)t &%ng sinh k. b?n v@ng &?u có th# b8 tác &%ng b/i bi.n 
&9i khí h2u và các tác &%ng sinh k. hi;n t)i lên sinh thái c<a 
&=m, nh, &ã trình bày chi ti.t / các ph=n tr,>c. 
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Hình 30: Di(n tích b" mCt n/+c t*ng thêm do n/+c bi2n dâng cao 1 mét (ha), s3 li(u 2005.

65.51

112.17

615.2

428.66

Hình 31: Ph@n tr*m di(n tích tr4ng lúa b. m<t c=a 4 xã (trên t'ng di(n tích tr4ng lúa theo MONRE 2005)

3.01%

41.74%

30.09

16.52

B]ng ch6ng tO b*n &8a &i#m nghiên c6u (Hình 31) cho 
thIy mIt mát v? di;n tích tr'ng lúa do b8 ng2p n,>c khi 
n,>c bi#n dâng cao 1 mét là rIt &áng k#. VIn &? này tIt 
nhiên là v>i gi! thi.t không có các bi;n pháp ng5n chhn 
n,>c bi#n. Cing c=n nhXc l)i là phân tích này ch( cho hai 
xã, m%t phân tích t,-ng t$ cho tIt c! các xã trên hai t(nh 
sZ cho m%t cái nhìn rõ ràng h-n v? tác &%ng c<a n,>c bi#n 
dâng &*i v>i s!n xuIt nông nghi;p, an ninh l,-ng th$c và 
t)o thu nh2p.

Cing c=n l,u " r]ng vùng g=n v>i b0 bi#n ch,a có nh@ng 
h,>ng dgn &*i v>i s$ khXc nghi;t c<a các tác &%ng v? s^ 
d+ng &It, nh, tr,0ng h:p c<a H'ng L%c. Tuy nhiên, &*i 
v>i các nhóm sinh k. / mJi xã thì tình hình ph6c t)p h-n 
nhi?u. V>i m$c n,>c bi#n dâng, &It tr'ng tr4t có th# b8 
nhIn chìm và tr/ thành các vùng m/ r%ng có th# nuôi tr'ng 
th<y s!n ti?m n5ng. Nh, &ã trình bày trong các ph=n tr,>c, 
m%t s* nông dân &ã chuy#n sang nuôi tr'ng th<y s!n do 

&It tr'ng lúa c<a h4 &ã b8 nhi7m mhn. Tuy nhiên, n.u thi.u 
nh@ng hJ tr: v? tái &ào t)o ngh? và tài chính, l$a ch4n này 
b8 h)n ch. &*i v>i các nông dân, nh@ng ng,0i có th# chi 
tr! &# có th# chuy#n ngh? và &*i mht v>i các chi phí kh/i 
nghi;p m>i, có th# &,:c &ào t)o v? kA n5ng kA thu2t c=n 
thi.t. Do &ó, rõ ràng là trong s* nh@ng nông dân có &It b8 
ng2p l+t, sZ có ng,0i thXng, kj thua. V>i cùng chIt l,:ng 
&It, nh@ng nông dân nghèo, nh@ng ng,0i b8 mIt di;n tích 
&It nhB h-n, nh,ng có ph=n di;n tích l>n h-n sZ ch8u tác 
&%ng kh*c li;t h-n so v>i ph=n c<a nh@ng nông dân khá 
gi!, nh@ng ng,0i b8 mIt ph=n di;n tích l>n h-n, nh,ng m%t 
ph=n nhB h-n di;n tích &It c<a h4 ch8u tác &%ng, và nh@ng 
ng,0i có th# có v8 trí t*t h-n &# chuy#n &9i sang các ho)t 
&%ng nuôi tr'ng th<y s!n. H-n n@a, do nh@ng ng,0i b8 mIt 
&It không có quy?n t$ &%ng &,:c h,/ng l:i tO di;n tích b? 
mht n,>c m>i t)o ra do n,>c bi#n dâng cao, tái phân b* &It 
sZ là vIn &? then ch*t.
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Nh@ng nông dân nuôi tôm và các nhóm &ánh bXt cá sinh 
s*ng d4c b0 bi#n, g=n v>i các ph,-ng ti;n và d+ng c+ sinh 
k. c<a h4, d,0ng nh, có nhi?u r<i ro b8 ng2p nhà h-n nông 
dân trong &It li?n. Các gia &ình nghèo d$a vào ngh? &ánh 
bXt cá có th# ít có kh! n5ng hay mu*n thay &9i hohc tái thi.t 
các ho)t &%ng sinh k. c<a mình h-n nh@ng ng,0i có hoàn 
c!nh khá gi! h-n. Nh, quan sát thIy t)i thôn Hi?n Hòa II 
/ xã Vinh Hi?n, m%t s* gia &ình &ánh bXt cá sinh s*ng d4c 
theo b0 bi#n d7 ch8u các c-n bão và n,>c bi#n xâm th$c 
&ã tái &8nh c, lên b0. Nh,ng h4 có " &8nh s^ d+ng c- s/ 
tái &8nh c, này ch( &# Qn náu trong tr,0ng h:p khQn cIp 
và ti.p t+c s*ng t)i các vùng ven bi#n có nhi?u nguy c-, và 
không mu*n r0i xa vùng sinh k. c<a mình.

Vi;c mIt các tuy.n &,0ng ti.p c2n cho các ng, dân có th# 
gây ra nhi?u khó kh5n h-n so v>i m%t s* ng,0i khác, ch( vì 
&8a &i#m nh@ng con &,0ng xây d$ng l)i có th# mang l)i l:i 
ích cho m%t vài nhóm này ch6 không ph!i nhóm khác.

Các tác &%ng do n,>c bi#n dâng cao theo các k8ch b!n có 
th# không nh@ng ch( t)o ra nh@ng ng,0i thXng, kj thua 
trong s* các nhóm sinh k. và ng,0i khá gi!, mà còn gi@a 
các khu v$c &8a l" n@a. Là m%t xã vùng núi H'ng L%c là 
n-i rIt phong phú v? &It có &% cao (Hình 23). Tuy nhiên 
Vinh Hi?n và KY Ninh l)i n]m / vùng tring. 3*i v>i tIt c! 
các nhóm sinh k. t)i các c%ng &'ng ven bi#n / nh@ng vùng 
tring nh, v2y, do bi#n xâm lIn, các vùng &It cao sZ ngày 
càng tr/ nên &,:c &ánh giá cao. Nh@ng h% gia &ình nào &ã 
có quy?n s^ d+ng các vùng &It cao &# /, nông nghi;p hay 
các m+c &ích khác có th# t$ h4 nh2n thIy r]ng mình &ang 
có m%t tài s!n v>i giá tr8 ngày càng t5ng.

D. 6 Các biAn pháp thích 2ng khEn c'p 
hiAn t&i v.i thiên tai

RIt nhi?u !nh h,/ng c<a bi.n &9i khí h2u sZ x!y ra / hình 
th6c các thiên tai bIt ng0 và &%t bi.n. Do &ó vi;c áp d+ng 
các bi;n pháp thích 6ng khQn cIp là rIt quan tr4ng. Ph=n 
này sZ trình bày cách th6c c%ng &'ng và chính quy?n &8a 
ph,-ng t)i &8a bàn nghiên c6u &ã và &ang làm gì &# &*i phó 
v>i các r<i ro thiên tai. Do vi;c ti.n hành m%t phân tích c+ 
th# và toàn di;n v? r<i ro thiên tai và tình tr)ng d7 b8 t9n 
th,-ng v,:t quá gi>i h)n nghiên c6u, chúng tôi sZ trình bày 
các k.t qu! v? các !nh h,/ng và cách th6c phòng ch*ng l)i 
các thiên tai nh, li l+t và bão, và các cách th6c phòng ch*ng 
có th# áp d+ng trong t,-ng lai cing sZ &,:c th!o lu2n. 

D. 6.1 T9n th*<ng do r)i ro – $8i t*0ng nào sB d; 
b# t9n th*<ng nh/t?

D. 6.1.1 Ph! n" và r#i ro thiên tai 

VIn &? th,0ng thIy là ph+ n@ ít có c- h%i ti.p c2n các ngu'n 
l$c thi.t y.u cho vi;c son sàng &*i phó v>i thiên tai, di c, 

và tái &8nh c,. Phân chia lao &%ng v? gi>i th,0ng gây ra vi;c 
ph+ n@ chi.m vai trò chính trong các lKnh v$c nông nghi;p 
và các ngành không chính th6c, v*n rIt d7 b8 t9n th,-ng 
tr,>c thiên tai. Do ph+ n@ th,0ng ph!i gánh vác trách 
nhi;m v? các nhi;m v+ tái s!n xuIt nh, chuQn b8 th6c 5n và 
cung cIp n5ng l,:ng cho gia &ình, cing nh, ch5m sóc con 
cái, *m &au và ng,0i già, &i?u này có th# khi.n h4 có thêm 
gánh nhng khi có thiên tai.97 1êm vào &ó, các thách th6c v? 
n,>c, v; sinh và s6c khBe do thiên tai gây ra và s$ suy gi!m 
sinh k. liên quan, &ht m%t áp l$c khác lên vai ng,0i ph+ 
n@, bên c)nh nh@ng áp l$c v? lao &%ng n5ng suIt và tái s!n 
xuIt.98 Ph+ n@ cing ph!i &*i mht v>i các vIn &? gián ti.p 
khi các thiên tai tIn công do h4 th,0ng ít di chuy#n và ít c- 
h%i ti.p c2n v>i thông tin. M%t &i#m n@a ph+ n@ d7 b8 thi;t 
m)ng do “thiên tai” nhi?u h-n là nam gi>i khi &ánh giá tính 
d7 b8 t9n th,-ng c<a h4 m%t cách t9ng quan nhIt.99

Nh@ng y.u t* t9n th,-ng này có th# áp d+ng cho b*i c!nh 
ven bi#n nông thôn c<a Vi;t Nam, n-i mà ph+ n@ là l$c 
l,:ng lao &%ng nông nghi;p chính, m%t ph=n do nam gi>i 
&ã di c,, dù nh@ng nam gi>i tham gia vào các vi;c &ánh bXt 
cá và nuôi tr'ng th<y s!n cing b8 t9n th,-ng do các tác 
&%ng c<a nh@ng r<i ro liên quan &.n thiên tai; tIt c! nh@ng 
ng,0i liên quan v>i các ho)t &%ng sinh k. d$a trên ngu'n 
tài nguyên nông nghi;p và th<y s!n &?u d7 b8 t9n th,-ng 
tr,>c nh@ng thiên tai bIt ng0 v>i t=n suIt m)nh. Vi;c ti.p 
c2n h)n ch. &*i v>i thông tin và m6c &% &=y &< c<a thông 
tin v? các r<i ro thiên tai &*i v>i ph+ n@ so v>i nam gi>i là 
rõ ràng trong b*i c!nh c<a Vi;t Nam.100 Nh@ng tai n)n ch.t 
ng,0i hay b8 th,-ng do thiên tai c<a ph+ n@ so v>i nam gi>i 
không th# xác &8nh &*i v>i Vi;t Nam do nh@ng th*ng kê v? 
th!m h4a g=n &ây không phân bi;t v? gi>i.101

S$ t9n th,-ng c<a ph+ n@ &hc bi;t trong quá trình x!y ra 
thiên tai &ã &,:c ng,0i dân làng nêu b2t, thông qua các 
cu%c th!o lu2n nhóm t2p trung trong nghiên c6u này. M%t 
s* ph+ n@ và trj em &,:c xem là d7 b8 t9n h)i nhIt do li l+t, 
ví d+ do h4 th,0ng có vj ít bi.t b-i h-n so v>i nam gi>i.102 
M%t s* th!o lu2n cing &ã &,:c t9 ch6c t)i m6c c%ng &'ng 
và v>i các c- quan ch6c n5ng &8a ph,-ng v? nh@ng t9n h)i 
liên quan &*i v>i ph+ n@, nh@ng ng,0i ph!i / l)i làng xóm 
khi nh@ng nam gi>i khBe m)nh r0i gia &ình di c, &i tìm 

97 Enarson, (2000), trích dgn trong Môi tr,0ng c<a Ph+ n@ và Phát 
tri#n c<a T9 ch6c, Gi>i, Bi.n &9i khí h2u và an toàn cho con ng,0i, 
bài h4c tO Bangladesh, Ghana and Senegal, (2008).
98 Par et al, 2007, trích dgn trong WEDO, 2008. 
99 UNFCCC COP, 2005, trích dgn trong WEDO, 2008; UN-Habitat, 
‘Climate Change is Not Gender-Neutral’ in Urban World, Vol 1, 
Issue 2, March 2009.  
100 See UNIFEM, (2009).
101 UNIFEM, (2009). L.C. 1anh, (2008).
102 1eo B% tr,/ng B% Lao &%ng, 1,-ng binh và Xã h%i Nguy7n 
Kim Ngân, ch.t &u*i là nguyên nhân chính gây ra th,-ng vong và 
ch.t c<a trj em Vi;t Nam. (Viet Nam News 20/10/199)
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vi;c làm.103 Tuy nhiên, nh, &ã trình bày chi ti.t trong các 
ph=n tr,>c c<a báo cáo, s$ th*ng nhIt chung d,0ng nh, 
là ph+ n@ và nh@ng ng,0i ph+ thu%c vào h4 (ng,0i già, 
trj em), nh@ng ng,0i ít có hay không có nam gi>i tr,/ng 
thành s*ng cùng th,0ng d7 b8 t9n th,-ng khi x!y ra thiên 
tai nghiêm tr4ng, &hc bi;t khi c=n ph!i di chuy#n &' &)c 
trong nhà m%t cách nhanh chóng. Trong nh@ng tr,0ng h:p 
nh, v2y, h4 c=n s$ giúp &k &áng k# tO các thành viên khác 
c<a gia &ình, hàng xóm và nh@ng ng,0i khác. Cho dù th$c 
t. nh, v2y, có th# nh2n thIy là các l:i ích tO các kho!n ti?n 
do nh@ng ng,0i &i ra ngoài (di c,) g^i v? có giá tr8 nhi?u 
h-n s$ t9n h)i mà nh@ng ph+ n@ và nh@ng ng,0i khác / l)i 
ph!i gánh ch8u. 1$c t. là vi;c dùng ngay các kho!n ti?n 
g^i này &# gia c* nhà c^a &ã giúp gi!m m6c &% t9n th,-ng 
chung do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, nh, &ã &? c2p, v>i c! 
các gia &ình do ph+ n@ làm ch< lgn nh@ng gia &ình mà ph+ 
n@ tr/ thành ng,0i ch< không chính th6c có th# c=n các 
d)ng sinh k. c+ th# và nh@ng hJ tr: 6ng phó khQn cIp.
D. 6.1.2 Ch$t l%&ng nhà

Ngoài khía c)nh gi>i, m6c &% ch8u t9n th,-ng do r<i ro 
thiên tai còn &,:c xem xét / các hình th6c khác nhau. 
Nh, &ã trình bày / ph=n tr,>c, &hc tr,ng c<a nh@ng h% 
nghèo th,0ng b/i chIt l,:ng nhà / thIp. 3i?u này khi.n 
h4 &hc bi;t d7 b8 t9n th,-ng tr,>c nh@ng r<i ro nh, bão. 
Tuy nhiên, m%t nghiên c6u tr,>c &ó c<a D$ án Nghèo &ói 
và Môi tr,0ng / xã KY Ninh tìm hi#u tác &%ng t,-ng &*i 
c<a nh@ng r<i ro lên nh@ng nhóm &*i t,:ng khác nhau &ã 
không tìm thIy b]ng ch6ng cho thIy các h% nghèo ch8u 
thi;t h)i nhi0u h%n các h% khá gi! và k.t lu2n &ây có th# là 
do các h% nghèo có ít tài s!n h-n.104

Các quan sát thu &,:c tO nhi?u nghiên c6u cho thIy dù 
ng,0i nghèo có th# ch8u r<i ro cao do nhà c<a h4 có chIt 
l,:ng kém, thì &*i t,:ng h% khá gi! l)i th,0ng &=u t, 
nhi?u ti?n b)c &# xây nh@ng nhà ki#u “hi;n &)i”, tuy &Xt 
ti?n nh,ng k.t cIu l)i không &< v@ng &# thích 6ng v>i thiên 
tai. Trong tr,0ng h:p này t9n thIt v? kinh t. sZ cao h-n và 
nhi?u tr,0ng h:p h% gia &ình sau &ó không &< &i?u ki;n &# 
s^a l)i ngôi nhà &ã b8 hBng do bão l+t. Nhi?u nghiên c6u 
tr,>c &ây &ã ch6ng minh th$c t. này.105 H%i th!o phát tri#n 
c<a t9 ch6c NGO, liên quan &.n các ho)t &%ng xây d$ng 
nhà có kh! n5ng ch*ng ch8u thiên tai t)i t(nh 1Oa 1iên 
Hu. (c<ng c* k.t cIu nhà cho c! &*i t,:ng nhà dân và nhà 
công nh, tr,0ng h4c, tr+ s/ H%i &'ng nhân dân) cing &,a 
ra nh@ng k.t lu2n t,-ng t$ nh, v2y. Qua d$ án c<a mình, 
t9 ch6c này nh2n thIy có hai nhóm xã h%i &hc bi;t có nguy 
103 3,:c &,a ra trong các báo cáo  nh, c<a IMOLA 2006, trích dgn 
trong P.Tran, F. Marincioni, R. Shaw, M. Sarti, V.A. Le ‘Qu!n l" r<i 
ro do li’. 
104 UNDP, 2008. 3ôi khi các h% nghèo ít có kh! n5ng &*i phó v>i 
thiên tai mhc dù d@ li;u / &ây không &=y &< lXm.
105 Xem thêm, ví d+ / P.Tran, và các c%ng s$, 2008.

c- ch8u t9n th,-ng cao v>i thiên tai: &ó là nhóm ng,0i 
rIt nghèo s*ng trong các ngôi nhà mBng manh, và nh@ng 
ng,0i &ã c* gXng &=u t, ti?n b)c &# xây d$ng nhà c^a 
nh,ng không tuân th< các quy &8nh c- b!n c<a nhà ch*ng 
bão, &i?u này dgn &.n t9n thIt v? chi phí v2t li;u và công 
xây d$ng khi nhà c^a b8 phá h<y do thiên tai.  

Các nguyên tXc c- b!n c<a t9 ch6c NGO trong vi;c xây 
nhà ch*ng bão bao g'm: l$a ch4n cQn th2n &8a &i#m xây 
d$ng &# tránh l$c c<a gió hohc l+t; xây nhà có hình dáng 
&-n gi!n &# tránh các l$c xIu; xây mái nghiêng v>i góc 
tránh &,:c tác h)i c<a gió l*c làm hBng, tránh t*c mái nhà; 
tách cIu trúc hiên ra khBi nhà; &!m b!o móng, t,0ng, mái 
và v2t li;u che ph< ph!i gXn k.t chht chZ v>i nhau, gia c* 
t,0ng, móng, lXp c^a và c^a s9, và tr'ng cây xung quanh 
nhà &# c!n gió và gi!m t*c &% c<a n,>c.106 Vào tháng 10 
n5m 2006, chính quy?n t(nh 1Oa 1iên Hu. &ã h,>ng dgn 
chính quy?n &8a ph,-ng và &ông &!o ng,0i dân áp d+ng 
các nguyên tXc trên trong vi;c xây d$ng nhà. Sáng ki.n này 
là m%t ví d+ rõ ràng v? các bi;n pháp thích 6ng chi.n l,:c 
trong phòng ch*ng thiên tai. Tuy nhiên / các xã nông thôn, 
s* l,:ng nhà có chIt l,:ng kém vgn còn rIt nhi?u, ngay c! 
/ n-i mà ng,0i dân &ã &,:c h,>ng dgn cách th6c xây nhà 
ch*ng bão. 

Hình 32: Nhà sàn, thôn Hi"n Hòa II 

Hình 33: Nhà bê tông, b. t3c mái do bão, thôn Hi"n Hòa II: 

106 1ông tin chi ti.t v? d$ án xem J. Norton và G. Chantry, 2004.
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M%t s* ki#u nhà khác nhau mà các nhà nghiên c6u quan 
sát nhìn thIy / thôn Hi?n Hòa II, xã Vinh Hi?n, huy;n Phú 
L%c, t(nh 1Oa 1iên Hu. (Hình 32 và 33) cho thIy s$ 
thi.u 9n &8nh c<a các cách th6c và v2t li;u xây d$ng. 3i?u 
này t)o nh@ng nguy c- khác nhau khi có bão li x!y ra.
D. 6.1.3 Tính d' b( t)n th%*ng c#a sinh k+

Ng,0i nghèo, theo &8nh nghKa, khó ti.p c2n và có ít quy?n 
&*i v>i &It &ai và các tài s!n con ng,0i và v2t chIt c=n thi.t 
&# &a d)ng hóa ngu'n sinh k.. m m%t s* n-i, h4 có ít c- h%i 
ti.p c2n v>i các ngu'n tài s!n chung (nh, n,>c) &# tham gia 
vào m%t các ho)t &%ng sinh k. t)i &8a ph,-ng nh, nuôi tr'ng 
th<y s!n, và ít khi nh2n &,:c ti?n g^i v? tO nh@ng thành viên 
trong gia &ình &ã di c,. Xét m%t cách toàn di;n, &i?u này 
có nghKa là h4 có ít tài s!n &# ti.p c2n khi ghp s$ c*. M%t 
s* ng,0i dân &,:c hBi cing nói r]ng ng,0i nghèo có ít ki.n 
th6c v? cách b!o v; mình và tài s!n khi có thiên tai x!y ra; 
m%t ví d+ khác v? m6c &% ngu'n nhân l$c t,-ng &*i thIp.

Tuy nhiên, t)i cùng th0i &i#m &ó, tác &%ng c<a thiên tai 
lên ngu'n sinh k. và thu nh2p, và kh! n5ng “ph+c h'i” sau 
kh<ng ho!ng ph+ thu%c vào &hc tính và ph)m vi c<a các 
ho)t &%ng sinh k. mà các h% gia &ình tham gia vào. m khía 
c)nh này, các h% khá có th# b8 tác &%ng nhng n?. Nh, &ã mô 
t!, các h% tham gia vào ngành nuôi tr'ng th<y s!n (th,0ng 
là h% khá hohc trung bình) ph!i &*i mht v>i nguy c- mIt 
toàn b% v*n &=u t, do nh@ng tr2n li và bão l>n, nh, kinh 
nghi;m c<a m%t h% gia &ình &,:c nêu chi ti.t trong Hình 
34. Nh@ng h% &ánh cá &ã &=u t, vào thuy?n, l,>i bXt cá và 
các ph,-ng ti;n khác cing có th# b8 thi;t h)i nhng n?.

Cu*i cùng, liên quan &.n tính d7 b8 t9n th,-ng, có th# 
nh2n thIy r]ng s$ thay &9i c<a th0i ti.t và nh@ng r<i ro 
bIt ng0, không mong mu*n &,:c d$ &oán là sZ x!y ra, và 
nh@ng t9n th,-ng cing có th# x!y ra. Có s$ khác bi;t gi@a 
nh@ng s$ ki;n có th# d$ báo v>i nh@ng s$ ki;n không th# 
d$ báo v>i cùng c,0ng &%. Li th,0ng xuyên x!y ra trong 
cùng th0i gian c<a n5m, lIy ví d+, sZ có nh@ng tác &%ng 
khác bi;t v>i nh@ng c-n li bIt ng0 không mong &:i x!y ra 
vào nh@ng kho!ng th0i gian khác c<a n5m hohc ch( trong 
nh@ng n5m nhIt &8nh.107 Có th# l2p k. ho)ch &# 6ng phó, 
th2m chí &,:c h,/ng l:i v>i nh@ng c-n li th,0ng xuyên, 
trong khi nh@ng c-n li không d$ &oán &,:c th$c s$ là 
nh@ng th!m h4a, và h2u qu! c<a tIt c! nh@ng &:t li này 
là có th# gây ra t9n th,-ng. Trong nghiên c6u hi;n nay, c! 
ng,0i dân và nh@ng ng,0i &)i di;n / xã và huy;n &?u nhIn 
m)nh r]ng nh@ng hi#m h4a không mong mu3n, nh, nh@ng 
c-n li th,0ng gây ra nh@ng thi;t h)i t)i m4i cIp &%.

Xét tr,0ng h:p nh@ng thay &9i khí h2u th,0ng xuyên h-n, 
vi;c cung cIp các h; th*ng c!nh báo s>m th2m chí sZ quan 
tr4ng h-n &# chuQn b8 &áp 6ng v>i tình tr)ng khQn cIp m%t 
107 P.Tran, et al, (2008).

cách &=y &<. Nh@ng h; th*ng này có th# cung cIp nh@ng 
thông tin c=n thi.t cho nh@ng n-i d7 b8 r<i ro, tO &ó tri#n 
khai các hành &%ng thích h:p. Nh, khuy.n ngh8 trong 
ph=n cu*i, vi;c chuQn b8 và c!nh báo khQn cIp theo mùa là 
c=n thi.t &# &,a ra cách th6c &# c!nh báo và chuQn b8 trong 
tr,0ng h:p khQn cIp trong c! n5m nh, ‘th< t+c v2n hành 
tiêu chuQn’. Vi;c này sZ &ht gánh nhng lên vai ng,0i nghèo 
nhi?u h-n và Chính ph< c=n &!m b!o r]ng ‘m)ng l,>i an 
toàn xã h%i’ &,:c m/ r%ng &# &!m b!o vi;c &áp 6ng v>i tình 
tr)ng khQn cIp, nh, d$ tr@ th6c 5n và n,>c u*ng &# có th# 
duy trì cho nh@ng h% d7 b8 t9n th,-ng nhIt.  

Ông T, 62 tu,i và v# 60 tu,i có b1n ng"0i con (hai ng"0i con gái 26 và 23 tu,i, và hai 
ng"0i con trai 18 và 16 tu,i). Gia *ình ông s1ng . thông ThIng L#i, xã KM Ninh, huy/n 
KM Anh, tCnh Hà TLnh. Cách *ây 5 n;m, gia *ình ông là m+t h+ khá gi4 vì là m+t trong 
nhBng h+ *i *?u trong vi/c *Ip *-p *% nuôi tr7ng th(y s4n. N;m 2001, ông *ã *"#c 
nh-n 50m2 ao theo h#p *7ng v=i chính quy'n xã *% nuôi tôm. T5 n;m 2001 *!n n;m 
2004, mFi n;m ông nuôi *"#c 1.000kg tôm, l#i nhu-n t5 60 – 70 tri/u *7ng. Gia 
*ình ông ngày càng khá gi4 h<n. Nh"ng ngành nuôi tr7ng th(y s4n *ã b& 4nh h".ng 
n>ng n' c(a các tr-n lAt trong hai n;m 2005 và 2007. N;m 2005, m+t tr-n l3 l=n h7i 
tháng 6 *ã làm m)t toàn b+ vA tôm Xuân (t5 tháng 3 *!n tháng 7). Tr-n l3 th$ hai 
vào tháng 9 *ã làm m)t toàn b+ vA tôm Thu. Hai tr-n l3 *ã làm thi/t h6i c(a gia *ình 
ông g?n 200 tri/u *7ng. Nh"ng trong n;m 2007, tình c4nh t"<ng tD l6i x4y ra và làm 
thi/t h6i lên *!n 250 tri/u *7ng. C4 gia *ình r<i vào c4nh n# n?n và ông T bu+c ph4i t5 
b2 ngành nuôi tr7ng th(y s4n v=i r(i ro cao này và tr. l6i v=i ngh' nông và ch;n nuôi. 
Hi/n nay, ông coi gia *ình mình là m+t h+ “trung bình”. V=i di/n tích lúa 2.500m2 và 
200m2 *)t *7i, ông *ã s4n xu)t *"#c 200kg lúa và 400kg l6c và 1.000kg khoai ng8t 
mFi n;m. 9i'u này giúp gia *ình ông có *"#c ngu7n thu ,n *&nh. N;m 2007, ng"0i 
con gái c4 c(a ông *ã tìm *"#c m+t công vi/c . Thành ph1 H7 Chí Minh và n;m 
2008 ng"0i con gái th$ hai c3ng vào làm cùng v=i ng"0i ch& c4. Hai ng"0i con gái 
mFi tháng g@i v' cho gia *ình kho4ng 1 – 1.5 tri/u *7ng. Kho4n ti'n này giúp h8 có 
m+t cu+c s1ng ,n *&nh và t6o *i'u ki/n *% hai ng"0i con trai ti!p tAc h8c ph, thông.

Hình 34: Tính dG b. t'n th/Hng c=a ngành nuôi tr4ng th=y s$n tr/+c 
thiên tai

D. 6.2 “3ng phó thiên tai”: Chu:n b# và &ng phó 
v4i hi%m hCa tD thiên tai

D. 6.2.1 ,ng phó t-i .(a ph%*ng

Nh@ng ng,0i dân s*ng / nh@ng &8a bàn ven bi#n thu%c t(nh 
1Oa 1iên Hu., d$a ch< y.u vào ngh? cá và &ã tr!i qua 
nhi?u &:t li l+t khXc nghi;t và nh@ng r<i ro khác cho thIy 
h4 &ã có xây d$ng &,:c nh@ng chi.n l,:c 6ng phó. Các 
ph,-ng pháp truy?n th*ng v? d$ báo thiên tai,108 cing nh, 
d$ báo th0i ti.t s^ d+ng radio và các ph,-ng ti;n truy?n 
thông khác &ã &,:c áp d+ng, và nh@ng c, dân này &ã thích 
6ng &,:c các th0i &i#m có nhi?u kh! n5ng x!y ra thiên tai 
nhIt. 3ánh bXt và x^ l" cá ch( &,:c th$c hi;n trong mùa 
khô (ch< y.u tO tháng 3 &.n tháng 6). Các container ch6a 
108 Các ví d+ bao g'm các lo)i hình tr'ng tre. Xem Trung tâm Nghiên 
c6u và Phát tri#n nông lâm nghi;p, 2007b trang 8-9 &# có &,:c danh 
sách chi ti.t v? các quan sát truy?n th*ng &,:c thu th2p tO các c%ng 
&'ng s*ng quanh Phá Tam Giang. 
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&' th<y s!n &ã qua x^ l" &ã &,:c di chuy#n &.n các ngôi 
nhà an toàn tr,>c tháng 7. 1$c phQm và n,>c ph+c v+ nhu 
c=u c<a các h% gia &ình &ã &,:c chuQn b8 chu &áo trong 
nh@ng tháng mùa khô này, và &,:c tích tr@ &# chuQn b8 cho 
mùa bão li. 3ê &i?u &ã &,:c gia c* / nh@ng v8 trí c=n thi.t.  

Sau tháng 7, ng,0i dân sZ dành th0i gian chuQn b8 ng, c+, và 
theo dõi nh@ng b!n tin th0i ti.t qua &ài, ti-vi và các ph,-ng 
ti;n khác. Khi có dIu hi;u bão, h4 gia c* l)i &ê &i?u, thuy?n 
bè, b!o qu!n ng, c+ và các tài s!n khác, b!o qu!n nh@ng tài 
s!n trên xà nhà, b!o v; nhà c^a và chht h) nh@ng cây nguy 
hi#m. T=m quan tr4ng c<a v*n xã h%i, th2m chí trong giai 
&o)n chuQn b8, là rIt rõ ràng tO nh@ng mô t! c<a ng,0i dân 
v? cách th6c h4 hJ tr: lgn nhau trong vi;c b!o v; thuy?n bè 
và “ch]ng ch*ng” nhà c^a. Các ho)t &%ng trong giai &o)n 
này mang y.u t* gi>i, trong &ó nam gi>i ch8u trách nhi;m 
nâng cIp nh@ng h' nuôi tr'ng th<y s!n, xem xét kho l,u 
tr@ trên h', trong khi ph+ n@ chuQn b8 và d$ tr@ th6c 5n.109

Khi thiên tai sXp x!y ra, ng,0i già, ph+ n@ và trj em, v>i 
nh@ng lo)i th6c 5n không d7 b8 h, hBng và bIt kY tài s!n có 
giá tr8 nào có th# mang &i c<a gia &ình &,:c di chuy#n &i 
b]ng các thuy?n hay xe t>i “ngôi nhà an toàn”: nh@ng ngôi 
nhà làng v@ng chXc có th# b!o v; t*t h-n (trj em th,0ng 
&,:c di chuy#n tr,>c còn ng,0i l>n chuQn b8 chuy#n &' 
&)c và các v2t d+ng khác c<a gia &ình t>i các &8a &i#m an 
toàn). N.u li l+t &,:c d$ báo, nh@ng ng,0i dân này &,:c 
di chuy#n lên các vùng cao h-n t)i các &8a &i#m c+ th# 
/ mJi xã, &ã &,:c xác &8nh là nh@ng n-i an toàn cho h4. 
1,0ng thì nh@ng gia &ình khá gi! h-n v>i nhà t*t h-n son 
lòng giúp nh@ng ng,0i ph!i di t!n th2m chí trong m%t s* 
109 Xem thêm các ví d+, bao g'm c! m%t nghiên c6u c+ th# t)i xã Vinh 
Hi?n, xem Trung tâm Nghiên c6u và phát tri#n nông lâm nghi;p- 
‘Chi.n l,:c gi!m t9n th,-ng do l+t l%i / các c%ng &'ng / Phá Tam 
Giang-C=u Hai(2007b).

B$ng 8: Các bi(n pháp &3i phó và tái thi!t &2 thích 1ng v+i thiên tai, tr/>ng h0p thôn MI Xá, xã Qu$ng An, huy(n Qu$ng 8i"n, t6nh Th9a 
Thiên Hu! 

Lo2i thiên tai Kinh nghiBm Gng phó Ph$c h%i HH tr-

Bão 

- GiGng ch1ng nhà c@a
- Gia c1 *ê bao
- T-p trung lao *+ng *% $ng c$u k&p th0i 
- ChuKn b& l"<ng thDc, thDc phKm, n"=c s6ch 
- ChuKn b& r?m th"#ng *% c)t *7 *6c 

- V/ sinh môi tr"0ng
- Tu s@a nhà c@a
- Tu s@a *ê *i'u
- D8n d:p sân ph<i 
- Phòng ch1ng d&ch b/nh 

- L"<ng thDc, nhu y!u 
phKm 
- D&ch vA ch;m sóc s$c kh2e
- HF tr# nhà ch1ng bão 
- HF tr# ti'n

LF

- Di d0i dân, chuKn b& l"<ng thDc
- ChuKn b& áo phao
- Ch8n *&a *i%m cao, an toàn *% di d0i dân khi c?n (có 9 *i%m . trong 
thôn)
- ChuKn b& các dAng cA: dao, c"a, búa *% có th% phá mái nhà khi n"=c 
dâng lên quá cao 
- Nâng cao chu7ng tr6i, chuKn b& dây c+t gia súc 

- V/ sinh môi tr"0ng
- D8n d:p sân ph<i 
- Phòng ch1ng d&ch b/nh

- L"<ng thDc, nhu y!u 
phKm 
- D&ch vA ch;m sóc s$c 
kh2e 
- HF tr# nhà ch1ng bão 
- HF tr# ti'n

L2nh S".i )m cho gia súc bGng *i/n thIp sáng - Gieo x6 l6i lúa
- T;ng c"0ng ch;m bón G6o, lúa gi1ng

tr,0ng h:p còn nuôi nIng t)i nhà mình. V>i nh@ng nam 
gi>i / l)i, các công c+ th,0ng &,:c chuQn b8 son sàng &# 
phá vk mái nhà &# thoát ra ngoài n.u n,>c li dâng lên cao. 
Các bi;n pháp chuQn b8 &*i phó v>i các lo)i thiên tai khác, 
nh, tr,0ng h:p rIt l)nh, cing &,:c mô t! cho các nghiên 
c6u viên: các gia &ình mô t! h4 gi@ súc v2t Im và thXp sáng, 
chuQn b8 nhiên li;u, ch5n, màn, qu=n áo, l,>i ch*ng muJi 
và d$ tr@ th$c phQm cùng nh@ng v2t d+ng c=n thi.t khác. 
Trong tr,0ng h:p sXp b8 h)n hán, n,>c u*ng sZ &,:c d$ 
tr@, các gia &ình b>t 5n mhn h-n, 5n nhi?u canh, rau và qu!. 
Các bi;n pháp &*i phó và ph+c h'i c<a m%t c%ng &'ng 
nông nghi;p / 1Oa 1iên Hu. &# 6ng phó v>i các nguy c- 
khí h2u110 và nh@ng hJ tr: c=n thi.t tO bên ngoài &,:c trình 
bày trong B!ng 8.

Mhc dù không nhi?u thông tin &,:c cung cIp cho các 
nghiên c6u viên tO các c%ng &'ng / t(nh Hà TKnh, rõ ràng 
là nh@ng làng này cing có h; th*ng c!nh báo s>m và 6ng 
phó v>i các thiên tai. Ví d+ khi d$ báo có bão, dân làng sZ s- 
tán b]ng xe ô tô t>i các &8a &i#m an toàn / cIp huy;n.
D. 6.2.2 ,ng phó c#a các th/ ch+ 

Vi;t Nam &ã xây d$ng khung th# ch. &# 6ng phó v>i nh@ng 
thiên tai nh, bão, li. m cIp Trung ,-ng, các ho)t &%ng 
qu!n l" r<i ro thiên tai ch< y.u &,:c th$c hi;n b/i Ban 
ch( &)o phòng ch*ng l+t bão Trung ,-ng (CCFSC) d,>i 
s$ ch< trì c<a B% Nông nghi;p và Phát tri#n Nông nghi;p 
(MARD), ho)t &%ng trong h-n 50 n5m. Các thành viên 
khác c<a CCFSC bao g'm các B% ngành d4c khác có liên 
quan nh, C+c Phòng Ch*ng Bão L+t và Qu!n l" 3ê &i?u, 

110 Nh@ng nguy hi#m này th,0ng &,:c ng,0i dân g4i là thiên tai, &i?u 
này cho thIy hi#u bi.t c<a ng,0i dân còn h)n ch. trong vIn &? bi.n 
&9i khí h2u do con ng,0i gây ra, và nh@ng tác &%ng c<a nó  
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Trung tâm phòng tránh và gi!m nhs thiên tai, Trung tâm 
qu*c gia v? d$ báo khí t,:ng th<y v5n và H%i ch< th2p &B 
Vi;t Nam (VNRC) 

CCFSC ch8u trách nhi;m thu th2p d@ li;u và giám sát các 
di7n bi.n bão và li, &,a ra nh@ng c!nh báo chính th6c và 
&!m b!o son sàng các bi;n pháp gi!m nhs và 6ng phó v>i 
thiên tai. H; th*ng c!nh báo bão qu*c gia phát &i m%t b!n 
tin 48 gi0 thông qua ph,-ng ti;n truy?n thông và loa phóng 
thanh / cIp &8a ph,-ng và trong mùa bão. 3ê &i?u &,:c 
giám sát 24/24. Ngoài ra, &ã thi.t l2p m)ng l,>i &*i tác gi!m 
nhs thiên tai (NDM-P) bao g'm &)i di;n chính ph<, các t9 
ch6c phi Chính ph< (NGO) và các nhà tài tr: và nh]m thúc 
&Qy &*i tho)i và các cách ti.p c2n chung.

Chính quy?n &8a ph,-ng và tOng ban ngành cing có ban 
ch( huy phòng ch*ng l+t bão và tìm ki.m c6u n)n (CFSC). 
CFSC / cIp t(nh, huy;n và xã có trách nhi;m 6ng phó / 
&8a ph,-ng nh, t9 ch6c b!o v; &ê &i?u, chuQn b8 và gi!m 
nhs bão li, c6u tr: li, ph+c h'i và tái &8nh c,. Ban ch( huy 
phòng ch*ng l+t, bão c<a các B%/ngành cung cIp hJ tr: kA 
thu2t, nguyên v2t li;u và thi.t b8. H; th*ng CFSC là trung 
tâm thông báo v? nh@ng c!nh báo s>m, &ánh giá thi;t h)i 
và các yêu c=u c6u tr:. Các t9 ch6c qu=n chúng cing có vai 
trò quan tr4ng trong công tác &*i phó v>i thiên tai / &8a 
ph,-ng. Ví d+, Mht tr2n t9 qu*c và H%i ch@ th2p &B là hai 
c- quan ch< &)o trong công tác này. Khi có thiên tai x!y ra, 
các c- quan khác nhau và các bi;n pháp khQn cIp kèm theo 
nh, &ã tóm l,:c / trên sZ &,:c huy &%ng &# b!o v; ng,0i 
và tài s!n.  

N.u các h; th*ng toàn di;n này ho)t &%ng thích h:p và 
hi;u qu! thì nh@ng vIn &? n9i c%m t)i &8a ph,-ng sZ &,:c 
gi!i quy.t (nh, vi;c ph+ n@ còn t,-ng &*i thi.u ti.p c2n 
v>i thông tin). Các h; th*ng hi;n nay b8 ch( trích là thiên v? 
y.u t* gi>i, tuy nhiên, s$ tham gia c<a ph+ n@ trong các Ban 
phòng ch*ng và ki#m soát bão l+t t)i &8a ph,-ng th,0ng 
liên quan &.n vi;c ch5m sóc trj em và phân ph*i l,-ng 
th$c, và h4 th,0ng không &,:c tham gia vào quá trình ra 
quy.t &8nh.111

Khi ng,0i dân / nh@ng &8a bàn nghiên c6u &,:c yêu 
c=u &ánh giá tính &=y &< c<a các bi;n pháp 6ng phó &*i 
v>i thiên tai c<a c- quan và c%ng &'ng (chính quy?n &8a 
ph,-ng th,0ng g4i là “6ng phó v>i thiên tai”), tIt c! &?u 
th*ng nhIt r]ng trong khi các c%ng &'ng luôn hJ tr: nhau 
v,:t qua thiên tai, thì s$ 6ng phó c<a các c- quan l)i t,-ng 
&*i h)n ch. trong quá kh6. Tuy nhiên, k# tO &:t li l8ch s^ 
n5m 1999, tình hình &ã &,:c c!i thi;n, &hc bi;t / các xã 

111 1anh. (2008). Có th# không ng)c nhiên khi ph+ n@ không &,:c 
&)i di;n &=y &< trong quá trình ra quy.t &8nh t)i &8a ph,-ng. 1anh 
cing nhIn m)nh r]ng s$ tham gia c<a ph+ n@ trong H%i &'ng nhân 
dân ch( chi.m 23.8%,23.2% và 20% t)i cIp t(nh, huy;n và xã. Xem 
UNIFEM, (2009), pp.224-25

thu%c t(nh 1Oa 1iên Hu.112 H; th*ng &8a ph,-ng (nêu 
trên) mà / &ó CCFSC &óng vai trò trung tâm trong vi;c 
ho)ch &8nh và 6ng phó v>i thiên tai, d,0ng nh, &ang ho)t 
&%ng t*t. M%t h; th*ng c!nh báo s>m &ã &i vào ho)t &%ng, 
các ngôi nhà an toàn &,:c coi là n-i tránh bão t*t, gi!i c6u 
khQn cIp &,:c t9 ch6c t*t, và th0i kY sau khi thiên tai &ã 
qua &i, các c%ng &'ng &ã &,:c hJ tr: tO hàng xóm, chính 
quy?n &8a ph,-ng, các t9 ch6c qu=n chúng và NGO. HJ 
tr: Chính ph< bao g'm th6c 5n, ti?n mht &# tái thi.t ngu'n 
sinh k.. M%t s* gia &ình cho bi.t h4 &ã vay ti?n tO b)n bè 
hohc các ngu'n chính th6c nh, ngân hàng &# s^a ch@a tài 
s!n b8 thi;t h)i cing nh, ph+c h'i ngu'n sinh k. c<a h4. 

Các c%ng &'ng &,:c tham vIn t)i Hà TKnh cing l,u " r]ng 
h; th*ng c!nh báo s>m &ã &,:c c!i ti.n. M%t ng,0i dân / 
xóm 3'ng Tâm mô t! nh, sau,

Khi tôi còn nhB chúng tôi không &,:c thông báo v? các 
c-n li. 1(nh tho!ng chúng tôi t(nh giIc bu9i &êm vì 
nghe ti.ng n,>c ch!y vào nhà; ms tôi ch( k8p c=m m%t ít 
qu=n áo và dgn tôi cùng các anh ch8 khác nhanh chóng 
ra khBi nhà. Tr0i t*i, còn n,>c thì dâng cao; &.n m%t 
n^a ng,0i tôi. Chúng tôi c* &i vòng qua làng t>i m%t 
khu cao h-n &# tránh li … chúng tôi rIt s: hãi.

Nh@ng l0i mô t! v? kinh nghi;m c<a ng,0i này không ch( 
th# hi;n s$ c!i ti.n c<a các h; th*ng c!nh báo s>m t)i &8a 
ph,-ng, nh,ng cho thIy vai trò quan tr4ng c<a ng,0i ph+ 
n@ truy?n th*ng trong vi;c &!m b!o các thành viên c<a gia 
&ình &,:c an toàn tr,>c thiên tai.
D. 6.2.3 ,ng phó c#a gia .ình trong tr%0ng h&p kh1n 
c$p

V*n xã h%i có vai trò quan tr4ng trong th0i kY ngay sau 
di7n ra thiên tai, và t)i các &8a &i#m nghiên c6u v*n xã h%i 
d$a trên c%ng &'ng có " nghKa rIt l>n. Nh@ng ng,0i &,:c 
phBng vIn t)i tIt c! các &i#m nghiên c6u &ã mô t! cách 
th6c mà h4 hàng, hàng xóm, các thành viên c<a làng và xã 
giúp &k nh@ng gia &ình tái thi.t nhà c^a. M%t s* gia &ình 
còn vay ti?n tO b)n bè và các ngu'n chính th6c nh, ngân 
hàng &# có th# s^a ch@a bIt kY tài s!n nào b8 h, hBng và 
khôi ph+c sinh k. c<a h4.

M%t &i?u thú v8 là nh@ng ph+ n@ tr! l0i phBng vIn t)i thôn 
Hi?n Hòa 2, xã Vinh Hi?n c<a t(nh 1Oa 1iên Hu. phân 
bi;t vai trò và các ho)t &%ng c<a nam gi>i và ph+ n@ theo 
m6c &% thiên tai. Nam gi>i thì có nhi;m v+ s^a ch@a nhà và 
các d+ng c+ &ánh bXt cá, còn ph+ n@ không ch( hJ tr: công 
vi;c s^a ch@a này và ch5m sóc nhà c^a mà còn có nhi;m v+ 
tìm ki.m các kho!n ti?n &# chi cho vi;c s^a ch@a và tái thi.t 
các ho)t &%ng sinh k.. Nh@ng kho!n ti?n này có th# là rút 
ti?n ti.t ki;m, rút tO các quK cho vay không chính th6c, hay 
vay tO h4 hàng, b)n bè, nh@ng ng,0i cho vay t, nhân hay 
112 Xem Trung tâm Nghiên c6u và phát tri#n nông lâm nghi;p, 
(2007b).
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ngân hàng. N.u kho!n vay &ã &,:c lIy tr,>c khi thiên tai 
di7n ra, thì có th# yêu c=u tr! n: ch2m. N.u s$ phân chia lao 
&%ng v? gi>i này trong th0i kY sau khi di7n ra thiên tai &,:c 
ph9 bi.n r%ng rãi, nó &hc bi;t có tác d+ng bi#u hi;n cách 
th6c phân b9 hJ tr: tài chính bên ngoài t*t nhIt.

D$ báo v? t=n suIt và m6c &% kh*c li;t ngày càng t5ng c<a 
thiên tai trong t,-ng lai có th# làm c5ng thnng m)ng l,>i 
hJ tr: hi;n t)i. N.u s* h% gia &ình sinh s*ng / cùng m%t 
&8a &i#m ch8u s$ !nh h,/ng c<a thiên tai tham gia vào “ch-i 
h4”, thì tIt c! các thành viên không th# cùng ti.p c2n ngu'n 
v*n cùng lúc. M%t nghiên c6u v? tr2n li l8ch s^ n5m 1999 / 
1Oa 1iên Hu. cho thIy theo m%t m6c dân s* &8a ph,-ng 
nào &ó, s$ liên k.t c<a c%ng &'ng b8 s+p &9 theo m6c &% 
kh*c li;t c<a s6c li và s$ ph+c h'i sau li.113 H-n n@a, cho 
dù s$ ti.p c2n t>i các kho!n vay t,-ng &*i d7 dàng, th2m 
chí là v>i các gia &ình nghèo, thì vgn có r<i ro &áng k# là 
m%t vài ng,0i vay sZ b8 vk n: n.u thiên tai nghiêm tr4ng 
tác &%ng &.n các tài s!n sinh k. di7n ra v>i t=n suIt nhi?u 
h-n bình th,0ng, và các gia &ình không th# ph+c h'i &=y 
&<. Nh, &ã l,u ", th2m chí / các &i?u ki;n hi;n t)i, m%t s* 
h% nghèo rIt ng)i &i vay, và nh@ng ng,0i này không có vj 
gì là có ngu'n thu nh2p b9 sung &=y &< &# &!m b!o tr! các 
kho!n vay c<a h4 &# làm cho sinh k. và các tài s!n kèm theo 
&,:c an toàn h-n (Hình 35). 

Anh Q 31 tu,i và v# 30 tu,i. H8 có hai *$a con: m+t trai (10 tu,i) và m+t gái (5 tu,i). 
H8 s1ng cùng v=i ng"0i cha 80 tu,i c(a anh Q . thôn 11, xã H7ng L+c, huy/n L+c Hà, 
tCnh Hà TLnh. Gia *ình anh là m+t trong 30 h+ nghèo . thôn và có 1.000m2 ru+ng lúa, 
250 m2 *)t *7i và m+t m4nh v"0n r+ng 500m2. M4nh *)t này h:p và không thu-n l#i 
cho s4n xu)t nông nghi/p. MFi n;m, h8 tr7ng hai vA lúa, thu ho6ch *"#c 800kg thóc 
mFi vA (tr& giá 3,2 tri/u *7ng), canh tác m+t vA l6c trên m4nh *)t *7i và trong v"0n, 
thu ho6ch *"#c 40kg l6c mFi n;m (tr& giá 0,24 tri/u *7ng). T,ng thu nh-p c(a h8 t5 
canh tác chC *"#c h<n 2 tri/u *7ng. Ngoài canh tác, gia *ình anh còn nuôi gia súc nh" 
l#n và gia c?m *% ki'm ngu7n thu nh-p phA. Ho6t *+ng này *ã *em l6i kho4n thu là 
20.000 mFi ng"0i m+t tháng. V=i thu nh-p ít 2i *ó, gia *ình anh *ang ph4i c1 gIng 
s1ng trong th0i *i%m bình th"0ng không có thiên tai, vì v-y nhBng thiên tai nh" bão 
l3 sO 4nh h".ng r)t l=n *!n h8 và làm cho h8 ngày càng nghèo h<n. 

N;m 2007, hai c<n bão *ã gây ra hai tr-n lAt l=n vào tháng 6 và tháng 10, phá h(y 
vA lúa Xuân – Hè c(a gia *ình anh và c4 gia *ình ph4i s1ng nh0 vào tr# c)p c(a chính 
ph(. H6n hán c3ng 4nh h".ng *!n cu+c s1ng c(a h8. H6n hán x4y ra hàng n;m v=i 
nhBng m$c *+ khác nhau. Tr-n h6n hán kh(ng khi!p x4y ra h7i tháng 6 và tháng 7, 
tr0i nIng kéo dài trong su1t hai tháng và không có m"a, và có th% phá h(y toàn b+ 
mùa màng. H6n hán ‘trung bình’ x4y ra vào tháng 3, tháng 4 và tháng 8 ho>c tháng 
9 và có th% làm gi4m s4n l"#ng hoa màu. Trong nhBng n;m h6n hán, *7ng lúa c(a 
gia *ình anh chC s4n xu)t *"#c 70 – 80% s4n l"#ng bình th"0ng. 9i'u *ó có nghLa 
là gia *ình anh không có *( l"<ng thDc cho c4 n;m. Chính quy'n *&a ph"<ng *ã 
giúp *N gia *ình anh c3ng nh" các h+ nghèo khác thi!u l"<ng thDc tr?m tr8ng t6i 
th0i *i%m có thiên tai, ho>c cho vay v1n *% phAc h7i s4n xu)t. N;m 2007, gia *ình 
anh *ã *"#c nh-n kho4n vay 5 tri/u *7ng không lãi su)t t5 Ngân hàng chính sách. 
Anh *ã mua m+t chi!c máy *-p lúa *% phAc vA ng"0i dân trong thôn và t5 lúc *ó 
thu nh-p c(a gia *ình anh *ã d?n d?n t;ng lên. Tuy nhiên, thu nh-p t5 máy *-p lúa 
vJn t"<ng *1i nh2 do kh1i l"#ng lúa *-p th)p. 9i'u này có nghLa gia *ình anh vJn 
ch"a th% thoát nghèo.

Hình 35: Tình tr,ng nghèo khó và nh#ng kinh nghi(m &3i phó v+i 
thiên tai c=a m)t gia &ình trJ 

113 IMOLA 2006, trích dgn trong P.Tran và các c%ng s$ (2006).

Có th# nh2n thIy m%t chi.n l,:c &*i phó khác sau thiên tai 
là thay &9i sinh k.. Sau khi xem xét l)i nh@ng thiên tai mà 
h4 &ã tr!i qua trong 30 n5m qua, bao g'm bão, khô h)n, 
l)nh và n,>c bi#n dâng, dgn &.n xâm nh2p mhn, nh@ng 
ng,0i &,:c phBng vIn t)i cIp h% gia &ình / thôn Tam H!i 
2, xã KY Ninh &ã miêu t! các tác &%ng tích liy c<a nh@ng 
vIn &? này dgn &.n m%t s* h% ph!i di c, tìm các c- h%i vi;c 
làm, thay &9i tO nông nghi;p sang nuôi tr'ng th<y s!n và 
di chuy#n sâu h-n vào &It li?n. Do &ó, các cú s*c tO thiên 
tai có th# thay &9i c- b!n m%t cách nhanh chóng các ho)t 
&%ng sinh k. theo các giai &o)n ph+c h'i &*i v>i thiên tai. 
Xét v? nh@ng !nh h,/ng c<a bi.n &9i khí h2u trong t,-ng 
lai, s$ thay &9i các mgu hình sinh k. (liên quan &.n &8a 
hình), &hc bi;t là di c, có th# tr/ lên th,0ng xuyên h-n và 
trên ph)m vi r%ng h-n, ph+ thu%c vào các gi!i pháp son có.

D. 6.3 Chu:n b# cho t*<ng lai?

M%t s* các khuy.n ngh8 &ã &,:c nêu ra &# c!i thi;n các 
bi;n pháp 6ng phó v>i thiên tai hi;n nay. Các khuy.n ngh8 
này &? xuIt Chính ph< nên cung cIp &=y &< cây tr'ng và 
phân bón hóa h4c &# hJ tr: ng,0i dân khôi ph+c các ho)t 
&%ng nông nghi;p tr,>c &ó c<a h4 trong vòng m%t n5m. 
Cùng v>i cung cIp g)o khQn cIp, các chi phí tr,0ng h4c 
và b;nh vi;n c=n &,:c tr: giá trong th0i kY ph+c h'i sau 
thiên tai. Các kho!n vay t,-ng t$ &,:c Ngân hàng chính 
sách cho vay c=n &,:c cIp cho vi;c tái &8nh c, khQn cIp. 
Các mô hình hi;n t)i v? hJ tr: không phân bi;t cho nh@ng 
c%ng &'ng b8 !nh h,/ng b/i thiên tai &ang b8 ch( trích, và 
&ã có &? xuIt r]ng c=n ti.n hành kh!o sát nhanh sau các c-n 
bão, &# &ánh giá s$ mIt mát / m6c &% h% gia &ình, nh0 &ó 
có th# xác &8nh m+c tiêu c=n hJ tr:, &hc bi;t cho nh@ng &*i 
t,:ng th$c s$ c=n.

Nhu c=u t, vIn và hJ tr: c<a các h% nghèo &# gia c* ngôi 
nhà c<a h4 hay t)o ra các cIu trúc vKnh c^u có th# ch*ng 
ch4i v>i thiên tai ngày càng t5ng cing &ã &,:c nêu ra, trong 
&ó m%t s* ph!n h'i / m6c &% thôn/làng bày tB s$ lo ng)i 
v? kh! n5ng c<a h) t=ng &i;n l$c (b*t &i;n) có th# ch8u 
&,:c các c-n bão trong t,-ng lai hay không. 3i?u này ch( 
ra c!nh báo v? các tác &%ng tích liy ti?m n5ng có th# ngày 
càng nhi?u và th,0ng xuyên c<a thiên tai c$c &oan và n,>c 
bi#n dâng &*i v>i h) t=ng c- s/ c<a &8a ph,-ng. Ngoài ra, 
m%t s* ng,0i dân bày tB s$ lúng túng v? nh@ng thay &9i 
mgu hình và qui mô c<a thiên tai, và do &ó h4 không c!m 
thIy &,:c chuQn b8 t*t cho nh@ng di7n bi.n trong t,-ng lai. 
Ph!n h'i c<a xã Vinh Hi?n là m%t ví d+, h4 yêu c=u có &ào 
t)o v? cách th6c ti.p c2n và x^ l" thông tin v? li l+t và bão, 
cách th6c chuQn b8 &*i v>i các thiên tai di7n ra trên qui mô 
l>n h-n, kh*c li;t h-n, các kA n5ng c6u h% ngay l2p t6c và 
nh@ng hJ tr: ban &=u, và cách th6c làm s)ch môi tr,0ng t)i 
&8a ph,-ng sau các tr2n li l>n. 
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Do &ó, trong khi các &áp 6ng v>i thiên tai hi;n t)i c<a &8a 
ph,-ng có th# ho)t &%ng &=y &<, n5ng l$c c<a các h; th*ng 
t9 ch6c / &8a ph,-ng và h; th*ng hJ tr: c%ng &'ng l)i có 
vj quá c5ng do các thiên tai liên quan &.n th0i ti.t x!y ra 
kh*c li;t h-n và dài h-n. T2p trung hi;n nay v? thiên tai / 
tIt c! các cIp có th# &,a &.n l2p k. ho)ch cho nh@ng thay 
&9i th# ch. và cIu trúc m%t cách dài h)n &# &áp 6ng hi;u 
qu! &*i v>i các &i?u ki;n khí h2u th0i ti.t c$c &oan và s$ 
thay &9i c<a th0i ti.t. Khung th# ch. &ã t'n t)i &# &áp 6ng 
v>i th0i ti.t c$c &o)n (‘&*i phó v>i thiên tai’) c=n thích 6ng 

v>i t=n xuIt và ph)m vi c<a nh@ng xu h,>ng trong t,-ng 
lai. Nghiên c6u g=n &ây v? t9 ch6c th# ch. &# &áp 6ng v>i 
B3KH k.t lu2n r]ng trong khi vi;c k.t h:p gi@a các th# ch. 
tham gia vào qu!n l" thiên tai, r<i ro khí h2u và phát tri#n 
t,-ng &*i h)n ch., khung th# ch. &a quy mô do h; th*ng 
CFSC và 3*i tác gi!m nhs thiên tai cho khu v$c mi?n 
Trung Vi;t Nam l)i &,a ra nh@ng ví d+ tích c$c v? vi;c &i?u 
ph*i mà có th# &,:c xây d$ng d$a trên &ó.114

114 Liên minh Châu Âu (EU)/MWH (2006) 



E. Khuy#n ngh1: 6/t 0-7c s4 thích nghi v(i khí h*u trong 
t-'ng lai 

E. 1 Các h%.ng sinh k* 

E. 1.1 Các chi'n l*0c thích &ng cho ba h*4ng sinh k'

1eo các &*i t,:ng tham gia nghiên c6u, có ba h,>ng liên 
quan &.n sinh k. ph+ thu%c vào ngu'n tài nguyên t)i các 
&8a &i#m nghiên c6u, bao g'm:

1. Chuy#n khBi nh@ng khu v$c có nguy c- thiên tai và 
tái &8nh c, t)i các khu v$c khác an toàn h-n, nh,ng 
vgn g=n khu v$c sinh k. truy?n th*ng mà gia &ình 
và b)n bè c<a h4 &ang sinh s*ng, và c* gXng &a d)ng 
hóa các sinh k., ví d+ qua ch5n nuôi gia súc, ch. bi.n 
th$c phQm, k.t h:p nông nghi;p và ng, nghi;p, tìm 
ki.m các công vi;c thuê m,>n, hay các ngu'n thu 
nh2p khác ngoài nông nghi;p k# c! ti?n g^i v? c<a các 
thành viên khác trong gia &ình.  

2. Di c, t)m th0i t>i các khu v$c ngoài vùng sinh k. 
truy?n th*ng mà hi;n gia &ình và b)n bè h4 &ang sinh 
s*ng, v>i ,u tiên v? kh! n5ng tìm ki.m vi;c làm.

3. Di c, hnn t>i các khu v$c ngoài vùng sinh k. truy?n 
th*ng, xây d$ng m%t cu%c s*ng m>i. 

Không th# xác &8nh th6 t$ th$c hi;n c<a các ph,-ng h,>ng 
này cho t>i n5m 2050 hay 2020. Tuy nhiên, không hnn mJi 
ph,-ng h,>ng này là dành riêng cho m%t &*i t,:ng cá 
nhân hay m%t h% gia &ình và sau mJi th. h;, có th# m%t 
ph,-ng h,>ng này sZ trùng v>i ph,-ng h,>ng khác. 12m 
chí ph,-ng h,>ng 3 có th# sZ không dOng l)i/k.t thúc t)i 
m%t &8a &i#m m>i, khi &,:c xác &8nh là không thành công. 
Ph)m vi c<a nghiên c6u này không ph!i là m%t b!n &ánh 
giá m6c &% phù h:p c<a các ph,-ng h,>ng 2 và 3. T2p 
trung chính c<a nghiên c6u này là v? các chi.n l,:c sinh k. 
d$a trên ph,-ng h,>ng th6 nhIt.

3# nâng cao kh! n5ng ph+c h'i c<a các c%ng &'ng ng, 
dân và nông dân t)i vùng ven bi#n, và các &i?u ki;n ngu'n 
l$c c<a h4 &*i v>i nh@ng !nh h,/ng c<a bi.n &9i khí h2u, 
nhi?u nghiên c6u c<a c! Vi;t Nam và qu*c t. &ã &? xuIt 
nhi?u bi;n pháp thích 6ng (tham kh!o danh sách trong 
Ph+ l+c v? tài li;u tham kh!o). Nh@ng bi;n pháp này nh]m 
t5ng kh! n5ng ph+c h'i thông qua các bi;n pháp v? nâng 
cao v*n sinh k., k.t h:p v>i các quá trình hJ tr: v? th# 

ch. &# &,a ra các k.t qu! sinh k. t*t h-n. Các khuy.n ngh8 
&,:c trình bày trong Ph+ l+c 11, &,:c b9 sung b]ng nh@ng 
k.t qu! c<a nghiên c6u này,  bao g'm nh@ng gi!i pháp th$c 
hi;n ngXn, trung và dài h)n. Các khuy.n ngh8 c<a nh@ng 
&*i t,:ng tham gia trong nghiên c6u &,:c &? c2p &.n trong 
ph=n E.2. N.u th$c hi;n theo th6 t$, &,:c &i?u ph*i và 
theo ti.n trình, &ây sZ là các chi.n l,:c thích 6ng cho các 
khu v$c và ngành &# cung cIp ph,-ng h,>ng cho s$ thích 
nghi &*i v>i khí h2u trong t,-ng lai.   

Tránh nh@ng khó kh5n và t*i &a các c- h%i trong vi;c th$c 
hi;n, tuy nhiên, vgn là câu hBi chính. Nghiên c6u này nêu 
ra nh@ng vIn &? t9ng quan và c+ th# c=n &,:c xem xét 
trong vi;c hình thành khung chi.n l,:c thích 6ng và quá 
trình th$c hi;n các bi;n pháp thích 6ng. Nhìn chung, các 
chi.n l,:c thích 6ng c=n quan tâm &.n các th. h; và trong 
mJi th. h;. Các chi.n l,:c này c=n t2p trung vào vi;c làm 
giàu ngu'n tài nguyên và h)n ch. tl l; suy gi!m ngu'n tài 
nguyên &# &!m b!o b?n v@ng sinh k. ven bi#n trong t,-ng 
lai. Chi phí c<a các bi;n pháp thích 6ng ph!i &,:c xem xét 
so v>i chi phí không tri#n khai các bi;n pháp này. Trong khi 
các hi;n t,:ng th0i ti.t c$c &oan có th# ngày rõ ràng, xu 
h,>ng các s6c c5ng sinh k. t)i các vùng nông thôn ven bi#n 
sZ ngày càng t5ng. Các s6c c5ng dài h)n các sinh k. nh)y 
c!m tr,>c khí h2u c=n &,:c gi!i quy.t t)i tIt c! các cIp c<a 
Chính ph< thông qua các cam k.t hJ tr: dài h)n cho các 
gi!i pháp thích 6ng, nh, t5ng c,0ng s$ ph+c h'i cho h; 
sinh thái hohc chuy#n sang các sinh k. ít nh)y c!m v>i khí 
h2u. Giám sát tl l; thay &9i nhanh chóng c<a B3KH sZ 
cho phép &i?u ch(nh m%t cách thích h:p cho nh@ng cam 
k.t này.  

Các vIn &? liên quan &.n qu!n tr8 môi tr,0ng khu v$c 
trong vi;c xây d$ng s$ ph+c h'i các h; sinh thái v>i B3KH 
c=n &,:c &? c2p cùng v>i các bi;n pháp xây d$ng các sinh 
k. ph+c h'i v>i B3KH t)i các khu v$c sinh k. ven bi#n. 
Vi;c này &òi hBi th$c hi;n liên cIp, v>i tinh th=n h:p tác 
và xây d$ng h-n là c)nh tranh, gi@a cIp t(nh, huy;n và xã. 
T,-ng t$ nh, v2y, c=n &)t &,:c s$ &'ng thu2n liên quan 
&.n các vai trò và trách nhi;m khác nhau trong vi;c ti.p c2n 
v>i các quA thích 6ng v>i B3KH.  
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E. 1.2 L2a ch3n các chi+n l%&c thích 4ng phù h&p

Chính ph< không th# gi! &8nh r]ng có m%t cách ti.p c2n 
‘phù h:p v>i tIt c! tr,0ng h:p’ &# qu!n l" thích 6ng. 12m 
chí trong m%t h; sinh thái &-n lj, nh, &ã thIy trong quá 
trình mhn hóa và ng4t hóa &=m Phá Tam Giang – C=u Hai, 
các chi.n l,:c thích 6ng hoàn toàn khác nhau có th# &,:c 
áp d+ng. Các chi.n l,:c thích 6ng &ã &,:c &i?u ch(nh phù 
h:p là c=n thi.t &# xây d$ng các sinh k. có th# thích nghi 
v>i khí h2u cho tOng nhóm trong ba nhóm nói trên, trong 
&ó có nh@ng ng,0i / l)i và nh@ng ng,0i ra &i, và các nhóm 
nhB khác trong n%i b% mJi nhóm này. 

S$ t9n th,-ng do các tác &%ng bi.n &9i khí h2u &.n các 
nhóm khác nhau có quan h; v>i m6c &% t9n h)i tài s!n/
v*n khác nhau, cing nh, kh! n5ng thích 6ng. Các nhóm c2n 
nghèo v>i các tài s!n sinh k. có giá tr8 tO các ngu'n vay ch,a 
tr! có th# &*i mht v>i tình th. tài chính do nh@ng tác &%ng 
ch:t &.n hay tO tO c<a bi.n &9i khí h2u h-n là các nhóm 
nghèo khi các kho!n n: nhB có th# &,:c bB qua. Nói cách 
khác, s$ thi.u các tài s!n v2t chIt c<a các nhóm nghèo, ví d+ 
nhà / chIt l,:ng thIp, có th# khi.n h4 d7 &*i mht v>i các r<i 
ro nh, b8 th,-ng và thi;t m)ng do bão và li l+t. Không có 
kh! n5ng &# tránh không ph!i dùng n,>c b8 bQn, t5ng n5ng 
suIt c<a &It do nhi7m mhn, hay tránh s$ suy gi!m các loài cá 
t)i các khu v$c n,>c nông ch,a &,:c t, nhân hóa, cing có 
th# khi.n ng,0i nghèo d7 &*i mht v>i suy dinh d,kng, s6c 
khBe kém và b8 *m, làm gi!m kh! n5ng t5ng thu nh2p ngo)i 
trO kho!n ti?n ít Bi. 

Các h% gia &ình do nh@ng ng,0i già &6ng &=u, nh@ng ng,0i 
b8 b;nh kinh niên, b8 th,-ng t2t, hay các bà ms &%c thân, 
tIt c! &?u có th# thi.u v*n sinh k. c=n thi.t &# &*i mht v>i 
nh@ng áp l$c c<a bi.n &9i khí h2u. H4 sZ c=n s$ hJ tr: bên 
ngoài nhi?u h-n &# th$c hi;n các chi.n l,:c thích 6ng m%t 
cách thành công cing nh, ít b8 cách ly v? mht xã h%i và kinh 
t.. 1i.u ngu'n lao &%ng trong h% gia &ình, các h% nghèo 
b8 h)n ch. kh! n5ng &Qy lui các r<i ro, và tích liy v*n thông 
qua các chi.n l,:c sinh k. &a d)ng, xem xét &.n vi;c các 
thành viên c<a h% gia &ình &'ng th0i hay l=n l,:t ti.p c2n 
v>i 3 ph,-ng th6c.

Ví d+, b]ng ch6ng tO H'ng L%c cho thIy chi phí &# có th# 
xuIt khQu lao &%ng &*i v>i các lao &%ng nông nghi;p là 
v,:t quá kh! n5ng c<a ng,0i nghèo. T)i KY Ninh, do các 
chi phí ban &=u &# &i làm vi;c trên các tàu cá n,>c ngoài 
thIp h-n, xuIt khQu lao &%ng là ph,-ng án có nhi?u kh! 
n5ng h-n, &hc bi;t &*i v>i các h% gia &ình có các lao &%ng 
xuIt khQu tr/ v?. Nh@ng lao &%ng này cing sZ &ào t)o và 
thuê các thành viên trj h-n trong gia &ình &# thay th. các 
v8 trí làm vi;c c<a h4.

Các chi.n l,:c &,:c thi.t k. &# gi!m s$ t9n th,-ng và khai 
thác nh@ng l:i th. c<a môi tr,0ng khác nhau / &8a ph,-ng 
cing rIt c=n thi.t. Các ng, dân &ánh bXt g=n b0 sZ c=n s$ 

hJ tr: &# có th# &ánh bXt cá xa b0 hohc các ho)t &%ng sinh 
k. ngoài &ánh bXt cá, n.u vi;c Im lên c<a &)i d,-ng dgn 
&.n các loài cá / trong vùng n,>c nông di chuy#n ra khBi 
b0 bi#n, &.n các vùng n,>c mát h-n, sâu h-n. T)i phá Tam 
Giang, n'ng &% mu*i cao do xâm nh2p c<a n,>c bi#n vào 
c^a sông có th# yêu c=u nuôi tr'ng nh@ng loài cá có th# 
thích nghi v>i &% mu*i. 1eo &ó, nuôi cá l'ng, kA thu2t 
chính hi;n &ang &,:c s^ d+ng có th# là không phù h:p. 
Ng, dân có th# ph!i h4c nh@ng kA thu2t m>i, chuy#n &9i 
sang các d+ng c+ m>i &# thích 6ng v>i vi;c thay &9i n-i c, 
trú. B!n thân n-i c, trú có th# r%ng h-n và có th# giàu tài 
nguyên h-n.  

T)i H'ng L%c, b8 !nh h,/ng b/i h)n hán, l:i th. có th# t2n 
d+ng / môi tr,0ng &'i núi là xây d$ng thêm các h' d$ tr@ 
n,>c. Các h' ch6a n,>c c)n ki;t có th# &,:c n)p nhân t)o 
l)i v>i l,:ng n,>c li thOa. Vào gi@a hohc cu*i th. kl, m%t 
di;n tích l>n n,>c trong &It li?n có th# là thích h:p cho 
câu cá gi!i trí và &i thuy?n g=n v>i khu v$c &'i núi có rOng 
có th# ch6ng minh là &8a &i#m hIp dgn khách du l8ch. Xu 
h,>ng mô hình các khu ngh( d,kng sinh thái du l8ch d$a 
vào c%ng &'ng, nh, &ã thIy / các &!o 1ái Bình D,-ng, có 
th# t*i &a hóa thu nh2p và t)o vi;c làm t)i &8a ph,-ng cùng 
v>i vi;c b!o t'n rOng và tài nguyên &It ng2p n,>c.115

E. 1.3 "#nh nghEa l-i v, ch&c n?ng c)a khuy'n 
nông

3# có th# th$c hi;n thành công nh@ng bi;n pháp &? xuIt / 
trên, vi;c thay &9i cách th6c cung cIp các d8ch v+ khuy.n 
nông là rIt c=n thi.t.116 3*i v>i h=u h.t các sinh k. nông 
thôn vùng ven bi#n ch8u nhi?u r<i ro nhIt, bi.n &9i khí 
h2u là tr,0ng h:p &=u tiên tIn công tr$c ti.p vào ngu'n 
v*n (ngu'n tài nguyên) t$ nhiên. Khi th$c hi;n các bi;n 
pháp &# có &,:c sinh k. t*t h-n t)i các vùng ch8u nhi?u r<i 
ro nhIt do bi.n &9i khí h2u, nâng cao kh! n5ng ph+c h'i 
sinh thái là m%t hình th6c hJ tr: quan tr4ng &# chuy#n &9i 
các ngu'n tài s!n t$ nhiên thành ngu'n v*n t$ nhiên. N.u 
thi.u s$ hJ tr: này, sinh k. c<a nh@ng ng,0i nghèo, nh@ng 
ng,0i ph!i d$a vào ngu'n tài nguyên thiên nhiên sZ tr/ nên 
không b?n v@ng. Canh tác và &ánh cá thân thi;n h-n v>i 
môi tr,0ng sZ m%t chi.n thXng &*i v>i môi tr,0ng. Tuy 
nhiên, b?n v@ng v? mht môi tr,0ng, nh,ng các s!n phQm 
chIt l,:ng vgn c=n ph!i có ng,0i mua, và các s!n phQm t)o 
giá tr8 gia t5ng h,>ng t>i các th8 tr,0ng c+ th# sZ mang l)i 
nhi?u l:i nhu2n h-n. Khuy.n nông nông thôn c=n m/ r%ng 
ph)m vi tO vi;c hJ tr: các nông dân và ng, dân sang vi;c 
l$a ch4n các y.u t* &=u vào t*t h-n, &# có th# t)o th8 tr,0ng 
t*t h-n cho các s!n phQm &=u ra. Ti.p t+c gi!m &ói nghèo 
và t5ng tr,/ng c<a t=ng l>p trung l,u sZ t)o ra s$ &ánh giá 
cao h-n trên th8 tr,0ng v? giá tr8 c<a an toàn th$c phQm, &# 
duy trì s6c khBe con ng,0i và môi tr,0ng. 3# khuy.n khích 

115 Parsons M, 1993; 1995. Malek-Zadeh E., 1996.
116 Shanks, E. and Turk, C. (2001)
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s$ ph+c h'i sinh thái xã h%i, các d8ch v+ khuy.n nông c=n 
t2p trung m)nh mZ vào vi;c &!m b!o ti.p c2n t*t h-n các 
th8 tr,0ng có th# chào giá cao h-n cho nh@ng s!n phQm &ã 
&,:c ki#m ch6ng là giúp t5ng tr,/ng b?n v@ng do &áp 6ng 
&,:c các tiêu chuQn qu*c t.. 

E. 1.4 Cân bFng các m=c tiêu vùng và $#a ph*<ng

B!n thân các d8ch v+ khuy.n nông c=n &)t &,:c s$ cân b]ng 
gi@a &!m b!o các m+c tiêu c<a Chính ph< và &áp 6ng các 
yêu c=u sinh k. &8a ph,-ng. Các d8ch v+ này c=n &!m b!o 
th*ng nhIt t*i &a " ki.n cing nh, gi!m thi#u s$ khác bi;t 
v? l:i ích. C! các nông dân lgn Chính ph< &?u quan tâm 
&.n chIt l,:ng môi tr,0ng &It và tài nguyên n,>c &,:c 
duy trì / m6c &% cao, &a d)ng sinh h4c nông nghi;p &,:c 
b!o v;. Tuy nhiên, &# theo &u9i m%t chi.n l,:c nâng cao 
xuIt khQu, Chính ph< có th# thúc &Qy vi;c t2p trung nhi?u 
h-n vào &%c canh. Còn nông dân tr'ng tr4t và nuôi tr'ng 
th<y s!n có th# mong mu*n t*i &a các c- h%i thu nh2p và 
gi!m thi#u r<i ro b]ng canh tác nhi?u lo)i khác nhau, và 
h,>ng t>i &a d)ng hóa s!n phQm. Do bi.n &9i khí h2u, &%c 
canh có th# ch8u nhi?u r<i ro h-n do s$ lan truy?n c<a sâu 
b;nh, hay do li l+t, bão, khô hóa hay nhi7m mhn. S^ d+ng 
nhi?u loài khác nhau trong nuôi tr'ng th<y s!n &,:c xem 
là t5ng s$ thích 6ng &*i v>i b;nh t2t. Ngoài ra, vi;c k.t h:p 
qu!n l" n,>c trong nông nghi;p và nuôi tr'ng th<y s!n 
cing &,:c ch6ng minh là mang l)i l:i ích. Các nghiên c6u 
g=n &ây &ã ch( ra r]ng, có rIt nhi?u ti?m n5ng kinh t. t)i 
khu v$c ven bi#n mi?n Trung Vi;t Nam trong vi;c s^ d+ng 
n,>c t,>i tiêu trong nông nghi;p &# qu!n l" s$ thay &9i &% 
mhn t)i các khu v$c nuôi tr'ng th<y s!n n,>c l:.117

E. 1.5 Áp d=ng ph*<ng pháp ti'p c(n vùng $% 
qu.n lG tài nguyên thiên nhiên ven bi%n dHa trên 
c7ng $2ng (CBCNRM)

Các cán b% c<a chính quy?n t(nh Hà TKnh &ã xác &8nh 
nh@ng ng, dân s*ng g=n b0 / vùng ven bi#n là nhóm nghèo 
ch8u r<i ro nhi?u nhIt t)i t(nh này. Ph!i &*i mht v>i s$ suy 
gi!m nhanh chóng các ngu'n tài nguyên &ánh bXt cá ven 
bi#n, h4 nh2n thIy s$ c=n thi.t ph!i áp d+ng cách ti.p c2n 
vùng c<a CBCNRM, nh, m%t bi;n pháp &# &i?u ch(nh và 
t5ng c,0ng kh! n5ng ph+c h'i c<a nh@ng ngu'n tài nguyên 
cho sinh k. tr,>c nh@ng !nh h,/ng c<a bi.n &9i khí h2u. 
Mô hình vùng sinh k. t,-ng t$ &ang &,:c IMOLA, CIDA, 
các t9 ch6c và c- quan &8a ph,-ng khác cùng tri#n khai 
t)i vùng &=m phá Tam Giang – C=u Hai. K.t qu! cho thIy 
cách ti.p c2n này &hc bi;t quan tr4ng trong th0i gian các 
loài ph+c h'i sau !nh h,/ng c<a khí h2u, khi các ngu'n l$c 
&ang nhanh chóng &,:c h'i ph+c, nh, &ã x!y ra t)i &=m 
sau tr2n li n5m 1999. T)i Hà TKnh, các cán b% &8a ph,-ng 
&ã thIy các nhóm &ánh cá ven b0 mi7n c,kng khi tham gia 

117 M)ng l,>i &*i tác Vi;t Nam – Hà Lan, 2009.

vào các bi;n pháp b!o t'n CBCNRM, v>i nJi lo v? vi;c 
nh@ng ng,0i khác không tham gia vào ch,-ng trình nh, 
mình sZ l:i d+ng &# &ánh bXt tài nguyên. “N.u chúng tôi 
không &ánh bXt, thì ng,0i khác sZ làm” là &i?u mà rIt nhi?u 
ng,0i nghK, và cách suy nghK này &ã tOng là nguyên nhân 
c<a hàng lo)t các hành &%ng không b?n v@ng, k# c! &ánh 
bXt các loài ch,a tr,/ng thành. L0i gi!i / &ây là hJ tr: hình 
thành m%t nhóm, bao g'm các nhóm thành viên lân c2n và 
m4i thành viên c=n ph!i tuân theo nh@ng qui &8nh chung. 

E. 1.6 H- t>ng v4i c< c/u sinh k'

Các tác &%ng c<a n,>c bi#n dâng t)i các khu v$c nghiên 
c6u yêu c=u các bi;n pháp qu!n l" thích 6ng và các vIn &? 
ho)ch &8nh r%ng h-n &*i v>i sinh k. vùng ven bi#n và h; 
sinh thái. Xét v? mht tác &%ng, n,>c bi#n dâng cao có th# sZ 
gi*ng nh, m%t c-n li lên tO tO. Trong khi nó có vj không 
!nh h,/ng t>i các tài s!n hay s$ an toàn c<a con ng,0i, n.u 
không theo dõi, n,>c bi#n dâng sZ d=n làm mIt cân b]ng 
sinh k. c<a vùng ven bi#n. Nh, &ã &? c2p t>i trong các 
ph=n tr,>c, &*i v>i nuôi tr'ng th<y s!n / 1Oa 1iên Hu., 
vi;c n,>c bi#n dâng cao mà không &,:c theo dõi trong dài 
h)n sZ làm thay &9i cIu trúc v2t l" c<a khu &=m phá; thay 
&9i h; sinh thái, t5ng &% mhn, và tính &a d)ng c<a các loài. 
3*i v>i ng, dân, l:i ích có &,:c tO vi;c t5ng b? mht n,>c 
cho &ánh bXt cá và nuôi tr'ng th<y s!n có th# ph!i &ánh &*i 
b]ng nh@ng thay &9i sinh thái. “Làm cách nào &# xây d$ng” 
hay “ Làm cách nào &# không xây d$ng” có th# là câu hBi 
chính trong bIt kY chi.n l,:c thích 6ng dài h)n nào.

E. 1.7 “XI lG có qu.n lG”

Png phó v>i n,>c bi#n dâng có th# th$c hi;n b]ng cách 
thi.t l2p các rào chXn bi#n v2t l", nh, các &ê kè, hay nh, 
cách xây d$ng nhà, nâng cao d=n các c%t hohc xây nhà n9i, 
hay các ph,-ng pháp h) t=ng mang tính v2t l" khác. “X^ 
l" có qu!n l"” nh, m%t cách 6ng phó thích 6ng là m%t gi!i 
pháp khác, &hc bi;t khi ng2p l+t có th# không tác &%ng tiêu 
c$c t>i s^ d+ng &It, mà có th# t)o ra m%t lá chXn sinh h4c 
hay là c- h%i sinh k.. Vi;c &,a ra khái ni;m “X^ l" có qu!n 
l"” cho phép “vùng ven b0 rút lui t>i m%t tuy.n m>i &# 
phòng th<” trong khi hJ tr: tích c$c và t5ng c,0ng các quá 
trình t$ nhiên ven bi#n &# t)o ra m%t môi tr,0ng s*ng m>i 
nh, bãi l=y, vùng &=m mu*i và c'n cát.118  “X^ l" có qu!n 
l"” có th# thông qua vi;c l:i d+ng vi;c n,>c bi#n xâm nh2p 
tO tO &# tr'ng các lá chXn sinh h4c, nh, tr'ng rOng ng2p 
mhn, và khuy.n khích phát tri#n các loài có vB và các tài s!n 
sinh k. có n5ng suIt c<a vùng &=m, ch6 không ch( s^ d+ng 
&# nuôi tr'ng th<y s!n. V>i gi! thi.t v? các r<i ro do s$ gia 
t5ng m)nh c<a các y.u t* th0i ti.t, c=n ph!i có qui ch. &# 

118 Klein, R., M. Smit, H. Goosen, and C. Hulsbergen. 1998. S$ ph+c 
h'i và t9n th,-ng: 3%ng h4c ven b0 c<a h; th*ng &ê Hà Lan. !e 
Geographical Journal 164:259-268.
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thi.t l2p các vùng &;m (ví d+ 500 mét tính tO ranh gi>i vùng 
n,>c m>i), trong &ó “x^ l" có qu!n l"” &,:c áp d+ng, và bên 
ngoài vùng &;m các công trình h) t=ng thi.t y.u, các c- s/ 
xã h%i c%ng &'ng và có th# nhà / t, nhân, có th# &,:c b* trí 
l)i. Trong m%t s* tr,0ng h:p, vi;c ho)ch &8nh các &8a &i#m 
trong t,-ng lai cho các c- s/ h) t=ng m>i nh, &,0ng, &i;n, 
chùa, nghKa trang sZ là các y.u t* c=n xem xét trong các k8ch 
b!n n,>c bi#n dâng, n.u các gi!i pháp v? h; th*ng lá chXn 
bi#n không &,:c l$a ch4n. 

V>i kh! n5ng các hi;n t,:ng th0i ti.t di7n ra th,0ng xuyên 
h-n, m)nh mZ h-n và th0i gian dài h-n, có th# các làng 
nông nghi;p và &ánh cá ven bi#n sZ r0i &i, và thi.t l2p ho)t 
&%ng t)i m%t n-i nào khác tr,>c khi có bIt kY k8ch b!n nào 
v? các m6c &% xâm nh2p c<a n,>c bi#n, nh]m tránh !nh 
h,/ng t>i &i?u ki;n kinh t. c<a các h% gia &ình. 3i?u này 
nh, m%t ph=n c<a vi;c chuy#n &9i sinh k. tO canh tác sang 
&ánh bXt cá, hay tO canh tác và &ánh bXt cá sang các ngu'n 
thu nh2p không ph!i tO trang tr)i. Nh@ng h% gia &ình có 
th# &9i chJ /, nh,ng vgn ti.p t+c sinh k. ci t)i các khu v$c 
có ngu'n tài nguyên có nguy c- b8 !nh h,/ng t,-ng t$ mà 
h4 có th# ti.p c2n. Hohc h4 có th# l$a ch4n ph,-ng án di 
c, hohc tái &8nh c, hnn / n-i khác. 

Nh@ng ng,0i l$a ch4n ph,-ng án r0i bB tO tO, có chi.n 
l,:c t>i các khu v$c có n?n &It cao h-n, bên c)nh vi;c 
hình thành l)i các nhóm &# gi!m b>t nguy c- &*i mht v>i 
các thiên tai, h4 có th# l:i d+ng các c- h%i sinh k. m>i v? 
&ánh bXt cá và nuôi tr'ng th<y s!n. H4 có th# gia nh2p v>i 
nhóm các nông dân &ang chuy#n &9i sinh k., nh@ng ng,0i 
&ã ph!i &*i mht v>i vi;c gi!m n5ng suIt v+ mùa do gia t5ng 
xâm mhn. Các c- h%i khác có th# là nuôi tr'ng th<y s!n t)i 
nh@ng vùng &=m phá m/ r%ng hay c^a sông, khuy.n khích 
phát tri#n các loài cB bi#n có th# 5n &,:c và tr'ng các loài 
th$c v2t n5ng suIt khác, và mua các tàu thuy?n &ánh bXt cá 
l>n h-n &# &ánh bXt xa b0, v>i &i?u ki;n các c!ng m>i an 
toàn h-n &,:c xây d$ng b]ng cách m/ r%ng c^a bi#n. Các 
k8ch b!n hi;n t)i cho thIy c=n hàng th2p kl &# th$c hi;n 
x^ l" có qu!n l" hay rút lui m%t cách chi.n l,:c, tuy nhiên 
các k. ho)ch xây d$ng các h; th*ng &ê sZ c=n ph!i th$c 
hi;n s>m h-n do công vi;c này &òi hBi chi phí l>n. V>i các 
phân tích chi phí – l:i ích nh, v2y, và các k.t qu! c<a vi;c 
&ánh &9i, các quy.t &8nh v? vi;c k.t h:p hai cách ti.p c2n 
c- b!n này và cách th6c tri#n khai c=n &,:c bXt &=u ngay 
tO bây gi0.

3i?u này không có nghKa là sZ không có gi!i pháp cho t,-ng 
lai. Nh, &ã &? c2p tr,>c &ó, trong khi m%t di;n tích l>n c<a 
Xã H'ng L%c có th# &,:c t2n d+ng tO vi;c chuy#n &9i thành 
h' do xây d$ng m%t &2p n,>c, nh@ng ng,0i nông dân không 
th# tr'ng lúa trong t,-ng lai có th# mong mu*n nhìn thIy 
vùng &It tr'ng tr4t v>i n5ng suIt thIp c<a h4 &,:c chuy#n 
&9i &# nuôi tr'ng th<y s!n. Trong tr,0ng h:p này, có th# t)o 
ra nh@ng vùng &It ng2p n,>c cho nuôi tr'ng th<y s!n. 

3!m b!o t,-ng lai b?n v@ng cho các vùng sinh k. ven bi#n 
yêu c=u qu!n l" chi.n l,:c m%t cách tích c$c. C=n xác &8nh 
và &ánh giá s$ &ánh &9i khi tri#n khai các gi!i pháp h) t=ng 
c6ng và m?m, v>i các tác &%ng xã h%i, kinh t. và v2t chIt t)i 
m%t s* t(nh. S$ tham gia r%ng rãi c<a c%ng &'ng trong quá 
trình &ánh giá và quá trình ra quy.t &8nh cu*i cùng c=n ph!i 
minh b)ch. Trong khi áp d+ng các nguyên tXc phòng ngOa 
cho h=u h.t các quy.t &8nh có liên quan &.n B3KH, c=n 
son sàng nXm bXt các c- h%i sinh k. m>i có th# xuIt hi;n 
do B3KH và c=n ph!i thúc &Qy cách th6c &=u t, &# hi;n 
th$c hóa chúng. 3*i v>i khu v$c ven bi#n mi?n Trung, các 
c- h%i quan tr4ng nhIt có lZ là nh@ng c- h%i có th# &,a ra 
các chi.n l,:c sinh k. thay th. d$a trên các chi.n l,:c sinh 
k. d$a vào ngu'n tài nguyên. 3ánh bXt cá và tr'ng tr4t &# 
thích 6ng v>i B3KH &òi hBi th0i gian cho vi;c áp d+ng các 
loài cá m>i và các gi*ng cây tr'ng m>i ít ph+ thu%c vào hóa 
chIt. Xây d$ng và b!o d,kng c- s/ h) t=ng b!o v; c6ng và 
m?m, bao g'm tr'ng rOng ng2p mhn, h; th*ng &ê, nhà / 
thích 6ng v>i khí h2u và nhà t)i các khu v$c &8nh c, m>i sZ 
t)o các c- h%i cho lao &%ng có kA n5ng và bán các s!n phQm 
chIt l,:ng / &8a ph,-ng. Các tài s!n du l8ch ven bi#n ch*ng 
ch8u &,:c v>i B3KH sZ t)o ra các c- h%i t,-ng t$. S^ d+ng 
ph,-ng pháp truy?n thông s^ d+ng internet &# t5ng c,0ng 
nh2n th6c v? các xu h,>ng thay &9i khí h2u và h; th*ng 
c!nh báo s>m c<a các hi;n t,:ng th0i ti.t &# có th# bán 
và ti.p th8 các s!n phQm có th# t5ng tính hi;u qu! và c)nh 
tranh và gi!m b>t các chi phí giao d8ch.

E. 1.8 C< s6 h- t>ng m4i nh* m7t c< h7i sinh k' m4i

Xây d$ng c- s/ h) t=ng b!o v; m>i, và các khu v$c m>i &# 
tái &8nh c, các c%ng &'ng ven bi#n khBi các khu v$c nguy 
hi#m &ht ra các vIn &? liên quan t>i qu!n l" &8a ph,-ng v? 
các 6ng phó h) t=ng c- s/, !nh h,/ng tr$c ti.p t>i sinh k. 
ven bi#n. Các vIn &? c=n &,:c nêu ra bao g'm các nhu c=u 
v? ho)ch &8nh có s$ tham gia c<a m4i ng,0i &# &!m b!o 
&8a &i#m, chIt l,:ng xây d$ng và các &óng góp c<a ng,0i 
dân &8a ph,-ng trong quá trình ho)t &%ng và b!o d,kng. 
Nh@ng n%i dung &ã &,:c nêu ra trong các phát tri#n h) t=ng 
hi;n t)i c<a xã, và &,:c Shanks và Turk tóm tXt nh, sau: 

Mong mu*n &,:c tham gia nhi?u h-n trong l2p k. 
ho)ch và qu!n l" h) t=ng c<a các cán b% xã và ph,0ng 
&# t5ng vi;c làm và phát tri#n kinh t. &8a ph,-ng, 
gi!m chi phí xây d$ng và c!i thi;n chIt l,:ng xây 
d$ng, cing nh, t)o ra tính s/ h@u c<a &8a ph,-ng.

Yêu c=u nhi?u thông tin h-n và tham gia vào quá trình 
ra quy.t &8nh c<a c%ng &'ng dân c, nghèo

Nhu c=u phân b9 ngu'n l$c &# b!o d,kng, &# &!m b!o 
gánh nhng chi phí b!o d,kng không &9 lên &=u ng,0i 
nghèo m%t cách không cân x6ng. Các c- ch. &óng góp 
linh ho)t có th# giúp gi!m b>t gánh nhng này. 
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Gi!i quy.t các vIn &? v? qu!n tr8, thông qua làm rõ và 
nâng cao vai trò qu!n l" &8a ph,-ng và các nhóm b!o 
d,kng, và tách bi;t các ch6c n5ng ki#m tra và qu!n l" 
&# &!m b!o có trách nhi;m và tính minh b)ch h-n.  119

Hai tác gi! &ã phát hi;n ra r]ng vi;c ,u tiên s^ d+ng các 
lao &%ng, th,0ng không kA n5ng, và nguyên v2t li;u &8a 
ph,-ng trong các h:p &'ng xây d$ng là ,u tiên cao, và vIn 
&? này c=n &,:c &ánh giá và th*ng nhIt nh, m%t ph=n các 
th,-ng th!o h:p &'ng tO &=u. Các h:p &'ng xây d$ng m>i 
mang l)i c- h%i vi;c làm cho công nhân xây d$ng, nh,ng 
th,0ng là nh@ng lao &%ng có kA n5ng / n-i khác, ch6 không 
ph!i là cho các lao &%ng &8a ph,-ng thi.u kA n5ng. Các h:p 
&'ng này cing &? ngh8 ,u tiên vi;c mua các nguyên v2t li;u 
xây d$ng t)i &8a ph,-ng, ch6 không nh2p khQu. 3ào t)o 
ngh? và tái kA n5ng cho các lao &%ng &8a ph,-ng &,:c th$c 
hi;n tr,>c bIt kY ch,-ng trình xây d$ng công &# 6ng phó 
v>i bi.n &9i khí h2u có th# giúp gi!i quy.t s$ mIt cân b]ng 
này. Các vIn &? quan tâm chính khác bao g'm vi;c “phân 
bi;t rõ ràng gi@a s^ d+ng các &óng góp lao &%ng công c%ng 
và thuê m,>n lao &%ng có tr! l,-ng trong xây d$ng”, và xây 
d$ng “nh@ng h,>ng dgn v? vi;c thuê m,>n lao &%ng &8a 
ph,-ng, v? m6c l,-ng phù h:p cho công vi;c xây d$ng, các 
nghKa v+ c<a th=u ph+, và giám sát”.120

Vi;c xây d$ng các làng m>i &# tái &8nh c, hay di c, các h% 
gia &ình &,a ra các vIn &? khác v? s$ tham gia trong quá 
trình ra quy.t &8nh và l2p k. ho)ch trong vi;c l$a ch4n &8a 
&i#m, và các ki#u dáng xây d$ng. 3*i v>i các nhóm di c,, 
vi;c thông báo tr,>c rIt quan tr4ng &# h4 có th# ti.p c2n 
các c- h%i tái kA n5ng, nh0 &ó h4 có th# có c- h%i xin vi;c 
trong các công trình xây d$ng / khu v$c m>i. Nh@ng c- 
h%i nh, v2y có th# cung cIp ngu'n v*n tài chính c=n thi.t 
&# gia t5ng sinh k. hi;n th0i hohc t)o ra các ngu'n l$c m>i 
cho thu nh2p ngoài nông tr)i. T)i mi?n Trung, các c- ch. 
tái &8nh c, &ã &,:c ho)ch &8nh vgn ti.p t+c &,:c tri#n khai 
/ qui mô l>n. Ví d+, theo báo báo có g=n 19.000 h% gia &ình 
/ Qu!ng Nam sZ &,:c tái &8nh c, khBi khu v$c có nguy c- 
li cao &.n n5m 2020. 1eo ch< t8ch UBND Qu!ng Nam, 
tái &8nh c, sZ &,:c kéo dài trong su*t 12 n5m, v>i chi phí 4 
nghìn t( VND (222 tri;u USD).121

E. 1.9 Sinh thái xã h7i $òi hJi qui ho-ch không gian

Nh@ng hJ tr: tr$c quan là m%t công c+ c=n thi.t &# thúc 
&Qy s$ tham gia c<a c%ng &'ng trong vi;c xây d$ng các 
119 Shanks, E. and Turk, C. (2001), Các khuy.n ngh8 v? chính sách tO 
ng,0i nghèo, tham vIn &8a ph,-ng khi xây d$ng ch< th!o chi.n l,:c 
toàn di;n v? t5ng tr,/ng và gi!m nghèo(Quy#n II: Các k.t qu! và 
phát hi;n) World Bank, ActionAid, Catholic Relief Services, Oxfam 
GB, Plan t)i Vi;t Nam và SCUK cho nhóm công tác v? nghèo, Hà 
N%i, trang 4.
120  ibid, p.6 
121 Viet Nam News 11/08/2009. 

chi.n l,:c thích 6ng. Tuy nhiên các ph,-ng ti;n này m>i 
ch( c=n thi.t &# &!m b!o v? trách nhi;m môi tr,0ng trong 
quá trình xây d$ng các ph,-ng án phát tri#n c<a k. ho)ch 
phát tri#n KT-XH. Hi;n t)i, nh@ng khía c)nh không gian 
nh, v2y không có trong các k. ho)ch phát tri#n KT-XH 
c<a t(nh. Nh@ng k. ho)ch phát tri#n KT-XH t2p trung vào 
nh@ng ,u tiên &*i v>i các bi;n pháp &# có th# &)t &,:c các 
m+c tiêu t5ng tr,/ng c+ th# trong th0i gian k. ho)ch thông 
qua hàng lo)t các &=u t, kinh t. xã h%i t,-ng 6ng. Vi;c &,a 
các khía c)nh không gian trong vi;c thi.t k. và th$c hi;n 
các ch,-ng trình công c%ng là m%t b,>c quan tr4ng. Tuy 
nhiên, vi;c thi.t k. này c=n &,:c th$c hi;n thông qua vi;c 
xem xét m%t cách toàn di;n các gi!i pháp kh! thi khác, và 
nh, m%t ph=n c<a s$ &'ng thu2n chung &# &)t &,:c các 
m+c tiêu và các vIn &? ph!i &ánh &9i nh, &ã &,:c nêu ra 
trong k. ho)ch c<a T(nh. 

H,>ng dgn c<a Chính ph< (ví d+ qua 1ông t,) có th# 
h@u ích &# &8nh h,>ng quá trình, thông qua vi;c bXt bu%c 
k.t h:p các b!n &' GPS/GIS v? thiên tai vào các k. ho)ch 
phát tri#n KT-XH c<a t(nh, k. ho)ch hàng n5m, và vào 
trong quá trình &ánh giá môi tr,0ng chi.n l,:c (3MC). 
Vi;c áp d+ng công c+ này có th# ch( ra v8 trí c<a các d$ án 
phát tri#n m>i cing nh, nh@ng thay &9i &,:c &? xuIt so 
v>i ph,-ng án hi;n nay m>i, và ch( ra cách th6c nh@ng d$ 
ki.n này có th# b9 sung nh, th. nào cho s^ d+ng &It hi;n 
nay và d$ ki.n, có tính &.n nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i 
khí h2u. H,>ng dgn này có th# giúp minh b)ch và hJ tr: xã 
h%i hóa vi;c ho)ch &8nh phát tri#n. 3ây cing có th# là m%t 
bi;n pháp th$c t. &# tri#n khai th$c hi;n các chính sách 
phát tri#n b?n v@ng c<a Ch,-ng trình 21, mà tr4ng tâm là 
phát tri#n b?n v@ng ph!i d$a trên tr+ c%t v? môi tr,0ng, xã 
h%i và kinh t.. M%t s* 1ông t, và Ch( th8 hJ tr: vi;c k.t 
h:p các n%i dung c<a Ch,-ng trình 21 vào vi;c ho)ch &8nh 
phát tri#n kinh t. xã h%i do Chính ph< thông qua, bao g'm 
Ngh8 &8nh 33/2004/CT-ug c<a 1< t,>ng Chính ph< &ã 
h,>ng dgn r]ng các k. ho)ch kinh t. xã h%i c=n t2p trung 
nhi?u h-n vào chIt l,:ng t5ng tr,/ng và ph!n ánh các ch( 
s* v? chIt l,:ng s*ng, phát tri#n con ng,0i, phát tri#n xã 
h%i và b!o v; môi tr,0ng.

B,>c &=u tiên có th# th$c hi;n là l'ng ghép l2p k. ho)ch 
s^ d+ng &It d$a trên GPS/GIS vào 3ánh giá Môi tr,0ng 
Chi.n l,:c (3MC) c<a các d$ án m>i, nh, m%t ph=n c<a 
quá trình xây d$ng k. ho)ch phát tri#n KT-XH. K.t h:p 
nh@ng tác &%ng c<a s^ d+ng &It b]ng GPS/GIS nh, m%t 
ph=n c<a l2p K. ho)ch phát tri#n 5 n5m và hàng n5m, cing 
nh, các k. ho)ch / &8a ph,-ng có th# là m%t b,>c ti.p theo. 
3i?u này sau &ó cho phép các xã xây d$ng các k. ho)ch s^ 
d+ng &It có s$ tham gia c<a c%ng &'ng &# áp d+ng nh, vi;c 
6ng phó có qu!n l" &,:c tích h:p m6c &8a ph,-ng cho các 
tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u ngXn và dài h)n.  
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E. 1.10 Bi'n $9i khí h(u và s&c khJe

Trong khuôn kh9 nghiên c6u này không th# trình bày 
h.t toàn b% các !nh h,/ng c<a bi.n &9i khí h2u &*i v>i 
s6c khBe. Tuy nhiên các khu v$c ven bi#n sZ ngày càng 
tr/ thành các khu v$c d7 ch8u các m*i hi#m nguy, nh,ng 
nh@ng r<i ro này có th# &,:c qu!n l" t*t nhIt b]ng v5n hóa 
t$ phòng v; &ã có tO lâu và các h; th*ng &,:c xây d$ng và 
hJ tr: t)i chJ. Bi.n &9i khí h2u &,:c cho là sZ làm lây lan 
các r<i ro v? s6c khBe môi tr,0ng, cing nh, b;nh t2t và 
th,-ng vong do các hi;n t,:ng th0i ti.t khXc nghi;t, &hc 
bi;t &*i v>i ng,0i nghèo.122 3*i v>i ng,0i nghèo, và v>i ph+ 
n@, &hc bi;t v>i nh@ng bà ms &%c thân và các h% gia &ình 
làm nông nghi;p có ch< h% là n@ thì nh@ng r<i ro do thiên 
tai liên quan t>i th0i ti.t càng cao h-n, do nh@ng tác &%ng 
v? mht v2t l", c%ng v>i vi;c thi.u ti.p c2n v>i thông tin và 
chIt l,:ng nhà / thIp. Nh@ng r<i ro v? lây b;nh cing có th# 
cao h-n, do không có kh! n5ng ti.p c2n v>i các gi!i pháp 
thay th. n.u ngu'n n,>c u*ng b8 ô nhi7m. M%t s* d)ng 
b!o hi#m y t. toàn c=u sZ c=n &,:c xem xét &# gi!i quy.t 
nh@ng thách th6c này, thông qua s$ h:p tác gi@a Nhà n,>c 
và kh*i t, nhân.  

E. 1.11 V8n con ng*+i và di c*

Nh, m%t ph=n c<a nh@ng vIn &? v? s6c khBe, v*n con ng,0i 
&ang t5ng do s$ son có c<a lao &%ng tr,/ng thành. Trong 
khi xét v? mht ngXn h)n, các gia &ình &ông con là t,-ng &*i 
nghèo, v? mht dài h)n h4 có th# tr/ nên sung túc h-n n.u 
nh@ng &6a con tr,/ng thành có kh! n5ng t)o thu nh2p cho 
gia &ình. Tuy nhiên, kh! n5ng ki.m &< ti?n &# g^i v? cho gia 
&ình &òi hBi ph!i có công vi;c &,:c tr! l,-ng t*t, th,0ng là 
cho nh@ng ng,0i có kA n5ng t*t. 3*i v>i ng,0i nghèo, vi;c 
h4c &,:c nh@ng kA n5ng ngh? nghi;p phi nông nghi;p hay 
phi ng, nghi;p có th# rIt khó kh5n. Áp l$c cu%c s*ng hàng 
ngày có th# h)n ch. nh@ng c- h%i &# &=u t, vào nh@ng kA 
n5ng khác ngoài nông nghi;p. Khi nh@ng nh@ng kA n5ng này 
có th# &,:c truy?n l)i trong gia &ình, thì cing rIt khác nhau.

Ví d+ t)i Xã H'ng L%c, các nông dân phàn nàn r]ng &It &,:c 
phân cho h4 &# tr'ng tr4t là rIt nhB. Nh@ng ng, dân g=n b0 
/ Xã KY Ninh thì than phi?n r]ng các ngu'n tài nguyên bi#n 
&ang ngày càng c)n ki;t. C! hai xã &?u thIy c=n ph!i b9 sung 
cho sinh k. này b]ng các ngu'n thu nh2p khác. Do nh@ng 
gi!i pháp/l$a ch4n &# t5ng thu nh2p ngoài trang tr)i t)i &8a 
ph,-ng qua vi;c làm thuê cho ng,0i khác là rIt h)n ch., di 
c, t)m th0i hay di c, hnn tr/ thành m%t l$a ch4n h:p l" và 
ngày càng t5ng. Tuy nhiên, di c, thì l)i b8 h)n ch. do thi.u 
các kA n5ng lao &%ng c=n thi.t mà th8 tr,0ng yêu c=u, các 
thi.t b8 và thông tin th8 tr,0ng v? các công vi;c 9n &8nh. T)i 
H'ng L%c, chi phí cao c<a h:p &'ng &i lao &%ng n,>c ngoài 
&*i v>i các lao &%ng nông nghi;p là m%t tr/ ng)i l>n &# th$c 

122 Tài li;u c<a WHO Vi;t Nam.

hi;n gi!i pháp này, so v>i chi phí thIp h-n n.u ki.m &,:c 
công vi;c t)i các tàu &ánh cá c<a n,>c ngoài mà nh@ng h% 
gia &ình / KY Ninh có th# tìm &,:c.  

T)i huy;n Qu!ng 3i?n, các khóa &ào t)o ngh? cho nông dân 
không &,:c h,/ng 6ng tham gia, mhc dù nh@ng khóa này 
sZ hJ tr: ng,0i dân tìm ki.m vi;c làm m>i. Ch< t8ch huy;n 
&ã &? xuIt r]ng Chính ph< c=n ti.n hành nâng cao nh2n 
th6c v? bi.n &9i khí h2u tr,>c khi gi>i thi;u các khóa h4c 
trên nh]m m+c &ích &a d)ng hóa kA n5ng cho nông dân &8a 
ph,-ng &# &áp 6ng nh@ng thách th6c c<a bi.n &9i khí h2u.  

E. 2 Các chi*n l%1c thích 2ng cho các sinh 
k* thích 2ng v.i khí h+u      

E. 2.1 Xây dHng nông nghi1p thích &ng v4i khí h(u 

1. HJ tr: các bi;n pháp thích 6ng hi;n t)i c<a &8a 
ph,-ng, ví d+ vi;c &i?u ch(nh khi nào thì tr'ng cây 
và thu ho)ch (l8ch gieo tr'ng, t)i &8a ph,-ng s^ d+ng 
ch( s* dao &%ng phía nam - SOI); tr'ng n-i nào (các 
lo)i hình thu ho)ch); tr'ng cây gì (chuy#n &9i sang 
các lo)i cây tr'ng có kh! n5ng ph+c h'i theo khí h2u); 
cách tr'ng (&a d)ng canh tác; canh tác liên t+c; thu 
ho)ch; mô hình vòng tu=n hoàn cá lúa). Các nông dân 
t)i các &8a ph,-ng trong nghiên c6u này &ã &i?u ch(nh 
l8ch canh tác c<a h4, h4 &ã tr'ng lúa ngXn v+ &# tránh 
t9n thIt trong mùa bão, cing nh, ngô và l)c ch8u h)n 
và ch8u n,>c có th# tr'ng t)i các khu v$c b]ng phnng 
không thích h:p &# tr'ng lúa. 

2. Gi!m r<i ro do mIt mùa b]ng cách thay &9i ph,-ng 
th6c qu!n l" và các kA thu2t canh tác

ho)ch (l8ch canh tác) và tr'ng cây gì (n.u có th# 
thì chuy#n sang tr'ng &a d)ng các lo)i cây có kh! 
n5ng thích 6ng v>i khí h2u)

canh tác h@u c- &# gi!m ô nhi7m, ví d+ thay &9i 
ph,-ng th6c s^ d+ng phân bón, phòng trO d8ch 
h)i t9ng h:p (IPM) và ki#m soát d8ch h)i b]ng 
ph,-ng pháp vi sinh

ph,-ng pháp th$c hành t*t nhIt &# gi!m t*i thi#u 
các r<i ro do bi.n &9i khí h2u và bi.n &%ng c<a h; 
sinh thái gây ra. Nghiên c6u các lo)i cây ch*ng 
h)n và mhn &# hJ tr: quá trình này.

hóa các ngành h,>ng t>i &*i t,:ng ph+ n@ và 
nam gi>i, &# &áp 6ng v>i s$ thay &9i dân s* và “n@ 
hóa” trong nông nghi;p. 

nông nghi;p v>i nhi;m v+ r%ng h-n nh]m &*i 
phó v>i nh@ng r<i ro do bi.n &9i khí h2u gây ra.  
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v>i r<i ro mIt mùa và th8 tr,0ng

qu!ng bá cho các &=u t, m>i bên c)nh vi;c t5ng 
c,0ng canh tác &a d)ng h-n các s!n phQm nông 
nghi;p/ng, nghi;p c<a các c- s/ nông nghi;p và 
c- s/ qui mô nhB &8nh h,>ng xuIt khQu. 123

E. 2.2 "ánh b@t cá và nuôi tr2ng th)y s.n thích 
&ng v4i khí h(u 

1. C!i ti.n công tác ho)ch &8nh và qu!n l" trong lKnh v$c 
th<y s!n hi;n hành, thông qua vi;c t5ng c,0ng các 
quy &8nh v? x^ l" chIt th!i th<y s!n (c=n d$ ki.n sZ có 
nh@ng &-n v8 sZ b8 lo)i khBi ngành).

2. Nghiên c6u &# theo dõi và d$ &oán s$ d8ch chuy#n c<a 
các loài cá n,>c ng4t và n,>c mhn quan tr4ng (ví d+ &# 
&*i phó v>i vi;c các con sông b8 t5ng/gi!m &% mhn, s$ 
Im lên c<a các vùng n,>c nông g=n các b0 bi#n).

3. Gi>i thi;u các lo)i th<y s!n &ã thích nghi v>i môi 
tr,0ng có nhi;t &% cao và &% mhn &ã thay &9i (có th# 
gi>i thi;u các loài tôm càng xanh, cá v,:c trXng) hay 
ng4t hóa. Tác &%ng ti?m tàng c<a bIt kY loài th<y s!n 
nào &,:c &,a vào nuôi tr'ng &*i v>i các loài b!n &8a, 
ví d+ kh! n5ng ch*ng b;nh, c=n &,:c &ánh giá tr,>c 
khi &,a vào nuôi tr'ng.

4. Qu!ng bá thúc &Qy &a d)ng hóa s!n phQm và mô hình 
cá lúa / nh@ng vùng thích h:p và qu!n l" n,>c t9ng 
h:p cho nông nghi;p lúa n,>c và nuôi tr'ng th<y s!n 
n,>c l:.

5. 3ánh giá các loài m>i, các công c+ và kA thu2t m>i c=n 
thi.t c=n &,:c các ng, dân áp d+ng &# thích 6ng v>i 
s$ thay &9i n-i c, trú c<a các loài do vi;c t5ng và thay 
&9i &% mhn / c<a sông. 

E. 2.3 HK tr0 chung $% xây dHng các sinh k' thích 
&ng v4i khí h(u  

1. 3!m b!o có th# ti.p c2n các ch,-ng trình tín d+ng có 
m+c tiêu và &a d)ng, các d8ch v+ b!o hi#m và tài chính 
khác, &hc bi;t cho ng,0i nghèo. Nh@ng hJ tr: này bao 
g'm vi;c m/ r%ng kh! n5ng c<a ng,0i nghèo và c2n 
nghèo có th# vay v*n, m/ r%ng cách phân lo)i cho &=u 
t, v*n, t5ng m6c tr=n cho vay &# &áp 6ng &=u t, cho 
ch5n nuôi có giá tr8 cao, chIp nh2n tính linh ho)t v? 
th0i h)n chi tr! n: và tái cIu trúc n: trong các th0i 
&i#m khó kh5n, ki#m tra vi;c phát tri#n các s!n phQm 
b!o hi#m m>i, và thúc &Qy các ch,-ng trình ti.t ki;m 
t)i &8a ph,-ng.

2. 3hc bi;t, khuy.n nông nông thôn và các d8ch v+ tín 
d+ng c=n l,u " nhi?u h-n t>i nhu c=u c<a ng,0i nghèo 
và nh@ng &*i t,:ng d7 b8 t9n th,-ng nhIt, ví d+ nh@ng 

123 

ng,0i không dám th2m chí vay c! m%t kho!n ti?n nhB 
nhIt. Nh@ng hJ tr: sinh k. &,:c tr: cIp có th# &,:c 
cung cIp qua d)ng cho vay, ví d+ tO các ‘ngân hàng’ dê 
hay bò s@a. Chi tr! có th# &,:c tính d=n b]ng gia súc.

3. HJ tr: nh@ng ng,0i di c, tr/ v? &# phát tri#n các 
doanh nghi;p m>i t)i &8a ph,-ng (huIn lu2n các kA 
n5ng, t, vIn kinh doanh và cho vay &# t*i &a giá tr8 
ti?n g^i).

4. C!i ti.n có h; th*ng ‘kh! n5ng ch*ng ch4i v>i thiên 
tai’ c<a các h% gia &ình, h4c hBi kinh nghi;m tO các 
H%i th!o Phát tri#n và các n-i khác

5. Cung cIp kh! n5ng ti.p c2n, &!m b!o, d$ tr@ và b!o v; 
an toàn tO nh@ng r<i ro khí h2u &# giúp nh@ng ng,0i 
s!n xuIt ven bi#n tránh không ph!i bán v>i m6c giá 
không mong mu*n.

6. 1úc &Qy vi;c thi.t l2p các d8ch v+ ngân hàng &8a 
ph,-ng, g'm c! các ch,-ng trình maketing qua 
internet, các ti;n ích ngân hàng, thúc &Qy t5ng doanh 
s* bán hàng, ti.t ki;m &8a ph,-ng nhi?u h-n và các 
s!n phQm (ti.t ki;m) tài chính phù h:p &# t*i &a hóa 
giá tr8 ti?n g^i v?.

7. C!i thi;n kh! n5ng ti.p c2n c<a các &*i t,:ng ch8u r<i 
ro cao t>i các ngu'n thông tin v? các r<i ro khí h2u, 
các bi;n pháp thích 6ng, và thông tin th8 tr,0ng thông 
qua vi;c t5ng kh! n5ng ti.p c2n các h) t=ng vi7n thông.

8. Nâng cao kh! n5ng c<a c%ng &'ng trong vi;c giám sát 
ph+c h'i v>i bi.n &9i khí h2u &# theo dõi tài s!n c<a 
các h% gia &ình và các thiên tai theo th0i gian. Vi;c này 
sZ xem xét c+ th# v? cách th6c mà các gi!i pháp qu!n 
l" r<i ro thành công hi;n t)i có th# t5ng c,0ng s$ thích 
6ng c<a c%ng &'ng. N.u thành công, các h% gia &ình 
có th# t5ng tài s!n c<a mình theo th0i gian, trong khi 
&'ng th0i có th# &*i mht v>i các m*i nguy t,-ng t$ 
hay t5ng thêm. 3i?u này c=n &,:c ki#m ch6ng qua các 
nJ l$c giám sát dài h)n. 

E. 2.4 Các bi1n pháp r7ng h<n $% gi.m các tác 
$7ng c)a bi'n $9i khí h(u $8i v4i các sinh k' dHa 
vào ngu2n lHc

1. K.t h:p các góc &% sinh thái xã h%i vào quá trình xây 
d$ng các chi.n l,:c qu!n l" thích 6ng thông qua l$a 
ch4n qui mô hành &%ng và nghiên c6u tr4ng tâm phù 
h:p, thi.t l2p và theo dõi các ng,kng.

2. Gi!m xói mòn d4c theo các c^a sông &# ng5n ngOa 
lXng &4ng g=n các c^a bi#n, và ng5n chhn lu'ng di c, 
c<a các loài cá, di chuy#n và neo c<a tàu thuy?n m%t 
cách an toàn.

3. Tr'ng rOng ng2p mhn hay dOa nh, các “lá chXn sinh 
h4c” &# 9n &8nh các vùng &It ven b0

4. Ch*ng phá rOng t)i các vùng cao; tr'ng l)i rOng / 
nh@ng khu v$c chi.n l,:c
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5. HuIn luy;n các nhóm th: xây &8a ph,-ng v? các 
bi;n pháp xây d$ng và thích 6ng “ch*ng thiên tai”. 
Vi;c này có th# sinh l:i n.u chính quy?n và các kh*i 
t, nhân thuê các nhóm này &# c!i t)o các công trình 
hi;n h@u.

6. 1i.t l2p các h; th*ng khuy.n khích &# t)o ra h; 
th*ng khích l; tài chính cho các ch,-ng trình tín d+ng 
cho nông dân và ng, dân ven bi#n &# khuy.n khích 
gi!m các tác &%ng môi tr,0ng. Các h; th*ng này có 
th# liên k.t t>i các th8 tr,0ng trao &9i CO2, ví d+ tr'ng 
rOng ng2p mhn.

7. B!o t'n các vùng &It cao &# &*i phó các r<i ro ng2p 
l+t trong t,-ng lai, &!m b!o các vùng &It cao &,:c an 
toàn cho các d8ch v+ thi.t y.u và ph+c v+ cho c%ng 
&'ng

8. 1i.t l2p các m*i quan h; “liên k.t gi@a các xã” &# t5ng 
c,0ng các ho)t &%ng thích 6ng &8a ph,-ng cho các h; 
sinh thái xã h%i t,-ng t$. S$ t,-ng t$ v? &8a l" c<a các 
Xã KY Ninh và Vinh Hi?n và các làng trong xã &ã &,:c 
ghi nh2n. Tuy nhiên, các lãnh &)o xã và các tr,/ng 
thôn thi.u m%t c- ch. &# chia sj và trao &9i thông tin 
v? các chi.n l,:c thích 6ng; các chi.n l,:c nào nên 
hay không nên áp d+ng và các bài h4c &ã thu &,:c. 
Mô hình n9i ti.ng qu*c t. v? “thành ph* liên k.t”có 
th# &,:c áp d+ng cho các xã có các &hc &i#m sinh thái 
và kinh t. xã h%i t,-ng t$ &# thúc &Qy các m*i quan 
h; gi@a các xã liên k.t nh]m c!i ti.n các chi.n l,:c dài 
h)n v? thích 6ng v>i bi.n &9i khí h2u.

9. Qu!ng bá CBCNRM &# bù &Xp các tác &%ng bi.n &9i 
khí h2u khi.n s^ d+ng ngu'n l$c không b?n v@ng. 

E. 2.5 C.i thi1n l*u gi5 và qu.n lG ngu2n n*4c

1. C!i thi;n, m/ r%ng và xây d$ng các c- s/ h) t=ng liên 
quan t>i n,>c trong b*i c!nh cIp n,>c dài h)n và 
ki#m soát li l+t. 1i.t l2p qu!n l" ngu'n n,>c hi;u 
qu! theo các k. ho)ch qu!n l" n,>c có xem xét t>i 
nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u. 1u gom, d$ tr@ 
và qu!n l" các ngu'n n,>c ng4t c=n &,:c th$c hi;n 
thông qua các bi;n pháp:    

m,a qua các khâu xác &8nh, ti.p nh2n, và thích 
6ng v>i các gi!i pháp công ngh;. D$ tr@ n,>c m,a 
d, thOa trong mùa m,a &# t)o các ngu'n d$ tr@ 
n,>c ng=m b9 sung sZ không ch( t5ng l,:ng n,>c 
son sàng &# &áp 6ng các nhu c=u &ang gia t5ng, 
mà còn hJ tr: ki#m soát s$ phá h<y c<a li l+t.

các m6c &% t9n th,-ng do bi.n &9i khí h2u gây 
ra v>i các ngu'n n,>c và các h; th*ng cIp n,>c, 
và xác &8nh ph,-ng th6c &# ti.p t+c &áp 6ng vi;c 
cIp n,>c trong t,-ng lai theo nh@ng t9n th,-ng 
tO bi.n &9i khí h2u. 

cing nên cân nhXc c! hai y.u t* là s$ khác bi;t 
&áng k# c<a khí h2u vùng, nh@ng thay &9i ti?m 
tàng và nh@ng h; qu! c<a chúng. 

d)ng và linh ho)t c<a h; th*ng cIp n,>c. 

qu!n l" ngu'n n,>c b?n v@ng.

E. 2.6 L2ng ghép công tác ho-ch $#nh &ng phó 
trong tr*+ng h0p kh:n c/p vào các quá trình 
ho-ch $#nh c)a tLnh và huy1n và hK tr0 nâng cao 
nh(n th&c

1. 1$c hi;n công tác b!n &' hóa b]ng GPS/GIS các 
vùng có nguy c- ven bi#n c<a các huy;n (k# c! nh@ng 
khu v$c sZ b8 !nh h,/ng do n,>c bi#n dâng) và k.t 
h:p các b!n &' này trong công tác qui ho)ch phát 
tri#n, g'm ICZM, 3MC và k. ho)ch phát tri#n KT-
XH, s^ d+ng các ph,-ng pháp ti.p c2n tO trên xu*ng 
và tO d,>i lên. Huy &%ng các bên liên quan c<a huy;n, 
xã và thôn trong xây d$ng b!n &' v? các m*i hi#m 
nguy sZ giúp cung cIp m%t c- s/ hi;u qu! trong vi;c 
tuyên truy?n d=n d=n v? bi.n &9i khí h2u, và sau &ó 
c=n t)o l2p thói quen t$ 6ng phó.

2. Công tác l2p b!n &' các m*i hi#m nguy sZ là m%t công 
c+ trao quy?n cho các c%ng &'ng &8a ph,-ng. Xem xét 
nh@ng t9n th,-ng nhi?u nhIt khi l2p b!n &' thiên tai 
c=n &,:c ,u tiên. Không nên ch( ph!n ánh các quan 
&i#m này ch( v>i các c- quan xã h%i, ví d+ tr,/ng thôn 
và &)i di;n c<a các t9 ch6c qu=n chúng.

3. 3i?u ch(nh h; th*ng 6ng phó thiên tai &# giám sát s$ 
chuy#n &9i tO c!nh báo theo mùa sang 6ng phó khQn 
cIp theo chu kY hàng n5m. Nâng cIp kh! n5ng ho)t 
&%ng c<a h; th*ng &# chuQn b8 cho nh@ng bi.n &9i.

4. Trong các k. ho)ch 6ng phó khQn cIp c<a t(nh và &8a 
ph,-ng, c=n bao g'm các m+c tiêu v? tính d7 b8 t9n 
th,-ng, trong &ó xác &8nh &,:c nh@ng c%ng &'ng có 
nhi?u h% gia &ình có ph+ n@ là ch< h% (ví d+ nh@ng 
c%ng &'ng nam gi>i vXng mht do di c,), và nh@ng 
c%ng &'ng c=n hJ tr: nhi?u h-n.

5. S^ d+ng các d@ li;u có tính &.n y.u t* gi>i cho công 
tác ho)ch &8nh và theo dõi 6ng phó khQn cIp.

E. 2.7 Ho-ch $#nh và qu.n lG các &ng phó s4m v4i 
n*4c bi%n dâng

1. Xây d$ng h) t=ng c- s/ phòng ch*ng li l+t, bao g'm 
h; th*ng phòng ch*ng li l+t c6ng (ví d+ nh, t,0ng và 
&ê bi#n) và h; th*ng phòng ch*ng m?m nh, các vùng 
&It ng2p n,>c, các vùng &=m l=y ven bi#n. T)i nh@ng 
n-i có th#, c=n có hJ tr: cho công tác t5ng c,0ng h; 
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th*ng h) t=ng c6ng v>i h) t=ng m?m (ví d+ “các t,0ng 
xanh”).

2. Xây d$ng và v2n hành các &2p th,:ng l,u, các c^a 
sông và tr)m b-m &# ki#m soát dòng n,>c t5ng nhanh 
trong mùa m,a li nh]m qu!n l" dòng n,>c vào/ra 
c<a h; th*ng cIp n,>c. VIn &? quan tr4ng là ph!i 
gi!m thi#u nh@ng tác &%ng bIt th,0ng t>i các ho)t 
&%ng th,-ng m)i do mhn hóa h; th*ng c^a sông. 

3. Giám sát theo th0i gian, các vùng &It ng2p n,>c và 
thu nh2p sinh k., ví d+ nuôi tr'ng th<y s!n, hohc du 
l8ch, tO nh@ng cách th6c 6ng phó ‘có qu!n l"’. BIt kY 
s$ &ánh giá nào cing sZ c=n xem xét t>i nh@ng &,:c 
và mIt v? sinh k., và các tác &%ng &i kèm (ví d+ s$ ô 
nhi7m).  

4. T2p trung hóa trong vi;c xây d$ng và qu!n l" &ê124 &# 
&!m b!o s$ liên k.t. Vi;c xây d$ng các &o)n &ê dài &ôi 
khi ghp khó kh5n do các nhóm &8a ph,-ng khác nhau 
ph+ trách tOng &o)n &ê và vi;c k.t n*i v@ng chXc gi@a 
các &o)n vgn ghp nhi?u vIn &?. Nguyên tXc này dgn 
&.n các ti.p c2n t2p trung trong qu!n l" và b!o d,kng, 
v>i s$ tham gia thích h:p c<a các cIp chính quy?n vào 
quá trình giám sát và duy trì. Tuy nhiên, vi;c s^ d+ng 
lao &%ng &8a ph,-ng &# xây d$ng và giám sát sZ là vIn 
&? quan tâm chính c<a các cán b% c<a xã.

5. 1eo dõi c! n,>c bi#n dâng lgn s$ xâm nh2p mhn t)i 
&8a ph,-ng &# thông tin cho quá trình ra quy.t &8nh 
theo ph)m vi c<a vIn &? và các yêu c=u liên quan, ví 
d+ tái &8nh c,, m/ r%ng di;n tích &It nông nghi;p 
&,:c kh^ mhn hay &i?u ch(nh/lo)i bB cây tr'ng. M%t 
m)ng l,>i theo dõi s$ xâm nh2p c<a m$c n,>c bi#n có 
th# sZ liên k.t các làng ven bi#n. 

E. 2.8 C.i ti'n quá trình tái $#nh c* cho nh5ng h7 
gia $ình và c7ng $2ng b# t9n th*<ng

1. Vi;c tái &8nh c, c=n th# hi;n nhu c=u c<a các h% gia 
&ình s*ng g=n hai bên b0 sông và ven bi#n; các h% gia 
&ình s*ng trên thuy?n và nh@ng h% hi;n s*ng g=n hay 
ph+ thu%c vào h; th*ng &,0ng giao thông, và s* c, 
dân có th# sZ b8 !nh h,/ng.

2. Quá trình tái &8nh c, ph!i ti.p thu nh@ng bài h4c tO 
các d$ án tr,>c. Vi;c &?n bù, ti.p t+c ti.p c2n các 
ngu'n l$c sinh k. ngXn h)n tr,>c &ây và hJ tr: vi;c 
tìm ki.m các gi!i pháp sinh k. khác c=n &,:c xem xét. 

3. C=n &ào t)o các kA n5ng ngh? thích h:p tr,>c khi tái 
&8nh c,. Nh@ng kA n5ng này có th# &,:c &i?u ch(nh 
&# khai thác các c- h%i vi;c làm m>i mà quá trình tái 
&8nh c, t)o ra. 

124  Xem th!o lu2n v? vIn &? này trong Shanks, E. and Turk, C. 
(2001), trang 4

E. 2.9 Các chi'n l*0c thích &ng cho ng*+i dân di c* 
t-m th+i

1. C=n giáo d+c t*t h-n và &ào t)o ngh? phù h:p, &ào 
t)o l)i, t5ng c,0ng n5ng l$c c<a nh@ng ng,0i di c,. 
C=n cung cIp nh@ng hJ tr: &# khuy.n khích nh@ng 
ng,0i di c, thành công &=u t, vào các doanh nghi;p 
&8a ph,-ng, tO &ó t)o công 5n vi;c làm cho lao &%ng 
&8a ph,-ng. 

2. T)i nh@ng khu v$c mà ti?m n5ng du l8ch có th# khai 
thác, &ào t)o kA n5ng cho các công nhân &8a ph,-ng 
có th# là m%t gi!i pháp theo nhu c=u lao &%ng &,:c 
xác &8nh v? d8ch v+, xây d$ng, v2n hành và b!o d,kng. 
Do các khu du l8ch ngh( d,kng th,0ng theo mùa, và 
d,0ng nh, không t)o ra vi;c làm khuy.n khích lao 
&%ng &8a ph,-ng, vi;c &ào t)o ngh? cho thanh niên 
sZ là c=n thi.t &# &!m b!o cung cIp m%t sinh k. b?n 
v@ng.

3. Công vi;c &ánh bXt cá / n,>c ngoài là vi;c làm t*t 
nh,ng &,:c cho là nguyên nhân gây ra nh@ng t9n 
h)i v? s6c khBe – Chính ph< &8a ph,-ng có th# c=n 
ph!i hJ tr: b]ng các bi;n pháp b!o v; công nhân xuIt 
khQu; k# c! vi;c ti.p c2n v>i b!o hi#m y t. có th# chi 
tr! &,:c.

E. 2.10 Xây dHng các chi'n l*0c thích &ng cho 
ng*+i dân di c* c8 $#nh.

1. Trong khi vi;c di dân toàn b% không ph!i là m%t chi.n 
l,:c sinh k. hi;n &ang &,:c th$c hi;n, &ây có th# là 
m%t gi!i pháp trong t,-ng lai n.u các ngu'n l$c mà 
các h% gia &ình d$a vào không còn n@a. Trong các 
tr,0ng h:p nh, v2y, sZ c=n can thi;p s>m &# &!m b!o 
th$c hi;n &ào t)o ngh? tr,>c khi ng,0i dân di c, &# 
giúp h4 d7 dàng h-n trong vi;c ti.p c2n v>i c- h%i vi;c 
làm / &ô th8. 

2. Nghiên c6u v? kinh t. xã h%i trong t,-ng lai (ngoài 
nh@ng nghiên c6u khoa h4c v? các gi*ng thích 6ng v>i 
B3KH, th<y s!n v.v) có th# t2p trung vào nh@ng kinh 
nghi;m c<a các h% gia &ình &ã chuy#n &9i sinh k. (ví 
d+ trong các &8a &i#m nghiên c6u hi;n t)i, chuy#n 
tO tr'ng tr4t sang nuôi tr'ng th<y s!n) – cách th6c 
chuy#n &9i nh, th. nào; và nh@ng hJ tr: nào là c=n 
thi.t/yêu c=u; ki#m tra các kinh nghi;m, và các chi.n 
l,:c &*i phó c<a nh@ng ph+ n@ / l)i trong các khu v$c 
có nguy c- khi nam gi>i di c,, &i#m m)nh/&i#m y.u 
và tính d7 b8 t9n th,-ng.
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PH8 L8C  1. Ph-'ng pháp lu*n

Ph%;ng pháp lu+n

Nghiên c6u này g'm các b,>c d,>i &ây, m%t s* &,:c th$c 
hi;n lhp l)i, s* khác &,:c th$c hi;n theo th6 t$ hohc song 
song.

1u th2p và phân tích d@ li;u s- cIp và th6 cIp.
3ánh giá nh@ng yêu c=u v? k8ch b!n bi.n &9i khí h2u 
/ các t(nh và s^ d+ng các d@ li;u k8ch b!n d,>i &8nh 
d)ng bi#u &' do Vi;n Khoa h4c Khí t,:ng 1<y v5n 
và Môi tr,0ng (IMHEN) cung cIp.
H4p v>i cán b% IMHEN và các chính ph< liên quan 
t)i Hà N%i &# th!o lu2n v? các k8ch b!n bi.n &9i khí 
h2u.
Cu%c h4p v>i cán b% t(nh Hà TKnh, &ánh giá và l$a 
ch4n ra hai xã &# ti.n hành th$c &8a
Cu%c h4p t9 ch6c t)i 02 huy;n và 02 xã c<a Hà TKnh 
v>i Sy ban Nhân dân cIp xã, cIp huy;n, cán b% &8a 
ph,-ng và &)i di;n các t9 ch6c qu=n chúng. 
T9 ch6c kh!o sát th$c &8a ba ngày t)i tOng thôn trong 
03 thôn c<a mJi xã thu%c t(nh Hà TKnh cùng v>i các 
tr,/ng thôn và các h% gia &ình
1!o lu2n nhóm t2p trung v? k.t qu! th$c &8a v>i 
UBND cIp huy;n, cIp xã / Hà TKnh, cán b% &8a 
ph,-ng và &)i di;n các t9 ch6c qu=n chúng.
1!o lu2n nhóm t2p trung v? k.t qu! th$c &8a v>i cán 
b% chính quy?n t(nh Hà TKnh và &)i di;n các t9 ch6c 
qu=n chúng.
H%i th!o cIp t(nh t)i Hà TKnh
Các cu%c h4p gi>i thi;u v? nghiên c6u v>i Phó ch< 
t8ch UBND t(nh 1Oa 1iên Hu., cán b% t(nh 1Oa 
1iên Hu., &ánh giá và l$a ch4n hai xã &# ti.n hành 
th$c &8a.
Các cu%c h4p gi>i thi;u v? nghiên c6u v>i UBND cIp 
xã và cán b% chính quy?n t(nh 1Oa 1iên Hu. và &)i 
di;n các t9 ch6c qu=n chúng, các tr,/ng thôn và các 
h% gia &ình.
Ti.n hành chuy.n th$c &8a ba ngày làm vi;c t)i ba 
thôn c<a mJi xã thu%c t(nh 1Oa 1iên Hu. cùng v>i 
các tr,/ng thôn và các h% gia &ình
1!o lu2n nhóm t2p trung v? k.t qu! th$c &8a v>i Sy 
ban nhân dân cIp huy;n, cIp xã / 1Oa 1iên Hu., 
cán b% &8a ph,-ng và &)i di;n các t9 ch6c qu=n chúng.
1!o lu2n nhóm t2p trung v? k.t qu! th$c &8a v>i 

UBND cIp huy;n, cIp xã / 1Oa 1iên Hu., cán b% 
&8a ph,-ng và &)i di;n các t9 ch6c qu=n chúng.
H%i th!o cIp t(nh t)i Hà TKnh
H%i th!o cIp t(nh t)i 1Oa 1iên Hu.
H%i th!o cIp qu*c gia t)i Hà N%i

1. L6a chFn (4a bàn nghiên c2u

Do h)n ch. v? th0i gian và ngân sách, ch( có hai t(nh thu%c 
vùng ven bi#n BXc Trung B% &,:c l$a ch4n &# th^ nghi;m 
trong nghiên c6u này. Hà TKnh &,:c l$a ch4n vì là t(nh 
trình di7n c<a D$ án 3ói nghèo và Môi tr,0ng (PEP), v>i 
Ban qu!n l" d$ án t(nh &ht t)i S/ Tài Nguyên Môi Tr,0ng 
c<a t(nh. 1Oa 1iên Hu. &,:c ch4n theo &? xuIt c<a 
IMHEN do t(nh này có ngu'n d@ li;u &áng tin c2y v? bi.n 
&9i khí h2u. Ngoài ra, hai t(nh này cing n]m trong khu v$c 
b8 !nh h,/ng nhng n? nhIt b/i bão, li và h)n hán. Trong 
khu v$c BXc Trung B% và ngoài khu v$c &'ng b]ng sông 
H'ng và &'ng b]ng sông C^u Long, thì 1Oa 1iên Hu. 
và Hà TKnh cing là hai t(nh có di;n tích &It b8 ng2p l+t l>n 
nhIt khi n,>c bi#n dâng lên 1 mét.

Các chuyên gia t, vIn &? xuIt 04 xã khi thi.t k. nghiên c6u. 
Các xã này &ã &,:c lãnh &)o và cán b% chính quy?n t(nh 
&ánh giá và phê duy;t. Ngoài vi;c &)i di;n cho các xã vùng 
duyên h!i nghèo &ói d7 b8 !nh h,/ng nhIt b/i thiên tai thì 
b*n xã H'ng L%c, Qu!ng An, KY Ninh và Vinh Hi?n n]m 
/ nh@ng v8 trí &8a l" &hc bi;t. KY Ninh và Vinh Hi?n là m%t 
ví d+, c! hai &?u n]m t2n cùng phía Nam c<a mJi t(nh, gi@a 
m)n bXc c^a sông và ph=n b0 bi#n nhô ra.

Các thôn / mJi xã &,:c l$a ch4n sau khi th!o lu2n v>i 
UBND xã d$a trên tính &)i di;n c<a các thôn v? các ngu'n 
sinh k. ch< &)o c<a xã.  

2. Thu th+p d? liAu  

Nghiên c6u này &,:c ti.n hành d$a trên công tác thu th2p 
d@ li;u s- cIp và th6 cIp. Vi;c thu th2p d@ li;u s- cIp bao 
g'm vi;c s^ d+ng các ph,-ng pháp có s$ tham gia. Ban 
&=u các chuyên gia t, vIn &ã ti.n hành xem xét các tài li;u 
liên quan phù h:p v>i nghiên c6u, sau &ó thu th2p và phân 
tích các d@ li;u th6 cIp, các d@ li;u mang tính khoa h4c 
(kA thu2t, xã h%i, môi tr,0ng/&8a l") liên quan và th$c hi;n 
&ánh giá &8nh tính &*i v>i các c%ng &'ng &,:c l$a ch4n.
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Xem xét các chính sách, chi'n l*0c và ch*<ng 
trình liên quan bi'n $9i khí h(u.

Nghiên c6u này xem xét l)i các tài li;u v? ch,-ng trình, 
các chính sách liên quan, và các tài li;u &ánh giá quá 
trình th$c hi;n nh]m hi#u rõ nh@ng vIn &? liên quan 
&.n bi.n &9i khí h2u &ã ti.n hành tr,>c &ây. Nh@ng 
tài li;u này bao g'm Ch,-ng trình M+c tiêu qu*c gia 
(NTP) 6ng phó v>i bi.n &9i khí h2u, Chi.n l,:c qu*c 
gia phòng, ch*ng và gi!m nhs thiên tai, Ch,-ng trình 
m+c tiêu qu*c gia v? s^ d+ng n5ng l,:ng ti.t ki;m và 
hi;u qu!, Ch,-ng trình Ngh8 s$ 21 cIp qu*c gia và 
cIp &8a ph,-ng cùng v>i các tài li;u tO các d$ án cIp 
t(nh có liên quan nh, d$ án IMOLA và d$ án qu!n l" 
t9ng h:p &>i b0. Các cu%c th!o lu2n cIp t(nh và các 
cIp thIp h-n &ã &,:c t9 ch6c, &? c2p &.n nh@ng tác 
&%ng c<a các chính sách và ch,-ng trình này.

Xem xét và sI d=ng thông tin kinh t' - xã h7i, $#a 
lG và các k#ch b.n bi'n $9i khí h(u.

Xem xét các m*i liên h; gi@a nghèo &ói, tài nguyên 
thiên nhiên, và các ph)m vi !nh h,/ng c<a thiên tai 
trong nh@ng n5m qua t)i hai t(nh và các &8a ph,-ng 
&,:c ch4n &# nghiên c6u. 
3ánh giá v? các nghiên c6u kinh t. xã h%i &,:c hJ 
tr: b/i m%t phân tích d$a trên h; th*ng thông tin &8a 
l" GIS, s^ d+ng !nh v; tinh, b!n &' và bi#u &' &# th# 
hi;n các d@ li;u nh, s^ d+ng &It, phân b9 dân s*, h) 
t=ng và nh@ng tác &%ng do ng2p l+t &,:c IMHEN d$ 
báo cho k8ch b!n n,>c bi#n dâng m%t mét t)i 04 xã 
nghiên c6u. Ph,-ng pháp s^ d+ng &# xây d$ng các 
b!n &' GIS &,:c trình bày trong Ph+ l+c 3.  
Các b!n &' v; tinh và bi#u &' khí t,:ng &,:c th$c 
hi;n b/i IMHEN liên quan &.n các d@ li;u &,0ng c- 
s/ v? l,:ng m,a và nhi;t &% c<a qu*c gia và khu v$c, 
d@ li;u theo th0i gian v? t=n suIt và c,0ng &% bão li, 
và k8ch b!n bi.n &9i khí h2u A2 và B2 &,:c d$ báo v? 
l,:ng m,a và nhi;t &%, và nh@ng tác &%ng ng2p l+t 
d$ ki.n / m6c &% chi ti.t (downscale) khi n,>c bi#n 
dâng 1m.  

Vùng sinh k'

D$a trên “s* li;u thô” g'm các báo cáo d$ án, các s* 
li;u hành chính th*ng kê (kinh t. xã h%i), các báo cáo 
nghiên c6u, In phQm và các cu%c th!o lu2n v>i cán 
b% t(nh và huy;n, vùng sinh k. t)i hai t(nh &ã &,:c 
&ánh giá tr,>c khi &,a ra l$a ch4n cu*i cùng cho vùng 
nghiên c6u. Các vùng sinh k. có th# &,:c &hc tr,ng 
b/i s$ pha t)p sinh k. &hc thù và s$ h6ng ch8u nh@ng 
r<i ro liên quan &.n th0i ti.t cing nh, nh@ng !nh 
h,/ng d=n d=n c<a bi.n &9i khí h2u, mang m%t s* các 
&hc &i#m sau:

 | Nông nghi;p &8nh h,>ng th8 tr,0ng 
 | Pha tr%n gi@a nông nghi;p và ng, nghi;p
 | Lao &%ng &,:c tr! công trong nuôi tr'ng th<y s!n
 | Lao &%ng di c, g^i ti?n v? cho gia &ình
 | Hình thành vi;c &ánh bXt cá ngoài kh-i quy mô 

nhB
 | Các làng ngh? th< công nghi;p k.t h:p nông 

nghi;p hohc ch. bi.n th<y s!n.
 | 1ành ph*, th8 trIn lân c2n hohc ngành ngh? du 

l8ch quy mô l>n
 | Các c%ng &'ng ven bi#n có di;n tích rOng ng2p 

mhn có th# b!o v; tr,>c các c-n bão; hohc &ê &i?u 
t,-ng &*i v@ng chXc .

 | Các c%ng &'ng ven bi#n có các vIn &? l>n liên 
quan &.n cát t)i vành &ai ven bi#n, vi;c di chuy#n 
các &+n cát xâm lIn vào nhà c^a và v,0n t,:c.

 | C%ng &'ng b8 n,>c bi#n xâm lIn nghiêm tr4ng 
hohc &It tr'ng tr4t b8 nhi7m mhn

 | C%ng &'ng tOng ch8u !nh h,/ng xói mòn b0 bi#n.
 | C%ng &'ng ghp vIn &? v? ô nhi7m và bi.n &%ng 

c<a &% mhn t)o ra nh@ng thách th6c cho vi;c duy 
trì nuôi tr'ng th<y s!n ven bi#n.

"ánh giá $#nh tính c7ng $2ng v, tính d; b# t9n 
th*<ng, kh. n?ng ph=c h2i và thích &ng.  

Cùng v>i chính quy?n t(nh ti.n hành &ánh giá &8nh 
tính &# l$a ch4n m%t xã t)i mJi 4 huy;n nghiên c6u 
c<a Hà TKnh và t(nh 1Oa 1iên Hu., thông qua s^ 
d+ng các tiêu chí mang tính chIt &)i di;n cho các 
vùng &*i mht v>i nh@ng r<i ro bi.n &9i khí h2u và n-i 
có nhi?u h; sinh k. khác nhau, ví d+ nh, các vùng có 
t=m quan tr4ng t,-ng &*i v? ho)t &%ng &ánh bXt th<y 
s!n g=n b0, nuôi tôm, s!n xuIt nông nghi;p, du l8ch, 
v..v. 
Các d@ li;u c<a c%ng &'ng &ã &,:c xây d$ng d$a trên 
sinh k., tính d7 b8 t9n th,-ng, và kh! n5ng ph+c h'i 
tr,>c nh@ng cú s*c. Y.u t* then ch*t c<a kh! n5ng 
ph+c h'i &,:c xác &8nh thông qua các các &i?u tra chi 
ti.t s^ d+ng các m*c th0i gian c<a các cú s*c liên quan 
&.n th0i ti.t, bi.n &9i khí h2u trong quá kh6, tính d7 
b8 t9n th,-ng, ngu'n tài nguyên và n5ng l$c c<a các 
nhóm xã h%i khác nhau, ph+ n@ và nam gi>i. 
Sau h%i th!o t2p huIn hai ngày cho các cán b% th$c 
&8a do giám &*c t9 ch6c phi chính ph< ch,-ng trình 
“Challenge to Change” th$c hi;n, nghiên c6u có 
s$ tham gia t)i nh@ng xã ven bi#n &,:c l$a ch4n &ã 
&,:c tri#n khai, s^ d+ng các công c+ tO SLF, HVCA; 
và &ánh giá nhanh có s$ tham gia (Pp). Mô hình 
sinh k. b?n v@ng SLF &ã &,:c s^ d+ng &# xây d$ng và 
ch4n l4c các vIn &? trong các b,>c nghiên c6u khác 
nhau. D$a trên d@ li;u thu th2p &,:c, s^ d+ng l5ng 
kính SLF, các nhân t* chính &ã &,:c xác &8nh góp 
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ph=n vào xây d$ng kh! n5ng ch*ng ch8u thiên tai c<a 
c%ng &'ng. Các nhân t* này &ã &,:c xem xét và &ánh 
giá d$a trên các d@ li;u khác nhau v>i các quy mô khác 
nhau, cIp &% khác nhau và tO các ngu'n khác nhau. 
Các cu%c h4p c%ng &'ng và các cu%c h4p v>i các cán 
b% / các cIp &# th!o lu2n v? nh@ng k.t lu2n và khuy.n 
ngh8 &ã &,:c t9 ch6c.
Khung kh! n5ng ph+c h'i sinh thái cing &,:c &,a vào 
ch,-ng trình th!o lu2n v? nh@ng tác &%ng c<a bi.n 
&9i khí h2u trong t,-ng lai lên các vùng nuôi tr'ng 
th<y s!n và s!n xuIt nông nghi;p. M%t &ánh giá v? !nh 
h,/ng c<a bi.n &9i khí h2u &.n h; th*ng cIp n,>c &ã 
&,:c tri#n khai và &,:c xem nh, th,>c &o c- b!n s$ 
ph+c h'i c<a h; sinh thái.   

T>m nhìn t*<ng lai và “nh5ng con $*+ng cho 
t*<ng lai có kh. n?ng ph=c h2i”

D$a trên các k8ch b!n A2- A3 trong n^a th. kl và các 
k8ch b!n c<a Ch,-ng trình M+c tiêu Qu*c gia trong 
tr,0ng h:p m$c n,>c bi#n dâng cao m%t mét trong 
n5m 2010, các nhà lãnh &)o, cán b% cIp t(nh và huy;n 
&ã th!o lu2n v? t,-ng lai cho nh@ng ng,0i dân nghèo 
sinh s*ng ven bi#n theo nh@ng &8nh h,>ng kinh t. xã 
h%i hi;n hành t)i hai cu%c h%i th!o. 1eo nh@ng tác 
&%ng c<a bi.n &9i khí h2u &,:c d$ báo, khung th!o 
lu2n cho t,-ng lai c<a nh@ng xu th. này &ã &,:c xây 
d$ng, t2p trung vào quá trình &ô th8 hóa và di c, tO 
khu v$c nông thôn ra thành th8 và m%t s* l$a ch4n 
thay th. khác.
“Nh@ng con &,0ng cho t,-ng lai có kh! n5ng ph+c 
h'i”, hay các b,>c h,>ng t>i vi;c thi.t l2p m%t chi.n 
l,:c dài h)n &# xây d$ng vùng sinh k. ven bi#n có kh! 
n5ng ch*ng ch8u v>i bi.n &9i khí h2u &ã &,:c &# xuIt. 
Các b,>c này cing &ã &,:c ch( ra trong b!n &' k8ch 
b!n bi.n &9i khí h2u c<a IMHEN, ti.n &.n là các cu%c 
th!o lu2n nhóm t2p trung v>i các cán b% / các cIp các 
ngành khác nhau, v>i thanh thi.u niên (th. h; &)i 
di;n cho t,-ng lai) c<a tr,0ng d)y ngh? t(nh Hà TKnh. 

3. Xem xét tài liAu.     

Vi;c xem xét tài li;u s^ d+ng vi;c ti.p c2n lhp, v>i vi;c, 
nghiên c6u kA các k.t qu! nghiên c6u liên quan, bXt &=u 
b]ng: 

Xem l)i các tài li;u “thô” v? thông tin chính sách và 
các tài li;u phân tích th6 cIp. Các tài li;u này bao 
g'm các tài li;u chính sách b]ng ti.ng Vi;t và nh@ng 
phân tích v? quá trình th$c hi;n cing nh, nh@ng !nh 
h,/ng c<a d$ án liên quan &.n bi.n &9i khí h2u, các 
bài báo &ã &,:c xuIt b!n có n%i dung liên quan &.n 
nh@ng nghiên c6u v? kh! n5ng ph+c h'i c<a vùng sinh 

k. ven bi#n liên quan &.n bi.n &9i khí hâu / Vi;t Nam 
và các qu*c gia khác. Các tài li;u này &,:c s^ d+ng &# 
chuQn b8 d$ th!o m%t ch,-ng gi>i thi;u và &# hoàn 
thi;n ph,-ng pháp nghiên c6u chi ti.t g'm các câu 
hBi và các vIn &? c+ th# &,:c quan tâm trong các b,>c 
ti.p theo c<a nghiên c6u và s^ d+ng trong phân tích 
cu*i cùng.
T2p h:p các thông tin kinh t.-xã h%i, và các k8ch b!n 
bi.n &9i khí h2u chi ti.t (downscale) c<a IMHEN.  
Phân tích s- b% v? các chính sách qu*c gia liên quan 
&.n bi.n &9i khí h2u và các ch,-ng trình m+c tiêu, ví 
d+ các Ngh8 &8nh, phân b9 ngân sách cIp t(nh.

4. Nghiên c2u th6c (4a t&i các tGnh   

Các cán b% / t(nh và huy;n &,:c l$a ch4n làm cán b% 
nghiên c6u th$c &8a t)i các huy;n/xã/thôn. Các cán b% 
này &ã tham d$ &ào t)o hai ngày vào ngày 12 và 13 tháng 
5, 2009 t)i Hu., bàn v? khung phân tích và ph,-ng pháp 
nghiên c6u. H%i th!o còn có s$ tham gia c<a các &-n v8 
khác, bao g'm:  

Cán b% h,>ng dgn: nhân viên t9 ch6c phi chính ph< 
“Challenge to Change” và c* vIn cao cIp c<a d$ án 
Cán b% th$c &8a: &.n tO S/ Nông nghi;p và Phát tri#n 
nông thôn, S/ Tài nguyên Môi tr,0ng c<a các t(nh, d$ 
án CSRD c<a Ngân hàng 1. gi>i, Vi;n Quy ho)ch 
và thi.t k. Nông nghi;p qu*c gia (NIAPP), và Vi;n 
Dân t%c h4c. 

Sau khóa t2p huIn, nh@ng bu9i h4p &=u tiên &ã &,:c t9 
ch6c t)i t(nh 1Oa 1iên Hu. vào ngày 14 và t)i Hà TKnh 
ngày 20 tháng 5 v>i các cán b% c<a S/ Nông nghi;p và Phát 
tri#n nông thôn, S/ Tài nguyên và Môi tr,0ng, Ban Ch( 
huy phòng ch*ng l+t bão và tìm ki.m c6u n)n. Trong các 
cu%c h4p này, nghiên c6u t9ng th# &ã &,:c gi>i thi;u; m+c 
tiêu sinh k., vùng sinh k. có liên quan và vi;c l$a ch4n các 
t(nh, xã &ã &,:c xác &8nh. 1ông tin chung &,:c thu th2p 
d$a trên nh@ng thay &9i trong sinh k. c<a ng,0i dân trong 
10 n5m qua cing nh, nh@ng 6ng phó v>i bi.n &9i khí h2u 
quan sát &,:c. 

T)i cIp huy;n và cIp xã, các cu%c h4p v>i chính quy?n cIp 
huy;n và cIp xã và &)i di;n các t9 ch6c qu=n chúng &ã &,:c 
t9 ch6c nh]m gi>i thi;u v? nghiên c6u t9ng th# và chuQn 
b8 cho kh!o sát th$c &8a, thu th2p các thông tin chung v? 
nh@ng thay &9i trong sinh k. c<a ng,0i dân trong 10 n5m 
qua, và các d@ li;u v? !nh h,/ng và 6ng phó v>i bi.n &9i 
khí h2u. T)i 1Oa 1iên Hu., các cu%c h4p &ã &,:c t9 ch6c 
t)i xã Vinh Hi?n, huy;n Phú L%c và xã Qu!ng An, huy;n 
Qu!ng 3i?n vào ngày 15 và 16 tháng 5, t)i xã H'ng L%c, 
huy;n L%c Hà và xã KY Ninh, huy;n KY Anh vào ngày 21 và 
22 tháng 5 v>i s$ góp mht c<a Sy ban Nhân Dân, cán b% xã, 
huy;n và các t9 ch6c qu=n chúng khác.  
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Trong quá trình h4p,

3 thôn thu%c mJi xã &ã &,:c ch4n ra &# tri#n khai 
nghiên c6u chuyên sâu 
Ph,-ng pháp chi ti.t có s$ tham gia áp d+ng cho 
nghiên c6u th$c &8a t)i các xã &ã &,:c chuQn b8. Ngoài 
các cu%c phBng vIn bán cIu trúc và các cu%c th!o lu2n 
nhóm t2p trung thì m%t s* công c+ khác cing &,:c 
áp d+ng:

 - Phân lo)i m6c s*ng h% gia &ình  
 - B!n &' thôn, cXt ngang và x.p lo)i thiên tai, n5ng 

l$c và các gi!i pháp thích 6ng
 - Phân tích xu h,>ng v? s6c c5ng và cú s*c liên quan 

&.n khí h2u cing nh, công tác chuQn b8 và các 
ho)t &%ng 6ng phó v>i bi.n &9i khí h2u thông qua 
l8ch mùa v+ và cách tính theo th0i gian

 - L2p ma tr2n các nhóm thiên tai &,:c ,u tiên.  
 - 3ánh giá nh@ng bi.n &9i (t$ nhiên, xã h%i, vv) 

v? các ngu'n l$c và các tác &%ng c<a khí h2u &.n 
nh@ng thay &9i (các cú s*c, ví d+ nh, tác &%ng &.n 
mùa màng, h; th*ng cIp thoát n,>c)

 - Cây vIn &? &# phân tích nh@ng nguyên nhân và 
!nh h,/ng và các gi!i pháp ti?m n5ng.  

 - K. ho)ch th$c &8a cIp thôn &ã &,:c hoàn thành.

T)i cIp làng xã: 

Gi>i thi;u v? m+c &ích và k. ho)ch làm vi;c cho các 
tr,/ng thôn. V>i s$ tham gia c<a các tr,/ng thôn, m6c 

&% t9n th,-ng c<a tOng h% gia &ình &ã &,:c phân lo)i.
Ti.n hành &ánh giá có s$ tham gia v? thiên tai, m6c &% 
t9n th,-ng và n5ng l$c c<a ng,0i dân. 
Ti.n hành các cu%c phBng vIn bán cIu trúc v>i tOng 
cá nhân, h% gia &ình  

Ti.p theo là các bu9i th!o lu2n nhóm t2p trung &,:c t9 
ch6c t)i các xã, huy;n và các t(nh. T)i 1Oa 1iên Hu., các 
cu%c th!o lu2n nhóm t2p trung t)i xã Vinh Hi?n &,:c t9 
ch6c vào ngày 2 tháng 6, huy;n Phú L%c ngày 3 tháng 6, 
xã Qu!ng An vào ngày 11 tháng 6 và huy;n Qu!ng 3i?n 
ngày 12 tháng 6. 1!o lu2n nhóm t2p trung cIp t(nh cing 
&ã &,:c t9 ch6c vào ngày 16 tháng 6. T)i Hà TKnh, th!o 
lu2n nhóm t2p trung l=n l,:t &,:c t9 ch6c vào ngày 1 tháng 
6 / xã H'ng L%c, huy;n L%c Hà và ngày 12 tháng 6 / Xã KY 
Anh thu%c huy;n KY Ninh. Các cu%c h4p nhóm cIp t(nh / 
Hà TKnh &,:c t9 ch6c vào ngày 18 tháng 6. 1am d$ bu9i 
h4p nhóm có cán b% &.n tO Sy ban nhân dân xã, các tr,/ng 
thôn và lãnh &)o xã, cán b% thu%c Mht tr2n t9 qu*c, H%i 
Nông dân, H%i Ph+ n@, Liên &oàn Lao &%ng và H%i 1anh 
niên Vi;t Nam. 3# thu th2p &,:c " ki.n c<a th. h; trj v? 
t=m nhìn c<a h4 &*i v>i vi;c làm th. nào &# có &,:c m%t 
t,-ng lai thích nghi v>i B3KH, m%t cu%c th!o lu2n có quy 
mô l>n &ã &,:c t9 ch6c vào ngày 18 tháng 6 t)i t(nh Hà 
TKnh v>i s$ tham d$ c<a 250- 300 h4c sinh, sinh viên &.n 
tO tr,0ng d)y ngh? Vi;t 36c. Các k.t qu! th$c &8a &,:c 
trình bày t)i h%i th!o cIp t(nh vào ngày 26 tháng 6 t)i Hu. 
và ngày 30 tháng 6 t)i Hà TKnh.



PH8 L8C  2: Các K1ch b&n Bi#n 09i Khí h*u 0-7c s: d!ng 
trong nghiên c+u

Khí h2u ngày nay &ã thay &9i &áng k# so v>i th0i kY m%t 
th. kl tr,>c. Vi;c xây d$ng sinh k. ven bi#n thích nghi v>i 
bi.n &9i khí h2u do &ó là m%t nhu c=u cIp bách. Các nhà 
quy ho)ch và l2p pháp c=n ph!i nh2n th6c &,:c nh@ng gì 
&ang thay &9i trong ph)m vi qu*c gia, và các d$ báo cho 
Vi;t Nam vào t,-ng lai nh@ng n5m 2050, 2100, &# có th# 
có &,:c s$ chuQn b8 t*t nhIt &# &*i phó v>i nh@ng s$ thay 
&9i bIt th,0ng c<a th0i ti.t. Ti.n sK Tr=n 1+c, Vi;n tr,/ng 
Vi;n Khoa h4c Khí t,:ng, 1<y v5n và Môi tr,0ng và các 
&'ng nghi;p là nh@ng ng,0i &óng vai trò chính trong vi;c 
so)n th!o NTP, &ã cung cIp các k.t qu! quan tr4ng trong 
vi;c tính toán và d$ báo v? bi.n &9i khí h2u cho các nhà quy 
ho)ch c<a Chính ph<, và &ây cing là ngu'n thông tin chính 
mà nghiên c6u này s^ d+ng 

1. ViAc xây d6ng các k4ch bDn d6 báo s6 
bi*n (/i c>a khí h+u trong th, kH 21     

Vi;c d$ báo bi.n &9i khí h2u ph+ thu%c rIt nhi?u y.u t*, 
tuy nhiên n9i b2t trong s* &ó là vi;c d$ báo s$ phát th!i 
khí nhà kính, mà th$c t. thay &9i rIt l>n tùy thu%c vào s$ 
phát tri#n toàn c=u, dân s*, thay &9i công ngh;, kinh t., tiêu 
th+, s!n xuIt và s^ d+ng n5ng l,:ng, và vi;c s^ d+ng &It. 
Do &ó, nhi?u k8ch b!n khác nhau &ã &,:c xây d$ng d$a 
vào các bi.n s* khác nhau. Các k8ch b!n v? bi.n &9i khí 
h2u, d$a trên các d$ báo v? s$ phát th!i khí nhà kính tO 
thIp &.n cao, theo các k8ch b!n phát tri#n KT-XH &ã &,:c 
xây d$ng trong khuôn kh9 các nghiên c6u c<a IPCC và các 
ho)t &%ng c<a các nhóm công tác.125

Các s* li;u s^ d+ng trong nghiên c6u này do IMHEN 
cung cIp &,:c mô t! chi ti.t trong Ph+ l+c 1, s^ d+ng các 
k8ch b!n A2 và B2. K8ch b!n A2 mô t! m%t th. gi>i th!i 
khí / m6c cao, và B2 ph!n ánh m%t th. gi>i v>i m6c th!i 
khí trung bình. Tuy nhiên, các bi.n s* khác cing &,:c tính 
&.n. Hai nhóm k8ch b!n này &,:c &8nh nghKa nh, sau.  

K!ch b"n A2 – gi" thi#t r$ng có s% thích &ng và ph'c h(i ) 
c*p vùng. Ch< &# chính c<a A2 là s$ t$ ph+c h'i và gi@ gìn 
b!n sXc &8a ph,-ng, v>i vi;c phát tri#n kinh t. / m6c vOa 
ph!i / cIp khu v$c. So sánh v>i các k8ch b!n gi! &8nh khác, 
dân s* toàn c=u &,:c d$ báo t5ng / m6c cao trong A2. Vi;c 

125 IPCCC (2007)

tiêu th+ n5ng l,:ng cao và s$ thay &9i v? s^ d+ng &It cing 
/ m6c cao. Các ngu'n tài nguyên tr/ nên c)n ki;t và s$ thay 
&9i công ngh; r0i r)c và ch2m h-n so v>i các k8ch b!n khác.    

K!ch b"n B2 – gi" thi#t r$ng có s% thích &ng và ph'c h(i ) 
c*p +!a ph,-ng: B2 nhIn m)nh &.n vi;c gi@ gìn môi tr,0ng 
và công b]ng xã h%i v>i các gi!i pháp &8a ph,-ng &*i v>i 
s$ b?n v@ng kinh t., xã h%i và môi tr,0ng. Dân s* toàn c=u 
&,:c d$ &oán ti.p t+c t5ng tr,/ng, tuy nhiên / m6c ch2m 
h-n so v>i k8ch b!n A2. B2 có m6c t5ng tr,/ng kinh t. vOa 
ph!i (gi*ng A2), tuy nhiên &òi hBi ít n5ng l,:ng và ít thay 
&9i v? vi;c s^ d+ng &It so v>i A2. Tài nguyên phong phú 
h-n và s$ thay &9i công ngh; cing &a d)ng h-n so v>i A2.126

1eo UNFCCC127 hai k8ch b!n này th# hi;n:

A2 – Vi;c phát tri#n kinh t. quan tâm t>i khía c)nh vùng 

Các giá tr8 &8a ph,-ng, c%ng &'ng, và gia &ình 
T2p trung h-n vào khía c)nh vùng c! v5n hóa và kinh 
t.
Kinh t. t5ng tr,/ng / m6c ch2m h-n (1.5% toàn c=u)
Dân s* t5ng tr,/ng cao 
1u nh2p trên &=u ng,0i thIp
Vi;c thay &9i và ti.p nh2n công ngh; ph+ thu%c vào 
tài nguyên và v5n hóa
Phát th!i GHG / m6c cao nhIt
Chú tr4ng vào s!n l,:ng nông nghi;p &# ph+c v+ cho 
dân s* t5ng tr,/ng nhanh 

B2 – Nh)y c!m v? mht môi tr,0ng v>i vi;c quan tâm nhi?u 
h-n &.n khía c)nh vùng 

Các giá tr8 và quan tâm v? xã h%i và môi tr,0ng / m6c 
cao 
Chú tr4ng vào vi;c phân cIp trong quá trình ra quy.t 
&8nh và n5ng l$c c<a &8a ph,-ng
Kinh t. t5ng tr,/ng / m6c vOa ph!i (1% toàn c=u)
Dân s* t5ng tr,/ng vOa ph!i
1u nh2p trên &=u ng,0i vOa ph!i, ít h-n k8ch b!n A1 
m%t chút 

126 Consortium for Atlantic Regional Assessment, hrp://www.cara.
psu.edu/climate/emissionscenarios4.asp
127 Sách h,>ng dgn c<a UNFCCC v? các k8ch b!n kinh t. - xã h%i c- 
s/, trang 17. hrp://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/v_and_a/
v_a_handbook/Chapter_3_Baseline_Socioeconomic_Scenarios_
Formared.doc.
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Xây d$ng và áp d+ng công ngh; ít h-n, gi!m &=u t, 
toàn c=u 
S$ khác bi;t cIp vùng v? s^ d+ng và c!i ti.n n5ng 
l,:ng, vi;c thay th. các n5ng l,:ng hóa th)ch di7n ra 
tO tO  
Phát th!i GHG / m6c vOa ph!i

Do &ó, vào n5m 2100, so v>i k8ch b!n B2, k8ch b!n A2 cho 
hàm l,:ng CO2 cao h-n do các nguyên nhân sau:

T5ng tr,/ng dân s* nhanh và nhi?u h-n 
Tiêu th+ n5ng l,:ng l>n h-n 
1ay &9i s^ d+ng &It nhi?u h-n   
Ít tài nguyên h-n  
Vi;c 6ng d+ng khoa h4c kA thu2t ít &a d)ng h-n  

Các bi#u &' c<a IMHEN cho thIy &,0ng bi#u di7n nhi;t 
&% và l,:ng m,a &?u t,-ng t$ nhau / c! hai k8ch b!n A2 
và B2 / th0i kY &.n gi@a th. kl, sau &ó c! nhi;t &% và l,:ng 
m,a &?u t5ng nhanh cho &.n cu*i th. kl (và có th# sau 
&Iy) / k8ch b!n A2 so v>i B2     

m tIt c! các vùng, nhi;t &% &,:c d$ báo t5ng nhanh h-n 
/ mùa &ông so v>i mùa hè, và / mi?n BXc nhi;t &% t5ng 
nhanh h-n các khu v$c / mi?n Nam.128

2. D6 báo thay (/i khí h+u – gi?a th* kH 21    

D$ báo v? nh@ng thay &9i khí h2u có th# x!y ra t)i Vi;t Nam 
tO nay cho &.n gi@a th. kl (2050-2060) cho thIy t>i th0i 
&i#m này thì không có s$ khác bi;t &áng k# v? l,:ng m,a 
và nhi;t &% gi@a hai k8ch b!n A2 và B2 v? nhi;t &% và l,:ng 
m,a. S^ d+ng k8ch b!n B2, 1+c và các tác gi! d$ báo r]ng 
&.n n5m 2050, nhi;t &% trung bình hàng n5m t)i các vùng 
khí h2u khác nhau c<a Vi;t Nam sZ t5ng tO 0.8-1.50C so v>i 
kho!ng th0i gian 20 n5m theo k8ch b!n 1980-2000.129

S^ d+ng cùng m%t k8ch b!n trên, 1+c và các c%ng s$ d$ 
báo r]ng t>i n5m 2050, l,:ng m,a hàng n5m sZ thay &9i so 
v>i 12 n5m cu*i c<a th. kl 20, nh, trong B!ng d,>i &ây. 130 
S^ d+ng k8ch b!n B2, m$c n,>c bi#n dâng d$ ki.n sZ t5ng 
30 cm vào n5m 2050

128 Tuy nhiên, m%t s* k.t qu! &=u tiên trong nghiên c6u áp d+ng 
mô hình MRI-AGCM v>i &% phân gi!i 20 km t)i Vi;t Nam do Vi;n 
nghiên c6u Khí t,:ng và C+c Khí t,:ng Nh2t b!n cho k.t qu! trái 
ng,:c, c+ th# nhi;t &% sZ t5ng nhanh / mi?n Nam h-n mi?n BXc. 
Tr=n 3ình Tr4ng, phòng Khí t,:ng nhi;t &>i và V2t l" khí quy#n, 
Trung tâm Khí t,:ng và Khí h2u, IMHEN. 3i?u này kh>p v>i nh2n 
&8nh c<a McSweeney và các c%ng s$ r]ng hi;n nay  “mi?n Nam Vi;t 
Nam nóng lên nhanh h-n so v>i mi?n BXc và mi?n Trung”.
129 MMcSweeney et al. d$ báo r]ng t>i n5m 2060 nhi;t &% trung bình 
hàng n5m t)i các khu v$c khác nhau c<a Vi;t nam sZ t5ng tO 0.80- 
2.70C.
130 1+c và c%ng s$ 

Vùng khí hEu D% báo m1c t*ng nhi(t &) trung bình n*m (0C) 
&!n n*m 2050 ? K.ch b$n B2

Tây BIc 1,3

9ông BIc 1,2

97ng bGng BIc b+ 1,2

BIc Trung b+ 1,5

Nam Trung b+ 0,9

Tây Nguyên 0,8

Nam B+ 1,0

Vùng khí hEu D% báo t*ng l/0ng m/a trung bình hàng n*m 
(%) t+i n*m 2050, ? K.ch b$n B2

Tây BIc 3,8

9ông BIc 3,8

97ng bGng BIc b+ 4,1

BIc Trung b+ 4,0

Nam Trung b+ 1,7

Tây Nguyên 0,7

Nam B+ 0,8

.nh h,)ng c/a thay +0i +#n cu1c s2ng hàng ngày vào 
n3m 2050   

3*i v>i vùng BXc Trung B%, do &ó, nh@ng thay &9i d$ ki.n 
cho &.n n5m 2050, d,>i bIt kY k8ch b!n nào, h=u h.t c,0ng 
&% thay &9i có th# nh2n thIy. 1eo MacSweeney và c%ng 
s$, s* ngày nóng sZ t5ng lên, &hc bi;t trong tháng 5, tháng 
6, tháng 7; &êm ‘nóng’ d$ ki.n sZ t5ng v>i t*c &% nhanh 
h-n so v>i nh@ng ngày nóng, cing có nghKa là m%t n^a &êm 
mùa hè d$ ki.n sZ nóng nh, 10% nh@ng &êm nóng nhIt 
trong 30 n5m qua c<a th. kl 21.  Nh@ng ngày và &êm ‘l)nh’ 
d$ ki.n sZ hi.m h-n.131 Nh@ng s$ thay &9i nhi;t &% &,:c 
d$ báo là sZ !nh h,/ng &.n nông nghi;p, bao g'm th<y s!n 
và &'ng th0i !nh h,/ng &.n s6c khBe con ng,0i. Có nhi?u 
r<i ro h-n v? t=n suIt x!y ra các b;nh t2t nh, b;nh s*t rét 
và b;nh s*t xuIt huy.t.

V>i l,:ng m,a t2p trung trong chu kY ngXn h-n và m)nh 
h-n, d$ báo là sZ nhi?u li h-n trong mùa Qm, và nh@ng r<i 
ro liên quan &.n h)n hán t5ng lên trong mùa khô và tr/ lên 
m)nh h-n, nh@ng c-n li lâu k.t thúc h-n và l/ &It v>i di;n 
tích r%ng h-n. Các &8a &i#m du l8ch ngh( d,kng ven bi#n 
&hc bi;t sZ b8 t9n th,-ng, !nh h,/ng &.n nh@ng ng,0i dân 
&8a ph,-ng bán và cung cIp các d8ch v+ du l8ch. H)n hán 
khXc nghi;t có th# cing !nh h,/ng &.n vi;c kinh doanh 

131  MacSweeny et al. (2008)
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gi!i trí yêu c=u m%t l,:ng n,>c l>n, nh, các khu ngh( 
d,kng ch-i gôn và &ht nh@ng nh@ng ho)t &%ng này tr/ lên 
không thích h:p v>i nh@ng ng,0i s^ d+ng, chnng h)n nh, 
c%ng &'ng &8a ph,-ng.132

M,a l>n và l+t, nh, &ã &? c2p, mang &.n nh@ng r<i ro v? l/ 
&It trên các vùng núi. Các &ô th8 t)i các vùng &It thIp &*i 
mht v>i nh@ng r<i ro c+ th#, !nh h,/ng nghiêm tr4ng &.n 
con ng,0i và môi tr,0ng:  

Ngành công nghi;p s!n xuIt th,0ng &ht trong hohc g=n 
thành ph* hohc th8 trIn, v>i nh@ng r<i ro cao v? môi 
tr,0ng tO vi;c phá h<y nh@ng nhà máy hóa chIt hohc s^ 
d+ng hóa chIt n]m trong nh@ng vùng li. Ng,0i nghèo 
&ô th8 th,0ng t2p trung t)i khu v$c lân c2n v>i c- s/ 
h) t=ng nghèo nàn nhIt và h)n ch. trong vi;c ti.p c2n 
n,>c s)ch trong th0i gian x!y ra li.133 

C=n l,u " r]ng xu h,>ng l,:ng m,a d$ &oán không suy 
tr$c ra ti.p c<a các xu h,>ng &,:c quan sát trong nh@ng 
th2p kl qua cho thIy s$ bi.n &%ng trong vùng, bao g'm 
l,:ng m,a gi"m / các khu v$c phía bXc. Nh@ng xu h,>ng 
&!o ng,:c &,:c cho là k.t qu! c<a s$ nóng lên toàn c=u.

M$c n,>c bi#n dâng có th# d$ &oán là t5ng t=n suIt xói 
mòn ven bi#n và xâm nh2p mhn, có th# là tái &8nh c, m%t s* 
nhóm ng,0i, mIt &It tr'ng tr4t, nh,ng vi;c t5ng di;n tích 
n,>c có th# t)o c- h%i cho nuôi tr'ng th<y s!n.134

3. D6 báo thay (/i khí h+u – t.i cu-i th* 
kH 21   

Vi;c d$ báo t,-ng t$ t>i n5m 2100 cho thIy có s$ khác bi;t 
rõ r;t gi@a hai k8ch b!n A2 và B2, cho dù tIt c! các thông s* 
/ c! hai k8ch b!n này &?u có m6c t5ng rIt nhanh.

Vào n5m 2100, nhi;t &% trung bình hàng n5m c<a khu v$c 
BXc Trung b% &,:c d$ báo t5ng kho!ng 30C. 1+c và các 
c%ng s$ nh2n xét r]ng “1eo k8ch b!n vOa (B2): t>i cu*i th. 
kl 21, nhi;t &% trung bình hàng n5m có th# t5ng kho!ng 
2.80 C t)i khu v$c BXc Trung B%” và n.u s^ d+ng k8ch b!n 
A2, nhi;t &% trung bình hàng n5m / BXc Trung B% có th# sZ 
t5ng kho!ng 3.60 C so v>i m6c chuQn t)i cu*i th. kl 20.135 
3'ng th0i h4 d$ báo r]ng nhi;t &% vào mùa &ông sZ ti.p 

132 Parry, M. Bi.n &9i khí h2u: Nh@ng !nh h,/ng, s$ thích 6ng và tính 
d7 b8 t9n th,-ng: 3óng góp c<a nhóm công tác II cho báo cáo &ánh 
giá l=n th6 4 c<a IPCC.  Cambridge University Press; Watson, 2007. 
Marufu C. Zinyowera, Richard H. Moss, Nnh h,/ng vùng c<a bi.n 
&9i khí h2u. Intergovernmental Panel on Climate Change. Working 
Group II. Cambridge University Press 1997; Dragoni W. and Sukhija 
B. S. (eds) Bi.n &9i khí h2u và n,>c ng=m  GSL 2008
133 Neeqes, K. (2008) trang.3.
134 Chaudhry P. and Ruysschaert, (2007); Wilderspin I, and Hung, 
H. (2007)
135  Tran 1uc et al. (2009)

t+c t5ng nhanh h-n so v>i mùa hè, và nhi;t &% / khu v$c 
phía BXc sZ ti.p t+c t5ng nhanh h-n so v>i phía Nam.136

Vùng khí hEu D% báo t*ng nhi(t &) trung bình n*m (0C) &!n 
n*m 2050, ? K.ch b$n B2

Tây BIc 2,6

9ông BIc 2,5

97ng bGng BIc b+ 2,4

BIc Trung B+ 2,8

Nam Trung B+ 1,9

Tây Nguyên 1,6

Nam B+ 2,0

L,:ng m,a n5m &,:c d$ báo sZ t5ng, mhc dù tl l; l,:ng 
m,a hàng n5m vào mùa khô d$ báo gi!m. S^ d+ng k8ch b!n 
B2, 1+c và c%ng s$ d$ báo r]ng:

Vào cu*i th. kl 21, l,:ng m,a hàng n5m có th# t5ng 
7-8% so v>i th0i kY1980-1999, kho!ng 7-8% / khu v$c 
Tây BXc, 3ông BXc, 3'ng b]ng BXc b% và BXc Trung B%, 
tuy nhiên l,:ng m,a trong th0i kY tO tháng 3 t>i tháng 
5 có th# gi!m 10% / khu v$c BXc Trung B%, trong khi 
&ó l,:ng m,a t)i th0i &i#m gi@a mùa m,a có th# t5ng 
10-15%.137

S^ d+ng k8ch b!n B2, 1+c và c%ng s$ &ã d$ báo r]ng vào 
n5m 2100 l,:ng m,a hàng n5m sZ thay &9i so v>i th0i kY 20 
n5m cu*i c<a th. kl 20, c+ th# nh, sau: 

Vùng khí hEu D% báo t*ng l/0ng m/a trung bình n*m (%) &!n 
n*m 2050, ? K.ch b$n B2

Tây BIc 7,4

9ông BIc 7, 3

97ng bGng BIc b+ 7,9

BIc Trung B+ 7,7

Nam Trung B+ 3,2

Tây nguyên 1,4

Nam B+ 1,5

S$ thay &9i v? l,:ng m,a &,:c d$ báo sZ rIt khXc nghi;t / 
k8ch b!n A2. 1eo 1+c và các c%ng s$:

“ Vào cu*i th. kl 21, l,:ng m,a có th# t5ng kho!ng 
10% so v>i th0i kY 1980-1999, / vùng &'ng b]ng BXc 
B% và BXc Trung B% ”

136 MacSweeney và c%ng s$, tuy nhiên, nh, &ã &,:c &? c2p trong mô 
hình “t*c &% Im lên d$ ki.n t,-ng t$ t)i tIt c! các mùa và các vùng / 
Vi;t Nam”. S* li;u c<a Tr4ng, &,:c &? c2p tr,>c &ó ch( ra r]ng nhi;t 
&% t5ng nhanh / phía Nam h-n so v>i các khu v$c phía BXc.
137 1+c và c%ng s$
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Tuy nhiên 

“L,:ng m,a / th0i kY tO tháng Ba &.n tháng N5m có 
th# gi!m t>i …13% / khu v$c BXc Trung B%. L,:ng 
m,a vào th0i &i#m gi@a mùa m,a có th# t5ng [/ khu 
v$c BXc Trung B%]...”

Tuy nhiên, c=n ph!i chú " r]ng l,:ng m,a c<a m%t vùng/
khu v$c ch( mang &8nh tính, và có rIt nhi?u bi.n &%ng bên 
trong khu v$c và qua các mùa khác nhau. M6c &% bi.n 
&%ng càng tr/ nên rõ ràng khi xem xét các d$ báo bi.n &9i 
khí h2u trong qu" tO tháng 12 &.n tháng 2. Trong khi l,:ng 
m,a trung bình / th0i kY này t)i vùng BXc Trung B% &,:c 

d$ báo t5ng nhs, l,:ng m,a / khu v$c phía Nam Trung 
B% / các th0i kY t,-ng 6ng &,:c d$ báo gi!m rõ r;t. (Xem 
Hình 36 và 37 d,>i &ây, trình bày d$ báo l,:ng m,a trong 
c! hai k8ch b!n A2, và B2). Vì thành ph* Hu. và khu v$c 
bao quanh n]m ngay c)nh &,0ng phân chia khu v$c, vi;c 
áp d+ng các d$ báo cho khu v$c BXc-Trung b% / &ây có th# 
sZ không chính xác.

1+c và các c%ng s$ d$ báo m$c n,>c bi#n dâng 74-100 cm 
vào n5m 2100, / c! hai k8ch b!n B2 và A2. Các b!n &' d$ 
báo ng2p l+t, d$a vào b!n &' &8a hình, &ã &,:c l2p &# xem 
xét m6c &% !nh h,/ng c<a vIn &? m$c n,>c bi#n dâng cao; 

Hình 36. Tháng 12-tháng 2 cho khu v%c B-c Trung B). Nhi(t &) trung bình hàng n*m t*ng t+i n*m 2100 so v+i &/>ng chuKn t9 1980-1999 
? khu v%c B-c Trung B) theo 0C cho m)t khu v%c. TL l( l/0ng m/a trung bình hàng n*m t*ng. (K.ch b$n A2 và B2)
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Figure 36. For the quarter December to February  for the North Central Region: Average 

annual temperature increase to 2100 over baseline 1980-1999 in 
o
C, per region. Percentage 

average annual rainfall increase to 2100 over baseline 1980-1999. (Scenarios A2 and B2) 

 
 
 

 
Figure 37: For the quarter December to February  for the South Central Region: Average 

annual temperature increase to 2100 over baseline 1980-1999 in 
o
C, per region. Percentage 

average annual rainfall increase to 2100 over baseline 1980-1999. (Scenarios A2 and B2) 

 

Hình 37: Tháng 12-tháng 2 cho khu v%c Nam Trung B). Nhi(t &) trung bình hàng n*m t*ng t+i n*m 2100 so v+i &/>ng chuKn t9 1980-1999 
? khu v%c Nam Trung b) theo 0C cho m)t khu v%c . TL l( lu0ng m/a trung bình hàng n*m t*ng. (K.ch b$n A2 và B2)
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Figure 37: For the quarter December to February  for the South Central Region: Average 

annual temperature increase to 2100 over baseline 1980-1999 in 
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C, per region. Percentage 
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Hình 38: T9 tháng 12 &!n tháng 2: Nhi(t &) trung bình n*m &!n n*m 2010 so v+i s3 li(u cH s? 1980 – 1999 tính theo 0C ? t9ng khu v%c. TL 
l( ph@n tr*m l/0ng m/a n*m t*ng &!n n*m 2100 so v+i d# li(u cH s? 1980 - 1999 (k.ch b$n A2 và B2)

  

nh@ng b!n &' này có th# &,:c hJ tr: b/i các b!n &' xem 
xét các y.u t* khác !nh h,/ng &.n chu kY th<y v5n nh, các 
!nh h,/ng c<a th<y tri?u, ho)t &%ng c<a sóng, bão và dòng 
ch!y c<a sông

3.1. !nh h*6ng c)a nh5ng sH thay $9i $'n n?m 
2100

Tác &%ng k.t h:p c<a nh@ng thay &9i này có th# rIt &áng 
k#, th2m chí t)i k8ch b!n trung bình B2. Kh! n5ng t5ng 
không ch( là l,:ng m,a, mà các hi;n t,:ng m,a t5ng m)nh 
h-n trong mùa Qm ,>t tO tháng 6 – tháng 11 sZ làm t5ng r<i 
ro c<a ng2p l+t do li, bao g'm các thành ph* n]m / v8 trí 
thIp; nh, &ã &,:c &? c2p / trên, là n-i mà ng,0i nghèo b8 
t9n th,-ng nhIt do s$ di chuy#n và nguy hi#m c<a nh@ng 
tr2n li này. Nh@ng khu v$c mi?n núi d$ ki.n sZ t5ng r<i ro 
v? li quét, s)t l/ &It và xói mòn. 1<y &i;n sZ ghp khó kh5n 
trong nh@ng mùa khô. 

M$c n,>c bi#n dâng d$ ki.n sZ !nh h,/ng &áng k# &.n 
1Oa 1iên Hu. và Hà TKnh, c! tr$c ti.p và liên quan &.n 

xâm nh2p mhn vào &It tr'ng tr4t. Các &' th8 c<a IMHEN 
d$ &oán 2.4% di;n tích &It c<a Hà TKnh sZ b8 ng2p và 7.1% 
di;n tích &It c<a 1Oa 1iên Hu. có th# b8 !nh h,/ng 
(m/ r%ng m)nh t)i &=m phá Tam Giang). Nhu c=u tái 
&8nh c, 9n &8nh &,:c d$ &oán sZ tO nh@ng ng,0i &8nh c, 
ci d4c b0 bi#n và c^a sông và trong các khu v$c &=m phá.

Do thi.u s* li;u chính xác, 1+c và c%ng s$ &ã c* gXng &? 
xuIt nh@ng d$ báo xác &8nh liên quan &.n bão; h4 &ã c!nh 
báo r]ng n.u nh@ng xu h,>ng hi;n t)i ti.p t+c, s$ t5ng 
c,0ng &% và &% dài c<a nh@ng c-n bão có th# t)o ra ng2p 
l+t và li quét, và t5ng r<i ro c<a s)t l/ &It và xói l/ d4c b0 
bi#n / khu v$c vùng cao và vùng thIp.  

Rõ ràng là &.n n5m 2100, / các k8ch b!n A2 và B2, d$ &oán 
n,>c bi#n dâng, !nh h,/ng c<a bão và li, chen gi@a các giai 
&o)n h)n hán m/ r%ng, sZ !nh h,/ng không ch( &.n dân s* 
ven bi#n, mà còn thay &9i sinh c!nh mà h4 &ang s*ng.

3.2. Bi'n $9i khí h(u nguy hi%m

Các bi#u &' c<a IMHEM và s* li;u liên quan không minh 
h4a &=y &< nh@ng gì có th# coi là “bi.n &9i khí h2u nguy 



P H :  L : C  2 :  C Á C  K - C H  B ; N  B I # N  , < I  K H Í  H $ U  , ' = C  S >  D : N G  T R O N G  N G H I Ê N  C % U
84

hi#m”; v>i vi;c t5ng có th# d$ &oán v? t=n suIt n5m cao 
h-n c<a bi.n &%ng khí h2u, v>i nhi;t &% và l,:ng m,a d8ch 
chuy#n so v>i xu th. và m6c trung bình, và &.n n5m 2100 
tr/ lên c$c &oan h-n. Nh@ng !nh h,/ng c<a thay &9i khí 
h2u bIt th,0ng không theo d$ &oán và trong m%t s* tr,0ng 
h:p còn ng,:c l)i so v>i d$ &oán, dgn &.n vi;c xây d$ng 
và áp d+ng nh@ng chi.n l,:c thích 6ng và &*i phó ‘th^ 
nghi;m’ tr/ lên khó kh5n h-n, và k.t qu! là các sinh k. b?n 
v@ng, n.u không có s$ hJ tr: m)nh mZ tO b.n ngoài thì khó 
có th# &)t &,:c.

4. Bi,u (B xu h%.ng khí h+u c>a IMHEN 

Nghiên c6u này s^ d+ng các thông tin k8ch b!n bi.n &9i khí 
h2u c<a các d@ li;u c<a IMHEN &ã &,:c Chính ph< phê 
duy;t vào tháng 5, 2009. Cùng v>i các s* li;u v? k8ch b!n 
bi.n &9i khí h2u, nh@ng thông tin này vgn còn &ang trong 
quá trình hoàn thi;n. S* li;u th# hi;n / các bi#u &' này th# 
hi;n nh@ng n%i dung sau:

Nhi;t &% trung bình hàng n5m sZ t5ng kho!ng 30C vào 
n5m 2100 / khu v$c Tây BXc, 3ông BXc, &'ng b]ng 

BXc b% và vùng ven bi#n Trung b%; và t5ng kho!ng 
20C / vùng bi#n Nam Trung b%, Tây nguyên, và &'ng 
b]ng sông C^u long. 
S$ t5ng nhi;t &% d$ báo phù h:p v>i xu h,>ng quan sát 
&,:c trong th0i kY 1958-2007, &hc bi;t trong &ó nhi;t 
&% mùa &ông t5ng / vùng núi Tây BXc và 3ông BXc, 
&'ng b]ng BXc b% và khu v$c ven bi#n BXc Trung b%
L,:ng m,a t5ng tO tháng Sáu - tháng M,0i M%t (mùa 
m,a) &ã làm t5ng nguy c- l+t, &hc bi;t / các khu v$c 
phía BXc, g'm c! các thành ph* có &8a hình thIp, và 
t5ng nguy c- l/ &It / vùng núi. 
T5ng nguy c- h)n hán trong th0i kY tO tháng M,0i 
Hai-tháng N5m (mùa khô), &hc bi;t / các khu v$c 
phía Nam. 
Xu h,>ng l,:ng m,a d$ báo này KHÔNG trùng v>i 
s* li;u quan trXc &,:c / mIy th2p kl qua (l,:ng m,a 
trung bình n5m, trong mùa m,a và mùa khô &?u t5ng 
/ khu v$c phía Nam; và gi!m / khu v$c phía BXc)
Di;n tích &It b8 ng2p do n,>c bi#n dâng / t(nh 1Oa 
1iên Hu. (7.1%) và Hà TKnh (2.4%).

Hình 39: T9 tháng 12 &!n tháng 2: Nhi(t &) trung bình n*m &!n n*m 2010 so v+i s3 li(u cH s? 1980 – 1999 tính theo 0C ? t9ng khu v%c. TL 
l( ph@n tr*m l/0ng m/a n*m t*ng &!n n*m 2100 so v+i d# li(u cH s? 1980 - 1999 (k.ch b$n A2 và B2)
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4.1. Các bi%u $2 chu:n

4.1.1 Xu th+ di'n bi+n l%&ng m%a mùa khô (XI-IV), mùa m%a (V-X) và l%&ng m%a n5m – th0i k6 1958-2007

  

  

3i?u &ó cho thIy / giai &o)n này  

L,:ng m,a mùa khô và mùa m,a &?u t5ng / khu v$c 
ven bi#n Nam b%, Tây Nguyên, và &'ng b]ng sông 
C^u long g'm c! thành ph* HCM

 138

 

 
 

 the wet season rainfall in NW and NE Mountains, Red River Delta and North 
central coast (shown above) went slightly down 

 

L,:ng m,a mùa khô 9n &8nh / khu v$c ven bi#n BXc 
Trung b% và 3'ng b]ng BXc b%; và t5ng nhs / khu v$c 
vùng núi Tây BXc và 3ông BXc
Vào mùa m,a, l,:ng m,a gi!m nhs / vùng núi Tây 
BXc, 3ông BXc, 3'ng b]ng BXc b% và vùng ven bi#n 
BXc Trung b% 
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4.1.2 Xu th+ di'n bi+n nhi7t .8 trung bình tháng I, VII và trung bình n5m - th0i k6 1958-2007

  

3i?u &ó cho thIy / giai &o)n này  

Mhc dù có m%t s* n5m &hc bi;t nóng và l)nh / m%t s* 
vùng trong c! n,>c, xu h,>ng nhi;t &% là t5ng cao / 
các tháng này cing nh, toàn b% trong n5m và / tIt c! 
các khu v$c. 

Xu h,>ng t5ng m)nh mZ nhIt vào tháng M%t (mùa 
&ông) / vùng núi Tây BXc, &ông BXc, 3'ng b]ng BXc 
b% và khu v$c ven bi#n BXc Trung b%.

   140
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4.1.3 T9n s: bão và áp th$p nhi7t .;i <nh h%=ng tr2c ti+p .+n Vi7t Nam và .o-n b0 bi/n t> 15-20 .8 v? B@c tính 
trung bình cho các tháng trong n5m. Th0i k6 1961-2000.

  3i?u &ó cho thIy / giai &o)n này:

Có rIt ít n5m không có bão vào khu v$c ven bi#n mi?n 
Trung
H=u h.t các c-n bão &?u vào khu v$c ven bi#n mi?n 
Trung, tuy nhiên không ph!i tIt c!
H=u h.t các c-n bão &9 b% vào khu v$c ven bi#n 
Trung b% / th0i kY 1áng 6-tháng 10, nhi?u nhIt vào 
tháng 9. 
Có ba n5m trong s* 40 n5m quan trXc có h-n 10 tr2n 
bão &9 b% vào Vi;t nam

S* li;u quan trXc cho thIy có xu h,>ng chu kY, v>i m%t 
s* n5m x!y ra rIt nhi?u bão, ti.p &ó là m%t s* n5m rIt 
ít bão
Ch,a có s* li;u cho thIy r]ng trong t,-ng lai có nhi?u 
tr2n bão h-n và v>i c,0ng &% m)nh h-n &9 b% vào 
Vi;t Nam 
S* li;u cing khnng &8nh r]ng t,-ng lai dài h)n sZ có 
nhi?u c-n bão m)nh h-n và dài h-n ch,a tOng thIy sZ 
&9 vào Vi;t Nam



P H :  L : C  2 :  C Á C  K - C H  B ; N  B I # N  , < I  K H Í  H $ U  , ' = C  S >  D : N G  T R O N G  N G H I Ê N  C % U
88

4.1.4 Di7n tích ngAp l!t 4ng v;i k(ch b<n n%;c bi/n dâng 1m (nh% trong NTP). 

  

  

2.4% di;n tích &It Hà TKnh b8 ng2p, và con s* này / 
t(nh 1Oa 1iên Hu. là 7.1% (ph=n l>n m/ r%ng / 
khu v$c &=m phá Tam Giang – C=u Hai)
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4.2. L*0ng m*a và nhi1t $7 trung bình n?m

4.2.1 M4c t5ng nhi7t .8 và m4c thay .)i l%&ng m%a theo k(ch b<n cao (A2), trung bình (B2)

  

3i?u &ó cho thIy / giai &o)n này  

Nhi;t &% trung bình hàng n5m có th# t5ng 30C vào 
n5m 2100 / vùng núi Tây BXc và 3ông BXc, &'ng 
b]ng BXc B% và khu v$c ven bi#n mi?n Trung; và 
t5ng kho!ng 20C / khu v$c ven bi#n mi?n Nam, Tây 
Nguyên và &'ng b]ng sông C^u long

L,:ng m,a trung bình n5m có th# t5ng 7-10% / vùng 
núi Tây BXc và 3ông BXc, &'ng b]ng BXc b% và khu 
v$c ven bi#n BXc Trung B%; và t5ng kho!ng 2-3% / 
khu v$c ven bi#n mi?n Nam, Tây Nguyên và &'ng 
b]ng sông C^u long,
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4.2.2 M4c t5ng nhi7t .8 và m4c thay .)i l%&ng m%a th0i k6 XII-II theo k(ch b<n cao (A2), trung bình (B2)
 

  3i?u &ó cho thIy / giai &o)n này  

Vào n5m 2100, nhi;t &% trung bình hàng n5m có th# 
t5ng 30C vào n5m 2100 / vùng núi Tây BXc và 3ông 
BXc, &'ng b]ng BXc b% và khu v$c ven bi#n mi?n 
Trung (xem d,>i &ây); và t5ng kho!ng 20C / khu v$c 

ven bi#n mi?n Nam, Tây nguyên và &'ng b]ng sông 
C^u long.
Vào n5m 2010, l,:ng m,a trung bình n5m có th# t5ng 
3-5% / vùng núi Tây BXc và 3ông BXc, &'ng b]ng BXc 
B% và khu v$c ven bi#n mi?n Trung; và gi!m tO 10-
15% / khu v$c ven bi#n mi?n Nam, Tây Nguyên và 
&'ng b]ng sông C^u long,
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4.2.3 M4c t5ng nhi7t .8 và m4c thay .)i l%&ng m%a th0i k6 III-V theo k(ch b<n cao (A2), trung bình (B2)

  
  3i?u &ó cho thIy / giai &o)n này  

Vào n5m 2100, nhi;t &% trung bình hàng n5m có th# 
t5ng 30C vào n5m 2100 / vùng núi Tây BXc và 3ông 
BXc, &'ng b]ng BXc b% và khu v$c ven bi#n mi?n 
Trung; và t5ng kho!ng 20C / khu v$c ven bi#n mi?n 
Nam, Tây nguyên và &'ng b]ng sông C^u long.

L,:ng m,a trung bình n5m có th# t5ng &.n 5% / 
vùng núi Tây BXc và 3ông BXc, &'ng b]ng BXc B% và 
khu v$c ven bi#n mi?n Trung; và gi!m &.n 10% / khu 
v$c ven bi#n mi?n Nam, Tây nguyên và &'ng b]ng 
sông C^u long,
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4.2.4 M4c t5ng nhi7t .8 và m4c thay .)i l%&ng m%a th0i k6 VI-VIII theo k(ch b<n cao (A2), trung bình (B2)

  

3i?u &ó cho thIy / giai &o)n này  

Nhi;t &% trung bình hàng n5m có th# t5ng 20C vào 
n5m 2100 / vùng núi Tây BXc và 3ông BXc, &'ng 
b]ng BXc B% và khu v$c ven bi#n mi?n Trung; và 
t5ng kho!ng 30C / khu v$c ven bi#n mi?n Nam, Tây 
Nguyên và &'ng b]ng sông C^u long.

L,:ng m,a trung bình n5m có th# t5ng &.n 10% / 
vùng núi Tây BXc và 3ông BXc, 15% / &'ng b]ng BXc 
b% và khu v$c ven bi#n mi?n Trung (nh, trên); và 
t5ng 0-3% / khu v$c ven bi#n mi?n Nam, Tây Nguyên 
và &'ng b]ng sông C^u long.
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4.2.5  M4c t5ng nhi7t .8 và m4c thay .)i l%&ng m%a th0i k6 IX-XI theo k(ch b<n cao (A2), trung bình (B2)

  
  3i?u &ó cho thIy / giai &o)n này  

Nhi;t &% trung bình hàng n5m có th# t5ng 30C vào 
n5m 2100 / vùng núi Tây BXc và 3ông BXc, &'ng 
b]ng BXc B% và khu v$c ven bi#n mi?n Trung; và 
t5ng kho!ng 20C / khu v$c ven bi#n mi?n Nam, Tây 
nguyên và &'ng b]ng sông C^u long.

3.n n5m 2010, l,:ng m,a trung bình n5m có th# t5ng 
&.n 5% / vùng núi Tây BXc và 3ông BXc,  &'ng b]ng 
BXc B%; và &.n 10% / khu v$c ven bi#n mi?n Trung; 
và t5ng &.n 15 % / khu v$c ven bi#n mi?n Nam, cao 
nguyên Trung b% và &'ng b]ng sông C^u long.





1. Gi.i thiAu

D,>i &ây là ph,-ng pháp &,:c s^ d+ng trong khâu l2p b!n 
&' GIS. 

!nh v1 tinh

M%t cách ti.p c2n &a th0i gian và &a phân gi!i d$a trên 
c! !nh v; tinh v>i &% phân gi!i trung bình và cao &ã &,:c 
s^ d+ng nh]m &)t &,:c m%t b6c tranh phân tích &=y &< 
v? tình tr)ng hi;n t)i cing nh, trong su*t quá kh6. Nnh 
&,:c s^ d+ng &,:c lIy tO nhi?u ngu'n v; tinh nh, SPOT, 
Landsat MSS/TM/ETM+ và ALOS (xem B!ng 9).

B$ng 9. Chi ti!t v" d# li(u v( tinh 

V( tinh Th>i gian 
l<y d# li(u

8) phân gi$i 
không gian

8) phân gi$i quang ph'

ALOS 2007 10 m 9a ph, (4 kênh)

SPOT 2006/07 20 m 9a ph, (4 kênh)

Landsat ETM+ 2000/01 30 m 9a ph, (6 kênh)

Các t* li1u không gian khác

M%t s* các t, li;u b!n &' khác cing &ã &,:c thu th2p nh]m 
cung cIp các thông tin kèm theo v? tình hình kinh t. xã h%i 
t)i hai t(nh trong khu v$c nghiên c6u.

Các s* li;u không gian s^ d+ng bao g'm d@ li;u vector hohc 
raster. Trong d@ li;u vector, các &-n v8 c- b!n c<a thông tin 
không gian bao g'm các &i#m, các &,0ng và các vùng. MJi 
m%t &-n v8 &ó &,:c cIu thành b/i m%t hohc m%t lo)t các 
&i#m &,:c t4a &% hóa, ví d+, m%t &,0ng là m%t t2p h:p 
nh@ng &i#m có liên k.t, trong khi m%t vùng là m%t t2p h:p 
các &,0ng có liên quan. D@ li;u vector ch( bao g'm các 
&i#m &,:c coi là m%t &-n v8 trong khi tIt c! các vùng khác 
ngoài các &-n v8 k# trên &?u &,:c coi là “không t'n t)i”. 
Trái l)i, d@ li;u raster &,:c chia thành các hàng và các c%t, 
t)o nên m%t cIu trúc ô vuông &?u. MJi m%t ô trong t2p 
h:p &ó ch6a &$ng các t4a &% &i#m cùng v>i m%t giá tr8 c<a 
thu%c tính. 

PH8 L8C 3: L-u ; K< thu*t v. GIS 

B$ng 10.  Danh sách b$n &4 và d# li(u không gian khác.

8Cc &i2m Ngu4n/lo,i LM do chBn.

B4n *7 m>t *)t Rnh v/ tinh/raster *  C-p nh-t thông tin v' m>t *)t 
và s@ dAng *)t

M>t *)t (e.g. nuôi tr7ng 
th(y s4n và *)t hoa 
màu)

B+ Tài nguyên và Môi 
tr"0ng

*  M)t *)t do n"=c bi%n dâng có 
th% làm thi/t h6i l=n v' kinh 
t! 

C< s. h6 t?ng (*"0ng, 
*"0ng sIt v..v.)

B4n *7 *&a hình*/
véc-t<

*  M)t c< s. h6 t?ng do n"=c 
bi%n dâng có th% gây thi/t h6i 
l=n v' kinh t! 

Dân s1 (thành th&, *&nh 
c")

B4n *, *&a hình*/
véc-t<

*  C?n b4o v/ kh2i mDc n"=c 
bi%n dâng *% tránh các th4m 
h8a con ng"0i và xã h+i 

9)t nâng cao Shuttle Radar 
Topographic Mission 
(SRTM) /raster

*  Th% hi/n tài nguyên *)t *"#c 
nâng cao hi/n có 

B4n *7 các *<n v& hành 
chính (e.g. huy/n và 
*"0ng biên gi=i tCnh)

B4n *7 *&a hình*/
véc-t<

*  T6o *i'u ki/n phân tích và 
th1ng kê khu vDc

2. Ph%;ng pháp

Vi;c phân lo)i !nh và công vi;c x^ l" !nh &,:c áp d+ng 
nh]m xác &8nh kK thu2t và ph,-ng pháp x^ l" d@ li;u. Vi;c 
phân các l>p th,0ng &,:c th$c hi;n trên t2p h:p các d@ 
li;u &a kênh (A) và quá trình &ó sZ chia mJi ph=n t^ !nh 
trên m%t !nh vào m%t lo)i nhIt &8nh (B) d$a trên các &hc 
tính th*ng kê c<a thông s* &% sáng c<a ph=n t^ !nh. 



P H :  L : C  3 :  L ' U  ?  K @  T H U $ T  V )  G I S96

Nguyên l" c- b!n c<a h=u h.t các b!n &' &,:c thành l2p 
tO !nh v; tinh là kh! n5ng phân bi;t các lo)i hình che ph< 
&It khác nhau d$a trên giá tr8 quang ph9 (nghKa là m%t s$ 
k.t h:p duy nhIt c<a b6c x) &i;n tO trên các d!i quang ph9 
khác nhau). 1,0ng có hai ph,-ng pháp &# th$c hi;n vi;c 
&ó. 16 nhIt là ph,-ng pháp phân lo)i có giám sát v>i các 
khu v$c xác &8nh v>i lo)i che ph< &ã bi.t trong m%t !nh 
sZ &,:c s^ d+ng &# suy ra các dIu hi;u quang ph9 c<a các 
lo)i th!m ph< &áng quan tâm. MJi m%t &-n v8 !nh trong 
!nh sZ &,:c so sánh v>i nh@ng dIu hi;u quang ph9 &ó và 
&,:c phân lo)i vào các l>p t,-ng t$. Ph,-ng pháp khác là 
phân lo)i không giám sát trong &ó các b6c !nh &,:c phân 
lo)i thành m%t lo)t các l>p d$a trên giá tr8 ph9 khác nhau 
s^ d+ng ph,-ng pháp thu2t toán t)o chùm. Ti.p theo, các 
thông tin tO d@ li;u th$c &8a hohc tO các d@ li;u ph+ sZ &,:c 
s^ d+ng nh]m tr: giúp cho vi;c gán nhãn các l>p quang 
ph9 &ó thành các l>p d@ li;u nh, các l>p che ph< rOng hay 
các che ph< &It khác. 

D$a trên các c- s/ &ó, m%t chi.n l,:c cho vi;c phân lo)i 
!nh &ã &,:c phát tri#n và th^ nghi;m. Cách ti.p c2n rIt 
&-n gi!n nh,ng khá thi.t th$c, và có th# k.t h:p &,:c các 
&i#m m)nh nhIt c<a c! ph,-ng pháp phân lo)i !nh không 
giám sát và tr$c quan. Toàn b% quá trình phân lo)i &,:c 
th$c hi;n qua m%t lo)t các quy trình và các b,>c mà mJi 
m%t b,>c &?u &,:c liên t+c ki#m tra và &,:c chuy#n ti.p 
sang các b,>c ti.p theo. TIt c! các b,>c &?u có s$ t,-ng 
thích v>i nhau nên vIn &? c2p nh2t và s^a ch@a là rIt d7 
dàng. H-n n@a, nó còn cho phép vi;c s^a &9i trong t,-ng 
lai cing nh, &% t,-ng thích trong c! m%t quá trình dài nên 
nó có th# &,:c áp d+ng trong m%t lo)t d@ li;u theo th0i 
gian nh]m phát hi;n s$ thay &9i. H,>ng ti.p c2n &# x^ l" 
!nh có th# &,:c chia thành các b,>c chính sau &ây:

N@n chLnh hình hCc

Khi làm vi;c v>i !nh v; tinh, b,>c quan tr4ng nhIt là vi;c 
&*i chi.u các d@ li;u v>i t4a &% th$c c<a trái &It nh0 th. mà 
hình !nh và k.t qu! cu*i cùng trùng h:p v>i nhau m%t cách 
h:p lí khi &*i chi.u chúng v>i các d@ li;u không gian khác 
trong GIS. Trong tr,0ng h:p này, tIt c! các d@ li;u &?u 
&,:c hi;u ch(nh v? h; t4a &% UTM (Phép chi.u: WGS84) 
b]ng cách s^ d+ng ph,-ng pháp hi;u ch(nh hình h4c c<a 
các !nh v>i các d@ li;u chuQn tO l,u tr@ ch(nh l,u vuông góc 
Landsat toàn c=u c<a NASA. Vi;c ch(nh s^a &,:c d$a trên 
các &i#m g=n nhIt &,:c th,0ng xuyên lIy mgu và trong tIt 
c! các tr,0ng h:p, sai s* c<a pháp nXn ch(nh luôn nhB h-n 
m%t &-n v8 ph=n t^ !nh. 

Phân lo-i không ki%m $#nh (không giám sát)

Ti.p theo, các !nh &ã &,:c nXn ch(nh chuQn theo 2006/07 
SPOT &,:c phân lo)i thành 50 l>p s^ d+ng m%t thu2t toán 

phân lo)i không giám sát ( Jensen 1996). Các l>p quang 
ph9 sau &ó sZ &,:c mã hóa d$a trên m%t tiêu chuQn phân 
lo)i &ã &,:c xác &8nh tr,>c (b!ng 11) và khi áp d+ng s^ 
d+ng các tài li;u chuQn có son nh, d@ li;u th$c &8a hohc tO 
Google Earth.

B$ng 11. Ghi chú cho phân lo,i các th$m ph=

Tên Ti!ng Anh Tên Ti!ng Vi(t

Mangrove R5ng ng-p m>n

Forest R5ng

Shrubland Cây BAi

Grassland C2

Cropland Nông Nghi/p

Rice paddy Lúa N"=c

Aquaculture Nuôi Tr1ng Th(y S4n (NTTS)

Barren land 9)t tr1ng

Water N"=c

Tidal mudSat Bùn L?y

Settlement Th, c"

Salt pans Khu làm mu1i

Clouds Mây

Phân $o-n 

Sau b,>c phân l>p không giám sát và mã hóa, vi;c phân lo)i 
&,:c chuy#n ti.p &.n b,>c phân &o)n. 

ChLnh sIa

Trong b,>c ti.p theo ch(nh s^a các vùng &,:c d7 dàng th$c 
hi;n trong GIS n-i mà các phân &o)n có th# &,:c bi#u hi;n 
cùng v>i d@ li;u hình !nh. TO các ki#m tra tr$c quan, các 
vùng &ã b8 phân lo)i sai có th# d7 dàng &,:c mã hóa l)i theo 
nh, &úng l>p 

Phân tích không gian

M%t s* phân tích kA thu2t &-n gi!n &ã &,:c s^ d+ng &# 
tách thông tin và &ã &,:c tính toán: l>p ph<, phép n%i suy. 
1ông tin &,:c cung cIp b/i IMHEN v? m$c n,>c bi#n 
dâng lên 1 mét rIt h@u ích &# ki#m tra:

Ph)m vi t9n thIt các lo)i hình s^ d+ng &It khác nhau: 
&It nông nghi;p, nuôi tr'ng th<y s!n và th9 c,, mht 
n,>c.
Nnh h,/ng &.n c- s/ h) t=ng và dân c, &8a ph,-ng. 
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nghiên c+u 

Nghiên c6u hi;n t)i s^ d+ng m%t s* ph,-ng pháp phân tích 
và khái ni;m, d$a trên mô hình sinh k. b?n v@ng và nh@ng 
khái ni;m v? kh! n5ng ph+c h'i c<a h; sinh thái.

1. Mô hình Sinh k* B)n v?ng (SLF)

SLF cung cIp ph,-ng pháp lIy con ng,0i làm tr4ng tâm 
&# ki#m tra nh@ng y.u t* và m*i quan h; khác nhau t)o ra 
các ho)t &%ng cing nh, k.t qu! sinh k. b?n v@ng. Hình 
bên d,>i là mô t! chi ti.t v? SLF. Trong mô hình này, n5m 
“ngu'n v*n” hay “tài s!n” – t$ nhiên, v2t chIt, con ng,0i, 
xã h%i và tài chính – &,:c th# hi;n nh, là c- s/ c*t lõi cho 
các ho)t &%ng sinh k. / cIp &% cá nhân, h% gia &ình hohc 
nhóm &*i t,:ng, tuy nhiên chúng l)i b8 !nh h,/ng b/i m%t 
chuJi các y.u t* liên k.t v>i nhau bao g'm ‘hoàn c!nh d7 b8 
t9n th,-ng’: các vIn &? và xu h,>ng liên quan &.n t$ nhiên 
và môi tr,0ng, th8 tr,0ng, s$ 9n &8nh chính tr8, v..v. N5m 
ngu'n v*n cing b8 !nh h,/ng b/i và có th# l=n l,:t tác &%ng 
lên các chính sách, các th# ch. và các quy trình, bao g'm 
các chính sách c<a Chính ph<, và hành lang pháp l", các c- 
quan nhà n,>c (và &hc bi;t trong b*i c!nh Vi;t Nam), các t9 
ch6c truy?n thông &)i chúng, các doanh nghi;p t, nhân, t9 
ch6c dân s$, nhà tài tr:, các ch,-ng trình NGO và các y.u 
t* v5n hóa. Các chính sách, th# ch. và quy trình này cing 
!nh h,/ng &.n b*i c!nh d7 b8 t9n th,-ng. S$ t,-ng tác gi@a 
các y.u t* khác nhau, k.t h:p v>i nh@ng nhu c=u v? sinh k. 
chi.m ,u th. &óng góp vào các chi.n l,:c sinh k. c<a các cá 
nhân, h% gia &ình và các nhóm &*i t,:ng.138

138 Adapted from Neeqes K., 2000

Hình 40: Khung sinh k! b"nv#ng138
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Nh, trình bày kA h-n / ph=n sau c<a báo cáo này, trong 
m%t vài tr,0ng h:p / &ó ngu'n tài nguyên thiên nhiên 
không &< &# duy trì các ho)t &%ng nông nghi;p c<a dân s* 
&ang gia t5ng và các chi.n l,:c sinh k. &8a ph,-ng khác còn 
h)n ch., thì di c, tr/ thành nhu c=u ph9 bi.n và là chi.n 
l,:c sinh k.. Các thành ph=n khác nhau c<a SLF k.t h:p 
v>i nhau &# t)o thành các k.t qu! sinh k. b?n v@ng: thu 
nh2p t5ng lên, tính d7 b8 t9n th,-ng gi!m &i, an ninh l,-ng 
th$c &,:c c!i thi;n, công b]ng xã h%i kh! quan h-n, v..v. 
Các k.t qu! này, l=n l,:t có m%t tác &%ng rõ r;t lên n5m 
ngu'n tài s!n v*n.

M%t khía c)nh quan tr4ng trong vi;c nXm bXt các sinh k. 
là nh@ng ng,0i nghèo nhIt và d7 b8 t9n th,-ng nhIt không 
ch( c=n có quy?n ti.p c2n mà còn c=n có quy?n s/ h@u các 
tài s!n khác nhau &# t*i &a hóa các k.t qu! sinh k.. Ngoài 
ra, quy?n ti.p c2n và quy?n s/ h@u tài s!n th,0ng bi.n &9i 
m)nh trong tOng h%, gi@a các h% và c%ng &'ng. Do &ó, ph+ 
thu%c vào ph)m vi và quy mô c<a các phân tích, s$ khác 
bi;t v? gi>i tính, tu9i tác và các tham s* khác là rIt c=n thi.t 
&# hi#u &=y &< các &%ng l$c c<a sinh k. trong b*i c!nh &ã 
&ht ra.

1.1 SLF và bi'n $9i khí h(u

SLF và cách ti.p c2n sinh k. liên quan &ã &,:c áp d+ng m%t 
cách r%ng rãi trong phân tích nhi?u lKnh v$c, bao g'm nông 
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nghi;p và th<y s!n và các sinh k. nông thôn nói chung.139 
Trong khi khung sinh k. này t2p trung vào các k.t qu! tích 
c$c giúp t)o thành các sinh k. b0n v#ng, thì nó có th# &,:c 
s^ d+ng nh, m%t công c+ khái ni;m và phân tích &# hi#u 
các y.u t* cIu thành các k.t qu! sinh k. cho dù là tích c$c 
hay tiêu c$c. Do &ó, SLF cing có th# &,:c s^ d+ng &# gi!i 
quy.t các giá tr8 tài s!n và các m*i quan h; có th# dgn &.n 
các chi.n l,:c và k.t qu! sinh k. không b0n v#ng và &# xác 
&8nh các &i#m kh/i &=u cho hJ tr: sinh k..140 

Khi &i vào các tác &%ng hi;n t)i và t,-ng lai c<a bi.n &9i 
khí h2u, có th# thIy r]ng bi.n &9i khí h2u là m%t y.u t* 
ch< ch*t liên quan &.n tính d7 b8 t9n th,-ng, làm thay &9i 
các xu th. khí h2u l8ch s^, !nh h,/ng &.n các &i?u ki;n khí 
h2u theo mùa, t)o ra các cú “s*c” liên quan &.n hi;n t,:ng 
th0i ti.t khXc nghi;t (nh, bão, li l+t, các thay &9i trong v2t 
mang b;nh), &'ng th0i cing t)o ra các c5ng thnng m>i vì 
&a s* các thay &9i này mang tính h; th*ng và di7n ra trong 
th0i gian dài. Các !nh h,/ng c<a bi.n &9i khí h2u lên v*n 
t$ nhiên nh, &It và n,>c là rIt &áng k#, tuy nhiên m$c 
n,>c bi#n dâng và các &i?u ki;n th0i ti.t khXc nghi;t cing 
tác &%ng lên các tài s!n v2t chIt (nh, &,0ng xá, m)ng l,>i 
&i;n). Trong b*i c!nh bi.n &9i khí h2u hi;n nay và trong 
t,-ng lai, các sinh k. có th# &,:c &ánh giá không ch( d$a 
trên c- s/ các sinh k. này có t5ng c,0ng tính b?n v@ng c<a 
các ngu'n tài nguyên môi tr,0ng hay không, mà còn d$a 
vào vi;c các sinh k. này có th# gi!m nhs bi.n &9i khí h2u 
hay t)o nên s$ thích 6ng &# &!m b!o kh! n5ng thích nghi 
tr,>c nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u trong t,-ng lai. 
Tác &%ng r%ng h-n c<a bi.n &9i khí h2u lên toàn b% h; sinh 
thái cing c=n ph!i &,:c xem xét. M%t s* h; sinh thái có th# 
có tính thích nghi cao, có th# ch8u &,:c nh@ng tr2n li và 
h)n hán l>n mà không !nh h,/ng &.n kh! n5ng th$c hi;n 
ch6c n5ng hay ph+c h'i l)i tr)ng thái ban &=u. Các h; sinh 
thái khác có th# có ng,kng thIp h-n, và do s$ c5ng thnng 
&ó, chúng có th# tr!i qua s$ chuy#n hóa sang m%t tr)ng thái 
c* &8nh m>i (‘thay &9i ch. &%’).

1.2 Các vùng sinh k'  

Nh0 s$ son có, chIt l,:ng, và quy?n ti.p c2n c<a h% gia 
&ình và c%ng &'ng v>i tài nguyên thiên nhiên, các sinh k. 
nhIt &8nh rõ ràng &ang chi.m ,u th. / nh@ng khu v$c nông 
thôn ven bi#n. 1ông th,0ng, có th# xác &8nh &,:c các 
“vùng” sinh k. nhIt &8nh và có t,-ng quan chht chZ v>i các 
khu v$c sinh thái nông nghi;p. T,-ng t$ nh, v2y, các khu 
v$c n%i &ô và ven &ô có th# &,:c chia thành các vùng trên 
c- s/ ,u th. v? vi;c làm trong các ngành c+ th#. Nghiên 
c6u hi;n nay &,:c xây d$ng d$a trên m%t gi! thuy.t r]ng 
m%t phân tích v? kh! n5ng ch*ng ch8u và tính b?n v@ng c<a 

139 See Scoones, 2009 v? tóm tXt l8ch s^ v? vi7n c!nh c<a sinh k..
140 DFID H,>ng dgn sinh k. b?n v@ng tháng 4, 1999.

các h; th*ng sinh k. “&i#n hình” và “nguyên mgu” trong các 
khu v$c nhIt &8nh có th# có hi;u qu! v,:t xa ph)m vi h% 
gia &ình, nhóm xã h%i và c%ng &'ng c+ th# n-i nghiên c6u 
th$c &8a. Tuy nhiên, m%t y.u t* quan tr4ng sZ &,:c tính 
&.n khi c* gXng mô t! &hc tính c<a các h; sinh thái là s$ 
t,-ng tác và ph+ thu%c lgn nhau gi@a các h% gia &ình và 
m)ng l,>i c%ng &'ng qua các vùng khác nhau do di c, t)m 
th0i và 9n &8nh h-n.

2. S6 ph9c hBi và các hA th-ng sinh thái – 
xã h5i

Khung sinh k. b?n v@ng (SLF) cung cIp công c+ hi;u qu! &# 
xem xét các m*i quan h; gi@a con ng,0i, sinh k., môi tr,0ng, 
chính sách và th# ch. !nh h,/ng &.n hành vi c<a h4. Khung 
sinh k. này cung cIp cách ti.p c2n c<a nghiên c6u này (xem 
c+ th# trong ph=n A.2). Các sinh k. b?n v@ng là các sinh k. 
có th# &*i phó và ph+c h'i tO các cú s*c, duy trì hohc t5ng 
c,0ng n5ng l$c, tài s!n và quy?n, trong khi không làm gi!m 
ngu'n tài nguyên.141 SLF nhìn chung &ã &,:c áp d+ng cho 
các h% gia &ình và c%ng &'ng. Nh, &ã &,:c quan sát, bi.n 
&9i khí h2u &'ng nghKa v>i ph)m vi th0i gian c<a ‘phát tri#n 
b?n v@ng’ c=n &,:c m/ r%ng, bao g'm c! các th. h; t,-ng lai 
và &!m b!o bình &nng gi@a các th. h;.142 
Các h; th*ng sinh thái-xã h%i tr/ lên thích nghi thông qua 
vi;c t5ng c,0ng n5ng l$c thích 6ng c<a các h; th*ng này 
&# &*i phó v>i nh@ng thay &9i, s$ không 9n &8nh và kh<ng 
ho!ng143. 3a d)ng sinh h4c có th# t5ng c,0ng s$ ph+c h'i 
n.u các loài hohc các nhóm ch6c n5ng &*i phó khác nhau 
v>i nh@ng bi.n &%ng c<a môi tr,0ng, do &ó s$ suy gi!m m%t 
nhóm có th# &,:c bù b]ng s$ t5ng lên c<a m%t nhóm khác. 
T,-ng t$, trong các h; th*ng xã h%i, các khung qu!n tr8 và 
qu!n l" có th# dgn &.n r<i ro tO vi;c &a d)ng hóa các mgu 
hình s^ d+ng tài nguyên thiên nhiên và b]ng cách khuy.n 
khích các ho)t &%ng thay th. và s$ thay &9i cu%c s*ng144. 
Do &ó, s$ thích nghi xã h%i-sinh thái ph!i &,:c khai thác và 
qu!n l" m%t cách th2n tr4ng do &ây là g*c r7 c<a cIu trúc và 
các hành &%ng ph+ thu%c vào các quy?n và &=u t, bên ngoài, 
bao g'm &=u t, các c- s/ h) t=ng b!o v;145. Các m)ng l,>i t9 
ch6c và xã h%i ‘nhi?u cIp’ cing thi.t y.u cho vi;c t5ng c,0ng 
ngu'n v*n xã h%i và th$c hi;n các khung lu2t pháp, chính 
tr8 và tài chính c=n thi.t &# &!m b!o s$ thích nghi xã h%i và 
sinh thái. Do &ó, nuôi d,kng s$ &a d)ng c<a t9 ch6c &# h4c 
cách &*i phó v>i s$ thay &9i là chi.n l,:c xây d$ng s$ ph+c 

141 Chambers and Conway, (1992). 
142  Neeqes (2008).
143 W Neil Adger và c%ng s$, lIy ví d+, s$ thích nghi nhIt &8nh là n5ng 
l$c c<a h; th*ng sinh thái, xã h%i.W. Neil Adger, (2005). 3'ng th0i 
tham kh!o M.J. Marschke and F. Berkes, (2006); and H.Osbahr et al, 
(2008). Conversely, C.S. Holling’s ‘xem xét tính t9n th,-ng nh, là 
vi;c mIt &i s$ ph+c h'i, khi các h; th*ng ph!i ch8u nh@ng tai n)n sZ 
x!y ra nh, các b+i cây rOng d7 cháy. Nh@ng h; th*ng này có th# &,:c 
làm m>i l)i hohc chuy#n sang tr)ng thái nh,. C.S. Holling, (1973); 
(2001) C.S. Holling and L. H. Gunderson, (2002)
144 Ibid.
145 Neeqes (2008).
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h'i quan tr4ng146. 3*i v>i bi.n &9i khí h2u thì vi;c này &óng 
vai trò then ch*t.

B]ng ch6ng ngày càng rõ v? nh@ng thay &9i v? t=n suIt c<a 
thiên tai liên quan &.n th0i ti.t nh, h)n hán, bão và l+t &ang 
làm t5ng tính t9n th,-ng &*i v>i dân s* và s$ ph+c h'i c<a 
nhi?u h; th*ng sinh k.-xã h%i &ang b8 phá h<y, &hc bi;t v>i 
các c%ng &'ng ngoài l?147. 3i?u này có th# là tr,0ng h:p / các 
vùng ven bi#n Vi;t Nam n-i các h; sinh thái &ã b8 suy gi!m 
kh! n5ng ph+c h'i. Khai thác quá m6c &ã dgn &.n gi!m các 
ngu'n thu nh2p truy?n th*ng, ví d+, khi nuôi tr'ng th<y s!n 
&,:c coi là ngành t5ng tr,/ng quan tr4ng và cung cIp gi!i 
pháp thay th. cho vi;c ph+ thu%c vào &ánh bXt cá t$ nhiên, 
thì cing t)o ra s$ gia t5ng áp l$c v? khai thác quá m6c148. 
Ho)t &%ng sinh k. này &òi hBi ngu'n v*n l>n và do &ó áp 
d+ng nhi?u h-n v>i nhóm khá gi!. B]ng ch6ng cho thIy r]ng 
s$ phát tri#n c<a nuôi tr'ng th<y s!n th,-ng m)i &ã làm thay 
&9i cIu trúc m*i liên h; gi@a kinh t. và xã h%i &8a ph,-ng, 
t5ng xu h,>ng th,-ng m)i hóa các ngu'n l$c tài s!n ph9 bi.n 
tr,>c &ây và &ht ng,0i nghèo vào tình tr)ng d7 b8 t9n th,-ng 
h-n149.  Ngoài ra, do vi;c qu!n l" kém, nuôi tr'ng th<y s!n có 
th# làm suy gi!m ngu'n l$c hi;n nay và &e d4a &.n h; sinh 
thái d7 b8 t9n th,-ng150. Vi;c phá h<y rOng ng2p mhn &# nuôi 
tôm t)i m%t s* khu v$c ven bi#n là m%t ví d+, gây nên vi;c 
gi!m các gi!i pháp sinh k. hi;n có c<a các h% gia &ình &ánh 
bXt cá và nuôi tr'ng th<y s!n151, &'ng th0i cing gi!m vi;c 
b!o v; ch*ng l)i các c-n bão và xâm lIn b0 bi#n. Xem xét s$ 
xói mòi c<a các h; th*ng sinh thái-xã h%i t)i các khu v$c ven 
bi#n trong nghiên c6u, s$ thay &9i c<a các h; th*ng sinh k. 
có th# là c=n thi.t &# b!o v; hohc ph+c h'i l)i tr,>c nh@ng 
tác &%ng dài h)n c<a B3KH. Các bi;n pháp thích h:p ti?m 
n5ng có th# bao g'm t5ng c,0ng &a d)ng hóa sinh k. hohc 
th2m chí hình thành l)i hohc cIu trúc l)i các ho)t &%ng sinh 
k. hi;n nay. 

Kinh nghi;m c<a các n,>c khác cho thIy r]ng kh! n5ng 
&*i phó v>i các thiên tai liên quan &.n th0i ti.t th$c s$ ph+ 
thu%c rIt nhi?u vào kh! n5ng &a d)ng hóa ngu'n thu nh2p,152 
nh,ng xem xét nh@ng r<i ro c<a nh@ng thiên tai này khi gi!i 
quy.t các nhu c=u c- b!n, nh, cung cIp nhà, cIp n,>c và l2p 
k. ho)ch c<a c- s/ h) t=ng cing rIt thi.t y.u.153 

3. KhD nIng ch-ng ch4u c>a hA sinh thái và 
bi*n (/i khí h+u

Hi#u &,:c các m*i liên h; gi@a các h; sinh thái và xã h%i loài 
ng,0i (và các ho)t &%ng sinh k. liên k.t) là rIt quan tr4ng &# 
146 Marschke and Berkes  (2006).
147 Osbahr et al (2008) ; Adger et al (2005).
148 MONRE 2006, trích dgn c<a Chaudhry and Ruysschart (2007).
149  Soung (2006); Chaudhry and Ruysschart (2007).
150 T.T.Phat, (2000).
151 Adger, Kelly and Ninh (2001).
152 Sperling et al, (2008); Janakarajan, (2007).
153 Sperling ibid

gi!m tính d7 b8 t9n th,-ng và t5ng c,0ng kh! n5ng ch*ng 
ch8u c<a các h; th*ng liên k.t này / các khu v$c ven bi#n. 
Trong b*i c!nh bi.n &9i khí h2u, kh! n5ng ch*ng ch8u có th# 
&,:c &8nh nghKa là kh! n5ng   thích 6ng &,:c v>i hi;n t,:ng 
th0i ti.t bIt th,0ng c<a các h; sinh thái xã h%i trong khi vgn 
duy trì các cIu trúc, quy trình và ph!n h'i c=n thi.t.154

Phân tích kh! n5ng ch*ng ch8u c<a h; sinh thái trong các 
khu v$c sinh k. c+ th# bao g'm các vIn &? sau &ây:

S$ t,-ng tác ph6c t)p c<a các h; sinh thái ho)t &%ng 
trên m%t ph)m vi r%ng l>n. Ví d+, các thay &9i l>n nh, 
n,>c bi#n dâng hay các chu kY li l+t/h)n hán thay &9i 
tác &%ng lên các quy trình quy mô nhB h-n nh, hành 
vi 6ng x^ c<a m%t ng, dân &-n lj.
S$ chuy#n hóa có tính l8ch s^ c<a các h; sinh k.. Các 
sinh k. có th# ph!i h6ng ch8u nh@ng thay &9i ch2m 
và có th# &oán tr,>c &,:c cing nh, s$ chuy#n hóa 
nhanh và khó &oán tr,>c. Ví d+, / Vi;t Nam, thay &9i 
chính sách và ,u tiên c<a Chính ph< có th# dgn &.n 
m%t thay &9i t,-ng &*i mau ls trong h; th*ng mùa v+ 
nông nghi;p. Nh@ng t, li;u l8ch s^ có th# ch( rõ các h; 
sinh k. &ã bi.n &9i nh, th. nào theo th0i gian, nh@ng 
y.u t* !nh h,/ng &.n nh@ng thay &9i này, và các k.t 
qu! &)t &,:c có vai trò nh, th. nào trong vi;c gi!m 
hohc t5ng c,0ng kh! n5ng ch*ng ch8u.
Dù bi.n &9i khí h2u có th# báo hi;u hohc kèm theo s$ 
t9n thIt v? kh! n5ng ch*ng ch8u sinh thái, nh,ng nó 
vgn có th# &óng vai trò là các c- h%i sinh k# thông qua 
vi;c xúc ti.n các ph,-ng án công ngh; m>i.
C5ng thnng hay s*c (liên quan &.n khí h2u) có th# 
phá vk nh@ng khía c)nh sinh thái, kinh t. và xã h%i 
c<a các h; sinh k.. Phân lo)i &hc tính c<a nh@ng c5ng 
thnng và bi.n &%ng này theo t=n suIt, th0i gian, m6c 
&% nghiêm tr4ng hay kh! n5ng d$ &oán tr,>c là m%t 
quy trình h@u ích.

Mô hình SLF k.t h:p v>i khái ni;m v? kh! n5ng ch*ng ch8u 
sinh thái xã h%i t)o ra m%t n?n t!ng v@ng chXc &# nghiên 
c6u v? nh@ng !nh h,/ng hi;n t)i c<a bi.n &9i khí h2u và 
tìm ra nh@ng ph,-ng án thích 6ng phù h:p. Nh@ng d$ báo 
v? k8ch b!n bi.n &9i khí h2u trong t,-ng lai có th# &,:c s^ 
d+ng &# &!m b!o r]ng các bi;n pháp thích 6ng &? xuIt &ã 
quan tâm &.n nh@ng xu h,>ng dài h)n có th# x!y ra.

154 Holling, C. S. 1973. Resilience and stability of ecological systems. 
Annual Review in Ecology and Systematics 4:1-23 Berkes, F., J. 
Colding, and C. Folke. 2003. Navigating Social-Ecological Systems: 
Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge: 
Cambridge University Press; Adger, N. W. 2000. Social and ecological 
resilience: are they related? Progress in Human Geography 24:347-
64.





PH8 L8C 5: Chính sách qu2c gia v. thích +ng v(i bi#n 09i 
khí h*u  

K# tO khi k" k.t Công ,>c khung c<a Liên H:p Qu*c v? 
bi.n &9i khí h2u (UNFCCC) cách &ây 19 n5m, Chính ph< 
Vi;t Nam &ã cho thIy nhi?u nJ l$c thông qua công tác xây 
d$ng chính sách và lu2t pháp và &ã có m%t s* sáng ki.n 
thích 6ng và gi!m nhs &# 6ng phó v>i nh@ng m*i &e d4a 
tO bi.n &9i khí h2u. M%t &ánh giá quan tr4ng v? các chính 
sách hi;n hành liên quan &.n thích 6ng v>i bi.n &9i khí h2u 
sZ &,:c &,a ra trong ph=n này.

1. T/ng quát

Vi;t Nam &ã k" UNFCCC vào ngày 11/06/1992, phê chuQn 
vào ngày 16/11/1994 và k" Ngh8 &8nh th, Kyoto vào ngày 
13/12/1998, phê chuQn vào ngày 25/09/2002. 1ông báo 
Qu*c Gia l=n th6 nhIt (INC) cho UNFCCC vào n5m 2003 
&ã &,a ra b!n &ánh giá tính d7 b8 t9n th,-ng và thích 6ng 
tr,>c nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u d$a trên nh@ng 
mô hình &ang s^ d+ng t)i th0i &i#m &ó cùng v>i nh@ng 
ph,-ng án gi!m nhs khí nhà kính. 1ông báo qu*c gia th6 
hai cho UNFCCC d$ ki.n sZ &,:c &,a ra mu%n h-n trong 
n5m nay. 1ông báo này có th# bao g'm các phát hi;n c<a 
các &ánh giá sâu h-n v? tính d7 b8 t9n th,-ng và thích 6ng 
và &,a ra m%t khung chính sách &# th$c hi;n nh@ng 6ng phó 
mang tính chi.n l,:c. Nhi?u sáng ki.n gi!m nhs tác &%ng 
c<a bi.n &9i khí h2u &ã &,:c &,a ra, tuy nhiên, th,0ng n]m 
trong m*i quan h; v>i nh@ng nJ l$c h:p tác qu*c t.155. 3=u 
n5m 2006 B% tài nguyên môi tr,0ng (MORE) &ã thành l2p 
nhóm công tác thích 6ng bi.n &9i khí h2u &# t)o ra m%t di7n 
&àn &*i tho)i và h:p tác liên quan &.n công tác thích 6ng.
C- s/ cho nh@ng bi;n pháp thích 6ng &ã &,:c &? c2p &.n 
trong nhi?u Lu2t và chi.n l,:c g=n &ây. Ví d+, Chi.n l,:c 
B!o v; Môi tr,0ng Qu*c gia156, nêu rõ m%t trong nh@ng 
m+c tiêu c=n &)t &,:c &.n n5m 2010 là t5ng c,0ng n5ng l$c 
trong phòng ch*ng thiên tai, &hc bi;t là nh@ng thiên tai liên 
quan &.n bi.n &9i khí h2u, và bao g'm các k. ho)ch gi!m 
nhs tác &%ng c<a n,>c bi#n dâng / các khu v$c ven bi#n. 
Ngoài ra, Lu2t B!o v; Môi tr,0ng (2005) cing quy &8nh rõ 
r]ng Nhà n,>c có trách nhi;m xây d$ng n5ng l$c d$ báo và 
c!nh báo thiên tai &# phòng và h)n ch. nh@ng h2u qu! tiêu 
c$c c<a thiên tai và s$ c* môi tr,0ng. Tuy Lu2t này không 
quy &8nh c+ th# nh@ng bi;n pháp 6ng phó v>i bi.n &9i khí 
h2u nh,ng nó l)i &,:c hJ tr: b/i m%t lo)t các Ngh8 &8nh và 
quy &8nh ngành c+ th# trong các lKnh v$c nh, quy ho)ch s^ 

155 MONRE, MOIT et al, 2008.
156 Chi.n l,:c qu*c gia v? b!o v; môi tr,0ng &.n n5m 2010 và t=m 
nhìn 2020, phê duy;t tháng 12/2003.

d+ng &It và b!o v; b0 bi#n, cung cIp n?n t!ng &# th$c hi;n 
các bi;n pháp thích 6ng v>i bi.n &9i khí h2u. 
N5m 2007, m%t &i#m ghi nh2n là quy?n s/ h@u Chính ph< 
còn h)n ch. v? ph,-ng pháp thích 6ng v>i nh@ng r<i ro bi.n 
&9i khí h2u, và s$ h)n ch. v? ngu'n v*n nhà n,>c cho công 
tác thích 6ng v>i bi.n &9i khí h2u.157 Cùng n5m &ó, khi nh2n 
ra nh@ng thách th6c tO bi.n &9i khí h2u, 1< t,>ng Chính 
ph< &ã kêu g4i xây d$ng Ch,-ng trình M+c tiêu Qu*c gia 
6ng phó v>i Bi.n &9i Khí h2u (NTP-RCC) mà có th# &,:c 
xem là bi;n pháp 6ng phó có tính chi.n l,:c nhIt tính cho 
&.n nay. 

2. Ch%;ng trình M9c tiêu Qu-c gia 2ng phó 
v.i Bi*n (/i Khí h+u (NTP-RCC) 

Là ch,-ng trình qu*c gia duy nhIt hi;n nay / Vi;t Nam t2p 
trung hoàn toàn vào bi.n &9i khí h2u, Ch,-ng trình M+c tiêu 
Qu*c gia 6ng phó v>i Bi.n &9i Khí h2u (NTP-RCC) &,:c xây 
d$ng vào n5m 2007. 1< t,>ng Chính ph< &ã ban hành Ngh8 
quy.t giao  MONRE là c- quan ch< trì xây d$ng ch,-ng trình 
này.158 M+c tiêu t9ng th# c<a ch,-ng trình này là t5ng c,0ng 
n5ng l$c và hi;u qu! c<a Vi;t Nam 6ng phó v>i bi.n &9i khí 
h2u. NTP-RCC nêu rõ bi;n pháp 6ng phó tr,>c nh@ng m*i 
&e d4a tO bi.n &9i khí h2u có th# &,:c mô t! nh, là m%t bi;n 
pháp mang tính &a ngành (bao g'm s$ tham gia c<a các t9 
ch6c &)i chúng, các chuyên gia tO nhi?u lKnh v$c khác nhau, 
và các &)i di;n c<a nhi?u ngành và &8a ph,-ng), bao g'm c! 
các vùng và ngành, và có th# &,:c coi là m%t “ph,-ng pháp 
thành công” &ã &,:c liên k.t chht chZ v>i nh@ng chi.n l,:c 
qu*c gia, chi.n l,:c phát tri#n kinh t. xã h%i, chi.n l,:c phát 
tri#n ngành và &8a ph,-ng, và k.t h:p nh@ng ki.n th6c hi;n 
có và kinh nghi;m truy?n th*ng vào bi;n pháp 6ng phó v>i 
thiên tai và các hình thái khí h2u c$c &oan.
M+c tiêu c+ th# c<a NTP-RCC là:

3ánh giá &,:c m6c &% bi.n &9i c<a khí h2u Vi;t Nam 
do bi.n &9i khí h2u toàn c=u và m6c &% tác &%ng c<a 
bi.n &9i khí h2u &*i v>i các lKnh v$c, ngành và &8a 
ph,-ng.
Xác &8nh &,:c các gi!i pháp 6ng phó v>i bi.n &9i khí 
h2u.
T5ng c,0ng các ho)t &%ng khoa h4c công ngh; nh]m 
xác l2p c- s/ khoa h4c cho các gi!i pháp 6ng phó v>i 
bi.n &9i khí h2u.

157 Chaudhry and Ruysschart, 2007.
158 S*: 60/2007/NQ-CP; 3/12/2007.
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C<ng c* và t5ng c,0ng n5ng l$c t9 ch6c, th# ch., 
chính sách v? 6ng phó v>i bi.n &9i khí h2u.
Nâng cao nh2n th6c, trách nhi;m tham gia c<a c%ng 
&'ng và phát tri#n ngu'n nhân l$c.
T5ng c,0ng h:p tác qu*c t. nh]m tranh th< s$ giúp 
&k, hJ tr: c<a qu*c t. trong 6ng phó v>i bi.n &9i khí 
h2u.
Tích h:p vIn &? bi.n &9i khí h2u vào các chi.n l,:c, 
quy ho)ch, k. ho)ch phát tri#n kinh t. - xã h%i, phát 
tri#n ngành và &8a ph,-ng.
Xây d$ng và tri#n khai các k. ho)ch hành &%ng c<a 
các B%, ngành và &8a ph,-ng 6ng phó v>i bi.n &9i khí 
h2u; tri#n khai các d$ án, tr,>c tiên là các d$ án thí 
&i#m.

NTP-RCC &,:c 1< t,>ng Chính ph< phê duy;t ngày 
2/12/2008 &,a ra các quan &i#m và nguyên tXc ch( &)o, 
quy mô và các ho)t &%ng chính c<a ch,-ng trình trong giai 
&o)n 2009-2015, v>i giai &o)n th$c hi;n d$ ki.n bXt &=u 
trong n5m 2011. TIt c! các ho)t &%ng &,:c tóm l,:c trong 
tài li;u này &?u có liên quan &.n các m+c tiêu c<a ch,-ng 
trình (nêu / trên) và &,:c tóm tXt d$a trên các m+c tiêu c+ 
th#. Vai trò c<a h:p tác qu*c t. cing &,:c trình bày chi ti.t, 
nh@ng tác &%ng d$ ki.n c<a NTP và t9 ch6c th$c hi;n cing 
&,:c &? c2p trong NTP.

V5n phòng Ch,-ng trình &,:c &ht t)i MORE &# tri#n khai 
NTP. Vai trò c<a các B% cing &ã &,:c quy &8nh trong v5n 
b!n phê duy;t c<a 1< t,>ng Chính ph<. Ví d+, B% K. 
ho)ch 3=u t, (MPI) ch8u trách nhi;m ch< trì, ph*i h:p v>i 
các B%, ngành và &8a ph,-ng xây d$ng và h,>ng dgn th$c 
hi;n b% khung tiêu chuQn tích h:p bi.n &9i khí h2u vào các 
chi.n l,:c, ch,-ng trình, quy ho)ch và k. ho)ch phát tri#n 
kinh t. - xã h%i.159

NTP có th# &,:c xem là m%t dIu hi;u t*t c<a cam k.t 
chính tr8 trong gi!i quy.t bi.n &9i khí h2u. 1< t,>ng 
chính ph< là tr,/ng Ban ch( &)o qu*c gia v? NTP-RCC 
nh]m &)t &,:c s$ tham gia mang tính chính tr8 / cIp &% 
cao, &!m b!o bi.n &9i khí h2u &,:c l'ng ghép vào các bi;n 
pháp phát tri#n kinh t. xã h%i c<a Vi;t Nam.160 Tuy nhiên, 
nh@ng &i#m h)n ch. có th# nh2n thIy là ph,-ng pháp ti.p 
c2n theo cIp &% ch,-ng trình thay vì xây d$ng d$a trên m%t 
chính sách hohc m%t chi.n l,:c t9ng th# nh]m 6ng phó v>i 
bi.n &9i khí h2u &ã &,:c nhIn m)nh.161 Trên th$c t., v5n 
b!n th$c hi;n khuy.n ngh8 r]ng các chính sách, v5n b!n và 
h,>ng dgn thích h:p cho các B%, ngành và chính quy?n &8a 
ph,-ng c=n &,:c xây d$ng m%t cách nhanh chóng &# &!m 
159 Quy.t &8nh s*: 158/2008/QD-ug c<a 1< t,>ng Chính ph< phê 
duy;t Ch,-ng trình m+c tiêu qu*c gia 6ng phó v>i bi.n &9i khí h2u, 
Hà N%i ngày 2/12/2008. (B!n d8ch tO ti.ng Vi;t sang ti.ng Anh)
160 MONRE, MOIT et al, 2008.
161  Ibid.

b!o h; th*ng pháp lu2t và v2n hành &áp 6ng vi;c th$c hi;n 
NTP và &*i phó v>i bi.n &9i khí h2u trên quy mô r%ng l>n 
h-n. Chính nh@ng vIn &? v? chính sách và pháp l" này &ã 
t)o ra nhi?u thách th6c. Ngoài ra, chi phí l'ng ghép thích 
6ng v>i bi.n &9i khí h2u cing rIt &áng k#. Ch,-ng trình 
nêu trong NTP-RCC &.n n5m 2015 sZ tiêu t*n 2 tl &'ng 
(t,-ng &,-ng 121,2 tri;u &ôla), tuy nhiên, ngân sách l)i 
không bao g'm các chi phí &=u t, cho thích 6ng v>i B3KH 
và chi phí này sZ do các B% và t(nh xác &8nh. Các vIn &? &ht 
ra / &ây là các chi phí này sZ &,:c tính toán và &=u t, nh, 
th. nào.162 Do vi;c th$c hi;n NTP-RCC m>i ch( &ang / giai 
&o)n &=u, nên còn quá s>m &# &ánh giá hi;u qu! c<a nó.

Cing nh, NTP-RCC, có nhi?u chính sách và khung chi.n 
l,:c khác cung cIp &i?u ki;n thu2n l:i cho thích 6ng v>i 
bi.n &9i khí h2u và có vai trò quan tr4ng &*i v>i nh@ng bi;n 
pháp 6ng phó hi;n t)i. 

3. $4nh h%.ng Chi*n l%1c cho Phát tri,n 
B)n v?ng = ViAt Nam (Ch%;ng trình Ngh4 s6 
21)163

Ch,-ng trình Ngh8 s$ (CTNS) 21 là m%t sáng ki.n toàn 
c=u nh]m m+c &ích cung cIp m%t khuôn kh9 t9ng th# &# 
&)t &,:c phát tri#n b?n v@ng trong th. kl 21 và &ã &,:c 
nhi?u n,>c / 3ông Nam Á th$c hi;n k# tO l=n &=u &,:c 
chính th6c hóa t)i H%i ngh8 th,:ng &(nh n5m 1992. Trong 
v5n b!n c<a Chính ph< gi>i thi;u v? CTNS 21 t)i Vi;t Nam 
trong n5m 2004 “38nh h,>ng chi.n l,:c cho Phát tri#n 
b?n v@ng / Vi;t Nam”,164 Chính ph< thOa nh2n phát tri#n 
kinh t. xã h%i / n,>c ta ph+ thu%c nhi?u vào công ngh; s!n 
xuIt và các mgu hình tiêu th+ tiêu t*n nhi?u n5ng l,:ng và 
ngu'n nguyên li;u thô và th!i ra m%t l,:ng khí th!i l>n, và 
r]ng “môi tr,0ng t$ nhiên &ã b8 phá h<y &.n m6c báo &%ng. 
H; th*ng chính sách và công c+ pháp lu2t không &'ng b% 
&# &!m b!o s$ k.t h:p hi;u qu! c<a ba y.u t*: phát tri#n 
kinh t., xã h%i và b!o v; môi tr,0ng”.165 Nh@ng vIn &? chính 
liên quan &.n vi;c khai thác quá m6c ngu'n n,>c ng=m, s$ 
nhi7m bQn c<a ngu'n n,>c mht, và s$ tích t+ chIt th!i rXn 
và vi;c b!o v; không &=y &< &*i v>i môi tr,0ng rOng, bi#n 
và b0 bi#n &ã &,:c nhIn m)nh. Bi.n &9i khí h2u rõ ràng là 
rIt phù h:p trong b*i c!nh này.
Tr,0ng h:p các vIn &? này &,:c xem xét, ngu'n tài nguyên 
thiên nhiên và môi tr,0ng theo logic sZ là nh@ng lKnh v$c 
,u tiên hành &%ng, và &,:c &,a ra trong CTNS 21. Vi;c 
ban hành nh@ng quy &8nh có tính ràng bu%c v? mht pháp l" 

162 Xem H%i ngh8 nhóm t, vIn gi@a n5m, t)i thành ph* Buôn Ma 
1u%t, 3Xk LXc, 8-9 – 06-2009, Bi.n &9i khí h2u: Tuyên b* tài tr: 
chung nh]m gi!m nhs và thích 6ng. 
163 3# bi.t thêm chi ti.t v? CTNS Vi;t Nam 21, xem trên website: 
hrp://va21.org.
164 Quy.t &8nh c<a 1< t,>ng Chính ph< v? vi;c ban hành 38nh 
h,>ng chi.n l,:c phát tri#n b?n v@ng / Vi;t Nam (CTNS Vi;t Nam 
21). Quy.t &8nh s*: 153/2004/Q3-ug. Hà N%i, 17/08/2004.
165 Ibid, p.6.
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v? s$ c=n thi.t ph!i có nh@ng &ánh giá tác &%ng môi tr,0ng 
k.t h:p v>i quy ho)ch &=u t,, s$ l'ng ghép công tác b!o v; 
môi tr,0ng vào các ch,-ng trình và &? án phát tri#n kinh t. 
xã h%i và s$ quan tâm &.n công tác b!o v; môi tr,0ng nh, 
là m%t ch( s* quan tr4ng trong &ánh giá phát tri#n b?n v@ng  
&?u &,:c quy &8nh. Ngoài ra, nh@ng bi;n pháp c+ th# nh]m 
b!o v; môi tr,0ng bao g'm các ho)t &%ng gi!m tl l; phát 
th!i c<a Vi;t Nam, nh, phát tri#n các ngành công nghi;p 
“xanh” hohc “s)ch h-n” &ã &,:c trình bày, m%t lKnh v$c can 
thi;p khác n@a là “h)n ch. nh@ng tác &%ng có h)i c<a bi.n 
&9i khí h2u k.t h:p v>i phòng ch*ng thiên tai”.166 Các bi;n 
pháp &? xuIt / &ây là nâng cao nh2n th6c, t5ng c,0ng n5ng 
l$c và &=u t, vào ngành khí t,:ng th<y v5n, &hc bi;t vào các 
lKnh v$c nh, kh!o sát c- s/ và d$ báo &# &áp 6ng các yêu 
c=u c<a quy ho)ch phát tri#n kinh t. xã h%i, và b!o v; môi 
tr,0ng, ch< y.u trong vi;c phòng và ki#m soát ch*ng thiên 
tai. Nh, &ã minh h4a b]ng nghiên c6u này, vai trò c<a ngành 
khí t,:ng th<y v5n, trên th$c t., là rIt quan tr4ng &# giám 
sát và d$ báo nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u.
Tuy nhiên, trong khi CTNS 21 bao g'm nhi?u nhi?u vIn &? 
h:p l", thì khuôn kh9 th$c hi;n d,0ng nh, l)i thi.u quan 
tâm &.n nh@ng tác &%ng ti?m n5ng c<a bi.n &9i khí h2u 
lên m*i mht c<a phát tri#n kinh t. xã h%i, ch6 không ch( tác 
&%ng lên t=n suIt và c,0ng &% c<a nh@ng thiên tai. Do &ó, 
c=n thi.t l'ng ghép nh@ng bi;n pháp 6ng phó gi!m nhs tác 
&%ng bi.n &9i khí h2u / tIt các các ngành b]ng cách “b!o v;” 
các ho)t &%ng phát tri#n m>i khBi tác &%ng môi tr,0ng và 
l'ng ghép nh@ng vIn &? bi.n &9i khí h2u vào nh@ng &ánh giá 
môi tr,0ng.167 Tuy nhiên, &'ng th0i, c=n t5ng c,0ng nh2n 
th6c và ki.n th6c r%ng h-n v? nh@ng tác &%ng trên ph)m 
vi r%ng l>n c<a bi.n &9i khí h2u trong s* nh@ng ng,0i ch8u 
trách nhi;m t, vIn và th$c hi;n CTNS 21; các bi;n pháp &# 
gi!i quy.t hi;n t,:ng n,>c bi#n dâng nh, ho)ch &8nh các 
ph,-ng án s^ d+ng &It ven bi#n, ti.n hành nh@ng bi;n pháp 
b!o v; b0 cát, thi.t l2p h; th*ng các tiêu chuQn cho các d$ 
án xây d$ng ven bi#n &ã &,:c &? c2p &.n trên website c<a 
CTNS 21.168 Tuy nhiên, m%t phân tích v? nh@ng tác &%ng 
c<a bi.n &9i khí h2u m%t cách h; th*ng h-n d,0ng nh, vgn 
còn thi.u trong khuôn kh9 pháp l" và chính sách hi;n hành 
&,:c &,a ra trong v5n b!n chính. LIy ví d+, khi &? c2p &.n 
s$ phát tri#n nông nghi;p b?n v@ng, CTNS 21 &? xuIt áp 
d+ng các h; th*ng s!n xuIt k.t h:p nông-lâm và nông-lâm-
th<y s!n phù h:p v>i các &i?u ki;n sinh thái và khí h2u c<a 
tOng vùng &# t2n d+ng t*t nhIt các ngu'n tài nguyên &It và 
n,>c.169 Trong khi không tr$c ti.p &? c2p &.n bi.n &9i khí 
h2u, vi;c &i sâu vào nh@ng tác &%ng ti?m n5ng c<a bi.n &9i 
khí h2u và xây d$ng các chi.n l,:c thích 6ng phù h:p sZ là 
166 Ibid, p.17.
167 Các vIn &? này &ã &,:c xem xét &.n trong B3KH: Tuyên b* 
chung c<a các nhà tài tr: v? gi!m nhs và thích 6ng. 3ây là k.t qu! 
c<a tham không chính th6c t)i Buôn Mê 1u%t, 3Xc LXc, 8 -9 tháng 
6 2009.
168 M$c n,>c bi#n dâng và phát tri#n kinh t. xã h%i b?n v@ng. Ph=n 
Tin t6c trên Website c<a CTNS 21. Ti.n sK Vi 1anh Ca, Vi;n Khí 
t,:ng 1<y v5n và Môi tr,0ng Vi;t Nam, 16/08/2007.
169 Quy.t &8nh s*: 153/2004/QD-uG, p.31.

rIt quan tr4ng cho ngành nông nghi;p, &hc bi;t là / các khu 
v$c ven bi#n. Trong m%t ví d+ khác, s$ phát tri#n và t5ng 
c,0ng các ho)t &%ng s!n xuIt và d8ch v+ t2p trung có th# 
‘b!o v; và c!i thi;n’ môi tr,0ng nh, nuôi tr'ng th<y s!n và 
du l8ch &ã &,:c nhIn m)nh trong ch,-ng trình Ngh8 s$,170 
mà không nh2n ra r]ng các ho)t &%ng này (ph+ thu%c vào 
cách qu!n l" chúng) cing có th# có nh@ng tác &%ng môi 
tr,0ng tiêu c$c và &'ng th0i cing b8 !nh h,/ng b/i bi.n &9i 
khí h2u. Nh, sZ trình bày chi ti.t trong ph=n sau c<a báo cáo 
này, nuôi tr'ng th<y s!n là m%t ho)t &%ng sinh k. khó gi!i 
quy.t nhIt trong b*i c!nh có nh@ng hình thái khí h2u khXc 
nghi;t và n,>c bi#n dâng. Các chi.n l,:c hi;u qu! h-n &# 
qu!n l", s^ d+ng và b!o v; ngu'n n,>c &ã &,:c &? xuIt mà 
không quan tâm &.n vi;c bi.n &9i khí h2u &ang có nh@ng 
tác &%ng lên l,:ng m,a, chIt l,:ng c<a ngu'n n,>c ng=m 
/ các khu &ô th8 và nhi?u vIn &? khác. M%t chi.n l,:c phát 
tri#n kinh t. bi#n &ã &,:c &? xuIt v>i tr4ng tâm là nh@ng 
vIn &? gây ra b/i nh@ng r<i ro hi;n có và &ã &,:c nh2n bi.t 
nh, bão, l+t và xói mòn mà không tính &.n nh@ng hình thái 
khí h2u khXc nghi;t m>i có th# xuIt hi;n do bi.n &9i khí h2u 
bao g'm c! n,>c bi#n dâng.

Nh, v2y, nh, &ã ph!n ánh m%t ph=n trong v5n b!n chi.n 
l,:c CTNS 21, có nh@ng m*i nguy hi#m mà / nh@ng n,>c 
nh, Vi;t Nam, n-i các thiên tai t$ nhiên x!y ra th,0ng 
xuyên, nh2n th6c v? nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u 
(và các chi.n l,:c gi!m nhs và thích 6ng thích h:p) m>i ch( 
gi>i h)n trong ph)m vi các thiên tai. 3i?u này &ã h)n ch. s$ 
hi#u bi.t v? nh@ng tác &%ng r%ng h-n, và s$ c=n thi.t ph!i 
l'ng ghép bi.n &9i khí h2u vào nh@ng chi.n l,:c phát tri#n. 
Do &ó, các chính sách hi;n t)i liên quan &.n nh@ng thiên 
tai / Vi;t Nam, nh, nêu trong chi.n l,:c qu*c gia l=n th6 2 
và K. ho)ch hành &%ng nh]m qu!n l" và gi!m nhs thiên tai 
là rIt phù h:p trong b*i c!nh này (xem bên d,>i) 

1eo Quy.t &8nh &ã &,:c 1< t,>ng Chính ph< thông 
qua, tIt các các t(nh và ngành / Vi;t Nam &ang thi.t l2p 
h; th*ng chính sách hJ tr: vi;c th$c hi;n các m+c tiêu c<a 
CTNS 21. V5n b!n này &hc bi;t nhIn m)nh &.n t=m quan 
tr4ng c<a chính quy?n &8a ph,-ng trong ch( &)o phát tri#n 
kinh t. xã h%i và s^ d+ng ngu'n tài nguyên thiên nhiên, 
và nh, v2y, chính quy?n &8a ph,-ng &ã &,:c giao nhi;m 
v+ l2p k. ho)ch phát tri#n b?n v@ng / nh@ng vùng và khu 
v$c thu%c quy?n qu!n l". 3# &)t &,:c m+c tiêu &ó, trong 
n5m 2005, MPI &ã ban hành các 1ông t, &# h,>ng dgn 
các ngành và &8a ph,-ng th$c hi;n CTNS 21 c<a ngành và 
CTNS 21 c<a &8a ph,-ng.

170  Ibid, p.20.
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4. Chi*n l%1c qu-c gia l7n th2 hai và K* 
ho&ch Hành (5ng nhJm QuDn l3 và GiDm 
nhK thiên tai, giai (o&n 2001 – 2020

Chi.n l,:c này, &,:c phê duy;t vào cu*i n5m 2007,171 nh]m 
m+c &ích huy &%ng m4i ngu'n l$c &# th$c hi;n có hi;u qu! 
công tác phòng, ch*ng và gi!m nhs thiên tai, gi!m &.n m6c 
thIp nhIt thi;t h)i v? ng,0i và tài s!n, h)n ch. s$ phá ho)i 
tài nguyên thiên nhiên, môi tr,0ng và di s!n v5n hóa, góp 
ph=n quan tr4ng b!o &!m phát tri#n b?n v@ng c<a &It n,>c, 
b!o &!m qu*c phòng, an ninh. S$ quan tâm &hc bi;t &,:c 
&ht lên công tác xây d$ng n5ng l$c trong d$ báo và 6ng phó 
v>i thiên tai và nâng cao nh2n th6c cing nh, s$ tham gia / 
cIp &8a ph,-ng. Nhi?u sáng ki.n quan tr4ng &ã &,:c &,a ra 
nh, xem xét s^a &9i quy ho)ch s^ d+ng &It &# k.t h:p v>i 
các bi;n pháp phòng ch*ng thiên tai, t5ng c,0ng và nâng 
cIp h; th*ng &ê sông và &ê bi#n / các t(nh tO Hà TKnh tr/ 
ra. Hoàn thi;n h; th*ng pháp lu2t và xây d$ng Lu2t Phòng, 
ch*ng thiên tai &ã &,:c &? xuIt. Có th# chi.n l,:c và k. 
ho)ch hành &%ng này sZ t)o ra s$ c!i ti.n cho các bi;n pháp 
6ng phó khQn cIp (Xem Ph=n D.6).
Tuy nhiên, trong khi toàn b% các khía c)nh c<a chi.n l,:c 
và k. ho)ch hành &%ng liên quan &.n công tác phòng ch*ng 
thiên tai nh, bão và l+t &?u phù h:p v>i nh@ng tác &%ng c<a 
bi.n &9i khí h2u, thì k. ho)ch &ã b8 ch( trích vì ch( t2p trung 
vào nh@ng hình thái th0i ti.t ngXn h)n và nh@ng bi;n pháp 
6ng phó khQn cIp, thay vì nh2n ra bi.n &%ng khí h2u trong 
t,-ng lai và s$ c=n thi.t ph!i phòng và thích 6ng v>i r<i ro 
và do góp ph=n làm thi.u &i s$ l'ng ghép gi@a các chính 
sách gi!m nhs r<i ro thiên tai và các chính sách r%ng h-n v? 
phát tri#n nông thông và gi!m nghèo.172 3*i v>i &'ng b]ng 
Sông C^u Long, vi;c nh2n th6c r]ng ‘s*ng chung v>i li’ là 
rIt quan tr4ng nh,ng tính nghiêm tr4ng &,:c d$ báo ngày 
càng t5ng c<a nh@ng thiên tai m%t cách dài h)n gây ra do 
bi.n &9i khí h2u l)i không &,:c thOa nh2n và nh@ng bi;n 
pháp c+ th# c=n &,:c áp d+ng không ch( xây d$ng n5ng l$c 
mà còn có th# là cIu trúc l)i th# ch. hi;n nay hohc thành l2p 
nh@ng c- quan m>i &# gi!i quy.t các tác &%ng dài h)n này l)i 
không &,:c xem xét &.n.
B% Nông nghi;p và Phát tri#n nông thôn (MARD) là c- 
quan ch8u trách nhi;m chính trong qu!n l" thiên tai và &óng 
vai trò tích c$c trong vi;c thích 6ng v>i bi.n &9i khí h2u. B% 
&ã bXt &=u kh/i x,>ng vi;c l'ng ghép cách ti.p c2n này vào 
tIt c! các chính sách và chi.n l,:c c<a mình.173

5. Chi*n l%1c QuDn l3 T/ng h1p $.i bC 
(ICZM) – TGnh Th@a Thiên Hu*

Xây d$ng chính sách c+ th# cho tOng t(nh theo nghiên c6u 
là rIt phù h:p &# thích 6ng v>i bi.n &9i khí h2u. Vùng ven 
171 Quy.t &8nh s*: 172/2007/QD-uG. V? phê duy;t Chi.n l,:c 
qu*c gia v? phòng ch*ng và gi!m nhs thiên tai &.n n5m 2020. 
16/11/2007.
172 Chaudhry và Ruysschart, 2007.
173 MONRE, MOIT và c%ng s$, 2008.

bi#n t(nh 1Oa 1iên Hu. &,:c &hc tr,ng b/i &=m phá Tam 
Giang – C=u Hai, là ngu'n sinh k. chính cho h=u h.t dân c, 
xung quanh. Vi;c s^ d+ng ngày càng nhi?u các tài nguyên 
thiên nhiên / khu v$c ven bi#n này &ã thúc &Qy chính quy?n 
t(nh xây d$ng m%t Chi.n l,:c Qu!n l" t9ng th# vùng &>i b0 
(ICZM), hoàn thành vào n5m 2004,174 &# gi!i quy.t nh@ng 
vIn &? gây ra b/i nh@ng xung &%t phát sinh tO vi;c s^ d+ng 
ngu'n tài nguyên ven bi#n, &# ch( &)o phát tri#n b?n v@ng 
vùng &.n n5m 2020, và t)o khuôn kh9 pháp l" quy &8nh v? 
các ho)t &%ng kinh t. xã h%i.

Các m*i &e d4a &*i v>i khu v$c ven bi#n &ã &,:c ch( ra 
trong chi.n l,:c ICZM bao g'm ô nhi7m, khai thác thi.u 
b?n v@ng các ngu'n th<y s!n, mâu thugn gi@a các ho)t 
&%ng sinh k., thiên tai và xâm nh2p mhn. Bi.n &9i khí h2u 
ít &,:c &? c2p &.n trong v5n ki;n này. Ví d+, trong tr,0ng 
h:p thiên tai và xâm nh2p mhn, chi.n l,:c không &? c2p 
&.n " nghKa và tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u &.n hai vIn 
&? này và nh@ng xu h,>ng có th# x!y ra do nh@ng tác &%ng 
ngày càng gia t5ng c<a bi.n &9i khí h2u. 3i?u này không 
th# hi;n r]ng các bi;n pháp gi!m nhs và thích 6ng v>i bi.n 
&9i khí h2u không &,:c l'ng ghép thành công vào chi.n 
l,:c hi;n có. Nhi?u ho)t &%ng &ã &,:c &? c2p nh, xây 
d$ng n5ng l$c (bao g'm áp d+ng nh@ng ti.n b% công ngh; 
và nghiên c6u khoa h4c, t5ng c,0ng n5ng l$c v? ICZM 
cho cán b% Chính ph< và huy &%ng c%ng &'ng), nh@ng 
ngu'n tài nguyên chung và b!o v; môi tr,0ng, s$ gi!m nhs 
tác &%ng c<a thiên tai và s^ d+ng b?n v@ng các ngu'n tài 
nguyên ven bi#n. Chi.n l,:c gi!m nhs thi;t h)i do thiên 
tai bao g'm m%t k. ho)ch phân vùng và nh@ng &ánh giá tác 
&%ng môi tr,0ng cho tIt c! các d$ án kinh t. và dân sinh / 
vùng ven bi#n này. Rõ ràng, &ây là m%t khu v$c mà nh@ng 
d$ &oán v? bi.n &9i khí h2u và nh@ng tác &%ng ti?m tàng, 
cing nh, nh@ng bi;n pháp &*i phó nên và có th# &,:c k.t 
h:p vào các phân tích. 

Tuy nhiên, t)i cùng th0i &i#m &ó, m%t s* ho)t &%ng d$ 
ki.n nh]m s^ d+ng b?n v@ng tài nguyên thiên nhiên vùng 
ven bi#n &ã ph!n ánh s$ h)n ch. trong hi#u bi.t v? nh@ng 
tác &%ng c<a bi.n &9i khí h2u. 1eo &? xuIt, ngành nông 
nghi;p d$a trên canh tác c=n &,:c quy ho)ch / nh@ng 
vùng cát ven bi#n, &hc bi;t nh@ng vùng ráp ranh v>i &=m 
phá &# thay th. nh@ng ho)t &%ng s!n xuIt nông nghi;p 
truy?n th*ng. Tính kh! thi c<a &? án này ph+ thu%c vào 
c! tính chIt c<a nh@ng ho)t &%ng &? xuIt và th0i gian d$ 
ki.n trong tr,0ng h:p m$c n,>c bi#n dâng, l,:ng m,a, li 
kèm theo và xâm nh2p mhn &,:c d$ báo &ã và &ang gây 
ra nh@ng !nh h,/ng cho khu v$c này. Nh, &ã nêu, tr4ng 
tâm c<a ph=n chi.n l,:c này là s^ d+ng b?n v@ng ngu'n tài 
nguyên. Các k. ho)ch chính xác h-n cho nh@ng khung th0i 
gian khác nhau, liên k.t v>i nh@ng k8ch b!n bi.n &9i khí 
174 UBND t(nh 1Oa 1iên Hu. (2004), Chi.n l,:c qu!n l" t9ng h:p 
vùng ven bi#n c<a t(nh 1Oa 1iên Hu..
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h2u &ã d,:c d$ báo tr,>c, k.t h:p t=m nhìn dài h)n &.n 
n5m 2020 sZ rIt h@u ích.

M%t k. ho)ch hành &%ng &ã &,:c xây d$ng trên c- s/ chi.n 
l,:c ICZM,175 &ã cung cIp nh@ng d@ li;u &=u vào quan 
tr4ng cho các k. ho)ch phát tri#n kinh t. xã h%i hàng n5m 
c<a t(nh. 9 lKnh v$c ,u tiên &ã &,:c ch( ra trong k. ho)ch 
trong s* 27 lKnh &,:c nêu trong chi.n l,:c ICZM bao g'm: 

Nâng cao nh2n th6c v? ICZM;
1< t+c hành chính và &i?u ch(nh pháp l";
Các khu v$c b!o t'n;
Ki#m soát và x^ l" ngu'n ô nhi7m;
Phân vùng và chính sách gi!m nhs thiên tai;
Các bi;n pháp 6ng phó gi!m nhs thiên tai t9ng h:p;
3ánh giá kh! n5ng ch*ng ch8u;
Phát tri#n nuôi tr'ng th<y s!n b?n v@ng; và 
Phát tri#n du l8ch b?n v@ng.

3*i v>i mJi lKnh v$c ,u tiên, m%t quy mô rõ ràng &ã &,:c 
xác &8nh v>i nh@ng chi ti.t toàn di;n v? &=u vào, &=u ra, 
khung th0i gian, các gi! thuy.t và r<i ro, các c- quan ch8u 
trách nhi;m, các bi;n pháp th$c hi;n và ngu'n v*n. Các 
th!o lu2n cIp t(nh ph+c v+ nghiên c6u này cho thIy chi.n 
175  UBND t(nh 1Oa 1iên Hu. (2004) V5n ki;n K. ho)ch hành 
&%ng ICZM c<a t(nh 1Oa 1iên Hu. giai &o)n 2005 – 2008. UBND 
t(nh 1Oa 1iên Hu.  h:p tác v>i d$ án VNICZM (tháng 9/2004). 

l,:c ICZM và k. ho)ch hành &%ng ph=n l>n vgn còn n]m 
trên giIy. Mhc dù tIt c! các k. ho)ch &ã &,:c UBND t(nh 
phê duy;t, nh,ng tIt c! nh@ng ho)t &%ng &ã b8 &ình ch( 
trong n5m n5m nay mà không bi.t nguyên nhân t)i sao176. 
Tuy nhiên, m%t s* ho)t &%ng d$ ki.n nh, nâng cao nh2n 
th6c, có vj &ã &,:c th$c hi;n, nh, là m%t ph=n c<a ch,-ng 
trình khác. 

Sáng ki.n ICZM có th# xem xét &.n r<i ro mà công tác 
quy ho)ch tr,>c &ó liên quan &.n môi tr,0ng, tài nguyên 
thiên nhiên và phát tri#n tr,>c &ây không quan tâm &=y &< 
&.n bi.n &9i khí h2u, nay &ã &,:c c2p nh2t b/i nh@ng d@ 
li;u m>i d$a trên s$ hi#u bi.t v? nh@ng tác &%ng c<a bi.n 
&9i khí h2u &,:c d$ báo. 3i?u này cho thIy s$ c=n thi.t 
ph!i “nâng cIp” các chính sách và k. ho)ch hi;n t)i d$a 
trên v*n ki.n th6c m>i v? nh@ng tác &%ng c<a bi.n &9i khí 
h2u. Trên th$c t., &ánh giá chính sách này ch( ra t=m quan 
tr4ng c<a vi;c thi.t l2p các k8ch b!n bi.n &9i khí h2u theo 
nh@ng khung th0i gian c+ th# và nâng cao nh2n th6c v? các 
k8ch b!n &# nh@ng thông tin này &,:c áp d+ng vào các ho)t 
&%ng quy ho)ch và ho)ch &8nh chính sách.

176 1ông tin cá nhân tO &)i di;n chính quy?n &8a ph,-ng t)i th!o 
lu2n nhóm t2p trung / t(nh 1Oa 1iên Hu., 16/6/2009. 
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B$ng 16: Các ho,t &)ng sinh k! hi(n t,i và các v<n &" t/Hng 1ng t,i các xã nghiên c1u, t6nh Hà T7nh

Sinh k9 Xã H%ng L&c Xã K; Ninh

Ho2t )&ng hiBn nay V3n )6 chính Ho2t )&ng hiBn nay V3n )6 chính

S"n xu3t nông nghiBp

VA lúa *ông- xuân VA mùa chính; s4n l"#ng cao M+t s1 v)n *' v' th(y l#i; 
thi!u n"=c t"=i

VA mùa chính; s4n l"#ng th)p* H6n hán; thi!u n"=c t"=i; *)t nghèo

VA lúa hè- thu VA mùa chính; s4n l"#ng th)p 
h<n vA 9ông-xuân

H6n hán; l3 lAt; m"a bão VA mùa chính; s4n l"#ng th)p h<n 
vA 9ông-xuân *

H6n hán, l3 lAt, m"a bão; *)t nghèo và 
nhiHm m>n

Khoai lang Cung c)p l"<ng thDc b, sung. 
Tr7ng vào mùa xuân

Cung c)p l"<ng thDc b, sung. 
Tr7ng vào mùa xuân *

9)t nghèo; h6n hán

L6c VA xuân ngIn ngày S4n l"#ng trung bình vì 
gi1ng b& thoái hóa 

VA xuân ngIn ngày S4n l"#ng trung bình vì gi1ng b& thoái 
hóa; *)t nghèo và h6n hán 

Ch#n nuôi

Gia súc và trâu Cung c)p s$c kéo cho s4n xu)t 
nông nghi/p 

Chi phí ban *?u cao; khó 
m. r+ng

Cung c)p s$c kéo cho s4n xu)t 
nông nghi/p

Chi phí ban *?u cao; khó m. r+ng

L#n (60%  nông dân); thu nh-p 
bGng ti'n m>t 

B/nh t-t; ô nhiHm do lAt l+i (50%  nông dân); thu nh-p bGng 
ti'n m>t

B/nh t-t; ô nhiHm

Gia c?m Gà và v&t L#i nhu-n th)p Gà L#i nhu-n th)p

Khai thác ngu%n l-i m4t n'1c @ )?a ph'0ng

9ánh bIt cá bi%n Không BIt cá và các s4n phKm khác g?n 
b0 bGng thuy'n nh2. Có s@ dAng 
ch)t n,.

Ph"<ng ti/n và kT thu-t *ánh bIt c< 
b4n gây nên sD suy gi4m ngu7n l#i 
th(y s4n.

Nuôi cá n"=c ng8t Các ao nh2 d8c sông Én. Hi/u 
qu4 th)p

L3 lAt và ô nhiHm nên s4n 
l"#ng th)p và ch)t l"#ng s4n 
phKm kém

Nuôi cá n"=c l# không Nuôi tôm trong các ao d8c sông 
Vinh.

S4n l"#ng th)p; ch)t l"#ng th)p. L3 
lAt, b/nh và ô nhiHm gây nên nhBng 
t,n th)t,. 

Ch! bi!n h4i s4n không N"=c mIm, cá kho quy mô nh2; 
s4n l"#ng và ch)t l"#ng th)p

Th& tr"0ng h6n ch!; phA thu+c vào 
*ánh bIt h4i s4n.

Ch! bi!n l"<ng thDc Xay xát g6o; mM g6o; bánh *a Th& tr"0ng h6n ch!; ch)t 
l"#ng th)p

Xay xát g6o; mM g6o Th& tr"0ng h6n ch!; ch)t l"#ng th)p

Khác

Du l&ch Không LH h+i *!n Bá Châu. Bãi bi%n tD 
nhiên v=i nhBng nhà hàng nh2

L"#ng khách tham quan ít. Trông *#i 
ho6t *+ng kinh doanh nhi'u h<n khi 
khu công nghi/p V3ng Áng *i vào 
ho6t *+ng.

Xu)t khKu lao *+ng Nh2 lU Nhi'u lo6i hình lao *+ng, bao g7m 
c4 *ánh bIt cá và nhBng công vi/c 
không có kT n;ng. Thu *"#c ti'n 
*% giúp gia *ình thoát kh2i nghèo 
khó và xây nhà. 

Ph?n l=n ng"0i lao *+ng không có kT 
n;ng nên chC làm nhBng công vi/c 
ngIn h6n v=i m$c ti'n công t"<ng *1i 
th)p. Nhi'u công vi/c sinh l#i: *ánh 
bIt cá xa b0 . n"=c ngoài.

*Ngo)i trO thôn Tam H!i 2 là n-i &It b8 nhi7m mhn không th# cày cIy.  
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B$ng 17: Các ho,t &)ng sinh k! hi(n t,i và các v<n &" t/Hng 1ng: các xã nghiên c1u, t6nh Th9a Thiên Hu!

Sinh k9 Xã Qu"ng An Xã Vinh Hi6n

Ho2t )&ng hiBn nay V3n )6 chính Ho2t )&ng hiBn nay V3n )6 chính

Tr%ng trMt

VA lúa *ông-xuân Gi1ng lúa dài ngày B/nh; b& h2ng do rét *-m 
rét h6i

Ít *)t nông nghi/p; c)y lúa m+t vA 
. m+t s1 n<i

9)t nghèo; v)n *' v' th(y l#i

VA lúa hè-thu Gi1ng lúa ngIn ngày B/nh; dH b& t,n th"<ng do 
l3 lAt

L6c Ít Trình *+ kT thu-t th)p 
kém và *i'u ki/n *)t nông 
nghi/p nghèo nàn *% *ang 
d6ng hóa

Ch#n nuôi

Gia súc và trâu M$c *+ th)p Không *( chF ch;n th4

L#n Nuôi l#n bán l)y ti'n. B/nh t-t (kho4ng tháng 5- 
tháng 6) do th0i ti!t nóng; 
rác th4i t5 ch;n nuôi l#n gây 
ô nhiHm

Gia c?m Gà, v&t B& b/nh do th0i ti!t quá 
nóng/l6nh

Ít; m$c *+ th)p Th$c ;n và khu vDc nuôi h6n ch!

 Khai thác ngu%n l-i n'1c @ )?a ph'0ng

9ánh bIt cá bi%n không 9ánh bIt cá bi%n (g?n b0); ph"<ng 
pháp *ánh bIt truy'n th1ng.

S4n l"#ng gi4m do khai thác quá m$c 
và ô nhiHm; bùn lIng 4nh h".ng *!n 
sinh thái c(a Phá; các bJy dH b& t,n 
th"<ng do bão t1

9ánh bIt cá . Phá Cá và tôm Không có v)n *' l=n. MDc 
n"=c bi%n t;ng lên có th% 
*"#c xem là l#i ích ti'm 
n;ng vì nó có th% *"#c coi là 
làm s6ch.

Dùng l"=i và bJy bIt *Dc nhi'u s4n 
phKm (cá, tôm, cua, sò) 

9ánh bIt cá . Phá Trên sông và kênh S@ dAng bJy *% bIt cá trên sông Th0i ti!t nóng và làm ng8t do m"a và 
lAt l+i 4nh h".ng *!n s4n l"#ng; m)t 
tr+m

Nuôi cá n"=c l# Tôm, cua, cá *"#c nuôi t5 
tháng 2 *!n tháng 7 do ng-p 
lAt qua *-p chIn. Mùa vA 
*"#c *i'u chCnh do mùa l6nh 
kéo dài.

Ô nhiHm gây nên b/nh t-t; 
ng-p lAt vào tháng n;m gây 
ra nhi'u t,n th)t; nhi/t *+ 
mùa nóng t;ng cao; n"=c b& 
ng8t hóa c3ng gây t,n th)t.

Cá *"#c nuôi trong l7ng. 9òi h2i 
v1n *?u t" và hi%u bi!t kT thu-t 
chuyên môn.

Ngu7n lDc không ,n *&nh (phA thu+c 
vào mùa và th0i ti!t). Giá c4 th& tr"0ng 
không ,n *&nh

Buôn bán th(y h4i s4n NhBng nhà buôn nh2 thu mua và 
buôn bán các s4n ph?m t5 Phá trên 
th& tr"0ng r+ng h<n

Ngu7n lDc không ,n *&nh (phA thu+c 
và mùa và th0i ti!t). Giá c4 th& tr"0ng 
không ,n *&nh

Khác

 Lao *+ng di c" R)t ít Di c" *!n thành ph1 Hu! và các tCnh 
phía nam.

T)t c4 ng"0i lao *+ng không có kT n;ng 
nên chC ki!m *"#c nhBng công vi/c 
ngIn h6n v=i ti'n công th)p
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1. Gi.i thiAu.

Nh@ng !nh h,/ng ngXn h)n c<a B3KH, nh, s$ bi.n &%ng 
nhi?u h-n c<a các hi;n t,:ng th0i ti.t c$c &oan, &ã &,:c 
quan sát thIy &ang x!y ra. 3i?u này cing có nghKa là rIt 
nhi?u nghiên c6u / Vi;t Nam &ánh giá vi;c thích 6ng v>i 
B3KH t2p trung vào t5ng c,0ng vi;c chuQn b8 và &*i phó 
trong tr,0ng h:p khQn cIp và n5ng l$c ph+c h'i. 3i?u này 
có th# hi#u &,:c, và trong m%t chOng m$c nào &ó &ang 
di7n ra. S$ bi.n &%ng c<a th0i ti.t là m%t ph=n thi.t y.u 
c<a B3KH, và s$ thay &9i c<a các hi;n t,:ng th0i ti.t c$c 
&oan có chi?u h,>ng gia t5ng, tO &ó dgn &.n nh@ng h2u 
qu! v? kinh t. và xã h%i. Tác &%ng tr$c ti.p này c<a các hi;n 
t,:ng này &ã làm cho nh@ng bi#u hi;n c<a B3KH nh, là xu 
h,>ng dài h)n t)o nên nh@ng áp l$c cho sinh k. nông thôn 
ph+ thu%c vào ngu'n tài nguyên.

Không gi*ng nh, li, bão và h)n hán, n,>c bi#n dâng là hi;n 
t,:ng hoàn toàn m>i, gXn tr$c ti.p v>i bi.n &9i khí h2u 
và liên quan &.n con ng,0i. N,>c bi#n dâng không bi#u 
hi;n nh, thiên tai và không t)o ra bIt kY s$ 6ng phó khQn 
cIp nào. Tác &%ng c<a n,>c bi#n dâng lên các sinh k. &8a 
ph,-ng nói chung n]m ngoài ph)m vi c<a m%t s* nghiên 
c6u l>n, trong &ó b*i c!nh thích 6ng v>i B3KH nh, là s$ 
m/ r%ng c<a qu!n l" thiên tai và gi!m nhs r<i ro. Trì hoãn 
hành &%ng &# &áp 6ng các m*i &e d4a tr$c ti.p do ‘thiên tai 
tái di7n’ th,0ng xuyên &,:c xem nh, là trách nhi;m, nh,ng 
&ây không ph!i là quan &i#m c<a nh@ng ng,0i tham gia vào 
nghiên c6u này. 3*i v>i h4, n,>c bi#n dâng rIt rõ ràng và 
rIt nguy hi#m, !nh h,/ng &.n sinh k..

Các nhà khoa h4c &ã xem xét m$c n,>c bi#n trong t,-ng 
lai ti.p t+c dâng, nh,ng xem xét các m*i &e d4a là theo 
chi?u thnng &6ng. Các cán b% cIp qu*c gia, t(nh và huy;n 
&,:c tham vIn trong nghiên c6u này &?u &'ng " ph,-ng 
pháp khoa h4c xem xét m$c n,>c bi#n dâng theo chi?u cao. 
Tuy nhiên, t)i cIp xã và thôn, nh@ng kinh nghi;m ban &=u 
th,0ng &? c2p &.n hi;n t,:ng này theo kho!ng cách; n,>c 
bi#n &ã ti.n bao xa vào &It li?n. H4 &ã quan trXc kho!ng 
cách này và thIy kho!ng cách này x!y ra càng nhanh và t*c 
&% cing rIt nhanh chóng. Hi#u rõ m$c n,>c bi#n dâng và 
s$ xâm lIn c<a bi#n &,-ng nhiên là cách ti.p c2n có " nghKa 
nhIt &# l2p k. ho)ch s^ d+ng &It ven bi#n hi;n nay và trong 
t,-ng lai. 3i?u này cing ph!n ánh nhu c=u áp d+ng thông 

PH8 L8C  9: M4c n-(c biKn dâng và 01a 0iKm nghiên c+u 

tin không gian, suy nghK không gian trong l2p k. ho)ch phát 
tri#n kinh t. - xã h%i / t(nh.

Các s* li;u c<a Chính ph< cho thIy m$c n,>c bi#n dâng 
t)i Vi;t Nam &ã t5ng lên 5m trong vòng 30 n5m. M$c n,>c 
bi#n dâng d$ ki.n sZ t5ng 9 cm vào n5m 2010; 33 cm vào 
n5m 2050; 45 cm vào n5m 2070; và 1 m vào n5m 2100180. 
D$ ki.n n,>c bi#n dâng 1m vào n5m 2100 (SLR2100) 
&,:c s^ d+ng cho các b!n &' c<a IMHEN ch( ra ph)m vi 
xâm nh2p mhn t)i t(nh Hà TKnh và 1Oa 1iên Hu. &,:c s^ 
d+ng cho nghiên c6u này. 

2. N%.c bi,n dâng và các khu v6c nghiên c2u 

Hình 41: K.ch b$n các khu v%c ngEp l;t trong tr/>ng h0p n/+c bi2n 
dâng 1m, B-c Trung B) c=a Vi(t Nam.   

  

Các b!n &' sau &ây th# hi;n bi.n &9i khí h2u nói chung và 
m$c n,>c bi#n dâng nói riêng !nh h,/ng tích c$c và tiêu 
c$c &.n các &*i t,:ng nh, th. nào181. M$c n,>c bi#n dâng 
tr$c ti.p !nh h,/ng t>i ngu'n v*n t$ nhiên c<a các nhóm 
sinh k. ven bi#n. B!n &' cho thIy tác &%ng khác nhau c<a 
1m n,>c bi#n dâng theo d$ ki.n lên vi;c s^ d+ng &It c<a 
các ho)t &%ng sinh k. khác nhau t)i các xã khác nhau trên 
vùng duyên h!i BXc Trung B%

180 1ông báo qu*c gia l=n th6 nhIt c<a Vi;t Nam cho UNFCCC 
(2003); Nguy7n H@u Ninh và c%ng s$ (2007), trang 7. 
181 Các chú thích kA thu2t &,:c &? c2p &.n trong Ph+ l+c 3 c<a báo 
cáo này. 
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Hình 43182ch( ra nh@ng tác &%ng c<a SLR2100 so v>i tháng 10 n5m 2007 (Hình 41). SLR 2100 có th# thay th. hình d)ng 
c<a &=m phá m%t cách &áng k#, t)o ra 2 &!o nhB. V>i các c^a sông r%ng h-n, h; sinh thái c<a &=m &,:c d$ ki.n là sZ thay 
&9i &áng k#, và ng2p l+t có th# v,:t h-n m6c trong Hình 44, do &,:c tính toán trong tr,0ng h:p n,>c bi#n dâng 0.7 m.183

182 UNOSAT Xác &8nh ng2p t)i t(nh 1Oa 1iên Hu.. D: 1001 - 18 Oct, 2007.  B!n &' này minh h4a !nh v; tinh theo dõi các khu v$c ng2p l+t 
/ Hu., Vi;t Nam (màu &B). Phân tích s^ d+ng s* li;u c<a MODIS Terra&Aqua tO 12 -14 tháng 10 n5m 2000. Các s* li;u khác c<a MODIS 
tr,>c li tO tháng 9/2007 (màu xanh n,>c bi#n) &,:c s^ d+ng trong phân tích này.
183 IMHEN - NCAP (2008) trang 87.

TH?A THIÊN HU@

Hình 42: Phá Tam Giang – C@u Hai (ngEp l;t 2007 màu &N)182 Hình 43: Phá Tam Giang – C@u Hai khi n/+c bi2n dâng 1 m (màu &N) 
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Hình 44: Khu v%c ngEp l;t c=a SLR200 (k.ch b$n IMHEN NCAP)183
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 THUA THIEN HUE 

 

 

Figure 41: Tam Giang - Cau Hai Lagoon (with 2007 flood in red)
182

  Figure 42: Tam Giang - Cau Hai Lagoon 1 metre sea-level rise (in red) 

 
Figure 3 shows effects of SLR2100 compared to the October 2007 flood (Figure 2). SLR2100 would alter the lagoon landform considerably, 
creating two central islands.  With larger sea outlets, lagoon ecology would be expected to change considerably, and flooding would exceed 
                                                 
182 UNOSAT Flood Water Identification in Province of Thua Thien Hue, Viet Nam. D: 1001 - 18 Oct, 2007.  This map illustrates satellite detected flood water over the flood affected areas in Hue 
province, Viet Nam (depicted in red). Flood water analysis was made using MODIS Terra & Aqua data recorded from 12-14 October 200. Additional pre-flood MODIS data from September 
2007 (depicted in blue) was used in this analysis 
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Hình 45: K.ch b$n v" tác &)ng c=a m%c n/+c bi2n dâng 1 m t,i Qu$ng 8i"n (IMHEN)
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3. Case Study 1: Quang An (Quang Dien District) 

 

 
Figure 44: Scenario of sea level rise 1 metre impact on Quang Dien. (IMHEN) 

 
Fig. 5 shows effects of SLR2100 on Quang An and other Communes of Quang Dien District 
situated on the rim of the Tam Giang lagoon.  
 
 
 

3. Nghiên c2u (i,n hình 1: xã QuDng An 
(huyAn QuDng $i)n)

Hình 45 cho thIy d$ báo tác &%ng m$c n,>c bi#n dâng 1 m 
lên các xã c<a huy;n Qu!ng 3i?n n]m ven phá Tam Giang. 

Hình 46 th# hi;n 3 vùng sinh thái và hai khu v$c sinh k. 
chính. Khu v$c phía Nam bao g'm &It tr'ng tr4t phân b* 

r!i rác v>i cây b+i và cB. Khu v$c phía BXc là &=m phá do 
ng, dân s^ d+ng làm khu v$c nuôi tr'ng th<y s!n (m%t n^a 
phía Nam c<a Phá). Gi@a hai khu v$c trên là vùng &;m g'm 
&It tr*ng và &It nhà /. TO thông tin trong B!ng, phân b* s^ 
d+ng &It theo ph=n tr5m &,:c th# hi;n trong các bi#u &' 
bên d,>i.  
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Hình 46: B$n &4 s: d;ng &<t xã Qu$ng An, hình $nh SPOT 5 image, 2007

Nhà

Chú  thích
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Hình 47: Phân b' s: d;ng &<t theo ph@n tr*m c=a xã Qu$ng An 

Hình 48: Phân b' s: d;ng &<t c=a xã Qu$ng An (t'ng h0p)

T9ng di;n tích mht n,>c (&ánh bXt cá) và nuôi tr'ng th<y 
s!n &,a ra s$ phân b9 di;n tích b? mht n,>c c<a xã và di;n 
tích &It là 35,39% cho ng, dân và 41,29% cho nông dân.

Hình 49 (s^ d+ng d@ li;u phân b* s^ d+ng &It n5m 2005 
do MONRE cung cIp) cho thIy m$c n,>c bi#n dâng 1 m 
gây thi;t h)i 22,9 ha di;n tích lúa b2c thang song l)i khi.n 
m$c n,>c mht t5ng lên, tO &ó có th# phát tri#n nuôi tr'ng 
th<y s!n.
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Hình 49: Phân b3 s: d;ng &<t n*m 2005 trong k.ch b$n m%c n/+c bi2n dâng 1 m (Ngu4n: MONRE)

  

  

Chú  thích

B$ng 18: S: d;ng &<t ? Qu$ng An và n/+c bi2n dâng 1m

SE d$ng )3t TNng diBn tích sE d$ng n#m 2005 
(ha)

Ti6m n#ng b? m3t do SLR (ha) % tNng diBn tích )3t b? m3t

Lúa 760,95 22,93 3,01%

Các cây tr7ng khác -- -- --

Nhà . nông thôn 81,35 0 0

Cây công nghi/p -- -- --

Hình 49 trình bày di;n tích khu v$c theo m+c &ích s^ d+ng 
&It (ha) ch8u !nh h,/ng c<a m$c n,>c bi#n dâng 1m, th# 

hi;n trên b!n &' n5m 2007 / xã Qu!ng An. Ph=n tr5m di;n 
tích &It và mht n,>c ch8u tác &%ng do m$c n,>c bi#n dâng 
1m trong t9ng di;n tích nh, sau:

B$ng 19: Ph@n tr*m di(n tích s: d;ng &<t Qu$ng An ch.u $nh h/?ng c=a m%c n/+c bi2n dâng 1m 

 M>t n"=c 51,60%

Nuôi tr7ng th(y s4n 36,64%

9)t tr1ng và *)t nhà . 8,37%

9)t tr7ng tr8t 1,85%

Cây bAi và c2 1,55%
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Hình 50: Phân b3 s: d;ng &<t n*m 2007 trong k.ch b$n m%c n/+c bi2n dâng 1m   

  

Legend
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Có th# thIy m$c n,>c bi#n dâng thêm 1m sZ gây ng2p úng 
không &áng k# cho khu v$c sinh k. nông nghi;p, v>i 10,29 
ha !nh h,/ng trong t9ng s* 618,83 ha, t,-ng &,-ng 1,66% 
nh, trong B!ng trên. Trong t9ng di;n tích !nh h,/ng d$ 
ki.n b8 ng2p, &It tr'ng tr4t chi.m 1,85%. Tuy nhiên, nông 
nghi;p ch( b8 tác &%ng tr$c ti.p duy nhIt là ng2p úng. Các 
vùng &It tr'ng tr4t lân c2n không b8 ng2p song &% mhn sZ 
t5ng lên, do n,>c bi#n tràn lên tO các c-n bão bIt th,0ng. 

3*i v>i khu v$c sinh k. nuôi tr'ng th<y s!n/&ánh bXt, di;n 
tích mht n,>c !nh h,/ng theo d$ ki.n nhB h-n t9ng di;n 
tích hi;n t)i, do ao có b0 ng5n. 3i?u này có nghKa là m%t s* 
khu v$c nuôi tr'ng th<y s!n sZ d=n m/ r%ng và s* còn l)i 
thì gi@ nguyên di;n tích. N.u quá trình m/ r%ng này mIt 
nhi?u ch+c n5m, có th# di;n tích m/ r%ng thêm sZ t$ &%ng 
nh2p vào di;n tích hi;n &ang s^ d+ng, do &ó ngu'n l:i tO t$ 
nhiên c<a m%t s* gia &ình tO &ó sZ t5ng lên.

B!n &' d,>i &ây cho thIy cho thIy thôn Mai D,-ng n]m 
trong vùng ng2p l+t trong k8ch b!n SLR2100, và 03 thôn 
sZ n]m g=n khu v$c &;m &,:c ,>c l,:ng là ng2p 500 m. 
(phân &8nh ranh gi>i vùng &;m c=n &,:c xác &8nh cho mJi 
khu v$c, theo nh, &ánh giá r<i ro / &8a ph,-ng). Các nhóm 
sinh k. &ánh bXt cá/th<y s!n có th# t5ng tài s!n t$ nhiên 
tO n,>c bi#n dâng do m/ r%ng di;n tích nuôi tr'ng th<y 
s!n, nh,ng có th# mIt tài s!n v2t chIt do nh@ng tác &%ng 
ng2p l+t lên nhà c^a. Do &ó, c=n áp d+ng các ph,-ng pháp 
xây nhà thích h:p, hay chuy#n chJ /. Nh@ng ng, dân / An 
Xuân và Xuân D,-ng, cing sZ n]m trong vùng &;m dài 
500m, n-i có nguy c- ch8u tác &%ng c<a các các c-n bão 
khXc nghi;t h-n, dài h-n. Do &ó, h4 có th# sZ tình nguy;n 
di d0i do mIt mát v? tài s!n và chi phí s^a ch@a nhà c^a liên 
t+c. Nhóm ng,0i nghèo, có nhà c^a ít kiên c* h-n và ngu'n 
l$c v? tài chính eo hsp h-n nhóm khá gi! &# có th# s^a ch@a 
kiên c* nhà c^a, có th# sZ chi.m &a s* trong nhóm này.
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Hình 51: Dân s3 và m,ng l/+i &i(n ch.u $nh h/?ng m%c n/+c bi2n dâng 1m

  

Chú  thích

Các ho)t &%ng sinh k. cing sZ ch8u !nh h,/ng do các c- 
s/ h) t=ng công c%ng b8 ng2p l+t. Trong b!n &' trên, có th# 

thIy tuy m)ng &i;n dây cáp không b8 !nh h,/ng do ng2p, 
song m)ng l,>i này ph!i &i qua 500m chi?u dài vùng &;m, 
do &ó kh! n5ng b8 t9n h)i là có th#. 



129PHF LFC 9} M\C NTLC BIeN DÂNG VÀ 3WA 3IeM NGHIÊN CPU 

Hình 52: H( th3ng giao thông hi(n t,i 

 198

 
Figure 51: Quang An current road infrastructure  
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Hình 53: 8/>ng xá trong k.ch b$n n/+c bi2n dâng 1m
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Gthonglines_polyline_clip1

ID

411

414

SLR  area

0          170    340                      680                      1,020

Meters

Hình 54: Ngh7a trang b. ngEp khi m%c n/+c bi2n dâng 1m

Chú  thích
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M)ng l,>i &,0ng giao thông và tác &%ng m$c n,>c bi#n 
dâng lên m)ng l,>i giao thông &,:c th# hi;n trong b!n &' 
trên. G=n 2,5km &,0ng chính cùng v>i 2,7km &,0ng nhB 
sZ b8 ng2p. RIt nhi?u &,0ng trong s* này là &,0ng dgn vào 
thôn Mai D,-ng và các làng chài khác / xã Qu!ng Ph,>c 
và s^ d+ng làm &,0ng giao thông cho các ho)t &%ng trên b0 
c<a nhóm ngh? &ánh bXt/nuôi tr'ng th<y s!n. 

M)ng l,>i giao thông &,:c coi là ngu'n l$c v2t chIt, &'ng 
th0i là h) t=ng thi.t y.u thúc &Qy ngu'n l$c xã h%i c<a các 
h% gia &ình và có vai trò quan tr4ng trong thoát nguy và 6ng 
c6u khQn cIp. H; th*ng thông tin liên l)c, tuy không &,:c 
th# hi;n / &ây, cing &óng vai trò t,-ng t$ nh, trên và cing 
có th# ch8u tác &%ng.  

4. Nghiên c2u (i,n hình 2: Vinh Hi)n (huyAn 
Phú L5c)

Ngu'n l$c xã h%i có th# b8 !nh h,/ng theo hình th6c khác, 
nh, khía c)nh v5n hóa. 1eo d$ báo, m%t nghKa trang t)i xã 
Qu!ng An sZ b8 ng2p khi m$c n,>c bi#n dâng 1m, và sáu 
nghKa trang còn l)i n]m c2n k? hohc trong vùng &;m. Di 
d0i các nghKa trang lên vùng cao h-n c=n ph!i xem xét &.n 
các nhu c=u ,u tiên c<a nh@ng khu v$c này trong vi;c b* trí 
c- s/ h) t=ng và c- s/ b!o v; xã h%i nh, n-i trú Qn bão và 
li quét cho nh@ng nhóm ch8u r<i ro nhIt, bao g'm nh@ng 
ng,0i *m, ng,0i tàn t2t, ph+ n@ có tu9i nghèo và trj em. 
Nh@ng khu v$c này có th# &,:c s^ d+ng nh, n-i trú Qn t)m 
th0i cho tài s!n có giá tr8 nhIt có th# di chuy#n c<a nhóm 
ng,0i nghèo, ví d+ nh, gia súc l>n.

Hình 55: B$n &4 k!t c<u th2 hi(n t@ng th%c vEt che ph= c=a thôn Vinh Hi"n
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4. Case study 2:  Vinh Hien (Phu Loc District) 

 
Figure 54: Composite map of Vinh Hien showing vegetation cover 

 
 
 

 
 

Figure 55: Satellite photo of Vinh Hien with Commune boundary

Hình 56: Onh ch;p v( tinh c=a thôn Vinh Hi"n có ranh gi+i thôn
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Hình 57: Phân b3 s: d;ng &<t và &.a hình thôn Vinh Hi"n

1eo Hình 57, 58, 59, ph=n l>n dân s* Vinh Hi?n c, trú 
bên rìa phía 3ông c<a Phá và làm ngh? &ánh bXt, nuôi 
tr'ng th<y s!n.  
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Hình 58: B$n &4 s: d;ng &<t 2007 l<y t9 SPOT

  

  

Chú  thích

4,  

Chú  thích

Hình 59: Phân b3 s: d;ng &<t t,i Vinh Hi"n, 2005 (ngu4n: MONRE)

  

  

Chú  thích

4,  

Chú  thích
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Hình 60: B$n &4 s: d;ng &<t 2007 v+i di(n tích ngEp theo SLR2100
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Figure 59: Land use 2007 map with inundation area SLR2100 

 
 

Figure 60: Vinh Hien Commune land use before sea level rise;  Figure 61: Vinh Hien 

Commune land use after rise of 1 metre 

 
SLR2100 would inundate 70% of the area of Vinh Hien Commune, though this includes a 
large area of the Cau Hai lagoon.  1470.2 hectares of Vinh Hien has been mapped as being 
vulnerable to a sea level rise of one metre.  Of that area, most is already water surface �– 
1226.5 hectares; in addition, there is 47 hectares of the Vinh Hien vulnerable area used for 
aquaculture.  92.4 hectares are used for forest, and 18.9 hectares are used as grass and bush.  
Bare land, including rural residence and agriculture, accounts for 85.4 hectares of the Vinh 
Hien area which is vulnerable to a sea level rise of one metre.  

Hình 61: 8<t xã Vinh Hi"n tr/+c khi m%c n/+c bi2n dâng
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SLR2100 would inundate 70% of the area of Vinh Hien Commune, though this includes a 
large area of the Cau Hai lagoon.  1470.2 hectares of Vinh Hien has been mapped as being 
vulnerable to a sea level rise of one metre.  Of that area, most is already water surface �– 
1226.5 hectares; in addition, there is 47 hectares of the Vinh Hien vulnerable area used for 
aquaculture.  92.4 hectares are used for forest, and 18.9 hectares are used as grass and bush.  
Bare land, including rural residence and agriculture, accounts for 85.4 hectares of the Vinh 
Hien area which is vulnerable to a sea level rise of one metre.  

Hình 62: Di(n tích &<t xã Vinh Hi"n sau khi m%c n/+c bi2n dâng 1m

N.u m$c n,>c bi#n dâng thêm 1m, 70% di;n tích Vinh 
Hi?n sZ b8 ng2p, tuy ph=n di;n tích ng2p ch< y.u n]m trong 
phá C=u Hai. 1470,2 ha thôn Vinh Hi?n &,:c th# hi;n trên 
b!n &' thu%c khu v$c d7 ch8u tác &%ng c<a m$c n,>c bi#n 
dâng 1m. Trong &ó, h=u h.t là di;n tích n,>c mht – 1226,5 
ha; bên c)nh &ó, có 47 ha di;n tích ch8u !nh h,/ng &ang 
&,:c s^ d+ng nuôi tr'ng th<y s!n, 92,4 ha là &It rOng, và 

18,9 ha là &It cây b+i và cB. 3It tr*ng, bao g'm &It c, trú 
và &It nông nghi;p, chi.m kho!ng 85,4 ha di;n tích Vinh 
Hi?n có kh! n5ng ch8u !nh h,/ng b/i m$c n,>c bi#n dâng 
1m.

Hình 64 &,a ra d@ li;u phân b* s^ d+ng &It n5m 2005 c<a 
MONRE th# hi;n khu v$c ng2p n,>c t)i Vinh Hi?n trong 
k8ch b!n n,>c bi#n dâng 1m . 



135PHF LFC 9} M\C NTLC BIeN DÂNG VÀ 3WA 3IeM NGHIÊN CPU 

Hình 63: B$n &4 khu v%c ngEp n/+c trong k.ch b$n n/+c bi2n dâng 1m (2005-MONRE)

  

Chú  thích

Hình 64: Phân b3 s: d;ng &<t t,i Vinh Hi"n n*m 2005 trong k.ch b$n m%c n/+c bi2n dâng 1m

Lúa

B$ng 20: Di(n tích &<t s: d;ng ? Vinh Hi"n b. ngEp l;t khi n/+c bi2n dâng 1m. 

SE d$ng )3t TNng diBn tích )3t n#m 2005 Ti6m n#ng b? m3t )3t khi n'1c bi(n 
dâng 1m 

% tNng diBn tích )3t b? m3t

Lúa 135.23 40.70 30.09%

Các lo6i cây tr7ng khác -- -- --

Khu vDc dân c" nông thôn 200.81 49.29 24.55%

Cây công nghi/p -- --- --
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Hình 65: B$n &4 $nh h/?ng c=a m%c n/+c bi2n dâng lên di(n tích &<t s: d;ng t,i Vinh Hi"n (2007). 

  

Chú  thích

4,  

Tác &%ng d$ báo &.n n5m 2100 c<a m$c n,>c bi#n dâng 
1m lên di;n tích &It s^ d+ng theo d@ li;u 2007 &,:c th# 
hi;n trong Hình 65 và Hình 66. 1eo d$ báo, và gi! &8nh 
không có thay &9i, các thôn t)i khu v$c b0 3ông &=m phá 
và d4c b0 bi#n sZ b8 ng2p và ng,0i dân sZ ph!i di d0i và tái 
&8nh c, / n-i khác. Nh, &*i v>i Qu!ng An, trong khi ho)t 
&%ng sinh k. &ánh bXt/nuôi tr'ng th<y h!i s!n g=n b0 bi#n 
và trong &=m phá có th# có thêm di;n tích m/ r%ng, nhi?u 
gia &ình ph!i ch8u hy sinh &It /, và tIt nhiên c! nhà c^a n.u 

nhà c^a c<a h4 không d7 di chuy#n. Các ng, dân &ánh cá 
g=n b0, nh, nh@ng ng, dân / thôn Hi?n An 2, sZ mIt b0 
bi#n hi;n nay c<a h4, nh,ng có th# có khu v$c th<y tri?u 
t5ng lên. 3It tr'ng tr4t có th# b8 mhn hóa. C^a sông &,:c 
m/ r%ng có th# dgn &.n không t)o &,:c b'i lXng do li. Ng, 
dân t)i khu v$c sông/&=m phá c<a thôn Hi?n Hòa II có th# 
thIy nuôi tr'ng th<y s!n c<a h4 ph!i ch8u các c-n bão, &,:c 
cho là ch8u nh@ng thiên tai liên quan &.n th0i ti.t nhi?u 
nhIt, và ti.n ra bi#n do li.

Hình 66: Bi2u &4 phân b3 s: d;ng &<t t,i Vinh Hi"n trong k.ch b$n m%c n/+c bi2n dâng 1
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C- s/ v2t chIt và h) t=ng c<a Vinh Hi?n và tác &%ng c<a 
SLR2100 &,:c trình bày trong hình 67 và Hình 68. V>i 1m 

n,>c bi#n dâng, m%t s* &,0ng sZ b8 ng2p, 1 ngôi làng ph!i 
di d0i, 2 khu quân &%i và 5 nghKa trang sZ ch8u !nh h,/ng. 

Hình 67: CH s? h, t@ng xã Vinh Hi"n

  

  

pathway50  selection

Chú  thích

Path

Thôn

Hình 68: Thôn và cH s? h, t@ng trong k.ch b$n m%c n/+c bi2n dâng 1m 

  

pathway50  selection

Chú  thích

Path

Hamlet
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Hình 69: B$n &4 &) cao xã H4ng L)c 

Chú  thích

5. Nghiên c2u (i,n hình 3: xã HBng L5c, huyAn L5c Hà, tGnh Hà T8nh
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Hình 72: Onh SPOT 2007, và b$n &4 phân b3 dân c/

Thôn

Chú  thích

Nhà

Sông

Thanh  Luong

Cing gi*ng nh, hai &8a &i#m nghiên c6u khác, H'ng L%c 
có hai vùng sinh k. chính. và m%t khu v$c &It b]ng phnng 
r%ng l>n &# canh tác lúa, ngô, l)c, &,:c cung cIp n,>c b/i 
h; th*ng kênh r)ch n*i v>i h' ch6a phía BXc và sông phía 
Nam. Các sinh k. &ánh bXt cá trên sông &,:c th$c hi;n &*i 

v>i các thôn s*ng g=n sông. Tuy nhiên, H'ng L%c l)i có s$ 
khác bi;t khi &,:c phân lo)i là xã mi?n núi. Xã có các di;n 
tích &It rOng l>n trên cao ch,a có ng,0i /, ch< y.u v? phía 
BXc, và m%t ph=n v? phía Tây mà nh@ng ng,0i dân s*ng 
d,>i chân núi &ã k.t h:p vào chi.n l,:c sinh k. c<a h4.
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Hình 73: B$n &4 s: d;ng &<t 2007, phân lo,i t9 $nh SPOT 4, b. ngEp khi n/+c bi2n dâng lên 1 mét

   212

  
Figure  72:  Land  use  map  2007,  classified  from  SPOT  4  image,  and  SLR2100  inundation  area  
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Ranh gi!i H"ng L#c

1m n$!c bi%n dâng

0, Không phân lo&i

N$!c

'(t tr)ng và khu dân c$

10, C*

11, C* và cây b+i

12, Cây b+i và cây

13, R,ng 2

14, Cây to

15, R,ng
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Hình 74: S: d;ng &<t 2005 theo MONRE và khu v%c ngEp l;t khi n/+c bi2n dâng lên 1 mét
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Chú thích
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C! kh!o sát c<a MONRE n5m 2005 và d$ án l2p b!n &' 
SPOT 4, 2007 &?u ch( ra r]ng v>i m$c n,>c bi#n dâng lên 1 
mét, kho!ng 627,4 ha di;n tích H'ng L%c sZ b8 !nh h,/ng. 
Kh!o sát n5m 2005 cho thIy 374,75 ha &It s^ d+ng cho 
tr'ng lúa, c%ng v>i 39,34 ha &It “hoa màu hàng n5m” và 
0,84 ha &It “lúa khác”. Kh!o sát 2005 cing cho thIy &It 
&,:c s^ d+ng cho m+c &ích tr'ng “rOng b!o t'n t$ nhiên” 
“rOng s!n xuIt” “cây công nghi;p” chi.m kho!ng 80,06 ha.

Hình 75: Bi"u &4 s: d;ng &<t c=a các khu v%c b. $nh h/?ng ? H4ng L)c khi n/+c bi2n dâng lên 1 mét 

Lúa

SE d$ng )3t TNng diBn tích sE d$ng n#m 2005 
(ha)

Ti6m n#ng b? m3t do SLR (ha) % tNng diBn tích )3t b? m3t

Lúa 899,83 375,59 41,74%

Các cây tr7ng khác 101,52 39,34 38,75%

Nhà . nông thôn 139,37 98,04 70,35%

R5ng b4o v/ tD nhiên 52,92 9,83 18,58%

Lúa và cây tr7ng 1001,35 414,93 41,44%

Hình 76 và Hình 77 &,a ra phân b9 c<a H'ng L%c và m)ng 
l,>i &,0ng có th# b8 !nh h,/ng khi n,>c bi#n dâng 1 m. 
Cing gi*ng nh, Qu!ng An, H'ng L%c không n]m / ven 
bi#n. Tuy nhiên, n.u không có bi;n pháp ki#m soát thì sZ 
có kho!ng 250 ngôi nhà / ba thôn, m%t tr,0ng h4c và 2 
nghKa trang b8 ng2p n,>c khi n,>c bi#n dâng lên 1 mét.
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Hình 77: M,ng l/+i &/>ng b) khi n/+c bi2n dâng 1 mét

  

  

  

  

Chú thích

Ranh gi!i H"ng L#c

$%&ng '(t to
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6. Nghiên c2u (i,n hình 4: xã KL Ninh, 
huyAn KL Anh

Có th# thIy trong Hình 38 và 39, gi! thuy.t n,>c bi#n 
dâng lên 1 mét &.n n5m 2010 / huy;n KY Ninh sZ tác &%ng 
nghiêm tr4ng &.n xã KY Ninh.

V? mht &8a l", KY Ninh t,-ng &,-ng v>i Vinh Hi?n, v>i các 
vùng sinh k. có hoàn c!nh t,-ng t$. Hình 80 cho thIy m%t 
vùng sinh k. &ánh bXt chính d4c theo c^a vào phía BXc và 

Hình 78: B$n &4 g3c m%c n/+c bi2n dâng (ngu4n: IMHEN)

 217

Case study 4: Ky Ninh commune, Ky Anh district 

As can be seen in Figs 38 and 39, SLR2100 in Ky Ninh commune, Ky Anh District would 
strongly impact on the land area of Ky Ninh Commune.  

 
Figure 77: original map of sea-level rise (source IMHEN) 

 
 

Figure 78: Map of sea level rise  extracted from SRL scenario of IMHEN

Hình 79: B$n &4 n/+c bi2n dâng trích t9 k.ch b$n SRL c=a IMHEN

 217

Case study 4: Ky Ninh commune, Ky Anh district 

As can be seen in Figs 38 and 39, SLR2100 in Ky Ninh commune, Ky Anh District would 
strongly impact on the land area of Ky Ninh Commune.  

 
Figure 77: original map of sea-level rise (source IMHEN) 

 
 

Figure 78: Map of sea level rise  extracted from SRL scenario of IMHEN

b0 c^a sông và các khu v$c tr'ng lúa trên &It li?n. B0 bi#n 
dài ven bi#n thu hút rIt nhi?u khác du l8ch &8a ph,-ng, &hc 
bi;t / th8 trIn KY Anh. Khách du l8ch &,:c ph+c v+ nhà 
ngh( có 5 phòng / Tam H!i 2 và 6 nhà hàng nhB thôn 3'ng 
Tâm. Cán b% xã và huy;n mong mu*n r]ng khu kinh t. 
Ving Ánh sZ ho)t &%ng hi;u qu!, ho)t &%ng du l8ch / xã KY 
Ninh sZ tr/ thành ho)t &%ng kinh t. chính. K. ho)ch phát 
tri#n du l8ch cho KY Ninh &ã &,:c Sy ban Nhân dân huy;n 
KY Anh tri#n khai.
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Hình 80: Onh v( tinh v" hi(n tr,ng s: d;ng &<t c=a K5 Ninh
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Hình 81: B$n &4 s: d;ng &<t K5 Ninh n*m 2007 (Ngu4n: MONRE) Hình 82: B$n &4 s: d;ng &<t K5 Ninh n*m 2007, trích t9 $nh SPOT 5
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Hình 83: B$n &4 s: d;ng &<t c=a K5 Ninh (2005) $nh h/?ng b?i n/+c bi2n dâng 1m
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Hình 84: B$n &4 s: d;ng &<t c=a K5 Ninh (2007) $nh h/?ng do SLR2100
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T9ng di;n tích &It / KY Ninh b8 t9n th,-ng khi n,>c bi#n 
dâng lên 1 mét (Hình 83), bao ph< 606,65 ha, bao g'm 
177,99 ha mht n,>c. N5m 2007 (Hình 84), di;n tích &ó là 
660,09 ha bao g'm 265,30 ha là mht n,>c. Trong b!n &' 
2007, di;n tích huy;n KY Ninh ch8u !nh h,/ng c<a n,>c 
bi#n dâng &ã t5ng kho!ng 53 ha trong th0i gian &ó; ngoài 
ra, di;n tích &It d7 b8 t9n th,-ng là mht n,>c &ã t5ng g=n 
50% t)i th0i &i#m &ó. 1$c t. này ph!n ánh m%t cách rõ 
ràng tình tr)ng xói mòn b0 bi#n và xâm mhn / b0 bi#n phía 
BXc, khi.n nhi?u vùng tr,>c &ó không ch8u r<i ro tr/ nên 
d7 b8 t9n th,-ng.  

Trong n5m 2005, có 66,53 ha rOng b!o t'n; b!n &' 2007 
cho thIy ch( còn 49,38 ha rOng, nghKa là mIt g=n 25,8% di;n 
tích rOng. B!n &' n5m 2005 cho thIy có 283,93ha di;n tích 

Hình 85: Bi"u &4 phân b3 s: d;ng &<t t,i K5 Ninh n*m 2005 khi n/+c bi2n dâng lên 1 mét 

&It khô khác bao g'm &It &8nh c,, &It &'ng b]ng ch,a s^ 
d+ng và &It &'i ch,a s^ d+ng. B!n &' n5m 2007 cho thIy 
có 311,95 ha &It khô, bao g'm &It tr*ng, cB và cây b+i; &ây 
không ph!i là m6c t5ng th$c t. c<a &It khô – s$ t5ng rõ r;t 
/ &ây là do nh@ng thay &9i trong s^ d+ng &It – ví d+, &It 
tr,>c &ó &ã &,:c b!o t'n nh, rOng &ã &,:c chuy#n &9i 
thành &It cB và cây b+i, hohc &It tr*ng. Trong khi s^ d+ng 
b? mht / vùng d7 b8 t9n th,-ng nhìn chung &ã chuy#n sang 
s^ d+ng &It kém n5ng suIt, thì cing c=n ph!i l,u " r]ng b!n 
&' n5m 2007 &ã cho thIy có 33,64 ha di;n tích mht &It d7 
b8 t9n th,-ng c<a huy;n KY Ninh &ã &,:c dành cho nuôi 
tr'ng th<y s!n; không có di;n tích mht &It trong vùng d7 
b8 t9n th,-ng &,:c dành cho nuôi tr'ng th<y s!n theo b!n 
&' n5m 2005.

B$ng 21: Di(n tích &<t c=a K5 Ninh b. $nh h/?ng do n/+c bi2n dâng 1 m (d%a trên MONRE 2005).

SE d$ng )3t TNng diBn tích n#m 2005 Ti6m n#ng m3t do n'1c bi(n dâng % tNng sA m3t

Lúa (bao g7m các lo6i lúa khác) 95,98 15,86 16,52%

Các cây tr7ng khác 396,56 59,87 15,08%

9)t . 582.24 161.77 27.78%

Cây công nghi/p -- -- --

Lúa và hoa màu 492.54 75.73 15.38%
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Hình 86: T'ng phân b' dân c/ c=a K5 Ninh, th2 hi(n vùng b. $nh h/?ng b?i n/+c bi2n dâng lên 1 mét
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Hình 87: Vùng n/+c bi2n dâng lên 1 mét, th2 hi(n dân s3 b. $nh h/?ng 
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Hình 86 và Hình 87 cho thIy khi m$c n,>c bi#n dâng 1 
mét sZ làm thay &9i &áng k# c!nh quan, nhIn chìm d!i ven 
bi#n và &i#m cu*i phía &ông nam c<a xã KY Ninh. Các sinh 
k. du l8ch sZ b8 cXt gi!m, và ho)t &%ng du l8ch ven bi#n theo 
k. ho)ch sZ b8 !nh h,/ng nhng n?. Tuy nhiên, khu v$c nuôi 
tr'ng th<y s!n r%ng h-n sZ hình thành. Di;n tích &It c, trú 
do gXn v>i các vùng sinh k. &ánh bXt cá ven bi#n, cing nh, 
nông nghi;p sZ gi!m. 5 ngôi chùa có th# n]m trong khu v$c 
ng2p l+t. Chùa Bá Châu, thu hút rIt nhi?u khác du l8ch &.n 
vào tháng 3, có th# bi.n thành hòn &!o. 3,0ng bi#n KY 
Ninh gi!m &i nh,ng l)i t)o &i?u ki;n cho vi;c ti.p c2n vùng 
c<a sông và t)o ra m%t vùng ti?m n5ng r%ng l>n h-n cho 
nuôi tr'ng th<y s!n. M%t di;n tích l>n sZ b8 ng2p l+t, do &ó 
n.u không di c,, m%t l,:ng l>n dân s* và 3 nghKa trang sZ 
b8 !nh h,/ng. G=n 6 km &,0ng giao thông xã KY Ninh có 
th# b8 !nh h,/ng, và m)ng l,>i &,0ng giao thông m>i cho 
di;n tích &It còn l)i sZ ph!i thi.t l2p. 

5. Nh?ng ng%Ci chi*n thMng và nh?ng 
ng%Ci thua cu5c trong sinh k*

Nh@ng !nh h,/ng c<a n,>c bi#n dâng SLR2100 có th# t)o 
ra nh@ng vùng r%ng l>n h-n cho &ánh bXt cá và nuôi tr'ng 
th<y s!n trong &=m phá. Nh,ng vi;c &)t &,:c các tài s!n 
t$ nhiên cing có ti?m n5ng mIt các tài s!n v2t chIt do t5ng 

Hình 88: B$n &4 &/>ng b) K5 Ninh khi n/+c bi2n dâng lên 1 mét

  

Chú thích

Kyanh_slr_Clip1

Ranh gi!i K" Ninh

#$%ng khi n$!c bi&n dâng

ti.p xúc c<a c^a sông ra bi#n, bão và li và có th# t5ng &% 
mhn. 3*i v>i các ng, dân ven bi#n, m/ r%ng c<a bi#n cho 
phép thuy?n &ánh cá to h-n neo &2u t)i các c^a sông. Vi;c 
này có th# khuy.n khích các ng, dân &ánh cá g=n b0 &=u 
t, thuy?n to h-n và chuy#n sang &ánh cá xa b0. Xói l/ b0 
bi#n và h<y các chuy.n du l8ch bi#n có th# thIy là xóa bB 
các ho)t &%ng sinh k. du l8ch, bao g'm vi;c gi>i thi;u các 
s!n phQm bi#n cho khác th5m quan, và vi;c m/ r%ng du 
l8ch theo k. ho)ch &.n khu kinh t. Ving Áng. Ng2p l+t t)i 
khu v$c c, dân, &,0ng xá và các c- s/ h) t=ng các cing !nh 
h,/ng &.n các sinh k.. Ngoài ra, nh, &ã &? c2p &.n tr,>c 
&ó, kh! n5ng c<a các nhóm ng, dân khá gi! &# chuy#n &9i 
bIt c6 d)ng tài s!n t$ nhiên nào do vi;c m/ r%ng &=m phá 
sang tài s!n sinh k. &?u b8 !nh h,/ng b/i các tác &%ng c<a 
bi.n &9i khí h2u lên sinh thái &=m phá. 3*i v>i các nhóm 
nghèo h-n, bao g'm nh@ng ng, dân di chuy#n ph+ thu%c 
và vi;c ti.p c2n v>i ngu'n tài nguyên, n5ng l$c và các quy?n 
c<a h4 ti.p c2n v>i các tài s!n t$ nhiên &ang t5ng lên có th# 
là y.u t* quy.t &8nh chính.

Các b]ng ch6ng tO nghiên c6u th$c &8a cho thIy s$ mIt 
di;n tích tr'ng lúa do ng2p l+t do n,>c bi#n dâng rIt khác 
nhau. SLR2100 có th# làm ng2p l+t 24% t9ng di;n tích lúa 
cho c! 4 xã. 3*i v>i 2 xã / Hà TKnh, 32,83% di;n tích lúa và 
các lo)i hoa màu khác sZ b8 mIt. 



P H :  L : C  9 -  M E C  N ' ! C  B I C N  D Â N G  VÀ  , - A  , I C M  N G H I Ê N  C % U  152

Hình 89: Di(n tích mCt n/+c (ha) t,o ra do n/+c bi2n dâng (MONRE 2005)

65.51

112.17

428.66

615.2

Hình 90: Ph@n tr*m lúa b. m<t do n/+c bi2n dâng so v+i t'ng di(n tích hi(n nay (MONRE 2005)

41.74%

16.52%

30.09%

3.01%

3*i v>i H'ng L%c, s^ d+ng &It sZ b8 !nh h,/ng nhng n? do 
g=n v>i &,0ng b0 bi#n (hàng rào bi#n &,:c xây d$ng t)i 
L%c Hà &,:c cho là tránh &,:c s$ ng2p l+t này). Tuy nhiên, 
&*i v>i các nhóm sinh k. t)i mJi xã thì tình hình ph6c t)p 
h-n. Khi n,>c bi#n dâng, &It tr'ng tr4t sZ b8 ng2p và tr/ 
thành nh@ng khu v$c có ti?m n5ng cho vi;c m/ r%ng nuôi 
tr'ng th<y s!n, cho thIy r]ng nông dân sZ b8 thi;t nhi?u 
h-n so v>i ng, dân. Tuy nhiên, h; th*ng &ê bi#n có th# 
khi.n tr,0ng h:p này không x!y ra, và do &ó các ng, dân 
sZ mIt nhi?u h-n so v>i nông dân. N.u k8ch b!n n,>c bi#n 
dâng x!y ra, sZ có nh@ng ng,0i &,:c và ng,0i mIt trong 
s* nhóm canh tác. Trong tr,0ng h:p chIt l,:ng &It gi*ng 
nhau, nh@ng ng,0i nông dân nghèo sZ mIt di;n tích &It 
nhB h-n, nh,ng t( l; ph=n tr5m sZ l>n h-n trên t9ng di;n 
tích c<a h4, do &ó sZ b8 !nh h,/ng nhng n? h-n so v>i nh@ng 
nông dân b8 mIt nhi?u &It h-n, nh,ng t( l; % nhB h-n trên 
t9ng di;n tích c<a h4. Do &It c<a nh@ng ng,0i nông dân 
nghèo th,0ng có chIt l,:ng thIp h-n so v>i nh@ng h% khá 
gi!, s$ khác bi;t có th# rõ ràng h-n. Ngoài ra, do không 
ph!i nh@ng ng,0i mIt &It sZ có quy?n t$ &%ng &,:c h,/ng 

b? mht n,>c m>i t)o ra, c=n xem xét l)i s$ phân b9 &It. 
Tuy nhiên, b]ng ch6ng tO thôn Tam H!i 2 ch6ng minh r]ng 
có ti?m n5ng &# nông dân chuy#n sang nuôi cá, m%t chi.n 
l,:c thích 6ng do vi;c mIt s!n l,:ng nông nghi;p do t5ng 
&% mhn. Tuy nhiên, n.u không &,:c &ào t)o l)i kA n5ng 
và hJ tr: tài chính, gi!i pháp này có th# là h)n ch. &*i v>i 
nông dân, khi ph!i &*i mht v>i nh@ng vIn &? v? chi phí ban 
&=u, hay vi;c ti.p c2n v>i kA thu2t c=n thi.t.

Nh@ng nông dân nuôi tôm và các nhóm &ánh cá s*ng d4c 
theo tri?n n,>c có th# nh2n thIy các ph,-ng ti;n sinh k. 
c<a h4, bao g'm c! nhà / có xu h,>ng b8 ng2p l+t so v>i 
nh@ng nông dân trên b0. Nh@ng ng, dân &ánh cá nghèo có 
th# khó có th# chuy#n &9i hohc thi.t l2p l)i các ho)t &%ng 
sinh k. c<a h4 h-n so v>i nhóm ng,0i khá gi!. Có th# là gi!i 
pháp kh! thi &*i v>i h4 là chuy#n n-i / và tái &8nh c, t)i các 
ranh gi>i m>i, và ph,-ng h,>ng di chuy#n khBi ngh? &ánh 
bXt cá không th$c s$ d7 dàng chIp nh2n. Có th# nh2n thIy 
/ thôn Hi?n Hòa II, xã Vinh Hi?n, m%t s* h% gia &ình &ánh 
bXt cá n]m d4c theo b0 n,>c h6ng ch8u nh@ng c-n bão và 
s$ xâm nh2p c<a bi#n &ã ‘tái &8nh c,’ vào &It li?n. Nh,ng 
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h4 ch( s^ d+ng n-i / m>i ch( trong tr,0ng h:p di c, khQn 
cIp và vgn ti.p t+c s*ng / khu v$c b0 bi#n n-i ch8u nhi?u 
r<i ro, và không mu*n di chuy#n khBi n-i sinh k. c<a h4. 
Ph+ thu%c vào các di;n tích n,>c &,:c m/ r%ng m>i, các 
h% gia &ình &ánh bXt cá có th# không t$ &%ng có quy?n &*i 
v>i các di;n tích n,>c m/ r%ng m>i, hohc các di;n tích k. 
c2n v>i n-i &ánh bXt c<a h4. MIt các &,0ng ti.p c2n v>i 
&ánh bXt cá có th# t)o ra nh@ng khó kh5n cho m%t s* ng,0i 
so v>i nh@ng ng,0i khác, và cIu trúc l)i &,0ng giao thông 
có th# l:i cho m%t s* ng,0i h-n m%t s* ng,0i khác. V? mht 
ngXn h)n, các ng, dân ph!i thích 6ng v>i s$ khXc nghi;t 
ngày càng t5ng và &% dài c<a nh@ng c-n bão, ng2p do m,a, 
li cing nh, h)n hán, gây ra xâm nh2p c<a n,>c bi#n vào 
c^a sông, tO &ó !nh h,/ng &.n nuôi tr'ng th<y s!n n,>c l:. 

Các tác &%ng c<a n,>c bi#n dâng d$ ki.n không ch( t)o ra 
nh@ng ng,0i chi.n thXng và kj thIt b)i trong s* các sinh k. 
và các nhóm &hc bi;t v>i nhi?u hohc m%t s* tài s!n sinh k., 
mà còn trong s* các khu v$c &8a l". Trong khi cán b% xã và 

ng,0i dân &ánh giá n,>c bi#n dâng theo chi?u ngang, hay 
theo m6c &% xâm lIn, h4 cing có th# c=n suy nghK theo 
chi?u d4c, &# l2p k. ho)ch s^ d+ng chi.n l,:c cho t,-ng lai 
&*i v>i ngu'n tài nguyên / vùng &It cao h-n. Nghiên c6u 
cho thIy có rIt nhi?u ti?m n5ng cho các xã ven bi#n khu v$c 
Trung b%. Là ‘m%t xã mi?n núi’, H'ng L%c có di;n tích &It 
l>n / v8 trí cao. Tuy nhiên, xã Vinh Hi?n và KY Ninh ít có 
ti?m n5ng h-n. Ngoài ra, SLR2100 / KY Ninh có th# dgn 
&.n chuy#n &9i các khu v$c &'i núi thành các &!o.

3*i v>i tIt c! các nhóm sinh k. n]m / c%ng &'ng ven bi#n 
vùng thIp, khi bi#n lIn vào, vùng &It cao có th# &,:c &ánh 
giá cao. Do các xã có th# &,:c b* trí l)i các c- s/ d8ch v+ 
c=n thi.t, vi;c quy ho)ch l)i vùng cho m+c &ích công c%ng 
trong t,-ng lai có th# là gi!i pháp khôn ngoan. Các quy ch. 
b!o v; môi tr,0ng cIp xã có th# là c=n thi.t &# tránh suy 
gi!m ngu'n l$c v2t chIt, và &!m b!o an toàn dài h)n cho 
ngu'n tài nguyên. Nh@ng h% gia &ình &ã s/ h@u và ti.p t+c 
có quy?n &*i v>i &It &ai này có th# t$ nh2n thIy &,:c &ây 
là tài s!n có giá tr8. 





PH8 L8C  10: Các k1ch b&n kinh t#-xã h5i: xem xét 0#n t-'ng 
lai 0ô th1 khác nhau

3' th8 &i?u tra dân s* cho thIy trong n5m 2009 70% dân 
s* Vi;t Nam s*ng t)i nông thôn, và 30% s*ng / các khu v$c 
&ô th8. N.u tl l; dân s* &ô th8 hi;n nay vgn gi@ nguyên, &.n 
n5m 2047 tình hình này sZ ng,:c l)i. Kho!ng 70% dân s* 
Vi;t Nam sZ s*ng / các khu v$c &ô th8 và 30% s*ng / các 
khu v$c nông thôn. 3.n n5m 2050, 75% dân s* sZ s*ng t)i 
các thành ph*. 1eo nh@ng d$ &oán này, câu tr! l0i là t,-ng 
lai c<a các sinh k. ven bi#n mi?n Trung Vi;t Nam sZ nh, th. 
nào sZ là sinh k. &ô th8.   

Li;u vi;c chuy#n &9i tO các sinh k. nông thôn ven bi#n 
mi?n Trung Vi;t Nam thành các sinh k. &ô th8 sZ dgn &.n 
b?n v@ng h-n? Kho!ng cách kinh t. xã h%i gi@a các thành 
viên trong gia &ình ph+ thu%c vào sinh k. &ô th8 và nông 
thôn có th# &,:c thu hsp hay không? Gi>i h)n t5ng tr,/ng 
c<a các thành ph* c<a Vi;t Nam sZ nh, th. nào? Hình dáng 
phát tri#n &ô th8 trong t,-ng lai sZ nh, th. nào?

Giá tr8 c<a &a d)ng có th# &,:c áp d+ng &*i v>i các y.u t* 
này &# xây d$ng k8ch b!n phát tri#n kinh t.-xã h%i chung. 
Trong mô hình này, gi! &8nh r]ng &a d)ng h; th*ng cao h-n 
sZ dgn &.n t5ng c,0ng s$ thích nghi. Trong các h; th*ng 
sinh thái, nguyên tXc này th# hi;n rIt rõ &*i v>i &a d)ng 
sinh h4c và các h; th*ng xã h%i nh, là m%t lo)t các gi!i 
pháp &# ti.p c2n v>i các tài s!n sinh k.. Ng,:c l)i, vi;c gi!m 
hohc tính &a d)ng thIp trong h; th*ng và các h; th*ng ph+ 
sZ dgn &.n gi!m thích nghi. 3a d)ng cao h-n nhìn chung 
th,0ng &,:c g%p vào các nguyên tXc v? phân quy?n, gi!m 
m2t &% và m/ c^a nhi?u h-n. 3a d)ng thIp h-n th,0ng 
&,:c x.p vào các nguyên tXc nh, t2p trung, m2t &% cao h-n 
và khép kín h-n.184

184 Steten, W. et al, Global Change and the Earth System: a Planet 
under Pressure. Springer-Verlag, New York, New York, USA;

Hình 92: TL l( dân s3 &ô th. trên t'ng dân s3 (tL l( b<t bi!n) 
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Nghiên c6u c<a Levin là m%t ví d+, tranh lu2n r]ng &a d)ng 
là ph=n thi.t y.u c<a m%t h; sinh thái khBe m)nh, và lo ng)i 
r]ng &'ng nhIt gen trong nông nghi;p sZ dgn &.n gi!m 
tính thích nghi c<a h; sinh thái. 3%c canh / di;n r%ng có 
th. dgn &.n bùng phát các sâu h)i m>i185. Colding và c%ng 
s$ phát hi;n ra r]ng sau các c-n bão nhi;t &>i n5m 1990 
và 1991/ Samoa, vi;c &a d)ng hóa cây tr'ng &ã &!m b!o 
s*ng sót nhi?u h-n so v>i &%c canh. Nghiên c6u k.t lu2t 
r]ng &a d)ng hóa các lo)i cây tr'ng sZ &!m b!o vi;c cung 
cIp th$c phQm có th# thích 6ng v>i nh@ng !nh h,/ng c<a 
bão nhi;t &>i186. T,-ng t$, / Vi;t Nam, Tôn 1It Pháp &ã 
ch6ng minh vi;c &a d)ng hóa sZ d7 thích nghi h-n &%c canh 
trong nuôi tr'ng th<y s!n187. M%t s* các nghiên c6u khác 
cing &,a ra các k.t lu2n t,-ng t$188.
185  Levin S. Fragile Dominion. 1999.
186 Colding,Elmqvist, and Olsson 2003 p.167.
187 Tôn 1It Pháp, Qu1n lH các ngu@n tài nguyên sinh v"t 9 phá Tam 
Giang t= quan +i-m v6n hóa và kinh t8 xã h2i, H%i th!o qu*c t. v? b!o 
v; và qu!n l" các h; sinh thái ven bi#n, 2000. 
188 Xem ví d+: 1orsten B. H. Reusch, Anneli Ehlers, August 
Hämmerli, and Boris Worm Ph+c h'i h; sinh thái sau các hi;n t,:ng 
th0i ti.t c$c &oan t5ng c,0ng &a d)ng v? lo)i hình PNAS February 
22, 2005 vol. 102 no. 8 2826-283; Walker, B. and J. A. Meyers. 2004. 
Các ng,kng c<a các h; th*ng sinh thái – xã h%i: xây d$ng c- s/ d@ 
li;u. Sinh thái và xã h%i 9(2): 3.; Steten, W., et al. 2004. F.S. Chapin 
III et al , G. Peterson, F. Berkes, T. V. Callaghan, P. Angelstam, M. 
Apps, C. Beier, Y. Bergeron, A.-S. Crépin, K. Danell, T. Elmqvist, C. 
Folke, B. Forbes, N. Fresco, G. Juday, J. Niemelä, A. Shvidenko, and 
G. Whiteman S$ thích nghi và tính d7 b8 t9n th,-ng / các vùng phía 
BXc &*i v>i thay &9i v? môi tr,0ng và xã h%i AMBIO: trang. 344–349 
Stephen R. Carpenter (2002) Các t,-ng lai sinh thái: Xây d$ng m%t 
h; sinh thái v? dài h)n. Sinh thái: Vol. 83, S*. 8, trang. 2069-2083. 
A. Randall Hughes và John J. Stachowicz, 3a d)ng gen t5ng c,0ng 
tính &? kháng c<a h; sinh thái cB bi#n 15 tháng 6, 2004 vol. 101 S*. 
24 8998-9002.
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Chuy#n &9i sang &a d)ng hóa có nh@ng tác &%ng tích c$c 
&*i v>i các sinh k. xung quanh &ô th8 / Vi;t Nam. Chuy#n 
&9i tO &%c canh lúa sang thâm canh / xã H,ng Long, ngo)i 
ô thành ph* H' Chí Minh / Qu2n Bình Chánh là m%t ví 
d+, &ã hJ tr: trong vi;c t5ng gIp &ôi hohc gIp 3 thu nh2p 
c<a nông dân. T5ng thu nh2p thông qua vi;c tr'ng lúa thâm 
canh, cùng v>i tr'ng rau h@u c-, hoa và rau 5n qu!. Nh@ng 
ng,0i nông dân hi;n nay &ã thu nh2p &,:c s!n l,:ng lúa 
gIp &ôi, 4 tIn/ha/n5m, do xã &ã &=u t, cho h; th*ng t,>i 
tiêu m>i. H; th*ng này bao g'm các h; th*ng &ê sông và 
&ê quanh ru%ng lúa &# ch*ng l+t do tri?u c,0ng hàng n5m. 
Các cây m=u thay th. &ã t)o ra thu nh2p cao h-n. Canh tác 
rau h@u c- &ã thu &,:c 80 tri;u &'ng (4.600 USD)/ha/
n5m, gIp &ôi so v>i tr'ng lúa. 1eo Ch< t8ch Sy ban nhân 
dân xã, xã hi;n nay xã &ang cIu trúc l)i nông nghi;p, t2p 
trung vào tr'ng cây c!nh, tr'ng hoa lan, nuôi bò và nuôi cá 
c!nh. Trong t,-ng lai, xã t2p trung vào phát tri#n các d8ch 
v+ công ngh; cao nh, vi7n thông, &i;n t^ và công ngh; 
thông tin189.

Các n-i khác không có t=m nhìn nh, v2y. Nh@ng ng,0i 
nông dân ngo)i ô tr'ng lúa có &It &ai g=n &,0ng cao t*c, / 
rìa c<a các &ô th8 l>n nh2n thIy &It c<a h4 &ang là nhu c=u 
c<a các c^a hàng, các nhà máy s!n xuIt và các doanh nghi;p 
t, nhân. 1eo ,>c tính, 50.00 ha &It nông nghi;p &ã b8 mIt 
hàng n5m do công nghi;p hóa theo cách này190.

Các $ô th# l*Mng cHc 6 Vi1t Nam ngày càng t?ng 

Vào &=u nh@ng n5m c<a th. kl 21, bXt &=u giai &o)n &=u 
tiên c<a l8ch s^, nhi?u ng,0i s*ng / các &ô th8 h-n so v>i 
ngoài &ô th8 do di c, và phân hóa l)i. Vi;c phân hóa l)i, 
khi ng,0i dân nông thôn m%t sáng th6c d2y thIy mình &ã 
tr/ thành ng,0i thành th8 do vi;c m/ r%ng &8a gi>i hành 
chính c<a thành ph* &ã tr/ lên ph9 bi.n trong quá trình 
phát tri#n t)i 2 &ô th8 l>n / Vi;t Nam191. M%t ví d+ d7 nh2n 
thIy g=n &ây là vi;c sát nh2p Hà Tây vào Hà N%i (hi;n nay 
ng,0i dân &8a ph,-ng g4i là Hà n%i 2).192

Phan và Coxhead nh2n thIy các thành ph* l,kng c$c công 
nghi;p và &ô th8 là xu h,>ng ngày càng t5ng. H4 nh2n thIy 
r]ng trong n5m 1999, 60% t9ng giá tr8 công nghi;p tO Bà 
R8a – Ving Tàu, 3'ng Nai và Bình D,-ng / phía Nam, Hà 
N%i và / phía BXc H!i Phòng. N5m 2002, con s* này t5ng 
lên 64%, trong &ó 4 t(nh lân c2n thành ph* H' Chí Minh 
chi.m 50%, và H' Chí Minh chi.m 22%. 1eo Kinh t. Mê 
Công (2002), 60% c<a các d$ án &=u t, n,>c ngoài &,:c 
cIp phép và 53% t9ng s* v*n cam k.t ph=n l>n / các t(nh 

189 Viet Nam News 21-08-2009
190 Viet Nam News 12 May, 2004). P45
191 Gubry P. and 1i Huong L., !ành ph3 H@ Chí Minh: !ành 
ph3 l7n trong t5%ng lai. Phát tri#n Kinh t.-Xã h%i / Vi;t Nam s* 40. 
Winter 2004. 
192 Vi;c sát nh2p này &ã khi.n dân s* Hà N%i t5ng tO 2.5 tri;u lên 5.5 
tri;u ng,0i (3i?u tra dân s* 2004) 

phía Nam, trong khi các trung tâm công nghi;p / phía BXc 
chi.m t,-ng 6ng là 19.4% và 25%.193

H' Chí Minh &,:c xem là theo ki#u mgu tràn d=u h-n 
là ki#u mgu t5ng tr,/ng c<a tre. Gurby và H,-ng &ã chia 
thành ph* H' Chí Minh thành khu &ô th8, ven &ô và nông 
thôn và nh2n thIy 73% t2p trung / &ô th8.194 3i?u tra dân 
s* n5m 2004 cho thIy các qu2n nông thôn / thành ph* H' 
Chí Minh chi.m 16% t9ng dân s* c<a thành ph* v>i 6,12 
tri;u. T)i H' Chí Minh, mhc dù chính quy?n &ã thúc &Qy 
vi;c tái &8nh c, l)i ng,0i dân ra phía ngoài thành ph* và 
giá &It t5ng m%t cách nhanh chóng / trung tâm thành ph*, 
nh@ng ng,0i di c, vgn ti.p t+c b8 thu hút và &8nh c, t)i các 
qu2n trung tâm n-i g=n v>i n-i / và n-i làm vi;c c<a h4.195

Hình 92 (d,>i &ây) trình bày t5ng tr,/ng c<a thành ph* 
H' Chí Minh &.n n5m 2030 v>i tl l; t5ng hàng n5m là 
3.6% (tr,>c &i?u tra dân s* n5m 2004).196 Hình 93 trình 
bày dân s* d$ ki.n n5m 2007. (s* li;u th*ng kê). H' Chí 
Minh m/ r%ng (nh@ng ng,0i &ã &5ng k" h% khQu c%ng v>i 
công nhân di c,) lên &.n con s* h-n 7 tri;u.197

Vi;c t5ng m6c s*ng c<a &ô th8 so v>i nông thôn, ki#m soát 
không nghiêm nght ng,0i &8nh c, và xu h,>ng &=u t, tr$c 
ti.p n,>c ngoài theo h,>ng xuIt khQu &ã &,a &.n nhi?u 
c- h%i vi;c làm cho nh@ng ng,0i di c, và &ây &,:c xem là 
&%ng l$c thúc &Qy t5ng tr,/ng &ô th8. Tuy nhiên, khi nhi?u 
khu công nghi;p tuy#n d+ng chính th6c ng,0i lao &%ng, 
h2u qu! c<a t5ng tr,/ng dân s* t2p trung, song song v>i 
vi;c t)o ra nhi?u ngành ngh? không chính th6c &ã thu hút 
nh@ng ng,0i nghèo nông thôn không có kA n5ng di c,, v>i 
kho!ng 70% t9ng dân s* ti.p t+c s*ng / các khu v$c nông 
thôn. Di c, nông thôn c<a nh@ng công nhân trj sZ ti.p t+c 
là l$a ch4n c<a nhi?u cha ms và gia &ình / nông thôn.198

Di c* 

1eo s* li;u th*ng kê n5m 2004 v? xu h,>ng dân s* và k. 
ho)ch hóa gia &ình, khu v$c BXc Trung B% có tl l; di c, 
cao nhIt ra bên ngoài (chi.m 2,8%).199 Phan và Coxhead 
phát hi;n ra r]ng di c, trong khu v$c, hay di c, nông thôn 
– nông thôn (ch< y.u là nh@ng ng,0i già h-n, ít giáo d+c 
h-n hohc toàn b% gia &ình &8nh c, l)i) và di c, nông thôn-
thành th8 (ch< y.u là nh@ng ng,0i trj, ch,a có gia &ình và 
trình &% cao h-n th,0ng di c, t)m th0i hohc theo mùa v+). 

193 Phan, Diep N. and Coxhead, Ian, Di c, liên t(nh và bIt bình &nng 
trong quá trình chuy#n &9i c<a Vi;t Nam (9/8/ 2007). 
194 Gubry và H,-ng 2004, trang 63
195 Gubry và H,-ng 2004,trang 64
196 Gubry và H,-ng 2004, trang 67
197 V5n phòng th*ng kê H' Chí Minh. Các qu2n &ô th8; hrp://
en.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh_City
198 Gubry et al 2002.
199 GSO T9ng C+c 1*ng kê và Sy ban qu*c gia v? dân s*, gia &ình 
và trj em 2005, trích dgn trong báo cáo hi;n tr)ng môi tr,0ng 2006, 
trang 6
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Hình 92: Tr/+c &i"u tra dân s3 2004
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Di c, không ch( là quy.t &8nh c<a tOng cá nhân mà là m%t 
ph=n c<a chi.n l,:c sinh k. c<a các h% gia &ình.200 M+c 
tiêu chính c<a chi.n l,:c là &!m b!o tránh nh@ng bIt l:i 
thông qua vi;c ti.p c2n v>i các dòng thu nh2p khác nhau. 
3i?u tra c<a Hà và H) (2001) v? di c, lao &%ng c<a n@ 
gi>i, &ánh giá các tác &%ng c<a sinh k. là k.t qu! c<a t5ng 
c,0ng các kA n5ng ki.n th6c và thu nh2p c<a ng,0i di c,, 
và kho!n ti?n g^i v? trong vi;c t5ng c,0ng m6c s*ng c<a 
nh@ng ng,0i không di c,, bao g'm t5ng các c- h%i giáo d+c 
cho trj em. L:i ích c<a thôn bao g'm gi!m áp l$c dân s* và 
&a d)ng hóa kinh t. nông thôn do m%t s* ng,0i di c, tr/ v? 
nhà &ã thi.t l2p nh@ng doanh nghi;p m>i tO vi;c h4c &,:c 
nh@ng kA n5ng, ki.n th6c và ti?n ti.t ki;m. 1ông qua vi;c 
kinh doanh c<a mình t)i thôn hohc xã, nh@ng ng,0i tr/ v? 
này &ã &óng góp vào vi;c &a d)ng hóa kinh t. nông thôn.201

N.u thu nh2p (bao g'm c! ti?n g^i v?) là y.u t* chính c<a 
di c, khi so sánh v>i các y.u t* khác nh, mIt quy?n ti.p 
c2n v>i &It, có th# &ánh giá là li;u nh@ng ng,0i nghèo h-n 
/ t(nh là nh@ng ng,0i mu*n di c, nhi?u h-n (s$ khác bi;t 
v? thu nh2p). Hohc là nh@ng ng,0i nghèo h-n / t(nh thì ít 
ti?n h-n &# h4 có th# di c, (h)n ch. v? tài chính). Phan và 
Coxhead phát hi;n ra r]ng / H' Chí Minh và các t(nh lân 
c2n, h)n ch. v? tài chính chi.m ,u th..202 Phan và Coxhead 
cing tính toán r]ng tl l; gi@a t9ng thu nh2p/kho!ng cách 
là t5ng 0,73% v? thu nh2p sZ t,-ng 6ng v>i vi;c t5ng 1% v? 
kho!ng cách.203204

200 Phan D., and Coxhead I., 2007 Di c, trong t(nh và s$ bIt bình 
&nng trong quá trình chuy#n &9i a. Stat Paper #507 Phòng Nông 
nghi;p và 6ng d+ng kinh t., Tr,0ng 3)i h4c Wisconsin - Madison. 
p.9
201 Ha, T.P.T. and Ha, Q.N. (2001). Di c, lao &%ng n@: Nông thôn – 
3ô th8: Nhà xuIt b!n Ph+ N@, trích dgn tO Kinh t. Mê Công tháng 
5, 2004 Phân tích tình hình: Các vIn &? gi>i phát sinh / Vi;t Nam 
trong quá trình h%i nh2p kinh t.. D$ án NCFAW-UNDP-RNE VIE-
01-015 p.45
202 Phan and Coxhead p22
203 ibid p19
204  B% K. ho)ch và 3=u t, (2003). Xem xét l/i vi$c th)c hi$n k8 ho/ch 

Hình 94: Xu<t khKu lao &)ng 1991-2003.204
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Xem xét vai trò c<a các m)ng l,>i xã h%i trong vi;c hJ tr: 
các gi!i pháp di c,, các kho!ng cách ngXn h-n sZ là l$a ch4n 
so v>i các kho!ng cách dài h-n. N.u tr,0ng h:p này &úng 
cho nh@ng ng,0i nghèo s*ng t)i các khu v$c xa xôi, các 
k8ch b!n t5ng tr,/ng hai c$c ít h-n và nhi?u c$c l>n h-n 
cho thIy h4 có xu h,>ng ch4n gi!i pháp di c,, các y.u t* 
khác là gi*ng nhau. Tuy nhiên, xem xét các m6c và tl l; 
&=u t, hi;n nay, các mô hình hai c$c (biopolar) cho hai 
thành ph* l>n là H' Chí Minh và Hà N%i vgn ti.p t+c &áp 
6ng s$ hoán &9i này d7 dàng h-n bIt c6 m%t mô hình hai 
c$c nào. Ngoài ra, xuIt khQu lao &%ng cing thu hút nhi?u 
h-n. Có th# thIy trong Hình 94, xuIt khQu lao &%ng t5ng 
m%t cách nhanh chóng tO n5m 1998 &.n n5m 2003 và t5ng 
kho!ng 600%. S$ t5ng tr,/ng này d$a trên nhu c=u, và b8 
t9n th,-ng do suy gi!m kinh t. th. gi>i. B]ng ch6ng là s$ 
cXt gi!m lao &%ng tO kh<ng ho!ng kinh t. toàn c=u hi;n nay.

DH ki'n t*<ng lai

Hai kh! n5ng, các &8nh h,>ng sinh thái xã h%i gi! &8nh có 
th# s^ d+ng &# ,>c &oán cho mgu hình t5ng tr,/ng kinh 
t.-xã h%i trong t,-ng lai. Ph,-ng án th6 nhIt là ti.p t+c 
các xu h,>ng hai c$c hi;n nay v>i s$ t5ng tr,/ng c<a 2 
thành ph* l>n là Hà N%i và H' Chí Minh. M%t gi!i pháp 
khác là chuy#n &9i sang phân cIp m)nh mZ v? công nghi;p, 
kinh doanh và Chính ph< t)i các trung tâm vùng phân tán 
nhi?u c$c. Trong khi hai gi!i pháp có th# hi#u rõ thông qua 
vi;c theo dõi &=u ra mJi c$c, các thu%c tính n%i b% &? xuIt 
không th# thay th. hoàn toàn. 1ành ph* l>n (megacity) 
&,:c Liên H:p Qu*c &8nh nghKa là khu v$c &ô th8 t2p 

3 n6m (2001-2003) và k,ch b1n cho 2 n6m (2004-2005) v0 xu&t khKu 
lao +2ng. Hà N%i.
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trung v>i dân s* l>n h-n m,0i tri;u dân.205 ) 206

Hai mô hình khác cho thIy các thành ph* t5ng tr,/ng theo 
hai cách; hohc nh, d=u tràn; dân s* t2p trung và m2t &% 
cao các trung tâm và m2t &% thIp h-n / các khu v$c lân 
c2n, hohc gi*ng tre; m4c ra các nhánh không nhìn tr,>c 

205 UN Department of International Social and Economic Atairs 
Population Policy Papers (on megacity growth policies) No.5, 1986; 
No. 10, 1987; No. 18, 1989.
206 “1< &ô hóa” t)o ra “t2p trung m2t &%” / các khu &ô th8 m>i. 
Gubry, trích dgn trong trang 69 / thành ph* H' Chí Minh, th< &ô 
hóa &ang &,:c khuy.n khích / phía nam Sài Gòn và m%t s* d$ án 
t,-ng t$

v,-n t>i nông nghi;p ngo)i ô và b? mht xung quanh các 
thành ph* &ã công nghi;p hóa.207H; th*ng giao thông 
nhanh chóng hi;u qu! &,:c208xem là hJ tr: cho209mô hình 
207 Levin op. cit.. 
208 3*i v>i sinh k. ven bi#n c<a ng,0i nghèo trong các nhóm d7 ghp 
r<i ro, ch5n nuôi là ngu'n thu nh2p ti?n mht chính. Ti.p c2n &,:c 
v*n s!n xuIt và tái s!n xuIt này là mong mu*n do có ti?m n5ng &# t2p 
trung hóa dòng thu nh2p v>i. Ti.p c2n &,:c v>i v*n nhB cho ch5n 
nuôi th,0ng là b,>c &=u tiên &# gi!m nghèo. ADB May 2006 Các 
con +5;ng thoát nghèo nông thôn và +/t +5Bc hi$u qu1 cAa gi1m nghèo. 
Nghiên c6u &ánh giá &hc bi;t 94  S* tham kh!o: SST: OTH 2006-08
209 1eo Duyues, T. và c%ng s$ 2004,  m%t ‘th8 tr,0ng b!o hi#m cho 
nông thôn chính th6c rIt khó t'n t)i / Vi;t Nam và các h% gia &ình 
nông tr)i ph!i ph+ thu%c chính vào các ch,-ng trình hJ tr: không 
chính th6c. Vi;c &? xuIt b!o hi#m ch5n nuôi b?n v@ng h=u nh, b8 

Hình 6: Diversity growth scenario 

Các ph'0ng án

Ph'0ng án A: Da d2ng th3p Ph'0ng án B: Da d2ng cao

Xã h&i Sinh thái Xã h&i Sinh thái

Hai *ô th& l=n: m. r+ng Hà N+i và H7 Chí 
Minh, Chính ph( và công nghi/p t-p trung 

M-t *+ chính . *ô th&, s@ 
dAng tài nguyên t-p trung, 
các tác *+ng môi tr"0ng 
t-p trung 

9ô th& hóa Nhi'u trung tâm vùng nh2 nhi'u cDc, vi/c phân 
c)p c(a chính ph( và công nghi/p t;ng

Khu vDc lõi *ô th& ít t-p 
trung h<n, các tác *+ng 
môi tr"0ng phân tán

Kho4ng cách xã h+i; ít h<n, l=n h<n, m-t 
*+ cao h<n, các khu vDc *ô th& *It *2 
h<n206

Vi/c phân b, các d&ch vA 
cung c)p kém hi/u qu4 
h<n, t;ng ô nhiHm, lây lan 
c(a b/nh t-t

S$c kh2e (Các khu 
vDc *ô th&)

Kho4ng cách xã h+i, chi phí th)p h<n, khu vDc 
*ô th& có m>t *+ th)p h<n

Vi/c phân b, c(a các d&ch 
vA cung c)p hi/u qu4 h<n, 
ít ô nhiHm h<n và ít lây lan 
b/nh t-t

T;ng di c" t5 nông thôn ra Hà N+i và H7 
Chí Minh m. r+ng, nh"ng h6n ch! . các 
n<i khác

DH b& t,n th"<ng b.i các 
loài sâu h6i

Di c" Gi4m tW l/ di c" nông thôn ra Hà N+i và H7 Chí 
Minh, t;ng các khu *ô th& vùng, nhi'u công ;n 
vi/c làm t6i xã

Ít b& t,n th"<ng b.i sD xâm 
nh-p c(a các loài sâu h6i

9+c canh nhi'u h<n,207 phA thu+c nhi'u 
h<n vào các *?u vào ph4i mua – phân hóa 
h8c, thu1c tr5 sâu; tái ch! ch)t th4i t,ng 
h#p nh" *?u vào cho trang tr6i ít h<n,

M)t *a d6ng sinh h8c, hF 
tr# cho vi/c ch1ng l6i các 
b/nh d&ch tD nhiên gi4m.

Trang tr6i h+ gia 
*ình/các sinh k! 
*ánh bIt cá

9a d6ng h<n, không *7ng nh)t, phA thu+c 
nhi'u h<n vào các ch)t th4i tái ch! nh" *?u vào 
cho nông tr6i; qu4n lQ sâu h6i bGng bi/n pháp 
sinh h8c nhi'u h<n; các h/ th1ng canh tác t,ng 
h#p, hBu c<.

Nhi'u hF tr# h<n cho duy 
trì *a d6ng sinh h8c, kháng 
cD v=i d&ch h6i tD nhiên

TrDc ti!p và gián ti!p thúc *Ky vi/c di c" ra 
thành th& nh" là ph"<ng án gi4m nghèo 
cho nhBng ng"0i nghèo nông thôn.
Các thành ph1 l=n ti'm n;ng *a d6ng h<n, 
có nhi'u c< h+i vi/c làm, nh"ng ng"0i 
nghèo v=i trình *+ giáo dAc th)p th"0ng 
*"#c tr4 l"<ng th)p, làm vi/c trong nhBng 
ngành có *+ an toàn th)p.
Các khu vDc nông thôn t-p trung vào các 
s4n phKm giá tr& th)p, s4n l"#ng cao và 
d&ch vA h6n ch!, th& tr"0ng h6n ch!.

Thu nh-p ngoài 
trang tr6i

Chi phí di c" nh2 *!n các vùng *ô th& g?n h<n và 
dH *i l6i, nh"ng các thành ph1 nh2 ti'm n;ng ít 
*a d6ng h<n;xu)t khKu lao *+ng n"=c ngoài và 
*&nh c" . n"=c ngoài 
Ít h<n và chuyên môn h<n trong các c< h+i vi/c 
làm.
Các khu vDc nông thôn t-p trung vào các s4n 
phKm có giá tr& cao h<n và n;ng su)t cao, d&ch 
vA m. r+ng h<n, th& tr"0ng m. c@a

Các ngân hàng trung "<ng và tín dAng, tài 
chính nh2 chi!m "u th! b.i các ch"<ng 
trình hF tr# lJn nhau không chính th1ng.

Tài chính và tín 
dAng

Khung th% ch! v' tín dAng và ngân hàng phân 
c)p cho các Vi/n tài chính nh2.

96t *"#c vi/c hi/n *6i hóa ngành ch;n 
nuôi thông qua *?u t" m6nh mO vào các 
khu vDc *"#c lDa ch8n . ph6m vi r+ng h<n, 
t-p trung, trang tr6i công nghi/p v=i *&nh 
h"=ng xu)t khKu ch( y!u, ch;n nuôi bên 
ngoài thDc hi/n b.i các trang tr6i truy'n 
th1ng.

Gi1ng nh" trên cho m+t s1 
khu vDc lDa ch8n

Các ngành t6i nông 
thôn hi/n *6i hóa 
(ví dA: ch;n nuôi)

Ti!p tAc thúc *Ky ch;n nuôi cho ng"0i nghèo . 
nông thôn nh" là b"=c *?u tiên *% thoát nghèo, 
208 V=i vi/c ti!p c-n v=i b4o hi%m dH h<n.209 Hi/n 
*6i hóa ngành ch;n nuôi *6t *"#c thông qua 
*?u t" t-p trung *% nâng c)p các trang tr6i 
truy'n th1ng liên k!t v=i m6ng l"=i trong khu 
vDc cho th& tr"0ng trong n"=c. 
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t5ng tr,/ng tre.210 Trong t,-ng lai, có th# khuy.n khích xây 
d$ng tr)m internet t*c &% cao v>i chi phí phIp &# có th# d7 
dàng ti.p c2n / c%ng &'ng. Khi &,:c chIp nh2n, mô hình 

c!n tr/ b/i các s* li;u không &< &% tin c2y v? tl l; ch.t c<a gia súc 
và m6c b!o hi#m thIp.” Duyues, T., Lemkeb U., and Fischera I., Con 
+5;ng m7i cho tài chính nông thôn? Các ch5%ng trình b1o hi-m cho ch6n 
nuôi t/i Vi$t nam. H%i ngh8 qu*c t. nghiên c6u nông nghi;p cho phát 
tri#n. 
210 Asher, Francois 1995 Metapolis ou l’avenir des villes. Paris Odile 
Jacob p.345. quoted in Gubry and Huong p.69

tre có th# dgn &.n m%t quá trình ‘nông thôn hóa’211 / &ó 
môi tr,0ng nông thôn, trong khi vgn &,:c gi@ thành các 
khu &8a l" riêng bi;t, nhanh chóng tham gia vào giao d8ch 
&ô th8 và cung cIp các d8ch v+ phi nông nghi;p cho các khu 
v$c &ô th8, bao g'm c! l$c l,:ng lao &%ng vành &ai.

211 Dick and Rimmer 1998, ‘Beyond the 1ird World city: the new 
urban geography of South-east Asia’, Urban Studies, vol 35, no 1, pp 
43-76.




