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Giới thiệu: 

Theo các nghiên cứu ở Việt Nam,  nhiệt độ trung bình 

năm đã tăng khoảng 0,7
0
C, mực nước biển đã dâng 

khoảng 0,20 m trong vòng 50 năm qua. Các hiện tượng 

do ảnh hưởng của El-Nino, La-Nina ngày càng tác động 

mạnh mẽ đến Việt Nam. BĐKH thực sự đã làm cho các 

thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, hạn hán ngày càng ác liệt. 

Với sự dâng cao của mực nước biển, phần lớn diện tích 

đồng bằng ven biển sẽ bị tác động mạnh mẽ (MONRE, 

2003, 2009). 

Tháng 6 năm 2009, Bộ Tài nguyền và Môi trường 

(TN&MT) đã ban hành các kịch bản về biến đổi khí hậu 

và nước biển dâng trên phạm vi các vùng sinh thái trong 

toàn quốc. Các kịch bản chủ yếu cung cấp những thông 

tin về các vấn đề biến đổi về nhiệt độ, lượng mưa và 

phân bố mưa cho từng vùng sinh thái của các năm tương 

lai đến năm 2100 trên các kịch bản phát thải thấp (B1), 

trung bình (B2, A1) và cao (A2) và khả năng nước biển 

dâng tại vùng ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh ở các 

kịch bản 65, 75 và 100 cm (MONRE, 2009). 

BĐKH sẽ dẫn đến hiện tượng mất đất canh tác do nước 

biển dâng. Ngoài việc mất đất, di dân, các quá trình mặn 

hóa, phèn hóa cũng sẽ gia tăng làm giảm năng suất và 

sản lượng cây trồng. Các hiện tượng ngập lụt, hạn hán 

và bão tố sẽ gia tăng.  

Thừa Thiên Huế là tỉnh nằm ở cực nam của khu vực bắc 

trung bộ với chiều rộng trung bình 60 km, chiều dài 127 

km với địa hình đa dạng bao gồm gò đồi, đồng bằng 

duyên hải và đầm phá ven biển. Do nằm trong khu vực 

nhiệt đới gió mùa với lượng mưa và cường độ mưa vaào 

loại cao nhất Việt Nam, tập trung chủ yếu vào một số 

tháng mùa mưa (T8 – T11) nên Thừa Thiên Huế thường 

bị lũ lụt và xói lở nghiêm trọng. Ngoài ra 127 km bờ 

biển tiếp giáp với ổ bão Tây bắc Thái Bình Dương, là ổ 

bão lớn nhất hành tinh, hàng năm Thừa thiên huế chịu 

tác động trung bình của 6 cơn bão/năm. 

Theo diễn biến thực tế, các thông số biến đổi khí hậu 

như nhiệt độ, ẩm độ, gió, mưa… thường xảy ra chậm và 

kéo dài nhiều năm, trong khi các hiện tượng thời tiết cực 

đoan hay thiên tai bất thường như bão tố, lũ lụt, hạn hán 

sóng thần mà có liên quan trực tiếp đến sự nóng lên toàn 

cầu sẽ xảy ra với cường độ mạnh hơn và tần suất xuất 

hiện lớn hơn như là một tác động kiểu cộng hưởng. 

Khu vực nghiên cứu: 

Nghiên cứu được tiến hành tại thôn 7, thôn 1 xã Hương 

Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là xã 

và thôn có tỷ lệ cao của người đồng bào dân tộc Katu, 

với truyền thống lâu đời sống phụ thuộc vào tài nguyên 

rừng. Người dân địa phương được tái định cư ở đây theo 

chương trình định canh định cư của nhà nước từ sau năm 

1975. Với việc định canh định cư, các hoạt động đốt 

nương làm rẫy đã giảm hẳn, người dân địa phương đã 

học cách trồng lúa nước, thay đổi tập tục từ săn bắt hái 

lượm sang canh tác thâm canh hoa màu. Hiện tại, phần 

lớn người dân địa phương đang sinh sống gần và xung 

quanh rừng. Họ vẫn tiếp tục khai thác các sản phẩm từ 

rừng cho cuộc sống hàng ngày. Từ năm 2005, diện tích 

rừng tự nhiên xung quanh khu vực sinh sống của họ 

được giao cho cộng đồng trực tiếp quản lý, bảo vệ, và 

hưởng lợi. Tuy nhiên, phần lớn diện tích rừng được giao 

cho cộng đồng là rừng nghèo kiệt và suy thoái 

(Sunderlin  2006, Balooni và Inoue 2007, Ngo và Webb 

2007), làm giảm động lực của họ trong hoạt động quản 

lý, bảo vệ. Điều này có thể là lý do dẫn đến thu nhập 

trung bình từ rừng của người dân địa phương giảm một 

cách đáng kể từ 18% năm 2004 xuống còn 8% vào năm 

2009 (Thang và nnk, 2010).   
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Bản đồ 1: Bản đồ khu vực nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu và kiến nghị:  

Phần lớn người dân địa phương ở khu vực nghiên cứu là 

các hộ nghèo với trình độ dân trí thấp. Điều này sẽ ảnh 

hưởng đến hoạt động canh tác và sinh kế của người dân 

địa phương về lâu dài. Người dân địa phương có trung 

bình 5 người/hộ. Do điều kiện địa lý tự nhiên và truyền 

thống, họ chủ yếu sử dụng các công cụ đơn giản cho 

hoạt động sản xuất của mình.  

Tác động của Biến đổi khí hậu đối với đời sống và hoạt 

động sản xuất của người dân địa phương là khá rõ rệt. 

Tuy nhiên, việc thiếu các dữ liệu, số liệu về hiện trạng 

thời tiết của khu vực gây ra khá nhiều khó khăn cho việc 

đánh giá thực trạng của biến đổi khí hậu cũng như việc 

hoạch định các chiến lược, kế hoạch cho tương lai của 

khu vực. 

Truyền thống sinh hoạt, canh tác của người dân đôi khi 

trở thành lực cản của hoạt động thích ứng với biến đổi 

khí hậu: ví dụ như việc không có các hoạt động bảo tồn 

đất và nước khi canh tác trên đất dốc, không có các biện 

pháp cải tạo đất (bón phân, làm đất thích hợp) làm giảm 

chất lượng tài nguyên đất trên khu vực, dẫn đến việc suy 

thoái tài nguyên và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của 

người dân địa phương.  

Người dân địa phương đã có những nhận thức khá tích 

cực, chủ động trong việc nhận diện những thay đổi trong 

điều kiện thời tiết, khí hậu cũng như các hoạt động thích 

ứng với biến đổi khí hậu trong cuộc sống hàng ngày 

cũng như trong hoạt động sản xuất của mình như thay 

đổi lịch mùa vụ (xê dịch thời gian để tránh mưa lũ, hạn 

hán), thay đổi kỹ thuật canh tác, phòng chống sâu bệnh 

hại và sử dụng các công nghệ mới trong hoạt động sản 

xuất.  Tuy nhiên, rất khó để có thể phân định rạch ròi 

những thay đổi nào là thích ứng trực tiếp với biến đổi 

khí hậu và những thay đổi nào là do tác động gián tiếp. 

Một số sự thích ứng gián tiếp có thể thấy được như sự 

thay đổi thời tiết tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh 

phát triển, do đó người dân địa phương thay đổi phương 

thức chăn nuôi gia súc hoặc bố trí cơ cấu cây trồng để 

hạn chế tình trạng sâu bệnh.   

Nguồn tài nguyên tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong 

việc cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất, nâng cao thu 

nhập hộ gia đình, giảm thiểu nguy cơ của các thảm họa 

tự nhiên. Tuy nhiên, những nguồn tài nguyên này đang 

dần bị suy thoái và gây khó khăn cho việc phục hồi do 

hiệu quả quản lý thấp, đặc biệt là tài nguyên rừng và tài 

nguyên đất trên khu vực. 

Hiện tại, nguồn tài nguyên rừng cộng đồng được đặt ở 

ưu tiên thấp của người dân địa phương trong thích ứng 

với biến đổi khí hậu. Người dân địa phương quan tâm 

nhiều đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi 

gia súc bởi vì những hoạt động này bị tác động rất mạnh 

bởi biến đổi khí hậu so với rừng tự nhiên. 

 Sự phụ thuộc thấp vào tài nguyên rừng của các công 

đồng có truyền thống phụ thuộc tài nguyên rừng ẩn chứa 

những gợi suy cho việc hoạch định quản lý tài nguyên 

và thích ứng với biến đổi khí hậu:  

- Tài nguyên rừng không còn thực sự là môi quan tâm 

hàng đầu của người dân địa phương (mức độ phụ thuộc 

vào tài nguyên rừng ngày càng giảm) 

- Lãng phí tài nguyên: tài nguyên rừng giao cho người 

dân quản lý bảo vệ chưa được khai thác một cách thực 

sự hiệu quả. 

- Chính sách giao đất giao rừng và hỗ trợ sau giao rừng 

chưa thực sự phù hợp. 

- Tác dụng đệm của hệ sinh thái rừng tự nhiên chưa 

được phát huy trong điều kiện và bối cảnh của biến đổi 

khí hậu.  

Một số nhân tố ảnh hưởng đến tính dễ bị tổn thương của 

hộ gia đình và cộng đồng: tình trạng kinh tế hộ, mức độ 

phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, các tài sản 

và sự phát triển cơ sở hạ tầng, sức khỏe và dinh dưỡng, 

sự đa dạng trong sinh kế, trình độ học vấn của người 

dân, và sự tiếp cận với các phương tiện thông tin truyền 

thông và các chương trình giáo dục đào tạo của người 

dân địa phương cũng góp phần làm thay đổi tình trạng 

dễ bị tồn thương của người dân địa phương.  



Phần lớn các hoạt động thích ứng của người dân địa 

phương đối phó với biến đổi khí hậu là từ những kinh 

nghiệm từ chính bản thân họ hoặc họ học hỏi được từ 

những người xung quanh. Hiện tại trên khu vực, vẫn 

chưa có một chương trình/dự án nào từ chính phủ, chính 

quyền địa phương  để hỗ trợ, chỉ bảo cho người dân làm 

sao để thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu cả trong 

sinh hoạt hàng ngày và các hoạt động sản xuât. Sự tập 

trung, chuẩn bị, hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu 

của chính phủ, vùng và tỉnh chủ yếu cho khu vực đầm 

phá và duyên hải ven biển, chưa có sự nghiên cứu, xem 

xét, hỗ trợ cho người dân ở khu vực miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, đây chính là điểm cần được quan tâm hơn nữa 

trong việc thực thi và ban hành chính sách ở quy mô 

quốc gia cũng như khu vực.  

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, chúng tôi mạnh dạn 

đưa ra một số kiến nghị như sau: 

Cần có thêm nhiều nghiên cứu sâu để có thể đo đếm 

chính xác, theo dõi những nhân tố khí hậu và xem xét cụ 

thể mức độ tác động của nó thế nào đến người dân địa 

phương. Điều này sẽ có tác dụng cho chiến lược thích 

ứng với biến đổi khí hậu trong điều kiện cụ thể của địa 

phương.  

Xóa đói giảm nghèo là công việc rất quan trọng trong 

việc giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của người dân địa 

phương. Việc đa dạng sinh kế là định hướng bền vững 

cho kinh tế hộ gia đình, trên cơ sở đó làm cho họ trở nên 

có khả năng phục hồi tốt hơn với tác động của biến đổi 

khí hậu và thảm họa tự nhiên. 

Cần có những cuộc tập huấn nâng cao nhận thức và năng 

lực về biến đổi khí hậu, đặc biệt là đối với những vùng 

dễ bị tổn thương. Việc đối thoại cần được tổ chức 

thường xuyên giữa người dân địa phương, chính quyền 

và các chuyên gia về thích ứng với biến đổi khí hậu, trên 

cơ sở đó xây dựng các giải pháp phù hợp nhất với khu 

vực.  

Việc tư liệu hóa và nhân rộng các kiến thức truyền thống 

về dự báo thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu là rất 

cần thiết để phát huy được tri thức truyền thống, tăng 

cường sự tham gia và vai trò của người dân địa phương 

cũng như làm giảm thiểu thiệt hại về con người và của 

cải vật chất. 

Cần có sự quan tâm sâu sắc của chính phủ, chính quyền 

địa phương trong việc hoạch định chiến lược thích ứng 

với biến đổi khí hậu ở cấp cơ sở, các chính sách về giao 

đất, giao rừng và các hoạt động hỗ trợ sau giao rừng 

phải sát thực tế để người dân địa phương thực sự là chủ 

của diện tích rừng được giao và là người được hưởng lợi 

từ chính sách và việc triển khai chính sách trong thực tế.  
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