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Các từ viết tắt

CTMTQG Chương trình mục tiêu quốc gia

DFID Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh  

EU Liên minh Châu Âu

GDP Tổng sản lượng quốc nội

GEF Quỹ Môi trường toàn cầu

GHG Khí nhà kính  

IMHEN Viện Khí tượng, Thuỷ văn và Môi trường  

IPCC Uỷ ban Liên chính phủ về thay đổi khí hậu

KH&CN (Sở/Bộ) Khoa học & Công nghệ 

MDG Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

NN&PTNT (Sở/Bộ) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

OCHA Văn phòng Liên Hiệp Quốc về phối hợp các họat động nhân đạo

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức 

OHK Oxfam Hồng Kông

TN&MT (Bộ) Tài nguyên và Môi trường

UBND Ủy ban nhân dân

UBPCLBTƯ Ban Chỉ đạo phòng chống lụt, bão Trung ương 

UNDP Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc

UNFCCC Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu
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Ghi nhận chính:

Phụ nữ và nam giới nghèo tại hai tỉnh Bến Tre  w
và Quảng Trị hiện đã và đang đối mặt với tác 
động của biến đổi khí hậu. Hầu hết, người 
dân chưa được trang bị cho việc giảm nhẹ, 
hoặc thích ứng với các tác động này. Người 
dân sẽ lâm vào tình trạng dễ bị tổn thương vì 
các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gia tăng 
cả về mức độ và cường độ. 

Phụ nữ tại nhiều vùng nông thôn là người  w
bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhiều nhất. Họ 
thường không biết bơi, có ít khả năng để có 
thể thay đổi sinh kế khi mùa màng bị thiệt hại 
và họ cũng ít có cơ hội kiếm việc làm xa nhà. 

Nhận thức chung của nhiều người dân và  w

lãnh đạo địa phương là khí hậu đang thay đổi. 
Họ cảm nhận được thay đổi bất thường và khó 
dự đoán của thời tiết cũng như sự thay đổi về 
cường độ của bão lũ so với nhiều năm trước. 

Tác động của các hiện tượng thời tiết đến từng  w
tỉnh và từng huyện là khác nhau. Các vấn đề 
chính ở Bến Tre là bão, thời tiết khó dự đoán, 
sự đe dọa của việc xâm ngập mặn do mực 
nước biển dâng cao và các yếu tố khác. Đối 
với Quảng Trị, vấn đề là việc khó dự đoán được 
thời điểm và lượng mưa dẫn đến lũ lụt thường 
xuyên hơn hoặc lũ lụt xảy ra vào các thời điểm 
bất thường trong năm.  

Tình cảnh của những người nông dân nuôi tôm  w
có thu nhập thấp ở Bến Tre cho thấy mối liên hệ 
chặt chẽ giữa sinh kế bền vững và khả năng đối 

Tóm tắt chung

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí 
hậu trên thế giới. Những thành tựu đầy ấn tượng của Chính phủ trong việc đưa 
hàng triệu người thoát nghèo hiện đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng bởi 
các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gia tăng như mưa lũ, hạn hán, cũng như sự 
biến đổi khí hậu khác đang diễn ra dần dần như mực nước biển dâng hay nhiệt độ 
tăng lên. Nguy cơ này sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến phụ nữ và nam giới nghèo. 
Một nhóm nghiên cứu của tổ chức Oxfam đã tới hai tỉnh Bến Tre và Quảng Trị vào 
tháng 5 năm 2008 để ghi nhận nhanh về cuộc sống của các gia đình nghèo trong 
bối cảnh khí hậu đang biến đổi, và tìm hiểu xem họ sẽ đối mặt như thế nào với sự 
thay đổi trong tương lai. Các ghi nhận chính và ý kiến đề xuất của bản báo cáo này 
bao gồm những nội dung sau: 
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mặt và phục hồi của người dân với các hiện 
tượng thời tiết khắc nghiệt. Năng suất tôm 
kém, thu nhập thất thường cũng đẩy nhiều 
hộ gia đình vào tình trạng dễ bị tổn thương. 

Công tác phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro  w
thiên tai giúp giảm mất mát về người và sinh 
kế của người dân. Kinh nghiệm ở Quảng Trị 
đã cho thấy việc người dân tham gia vào 
các chương trình quản lý rủi ro thiên tai tại 
địa phương có thể làm giảm bớt một cách rõ 
rệt ảnh hưởng của lũ lụt gây ra cho họ. Điều 
này được xác nhận qua kinh nghiệm của Ox-
fam tại nhiều địa phương khác của Việt Nam 
nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương của 
cộng đồng đối với các tác động của thời tiết 
khắc nghiệt.   

Thích ứng với biến đổi khí hậu là giải pháp. Các  w
biện pháp thích ứng của cộng đồng nghèo 
hiện mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, tuy nhiên 
đã có nhiều ví dụ khả quan về việc người dân 
thay đổi chu kỳ mùa vụ hoặc gieo trồng các 
loại mùa vụ khác nhau.   

Có sự khác biệt lớn về nhận thức về biến  w
đổi khí hậu và nguyên nhân gây ra giữa cấp 
huyện, thôn xã, và hộ gia đình đơn lẻ. Tuy 
nhiên, nhìn chung thì nhận thức này chỉ giới 
hạn ở một số ít các chuyên gia, chính quyền 
địa phương và các tổ chức phi chính phủ.   

Ý kiến đề xuất:  

Nhu cầu và quan tâm của người dân nghèo,  w
kể cả phụ nữ và nam giới, phải là trọng tâm 
của công tác nghiên cứu và hoạch định 
chính sách về sự thích ứng với biến đổi khí 
hậu. Tác động về mặt xã hội và kinh tế của 
biến đổi khí hậu đối với phụ nữ và nam giới 
nghèo phải được đặt lên hàng đầu của bất 
kỳ một nghiên cứu hay xây dựng chính sách. 
Mọi công tác lập kế hoạch đối với sự biến đổi 
khí hậu cần phải cân nhắc các chiến lược về 
khả năng phục hồi sinh kế, những đánh giá sự 
tổn thương về mặt xã hội và năng lực quản lý 
rủi ro thiên tai tại ngay cấp địa phương.  

Công tác lập kế hoạch dựa vào cộng đồng  w
là khởi điểm cho việc mở rộng các hoạt 
động ứng phó ở cấp tỉnh và cấp quốc gia. 
Một trong những biện pháp tốt nhất nhằm 
giảm thiểu rủi ro từ biến đổi khí hậu là dựa vào 
chính kinh nghiệm và nhận thức của người 
dân ở cấp cộng đồng, và sử dụng các kinh 
nghiệm và nhận thức đó như giải pháp cho 
chính sách ứng phó. Cần nâng cao nỗ lực của 
người dân đối với việc thích ứng và các biện 
pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai, và “mở rộng” 
ra cấp tỉnh và cấp quốc gia nếu phù hợp.  Phụ 
nữ nên là đối tượng trung tâm của các hoạt 
động ứng phó ở cấp cộng đồng vì họ đã hoạt 
động rất hiệu quả trong việc huy động sự 
tham gia và thực hiện chương trình cụ thể ở 
một số cộng đồng. 

Tập huấn cứu trợ khẩn cấp là một hoạt động giảm nhẹ tác động của thiên tai
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Cần lồng ghép công tác lập kế hoạch có  w
tính đến yếu tố thích ứng với biến đổi khí 
hậu ở mọi cơ quan của Chính phủ. Những 
quan tâm về biến đổi khí hậu không nên chỉ 
dừng lại một cách tách biệt ở một bộ đơn 
lẻ mà phải được lồng ghép một cách có hệ 
thống vào tất cả các bộ ngành phát triển 
then chốt. 

Cần lồng ghép nội dung thích ứng vào  w
công tác lập kế hoạch phát triển cấp quốc 
gia. Các chính sách về thích ứng với biến đổi 
khí hậu cần được lồng ghép vào công tác lập 
kế hoạch dài hạn cho các chính sách về phát 
triển bền vững và xóa đói giảm nghèo. Cụ thể 
là, biến đổi khí hậu cần được lồng ghép vào 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tiếp theo 
của tỉnh (2011 – 2020). Việc lồng ghép các 
giải pháp thích ứng cần phải có một đánh giá 
tổng hợp về sự tổn thương và cách giải quyết 
thông qua quản lý rủi ro.  

Cần có nhiều hơn nữa những nghiên cứu  w
cụ thể về biến đổi khí hậu. Hiện đang rất 
cần có nhiều nghiên cứu để tạo ra một nền 
tảng kiến thức rộng hơn nữa về các mùa vụ 
có khả năng chịu đựng sự nhiễm mặn, lũ lụt, 
hoặc hạn hán, với sự tham gia tích cực của 
người dân ngay trên diện tích đất của họ. Đặc 

biệt là cần phải có thêm sự hỗ trợ ở cấp quốc 
gia trong việc chuyển đổi các mùa vụ thay 
thế và tăng cường cung cấp thông tin dự báo 
thời tiết ở địa phương cho người dân nhằm 
giúp cho họ có thể lập kế hoạch sản xuất tốt 
hơn.  

Cần đẩy mạnh công tác xây dựng năng lực  w
và nâng cao nhận thức. Hiện đang có một 
nhu cầu khẩn thiết nhằm đẩy mạnh các chiến 
dịch nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu 
đồng thời xây dựng năng lực cho các nhóm 
đối tượng chính và lãnh đạo chủ chốt các 
ngành và các cấp huyện, xã, và thôn xóm.  

Cộng đồng quốc tế sẽ phải đóng vai trò  w
quan trọng trong việc hỗ trợ những nỗ lực 
của Chính phủ Việt Nam nhằm thích ứng với 
biến đổi khí hậu, vì những đầu tư cần thiết 
nằm ngoài khả năng ngân sách của Việt Nam. 
Sẽ cần có tài chính quốc tế cho hoạt động 
thích ứng để thực hiện các giải pháp khác 
nhau, từ các sáng kiến ở cộng đồng và các 
chiến lược giảm thiểu rủi ro thiên tai tới các kế 
hoạch lâu dài cấp quốc gia và bảo trợ xã hội 
đối với các tác động không thể tránh khỏi.



Khí hậu thay đổi sẽ tác động đến người dân Việt Nam đặc biệt là nam giới và phụ nữ nghèo.
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Chính phủ Việt Nam xem xét vấn đề biến đổi 
khí hậu rất nghiêm túc và rất đáng được hoan 
nghênh vì nỗ lực đó. Tuy nhiên, như được nhấn 
mạnh trong các báo cáo năm 2007 của IPCC - Ủy 
ban liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu, người 
dân nghèo tại các quốc gia đang phát triển sẽ 
chính là đối tượng chịu ảnh hưởng nhất của biến 
đổi khí hậu. Mặc dù đã đạt được những thành 
tựu kinh tế trong những năm gần đây, vẫn còn có 
một số lượng đáng kể phụ nữ và nam giới nghèo 
ở nhiều vùng của Việt Nam rất dễ bị tổn thương 
do tác động của khí hậu đang biến đổi.  

Oxfam thực sự bất bình khi cộng đồng nghèo ở 

Việt Nam đang phải trả giá cho tình thế mà họ ít 
hoặc không chịu trách nhiệm gây ra. Hiện tượng 
trái đất ấm dần lên phần lớn là do khí nhà kính 
(GHG) tạo ra bởi than, dầu, và khí đốt từ các cuộc 
cách mạng công nghiệp ở Châu Âu và Châu Mỹ 
từ giữa thế kỷ 19 tới nay. Tính đến năm 2000, Việt 
Nam chỉ phải chịu trách nhiệm cho 0,35% lượng 
khí gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới, đây là 
một trong những tỷ lệ thấp nhất trên toàn cầu. 
Tuy nhiên, Việt Nam lại thường được liệt vào 
mười quốc gia trên thế giới được dự đoán bị ảnh 
hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Do 
đó, Oxfam đã chỉ rõ các nước giàu là các quốc 
gia chịu trách nhiệm chính trong việc gây ra hậu 

Giới thiệu chung: ‘Khí hậu đang 
biến đổi và cuộc sống của chúng 
ta cũng thế’ 

Nhiều nghiên cứu gần đây đều cho thấy rằng Việt Nam là một trong những quốc 
gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới do sự biến đổi của khí hậu. Những thay 
đổi dần dần như mực nước biển dâng, nhiệt độ tăng lên, sự gia tăng của các hiện 
tượng thời tiết khắc nghiệt như hạn hán và các cơn bão mạnh được dự đoán sẽ 
xảy ra và có tác động nghiêm trọng đối với con người và nền kinh tế của Việt Nam. 
Điều này rất đáng lo ngại vì Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới 
đạt được những thành quả phát triển ấn tượng nhất trong những năm gần đây. 
Đây là một trong số ít các quốc gia đi đúng hướng trong việc đạt được các Mục 
tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015. Việt Nam đã giảm tỷ lệ đói nghèo từ 
khoảng 58% vào năm 1993 xuống 18% vào năm 2006.1 Tuy nhiên những thành 
quả này giờ đây đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu.

1 Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Asian Development Outlook 2007 – Triển vọng Phát triển của Châu Á năm 2007. 
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quả nên họ phải cung cấp tài chính cho các nước 
đang phát triển để giúp họ thích ứng sự biến đổi 
của khí hậu.2

Báo cáo này đưa ra ghi nhận nhanh về hai khu 
vực được dự đoán bị đe dọa bởi các tác động của 
biến đổi khí hậu của Việt Nam. Bến Tre là một tỉnh 
ven biển miền Nam thuộc Đồng bằng Sông Cửu 
Long với tỷ lệ nghèo tương đối cao. Đây là tỉnh 
được dự đoán sẽ chịu tổn thương mạnh do mực 
nước biển dâng. Quảng Trị cũng là một tỉnh ven 
biển, nằm ở miền Trung Việt Nam. Tỉnh này hiện 
đã và đang chịu ảnh hưởng nặng của những trận 
lụt khắc nghiệt. Phỏng vấn thực hiện vào tháng 
5 năm 2008 tập trung vào tìm hiểu người dân 
nghèo hiện đã phải chịu tác động của thời tiết 
khắc nghiệt như thế nào. Chia sẻ của người dân 
cho thấy họ có chung nhận thức về việc khí hậu 
đã thay đổi, đặc biệt là tính bất thường khó dự 
đoán của thời tiết so với 20, 30 năm trước và mức 
độ mà khắc nghiệt có thể xảy ra. Người dân Bến 
Tre lo sợ sẽ phải hứng chịu thêm nhiều cơn bão 
khốc liệt như cơn bão lịch sử số 9 tháng 12 năm 
2006, gây tàn phá nặng nề. Người dân ở Quảng 
Trị vẫn phàn nàn về sự bất thường của trận lụt xảy 
ra vào tháng 10 năm 2007, và đợt rét kéo dài hồi 
tháng 2 năm 2008 làm thiệt hại phân nửa vụ lúa.  

Chưa thể khẳng định rằng mọi thay đổi thời tiết 
gần đây là hậu quả của việc trái đất nóng lên 
do con người gây ra. Khí hậu Việt Nam chịu ảnh 
hưởng mạnh của hiện tượng thời tiết El Niño 
và La Niña xảy ra do sự thay đổi về nhiệt độ ở 

Thái Bình Dương. Có nhiều chuyên gia cho rằng 
những thay đổi thời tiết gần đây là do năm có 
hiện tượng La Niña ảnh hưởng đến hệ thống áp 
thấp nhiệt đới làm tăng lượng mưa và giảm bớt 
nhiệt độ. Tác động của biến đổi khí hậu đối với 
các chu kỳ El Niño/La Niña chưa được hiểu kỹ 
để có thể kết luận một cách chắc chắn nhưng 
đã có một số bằng chứng cho thấy việc trái đất 
nóng lên sẽ làm tăng cường độ và tần suất của 
các hiện tượng này. Điều cơ bản là hầu hết các 
mô hình về khí hậu ở khu vực này đều dự đoán 
rằng sự biến đổi khí hậu sẽ làm các hiện tương 
thời tiết khắc nghiệt như bão lụt, hạn hán, mưa 
lũ, xảy ra thường xuyên hơn và mạnh hơn. Khó 
mà không hình dung rằng những minh chứng 
ở Bến Tre và Quảng Trị chỉ là phần mở màn cho 
những gì sẽ xảy ra. Trái đất nóng lên cũng sẽ làm 
tăng thêm sự tổn thương của người dân đang 
sống trong tình trạng đói nghèo phần nào do 
chính khí hậu bất thường gây ra.    

Kinh nghiệm của Oxfam cho thấy các hộ gia đình 
nghèo sẽ dễ bị tổn thương nhất từ các tác động 
của thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là phụ nữ vì họ 
đóng vai trò chính trong việc lo toan cơm nước, 
củi lửa dầu mỡ cũng như việc chăm sóc gia đình. 
Các gia đình nghèo cũng chính là người phải 
khắc phục khó khăn đó. Một nghiên cứu gần đây 
của Oxfam tại tỉnh Ninh Thuận cho thấy người 
dân chịu ảnh hưởng của hạn hán chính vì mưa 
to hơn và tập trung hơn.3 Tuy nhiên họ đã rất tích 
cực trong việc tìm ra các giải pháp mới nhằm 
thích ứng với sự biến đổi này của khí hậu. Điều 

2 Báo cáo ngắn của Oxfam, Financing adaptation: why the UN’s Bali climate conference must mandate the search for new funds – 
Cấp ngân sách cho sự thích ứng: tại sao hội nghị về khí hậu của Liên Hiệp quốc tại Bali phải thực hiện việc tìm các nguồn ngân sách 
mới. Oxfam International, 4/12/2007, có thể tham khảo tại địa chỉ http://www.oxfam.org.uk/resources/policy/trade/downloads/
bn_wdr2008.pdf.

3 UBND tỉnh Ninh Thuận, Oxfam Việt Nam và Trường Nghiên cứu Môi trường Thế giới thuộc Đại học tổng hợp Kyoto, Drought Man-
agement Considerations for Climate-Change Adaptation: Focus on the Mekong Region – Những cân nhắc đối với việc quản lý hạn 
hán nhằm thích ứng với sự thay đổi khí hậu, 2007.
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quan trọng nhất như nghiên cứu đã kết luận là 
nếu chính quyền và các tổ chức tại địa phương 
có các giải pháp thích hợp thì nhiệt độ tăng lên 
không nhất thiết sẽ là hiểm họa. Ưu tiên trước 
nhất chính là việc để nam giới và phụ nữ tại các 
cộng đồng cùng tham gia vào việc ra quyết định, 
và đảm bảo rằng nhu cầu cũng như ý kiến của họ 
được lắng nghe.  

Có một kinh nghiệm tương tự ở tỉnh Quảng Trị. 
Oxfam và nhiều tổ chức khác đã cùng làm việc 
với người dân địa phương để giảm tính dễ bị tổn 
thương và tăng sự thích ứng của họ với tác động 
của lũ lụt. Người dân đã chuẩn bị ứng phó với lũ 
lụt bằng việc dựng sàn chống lũ, lập các đội cứu 
hộ và chuẩn bị thuyền, xây dựng hệ thống cảnh 
báo sớm và đảm bảo trữ đủ lương thực trong thời 
gian lũ. Cán bộ huyện Hải Lăng so sánh trận lũ 

khốc liệt năm 1999 làm 29 người chết với trận lũ 
năm 2007 cũng rất lớn nhưng có 2 người thiệt 
mạng. Một trong những nguyên nhân chính để 
giảm thiệt hại là do họ có sự chuẩn bị đối phó tốt 
hơn. Tương tự như ở thôn Phương Mỹ của tỉnh Hà 
Tĩnh, mặc dù đợt lũ lớn xảy ra năm 2007 gây ngập 
lụt cao tới 3-4 mét nhưng không có ai thiệt mạng. 
Hơn nữa một số nông dân đã thích ứng với biến 
đổi khí hậu bằng cách thu hoạch lúa trước mùa lũ, 
hoặc trồng giống lúa có chu kỳ ngắn hơn.

Bản báo cáo này dựa trên các thông tin thu thập 
được từ hai tỉnh và kinh nghiệm hoạt động với 
các cộng đồng dễ bị tổn thương của Oxfam tại 
Việt Nam để đưa ra một số khuyến nghị giúp cho 
Chính phủ trong việc thực hiện kế hoạch quốc 
gia về thích ứng với biến đổi khí hậu ở cả trung 
ương và địa phương.   

Nông dân thích ứng bằng cách gặt lúa trước mùa lũ lụt.



Người nghèo sống tại các vùng ven biển rất dễ bị ảnh hưởng của gió bão hàng năm.
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Năm 2004 Việt Nam vẫn còn 16 triệu người thuộc 
diện nghèo (con số này cao hơn dân số của nước 
láng giềng Cam-pu-chia), và 28 triệu người khác 
mới chỉ có mức sống trên chuẩn nghèo chính 
thức6 nhưng có nguy cơ tái nghèo cao. Nhóm 
người dân tộc thiểu số vùng cao chiếm tỷ lệ 
nghèo cao nhất nhưng tính tuyệt đối phần lớn 
số người nghèo sống tại các khu vực ven biển, 
trong đó có cả khu vực đồng bằng sông Hồng và 
sông Cửu Long. Nhiều người trong số này sống 
phụ thuộc chính vào nghề nông nhưng họ dễ bị 
ảnh hưởng của nguy cơ thiếu đất canh tác, thu 
nhập ngoài công việc đồng áng thấp, và không 

đủ khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản.7 Những 
người khác là dân chài lưới nghèo ngày càng dễ 
gặp rủi ro do thời tiết thất thường. 

Người nghèo sống tại các vùng ven biển đặc 
biệt dễ bị tổn thương với hiện tượng thời tiết 
cực đoan xảy ra hàng năm. Với 3.000km bờ biển, 
Việt Nam là một trong những nước phải gánh 
chịu ảnh hưởng của bão nhất trên thế giới.

Việt Nam có một lịch sử đáng khâm phục về việc 
đối mặt và giảm nhẹ tác động của thiên tai tuy 
vậy thiệt hại về người và kinh tế thì vẫn còn rất 

Đói nghèo và biến đổi khí hậu 
ở Việt nam

Từ năm 1993 đến 2006, có tới 34 triệu người dân Việt Nam trong tổng số 85 triệu 
đã thoát nghèo do sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, do các chính sách phát triển 
vì lợi ích của người nghèo đặc biệt trong nông nghiệp, và sự cam kết mạnh mẽ 
của Chính phủ. Xóa đói giảm nghèo là một trong 6 mục tiêu Phát triển Thiên niên 
kỷ (MDG) mà Chính phủ Việt Nam đã đạt được.4 Tuy nhiên, nhiều  tổ chức quốc 
tế gần đây đã cảnh báo rằng các thách thức còn đó đang có nguy cơ tăng lên do 
biến đổi khí hậu.5

4  Cơ quan Phát triển Quốc tế (DFID), Vietnam: Country Assistance Plan – Việt Nam: Kế hoạch hỗ trợ quốc gia, tháng 2 năm 2008, 
trang 5. 

5 UNDP, Terms of Reference for Technical Assistance to conduct the eleventh PEP Case-study: Linkage of Poverty and Climate Change 
– Điều khỏan tham chiếu về hỗ trợ kỹ thuật nhằm thực hiện nghiên cứu điển hình PEP lần thứ 11, Hà Nội, mimeo, tháng 12/2007; 
VARG, Linking Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management for Sustainable Poverty Reduction – Gắn kết sự thích ứng 
về thay đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai nhằm giảm nghèo bền vững, Nghiên cứu về Việt Nam, tháng 11/2006. 

6 Số liệu chính thức về đói nghèo năm 2006 là 19% và tương đương với khỏang 16 triệu người.
7 DFID, Vietnam Country Assistance Plan – Kế hoạch Hỗ trợ Việt Nam, trang 6-7.



Tổng hợp các cơn bão nhiệt đới trong 50 năm tại Châu Á - Thái Bình Dương:

Việt nam là một trong các nước dễ bị ảnh hưởng nhất vì bão

Nguồn: Văn phòng Liên Hợp Quốc về phối hợp các hoạt động nhân đạo (OCHA)
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lớn. Ví dụ, trong thập kỷ từ năm 1991 đến 2000, 
ước tính chính thức có 8.000 người đã thiệt 
mạng do bão lũ, lụt lội và lở đất. Thiệt hại về mặt 
kinh tế lên tới gần 3 tỷ đô la Mỹ.8 Theo Báo cáo 
Theo dõi toàn cầu năm 2008 của Ngân hàng Thế 
giới, Việt Nam xếp thứ 8 trong số 10 quốc gia 
chịu tổn thương cao nhất ở Đông Á do các tác 
động của thời tiết cực đoan.9 Một con số đáng 
chú ý là 70% dân số Việt Nam sống tại các khu 
vực chịu ảnh hưởng của các thiên tai liên quan 
đến nước.10

Trong tất cả các nguyên do khác nhau, các thiên 
tai liên quan đến nước dễ làm phụ nữ và nam giới 
nghèo bị tổn thương hơn. Họ thường sống ở các 
khu vực dễ bị ảnh hưởng của lũ lụt và các thiên 
tai khác nhưng ít người trong số họ được sống 
trong các ngôi nhà kiên cố và vững chắc. Tác 
động của lũ lụt, bão, hoặc hạn hán ảnh hưởng 
lớn hơn đối với người nghèo vì họ có ít nguồn 
lực để phục hồi. Không có khả năng trả nợ hoặc 
vay nợ mới, sự tăng giá thực phẩm, và bệnh tật 
do các dịch bệnh có nguồn gốc từ nước ít nhiều 
đều có thể ảnh hưởng đến người nghèo.    

Phụ nữ và nam giới chịu ảnh hưởng khác nhau 
do sự biến đổi của khí hậu, bởi họ đóng vai trò 
khác nhau trong kinh tế hộ gia đình. Họ có các 
nguồn lực khác nhau để thực hiện vai trò của 
mình, gồm trình độ học vấn khác nhau, khả 
năng tiếp cận quyền lực, các quy định xã hội, 

tiếp cận tín dụng, và sở hữu đất đai và các tài 
sản khác. Các minh chứng ở Bến Tre và Quảng 
Trị cho thấy phụ nữ thường đóng vai trò đa năng 
trong việc đồng áng, cũng như chịu trách nhiệm 
chính trong việc lo toan cơm nước, củi lửa dầu 
mỡ cho gia đình, và chăm sóc người ốm đau. Tất 
cả các vai trò trên đều trở nên nặng nề hơn do 
tác động của biến đổi khí hậu.   

8 Peter Chaudhry và Greet Ruysschaert, Climate Change and Human Development in Viet Nam – Biến đổi khí hậu và Phát triển con 
người ở Việt Nam, Tài liệu theo chương trình của Liên Hiệp quốc, 2007, trang 2.  

9 Ngân hàng Thế giới, Global Monitoring Report 2008 – Báo cáo Theo dõi tòan cầu năm 2008, trang 213. 
10 Nguyễn Hữu Ninh, Flooding in Mekong River Delta, Viet Nam – Lụt lội tại Đồng bằng Sông Mê-kong, Việt Nam, Tài liệu theo chương 

trình của Liên Hiệp quốc, 2007, trang 3.

70% dân số Việt Nam sống tại các khu vực chịu ảnh hưởng của các thiên tai liên quan 
đến nước.
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Tác động của biến đổi khí hậu làm vai trò đa năng của phụ nữ trong gia đình trở nên nặng nề hơn.
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Số liệu thống kê cho thấy có sự gia tăng về 
thiên tai trong 40 năm qua, đây mới chỉ là một 
trong số những thay đổi được các nhà khoa học 
về khí hậu tại Việt Nam theo dõi.11 Các thay đổi 
khác gồm:

Nhiệt độ hàng năm đã tăng thêm 0,1 w oC trong 
mỗi thập kỷ kể từ năm 1931 đến năm 2000, 
và từ 0,4 – 0,8oC tại 3 thành phố chính của 
Việt Nam từ năm 1991 đến 2000. 

Có sự khác biệt lớn về lượng mưa trong khu  w
vực, nhưng lượng mưa hàng năm vẫn tương 
đối ổn định. Tuy nhiên, cường độ và sự khó dự 
đoán trước về lượng mưa ở các địa phương 
thì lại tăng lên, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. 

Hạn hán xảy ra nhiều hơn ở miền Nam trong  w
những năm gần đây, và cũng có xu hướng 
kéo dài hơn.  

Mực nước biển đã tăng lên từ 2,5 – 3cm trong  w
một thập kỷ kể từ 50 năm trước, nhưng có sự 
khác biệt tùy theo khu vực.  

Số lượng các cơn bão giảm đi trong 4 thập kỷ  w
qua, nhưng các cơn bão có cường độ mạnh 

hơn và có xu hướng ảnh hưởng vào phía 
Nam nhiều hơn.  

Các hiện tượng thời tiết El Niño/La Niña đã  w
trở nên khắc nghiệt hơn trong 50 năm qua, 
gây ra nhiều bão, lụt và hạn hán hơn.    

Chỉ mới trong năm qua, đã có nhiều biểu hiện 
thời tiết khác thường gồm bão, lụt, và hạn hán 
gây ảnh hưởng cho hàng chục nghìn người 
trong cả nước. Ở các tỉnh miền Trung, người dân 
địa phương nhận thấy lượng mưa lớn hơn trong 
mùa lũ cuối năm trước. Ở miền Nam, tháng 11, 
2007 thành phố Hồ Chí Minh đã chịu tác động 
của triều cường cao nhất trong vòng 48 năm 
qua, phá hủy khoảng 40 đoạn đê quanh thành 
phố.12 Hàng trăm trẻ em không thể tới trường. 
Nhà cửa, hoạt động kinh doanh và đồng ruộng 
bị thiệt hại nặng nề. Còn ở miền Bắc, Trung tâm 
dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận 
trận rét chưa từng có kéo dài trong 38 ngày, 
phá kỷ lục trận rét dài 31 ngày xảy ra năm 1989. 
Nhiệt độ xuống thấp dưới 10oC, và xuống đến 
-2oC ở hai địa phương – đây là điều hiếm khi 
xảy ra ở Việt Nam.13 Thời tiết rét đậm, rét hại đã 
giết chết hơn 60.000 gia súc, phá hỏng ít nhất 

Biến đổi khí hậu - quá khứ, 
hiện tại và tương lai 

11 Phỏng vấn các nhà khoa học về khí hậu của Việt Nam; Bộ TNMT, National Target Program to respond to Climate Change – Chương 
trình mục tiêu quốc gia nhằm ứng phó với sự thay đổi khí hậu, Hà Nội, mimeo, tháng 3 năm 2008; Chaudhry và Ruysschaert, như 
trong tài liệu nhắc trên, trang 3-6.  

12 Báo Vietnam News, ngày 27/11/2007
13 Báo Vietnam News, ngày 19/2/2008
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100.000ha lúa, và gây thiệt hại kinh tế là 30 triệu 
đô la Mỹ.14 

Các nhà khoa học về khí hậu của Việt Nam cho 
rằng nguyên nhân gây ra thời tiết bất thường 
gần đây là do hiện tượng La Niña. La Niña là hiện 
tượng thời tiết đối nghịch với hiện tượng được 
biết nhiều hơn El Niño, và thường xảy ra khi nhiệt 
độ mặt nước biển ở phía Đông và giữa Thái Bình 
Dương giảm xuống thấp hơn mức trung bình là 
1,5 - 2oC. Thời kỳ La Niña gần đây nhất bắt đầu 
từ quý 3 năm 2007 và kéo dài đến tháng 7 năm 
2008 đặc biệt khắc nghiệt và gắn với thời tiết 
cực đoan ở các nước cách xa nhau như Ôxtralia, 
Trung Quốc và Chi-lê.  

Các nhà khoa học về khí hậu của Việt Nam được 
phỏng vấn cho biết các hiện tượng thời tiết El 
Niño và La Niña sẽ trở nên khắc nghiệt hơn vì 
hiện tượng trái đất nóng lên. Rất nhiều nhà khoa 
học đồng ý với ý kiến này, nhưng có một số khác 
chỉ ra rằng các mô hình khí hậu được tính toán 
cho ra các kết quả khác nhau. Một số mô hình 
cho thấy sự gia tăng của khí nhà kính trong khí 
quyển sẽ làm gia tăng tần suất và mức độ của El 
Niño/La Niña. Tuy nhiên, một số mô hình khác 
chỉ tính được sự thay đổi nhỏ hoặc không thay 
đổi khi xuất hiện sự gia tăng này.    

Chẳng mấy ai hồ nghi là Việt Nam sẽ có thêm 
rủi ro về thiên tai khi trái đất nóng lên. Sẽ có sự 
gia tăng về cường độ và/hoặc tần suất của các 
hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lụt, và 
hạn hán, và các thay đổi khác sẽ xảy ra từ từ như 
mực nước biển dâng, sự xâm nhập mặn, và nhiệt 

độ tăng lên. Tất cả đều có thể ảnh hưởng đến 
phụ nữ và nam giới nghèo. Có các dự đoán khác 
nhau, nhưng có sự nhất trí chung là nếu không 
có nỗ lực lớn của thế giới nhằm giảm bớt khí thải 
nhà kính thì:15

Nhiệt độ trung bình sẽ tăng thêm 1 – 2 w oC 
(vượt qua nhiệt độ thời tiền công nghiệp) 
vào năm 2050, và tăng thêm 2 – 3oC vào năm 
2100.

Biểu đồ lượng mưa ở từng khu vực sẽ khác  w
nhau, nhưng lượng mưa và hạn hán sẽ tăng 
lên cả về cường độ và tác động. Sẽ khó dự 
đoán được lượng mưa.  

Bão sẽ tăng lên về cường độ và khó có thể  w
dự báo trước. Bão có thể sẽ tiếp tục xu hướng 
ảnh hưởng nhiều đến miền Nam. Chiều cao 
của các cơn sóng lừng được dự đoán sẽ tăng 
lên trên vùng bờ.  

Mực nước biển sẽ tăng thêm 30-35cm  w
vào năm 2050, 40-50cm vào năm 2070 và 
60-70cm vào năm 2100. 

Vào năm 2070, lưu lượng trong mùa lũ của  w
2 con sông chính là sông Hồng và sông Cửu 
Long sẽ tăng lên từ 7 - 15%, dẫn đến nhiều 
lũ lớn hơn, và sẽ giảm bớt vào mùa khô từ 
2 – 15%.  

Những thay đổi trên sẽ gây ra những tác động 
lớn đối với hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, 
nhưng đặc biệt là nông nghiệp. Những thay đổi 
này sẽ ảnh hưởng với mức độ khác nhau đối với 
các khu vực khác nhau trên toàn quốc. 

14 Báo Vietnam News, ngày 26/2/2008.
15 Cùng nguồn thông tin như chú thích 11
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Bản đồ Việt nam cho thấy các tác động của biến đổi khí hậu có thể 
xảy ra trong thế kỷ này

Các số liệu của Chính phủ đều đưa ra quan ngại về mực nước biển dâng. Đây không phải là một điều 
ngạc nhiên khi một báo cáo được trích dẫn một cách rộng rãi do Ngân hàng Thế giới thực hiện vào 
tháng 2 năm 2007 dự đoán Việt Nam có thể là một trong hai quốc gia trên thế giới dễ bị ảnh hưởng 
nhất từ việc mực nước biển dâng lên 1m vào năm 2100, và là quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất ở Đông 
Á.16 Đó là vì một phần lớn dân số của Việt Nam và các hoạt động kinh tế nằm trong các khu vực đồng 
bằng Sông Hồng và Sông Cửu Long. Nếu không có biện pháp thích ứng thì sẽ có khoảng 11% dân số 
Việt Nam (khoảng 9 triệu người) sẽ chịu ảnh hưởng, đây là tỷ lệ ảnh hưởng cao nhất trên thế giới. Ngân 
hàng Thế giới cũng tính toán rằng nước biển dâng lên 1m sẽ có thể gây tác động tới 5% diện tích bề 
mặt của Việt Nam và 10% GDP. Dự đoán tỉ lệ các khu vực thành thị bị ảnh hưởng sẽ cao hơn so với bất 
kỳ một quốc gia Đông Á nào, tỷ lệ diện tích đất trũng và đất nông nghiệp bị ảnh hưởng cũng cao hơn. 
Báo cáo cho rằng Việt Nam sẽ phải đối mặt với “đại họa” khi mực nước biển dâng lên 3m và 5m. 

16 Susmita Dasgupta và các cộng sự, The Impact of Sea Level Rise on Developing Countries: A comparative analysis – Tác động của 
mực nước biển dâng lên ở các quốc gia đang phát triển: một nghiên cứu so sánh, Tài liệu nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới số 
4136, tháng 2/2007. 
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Đông Bắc và Tây Bắc: bão, 
lũ quét và hạn hán Đồng bằng sông hồng: lụt, xâm nhập mặn, 

nước biển dâng và sóng lừng

Vùng biển miền Trung: bão, lụt, lũ 
quét và nước biển dâng

Tây nguyên: lũ lụt, hạn hán và bão

Đồng bằng sông Cửu Long: lũ lụt, xâm 
nhập mặn, bão, sạt lở và hạn hán
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Việt Nam: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, SỰ THÍCH ỨNG VÀ NGƯỜI NGHÈO
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Các dự báo chính thức về mực nước biển dâng cho Việt Nam tương đối trùng với các dự đoán toàn 
cầu của IPCC năm 2007. Tuy nhiên, như IPCC khẳng định, các ước tính về mực nước biển dâng chỉ dựa 
trên tính toán về kết quả của sự nóng lên của khí hậu toàn cầu mà chưa tính đến khả năng băng tan. 
Các báo cáo trong vòng 12 tháng gần đây về việc băng tan chưa từng có ở Bắc cực và Tây Nam cực đã 
củng cố cho quan điểm của một số nhà khoa học cho rằng mực nước biển sẽ dâng lên ít nhất là 1m 
vào năm 2100.17 Việc băng tan hoàn toàn ở Greenland và Tây Nam cực sẽ có thể làm cho mực nước 
biển dâng cao lên hàng mét. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra thì cũng phải mất hàng thế kỷ.

Vùng ngập lụt ở Việt nam khi mực nước biển dâng lên 1m

17 Ví dụ có thể tham khảo Richard Black, ‘Forecast for big sea level rise – Dự báo về mực nước biển dâng cao’, trang thông tin điện tử 
của BBC, 15/4/2008. 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Tháng 2, 2007



Biến Đổi khí hậu - qUá KHỨ, HIệN TạI VÀ TƯơNG laI

19

Đồng bằng sông Cửu Long
Các báo cáo gần đây của IPCC, Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới đều nhấn mạnh là đồng 
bằng sông Cửu Long có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu trong những thập 
kỷ tới.18 Trải dài từ Vịnh Thái Lan ở phía Nam cho tới biên giới Cam-pu-chia ở phía Tây, đây là một 
trong những khu vực đông dân cư nhất của Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long là nơi cư trú 
của hơn 17 triệu dân thuộc 16 tỉnh. Hơn nửa sản lượng gạo toàn quốc được sản xuất tại vùng 
này, trong đó bao gồm 90% sản lượng gạo xuất khẩu, giúp cho việc đưa Việt Nam trở thành quốc 
gia lớn thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo. Khu vực này cũng chiếm phần lớn sản lượng thủy sản 
và hoa quả trên toàn quốc và phần lớn được xuất khẩu sang Trung Quốc. Mặc dù đạt được nhiều 
thành công trong việc xóa đói giảm nghèo, khu vực này vẫn còn 4 triệu người dân bị xếp vào 
mức nghèo. Nhiều người trong số họ thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản. Tỷ lệ học 
sinh bỏ học còn cao và mới chỉ có ¼ số các phòng học được xây dựng kiên cố.    

Đồng bằng sông Cửu Long hiện đã chịu ảnh 
hưởng thường xuyên của những trận lũ lớn, 
sự xâm nhập mặn và đất bị ô nhiễm. Đây là 
nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Việt Nam 
bởi sự xâm nhập mặn với 1,8 triệu ha diện tích 
đất bị nhiễm mặn. Gần đây bão đã bắt đầu trở 
thành một vấn nạn. Mới chỉ năm 1994, một 
báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á về 
biến đổi khí hậu cho rằng bão không xảy ra tại 
Đồng bằng sông Cửu Long.19 Chỉ 15 năm sau, 
rõ ràng chuyện này đã không còn đúng nữa. 

Cơn bão Nargis xảy ra vào tháng 5 năm 2008 tại Myanmar cho thấy các đồng bằng ven sông 
đặc biệt dễ bị tổn thương do tác động của thời tiết cực đoan. Đó là các vùng đất thấp được hình 
thành bởi lớp trầm tích lắng lại khi các dòng sông đổ ra biển. Hầu hết các khu vực này đều bị lún 
một cách tự nhiên, tuy nhiên trong nhiều trường hợp thì sự lún xảy ra nhanh hơn do tác động 
của con người như xây dựng các đập ở thượng lưu sông. Sự xói mòn đất cũng xảy ra nhanh hơn 
do việc phá rừng ngập mặn. 

Nguy cơ đồng bằng sông Cửu Long sẽ phải đối mặt là:

Đến khoảng năm 2100, mực nước biển có thể dâng lên trong khoảng 30cm đến 1m. Nhiều  w
khả năng là nước biển sẽ dâng lên mức 1m hơn, lúc đó thì 90% diện tích của đồng bằng 
sông Cửu Long có thể bị ngập lụt hàng năm. 

Chỉ đến năm 2030, khả năng nước biển dâng có thể làm cho khoảng 45% diện tích đất của  w
đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn hoàn toàn và mùa vụ bị thiệt hại do lũ lụt.  

Lưu lượng nước vào mùa khô của sông Cửu Long được dự đoán sẽ giảm đi từ 2 – 4% vào năm  w
2070, đây là một yếu tố khác góp phần vào hiện tượng nhiễm mặn và thiếu nước.

Suy giảm năng suất mùa vụ có thể làm ảnh hưởng tới vụ lúa xuân dự đoán sẽ giảm 8% vào  w
năm 2070.

18 Thông tin trong phần này có nguồn từ Liên Hiệp quốc, Báo cáo phát triển con người năm 2007/8, Fighting Climate Change: Hu-
man solidarity in a divided world – Chiến đấu với thay đổi khí hậu: sự đoàn kết của con người trong một thế giới bị phân chia, 
Palgrave MacMillan, New York 2007. IPCC, Báo cáo đánh giá lần thứ 4, báo cáo của Nhóm công tác số II, Impacts, Adaptation and 
Vulnerability – Tác động, sự thích ứng và tổn thương, tháng 3/2007, chương 10.  Nguyễn Hữu Ninh, như trong tài liệu nhắc trên, và 
S. Dasgupta và các cộng sự, như trong tài liệu nhắc trên.

19 Ngân hàng Phát triển Châu Á, Climate Change in Asia: Vietnam Country Report –Thay đổi khí hậu ở Châu Á: Báo cáo về Việt Nam, 
tháng 7/1994, trang 27.
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Bến Tre là tỉnh chịu ảnh hưởng bởi sự xâm nhập mặn của nước biển .
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Đây là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long 
nơi có hệ thống “chín con rồng” là cái phễu dẫn 
4.800km nước sông Cửu Long ra biển Đông. Bến 
Tre là một phần của vựa lúa khổng lồ của đồng 
bằng sông Cửu Long, đóng vai trò quan trọng 
trong việc đưa nhiều người dân thoát nghèo, 
cũng như đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất 
khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới. Bến Tre cũng 
là vùng đất trù phú với nhiều cây trái, là vườn 
ươm lớn nhất trong cả nước đạt tới 25 triệu cây 
mỗi năm. Gần đây, nuôi tôm cũng trở thành một 
nguồn thu lớn. 

Mặc dù phần lớn người dân Bến Tre không chính 
thức thuộc diện nghèo, tỷ lệ nghèo vẫn còn 
tương đối cao. Số người nghèo trong tỉnh vào 
khoảng 245.000 người cao nhất so với các tỉnh 
khác ở đồng bằng sông Cửu Long, tương đương 
với khoảng 17,5% của 1,4 triệu dân số toàn tỉnh.

Bến Tre đặc biệt chịu ảnh hưởng do sự xâm nhập 
mặn của nước biển vì đây là vùng đất thấp và có 

đến 4 con sông chảy qua. Một nghiên cứu gần 
đây cho thấy Bến Tre có thể là một trong những 
tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi mực nước 
biển dâng lên 1m vào năm 2100.20 Báo cáo này 
dự đoán:

Hơn 50% diện tích đất của tỉnh sẽ bị ảnh  w
hưởng, tương đương với 1.130km2. 

Hơn 750.000 người dân sẽ chịu ảnh hưởng,  w
tương đương với 55% dân số của tỉnh. 

Số người nghèo của tỉnh Bến Tre cũng như  w
đồng bằng sông Cửu Long sẽ phải đối mặt 
với các điều kiện xấu hơn. 

Số người bị ảnh hưởng sẽ tăng lên rất nhiều  w
nếu tính đến khả năng gây thiệt hại của lũ 
ven biển. 

Phỏng vấn thực hiện vào tháng 5 năm 2008 với 
người dân và chính quyền địa phương, lãnh đạo 
tỉnh, các chuyên gia và nhà khoa học cho thấy, 

Bến Tre - đối mặt với biến đổi 
khí hậu

Nằm ở phía Nam Việt Nam, Bến Tre là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi 
khí hậu. Bến Tre là một hòn đảo bao quanh bởi sông và biển, với hệ thống sông 
ngòi kênh rạch chằng chịt. Như được thể hiện trên bản đồ, toàn bộ tỉnh Bến Tre 
chỉ xấp xỉ 1,5m cao hơn mực nước biển.

20 Jeremy Carew-Reid, Rapid Assessment of the Extent and Impact of Sea Level Rise in Vietnam – Đánh giá nhanh về xu hướng và các 
tác động của hiện tượng nước biển dâng lên ở Việt Nam, Trung tâm quản lý môi trường quốc tế.
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tỉnh Bến Tre và phụ nữ và nam giới nghèo ở đây 
đang phải gánh chịu ảnh hưởng của sự thay đổi 
về khí hậu:

Bến Tre trước đây là một tỉnh hầu như không 1. 
có thiên tai nhưng người dân địa phương thấy 
điều đó không đúng nữa. Kể từ cuối những 
năm 1990 đã có nhiều cơn bão ảnh hưởng 
đến tỉnh này. Mặc dù vậy, khác với nhiều tỉnh 
khác thường xuyên có thiên tai nên người dân 
có bề dày kinh nghiệm phòng chống, người 
dân Bến Tre vẫn thiếu kinh nghiệm này.

Nước biển dâng sẽ gây tác động mạnh đến 2. 
kinh tế và sinh kế của người dân vì Bến Tre 
hiện đã bị ảnh hưởng của sự xâm nhập mặn 
gia tăng. Ở một số vùng gần bờ biển, độ mặn 
trong nước đã lên tới 30 phần nghìn nên khó 
có thể canh tác nông nghiệp (trong khi độ 
mặn nước biển Thái Bình Dương khoảng 32 
– 35 phần nghìn).

Người dân và các nhà khoa học đều cho rằng 3. 
khí hậu còn biến đổi theo nhiều chiều khác. 
Cụ thể là, thời tiết khó dự đoán hơn, thời gian 
chuyển mùa bất thường, hiện tượng thời tiết 
cực đoan xảy ra thường xuyên hơn, nên đã và 
đang gây khó khăn cho việc canh tác và làm 
giảm năng suất nông nghiệp.  

Đặc biệt ở huyện Bình Đại trong những năm 4. 
gần đây có nhiều người dân chuyển sang 
nuôi tôm. Tuy nhiên, sản lượng thấp trong hai 
năm vừa qua đã làm cho thu nhập của người 
dân giảm sút nghiêm trọng. Điều này làm cho 
người dân càng ít có khả năng hơn trong việc 
thích ứng với những thay đổi và tác động của 
các hiện tượng thời tiết đã xảy ra.  

Các cơn bão

Trước đây bão rất ít xảy ra ở Bến Tre. Cán bộ Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) 
cho biết tình hình đã bắt đầu thay đổi từ năm 
1997-1998, khi tỉnh Bến Tre bắt đầu bị bão hoành 
hành sau gần 100 năm vắng bóng. Cơn bão mạnh 
nhất xảy ra trước đó ở Bến Tre là vào năm 1904. 
Năm 1997, cơn bão số 5 đổ bộ vào sát bờ biển 
một số tỉnh miền tây Nam bộ, trong đó có Bến 
Tre, gây thiệt hại chủ yếu cho tầu thuyền đánh cá 
đang đánh bắt ngoài khơi.   

Nuôi tôm thua lỗ làm nhiều người dân khó có khả năng chống chọi với thiên tai



24

Việt Nam: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, SỰ THÍCH ỨNG VÀ NGƯỜI NGHÈO

Cơn bão số 9 năm 2006, tên quốc tế là bão Duri-
an (Sầu riêng) có sức phá hủy mạnh hơn nhiều. 
Cơn bão này đánh thẳng vào tỉnh Bến Tre và 
các tỉnh lân cận dọc theo bờ biển phía nam vào 
đêm mùng 5 tháng Chạp và rạng sáng hôm sau. 
Cơn bão này là một hiện tượng bất thường cả 
về cường độ và phạm vi ảnh hưởng. Khác với rất 
nhiều nơi ở Việt Nam, người dân ở đây không hề 
chuẩn bị gì khi bão tới vì họ chưa quen với việc 
đối phó với bão.

Bến Tre chịu thiệt hại nặng nề nhất ở đồng bằng 
sông Cửu Long và Bình Đại là một trong số 
những huyện thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh. Ở 
xã Đại Hòa Lộc huyện Bình Đại, gần 900 ngôi nhà 
đã bị sập đổ hoàn toàn và 1.000 ngôi nhà khác 
bị tốc mái. May là cơn bão không đi kèm với lụt 

kéo dài vì các con sông đã đưa nước ra biển, nếu 
không thiệt hại sẽ còn trầm trọng hơn nữa.   

Toàn tỉnh có 18 người thiệt mạng và gần 700 
người bị thương. Gần 120.000 trên tổng số 
khoảng 280.000 hộ gia đình (chiếm tới 40%) 
đã bị mất nhà hoặc bị tốc mái. Nhiều đầm tôm, 
ruộng mía, dừa và vườn cây ăn quả bị thiệt hại 
nặng nề. Có gần 90 phòng học đã bị sập đổ và 
hơn 50 trạm xá bị phá hủy. Tổng thiệt hại lên tới 
200 triệu đô la Mỹ, con số này tương đương với 
khoảng 2/3 tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh từ 
năm 2001-2005.21

Lời kể của bà Xoan (trang 26) cho thấy phụ nữ 
còn phải chịu thêm tác động của bão. Bà Xoan 
là một phụ nữ góa chồng, hiện đang sống với 

21 Các số liệu về tàn phá ở Bình Đại do cán bộ địa phương cung cấp. 

Phần lớn các gia đình ở Bình Đại chưa có nhà xây kiên cố để họ có nơi trú ẩn an toàn trong mưa bão.
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con gái và ba đứa cháu. Nguồn thu nhập chính 
của gia đình là nhờ vào người con rể làm ngư 
dân ở một xã khác. Sau cơn bão, gia đình bà 
phải sống tạm bợ dưới mái che được làm bằng 
lá dừa nước lâu hơn các gia đình khác trong khi 
chờ người con rể dựng lại nhà hộ. Mặc dù muốn 
nhưng Bà Xoan không có khả năng vay thêm 
vốn để trồng mía làm tăng thu nhập và đa dạng 
hóa sản xuất. Thu nhập của bà năm nay chỉ là 
nhờ vào làm mướn, đi cắt cỏ với tiền công là 
khoảng 30 nghìn đồng/ngày. Bà Xoan trăn trở 
về việc bà không có đủ khả năng xây một ngôi 
nhà bê tông hoặc một nơi trú ẩn an toàn để khi 
có bão còn có chỗ tránh.  

Đến tháng 5 năm 2008, bà Xoan cùng nhiều 
người dân và cán bộ ở huyện Bình Đại vẫn ‘nhớ 
như in’ cơn bão số 9. Họ vẫn còn cảm giác sợ hãi 
khi nhắc đến cơn bão này và lo sợ là bão to như 
thế sẽ lại xảy ra. Một số người dân nói rằng hiện 
nay họ đã chuẩn bị tốt hơn bằng cách đặt các 
bao cát lên mái nhà hoặc chằng buộc mái nhà 
khi nghe thông báo có bão. Tuy nhiên còn rất 
nhiều người như bà Xoan thì vẫn chưa chuẩn bị 
gì. Chỉ có 10 – 20% số nhà trong các ấp được làm 
bằng bê tông. Người dân than phiền rằng việc 
nuôi tôm thua lỗ làm họ khó có đủ tiền để xây 
được ngôi nhà vững chắc. Một vài người dân có 
cách xoay xở riêng để tránh bão số 9. Ví dụ một 
gia đình đã trú ẩn sát bờ tường của chuồng lợn 
(trú cạnh tường thấp như thế sẽ an toàn hơn vì 
trú sau một bờ tường cao xây bằng bê tông nếu 
sập nên sẽ nguy hiểm hơn). Tuy nhiên, phần lớn 
các gia đình được phỏng vấn cho biết họ không 
có đủ sự phòng hộ cần thiết và chưa được tập 
huấn chuẩn bị chống bão.   

Các nhà khoa học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và Viện Khí tượng, Thủy văn và Môi trường 
quan ngại về khả năng nhiều cơn bão mạnh sẽ 
đổ bộ vào Việt Nam trong tương lai, và xu hướng 
ảnh hưởng nhiều đến miền Nam. Chương trình 
mục tiêu quốc gia của Chính phủ cũng cảnh báo 
về các dự đoán này và nguy cơ ảnh hưởng của 
chúng tới người dân tại các vùng ven biển.22 

Chính quyền địa phương cho biết họ chuẩn bị 
cho việc phòng chống bão bằng cách xây dựng 
các trung tâm sơ tán cho các gia đình nghèo 
đồng thời khuyến khích các hộ gia đình khá hơn 
tự lo nơi trú bão. Tuy nhiên, chính quyền và cán 
bộ Hội Chữ thập đỏ đều cho rằng cần phải tập 
trung hơn nữa vào công tác nâng cao nhận thức, 
xây dựng năng lực và chuẩn bị phòng ngừa khi 
bão tới cho Bến Tre, một tỉnh chưa có nhiều kinh 
nghiệm trong việc thích ứng cũng như các giải 
pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

22 Bộ TN&MT, Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm ứng phó với thay đổi khí hậu, trang 10. 

Chuồng lợn nhà ông Đào Văn Thương giúp gia đình ông tránh 
bão số 9, năm 2006 an toàn.
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“Chúng tôi rất lo là bão sẽ lại xảy ra”

lời kể của Bà Nguyễn Thị Xoan, 59 tuổi, sống tại thôn Bình Phú, xã Thạnh Trị, 
huyện Bình Đại. 

“Lúc đó là 6h sáng. Chúng tôi vẫn còn đang ngủ. Gió mạnh lên từng phút một. Mấy bà cháu tôi 
chạy vội ra phía sau nhà và trú giữa bốn bể xi măng chứa nước. Sau 2 tiếng thì gió lặng đi. Tôi bước 
ra khỏi chỗ trú và không thể tin cảnh trước mắt mình. Nhà tôi và toàn bộ các ngôi nhà khác trong 
cả thôn đã hoàn toàn bị sập đổ. Mọi người ai cũng khóc, và tôi cũng khóc.   

Đến giờ, mỗi khi thằng cháu 6 tuổi của tôi nghe 
thấy tiếng mưa là nó liền chạy vô trong nhà và 
cố xếp quần áo của nó vào túi. Nó rất muốn 
chúng tôi rời khỏi ngôi nhà, có lẽ vì nó không 
thể quên ngày bão tới năm 2006. Hôm đó tất 
cả chúng tôi đều bị ướt và lạnh run người, 
thằng cháu tôi thì rất sợ hãi. 

Hầu hết đồ đạc trong nhà tôi bị hỏng. Hôm đó, 
tôi chỉ kịp ôm theo mỗi cái ti vi, vì đó là tài sản 
quý nhất trong nhà. 

Chúng tôi đã được thông báo về cơn bão qua đài và loa phát thanh. Thực ra, năm nào cũng có bão, 
nhưng chúng tôi không ngờ bão lại lớn như hồi năm 2006, vì vậy sự chuẩn bị không được tốt. Phải 
nói là, tôi chưa từng thấy một cơn bão nào lớn như vậy. Kể cả ba tôi đã 85 tuổi cũng chưa bao giờ 
chứng kiến một cơn bão lớn như vậy.

Mỗi hộ gia đình đã được chính quyền địa phương cung cấp thực phẩm khẩn cấp và 5 triệu đồng để 
xây sửa lại nhà. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ sử dụng 2 triệu đồng để dựng lại nhà, vì đã tận dụng được 
hầu hết các nguyên vật liệu đã có. Mất 20 ngày mới làm lại được cái nhà vì trong nhà chỉ có duy 
nhất một người đàn ông là thằng con rể tôi. Chúng tôi phải chờ nó làm xong nhà cho ba mẹ nó 
trước. Trong thời gian đó chúng tôi phải sống ngoài trời. Chúng tôi dùng 4 cây tre và lấy lá cây dừa 
nước làm mái để sống tạm thời. Nhà nào cũng phải sống như vậy.  

Chúng tôi rất lo là bão sẽ lại xảy ra. Hầu hết các ngôi nhà trong ấp và nhà của tôi không được xây 
bằng bê tông. Chúng tôi cần có một nơi trú bão giống như tôi đã thấy trên ti vi, nhưng chúng tôi 
không có đủ tiền”.
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Xâm nhập mặn của nước biển 
đang phá hủy sinh kế của 
người dân

Cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), 
và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu 
trách nhiệm về biến đổi khí hậu của Bến Tre rất 
lo ngại về sự gia tăng độ mặn tại các con sông, 
kênh rạch, và các hệ thống nước của tỉnh trong 
những năm gần đây. Hiện vẫn chưa rõ nước biển 
dâng có đóng vai trò gì trong quá trình nhiễm 
mặn này. Cho dù nguyên nhân gây ra nhiễm 
mặn là gì đi nữa thì điểm đáng quan tâm là cán 
bộ và người dân địa phương hiện đã rất lo ngại 
vì nồng độ muối cao đang ảnh hưởng tới sinh 
kế của họ. Thêm vào đó, với những dự đoán về 
mực nước biển tăng lên trong thời gian tới, việc 
nhiễm mặn tại các khu vực ven biển thuộc đồng 
bằng sông Cửu Long sẽ trở nên nghiêm trọng 
hơn, và nhất là đối với các gia đình nghèo có ít 
nguồn lực và khả năng thích ứng.   

Cán bộ Sở NN&PTNT cho biết hạn hán gia tăng 
trong mùa khô (thường kéo dài từ tháng 12 đến 
tháng 4 tại tỉnh Bến Tre) cùng với việc nước biển 
tràn vào sông đã làm tăng lượng muối trong 
nước và đưa nước mặn tới những khu vực trước 
đây chưa bị nhiễm mặn. Các số liệu chính thức 
cho thấy rằng từ năm 2002-2005, hàm lượng 
muối trong nước của 3 con sông (Cửa Đại, Hàm 
Luông và Cổ Chiên) đã tăng cao trong ba tháng 
từ tháng 2 đến tháng 4, theo kết quả đo lường 
tại 5 trạm quan trắc trong toàn tỉnh. Hàm lượng 
muối trong tháng 5 có giảm nhẹ theo kết quả 
đo lường tại 4 trong số 5 trạm quan trắc và tăng 
lên tại 1 trạm. Các cán bộ Sở NN&PTNT cho rằng 
vào cuối mùa khô (tháng 5 năm 2007) nước mặn 
đã bao phủ khoảng 2/3 diện tích tỉnh và đã tràn 

ngược lên các con sông là 60km từ cửa biển, tăng 
khoảng 10km so với 5 năm trước đây.   

Cán bộ sở cũng cho biết là nồng độ muối của các 
con sông ở một số nơi đã tăng lên 4 phần nghìn, 
quá mặn cho cây lúa. Tại các khu vực khác chưa 
từng bị ảnh hưởng trước đây, độ mặn đã lên tới 
1-2 phần nghìn và ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
các vườn cây ăn quả và vườn ươm. Số liệu chính 
thức của Sở NN&PTNT về thiệt hại kinh tế do sự 
nhiễm mặn rất đáng lo ngại: quá trình xâm nhập 
mặn đã gây thiệt hại 12 tỷ đồng vào năm 2003 
cho tỉnh Bến Tre, và dẫn đến việc 16.000 hộ gia 

Nhiều hộ gia đình phải mua nước ngọt do nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm mặn
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đình không có nước ngọt phục vụ sinh hoạt. 
Năm 2005, con số này đã tăng lên 570 tỷ đồng, 
chủ yếu do thiệt hại từ trồng lúa, cây ăn quả, dừa 
và mía. Số các hộ gia đình không có nước ngọt 
vào năm 2005 đã tăng lên 110.000 trong tổng số 
280.000 hộ gia đình trên toàn tỉnh Bến Tre.

Báo chí trong nước và quốc tế đầu năm 2008 
đưa tin đó không chỉ là vấn nạn của tỉnh Bến Tre. 
Các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Cà Mau và Kiên 
Giang đều báo cáo về ảnh hưởng của việc nhiễm 
mặn tới diện tích trồng lúa và ao nuôi thủy sản 
dẫn tới thiệt hại hàng triệu đồng. Nhiễm mặn ở 
mức độ cao cũng đe dọa 12.300 ha cây ăn quả 
của huyện Chợ Lách, vùng chuyên trồng cây ăn 
quả của tỉnh Bến Tre.23 Một nông dân trồng dừa 
tại thị trấn Phước Long, phía tây bắc nhánh Hàm 
Luông, cách xa biển hơn 40km cho biết mực 
nước biển hàng năm càng ngày càng dâng cao 
và đe dọa sinh kế của anh. Nước biển đã lên đến 
Phước Long vào tháng 12 ngay đầu mùa khô. 
“Chắc chắn là dòng sông đã thay đổi”, anh nói, 
“nước mặn đang cướp đất của chúng tôi. Năm nào 
nước cũng dâng cao hơn”.24

Ở nhiều nơi của Bến Tre, người dân đã phải dùng 
nước mặn để tắm giặt để tiết kiệm nước ngọt 
cho ăn uống. Ông Lương Văn Huỳnh, 57 tuổi, 
một người dân sống tại xã Bình Lộc, huyện Bình 
Đại, tỉnh Bến Tre cho biết nước bị nhiễm mặn 8 
tháng trong 1 năm. “Trước đây có 6 tháng nước 
mặn và 6 tháng nước ngọt“, ông nói. “Nay thì 8 
tháng nước mặn và chỉ có 4 tháng có nước ngọt 
thôi, mà nước ngọt bây giờ cũng có vị mặn.“ 

Còn bà Hoàng Mỹ Lệ, 50 tuổi, sống tại Thôn 1, 
Bình Thạnh 1, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh 
Bến Tre than phiền là đất bị nhiễm mặn đến nỗi 
bà không thể trồng cỏ để nuôi bò được. “Đất thì 
bị nhiễm mặn quá nên cỏ cũng không mọc được. 
Tôi chỉ mong có mảnh đất trồng được cỏ để tôi 
chuyển đến đó nuôi bò”.

Độ mặn tăng lên dẫn đến hàng loạt các vấn nạn 
cho xã Đại Hòa Lộc như ông Hà Minh Hồ, Phó 
Chủ tịch UBND xã cho biết:  

“Vấn đề độ mặn tăng lên thực sự khó khăn đối với 
xã chúng tôi. Năm nay số liệu tại một điểm đo về 
độ mặn trong nước là 30 phần nghìn so với 11-12 
phần nghìn 5 năm trước. Khi độ mặn lên tới 30 
phần nghìn thì chẳng làm được gì ngoài việc chờ 
cho tới mùa mưa để nước mặn chảy ra biển. 

Chúng tôi không rõ tại sao độ mặn lại tăng lên nhưng 
có thể là do gió Chướng đã đẩy nước biển ngựợc vào 
sông xa hơn. Nước biển cũng lưu lại ở sông lâu hơn.  
Thời gian nước không bị mặn giờ ngắn đi không đủ 
thời gian để trồng một số loại rau màu. 

Việc không dự đoán trước được hàm lượng muối 
cũng gây khó khăn cho việc nuôi tôm. Cần phải 
điều chỉnh độ mặn khi nuôi tôm, khoảng 15 phần 
nghìn cho tôm bé, sau đó là 10 phần nghìn cho 
tôm trưởng thành, nhưng thật là khó để làm được 
điều này khi hàm lượng muối giờ đã cao như vậy.   

Trong vòng 3 đến 5 năm qua, chúng tôi đã phải 
mua nước ngọt. Kể từ cơn bão năm 2006, nước 
trong các giếng đào đã trở nên mặn hơn”.

23 Thông tấn xã Việt Nam, Salt water threatens farms in Mekong Delta - Nước mặn đe doạ nông nghiệp đồng bằng Sông Cửu Long, 
ngày 12/3/2008

24 Greg Torode, ‘Sinking Feeling: As sea levels rise, salt water is threatening to devastate crops and livelihoods in the Mekong Delta’, - 
Cảm giác bị nhấn chìm: nước biển dâng lên và nước mặn đe doạ tàn phá sinh kế và mùa vụ ở đồng bằng sông Cửu Long. Báo Nam 
Trung Quốc buổi sáng, ngày 8/4/2008.
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“Tôi không hiểu vì sao thời tiết lại thay đổi... Thời tiết có vẻ 
như khó dự đoán hơn: trời mưa ít hơn và khi mưa thì kéo dài 
cả 2 tuần lễ; còn khi trời nóng thì nắng nóng cũng kéo dài 
hơn.” ông Lương Văn Huỳnh, 57 tuổi, sống tại xã Bình Lộc, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết. 

Hầu hết các chuyên gia cho rằng nguyên nhân 
chính của sự nhiễm mặn tăng nhanh ở địa 
phương là do lượng nước ngọt về các dòng 
sông không đủ, nhất là vào mùa mưa, để có thể 
đẩy nước mặn ra các cửa sông rồi đổ ra biển. 
Phá rừng, xây dựng hệ thống thủy lợi tràn lan 
ở thượng nguồn, tăng cường sử dụng đất và 
làm đập thủy điện được cho là các nguyên nhân 
khác. Tuy nhiên, một chuyên viên của Bộ TN&MT 
cho rằng nước biển dâng cũng là một nhân tố 
quan trọng. Ông dẫn chứng số liệu cho thấy 
mực nước biển dâng trung bình ở Việt Nam là 
khoảng 2,5 - 3cm một thập kỷ trong suốt 50 năm 
qua (tổng số là 12,5 - 15 cm), và có một trạm 
quan trắc đã đo được mực nước dâng lên 20 cm 
trong vòng 40 năm qua.   

những thay đổi của thời tiết: cảm 
nhận từ cộng đồng 

Tất cả mọi người được phỏng vấn ở Bến Tre vào 
tháng 5 năm 2008 đều nói rằng thời tiết ở đây 

đã thay đổi. Mỗi người thấy sự thay đổi theo khía 
cạnh riêng, tuy nhiên tất cả đều đồng ý rằng 
trong một vài năm qua thời tiết trở nên khó dự 
đoán hơn và có vẻ khắc nghiệt hơn. Ví dụ điển 
hình nhất là cơn bão xảy ra bất thường vào tháng 
12 năm 2006, ngoài ra còn có một thay đổi khác 
như:

Thời kỳ hạn hán kéo dài hơn   w

Lượng mưa và cường độ mưa lớn     w

Ngày càng khó dự báo mùa mưa, và nhất là  w
mùa mưa bắt đầu sớm gây khó khăn cho việc 
lập kế hoạch gieo trồng. 

Biến đổi  khí hậu có tác động khác nhau tới cuộc 
sống của nam giới và phụ nữ nghèo tại huyện 
Bình Đại. Những người dân nuôi tôm phàn nàn 
về việc thời tiết khó dự đoán gây khó khăn hơn 
trong việc quyết định thời điểm thả tôm giống 
xuống đầm và điều chỉnh hàm lượng muối trong 
các đầm tôm. Một số người dân khác thì kêu ca 
về việc năng suất lúa giảm do hạn hán kéo dài. 
Khả năng đối phó của người dân với những khó 
khăn này phụ thuộc vào hàng loạt các yếu tố, 



30

Việt Nam: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, SỰ THÍCH ỨNG VÀ NGƯỜI NGHÈO

nhưng nhiều người đã buộc phải đi kiếm việc 
làm thuê mướn. Các gia đình nghèo thì rõ ràng 
là có ít các khả năng hơn trong việc thích ứng với 
những tác động từ thay đổi của thời tiết.  

Cảm nhận về sự thay đổi về thời tiết của nông 
dân nghèo ở huyện Bình Đại cũng được xác nhận 
phần nào bởi các số liệu thống kê. Thông thường 
mùa mưa ở Bến Tre kéo dài từ tháng 5 đến tháng 
11, sau đó là mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến 
tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, số liệu địa phương 
cho huyện Bình Đại về lượng mưa trong thời gian 
2005- 2006 cho thấy các mùa đã bắt đầu sớm hơn 
thường lệ, mùa khô vào tháng 11 và mùa mưa vào 
tháng 3. Lượng mưa trong tháng 3/2006 đạt gần 
80mm, đây là kỷ lục cho giai đoạn từ 1987-2006 
và cao gấp 4 lần lượng mưa cao kế tiếp trong năm 
1991. Tuy nhiên số liệu cũng cho thấy rằng lượng 
mưa hàng tháng trong mùa mưa năm 2006 cũng 
không khác gì lượng mưa trung bình trong 20 
năm qua. Nhưng số liệu không đề cập đến cường 
độ mưa trong từng tháng, vì thế nhận thức của 
người dân vẫn có thể là đúng.    

Cán bộ Sở KH&CN cũng cho biết những thay đổi 
chính tại tỉnh Bến Tre gồm mưa nhiều hơn trong 
mùa mưa và hạn hán cũng nhiều hơn trong 
mùa khô, các mùa đến sớm hơn, và ngày càng 
khó dự đoán được lượng mưa. Số liệu cho thấy 
năm 2005-2006, cả mùa khô và mùa mưa đã đến 
sớm một cách bất thường, mùa khô bắt đầu vào 
tháng 11 và mùa mưa vào tháng 3. Lượng mưa 
trung bình tháng của tháng 6 đến tháng 9 rất 
cao, cao nhất so với lượng mưa trung bình tháng 
tương ứng trong giai đoạn từ 1988-2006. Tổng 
lượng mưa cả năm là 2.518mm, cũng cao, đứng 
thứ 2 trong giai đoạn này.  

Sở KH&CN cũng cho hay lượng mưa nhiều hơn 
trong mùa mưa làm cho mực nước trong tỉnh 
dâng lên. Trong vòng 5 năm qua, lượng nước 
nhiều hơn của các con sông cộng với thủy triều 
đã làm cho mực nước tăng lên khoảng 15-20cm 
so với mức trung bình của các năm trước. Theo 
Sở NN&PTNT, chỉ nguyên điều này đã gây ra thiệt 
hại trung bình khoảng 100 tỷ đồng một năm.  

“Thường thì mỗi năm sẽ lụt một lần vào tháng 11. Năm nay thì 
đã lụt 4 đến 5 lần rồi.”  bà Hoàng mỹ lệ, 50 tuổi, sống tại Thôn 
1, Bình Thạnh 1, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 
than phiền.
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Như đã nói ở trên, chưa thể khẳng định rằng các 
hiện tượng thời tiết cực đoan đơn lẻ nêu trên là 
hệ quả của hiện tượng trái đất nóng lên. Các hiện 
tượng này có vẻ trùng với chu kỳ xuất hiện của 
hiện tượng El Niño và La Niña. Tuy nhiên, dù cho 
nguyên nhân là gì đi nữa, những thay đổi thời tiết 
gần đây giúp ta mường tượng những gì sẽ có thể 
xảy ra trong những năm tới do tác động của biến 
đổi khí hậu gây ra và cho thấy ảnh hưởng của nó 
đối với các hộ gia đình nghèo.

nuôi tôm: một nghề đem lại thu 
nhập cao giờ đang đối mặt với rủi ro 

Huyện Bình Đại được coi là rất phù hợp cho nghề 
nuôi tôm vì có cả nước ngọt, nước lợ, và nước 
mặn. Ví dụ tại xã Đại Hòa Lộc, năm 2005 có đến 
gần 1.300ha trong tổng số 2.300ha đất được để 
nuôi tôm. Theo ông Phó Chủ tịch xã thì 5 năm 

trước đây, 80% người dân vẫn trồng lúa, nhưng 
đến năm 2008 thì cũng khoảng bằng ấy số dân 
đã chuyển sang làm tôm hoặc lao động liên quan 
đến nuôi tôm.25

Nguyên nhân chính của việc chuyển đổi nhanh 
chóng này là do nhu cầu cao trên thế giới đối với 
sản phẩm tôm, nhất là các thị trường Châu Âu và 
Mỹ. Người dân nói rằng lợi nhuận từ nuôi tôm cao 
gấp 10 lần so với trồng lúa, trong khi một nghiên 
cứu gần đây cho thấy con số này con cao hơn. 
Một vụ lúa trung bình có thể cho lãi suất khoảng 
3 triệu đồng/ha, trong khi nuôi tôm có thể cho lãi 
khoảng 100 - 150 triệu đồng.26 Một lý do nữa mà 
nhiều nông dân trồng lúa chuyển sang nuôi tôm 
là do nước bị lợ hóa không trồng được lúa mà chỉ 
phù hợp cho nuôi tôm.  

Những năm trước đây, thu nhập tăng cao đã 
giúp cho nhiều người trong huyện thoát nghèo. 

25 Có các mô hình nuôi tôm khác nhau ở Bình Đại là nuôi thâm canh, bán thâm canh, bán công nghiệp, và kết hợp nuôi tôm trong 
ruộng lúa. 

26 Trung tâm Phát triển và Thống nhất, Trade Liberalisation and shrimp farming of the poor in Ben Tre province - Tự do thương mại và 
nghề nuôi tôm của người nghèo ở tỉnh Bến Tre, mimeo, Hà Nội, tháng 5/2006, trang 7.

“Tôi trông tôm cho mấy xã xung quanh và hai năm gần đây thì thấy khó 
tìm việc hơn. Trời mưa và nắng thất thường làm cho tôm dễ bị bệnh. Chủ 
đầm thua lỗ thì tôi cũng mất việc. Đầu năm nay, vợ tôi và đứa con gái 
đầu phải lên thành phố Hồ Chí Minh để tìm việc vì tôi không có thu nhập 
thường xuyên.” anh Nguyễn Thanh Nhàn, 39 tuổi, sống tại xã Bình lộc, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre chia sẻ.
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Ở xã Đại Hoà Lộc, tỷ lệ nghèo đã giảm xuống còn 
14%, còn xã Thạnh Phước gần đó thì đã trở thành 
xã giàu nhất trong huyện.  

Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2008, nhiều người 
dân đã đang phải đối mặt với việc tụt thu nhập  
liền trong 2 năm qua và có thể lại bị xếp vào diện 
nghèo. Trong số 10 người dân nuôi tôm được 
phỏng vấn thì chỉ có một người có thể chống 
chọi được vì gia đình đó có diện tích ao nuôi rộng 
hơn và có 2 ao thay vì một ao như các hộ khác. 
Với những thua lỗ nặng nề như thế, người dân 
lâm vào cảnh nợ nần và đi làm thuê mướn, và có 
những người sẵn sàng bỏ nghề nuôi tôm.   

Ông Nguyễn Chí Công, 47 tuổi, sống tại xã Thạnh 
Trị là một ví dụ điển hình. Ông cho biết đã từng  lãi 

tới 3.000 đô la Mỹ/năm trong 2 năm đầu, nhưng 
lại bị thua lỗ trong vòng 3 năm gần đây. Ông vẫn 
đang chống chọi được dựa vào tiền lãi từ 2 năm 
đầu. Ông vẫn tiếp tục nuôi tôm vì khả năng thu 
lời cao nhưng những người nông dân khác được 
phỏng vấn thì đều muốn chuyển sang làm nghề 
khác như nuôi cá hoặc quay về trồng lúa. Một 
trong những khó khăn khi quay về trồng lúa là 
độ mặn của đất đã tăng lên sau nuôi tôm. Các 
chuyên gia cho rằng phải sau rất nhiều năm nữa 
thì đất đó mới có thể trồng lúa được.   

Người dân hai xã Đại Hoà Lộc và Thạnh Trị cho 
rằng cứ mười hộ nuôi tôm thì may ra có một hộ là 
không bị thua lỗ. Người dân kể ra một số các yếu 
tố dẫn đến sản lượng thấp, trong đó có sự khó 
dự đoán trước của thời tiết, bệnh dịch, nước bị ô 
nhiễm, và các thay đổi khác về môi trường. Trước 
đây khi chỉ trồng lúa thì ít nhất người dân có đủ 
gạo ăn cho nửa năm, giờ nuôi tôm thì họ phải tìm 
cách có thu nhập để mua gạo ăn cho cả năm.   

Kinh nghiệm của những gia đình nghèo ở Bình 
Đại dường như bổ trợ cho kết luận của các nghiên 
cứu về nuôi tôm ở Việt Nam và các nơi khác trên 
thế giới là người có ít nguồn lực có thể sẽ gặp 
nhiều khó khăn hơn.27 Nuôi tôm đòi hỏi phải có 
vốn đầu tư lớn, kỹ thuật đảm bảo, các biện pháp 
quản lý, kiểm tra thức ăn, chế độ xả, vét hợp lý, và 
lý tưởng nhất là có ba ao - một dùng để nuôi tôm, 
một dùng để chứa chất thải, và một ao lắng. Hầu 
hết những người nông dân nghèo được phỏng 
vấn chỉ có một ao với diện tích dưới 1ha. Họ cũng 
phải bán tôm cho lái thương với giá thấp hơn, 
trong khi đó những người khá giả thì có thể bán 

27 Trung tâm Phát triển và Thống nhất, xem trích dẫn trên đây. Đồng thời tham khảo tuyên bố Lampung ngày 6/9/2007 chống lại 
hoạt động nuôi tôm công nghiệp do các cộng đồng địa phương và các tổ chức phi chính phủ của 17 quốc gia trên thế giới cùng 
ký trong đó thể hiện khoảng cách thu nhập ngày càng rộng ra và thiệt hại sinh thái bên cạnh những phê phán về hoạt động nuôi 
tôm. Thông tin có tại: http://www.forestpeoples.org/documents/prv_sector/shrmp_fms/lampung_decl_sept07_eng.shtml

Thua lỗ do nuôi tôm đã làm cho các gia đình nghèo càng ít có khả năng đối mặt với các 
hiện tượng thời tiết cực đoan
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thẳng cho nhà máy chế biến. Vay tiền là một việc 
rất rủi ro vì nếu vụ mùa thất thu thì họ sẽ không 
có khả năng trả nợ.  

Tác động của thua lỗ từ nuôi tôm là rất lớn. Ông 
Đặng Văn Vọng sống tại xã Bình Lộc đã bắt buộc 
phải bán phần lớn diện tích 13ha đất của mình 
để trả nợ tiền vay ngân hàng để nuôi tôm. Một 
người được phỏng vấn khác là ông Lê Văn Thiện 
đã mất khoảng 10 triệu đồng một năm trong 
vòng 3 năm trở lại đây do nuôi tôm, và phải vay 
mượn tiền của người thân. Còn bà Phạm Thị Hoa 
thì đã “mất hết tất cả” trong vòng 2 năm trở lại đây 
do nuôi tôm, và phải sống nhờ vào tiền của hai 
con trai kiếm được nhờ vào việc chở thuê vỏ dừa 
và đá cây trong ấp.

Hoàn cảnh khó khăn của người nuôi tôm ở Bến 
Tre có gì liên quan tới sự thay đổi khí hậu? Trước 
hết, việc khí hậu thay đổi và sự khó dự đoán trước 
đã làm cho những gia đình nghèo rất dễ bị thua 

lỗ bởi sinh kế như nuôi tôm vốn đã rất rủi ro. Thứ 
hai là những thua lỗ do nuôi tôm đã làm cho 
những gia đình nghèo càng ít có khả năng đối 
mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Như 
một người nông dân đã chia sẻ, anh đã thua lỗ từ 
trước khi cơn bão xảy ra tháng 12 năm 2006 làm 
cho anh không thể xây được một ngôi nhà kiên 
cố hơn để phòng chống những cơn bão sau này. 
Cuối cùng và cũng rất quan trọng là việc nuôi 
tôm cho thấy lập kế hoạch thích ứng với những 
tác động của biến đổi khí hậu cần phải có hướng 
tiếp cận chính sách tổng thể trong đó có sự lồng 
ghép của chương trình sinh kế bền vững và quản 
lý rủi ro thiên tai.

Sự thích ứng và nâng cao khả 
năng phục hồi đối với tác động 
của khí hậu

Chính phủ và chính quyền địa phương tại đồng 
bằng sông Cửu Long đang bắt đầu lồng ghép 
các chính sách về phục hồi từ những tác động 
của khí hậu vào các chương trình quản lý vùng 
bờ. Tại một số nơi, hệ thống đê đã được củng 

“Tôi đã phải bán 10 trong số 13ha đất để trả một phần nợ ngân 
hàng. Tôi giờ đang mắc nợ vì nuôi tôm không có lãi trong vòng 
mấy năm qua. Thời tiết xấu là một trong những nguyên nhân 
làm tôi bị thua lỗ. Mùa mưa năm nay tới sớm. Mưa nắng thất 
thường làm thay đổi nhiệt độ ao tôm từ nóng sang lạnh một 
cách bất thường. Chỉ vài 3 ngày như vậy là tôm bị ảnh hưởng” 
ông Đặng Văn Vọng, 54 tuổi, sống tại xã Bình lộc, huyện Bình 
Đại, tỉnh Bến Tre chia sẻ.
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cố hoặc xây cao hơn, các khu rừng ngập mặn 
đã được trồng nhằm nâng cao khả năng phòng 
hộ khi có sóng lừng, và một số nơi đã dựng sàn 
nhà cho cao lên. Phụ nữ và trẻ em ở một số địa 
phương cũng đã học bơi và áo phao cứu hộ được 
phát cho người dân.28  

Mặc dù việc đắp và bảo vệ đê biển tập thể bằng 
cách huy động người dân đóng góp ngày công 
trước đây đã được thay thế bằng thuế bảo vệ ven 
biển, cơ sở hạ tầng phòng hộ biển trong những 
năm gần đây đã được cải thiện do đầu tư của 
chính phủ. Tuy nhiên, các hộ gia đình nghèo vẫn 
không có sẵn nguồn lực trong việc đối mặt với 
thiên tai và chống trọi với rủi ro như các hộ gia 
đình khá giả.29 

Các nghiên cứu về trồng lúa ở một số nơi khác 
thuộc đồng bằng sông Cửu Long cho thấy rằng 
những người nông dân sản xuất quy mô nhỏ đã 
áp dụng hàng loạt các biện pháp nhằm thích 
ứng với các rủi ro về khí hậu.30 Các biện pháp 
này thường được nông dân áp dụng một cách 
đơn lẻ hơn là theo cấp cộng đồng hay cấp quốc 
gia, nhất là ở những nơi chưa có hoạt động về 
lập kế hoạch thích ứng cấp cộng đồng hoặc cấp 
tỉnh. Các biện pháp này bao gồm việc xây dựng 
và bảo dưỡng các hệ thống thủy lợi nhỏ hoặc 
các hệ thống đê kè nhằm bảo vệ ruộng lúa khi lũ 
về, trồng các loại giống lúa khác hoặc hoa màu 
thay thế. Ví dụ, người dân thường trồng giống lúa 
ngắn ngày để ứng phó với khí hậu thay đổi.  

28 UNDP, Fighting climate change - Chiến đấu với thay đổi khí hậu, từ trang 165
29 Chaudhry and Ruysschaert, xem trích dẫn trên đây, trang 6-7
30 Suppakorn Chinvanno và các cộng sự, Climate risks and rice farming in the lower Mekong countries – Các rủi ro về khí hậu và hoạt 

động trồng lúa ở các quốc gia thuộc hạ lưu sông Mê-kong, Tài liệu công tác của AIACC số 40, 2006. 
31 Chương trình GEF VN/05/009, do GTZ tài trợ.

Tuy nhiên, ở Bến Tre việc xây dựng khả năng phục 
hồi mới chỉ ở giai đoạn ban đầu. Với sự hỗ trợ về 
tài chính của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), một 
số hoạt động đã được thực hiện nhằm nâng cao 
nhận thức của cộng đồng địa phương và nâng 
cao khả năng của cộng đồng trong việc thích 
ứng với các thay đổi của khí hậu.31 Các loại dừa và 
cây ăn trái có sức chịu được sự nhiễm mặn đang 
được gây giống, một số khu vực đê đã được bồi 
cao. Tuy nhiên, phạm vi thực hiện thì hiện vẫn 
còn hạn chế: ngân sách chỉ có 30.000 đô la Mỹ, 
và có khoảng 2.000 người dân trong một xã dự 
án trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia. 

Các cán bộ chính quyền địa phương và các nhà 
khoa học là những người đầu tiên cho rằng sẽ 
mất rất nhiều thời gian cho việc nâng cao nhận 
thức và hiểu biết hiện vẫn còn hạn chế về những 
tác động của biến đổi khí hậu trong toàn tỉnh, 
cũng như việc hoàn thiện hệ thống dữ liệu khoa 
học và các mô hình khí hậu, đồng thời cùng 
với các cộng đồng địa phương tìm hiểu về các 
phương án thích ứng. Một cán bộ Hội Chữ thập 
đỏ của tỉnh nói: “Mỗi nguời dân của Bến Tre kể cả 
cán bộ chính quyền, cơ quan nhà nước, thôn, xã, 
các tổ chức phi chính phủ, và giới truyền thông 
đại chúng cần phải hiểu biết nhiều hơn về biến 
đổi khí hậu. Đây không phải là vấn đề của ai khác 
ở một nơi nào đó trên thế giới, mà chính là của 
chúng ta và của Việt Nam.”
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Cũng giống như nhiều tỉnh khác, nền kinh tế 
tỉnh Quảng Trị tăng trưởng cao trong những 
năm gần đây, số hộ nghèo đã giảm đáng kể, 
trung bình 2%/năm.32 Tuy nhiên, Quảng Trị vẫn 
là một trong những tỉnh có tỷ lệ nghèo cao nhất 
trên toàn quốc. Tỷ lệ trẻ tử vong của trẻ sơ sinh 
năm 2006 của tỉnh là 36/1.000, xếp thứ tư trong 
cả nước. Tuổi thọ trung bình của người dân năm 
2004 là 66, là tỉnh có tuổi thọ thấp thứ sáu của 
Việt Nam. 

Quảng Trị cũng là tỉnh dễ bị ảnh hưởng do các 
tác động của môi trường. Không chỉ có lũ lụt và 
hạn hán, gió Lào thổi mạnh trong mùa khô từ 
khoảng cuối tháng 4 đến giữa tháng 9 đẩy nhiệt 
độ cao hơn 37 độ C trong nhiều ngày. Gió Lào 
làm cây cối khô héo, ao hồ khô cạn, làm tăng 

nguy cơ cháy rừng. Phá rừng, nhiễm mặn và bão 
thường xuyên là những yếu tố khác dễ gây ảnh 
hưởng đến Quảng Trị.   

Hơn nữa, Quảng Trị còn là tỉnh có tỷ lệ rất cao 
về hoá chất độc hại và bom mìn còn sót lại sau 
chiến tranh chống Mỹ. Vĩ tuyến 17 chạy qua tỉnh 
Quảng Trị, chia đôi Việt Nam trong thời gian từ 
năm 1956 đến năm 1975. Tỉnh Quảng Trị đã bị 
tàn phá nặng nề trong thời gian chiến tranh. 
Rừng bị phá hủy và chất độc hóa học còn tồn tại 
trong đất dẫn đến những hậu quả và di chứng 
tác động đến sinh kế của người dân. 

Huyện Hải Lăng nằm ở phía đông nam tỉnh 
Quảng Trị, với dân số chỉ hơn 100.000 người, 
sống tại 21 xã. Quá nửa số xã của Hải Lăng nằm 

Quảng Trị - Sống chung với lũ

Nằm ở ven biển miền trung, Quảng Trị là một trong những tỉnh chịu tổn thất nặng 
nề nhất do ảnh hưởng của lũ lụt và Hải Lăng là huyện bị ảnh hưởng nặng nhất 
trong toàn tỉnh. Người dân nơi đây có bề dày kinh nghiệm cùng với chính quyền 
địa phương và các tổ chức quần chúng đối mặt với lũ, giảm nhẹ tác động, và thay 
đổi các chu kỳ sản xuất để thích ứng với khí hậu. Tuy nhiên, nhiều  nam giới và phụ 
nữ nghèo vẫn rất đễ bị tổn thương do những biến đổi thất thường của thời tiết 
mà theo họ thì xảy ra thường xuyên hơn vào những năm gần đây. 

32 Nhóm chuyên trách giảm nghèo, Quảng Trị: Đánh giá đói nghèo có sự tham gia năm 2003, Hà Nội, tháng 1/2004, trang 3. 
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Nguồn: Nhà xuất bản Bản đồ - Việt Nam
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thấp hơn mực nước biển. Tỷ lệ nghèo của huyện 
là 22%. Huyện Hải Lăng có địa hình đa dạng cả 
vùng đồng bằng, các cộng đồng chài lưới, và 
núi đồi. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện khoảng 
20 cuộc phỏng vấn hộ gia đình tại 3 thôn đặc 
trưng cho các vùng trong toàn tỉnh là: Trầm Sơn 
(miền núi) và Lương Điền (đồng bằng) thuộc xã 
Hải Sơn, và Mỹ Thủy (ven biển) thuộc xã Hải An.

Nghề chính của người dân ở Mỹ Thủy là đánh 
cá, ở Lương Điền là trồng lúa nước, còn ở Trầm 
Sơn thì đa dạng hơn cả trồng lúa, rau màu và 
lâm nghiệp. Mặc dù sự biến đổi của khí hậu có 
tác động khác nhau đối với các cộng đồng khác 
nhau, nhưng người dân có cùng cảm nhận: bão 
và lụt xảy ra không theo qui luật và rất khó có 
thể dự đoán trước, còn mùa khô thường kéo dài 
từ tháng 5 đến tháng 8 có vẻ nóng hơn. 

Vùng trũng ở Quảng Trị đặc biệt rất hay chịu ảnh 
hưởng của lũ lụt trong mùa lũ thường xảy ra từ 
tháng 8, tháng 9 cho tới tháng 11. Người dân 
đã quen với lũ theo mùa này và chính nó đã trở 
thành là một phần của chu kỳ sản xuất. Lũ này 
có tác dụng đem lại trầm tích với hàm lượng 
dinh dưỡng cao tốt cho cây trồng. Từ những 
năm 1990, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu canh 
tác hai vụ lúa một năm, vụ thứ nhất từ tháng 
1 đến đầu tháng 5, còn vụ thứ hai thì từ đầu 
tháng 6 cho tới đầu tháng 9, trước khi bão lụt 
vào mùa thu.     

Tuy nhiên, chu kỳ sản xuất rất gần nhau, và 
những thay đổi về thời gian của mùa mưa hoặc 
hạn hán kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sản lượng, 
hoặc thậm chí là không thể sản xuất được. Các 
gia đình phụ thuộc vào trồng lúa phải đối mặt 
với rất nhiều khó khăn khi mùa mưa thay đổi. 

Người dân thường kêu ca về việc mưa “trái mùa” 
trong hai – ba năm trở lại đây. Nhiều người nói 
rằng cả hai mươi, ba mươi năm trước thường có 
lũ tiểu mãn vào tháng 5 - 6. Nhưng năm 2006 
thì tháng 2 đã có lũ tiểu mãn, còn năm 2007 và 
2008 là tháng 4.  

Ví dụ, nhà anh Hồ Sĩ Thuận và vợ là chị Nguyễn 
Thị Thẹo ở thôn Lương Điền bị mất vụ lúa xuân 
vào tháng 2 năm 2008 do trời rét đậm rét hại. 
Gia đình anh phải cấy lại đợt khác nhưng rồi lại 
bị mất do mưa mùa hè đến sớm vào tháng 4. 
Chính quyền địa phương huyện Hải Lăng cho 
biết khoảng 50-60% diện tích lúa và hoa màu 
trên toàn huyện năm qua đã bị thiệt hại do trời 

Khí hậu thay đổi làm dân chài khó đoán chắc khi nào họ có thể ra khơi an toàn.
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“không biết vì sao thời tiết lại thay đổi như vậy?”

Anh Hồ Sĩ Thuận, 46 tuổi, và vợ là Nguyễn Thị Thẹo, sống tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn. Gia 
đình anh chị có một ruộng lúa, ngoài ra còn cấy thuê cho một hộ khác và trồng rau màu. Anh 
chị có 5 con trai đều biết bơi. Anh Thuận cũng biết bơi, vì như anh nói nếu sống ở Lương Điền 
mà không biết bơi thì có ngày sẽ mất mạng. Tuy vậy chị Thẹo không tập bơi vì sợ nước.  

‘Lũ lụt ngày càng thất thường hơn so với 10 
năm về trước. Lụt năm 1999 là to nhất, nhưng 
năm ngoái thì cũng khá nghiêm trọng. Tháng 
10 năm ngoái, nước ngập tới đầu gối trong 
4 ngày. Trước đây lũ thường xảy ra 2 lần một 
năm, nhưng giờ thì là 4 lần. Mùa lũ cũng về 
sớm hơn trước. Năm ngoái, chúng tôi thu 
hoạch lúa trước mùa lũ chính cho chắc, nhưng 
lại mất vụ sắn, khoai lang, và đậu.

Rét đậm rét hại hồi tháng 2 làm mất vụ lúa. Gia 
đình có cấy lại nhưng sau đó gặp mưa lớn hồi 
tháng 4 và lại mất.   

Khi lũ về, chúng tôi đưa hết mọi thứ lên gác xép, 
kể cả thực phẩm, xoong nồi, thậm chí cả lợn gà 
cũng cho vào lồng treo lên. Không may là năm 
ngoái chúng tôi bị mất lồng gà trong cơn lũ.  

Trẻ con khiếp sợ vì gió và mưa lớn quá. Có người ở đội cứu hộ đi thuyền tới và đưa bọn trẻ tới trú ở 
trường học vì trường được làm bằng bê tông nên chắc chắn hơn.  

Năm nào chúng tôi cũng được xã tập huấn chống lũ. Chúng tôi dự trữ đồ ăn đủ cho cả tuần vì biết 
rằng phải chuẩn bị tốt trong những ngày lũ. Tuy nhiên, nếu có thêm thuyền và áo phao cứu hộ thì 
tốt hơn. Chúng tôi không thể chuyển nhà đi nơi khác vì đất đắt quá.  

Không biết vì sao thời tiết lại thay đổi như vậy? Vì sao ruộng vườn của chúng tôi lại bị tàn phá thế 
này? Chúng tôi rất lo bị mất nhà, mất mùa và phải bị đói’.
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rét kéo dài, và sau đó là lũ tiểu mãn hay mưa hè 
đến sớm. Thêm vào đó, cả chính quyền và người 
dân đều cho biết mùa lũ chính năm ngoái có 
tới 6 trận lũ, trong khi thông thường chỉ có 2 
hoặc 3.

Nam giới và phụ nữ nghèo sống tại các thôn 
vùng núi của Trầm Sơn cũng chịu ảnh hưởng 
nặng nề do thay đổi thời tiết, mặc dù phần lớn 
trong số họ không phụ thuộc nhiều vào trồng 
lúa như dưới xuôi. Đối với người dân Trầm Sơn, 
không dự đoán trước được thời tiết, nhất là đợt 
rét đậm rét hại kéo dài hồi tháng 2 năm 2008 và 
lũ về sớm gây tổn thất mùa màng từ lúa đến lạc, 
sắn, và tiêu. Người dân nơi đây sống trên vùng 
cao nên thường đối mặt với lũ quét gây lở đất. 
Lãnh đạo xã Hải Sơn cho biết năng suất trong 
vòng ba năm gần đây bị giảm đi dẫn tới việc 
phần lớn người dân vùng cao phải phụ thuộc 
nhiều hơn vào lâm nghiệp. Một số người thậm 
chí phải quay lại nghề kiếm xác vỏ của bom mìn 
còn sót lại sau chiến tranh. Hàng ngày họ phải đi 
bộ vài cây số vào rừng nhưng các phế liệu này 
thì ngày càng hiếm dần đi.

Bà Lê Thị Nay, 58 tuổi sống cùng gia đình tại thôn 
miền núi Trầm Sơn, xã Hải Sơn. Bà Nay đã sống 
cả đời tại thôn này và nhớ rằng chưa bao giờ 
thời tiết lại xấu như ba năm trở lại đây. Cũng như 
nhiều người khác, gia đình bà phải chuyển đổi 
sản xuất từ trồng lúa, hoặc tìm thêm việc khác 
bù lại phần thu nhập từ nông nghiệp bị mất do 
thời tiết thất thường gây ra. Hầu hết người dân 
thôn Trầm Sơn hiện nay sống nhờ vào các hoạt 
động lâm nghiệp như kiếm củi, chương trình 
quản lý rừng, làm chổi, hoặc dùng máy dò kim 
loại để tìm bom mìn còn sót lại từ chiến tranh để 
bán phế liệu.   

‘Hai mươi năm trước đây làm nông rất dễ vì có thể dự đoán 
được thời tiết. Hồi đó mùa khô không quá nóng và cũng ít lụt 
hơn. Năm ngoái, lúa vụ đầu nhà tôi bị mất do lũ về sớm. Nhà 
tôi chỉ thu được có khoảng 200 kg, nhưng lúa chất lượng kém 
phải dùng cho lợn ăn. Năm nay, trời rét đậm làm mạ chết hết.  

Giờ tôi trồng khoai lang ngoài ruộng lúa, một nửa để ăn, còn 
nửa kia để dành cho mùa đông, còn lá thì để nuôi lợn. Khoai 
lang chịu được mùa khô tốt hơn lúa, nhưng cũng không chịu 
được lũ lụt.  

Nhà tôi có một gác xép gỗ dùng làm sàn chống lũ làm từ năm 
1990. Khoảng 1/3 số các gia đình thôn này có sàn chống lũ 
thế này, còn ở những thôn dưới đồng bằng thì nhà nào cũng 
có. Chúng tôi phải đảm bảo có đủ lương thực cho 10 ngày khi 
mùa lũ đến. 

Chúng tôi rất lo về thời tiết. Năm nay có khi bị đói vì không trồng 
được lúa nên nhiều người trong thôn giờ vào rừng lấy gỗ, hoặc 
tìm các mảnh kim loại hay bom mìn sót lại từ hồi chiến tranh. 
Có khi kiếm được 100.000 đồng một ngày nhưng nguy hiểm 
lắm. Đã mấy năm nay tôi không đi, nhưng thấy mọi người nói 
là giờ tìm phế liệu cũng khó 
lắm. Chúng tôi không đi 
rừng vì sống nhờ vào 
tiền mấy đứa con đi 
làm thuê’.  
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Không thể tả hết những tác động khắc nghiệt 
của thời tiết đối với người dân nghèo ở Trầm 
Sơn. Chị Lê Thị Hương, 49 tuổi, vừa phải đối mặt 
với mất mùa, vừa phải đối mặt với trời rét ảnh 
hưởng tới đứa con gái 12 tuổi vốn đã bị tâm thần 
di truyền từ người cha bị nhiễm chất độc da cam 
từ thời chiến tranh. Đứa con gái của chị rất mẫn 
cảm với thời tiết. ‘Khi thời tiết thay đổi là nó khóc 
suốt đêm không ngủ’, chị cho biết.

Mùa màng của anh Cung, 49 tuổi, thì gần như 
thiệt hại hết do thời tiết và sâu bệnh. Anh cho 
biết giờ sâu bệnh nhiều hơn do thay đổi thời 
tiết. Vụ lạc của gia đình anh cũng bị thiệt hại do 
trời rét, và sau đó là mưa sớm phá hoại vụ đông 
–xuân. Tiếp đó, mưa mùa hè về sớm lại phá hỏng 
vụ hai. ‘Lẽ ra bây giờ đã thu hoạch lạc xong, nhưng 
vì năm nay bị chậm, mà lạc cũng chẳng có củ’, anh 
than phiền.

Là một xã ven biển, Hải An đặc biệt nhạy cảm 
với những thay đổi bất thường của thời tiết và 
những trận mưa to gió lớn không dự đoán được 
trước. Khoảng một nửa thu nhập của người dân 
trong xã là từ nghề chài lưới. Cũng giống như 
nhiều cộng đồng khác ở Quảng Trị, những năm 
gần đây, ngư dân nghèo dùng thuyền nhỏ đã 
gặp phải khó khăn do lượng cá gần bờ giảm đi.33 
Người dân nói rằng giờ không thể dự đoán trước 
được thời tiết bằng cách nhìn trời và xem thủy 
triều như trước nữa. Nhất là bão thì lại càng khó 
dự đoán. Một số người còn cho biết số ngày có 
thể đi biển đánh bắt giảm đi trong hai năm trở 
lại đây do những thay đổi thất thường của thời 
tiết như sóng to, gió lớn, mưa và rét đậm kéo dài. 
Đặc biệt, người dân than phiền về những ngày 
động trời và bão xảy ra liên tiếp hồi tháng 3 và 
tháng 4 vừa qua đã gây hậu quả nghiêm trọng. 
Nhiều gia đình có việc làm thêm hoặc nghề phụ 
khác, nhưng với nhiều hộ thì chỉ có duy nhất con 
đường lâm vào cảnh nợ nần.

Đã có một vài nghiên cứu sâu về việc người dân 
Quảng Trị đã đối mặt như thế nào với những 
thay đổi bất thường của thời tiết, nhất là những 

33 Nhóm chuyên trách giảm nghèo, xem trích dẫn trên đây, trang 18.
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“Tôi rất lo về việc thời tiết thay đổi trong hai 
năm trở lại đây.”

Anh Võ Việt Giá, 39 tuổi, sống cùng vợ và 5 con trai tại thôn ven biển Mỹ Thủy, xã Hải An. Nghề 
chính của anh là đi biển đánh cá thuê cho một người trong thôn. Nếu đánh được nhiều cá thì 
anh kiếm được 50.000 - 70.000 đồng/ngày. Những khi không đi đánh bắt được thì anh làm 
thuê hoặc đi khuân vác và kiếm được khoảng 30.000 đồng/ngày.  

‘Tôi rất lo về việc thời tiết thay đổi trong hai năm 
trở lại đây. Khi động trời, nhà ọp ẹp thế thì gió 
to có thể bị sập hoặc tốc mất mái, mà tôi cũng 
không đi đánh cá để kiếm tiền được.  

Gió ngoài biển thì mạnh hơn, và ngoài đó cũng 
nhiều bão hơn. Bão thường về từ tháng 9 hoặc 
tháng 10, nhưng gần đây tháng 3 và tháng 4 
đã có bão. Do thời tiết bất lợi nên hai năm qua 
chúng tôi đi biển ít hơn. 

Tôi nhớ đợt rét năm nay là tệ nhất. Rét quá, đợt 
đó mất khoảng 20 ngày tôi không đi biển được 
và không có việc làm. Thằng con tôi không 
chịu được rét. Bà con, họ hàng có cho chúng 
tôi thêm quần áo, nhưng toàn quần áo mỏng. 

Tôi phải đi làm thuê và khuân vác thêm nhưng 
tiền kiếm được thì ít hơn. Cuộc sống khó khăn 
quá vì vợ tôi bị lao đã 3 năm nay, mặc dù đã chữa bệnh 8 tháng nay và giờ đã khá hơn. Tôi thì bị 
bệnh thận nên chữa chạy cũng tốn kém. Nhà tôi hay phải vay tiền của anh em họ hàng. Giờ tôi 
đang nợ 4 triệu. 

Chúng tôi có biết về sự biến đổi của khí hậu và những hoạt động của con người dẫn đến hậu quả 
này. Chúng ta cần phải có một môi trường xanh hơn, trồng thêm nhiều cây thông, cây tràm để 
chống lở đất và chắn gió’.
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trận lụt tàn phá vào năm 1999. Các nghiên cứu 
này cho thấy các gia đình nghèo hơn thì có ít 
khả năng vượt qua và thích ứng như các hộ gia 
đình khá hơn.34 Nguyên nhân của điều này là do 
các hộ gia đình có thu nhập thấp thường:

Sống trong những ngôi nhà không kiên cố  w
và thường bị thiệt hại nhiều hơn khi bão lũ 
xảy ra. Họ sẽ phải tốn kém nhiều hơn để sửa 
hoặc gia cố lại nhà.

Bị tổn thương nhiều hơn khi dịch bệnh ảnh  w
hưởng đến vật nuôi và thiếu điều kiện vệ 
sinh.

Kinh tế hộ gia đình không đa dạng và thường  w
phụ thuộc nhiều hơn vào sản xuất lúa ở vùng 
xuôi hay rau màu ở vùng cao. 

Dễ bị đau ốm hơn, dẫn tới ít có thu nhập từ  w

các nghề phụ, chi trả y tế cao, và dễ mắc nợ.   

Ít có cơ hội tiếp cận với tín dụng và thường  w
phải vay ngắn hạn với lãi suất cao để trang 
trải cho các nhu cầu cấp thiết. 

Vấn đề mấu chốt là những khó khăn mà người 
nghèo phải đối mặt không chỉ là lũ lụt, mà còn 
là những áp lực nhiều mặt liên quan tới sinh kế 
của hộ gia đình. Điều này được minh chứng rõ 
ràng thông qua các bằng chứng thu thập được 
về ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết gần 
đây nhất tại 3 thôn. Những hộ gia đình có nhiều 
nguồn thu, có việc làm thêm, có thuyền lớn hay 
có sức khỏe tốt hơn thì có nhiều khả năng thu 
xếp khoản chi tiêu khẩn cấp để đối phó và vượt 
qua khó khăn.    

Ở Hải Lăng, phụ nữ thường là đối tượng chịu ảnh 
hưởng nhất của lũ lụt. Cùng với những thiên tai 
xảy ra ở các nước châu Á, số phụ nữ bị chết do lũ 
lụt thường cao hơn nam giới. Điều này có nhiều 
lý do khác nhau, nhưng một trong số các lý do 
là có nhiều phụ nữ không biết bơi. Các bằng 
chứng cho thấy rõ rằng nhiều khi phụ nữ và các 
em gái không được khuyến khích học bơi như 
nam giới và các bé trai. Những phong tục xã hội 
và hạn chế về hành vi đã dẫn tới điều này. Ngoài 
ra cũng có những nguyên nhân khác như phụ 
nữ phải ở nhà nhiều hơn để chăm sóc con cái 
hoặc người già ốm đau do thời tiết; họ thường là 
người phải đi kiếm củi và nước sạch sau khi xảy 
ra thiên tai; và họ cũng phải vượt qua nhiều cản 
trở hơn về mặt xã hội để có thể đóng vai trò lãnh 
đạo trong cộng đồng hoặc tham gia các khóa 
học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

34 Malin Beckman, Lê Văn An, Lê Quang Bảo, ‘Sống chung với lũ: Các chiến lược ứng phó và thích ứng của các hộ gia đình và cơ quan 
địa phương ở miền trung Việt nam’, Oxfam, 2002, và Malin Beckman, ‘Xã hội kiên cường  – Những người bị tổn thương. Nghiên cứu 
về ứng phó thiên tai và vượt qua lũ lụt ở miền trung Việt Nam’ , luận văn tiến sỹ,  Đại học Uppsala, Thụy Điển, tháng 1/2007.

Nhà cửa của các gia đình nghèo thường không kiên cố nên dễ bị thiệt hại khi bão lũ xảy 
ra do đó họ sẽ phải tốn kém nhiều hơn để gia cố lại.
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Thích ứng với lũ: cách tự cứu mình

Ngày 2/11/1999, một cơn bão khốc liệt đã gây 
mưa đến 2.000mm trong 4 ngày ở miền Trung 
Việt Nam, gây ra cơn lũ lịch sử. Khoảng 500 người 
đã thiệt mạng. Chỉ tính riêng huyện Hải Lăng đã 
có 29 người chết, thiệt hại kinh tế được ước tính 
lên đến hơn 10 triệu đô la Mỹ. Tiếp sau đó là trận 
lũ mùa đông cuối năm 2007 được coi là trận lũ 
lớn nhất kể từ năm 1999, mặc dù nó xảy ra thành 
6 đợt khác nhau. Tuy nhiên chính quyền huyện 
cho biết chỉ có 2 người chết vào năm 2007 dù 
đợt lũ này gây thiệt hại kinh tế lớn hơn hồi 1999, 
và gây ngập cao hơn từ 20 đến 50cm. Vậy điều 
gì đã thay đổi?

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ và người dân địa 
phương cho biết họ đã tiến hành một số hoạt 
động từ năm 1999 đến 2007 để đảm bảo người 
dân chuẩn bị tốt hơn trước khi có lũ:

Năm 1999 chưa có thuyền lớn và chỉ có một  w
số ít áo phao. Hiện nay huyện đã có 8 thuyền, 
5 ca-nô, và 500 áo phao.  

Trước năm 1999 nhiều hộ gia đình không có  w
sàn chống lũ. Hiện nay, tất cả các nhà ở vùng 
xuôi và nhiều nhà ở vùng cao đều đã dựng 
sàn gác trong nhà.

Nhà cửa được xây dựng chắc chắn hơn, và  w
nếu có điều kiện kinh tế thì làm 2 tầng. Ở cấp 
xã thì xây thêm trường học 2 tầng để có thể 
dùng làm nơi sơ tán. 

Người dân đã chuẩn bị tốt hơn thông qua  w
việc đảm bảo có đủ lương thực dự trữ cho 7 
ngày. Ở một số hộ, lợn gà được cho vào lồng 
và treo lên gác xép trong nhà.    

Các hệ thống cảnh báo sớm đã được củng cố  w

để thông báo cho người dân kịp thời trước 
khi bão lũ về.   

Người dân thay đổi chu kỳ sản xuất nông  w
nghiệp để thích ứng với thời tiết như thu 
hoạch lúa cũng như các vụ mầu khác trước 
khi lũ lớn tràn về, sử dụng các giống lúa ngắn 
ngày khác nhau, hoặc trồng các hoa mầu có 
khả năng chống chọi cao như sen.  

Đã có hơn 10.000 con lợn bị chết trong trận  w
lụt năm 1999. Hiện nay người dân tìm cách 
bán gia súc trước mùa lụt chính chứ không 
nuôi chờ đến Tết Âm lịch. 

Nhiều người dân ở Hải Lăng chia sẻ cách họ đối 
phó với thiên tai. Bà Lê Thị Thanh Thủy, 52 tuổi, 
góa chồng, sống lại thôn Lương Điền cho biết 
bà và gia đình từ lâu đã biết cách chằng buộc 

Nhiều nhà có sàn chống lũ.
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nhà cửa kỹ càng, nhưng mới ba năm gần đây bà 
cũng đã học được cách thu hoạch vụ lúa trước 
mùa lũ chính, không trồng sắn trong mùa lũ, 
và trồng thêm cây ở gần sông để phòng hộ tốt 
hơn. Anh Trần Văn Sơn, 34 tuổi ở thôn Trầm Sơn  
thì cho biết năm 2005, cũng giống như nhiều 
người khác, anh đã chuyển từ trồng lúa vụ hè 
thu sang trồng sắn và hồ tiêu vì những giống 
cây này có khả năng chịu đựng thời tiết tốt hơn. 
Thật không may là anh đã bị mất cả đàn gà và 
lợn trong mùa lụt năm 2007 khi đang tham gia 
đội cứu hộ của thôn.   

Khả năng ứng phó của mỗi gia đình ở Hải Lăng 
thật đáng ghi nhận. Tuy nhiên, khía cạnh quan 
trọng nhất trong công tác chuẩn bị đối phó cho 
mùa lũ lụt của người dân chính là sự tham gia 
tích cực của họ vào các khóa tập huấn về Quản 
lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng do Ban 
Phòng chống lụt bão và Hội Chữ thập đỏ địa 
phương tổ chức, với sự hỗ trợ của các tổ chức 
quốc tế khác nhau. Oxfam Hồng Kông (OHK) đã 
thiết kế các khóa tập huấn dựa trên kinh nghiệm 
của người dân về cách đối phó với thiên tai, và 
đã hướng mục tiêu vào sự tham gia của phụ nữ 
là nhân tố chính của thành công.

Hải Lăng không phải là huyện miền trung duy 
nhất ở Việt Nam mà hoạt động của Oxfam được 
thực hiện với những kết quả tốt. Ví dụ, OHK đã 
hỗ trợ các hoạt động Quản lý rủi ro thiên tai dựa 
vào cộng đồng từ năm 2002 tại xã Phương Mỹ, 
huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Các nhóm tình 
nguyện viên đã được đào tạo về các kỹ năng cứu 
hộ, cấp cứu cũng như cách chuẩn bị lương thực 
cũng như các vật dụng khác trong mùa lũ lụt. 

Có sự tham gia tích cực của người dân vào các 
buổi tập huấn và việc chuẩn bị đối phó với thiên 
tai ở Phương Mỹ chính là lý do vì sao năm 2007 
mặc dù nước lụt cao tới 3-4 mét nhưng không 
có thiệt hại về người tại đây.   

Một nghiên cứu trên phạm vi rộng thực hiện 
năm 2004 về việc các thôn của huyện Hải Lăng 
phục hồi từ trận lụt năm 1999 đã kết luận rằng 
các yếu tố chính quyết định khả năng của hộ gia 
đình và cộng đồng vượt qua khó khăn là:35

Các tổ chức ở địa phương có thẩm quyền và  w
có khả năng tổ chức các hoạt động tập thể. 

Chính quyền địa phương năng động, kết hợp  w
chặt chẽ với thôn xóm.  

Sự phân chia các nguồn lực tương đối công  w
bằng trong các xã.  

Mức độ đồng đều của cộng đồng. w

Vai trò quan trọng của các tổ chức quần chúng 
cũng được nhấn mạnh trong các kết luận của 
một nghiên cứu chi tiết về các trận lũ lụt tại 
đồng bằng sông Cửu Long năm 2001.36 Theo 
nghiên cứu này thì người dân địa phương chính 
là nguồn lực quan trọng nhất đối với công tác 
cứu hộ, phòng hộ, vượt qua và phục hồi tổn thất, 
hay nói cách khác là đối với việc ‘sống chung với 
lũ’. Những cố gắng và nỗ lực của người dân là 
nguyên nhân quan trọng nhất để chuẩn bị cho 
mùa lũ năm 2001, giảm bớt thiệt hại về người và 
tài sản, và phục hồi nhanh hơn so với năm 2000. 
Việc nâng cao nhận thức về cách giảm thiểu rủi 
ro của lũ lụt đóng vai trò rất quan trọng. Điều 

35 Beckman, Xã hội kiên cường, trang 156
36 Koos Neefjes, Sống chung với lũ, tài liệu trình bày tại hội thảo quốc gia tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ‘Bài học từ lụt bão’, 31/7/2002.
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hoạt động của oxfam tại huyện hải Lăng

Từ năm 2005 Oxfam Hồng Kông đã hỗ trợ tập huấn cho người dân huyện Hải Lăng về các 
biện pháp chuẩn bị trước mùa lũ chính và thích ứng với những tác động của nó. Từng thôn 
xã đã thành lập Ban phòng chống lụt bão hay Đội xung kích có đến 20-25 người là thành 
viên của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên, nhằm điều phối công tác chuẩn bị và bảo dưỡng 
các thiết bị như tàu thuyền, loa cầm tay, đèn pin, và áo phao. Các thành viên của Đội cũng dự 
trữ các mặt hàng dùng trong trường hợp khẩn cấp (như mì, gạo, muối, xăng) và xây dựng kế 
hoạch sơ tán đến trường học hoặc các tòa nhà cao tầng.   

Các hệ thống cảnh báo sớm đã được củng 
cố và cập nhật. Các tình nguyện viên đến 
từng hộ gia đình nhắc nhở về việc chuẩn bị 
những thứ cần thiết cho mùa bão lũ, nhất là 
dự trữ đủ lương thực trên gác xép. Cây cao 
và các cành cây gần đường dây điện đã được 
cắt nhằm tránh việc phá hỏng đường điện 
trong cơn bão.   

Tại các khóa tập huấn, người dân được học 
các kiến thức cơ bản về vệ sinh và sức khỏe, 
về cách làm thuyền từ thân cây chuối. Người 
dân được tham gia diễn tập các tình huống 

thiên tai (xem ảnh). Phụ nữ được đặc biệt khuyến khích tham gia tập huấn, một số nhóm tình 
nguyện viên đã đạt tỷ lệ 50% là phụ nữ tham gia.   

Bà Tuyết ở xã Hải Sơn đã tham gia nhiều lớp tập huấn cho biết bà đã mua xăng, gạo, muối và 
đèn pin nhiều hơn trước khi mùa lũ về. Bà cũng đã nâng cao nền nhà và bán vật nuôi trước 
khi bão về. Theo bà Tuyết, trước những trận lũ năm 1999, người dân không được thông báo 
rõ về những gì sắp xảy ra và cách ứng phó như thế nào, nhưng giờ thì người dân cảm thấy đã 
chuẩn bị tốt hơn và nhận thức được những nguy hiểm có thể xảy ra.

Diễn tập cứu hộ ở Hải Lăng.

này có thể đạt được thông qua kinh nghiệm đối 
phó với lũ lụt của chính cộng đồng, và chương 
trình tập huấn cho cán bộ, nhân viên và các tình 
nguyện viên của các tổ chức quần chúng và giáo 
viên. Bản báo cáo này cho biết ‘người dân chính 

là cứu tinh của mình’. Tuy nhiên báo cáo cũng 
khuyến cáo rằng nhận thức và kiến thức của 
người dân cần phải được nâng cao và thường 
xuyên được nhắc lại. 
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Người dân giúp nhau dựng lại nhà sau lũ.
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Bộ TN&MT đã chịu trách nhiệm trình nộp các 
tài liệu quốc gia ban đầu của Chính phủ lên 
UNFCCC năm 2003. Những tài liệu này bao gồm 
các đánh giá ban đầu về tác động tiềm năng của 
biến đổi khí hậu đối với các hoạt động kinh tế 
cơ bản, tổng quan về các ngành bị ảnh hưởng 
và một số giải pháp thích ứng cho nguồn nước, 
nông nghiệp, vùng bờ, lâm nghiệp và các ngành 
khác. Tháng 12 năm 2007, Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng đã ký quyết định xây dựng Chương 
trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi 
khí hậu (CTMTQG) mà bản dự thảo đã được Bộ 
TN&MT gửi ra lấy tham vấn từ tháng 3 năm 2008.  
CTMTQG được chính thức xem là bộ khung 
chính đối với công tác quản lý và điều phối các 
hoạt động về biến đổi khí hậu nhằm đạt được 
các mục tiêu phát triển bền vững trong tương 
lai.  CTMTQG bao gồm một bản đánh giá về các 
tác động của biến đổi khí hậu đối với các vùng 
và ngành khác nhau, các giải pháp nhằm nâng 
cao nhận thức về biến đổi khí hậu, và một cơ cấu 

tổ chức nhằm thực hiện Chương trình. Đầu năm 
2008, Bộ NN&PTNT cũng cho lưu hành văn bản 
dự thảo về Chương trình Hành động nhằm thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu đối với 
từng ngành để đóng góp vào CTMTQG. 

Cần phải nhấn mạnh rằng Việt Nam có thể dựa 
trên bề dày lịch sử về những ứng phó thể chế 
đối với thiên tai, bão và lũ lụt. Cơ quan đầu mối 
là Ủy ban Phòng chống lụt bão Trung ương 
(UBPCLBTƯ) đã được thành lập và hoạt động 
từ năm 1955.  Một số Bộ và tổ chức khác như 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có hoạt động từ cấp 
trung ương tới cấp xã, là các thành viên chính 
của UBPCLB. Các chiến lược quốc gia được thiết 
kế nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và bao gồm 
hàng loạt các giải pháp như thành lập các trung 
tâm dự báo thiên tai trên toàn quốc, xây dựng 
các hành lang chống bão, và thực hiện các hoạt 
động nâng cao nhận thức. Tuy nhiên, các chiến 
lược này mới chỉ tập trung vào ứng phó khẩn 

kế hoạch của Chính phủ về 
biến đổi khí hậu và thích ứng

Việt Nam đã nhận thấy những mối nguy và thách thức của hiện tượng trái đất ấm 
lên do con người gây ra. Việt Nam đã thông qua Công ước khung của Liên Hợp 
Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) năm 1994 và Hiệp định thư Kyoto năm 2002. 
Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chính phủ đứng đầu về thực hiện UN-
FCCC và Hiệp định thư Kyoto cũng như tất cả các hoạt động liên quan đến biến 
đổi khí hậu.
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cấp đối với các thay đổi của thời tiết trước mắt 
và tái xây dựng sau đó, mà chưa tập trung vào 
thích ứng dài hạn đối với biến đổi khí hậu trong 
tương lai. Các chiến lược này cũng chưa được 
lồng ghép vào các chính sách rộng hơn phục vụ 
cho xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn 
bền vững.37

Cũng cần nhấn mạnh rằng Chính phủ và các 
chính quyền địa phương không đủ ngân sách 
cho các hoạt động về thích ứng với biến đổi khí 
hậu. Ví dụ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, là một 
khu vực dễ tổn thương đối với lũ lụt, chỉ có tổng 
ngân sách là 500 triệu đồng/năm cho công tác 
quản lý rủi ro thiên tai, chưa tính đến ảnh hưởng 
của biến đổi khí hậu đến cộng đồng. Theo cán 
bộ của Bộ NN&PTNT, tổng số ngân sách cần cho 
công tác quản lý thiên tai và gia cố hệ thống 
đê giai đoạn 2010-2020 là 1.200 tỷ đồng (tương 
đương 750 triệu đô la Mỹ), chưa tính đến các kế 
hoạch về biến đổi khí hậu. 

Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc đã kết 
luận, kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy để có 
thể thực hiện công tác lập kế hoạch thích ứng 
một cách hiệu quả tại các nơi có rủi ro cao cần 
phải đầu tư lớn hơn rất nhiều so với khả năng tài 
chính của từng chính phủ hoạt động riêng lẻ.38 
Xây dựng các hệ thống đê mới hay củng cố các 
hệ thống hiện có nhằm đối phó với nước biển 
dâng đòi hỏi những khoản ngân sách rất lớn. 
Một chuyên gia hàng đầu về thủy lợi của Việt 
Nam ước tính rằng Chính phủ sẽ cần khoảng 600 
triệu đô la Mỹ vào năm 2020 để củng cố và nâng 

cao hệ thống đê hiện tại trên toàn bộ vùng ven 
biển từ miền Trung tới các tỉnh miền tây Nam 
bộ của Việt Nam.39 Khó khăn về chi phí mới chỉ 
là một phần. Ngoài ra, rất khó có thể biết chính 
xác được nước biển sẽ dâng lên bao nhiêu trong 
tương lai. Điều này dẫn đến việc lập kế hoạch 
cho năm 2020 cũng mang tính mạo hiểm. Tuy 
nhiên, điểm mấu chốt là hệ thống đê điều 
phòng chống lũ lụt mới chỉ là một phần của bất 
kỳ giải pháp nào. Hàng loạt các hoạt động thích 
ứng như sự phục hồi của cộng đồng và nâng 
cao năng lực cho các Bộ ngành liên quan từ cấp 
trung ương tới cấp tỉnh sẽ phải là một phần của 
kế hoạch quốc gia và ưu tiên tài trợ quốc tế.   

Bộ TN&MT được biểu dương về những kết quả 
mà Bộ và các cơ quan đối tác đã đạt được trong 
việc xây dựng CTMTQG, và sự sẵn sàng tiếp nhận 
các ý kiến đóng góp từ phía các nhà tài trợ quốc 
tế về nội dung bản kế hoạch. Tuy nhiên, Chương 
trình cần được củng cố theo 4 cách như sau:

Phụ nữ và nam giới nghèo là đối tượng dễ bị 1. 
tổn thương nhất do tác động của biến đổi 
khí hậu, do đó họ phải là trọng tâm của bất 
kỳ một kế hoạch nào về giảm thiểu rủi ro và 
thích ứng với các tác động này. Đặc biệt, phụ 
nữ là những người dễ bị tổn thương nhất bởi 
tác động của thời tiết khắc nghiệt vì vậy, họ 
phải là đối tượng chính của các nghiên cứu 
và phân tích để xem xét phụ nữ chịu các ảnh 
hưởng gì khác biệt, và nhu cầu và quan tâm 
của họ cần được đáp ứng như thế nào.  

37 Chaudhry and Ruysschaert, xem trích dẫn trên đây, trang 8-9
38 Chương trình Phát triển của Liên Hiệp quốc, Báo cáo phát triển con người năm 2007/8, trang 175. 
39  ‘Việt Nam cần phải nâng cấp phòng hộ đê’, bài của AFP, 27/3/2008
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Bài học và kinh nghiệm đối phó với các hiện 2. 
tượng thời tiết cực đoan và thích ứng với biến 
đổi khí hậu của phụ nữ và nam giới nghèo ở 
cấp hộ gia đình và cộng đồng phải được xây 
dựng từ dưới lên. Chính sự tham gia tích cực 
của người dân vào việc thiết kế và thực hiện 
các kế hoạch thích ứng cũng đủ để xây dựng 
cho cộng đồng khả năng vượt qua các tác 
động của thời tiết.   

Vì biến đổi khí hậu là mối đe dọa nguy hiểm 3. 
đối với sự phát triển của con người nói chung 
nên sự tham gia và hợp tác của các cơ quan 
Bộ ngành khác cũng như của thành phần tư 
nhân đóng vai trò rất quan trọng. Các giải 
pháp thích ứng của quốc gia cần phải có 
những nội dung như sinh kế, quản lý nước, 
giáo dục, chăm sóc sức khỏe v.v. do đó cần 
có sự tham gia và hợp tác của tất cả các Bộ 
ngành trong công tác lập kế hoạch thích 
ứng. Thêm vào đó, các mối quan tâm về thích 
ứng sẽ cần được lồng ghép vào các kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và trung 
ương, nhất là từ giai đoạn 2010-2020. 

Nhận thức về biến đổi khí hậu ở cấp tỉnh 4. 
chưa đồng đều. Do đó, cần phải thực hiện 
nhiều hoạt động tham vấn mang tính thực 
tế hơn nữa, ví dụ như các cuộc hội thảo 
cấp vùng được Bộ NN&PTNT tổ chức vào 
tháng 5/2008 tại các tỉnh Nam Định, Hà Tĩnh, 
Bến Tre nhằm nâng cao nhận thức của địa 
phương và đóng góp cho các kế hoạch phát 
triển địa phương.   

Thích ứng cần được lồng ghép vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
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So sánh kinh nghiệm của Bến Tre và Quảng Trị 
cho thấy việc áp dụng kinh nghiệm của người 
dân  và cách ứng phó của họ với thiên tai đem lại 
kết quả khác nhau. Cho tới nay, Bến Tre mới chỉ 
có rất ít kinh nghiệm về ứng phó với thiên tai và 
chưa được chuẩn bị tốt cho tương lai. Trong khi 
đó  Quảng Trị với kinh nghiệm từ huyện Hải Lăng 
cho thấy có thể giảm thiểu rủi ro từ lũ lụt. Dựa 
vào kinh nghiệm của người dân để họ trở thành 
nhân tố tích cực trong việc thực hiện các chính 
sách ở cấp cộng đồng là trọng tâm của sự thành 
công. Cần phải ưu tiên hàng đầu cho việc ‘nhân 
rộng’ những kinh nghiệm ở cấp cộng đồng lên 
cấp quốc gia.   

Những bằng chứng ở Quảng Trị cho thấy rằng 
bên cạnh việc tạo thu nhập, phụ nữ đóng vai trò 
trung tâm trong nền kinh tế hộ gia đình như giữ 
ngân sách cho gia đình, chăm lo ruộng vườn, và 
gia súc. Ngoài ra, họ còn làm rất nhiều những 

việc không có thu nhập như chăm sóc con cái, 
chuẩn bị dự trữ thực phẩm phòng chống lụt 
bão, và tham gia các khóa tập huấn giảm nhẹ 
rủi ro thiên tai. Các vai trò đó của phụ nữ thường 
bị bỏ qua vì không đem lại ‘nguồn thu’ vì vậy, 
chúng cần phải được lồng ghép đầy đủ vào các 
chính sách phát triển của chính phủ hoặc quốc 
tế phục vụ cho công tác giảm nghèo và giảm 
nhẹ tổn thương do tác động của thiên tai đối với 
các hộ gia đình nghèo.   

Kinh nghiệm của Oxfam trên thế giới cho thấy 
việc kết hợp sự hỗ trợ mạnh mẽ về thể chế và sự 
tham gia tích cực của cộng đồng đã góp phần 
giảm thiểu những tổn thương mà thiên tai gây 
ra cho con người. Những thay đổi khắc nhiệt của 
thời tiết không phải lúc nào cũng dẫn tới thảm 
họa, mà điều đó phụ thuộc vào mức độ dễ bị 
tổn thất của người dân địa phương cũng như 
khả năng chống chọi của họ. Ví dụ, trong những 

Bản báo cáo này cung cấp đôi nét về ảnh hưởng nghiêm trọng đối với con người 
do biến đổi khí hậu hiện đã và đang xảy ra ở Việt Nam.  Rõ ràng là phụ nữ và nam 
giới nghèo là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các hiện tượng thời 
tiết cực đoan, và cũng sẽ là người dễ bị lâm vào tình trạng tổn thương do các tác 
động sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng các cộng đồng ở Việt Nam đã chứng minh 
rằng họ có khả năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu ở cấp hộ gia đình và 
cấp thể chế địa phương. Hỗ trợ ngay tại địa phương đóng vai trò then chốt trong 
việc giúp cho người dân vượt qua những khó khăn mà họ phải đối mặt. 
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năm gần đây, Băng-la-đét thường bị ảnh hưởng 
của lũ lụt do bão gây nên. Tuy nhiên, số người 
thiệt mạng do lũ lụt đã giảm đi vì quốc gia này đã 
đầu tư một cách nghiêm túc vào công tác chuẩn 
bị trước khi lũ về như có nơi trú ẩn an toàn, và 
sự ứng phó dựa vào cộng đồng được thực hiện 
tốt hơn như kế hoạch sơ tán, hệ thống cảnh báo 
sớm và huy động đội ngũ tình nguyện viên.40 
Ngược lại, cơn bão Nargis đổ bộ vào Myanma 
hồi tháng 5 năm 2008 cho thấy sự nghèo đói 
và những đầu tư chưa đầy đủ của Chính phủ có 
thể làm cho một thiên tai trở thành một thảm 
họa của con người. Những thiệt hại mất mát về 
người và tài sản xảy ra vì lý do này nhiều hơn là 
sức phá hoại của chính cơn bão.41

Một nghiên cứu gần đây về kinh nghiệm của 
Oxfam trên hơn 100 quốc gia cho thấy rằng sự 
kết hợp hiệu quả của người dân và Nhà nước là 
biện pháp tốt nhất đảm bảo cho phát triển và 
xóa đói giảm nghèo.42 Người dân có trách nhiệm 
là nhân tố quan trọng để giúp cho Nhà nước 
hoạt động có hiệu quả trong việc chấm dứt đói 
nghèo. Nhà nước đủ quyền lực để điều hành 
quá trình phát triển đóng vai trò quan trọng đối 
với sự phồn vinh của đất nước và công bằng xã 
hội. Sự kết hợp này cũng là phương án tốt nhất 
để chuẩn bị đối với biến đổi khí hậu.  

Những ví dụ của nam giới và phụ nữ nghèo ở 
Bến Tre và Quảng Trị cũng cho thấy mối quan 
hệ thực chất giữa giảm nhẹ rủi ro thiên tai, các 
chương trình sinh kế, và xoá đói giảm nghèo 
trong công tác lập kế hoạch về biến đổi khí hậu. 

Ví dụ, thua lỗ trong nuôi tôm dẫn tới việc người 
nghèo ít có khả năng vượt qua những tác động 
của thời tiết. Bất cứ sự khuyến khích bỏ vốn hay 
các đầu tư khác cho một ngành đều phải tính 
đến những phân tích rủi ro của thiên tai và các 
xu hướng của khí hậu. 

Tập huấn nâng cao nhận thức đóng vai trò rất 
quan trọng. Vào tháng 4 năm 2007, công ty 
nghiên cứu thị trường Nielsen đã thông báo kết 
quả một cuộc khảo sát trực tuyến 25.000 người 
trên toàn thế giới xem chúng ta quan tâm tới 
việc trái đất nóng lên như thế nào. Việt Nam 
đứng thứ 36 trên tổng số 47 quốc gia được khảo 
sát.43 Điều này có vẻ không phù hợp khi Việt 
Nam là một trong những quốc gia chịu tổn thất 
lớn nhất trên thế giới do biến đổi của khí hậu. 
Kinh nghiệm của Bến Tre và Quảng Trị khẳng 
định kinh nghiệm chung của Oxfam là ở nhiều 
nơi, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về các 
vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, đồng 
thời họ thiếu thông tin, biện pháp, công cụ, và 
kinh nghiệm để đối mặt. Một số hoạt động tập 
huấn cho các đối tượng chính và lãnh đạo của 
cộng đồng đã bắt đầu được thực hiện, nhưng 
cần phải triển khai rộng hơn nữa và phụ nữ cần 
được khuyến khích là nhân tố chính tham gia 
hoạt động này.  

Như đã nói trên đây, những cộng đồng nghèo ở 
Việt Nam có thể sẽ phải trả giá cao đối với việc 
biến đổi khí hậu toàn cầu mặc dù họ không phải 
là nguyên nhân gây ra. Năm 2004 Việt Nam thải 
ra trung bình khoảng 1,1 tấn khí CO2 trên một 

40 Từ báo động về thời tiết đến báo động về khí hậu, Tài liệu của Oxfam, tháng 11/2007, trang 13
41 Andrew Revkin, ‘Nghèo đói và Chính sách cho người nghèo làm xấu đi tác động của bão’, New York Times, 18/5/2008. 
42 Duncan Green, Từ đói nghèo đến quyền lực: Làm thế nào để người dân có trách nhiệm và Nhà nước hoạt động hiệu quả có thể 

làm thay đổi thế giới, Oxfam UK, tháng 6/2008.
43 Khảo sát trực tuyến toàn cầu của công ty Nielsen, Quan tâm hàng đầu và thứ hai trong thời gian 6 tháng tới đây: Trái đất nóng lên, 

4/6/2007, trang 1.
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người dân, đưa Việt Nam đứng thứ 121 trên toàn 
thế giới về lượng khí thải tính trên đầu người. 
Nếu tính toàn bộ lượng GHG thì Việt Nam đã thải 
1,6 tấn trên một đầu người vào năm 2000, xếp 
thứ 155 trên toàn thế giới, so với 10,5 tấn trên 
một đầu người ở các nước trong liên minh châu 
Âu, 11 tấn ở Anh, 25,8 tấn ở Ôxtralia, và 10,8 tấn 
ở Nhật Bản.44 

Các quốc gia đang phát triển không có đủ ngân 
sách cho các hoạt động thích ứng trên toàn 
quốc, và những quốc gia này cũng không thể 
chịu những chi phí này một mình. Nhiều quốc 
gia đang phát triển góp phần ít nhất đối với việc 
biến đổi khí hậu nhưng lại phải chịu nhiều tổn 
thất từ những tác động của nó. Oxfam dự tính 
rằng hoạt động về thích ứng ở tất cả các quốc 
gia đang phát triển sẽ tốn ít nhất là 50 tỷ đô la 
một năm, và sẽ còn hơn thế rất nhiều nếu lượng 

khí nhà kính thải ra không giảm đi với tốc độ đủ 
để có thể giữ cho trái đất không nóng thêm quá 
2oC. Các quốc gia có lượng khí thải lớn và thu 
nhập cao phải chịu trách nhiệm về việc gây ra 
biến đổi khí hậu, và họ cũng đủ khả năng hỗ trợ 
các quốc gia khác trong việc giải quyết những 
tác động của biến đổi khí hậu. Đây là khoản hỗ 
trợ tài chính mới thêm vào cam kết từ lâu của họ 
là sẽ dành 0,7% thu nhập quốc dân cho Hỗ trợ 
phát triển chính thức (ODA).45 Tuy nhiên tới nay, 
Mỹ, EU, Nhật Bản, Ôxtralia, và Canada - những 
quốc gia chịu trách nhiệm chính về việc hỗ trợ 
tài chính cho các hoạt động thích ứng mới chỉ 
hỗ trợ một phần rất nhỏ so với yêu cầu. Những 
cam kết của các quốc gia này cần phải được 
thực hiện khẩn trương để cộng đồng quốc tế 
thực hiện nghiêm túc công tác hỗ trợ phát triển 
phục hồi do tác động của khí hậu.  

Điều cuối cùng, như đã được nhấn mạnh trong 
bản báo cáo này, công tác lập kế hoạch đối với 
sự biến đổi khí hậu phải được xây dựng dài hạn, 
và lồng ghép một cách có hệ thống vào tất cả 
các ngành phát triển mũi nhọn và các Bộ ngành 
quan trọng. Lý do là vì tất cả công tác quản lý 
rủi ro thiên tai, xoá đói giảm nghèo và phát triển 
bền vững đều gắn kết chặt chẽ với nhau. Các 
chính sách công nhằm giảm đói nghèo, giảm 
bớt tổn thất, chi phí trung và dài hạn, và lập kế 
hoạch về biến đổi khí hậu đều phải kết hợp với 
nhau. Oxfam và nhiều tổ chức phát triển khác tại 
Việt Nam hiện đã lồng ghép các chương trình 
quản lý rủi ro thiên tai vào các chương trình sinh 
kế và phát triển, đồng thời sẵn sàng phối hợp 
chặt chẽ hơn với Chính phủ để đảm bảo tương 
lai phát triển của Việt nam có khả năng phục hồi 
với tác động của biến đổi khí hậu.

44 Tất cả các số liệu được trích dẫn từ CAIT (Công cụ các chỉ số phân tích khí hậu), có tại http://cait.wri.org.  
45 Oxfam, Cấp ngân sách cho các hoạt động thích ứng, xem trích dẫn trên đây. 

Thật bất công khi người dân nghèo ở Việt Nam có thể sẽ phải trả giá cao đối với việc biến 
đổi khí hậu toàn cầu mặc dù họ không phải là người gây ra.
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