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CHƯƠNG 1

GIỚI
GIỚI THIỆU

1.1
dễ
Gi ớ i thi ệ u chung và m ụ c tiêu c ủ a đánh giá t ình tr ạ ng d
ễ b ị t ổ n thương
Báo cáo này trình bày một phần kết quả đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương tại tỉnh Quảng Bình nhằm xác định
những can thiệp thích ứng với hệ sinh thái (EbA) phù hợp. Nghiên cứu này do nhóm tư vấn thực hiện với sự tham gia
của hai tư vấn quốc tế do ICEM thuê tuyển (thông qua hợp đồng của GIZ với ICEM); và 6 tư vấn trong nước do GIZ trực
tiếp thuê tuyển. Báo cáo này tập trung vào thực hiện đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương (VA) và xác định các phương
án EbA ở cấp tỉnh. Một báo cáo đi kèm sẽ tập trung vào VA ở cấp địa phương (cộng đồng) tại 2 khu vực được lựa chọn
của tỉnh Quảng Bình. Các hoạt động VA ở cấp tỉnh và cấp địa phương tương tự cũng được nhóm tư vấn thực hiện tại
tỉnh Hà Tĩnh. Hai báo cáo VA của Quảng Bình (cùng với 2 báo cáo VA của Hà Tĩnh) nằm trong chuỗi hoạt động chung
của Dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam”.
Mục tiêu chính của đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương là phân tích tất cả các khía cạnh của tình trạng dễ bị tổn
thương (tính lộ diện, tính nhạy cảm và năng lực thích ứng); cung cấp số liệu và đưa ra khuyến nghị về quyết định đưa
khái niệm EbA vào quá trình lập kế hoạch và chính sách của tỉnh; đồng thời đề xuất các giải pháp EbA lần đầu được
thực hiện tại các hệ sinh thái mặt đất được lựa chọn.
Bản báo cáo đầu tiên của nhóm dự án mô tả phương pháp tiếp cận chung để thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ này.
Bản báo cáo giới thiệu những khái niệm và phương pháp đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương nhằm thích ứng với biến
đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái trong đó nhấn mạnh đến ý tưởng để thực hiện EbA: các yếu tố về sinh thái, xã hội và
kinh tế là không thể tách rời. Các hệ sinh thái tự nhiên là nền tảng cho sự tồn tại của con người cũng như của tất cả các
hoạt động kinh tế. Tuy nhiên những nền tảng sinh thái này đã và đang bị thay đổi một cách đáng kể và ở một số nơi thì
hệ sinh thái tự nhiên này đã bị xuống cấp so với hiện trạng ban đầu do quá trình con người thực hiện các hoạt động
sinh kế (hoạt động kinh tế) theo phương thức không bền vững. Hiện nay, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng thêm
những áp lực đối với hệ thống tự nhiên vốn đã bị tác động xấu trước các hoạt động của con người và có thể gây ra
những hậu quả nghiêm trọng. (Người đọc tham khảo thêm báo cáo đầu tiên để có thông tin cụ thể).
Những nhiệm vụ gắn với mục tiêu đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương (VA) cụ thể như sau:
•

Thực hiện đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu ở 2 tỉnh Quảng Bình và Hà
Tĩnh một cách đa diệ
diện, đa ngành và tổ
tổng thể
thể trên cơ sở xem xét đồng thời các rủi ro về mặt lý sinh và kinh tế
xã hội. Đánh giá tính lộ
lộ diệ
diện, tính nhạ
nhạy cả
cảm và khả
khả năng thích ứng củ
của các hệ
hệ sinh thác, ngành kinh tế
tế và nhóm
xã hộ
hội tương ứng với các dị
dịch vụ
vụ hệ sinh thái (hệ
(hệ sinh thái xã hộ
hội).
i)

•

Đưa ra nhữ
những sả
sản phẩ
phẩm tri thứ
thức thiế
thiết thự
thực (báo cáo, bản đồ và thông tin thực tế) về các hệ sinh thái, tác động
của biến đổi khí hậu, nguy cơ và rủi ro về kinh tế xã hội và các phương án thích ứng phù hợp để thông báo
với các bên tham gia nhằm đưa ra các kế hoạch và giải pháp xây dựng năng lực phù hợp.

•

Dựa trên những kết quả rà soát quy trình lập kế hoạch của tỉnh đã thực hiện cũng như kết quả đánh giá tình
trạng dễ bị tổn thương, đưa ra các khuyến nghị về phương án thự
thực hiệ
hiện EbA khả
khả thi và phù hợ
hợp vớ
với đị
địa
phương.
phương Cụ thể là làm thế nào để lồng ghép được các phương án EbA vào kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như kế hoạch phát triển của các ngành liên quan.

•

Đưa ra nhữ
những khuyế
khuyến nghị
nghị phù hợ
hợp tạ
tạo điề
điều kiệ
kiện cho việ
việc thự
thực hiệ
hiện các hoạ
hoạt độ
động can thiệ
thiệp trong tương lai
của dự
dự án EbA trong giai đoạn 2014 – 2018 nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Các công việc cần thực hiện để đạt được những mục tiêu và nhiệm vụ đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương được thực
hiện qua một số giai đoạn:

XÁC ĐỊNH PHẠM VI BAN ĐẦU
(12/2015 - 01/2016)
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CẤP TỈNH
(02 - 04/ 2016)
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG (VA) CẤP TỈNH
(05-06/2016)
ĐÁNH GIÁ VA CẤP ĐỊA PHƯƠNG (CỘNG ĐỒNG)
(08 - 09/2016)
Mỗi giai đoạn sẽ được thảo luận cụ thể ở các phần sau và kết quả thực hiện của từng giai đoạn được nêu rõ và giải
thích trong các chương của báo cáo này.
1.2

G iai đoạ
đo ạ n xác đị
đ ị nh ph ạ m vi ban đầ
đầu

Mục đích của việc xác định phạm vi ban đầu là xác định phạm vi vật lý, đối tượng và ngành cần xem xét; xác định các
bên liên quan thực hiện tham vấn và các đối tượng tham gia vào quá trình đánh giá, ví dụ: quá trình đó là gì, thực hiện
ở đâu và ai tham gia. Giai đoạn này cũng xác định rõ những vấn đề cần xem xét hoặc cần bỏ qua – và những quyết định
11

Báo cáo 2 – Đánh giá tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình
nào sẽ bị ảnh hưởng bởi những khuyến nghị nêu trong báo cáo VA. Lý tưởng nhất là, tất các những khuyến nghị được
đưa ra sau quá trình đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương đều được thực hiện mặc dù có nhiều yếu tố góp phần xác
định đó có phải là trường hợp cần thực hiện hay không. Dù vậy thì hoạt động đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương
cũng cần được thực hiện để xác định những thay đổi cần thiết thay vì chỉ đơn thuần là một bản báo cáo đánh giá hoặc
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Việc xác định đối tượng hướng đến của VA, những quyết định sẽ bị tác động, những
trường hợp tổn thương nào sẽ được đánh giá và ai sẽ tham gia vào quá trình đánh giá được thực hiện ngay trong bước
đầu tiên của quá trình đánh giá VA sẽ đảm bảo tính rõ ràng và hiệu quả. Việc giữ lại những ghi chép về khu vực thực
hiện, các vấn đề trọng tâm và nhóm tham gia cũng rất quan trọng cho việc đánh giá xu hướng tiềm năng trong phần
kết luận và thách thức đối với việc thực hiện các hoạt động thích ứng vào cuối quá trình đánh giá.
Các bước xác định phạm vi ban đầu bao gồm:
•

Họp sơ bộ với ISPONRE và thành viên nhóm tư vấn trong nước tại Hà Nội (09/12/2015)

•

Tập huấn cho các thành viên nhóm tư vấn trong nước về phương pháp đánh giá VA tại văn phòng ICEM tại
Hà Nội (10 – 11/12/2015)

•

Khảo sát thực địa tại Quảng Bình và Hà Tĩnh (12 – 23/12/2015)

•

Rà soát thông tin, chỉnh sửa ghi chép thực địa và chuẩn bị các bước tiếp theo (24 – 28/12/2015)

•

Hội thảo khởi động với ISPONRE và GIZ (29/12/2015)

Định hướ
hướng củ
của các đố
đối tác dự
dự án đố
đối vớ
với phạ
phạm vi và khung nghiên cứ
cứu
Giai đoạn xác định phạm vi ban đầu bắt đầu từ ToR chi tiết cho tư vấn về VA do GIZ thực hiện. Những thông tin chi tiết
về quy mô và đầu ra cũng được cung cấp trong buổi thảo luận với cán bộ dự án GIZ và ISPONRE. Dựa trên những thảo
luận trong cuộc họp đầu tiên tại văn phòng ISPONRE vào ngày 9/12/2015, thảo luận vào ngày 12-11/12/2015 tại văn
phòng ICEM và họp phỏng vấn với Sở TN&MT Quảng Bình vào ngày 18/12/2015; và sau cuộc khảo sát thực địa đầu
tiên, nhóm tư vấn đã đưa ra phạm vi, định hướng và ưu tiên cho nghiên cứu đánh giá VA cụ thể thể như sau:
•

Việc đánh giá tình trạng bị tổn thương phải giúp tăng cường vốn hiể
hiểu biế
biết cơ bả
bản và rõ ràng của các bên liên
quan về EbA. EbA sử dụng những lợi ích của hệ sinh thái và dịch vụ hệ sinh thái để giải quyết các vấn đề của
biến đổi khí hậu. Do vậy, để xác định được các giải pháp EbA đòi hỏi chúng ta phải chỉ ra được rằng (a) EbA
dựa trên việ
việc sử
sử dụng mộ
một dị
dịch vụ
vụ hệ sinh thái, và (2) EbA
EbA đang giả
giải quyế
quyết mộ
một vấ
vấn đề
đề do biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu gây
ra hoặ
hoặc tác độ
động nghiêm trọ
trọng.
ng

•

Dự án EbA chủ yếu tập trung vào các hệ sinh thái trên đất liền thay vì các hệ sinh thái ven biển, vì từ trước
đến nay đã có nhiều dự án của GIZ tập trung vào hệ thống rừng ngập mặt ở đồng bằng sông Mê Kông, Việt
Nam. Tuy nhiên, nhóm VA nhận thấy rằng để thực hiện Đánh giá tình
tình trạ
trạng bị
bị tổn thương toàn tỉ
tỉnh thì cần
phải xem xét đầy đủ các hệ
hệ sinh thái xã hộ
hội quan trọ
trọng góp phần đáng kể vào sinh kế địa phương và kinh tế
toàn tỉnh. Báo cáo VA sẽ đề xuấ
xuất nhữ
những hoạ
hoạt độ
động can thiệ
thiệp EbA tiề
tiềm năng cho cả khu vực đất liền và duyên
hải – sau đó dự án EbA có thể sẽ tập trung vào các hệ thống trên đất liền để lựa chọn các hoạt động thí điểm
để hỗ trợ, đồng thời cả 2 tỉnh cũng cần tìm kiếm thêm nguồn hỗ trợ để thực hiện các đề xuất được đưa ra.

•

Báo cáo đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương không cần quá phức tạp, chi tiết và toàn diện, cũng như không
cần phải tập trung vào việc phân tích chính sách EbA, vì GIZ đã tiến hành những nghiên cứu khác về khía
cạnh này. Đánh giá VA phải tạo ra được một sản phẩm mới có tính ứng dụng và có thể hỗ trợ cho các quyết
định đầu tư.

•

Báo cáo VA phả
phải đưa ra đượ
được các đề
đề xuấ
xuất (và ưu tiên) cho EbA phù hợ
hợp có liên quan cũng như các giải pháp
thích ứng khác. Những khuyến nghị này phải nêu rõ lý do tại sao những giải pháp đưa ra lại cần thiết và quan
trọng, kèm theo đó là những dẫn chứng về tính khả thi ban đầu, lợi ích mang lại và xây dựng thời gian/ giai
đoạn thực hiện phù hợp.

•

Các giải pháp thích ứng được đề xuất phải giải quyết được các vấ
vấn đề
đề tính tổ
tổn thương và áp lự
lực do biến đổi
khí hậu gây ra, đồng thời các giải pháp này không chỉ đề cập đến các loạ
loại hình thiên tai do hiệ
hiện tượ
tượng khí hậ
hậu
cực đoan gây ra,
cả nhữ
những áp lự
lực tác độ
động đế
đến các hệ sinh thái
thái do nhữ
những thay đổ
đổi lâu
ra mà còn cần đề cập đến tất cả
dài tích lũy
lũy mà
mà thành (thay đổi về nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển dâng) và kết quả là làm thay đổi hoặc
trong một số trường hợp biến đổi hoàn toàn các hệ sinh thái này.

•

Dựa trên những hiểu biết về tình trạng dễ bị tổn thương trên cơ sở kết hợp ba yếu tố tính lộ diện, tính nhạy
cảm và năng lực thích ứng thì các hoạt động EbA can thiệp cũng được chia làm ba phần (i) các hoạ
hoạt độ
động can
thiệ
thiệp nhằ
nhằm tăng cườ
cường năng lự
lực thích ứng; (ii) các hoạ
hoạt độ
động can thiệ
thiệp nhằ
nhằm quả
quản lý tính nhạ
nhạy cả
cảm và (iii) các
hoạ
hoạt độ
động can thiệ
thiệp nhằ
nhằm hạ
hạn chế
chế và quả
quản lý tính lộ
lộ diệ
diện tạ
tại thờ
thời điể
điểm hiệ
hiện tạ
tại và trong tương lai.
lai

•

VA phải thận trọng trong việc xác định EbA, không được gọi là EbA nếu trường hợp nào đó không đáp ứng
được đầy đủ định nghĩa, vì điều này sẽ gây ra (hoặc góp phần) làm cho các phương pháp EbA trở nên mơ hồ,
khó hiểu. Tuy nhiên, dự án cũng cần có tính thực tiễn không nhất thiết lúc nào cũng đề cập đến những vấn đề
về EbA thuần túy.

•

Một số khuyến nghị sẽ có liên quan đến “nông nghiệ
nghiệp thông minh thích ứng vớ
với biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu” (CSA) tập
trung vào các khía cạnh như sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng rừng và nuôi trồng thủy sản. Những
khuyến nghị này có thể kết hợp giữa các yếu tố EbA và không phải EbA nhưng nhìn chung đều phải đảm bảo
được các hoạt động can thiệp hỗ trợ cho các ngành.
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•

Một số khuyến nghị sẽ liên quan đến đầu tư cơ sở
sở hạ tầng thích ứng vớ
với biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu. Các hoạt động can
thiệp về kỹ thuật sinh học có thể được đưa vào trong những khuyến nghị này, và trong một số trường hợp nó
còn được xem là nền tảng cần thiết giúp phục hồi tự nhiên giúp đạt được các lợi ích về dịch vụ hệ sinh thái.

•

Mục tiêu chính của dự án là lồng ghép EbA và GIZ là một tổ chức hỗ trợ xây dựng năng lực. Do đó, việc hỗ trợ
thực hiện các hoạt động EbA trong khuôn khổ dự án này là khá hạn chế – chỉ tập trung vào các hoạt động thí
điểm cơ bản để xác định phương pháp tiếp cận có thể được sử dụng để lồng ghép và thu hút nguồn vốn hỗ
trợ lớn hơn – nhóm dự án EbA và GIZ chủ yếu giúp tỉnh tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ lớn hơn để mở rộng
thực hiện các hoạt động EbA trong tương lai. Do vậy, nhóm dự án phải làm thế nào để cân bằng giữa việc tiếp
cận với người dân để thu thập đầy đủ thông tin liên quan và cần thiết và đồng thời không làm họ quá mong
chờ vào dự án.

Như vậy, việc xác định phạm vi ban đầu giúp nhóm VA hiểu rõ hơn về các điều kiện địa lý, lý sinh, kinh tế xã hội, chính
trị và bối cảnh phát triển chung của tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh thông qua việc tham khảo các tài liệu sẵn có, làm việc
với chính quyền địa phương và khảo sát thực địa. Nhóm VA thực hiện các hoạt động này tại Quảng Bình từ 14 19/12/2015.
Trong 5 ngày làm việc tại Quảng Bình, nhóm VA đã họp với các ngành chức năng liên quan trong 3 ngày và dành 2
ngày đi thực địa tại một số hệ sinh thái quan trọng của tỉnh bao gồm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, một số hệ
thống kè mái và âu thuyền trên sông Roòn và rừng trồng phi lao ven biển. Danh sách những người tham gia được nêu
trong Phụ lục I. Phụ lục II là danh mục câu hỏi bán cấu trúc được sử dụng trong tất cả các cuộc họp.
Cụ thể, trong phần xác định phạm vi ban đầu, nhóm VA tập trung vào các vấn đề sau:

Xác đị
định các hệ
hệ sinh thái quan trọ
trọng trong khu vực đánh giá tình
tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương (bao
(bao gồ
gồm các dị
dịch vụ
vụ hệ sinh
hộ
quảản lý các d
dịịch vvụ
thái ggắắn vvớ
ới xã h
ội và phương pháp qu
ụ hệ sinh thái đó)
Nhóm dự án đã thu thập những thông tin chung về các hệ sinh thái rừng, sông và hệ sinh thái ven biển quan trọng
cũng như các cơ chế quản lý các hệ sinh thái đó. Những thông tin này tạo cơ sở cho việc quyết định những khía cạnh sẽ
được đưa vào trong quá trình đánh giá dự án chi tiết và các bước thực hiện đánh giá tác động của VA. Trong những
bước tiếp theo về đánh giá ở cấp vi mô, các tài sản hệ sinh thái quy mô lớn sẽ được xem xét rõ hơn.

địịnh các tài ssảản xã h
hộ
hữ
trọ
trạạng d
dễễ bị
Xác đ
ội – bao ggồ
ồm tài ssảản h
ữu hình và vô hình – quan tr
ọng đối vvớ
ới khu vvự
ực đánh giá ttình
ình tr
tổn thương
Nhóm dự án đã thu thập những thông tin chung về tình hình dân số của tỉnh bao gồm dân tộc, nghèo đói và di cư;
thông tin chung về tình hình kinh tế và các ngành kinh tế của tỉnh góp phần ảnh hưởng đến tình hình dân số (bao gồm
công nghiệp, thương mại, xây dựng, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đánh bắt hải sản) cũng
như xu thế phát triển và kế hoạch quan trọng của tỉnh. Những thông tin này tạo cơ sở cho việc quyết định những khía
cạnh sẽ được đưa vào quá trình đánh giá dự án chi tiết và các bước đánh giá tác động của VA.
Báo cáo đánh giá tác động cấp tỉnh xem xét đến các tài sản kinh tế (các ngành/ tiểu ngành kinh tế quan trọng của tỉnh),
trong khi đó đánh giá tác động cấp địa phương chủ yếu xét đến các hoạt động sinh kế hộ gia đình và cộng đồng.

địịnh các h
hệệ sinh thái xã h
hộ
trọ
Xác đ
ội quan tr
ọng
Dựa trên việc xác định quy mô của hệ sinh thái và tài sản xã hội, nhóm dự án có thể xác định được các hệ sinh thái xã
hội ban đầu. Dựa trên việc xác định phạm vi của hệ sinh thái và tài sản xã hội, nhóm dự án có thể xác định sơ bộ các hệ
sinh thái xã hội quan trọng. Trong báo cáo đánh giá chi tiết hơn thì vị trí những hệ sinh thái quan trọng này sẽ được
đưa lên bản đồ có quy mô toàn tỉnh. Đối với cấp tỉnh thì định nghĩa hệ sinh thái xã hội là khá rộng và có thể được cụ
thể hóa cho từng khu vực khi thực hiện đánh giá ở cấp địa phương.
Thông tin ban đầu thu thập được trong giai đoạn xác định phạm vi không được trình bày riêng trong báo cáo này mà
kết hợp với các thông tin bổ sung khác trong giai đoạn xác định dự án, do vậy được nêu trong các phần liên quan đến
việc lập kế hoạch dự án trong báo cáo này (Chương 2 – Chương 6).
1.3

M ô t ả giai đoạ
đo ạ n l ậ p k ế hoạ
ho ạ ch d ự án c ấ p t ỉ nh

Giai đoạn lập kế hoạch dự án được thực hiện dựa trên các thông tin thu thập được trong giai đoạn xác định phạm vi dự
án đồng thời bổ sung thêm thông tin chi tiết của từng ngành và từng vấn đề. Công tác đánh giá trong giai đoạn này bao
gồm xây dựng các hồ sơ về hệ thống xã hội, hệ sinh thái, hệ thống kinh tế và khí hậu trên toàn tỉnh (Chương 2, 3, 4 và 5
của báo cáo này). Dựa trên các hồ sơ này, nhóm dự án sẽ đưa ra một danh mục các hệ sinh thái xã hội hoàn chỉnh và
lập hồ sơ về hệ sinh thái xã hội (Chương 6).
Chương 2 – Hồ sơ về
về hệ thố
thống xã hộ
hội
Con người có thể nhận thấy được những tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe, nhà ở, cơ sở hạ tầng và dịch
vụ cũng như nguồn tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động sinh kế. Hồ sơ về hệ thống xã hội tỉnh Quảng Bình
(Chương 2) do vậy tập trung vào việc phân tích con người, và những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội và lý do
tại sao. Chương 2 xem xét đến bối cảnh xã hội nhằm thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Quảng Bình – nhấn mạnh đến
những thông tin mà các sở ban ngành cấp tỉnh cần lưu ý trong quá trình phân tích và lập kế hoạch thích ứng với biến
đổi khí hậu hoặc thích ứng dựa vào hệ sinh thái. Chương này cũng xem xét các thông số xã hội được sử dụng trong
nghiên cứu này nhằm xây dựng và mô tả các hệ sinh thái xã hội.
Chương 3 – Hồ sơ về
về hệ sinh thái
Chương 3 tập trung mô tả chi tiết các hệ sinh thái bao gồm những hệ sinh thái nào và hiện trạng của chúng ra sao.
Chương này cũng xác định những hệ sinh thái quan trọng hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế và sinh kế của người dân

13

Báo cáo 2 – Đánh giá tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình
dưới tác động của biến đổi khí hậu, cũng như mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với các hệ sinh thái. Mặc dù
những thay đổi này vốn có trên tất cả các hệ thống trên toàn cầu, các hệ sinh thái có giới hạn về phạm vi thay đổi
chúng có thể chống chịu được mà không mất đi kết cấu và chức năng của nó. EbA xác định sự suy thoái của hệ sinh thái
như là nguyên nhân sâu xa của tình trạng dễ bị tổn thương. Chương này xác định các nội dung EbA tỉnh Quảng Bình
bao gồm thông tin bối cảnh từ cấp tỉnh mà các sở ban ngành cần lưu ý trong quá trình phân tích và lập kế hoạch thích
ứng biến đổi khí hậu và thích ứng dựa vào hệ sinh thái.
Chương 4 – Hồ sơ về
về hệ thố
thống kinh tế
tế
Chương 4 xem xét những ngành kinh tế chính của tỉnh trên nhiều phương diện, bao gồm đóng góp của ngành cho
GDP, tạo công ăn việc làm, định hướng phát triển trong tương lai và mức độ phụ thuộc của các ngành kinh tế vào
nguồn tài nguyên thiên nhiên và mối quan hệ với biến đổi khí hậu. Cũng như hồ sơ về xã hội và sinh thái, hồ sơ về hệ
thống kinh tế cũng được xây dựng dựa trên các số liệu hiện có do các sở ban ngành trong tỉnh cung cấp và cần được
cập nhật khi có thay đổi về thông tin, số liệu.
Chương 5 – Hồ sơ về
về hệ sinh thái xã hộ
hội
Để hiểu rõ hơn về các vấn đề và nguy cơ của biến đổi khí hậu và từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực và bền vững thì
cần phải xem xét tổng thể các yếu tố về sinh thái, kinh tế và xã hội. Như đã nêu trong báo cáo phương pháp tiếp cận
tổng thể, đối với báo cáo đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương này, yếu tố quan trọng nhất cần phân tích chính là “hệ
sinh thái xã hội” (HSTXH). HSTXH được định nghĩa như sau:
“nhữ
“những đơn vị
vị sinh – địa – vật lý phứ
phức tạ
tạp cùng vớ
với các chủ
chủ thể
thể xã hộ
hội, thể
thể chế
chế và các hoạ
hoạt độ
động (kinh tế
tế) củ
của chúng”
Hồ sơ về HSTXH của tỉnh Quảng Bình được xây dựng dựa trên những thông tin trong các hồ sơ đã nêu trước đó, từ đó
giúp trình bày và phân loại các HSTXH chính của tỉnh. Chương này trình bày về các phương pháp và kết quả phân tích
HSTXH thông qua 4 bước sau:

Xác định các
HSTXH

Lập bản đồ các
HSTXH

Lựa chọn các
HSTXH ưu tiên

Lập hồ sơ các
HSTXH

Chương 6 – Hồ sơ về
về khí hậ
hậu
Chương này trình bày những thông tin cơ bản về điều kiện khí hậu hiện nay của tỉnh Quảng Bình, lịch sử các hiện
tượng khí hậu nguy hiểm và thiên tai đã xảy ra trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Đồng thời xác định các huyện
và xã dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các loại hình thiên tai và ước tính thiệt hại. Cuối cùng đề xuất các khu vực ưu tiên thực
hiện các hoạt động can thiệp giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái.
1.4

G iai đoạ
đo ạ n đánh giá t ình tr ạ ng dễ
d ễ b ị t ổ n thương c ấ p t ỉ nh

Chương 7 – Tác động củ
của biế
biến đổ
đổi khí hậu
Nếu như Chương 5 nêu tổng quan về điều kiện khí hậu tỉnh Quảng Bình và lịch sử các loại hình thiên tai thì Chương 7
xem xét đến tình hình biến đổi khí hậu và tác động tiềm năng của BĐKH trên phạm vi toàn tỉnh. Chương 7 được mở
đầu bằng việc giải thích cơ sở sử dụng một số các thông số cơ bản làm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu về
phương diện đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và thích ứng dựa vào hệ sinh thái, sau đó nêu ra một số kịch bản đối
với tỉnh Quảng Bình. Chương này phần lớn thảo luận về những tác động và mối liên hệ của những thay đổi về khí hậu
chủ yếu tập trung vào nguồn tài nguyên thiên nhiên về nông – lâm – ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản cũng như
những hệ sinh thái cung cấp các dịch vụ sinh thái quan trọng. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp cơ bản đối với tác
động của biến đổi khí hậu đến đời sống cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng ở thành thị và nông thôn.
Chương 8 – Năng lự
lực thích ứng
Thích ứng với biến đổi khí hậu là quá trình tự điều chỉnh và quản lý của con người dựa trên bối cảnh về sinh thái và
cấu trúc kinh tế. Khả năng thích ứng dựa vào hiểu biết của con người về biến đổi khí hậu và những tác động của nó đến
đời sống từ đó có những điều chỉnh hợp lý và cần thiết để đảm bảo tương lai bền vững cho gia đình và cộng đồng. Khả
năng thích ứng cũng dựa trên sự hỗ trợ của chính quyền nhằm tìm hiểu và giải quyết nguyên nhân của tình trạng dễ bị
tổn thương. Như vậy, biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cũng là một ví dụ điển hình của vấn
đề xã hội: con người là nguyên nhân chủ yếu gây ra biến đổi khí hậu, và cũng là nạn nhân của nó, và cũng chính con
người là tác nhân chính thực hiện các hoạt động thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
1.5

K ế t lu ậ n và đề
đ ề xu ấ t

Chương 9 – Đánh giá tổ
tổng thể
thể tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương và đề
đề xuấ
xuất các giả
giải pháp thích ứng dự
dựa vào hệ
hệ sinh thái (EbA)
Chương cuối cùng của báo cáo trình bày về hoạt động đánh giá tổng thể tình trạng dễ bị tổn thương ở cấp tỉnh bao gồm
các ví dụ về tình trạng dễ bị tổn thương của một số hệ sinh thái xã hội cụ thể. Sau đó, đưa ra các đề xuất thực hiện các
hoạt động can thiệp dựa vào hệ sinh thái – một số được áp dụng rộng rãi trên toàn tỉnh hoặc cho các ngành khác nhau
và một số được áp dụng cụ thể cho một hệ sinh thái xã hội nhất định.
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PH Ụ L Ụ C 1. 1 : DANH SÁCH CÁN BỘ
B Ộ T Ỉ NH QUẢ
QU Ả NG BÌNH LÀM VI Ệ C V Ớ I NHÓM DỰ
D Ự ÁN
Tháng 12/2015
Thờ
Thời gian và đị
địa điể
điểm họ
họp
14/12/2015
Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

15/12/2015 (Sáng)
Họp với UBND tỉnh tại Sở TN&MT

15/12/2015 (Chiều)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

15/12/2015 (Chiều)
Sở TN&MT tỉnh Quảng Bỉnh

16/12/2015 (Sáng)
Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình
16/12/2015 (Chiều)
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình

16/12/2015 (Chiều)
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
17/12/2015
Sở TTTT tỉnh Quảng Bình

17/12/2015 (10:00AM)
Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình
17/12/2015 (Chiều)
Ủy ban Dân tộc miền núi tỉnh Quảng Bình
18/12/2015 (5:30 PM)

Họ và tên

Cơ quan/ Đơn vị
vị

Hoàng Văn Tân
Đinh Huy Trí
Ông Hoàng Văn Long
Ông Lê Văn Hòa
Ông Trần Thanh Tuấn
Phan Đình Hùng
Phan Xuân Hào
Ngô Nữ Quỳnh Trang
Lã Thanh Huyền
Nguyễn Hoài Nam
Ngô Nữ Quỳnh Trang
Lã Thanh Huyền
Trần Anh Sơn
Phạm Văn Lương
Phan Xuân Hào
Đặng Thu Thủy
Trương Thị Mai Thuyên
Hồ Thị Nhi Min
Trần Đình Du
Trần Đình Hiệp

Phó Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Giám đốc Trung tâm Cứu hộ
Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế
Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình
Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình
Sở GTVT tỉnh Quảng Bình
Sở LĐTB & XH tỉnh Quảng Bình
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyển thông (TTTT)
tỉnh Quảng Bình
Phó Giám đốc Ủy ban Dân tộc Miền núi Quảng Bình
PGĐ VQG PNKB
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình
Chi cục Biển và Hải đảo
Sở TN&MT Quảng Bình
Sở KH&ĐT Quảng Bình
Sở KH&ĐT Quảng Bình
Phó Giám đốc
Trưởng phòng kinh tế đối ngoại
Phó phòng Kinh tế ngành
Phòng Kế hoạch
Phó Giám đốc
Phòng Môi trường
Đa dạng sinh học
Phòng Môi trường
Chi cục Biển và Hải đảo
Phó Giám đốc
Phòng Kỹ thuật

Lê Quốc Cường
Trần Mùi
Phạm Hữu Chung
Phạm Duy Hùng
Nguyễn Tuấn Long

Phó Giám đốc
Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
Sở Giao thông vận tải Quảng Bình

Lê Trá Khoái
Nguyễn Đình Chiến
Trần Đức Phú
Nguyễn Ngọc Hải
Vũ Tuân Trung
Trần Đình Dương
Trương Thị Thanh Hoa
Nguyễn Hoài Phương

Phó Giám đốc
Phòng kỹ thuật An toàn Môi trường
Phòng Kỹ thuật
Phòng QL Thương mại
Phòng Quảng lý Công nghiệp
Phó GĐ Sở LĐTBXH Quảng Bình
Sở LĐTBXH Quảng Bình
Sở LĐTBXH Quảng Bình

Hoàng Văn Tân
Trần Hữu Linh
Nguyễn Minh Phương
Phạm Thành Trung

Phó Giám đốc
Trưởng phòng Chính sách
Trưởng phòng Tuyên truyền
Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình

Đinh Huy Trí
Lê Thúc Định
Trần Xuân Mùi
Trần Hữu Hảo
Phạm Văn Lương
Trần Mùi
Trương Thị Thanh Hoa
Lê Trá Khoái
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PH Ụ L Ụ C 1. 2 : B Ả NG CÂU H Ỏ I BÁN C Ấ U TRÚC ĐỂ
Đ Ể XÁC ĐỊ
Đ Ị NH PH Ạ M VI D Ự ÁN

Bảng câu hỏi này đưa ra một bộ câu hỏi hướng dẫn dựa trên kết quả thảo luận với các ban ngành cấp tỉnh để giúp thảo
luận một số vấn đề liên quan trong giai đoạn xác định phạm vi dự án. Bảng câu hỏi này liên quan đến các khía cạnh về
sinh thái, xã hội, cơ sở hạ tầng; các ngành kinh tế chính của tỉnh; hiểm họa thời tiết và biến đổi khí hậu; nhận thức và
hiểu biết về biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu (đặc biệt là phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái)
cũng như lập và thực hiện kế hoạch của tỉnh. Danh sách các câu hỏi được đưa ra không quá tỉ mỉ, chi tiết chỉ đơn thuần
là những câu hỏi đàm thoại đơn giản.
1. GIỚ
GIỚI THIỆ
THIỆU VỀ
VỀ DỰ ÁN, NHÓM VÀ HOẠ
HOẠT ĐỘ
ĐỘNG CỦ
CỦA NHÓM DỰ
DỰ ÁN
Quy trình sau đây được đưa ra giới thiệu:
2.

HỎI VỀ
VỀ TÀI SẢ
SẢN HỆ
HỆ SINH THÁI

•

Các tài sản tự nhiên và hệ sinh thái quan trọng của tỉnh là gì? – rừng, sông, đất ngập nước hay hệ sinh thái
ven biển?

•

Những hệ sinh thái này đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với nền kinh tế?

•

Những lợi ích và giá trị chủ yếu mà các hệ sinh thái mang lại là gì?

•

Các loại hình dịch vụ hệ sinh thái nào giúp hỗ trợ cho sinh kế của người dân và kinh tế toàn tỉnh?

•

Một số nguy cơ chủ yếu đối với các hệ sinh thái tự nhiên hoặc những thách thức đối với công tác quản lý các
hệ sinh thái tự nhiên là gì?

•

Xu hướng của môi trường sống tự nhiên là như thế nào?

3. HỎI VỀ
VỀ CÁC TÀI SẢ
SẢN CHỦ
CHỦ YẾU CỦ
CỦA HỆ
HỆ THỐ
THỐNG KINH TẾ
TẾ
3.1 Nông – lâm – ngư nghiệp
•

Những hệ thống sản xuất chính của từng ngành mà người dân thực hiện là gì? Hãy xác định trên bản đồ.

•

Xu hướng của các ngành này là như thế nào?

•

Những thách thức

•

Đầu tư

3.2 Các ngành khác
•

Các ngành kinh tế quan trọng khác của tỉnh gì?

Đối vớ
với các ngành đượ
được nêu tên:
tên:
•

Mô tả các đặc điểm chính của ngành

•

Những vấn đề thách thức là gì?

•

Tỉnh có những kế hoạch đầu tư phát triển ngành như thế nào?

4.

HỎI VỀ
VỀ NGHÈO ĐÓI

•

Mô tả tình trạng đói nghèo của tỉnh

•

Những huyện hoặc xã nào có tỷ lệ nghèo cao? Tại sao?

•

Xu hướng là gì?

5.

HỎI VỀ
VỀ KHÍ HẬ
HẬU

•

Một số hiện thời thời tiết cực đoan đã xảy ra mà anh/ chị còn nhớ? Những thiệt hại mà nó gây ra là gì? Những
thiệt hại đó đã được khắc phục như thế nào?

•

Xu hướng là gì?

•

Những rủi ro về khí hậu nào trong tương lai mà anh/ chị quan tâm nhất (lượng mưa, nhiệt độ, lũ lụt, hạn hán,
mưa bão, mực nước biển dâng)

•

Theo anh/ chị, những thay đổi này sẽ gây ra những tác động như thế nào đến rừng, sông, đất ngập nước,
rừng ngập mặn và các hệ sinh thái ven biển khác cũng như các hoạt động sinh kế về trồng trọt, chăn nuôi,
đánh bắt thủy hải sản hoặc đời sống đô thị, du lịch và các ngành khác?
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6.

HỎI VỀ
VỀ CÁC KẾ
KẾ HOẠ
HOẠCH HIỆ
HIỆN CÓ

•

Tỉnh đã xây dựng được những kế hoạch và chiến lược về biến đổi khí hậu nào để giải quyết những thách thức
hiện nay? (Kế hoạch Phát triển KTXH của tỉnh, Kế hoạch thích ứng với thiên tai, Kế hoạch giảm thiểu rủi ro
thiên tai, Kế hoạch về chiến lược và hành động đa dạng sinh học)

•

Những kế hoạch này được xây dựng như thế nào?

•

Những kế hoạch nào đang được thực hiện như thế nào?

•

Những hoạt động nào đang được thực hiện? Thực hiện ở đâu (các xã tham gia) và ai thực hiện (cơ quan chịu
trách nhiệm thực hiện)?

•

Nguồn ngân sách nào được sử dụng để thực hiện các kế hoạch/chiến lược này?

•

Các hoạt động này có được thực hiện hiệu quả hay không?

•

Theo anh/chị, các hoạt động này có thành công hay không?

•

Làm thế nào để thay đổi/cải thiện các hoạt động này?

•

Sau khi xem xét tất cả các chương trình kế hoạch đã lập, anh/chị có nhận thấy những kẻ hở/ hạn chế của
chúng hay không?

7. HỎI VỀ
VỀ NHẬ
NHẬN THỨ
THỨC
CHÍNH QUYỀ
QUYỀN
•

Anh/chị nghĩ như thế nào về thích ứng dựa vào hệ sinh thái, giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào hệ sinh thái,
giải pháp dựa vào tự nhiên?

•

Anh/chị có thể nêu một ví dụ của tỉnh hoặc của các khu vực khác về các vấn đề nêu trên không?

•

Những nhà hoạch định chính sách hoặc những người ra quyết định như anh/chị đã nhận những chương trình
tập huấn/thông tin về các phương pháp tiếp cận thích ứng dựa vào hệ sinh thái nào?

•

Anh/chị cần thêm những chương trình tập huấn/thông tin gì nữa?

•

Những hoạt động nào cần thực hiện nhằm tăng cường sử dụng các phương pháp tiếp cận EbA (ai cần được
thuyết phục rằng EbA là những phương pháp tiếp cận hiệu quả? Những rào cản nào cần được giải quyết)?

CỘNG ĐỒ
ĐỒNG/ ĐỊ
ĐỊA PHƯƠNG
•

Trình độ nhận thức của cộng đồng/công chúng nói chung?

•

Việc tuyên truyền/ phổ biến thông tin về khí hậu đến công chúng?

8.

KẾT LUẬ
LUẬN

•

Anh/chị muốn thấy những gì sẽ xảy trong tương lai?

•

Anh/chị còn ý kiến nào muốn chia sẻ không?
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PH Ụ L Ụ C 1. 3 : HƯỚ
HƯ Ớ NG DẪ
D Ẫ N BÁO CÁO

1. NHỮ
NHỮNG HƯỚ
HƯỚNG DẪ
DẪN CHUNG
Yêu cầu tối thiểu đối với nội dung của báo cáo kết quả như sau:
•
Trang bìa
•
Giới thiệu tóm tắt (thông tin chung, mục tiêu, quy mô, phương pháp luận, kết quả, kết luận và kiến nghị) 4-5
trang
•
Mục lục (danh mục các từ viết tắt, danh mục hình, bản đồ và sơ đồ)
•
Giới thiệu (thông tin chung, mục tiêu, quy mô, phương pháp luận và cấu trúc) – 5 trang
•
Nội dung được cấu trúc theo Chương với 40 trang (15.000 từ) bao gồm kết quả báo cáo (đánh giá chi tiết và
giải thích kết quả)/ bao gồm đầy đủ số biểu đồ, sơ đồ và bản đồ để hỗ trợ phân tích và trình bày các phát
hiện/ kết quả của dự án
•
Kết luận và khuyến nghị - 5 trang
•
Danh mục tham khảo
•
Danh sách và tóm tắt các nội dung phỏng vấn
•
Danh mục số liệu thứ cấp đã thu thập
•
Danh sách những người được phỏng vấn
•
Tài liệu về các phương pháp (có sự tham gia) (ví dụ: ảnh cách hoạt động/đầu ra PAR, bảng câu hỏi chuẩn)
•
Danh sách tư vấn (trong nước và quốc tế) tham gia vào dự án, nêu rõ họ và tên, trình độ chuyên mô, đơn vị/
tổ chức và thông tin liên hệ chi tiết
•
Phụ lục
2. HƯỚ
HƯỚNG DẪ
DẪN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẤ
CẤP TỈ
TỈNH/ TỪ
TỪ TRÊN XUỐ
XUỐNG
Báo cáo xác định sự phân bố về mặt không gian của các hệ sinh thái hiện có tại hai tỉnh thí điểm cũng như đánh giá về
tính toàn vẹn và năng lực thích ứng của những hệ sinh thái này. Song song với nội dung này, nhóm tư vấn cần thực
hiện một kế hoạch đánh giá theo các kịch bản dựa trên những thay đổi về mặt khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan và
tác động của nó đến tình hình dân số địa phương, hệ thống sản xuất, hệ sinh thái và dịch vụ hệ sinh thái (hệ sinh thái
xã hội). Năng lực thích ứng của hệ sinh thái suy cho cùng cũng liên quan đến các tác động của biến đổi khí hậu sẽ được
xem xét xuyên suốt quá trình đánh giá, đặc biệt là việc đánh giá tác mức độ thích ứng của hệ sinh thái. Nghiên cứu ở
cấp vĩ mô sẽ xem xét đến giai đoạn năm 1985 đến 2050 và phân tích các xu hướng phát triển dự báo về nhiệt độ, lượng
mưa, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, mực nước biển dâng, cháy rừng, sâu bệnh, sạt lở đất, bồi lắng, xói lở và các thông
số liên quan khác. Tuy nhiên, các yếu tố không liên quan đến khí hậu nhưng chịu tác động của sự thay đổi môi trường
cũng cần được xác định, đặc biệt là các yếu tố như phát triển cơ sở hạ tầng, thay đổi mục đích sử dụng đất, đô thị hóa,
biến động dân số, và tác động tiềm năng của chúng (bao gồm cả tích cực và tiêu cực) đối với hệ sinh thái và dịch vụ hệ
sinh thái. Đồng thời, phương pháp tiếp cận từ trên xuống xác định tình trạng dễ bị tổn thương của các ngành kinh tế
quan trọng, tình hình kinh tế chính trị và chiến lược sinh kế của các nhóm dân cư khác nhau. Tính lộ diện, tính nhạy
cảm và khả năng thích ứng của các hệ sinh thái xã hội quan trọng nhất sẽ được thể hiện cụ thể trên bản đồ/ kịch bản
chuỗi tác động để minh họa cho những rủi ro và hiểm họa tiềm năng do những thay đổi về yếu tố môi trường, khí hậu
và kể cả các yếu tố không liên quan đến khí hậu gây ra. Bản đồ chuỗi tác động, bản đồ tình trạng dễ bị tổn thương theo
khu vực sẽ được sử dụng để minh họa cho các kết quả của nghiên cứu và để làm cơ sở thảo luận giữa các bên liên quan
trong hội thảo tham vấn cũng như trong các hoạt động khác của dự án. Dựa trên kết quả đánh giá vĩ mô/ từ trên
xuống, nhóm dự án sẽ đưa ra các khuyến nghị lồng ghép EbA vào quá trình lập kế hoạch sử dụng đất, phát triển kinh tế
xã hội và các kế hoạch liên quan khác ở cấp tỉnh như tài nguyên thiên nhiên, lâm nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy
sản, thủy lợi và đa dạng sinh học. Đồng thời, các kết quả đánh giá này sẽ được sử dụng làm thông tin đầu vào cho các
hội thảo với sự tham gia của các bên liên quan nhằm xác định chuỗi tác động của biến đổi khí hậu, thảo luận nhu cầu
thích ứng và từ đó tìm ra các phương án thích ứng dựa vào hệ sinh thái khả thi được lồng ghép trong các kế hoạch
phát triển của tỉnh. Dựa trên kết quả rà soát liên quan đến EbA, báo cáo sẽ tổng hợp các khuyến nghị cụ thể về lồng
ghép EbA vào kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển kinh kế xã hội giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Quảng Bình
và Hà Tĩnh, làm cơ sở cho kế hoạch tổng thể về sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, cũng như các khuyến nghị đối với
lồng ghép EbA trong các kế hoạch liên quan khác (tài nguyên nước, nông nghiệp, đa dạng sinh học, rừng...).
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CHƯƠNG 2
2.1

HỒ SƠ
SƠ MÔ TẢ
TẢ TÌNH
TÌNH HÌNH
HÌNH XÃ HỘI
HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH

Gi ớ i thi ệ u

Khái niệm và phương pháp đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương nhằm phục vụ thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ
sinh thái (EbA) đã được giới thiệu và thảo luận trong Chương 1. Báo cáo nhấn mạnh ý tưởng làm nền tảng cho EbA:
hiểu rằng sinh thái, xã hội và kinh tế là những yếu tố không thể tách rời. Hệ sinh thái tự nhiên là nền tảng cho sự tồn
tại của con người trên hành tinh này cũng như mọi hoạt động kinh tế của loài người. Tuy nhiên, các nền tảng sinh thái
này đã thay đổi một cách sâu sắc ở rất nhiều nơi, chúng bị làm yếu đi so với trạng thái ban đầu, do con người thực hiện
các hoạt động sinh kế (hoạt động kinh tế) một cách không bền vững. Mặc dù sự thay đổi là đặc tính cố hữu ở tất cả các
hệ thống nói chung trên toàn cầu, nhưng các hệ sinh thái có giới hạn đối với những thay đổi đó, để làm sao các hệ sinh
thái không mất đi cấu trúc và chức năng cơ bản mà tất cả chúng ta phải phụ thuộc vào. Ngày nay biến đổi khí hậu đang
làm tăng thêm những căng thẳng vốn có mà con người đã gây ra đối với các hệ sinh thái tự nhiên, có thể mang lại
những hậu quả rất nguy hại. EbA xác định sự suy giảm hệ sinh thái như một nguyên nhân sâu xa chính dẫn đến tình
trạng dễ bị tổn thương. Cần có hành động khẩn cấp để khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên trở lại trạng thái khỏe mạnh,
giúp chúng ta có được sự bền vững về kinh tế xã hội, và sinh tồn được trước những thách thức sắp tới. Chúng ta cũng
cần khai thác dịch vụ của những hệ sinh thái khỏe mạnh để giúp chúng ta thích nghi được với những thay đổi sắp tới.
Để hiểu được những vấn đề và thách thức mà biến đổi khí hậu mang lại, từ đó đưa ra giải pháp thực tế và bền vững thì
cần phải xem xét các yếu tố sinh thái, xã hội và kinh tế trong mối quan hệ tổng thể. Vì vậy, như đã nêu trong Báo cáo
tóm tắt số 1 của đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương, đơn vị phân tích là “hệ sinh thái xã hội” (HSTXH), được xác định là:
“tậ
“tập hợ
hợp các đơn vị
vị sinh – địa – vật lý cùng các tác nhân thể
thể chế
chế và xã hộ
hội và các hoạ
hoạt độ
động kinh tế
tế của họ
họ”
Mọi người đều có thể cảm thấy tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe, nhà cửa, những người xung quanh, cơ
sở hạ tầng và các dịch vụ mà họ phải dựa vào, các tài nguyên thiên nhiên mà con người phụ thuộc, và những thay đổi
trong sinh kế của. Mức độ nghiêm trọng của những tác động và khả năng thích ứng của con người có thể được cảm
nhận từ thực trạng của những yếu tố nói trên. Thích ứng biến đổi khí hậu cũng vậy, hoàn toàn là một quá trình của con
người, luôn gắn liền với một bối cảnh sinh thái và một cơ cấu kinh tế. Quá trình này liên quan tới sự hiểu biết của con
người về biến đổi khí hậu, ý nghĩa của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của họ và có những thay đổi trong hoạt động
và tầm nhìn một cách phù hợp để đảm bảo một tương lai bền vững cho gia đình và cộng đồng của mình. Quá trình này
cũng liên quan đến sự hỗ trợ của chính phủ và việc xử lý những nguyên nhân sâu xa của tình trạng dễ bị tổn thương. Vì
vậy, biến đổi khí hậu và thích ứng biến đổi khí hậu là những vấn đề xã hội điển hình: con người vừa là nguyên nhân
chính của biến đổi khí hậu, đồng thời là nạn nhân, họ cũng là những tác nhân chính trong quá trình thích ứng và giảm nhẹ.
Báo cáo tóm tắt xã hội tỉnh Quảng Bình tập trung vào phân tích về con người, tìm hiểu nhóm nào dễ bị tổn thương nhất
và tại sao. Theo đó, tình trạng dễ bị tổn thương có thể được hiểu là:
“Khả
“Khả năng củ
của cá nhân, nhóm và cộ
cộng đồ
đồng trong ứng phó và thích nghi vớ
với bấ
bất kỳ
kỳ sức ép bên ngoài nào đố
đối vớ
với sinh kế
kế
và phúc lợ
lợi củ
của họ
họ. Điề
Điều này đượ
được xác đị
định thông qua: i) sự
sự sẵn có củ
của các nguồ
nguồn lự
lực và; và quan trọ
trọng là,
là, ii) quyề
quyền hạ
hạn
mà các cá nhân và các nhóm có thể
thể tiế
tiếp cậ
cận đượ
được các nguồ
nguồn lự
lực đó.” (Adger và Kelly 1999).
Nguyên nhân sâu xa của tình trạng dễ bị tổn thương là vấn đề quan trọng và khác với những khía cạnh đang tồn tại của
tình trạng dễ bị tổn thương: nhà cửa tồi tàn, sinh kế không ổn định phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên dễ bị ảnh
hưởng bởi khí hậu, y tế và giáo dục nghèo nàn. Điều quan trọng là cần hiểu được những nguyên nhân này và những
quá trình dẫn đến sự thay đổi. Như Adger và Kelly (1999) đã đề cập, các nguyên nhân cơ bản là sự tiếp cận với nguồn
lực sinh kế theo ý nghĩa rộng nhất, và sự tiếp cận này được xác định theo địa lý/ sinh thái và chính trị. Bảng 2.1 sẽ đưa
ra các ví dụ về các quy trình ở cấp địa phương và cấp cao hơn có tác động đến tình trạng dễ bị tổn thương. Rõ ràng là
tất cả các cách tiếp cận với thích ứng biến đổi khí hậu, dù là cách tiếp cận truyền thống hay dựa vào hệ sinh thái, đều
cần xem xét và giải quyết những nguyên nhân sâu xa này, nhằm đảm bảo có được kết quả đầu ra hiệu quả, công bằng
và bền vững.
Bảng 2.1: Ví dụ
dụ về các quá trình tác động đế
đến tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương
Các quá trình ở cấp đị
Các quá trình ở cấp cao hơn
địa phương
Tăng lao động di cư
Tăng dân số
Nhà nước tăng/ giảm cung cấp dịch vụ
Giảm lao động sẵn có
Mất các quyền về phong tục tập quán và thay đổi
sang hệ thống sở hữu hiện đại
Tăng nhu cầu tiền mặt cho hoạt động kinh tế
Tăng chi phí đầu vào
Tư nhân hóa đất đai và các nguồn lực/ mất sự
tiếp cận với các nguồn lực công cộng
Phải chi trả cho nguồn lực và dịch vụ, với chi phí
y tế và giáo dục tăng lên
Yêu cầu về kỹ năng cao hơn đối với việc làm phi
nông nghiệp

Tăng sự thâm nhập của thị trường toàn cầu/ định hướng lại
hầu hết việc sản xuất, thoát khỏi vòng tuần hoàn và giao
thương hẹp trong một địa phương
Thay đổi hệ thống pháp luật và hệ thống sở hữu
Giảm đa dạng sinh học và rừng/ mở rộng sản xuất nông
nghiệp
Giảm kiến thức bản địa
Đô thị hóa
Không có sự cải cách ruộng đất

Nguồn: Adger và cộng sự 2004
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Chương này xem xét đến bối cảnh xã hội EbA ở Quảng Bình tập trung vào thông tin ở cấp vĩ mô và cấp tỉnh mà các sở
ban ngành cần lưu tâm trong phân tích và lập kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu (TƯBĐKH) và thích ứng dựa vào
cộng đồng. Đồng thời cũng xem xét các tham số chính sử dụng trong nghiên cứu này để phát triển và mô tả HSTXH.
Chương 3 sẽ đề cập đến các yếu tố sinh thái; Chương 4 đề cập đến các yếu tố kinh tế và phần sau của báo cáo này sẽ
kết nối tất cả những yếu tố này lại và trình bày phân loại các hệ sinh thái xã hội chính ở Quảng Bình. Cùng với hồ sơ mô
tả tình hình kinh tế và sinh thái, hồ sơ này cũng dựa trên dữ liệu hiện có mà các sở ban ngành trong chính quyền tỉnh
cung cấp phục vụ nghiên cứu, tìm hiểu, đồng thời những dữ liệu này cần được cập nhật và hoàn chỉnh thêm
2.2

C ác y ế u t ố xã h ộ i chính đố
đ ố i v ớ i đánh giá ở c ấ p vĩ
v ĩ mô t ạ i Qu ả ng Bình

2.2.1. Tổng quan
Phần này cung cấp thông tin giúp trả lời những câu hỏi thực tiễn về vấn đề xã hội, phục vụ đánh giá tình trạng dễ bị tổn
thương trước biến đổi khí hậu và lập kế hoạch thích ứng ở cấp tỉnh. Phần này không nhằm cung cấp một hồ sơ mô tả
tình hình xã hội toàn diện về Quảng Bình. Nghiên cứu ở cấp vĩ mô chỉ dự kiến sử dụng dữ liệu thứ cấp. Mặc dù có thể
đặt ra rất nhiều câu hỏi thú vị liên quan ở cấp tỉnh, nhưng rất ít yếu tố xã hội ở cấp này có được dữ liệu đầy đủ và toàn
diện. Các yếu tố khác sẽ được xem xét trong đánh giá vi mô về tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng thực
tế của địa phương, thông qua thu thập dữ liệu sơ cấp nếu cần thiết, như trình bày trong Bảng 2.1. Mục đích của hồ sơ
này là “rõ ràng về mặt không gian” – đưa ra những thông số được lựa chọn –đóng góp vào việc lập bản đồ các hệ sinh
thái xã hội, và giúp thông tin cho việc lựa chọn các địa bàn để phân tích vi mô.
Bảng 2.2: Phân tích xã hộ
hội ở cấp vĩ
vĩ mô và
và vi mô trong đánh giá
Đánh giá ở cấp vĩ
vĩ mô
Dựa vào thông tin thứ cấp sẵn có ở cấp tỉnh

Tập trung vào bối cảnh và sự hiểu biết trên diện rộng;
sắp xếp thứ tự ưu tiên
Dân số, mật độ dân số, tỷ lệ tăng dân số, di cư
Các nhóm dễ bị tổn thương
Người nghèo

Đánh giá ở cấp vi mô (cộ
(cộng đồ
đồng)
Dựa vào dữ liệu thứ cấp sẵn có ở địa phương, thu thập
dữ liệu sơ cấp và sự tham gia của các bên liên quan ở
địa phương
Tập trung vào lập kế hoạch và hành động
Dân số, tỷ lệ tăng dân số, di cư, phân bố các nhóm tuổi

Một số câu hỏi đơn giản định hướng phân tích được trình bày dưới đây:
•

Hiện nay và trong tương lai, bao nhiêu người Quảng Bình chịu tác động của biến đối khí hậu?


Họ sống ở đâu?



Xu hướng dân số thế nào? Những yếu tố nào góp phần tạo nên sự thay đổi đó?

•

Nhóm xã hội nào dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu nhất? Họ sống ở đâu?

•

Sinh kế nào dễ bị tổn thương nhất? Những sinh kế đó ở đâu?

•

Kết luận: (dựa vào những đóng góp từ phân tích sinh thái và xã hội) cần tập trung vào điều gì đối với đánh
giá ở cấp vi mô.

Những vấn đề này sẽ được làm rõ trong những phần sau. Để giúp hiểu dữ liệu trình bày, chúng ta bắt đầu đi từ tổng
quan về cơ cấu hệ thống hành chính và quản lý tại Quảng Bình.

2.2.2. Hành chính và quản trị
Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính ở cấp huyện, bao gồm hai đơn vị thành thị - thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn,
bốn huyện ven biển là Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy và hai huyện miền núi là huyện Tuyên Hóa và
huyện Minh Hóa. Những đơn vị này và trung tâm hành chính của các đơn vị được thể hiện trên Bản đồ 2.1. Tại đây, có
159 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 10 phường, 8 thị trấn và 141 xã. Ba Đồn mới trở thành thị xã năm 2013 và trong
một số dữ liệu thống kê thì nó vẫn thuộc huyện Quảng Trạch. (Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình 2012; Cục Thống kê
Quảng Bình 2014).
Trách nhiệm trong ứng phó thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu được phân chia giữa cấp tỉnh, huyện, và xã, trong đó
cấp xã chịu trách nhiệm ứng phó trực tiếp. Bảng 1 cho chúng ta thấy sự phân bổ 159 xã tại 8 huyện. Mỗi huyện có từ
15-30 xã và mỗi xã có từ 3000 đến 7000 người. Chính quyền xã miền núi thường chịu trách nhiệm quản lý ít người
hơn, nhưng như trình bày trong phần sau, những xã này thường có sự phân tán hơn.
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Hình 2.1:
2.1: Các huyệ
huyện và trung tâm hành chính tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình

2.2.3. Dân số
Để sử dụng các quỹ thích ứng biến đổi khí hậu một cách hiệu quả thì hành động thích ứng cần mang lại lợi ích cho càng
nhiều người càng tốt, chống lại những thách thức lớn nhất và xử lý những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến tình
trạng dễ bị tổn thương. Tuy nhiên việc này cũng cần cân bằng, tránh sự thiên vị hoặc thành kiến đối với những nhóm
người ở vùng sâu vùng xa và cộng động sống phân tán ở những nơi thưa dân.
Khi dân số tăng lên, áp lực đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng tăng theo và điều này có thể làm gia tăng tác
động của biến đổi khí hậu. Điều quan trọng là phải hiểu rằng cần phát triển ở đâu và tại sao lại như vậy.
2.2.3.1 THỰ
THỰ C TRẠ
TRẠ NG
Theo tổng điều tra dân số gần đây nhất thực hiện năm 2009, dân số của Quảng Bình là 845.000 người và đến năm
2013 ước tính dân số đã tăng lên đến 863.350 người, xấp xỉ 227.644 hộ gia đình. Vì vậy, Quảng Bình là tỉnh có dân số
đông thứ 46 tại Việt Nam, chiếm khoảng 1% tổng dân số cả nước (2010). Theo thảo luận chi tiết hơn trong Hồ sơ về
tình hình kinh tế, Quảng Bình là một trong những tỉnh nghèo nhất tại Việt Nam, đóng góp rất ít vào GDP quốc gia.
Những thực tế này có hàm nghĩa đối với sự quan tâm và dành ngân sách từ chính phủ cho Quảng Bình.
Bảng 2.3: Số liệ
liệu thố
thống kê dân số
số các huyệ
huyện củ
của tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình, 2013
Tên thành phố
phố/
huyệ
huyện

Diệ
Diện tích

Dân số
số
Số xã
%

806.613

100

159

863.350

100

107

5430

Tp. Đồng Hới

15.657

1,9

16

114.897

13,3

737

7181

Tx. Ba Đồn

16.319

2,0

16

104.172

12,1

639

6.511

Minh Hóa

141.271

17,5

16

48.528

5,6

34

3.033

Tuyên Hóa

115.098

14,3

20

78.341

9,1

68

3.917

Tổng

Tổng

%

Ngườ
Người/
km2

ha

Ngườ
Người/ xã

Thành thị
thị

Huyệ
Huyện nông thôn

Quảng Trạch

45.070

5,6

18

104.945

12,2

233

5.830

Bố Trạch

212.418

26,3

30

181.618

21,0

86

6.054

Quảng Ninh

119.169

14,8

15

89.062

10,3

75

5.937

Lệ Thủy

141.611

17,6

28

141.787

16,4

100

5.064

Nguồn: Số liệu thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2014
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Rõ ràng là phần lớn dân số Quảng Bình sống tập trung tại đồng bằng duyên hải. Đất nông nghiệp ở Quảng Bình rất hạn
chế, chỉ chiếm 7% tổng diện tích đất của toàn tỉnh, toàn bộ vùng đất thấp chỉ chiếm 15% tổng diện tích đất của tỉnh
nhưng là nơi sinh sống của 80% dân số. Rất nhiều xã nông thôn nhỏ, thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn có mật độ
dân cư cao, với 25 % dân số của tỉnh sống tại thành phố và thị xã. Vùng đất thấp là nơi quy tụ những sinh kế truyền
thống, mang tính tập trung, quan trọng nhất như: trồng lúa, đánh bắt cá, làm muối, thương mại, và đang trong thời kỳ
phát triển kinh doanh-nông nghiệp, công nghiệp nặng, sản xuất và dịch vụ. Vùng đồng bằng duyên hải là tuyến đầu
hứng chịu những sự kiện thời tiết tiêu cực nhất, bão, sóng triều, và sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng nhất.
Miền núi chiếm khoảng 85% diện tích đất, nhưng chỉ là nơi sinh sống của 20% dân. Có tương đối ít xã lớn và mật độ
dân cư thưa thớt, thể hiện bản chất không tập trung của sinh kế dân tộc thiểu số có truyền thống canh tác luân canh và
hái lượm các sản phẩm từ rừng. Từ những năm 1940, người Kinh di cư đã phát triển tiềm năng của nhiều thung lũng
vùng sâu vùng xa để trồng lúa, và gần đây, đã phát triển triền đồi để trồng cây mang tính thương mại, như cây keo và
một số loại cây ăn quả cũng như xác lập các hoạt động kinh tế theo định hướng thị trường.
Bản đồ 2.2 thể hiện dữ liệu về mật độ dân số ở cấp xã. Ngoài vùng đất thấp, thì thung lũng ven sông Ranh và các thị
trấn của các huyện nằm sâu trong đất liền là Minh Hóa và Tuyên Hóa là nơi có mật độ dân số cao nhất. Mật độ dân cư
trung bình của tỉnh là 107 người/km2, nhưng có sự dao động lớn, từ mức chỉ có 34 người/km2 ở huyện Minh Hóa đến
735 người/km2 ở thành phố của tỉnh. Bản đồ 2.3 thể hiện hình thái phân bổ dân cư thành thị và nông thôn. Nhìn vào
đó có thể thấy, ở khu vực nông thôn thì dân cư định cư dọc theo các con đường, con sông và trung tâm hành chính, đặc
biệt là ở những khu vực miền núi thì mật độ dân số thấp như thế nào.
Hình 2.2:
2.2: Mật độ
độ hộ gia đình
đình theo xã, Quả
Quảng Bình 2013

Hình 2.3:
2.3: Phân bố
bố dân cư nông thôn và thành thị
thị

Bảng 2.3 trình bày dữ liệu dân số các huyện của tỉnh Quảng Bình và toàn tỉnh, thể hiện xu hướng giống nhau. Bố Trạch
là huyện đông dân nhất với hơn 20% dân số toàn tỉnh. Bố Trạch có diện tích trồng lúa rộng lớn và trung tâm du lịch
Phong Nha – Kẻ Bàng, sau đó là Quảng Ninh, cũng có diện tích trồng lúa rộng lớn. Huyện biên giới sâu trong đất liền là
Minh Hóa có ít dân nhất, chỉ chiếm 5% dân số toàn tỉnh.
2.2.3.2 XU HƯỚ
HƯ Ớ NG DÂN SỐ
SỐ
Để hiểu rõ những dự báo về biến đổi khí hậu nêu trong nghiên cứu này (xem Chương 4), cần xem xét tỷ lệ gia tăng dân
số (TLGTDS). TLGTDS ở Quảng Bình hiện nay thấp, khoảng 0,6%/năm. Dù vậy, nếu tỉ lệ này tiếp tục được duy trì thì
dân số toàn tỉnh sẽ tăng lên 944.401 người vào năm 2030, 1.064.427 người vào năm 2050 và 1.435.538 người vào
năm 2100.
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Tuy nhiên, xu hướng dân số rất khó dự đoán. Theo số liệu Tổng cục Thống kê cho tỉnh Quảng Bình giai đoạn 19952010, tỷ lệ này có xu hướng giảm đáng kể từ mức 1,6%/năm vào năm 1996 và tỷ lệ tăng trung bình cho cả giai đoạn
này là 0,85%/năm. TLTDS đã giảm từ 2,3 %/năm vào năm 1985 xuống 0,9%/năm vào năm 20101, với mức độ giảm
lớn nhất diễn ra từ năm 1990 đến năm 2000, giảm từ 2,2%/năm xuống 1,2%/năm. Vì vậy xu hướng dân số của tỉnh
cũng giống như xu hướng của cả nước (Biểu đồ 2.1). Tỷ lệ của tỉnh cũng như của cả nước đều tương đồng với tỷ lệ của
những nước có điểm chỉ số phát triển con người cao.
Biể
Biểu đồ
đồ 2.1: Tỷ lệ tăng dân số
số tại Quả
Quảng Bình, Hà Tĩnh,
Tĩnh, khu vự
vực Bắ
Bắc Trung Bộ
Bộ và cả nướ
nước, giai đoạ
đoạn 19951995-2011

2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
-0.50%
-1.00%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Quang Binh

Ha Tinh

North central aera

whole country

Tỷ lệ tăng dân số khác nhau giữa các huyện (Biều đồ 2.1). Hiện nay, Minh Hóa có tốc độ tăng dân số cao nhất, khoảng
1%/năm, nhưng huyện này có tổng số dân thấp nhất (Bảng 2.1), nên con số tăng lên cũng không đáng kể ~
5.000/năm. Tỷ lệ tăng tương đối cao chủ yếu liên quan tới việc phát triển biên giới Cha Lo xuyên qua khu vực kinh tế
trọng điểm. Trung tâm thành phố Đồng Hới có tỷ lệ tăng cao thứ hai. Tuyên Hóa, một huyện nằm sâu trong đất liền, có
tỷ lệ tăng thấp nhất chỉ 0,3%/năm.
Di cư là một yếu tố quan trọng trong xu hướng dân số tại những tỉnh nghèo ở Việt Nam, và đôi khi, di cư là một biện
pháp mà cá nhân hoặc hộ gia đình áp dụng để thích ứng với biến đổi khí hậu. Di cư của các thành viên hộ gia đình
giống như một con dao hai lưỡi, một mặt giúp đa dạng hóa sinh kế hộ gia đình, mang lại nguồn thu nhập tiền mặt,
thường có độ tin cậy cao hơn hoạt động kinh tế dựa vào tài nguyên thiên nhiên ở quê. Tuy nhiên, người di cư thường
là những người trẻ nhất và khỏe mạnh nhất, họ rời gia đình và cộng đồng, làm giảm năng lực ứng phó và thích của họ
và dẫn tới hiện tượng “làng mạc trống trơn”. Quảng Bình là tỉnh có mức độ di cư lao động cao và điều này góp phần
làm cho tỷ lệ tăng dân số thấp. Số liệu di cư lao động được thể hiện ở Bảng 2.4, tuy nhiên, khái niệm “tỷ lệ di cư theo
địa phương” vẫn khá mơ hồ.
Bảng 2.4: Tình hình di cư
cư tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình,
Bình, 20072007-2014
Đơn vị
vị

Tỷ lệ di cư thuầ
thuần (%)

2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

-0,80
-2,40
-5,40
-9,60
-11,00
-6,3
0,00
-8,00
-5,70

Tỷ lệ di cư theo đị
địa
phương (%)
2,60
3,30
1,50
1,90
2,40
4,00
7,60
6,50
5,80

Tỷ lệ di cư theo tỉ
tỉnh (%)
3,40
5,70
6,90
11,50
13,40
10,30
7,60
14,50
11,40

Nguồn: Trang web Tổng cục thống kê Việt Nam

1http://hdr.undp.org/en/content/average-annual-population-growth-rate
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Biể
Biểu đồ
đồ 2.2: Tỷ lệ gia tăng dân số
số theo huyệ
huyện, tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình giai đoạ
đoạn 20102010-2013

Tỷ lệ tăng dân số, 2010-2013

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Province

Dong
Hoi

Ba Don

Minh
Hoa

Tuyen
Hoa

Quang Bo Trach Quang
Trach
Ninh

Le Thuy

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Quảng Bình
Để hiểu rõ hơn về dự báo biến đổi khí hậu trong nghiên cứu này (xem Chương 4), theo tỷ lệ tăng hiện nay, dân số tỉnh
sẽ tăng lên 944.401 người năm 2030, 1064.427 người năm 2050 và 1.435.538 người năm 2100.

2.2.4.

dễễ bị tổn thương
Các nhóm d

Chương 1 giới thiệu khái niệm tình trạng dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu, là nguy cơ bị ảnh
hưởng bởi hiểm họa và tính nhạy cảm của đối tượng nghiên cứu (cây trồng, môi trường sống tự nhiên, hệ sinh thái xã
hội, cộng đồng), trong bối cảnh của tình trạng dễ bị tổn thương nhất định.
Các nhóm khác nhau có nguy cơ ảnh hưởng và tính nhạy cảm khác nhau với biến đổi khí hậu. Để đạt được thích ứng
biến đổi khí hậu hiệu quả và công bằng, thì điều quan trọng cần phải hiểu họ là ai, họ sống ở đâu và bản chất tình trạng
dễ bị tổn thương của họ, gồm cả mức độ phụ thuộc vào các dịch vụ của hệ sinh thái. Ở cấp tỉnh, các chỉ tiêu xã hội hữu
ích thể hiện tình trạng dễ bị tổn thương và nguyên nhân của tình trạng dễ bị tổn thương, và các dữ liệu sẵn có bao
gồm: dữ liệu về người nghèo, dân tộc, sinh kế, việc làm.
2.2.4.1 NGƯỜ
NGƯ Ờ I NGHÈO
Nghèo là một trong những nhân tố quyết định tình trạng dễ bị tổn thương của hộ gia đình và cộng đồng trước biến đổi
khí hậu cũng như năng lực thích ứng của họ2. Nghèo mang tính đa chiều3 – các khía cạnh nghèo khác nhau góp phần
quyết định tình trạng dễ bị tổn thương của người dân trước các yếu tố căng thẳng do biến đổi khí hậu gây nên. Khung
sinh kế (DFID 2001) cung cấp nền tảng quan trọng để phân tích nghèo trong bối cảnh EbA, xác định xem xét 5 khía
cạnh tài sản: tự nhiên, vật chất, con người, tài chính và xã hội. Theo đó, nghèo được xác định là: thiếu sự tiếp cận với
tài nguyên thiên nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái; nghèo về nhà ở, vùng sâu vùng xa thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu,
thiếu các công cụ thiết yếu, thiếu lao động gia đình, kỹ năng, sức khỏe, thiếu sự tiếp cận tín dụng thiếu dự trữ tài chính
và lương thực thực phẩm nên lại tái nghèo sau mỗi cú sốc, thiếu mạng lưới hỗ trợ xã hội và sự tham gia chính trị. Mặc
dù một số chiều nghèo giảm, nhưng áp lực lên hệ sinh thái tự nhiên thường tăng lên, gây nên sự suy thoái và làm tăng
tình trạng dễ bị tổn thương của người dân trước biến đổi khí hậu và tăng khả năng tái nghèo.
Như đã đề cập ở trên, Quảng Bình là một trong những tỉnh nghèo hơn các tỉnh khác ở Việt Nam, với 17% dân số thuộc
diện nghèo năm 20164 so với mức bình quân 12% của cả nước. Ngoài ra, 14,4% ở mức “cận nghèo”. Như vậy tổng tỷ lệ
nghèo và cận nghèo là 31,4% - khá cao so với tổng tỷ lệ chung của toàn quốc là 18%. Hơn nữa, tỷ lệ này luôn duy trì ở
mức cao – khi một số hộ gia đình có thể thoát “nghèo”, một số ít hộ thoát “cận nghèo” thì một số hộ cận nghèo lại có
nguy cơ tái nghèo. Hình 2.3 so sánh phần trăm hộ nghèo và cận nghèo theo huyện, cho thấy tỷ lệ cận nghèo tương đối
lớn ở một số huyện có điều kiện hơn (Ba Đồn và Quảng Trạch).
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Tại Việt Nam, hai cơ quan tham gia tính chỉ số ‘nghèo’ với các định mức khác nhau: Tổng cục Thống kê (GSO) thuộc Bộ Kế hoạch và
Đầu tư (MPI) tính chỉ số này căn cứ vào chuẩn nghèo lương thực thực phẩm và chuẩn nghèo chung; Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội tính theo chuẩn nghèo chính thức. Cả hai cơ quan đều dựa vào thu nhập hoặc quy đổi tương đương thu nhập. Mặc dù Tổng cục
Thống kê dùng phương pháp luận quốc tế để tính chuẩn nghèo, nhưng chuẩn nghèo của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội vẫn
được coi là chuẩn nghèo chính thức. (UNDP 2012a, p: 3).
3
Từ năm 2016-2020, Việt Nam sẽ áp dụng biện pháp đo lường nghèo đa chiều cho quốc gia, dựa trên phương pháp của Alkire-Foster.
Biện pháp đó sẽ thể hiện những thiệt thòi mà người nghèo phải chịu ở 5 phương điện: i) điều kiện sống; ii) mức thu nhập; iii) tiếp cận
với giáo dục và y tế; iv) tiếp cận thông tin v) tiếp cận bảo hiểm và trợ giúp xã hội. ( http://www.mppn.org/mppn_news/vietnammoves-to-multidimensional-approach-to-poverty-reduction).
4 Con số 17% là dựa trên chuẩn nghèo mới xác lập năm 2016 áp dụng biện pháp đa chiều. Theo chuẩn nghèo cũ áp dụng cho giai đoạn
2010-2015, thì tỷ lệ nghèo hiện nay là 10,2%.
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Nguồn: Biểu đồ do nhóm tư vấn thực hiện dựa trên các thông tin do Sở LĐTBXH cung cấp
Xét về tổng số hộ nghèo, số hộ nghèo cao nhất ở các huyện đông dân, mặc dù tỷ lệ hộ nghèo ở những huyện này thấp
hơn đáng kể.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nghèo cao ở Quảng Bình là do tỉnh này xa các trung tâm kinh tế chính như
Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra còn do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đây cũng là vấn đề liên quan
chặt chẽ đến nghiên cứu này. Không có nghi ngờ gì, khí hậu và những loại thiên tai khác đóng góp vào việc gia tăng
nghèo đói – đặc biệt là đẩy “người cận nghèo” về trình trạng “tái nghèo” – nhưng vấn đề này không được đề cập trong
các số liệu thống kê và nghiên cứu của tỉnh.
Bản đồ 2.4b thể hiện tỷ lệ nghèo ở cấp xã năm 2015, cho thấy nghèo hiện nay chủ yếu là vấn đề của các khu vực nông
thôn vùng sâu vùng xa. Hiện tượng này cũng phổ biến nhất ở người làm nông nghiệp, đặc biệt là dân tộc thiểu số và
những hộ ngư dân (xem bên dưới). Tuy nhiên, dữ liệu hiện nay không thể hiện được hết các nhóm nghèo chính, đặc
biệt là ở những cộng đồng ngư dân, khi họ sống tại những xã duyên hải thịnh vượng nhất. Thiếu dữ liệu để dẫn chứng
cho luận điểm này.
Những lý do chính dẫn đến nghèo hộ gia đình ở Quảng Bình được báo cáo là:
•

Thiếu phương tiện sản xuất bao gồm thiếu đất canh tác tốt

•

Tiếp cận tín dụng hạn chế

•

Tỷ lệ phụ thuộc cao (rất nhiều trẻ em/người già/người ốm nhưng người lao động thì ít)

•

Thiếu giáo dục và kỹ năng

•

Thiếu cơ hội việc làm (Sở LĐTBXH, 2015)

Thất nghiệp là một vấn đề rất lớn. Cũng như những nơi khác tại Việt Nam, thất nghiệp ở những người tốt nghiệp ra
trường là một vấn đề đặc biệt. Tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước là 2,4%, nhưng người lao động có bằng cao đẳng, đại học
lại đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao nhất với 7,2% (Bộ LĐTBXH, 2015); số liệu riêng tại Quảng Bình còn thiếu.
Tuy nhiên, nghèo đói rõ ràng có mối quan hệ mật thiết với địa lý và dân tộc. Như chúng ta đã thấy, tỷ lệ nghèo nói
chung thường cao nhất ở các huyện miền núi vùng sâu như Tuyên Hóa và Minh Hóa và điều này một phần liên quan
tới sự thiếu tiếp cận với các dịch vụ của nhà nước. Trên toàn tỉnh, 70% các hộ gia đình dân tộc thiểu số là hộ nghèo,
trong khi tỷ lệ đó ở các hộ dân tộc Kinh chỉ là 10% (Sở LĐTBXH, 2015). Hình 2.4 so sánh tỷ lệ nghèo nói chung với tỷ lệ
nghèo của các hộ dân tộc thiểu số các huyện tỉnh Quảng Bình. Tại tất cả các huyện, nghèo ở các dân tộc thiểu số ít nhất
cao gấp hai lần tỷ lệ nghèo nói chung và ở Bố Trạch thì tỷ lệ nghèo dân tộc thiểu số cao gấp 10 lần tỷ lệ nghèo nói
chung.
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Nguồn: Biểu đồ do nhóm tư vấn thực hiện dựa trên những thông tin do Sở LĐTBXH cung cấp
Ở các nơi khác tại Việt Nam, nhóm các hộ gia đình có chủ hộ là phụ nữ thường có tỷ lệ nghèo cao hơn, nhưng tỉnh
Quảng Bình không có dữ liệu này.

Giảảm nghèo
Gi
Giảm nghèo ở Việt Nam chủ yếu được thúc đẩy do tăng trưởng kinh tế và tái cơ cấu ngành nông nghiệp hướng tới sản
xuất hàng hóa, ngoài ra cũng có một số chương trình mục tiêu về giảm nghèo, đáng chú ý là Chương trình Mục tiêu
Quốc gia, Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam
giai đoạn I-III (1998-2015) và Nghị quyết 30a về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững (2009 – 2020).
Tại Quảng Bình, 43 xã ở sáu huyện nằm trong diện của Chương trình 135 ở giai đoạn trước, nhưng chỉ có huyện Minh
Hóa nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 30a. Trong những năm vừa qua, Chương trình 135 chủ yếu tập trung vào đầu
tư cơ sở hạ tầng, nhưng cũng có sự hỗ trợ tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, văn hóa, giáo dục, nhà ở và
nước sạch, tiếp cận các khoản vay để phát triển sản xuất tạo thu nhập và đào tạo nghề, hỗ trợ giao đất rừng theo
Chương trình 661. Tại Minh Hóa, ngân sách theo Nghị quyết 30a cũng tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng – như
trường học, trung tâm đào tạo, trung tâm y tế, thủy lợi, cầu đường. Ngoài ra, tại các xã miền núi, bộ đội biên phòng
triển khai nhiều hoạt động phát triển và trợ giúp. Rất nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số nhận được hỗ trợ về lương
thực thực phẩm thường xuyên, và hiện tượng lạm dụng đồ uống có cồn còn khá phổ biến, cả hai vấn đề này có thể ảnh
hưởng đến năng lực thích ứng của người dân.
Chương trình mục tiêu quốc gia – Xây dựng Nông thôn mới (2010 – 2020) do Bộ NN&PTNT chủ trì thực hiện không
lồng ghép vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai vào các kế hoạch cấp xã mặc dù Chương
trình có đưa ra một số mục tiêu về môi trường.
Những chương trình này tại Quảng Bình cũng như nhiều tỉnh thành phố khác trong cả nước đã góp phần làm giảm
đáng kể tỷ lệ nghèo trong những năm gần đây. Năm 2014, chỉ có 10,2% số hộ sống dưới mức nghèo, giảm từ 25,2%
(năm 2010) – giảm 3%/năm – (Cục Thống kế tỉnh Quảng Bình năm 2015) và 46,0% năm 1998 (UNDP 2012a). Mặc dù
đã có những bước tiến đáng kể, tuy nhiên vấn đề nghèo cố hữu trở nên khó cải thiện, và như đã đề cập ở trên, vẫn còn
sự khác biệt về tỷ lệ nghèo giữa các vùng miền và các nhóm kinh tế - xã hội (UNDP 2012b). Bản đồ 5a và 5b cho thấy
rõ sự khác biệt này. Tỷ lệ nghèo cao nhất là ở xã vùng cao giáp ranh với Lào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu sổ.
Vì nghèo đói là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức độ tổn thương do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng như
năng lực thích ứng với biến đổi khi hậu, do đó tỷ lệ hộ nghèo giảm đi là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, số hộ khá
giả tăng lên cũng đồng nghĩa với việc sử dụng không bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên và do vậy làm tăng mức
độ dễ bị tổn thương. Cần có thêm những nghiên cứu khác để tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa việc xóa đói giảm
nghèo và mức độ tổn thương về sinh thái dưới tác động của biến đổi khí hậu ở cấp vĩ mô.

26

Báo cáo 2 – Đánh giá tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình

Hình 2.4a: Phân bố
bố nghèo (% hộ nghèo)
nghèo) tại Quả
Quảng Bình,
Bình,
2010

Hình 2.4b:
2.4b: Phân bố
bố nghèo (% hộ nghèo)
nghèo) tại Quả
Quảng Bình,
Bình,
2015

Nguồn: Bản đồ do nhóm tư vấn thực hiện dựa trên những thông tin do Sở LĐTBXH cung cấp
2.2.4.2 DÂN TỘ
T Ộ C THIỂ
THI Ể U SỔ
SỔ6
Một số nhà quan sát coi dân tộc thiểu số là một trường hợp đặc biệt của nghèo đói (dẫn đến tăng tính dễ bị tổn
thương), càng nghiêm trọng hơn do những vấn đề về ngôn ngữ và sống tại những địa bàn vùng sâu vùng xa, ảnh
hưởng đến việc tiếp cận với các dịch vụ giáo dục và y tế chất lượng. Nhưng theo nhìn nhận của một số người khác, thì
người dân tộc thiểu số với những sinh kế và hệ thống tri thức “truyền thống” thì vốn đã có thể thích ứng trong hoàn
cảnh đặc biệt của họ, và những nỗ lực hiện đại hóa và hòa nhập người dân tộc thiểu số vào người Kinh, hoặc việc cung
cấp lưới an toàn thường trực qua trợ giúp lương thực thực phẩm, là một biện pháp “thích ứng sai”.
Quảng Bình có 15 nhóm dân tộc thiểu số với tổng dân số khoảng 22.000 người, xấp xỉ 5.000 hộ (2015). Dân tộc thiểu
số chiếm 2,5% tổng dân số trên toàn tỉnh, so với con số của cả nước là 13%, và chiếm khoảng 1,8% tổng số người dân
tộc thiểu số tại Việt Nam (xấp xỉ 12 triệu người). Năm 2009, có 14.800 người dân tộc thiểu số sống tại 13 xã tại vùng
đệm Phong Nha-Kẻ Bàng, tại đây họ chiếm 20% dân số sinh sống tại vùng đệm.
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Hình 2.5:
2.5: Phân bố
bố các nhóm dân
dân tộ
tộc thiể
hiểu số chính tạ
tại Quả
Quảng Bình

Nguồn: Bản đồ do nhóm tư vấn thực hiện dựa trên những thông tin do Sở LĐTBXH cung cấp
Có hai nhóm dân tộc thiểu số chính tại Quảng Bình, mỗi nhóm gồm một số phân nhóm, và có sáu nhóm dân tộc nhỏ
hơn với tổng cộng dưới 100 người. Thông tin chi tiết trình bày tại Bảng 2.5. Nhóm lớn nhất là Bru-Vân Kiều, với
khoảng 14.000 người chiếm 73% dân tộc thiểu số của tỉnh. Họ thuộc nhóm ngôn ngữ Austroasiatic lớn và phổ biến, và
trên toàn quốc nhóm này có khoảng 21 phân nhóm thiểu số với 2,6 triệu người. Phân nhóm lớn nhất ở Quảng Bình là
người Vân Kiều; họ sống tại 9 xã ở các huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Người dân tộc Khùa sống tại 7 xã huyện Minh
Hóa. Các phân nhóm khác bao gồm người Măng Công và người Tri. Người Bru-Vân Kiều khá đồng hóa với người Kinh,
có giáo dục tốt và tham gia vào trồng các loại cây mang tính thương mại cũng như có khả năng buôn bán. Họ vẫn còn
trồng lúa nương, ngoài ra cũng trồng lúa nước và các loại cây lâm nghiệp trên đất rừng được giao. Nhóm người Vân
Kiều gồm khoảng 450 người vẫn còn sống ở Phong Nha-Kẻ Bàng – thôn Đoòng nằm tách biệt vào một góc phía đông
nam của vườn quốc gia, theo một hợp đồng bảo vệ rừng (UBNDQB 2012b).
Dân tộc Chứt chỉ có khoảng 6.000 người trên toàn quốc trong đó có khoảng 5.500 người (chiếm 26% tổng số người
dân tộc thiểu số) sống tại Minh Hóa, Tuyên Hóa và Bố Trạch; số còn lại sống ở các vùng lân cận tỉnh Hà Tĩnh. Trong 5
phân nhóm, người Sách sống phân tán rộng nhất. Người A-rem từng sống trong hang động tại Phong Nha-Kẻ Bàng và
khu vực xung quanh và 89 hộ gia đình hiện đang sống tại Bản tái định cư (Bản 39) ven vườn quốc gia. Các nhóm khác
bao gồm người Mã-liêng, người Rục và người May. Ngôn ngữ người Chứt gần với ngôn ngữ người Kinh, nhưng mang
đặc điểm “truyền thống”. Họ sống tách biệt hơn, có lối sống tự cung tự cấp, trồng lúa nương ở những môi trường đất
đồi núi nhiều khó khăn và thu lượm các loại lâm sản.
Sinh kế của người dân tộc thiểu số chủ yếu dựa vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Lúa nương, trồng tại các lô đất
luân canh trên đồi cao là loại cây trồng chủ lực, nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, và thiếu lương thực thực phẩm
càng trở nên phổ biến. Hệ thống sinh thái xã hội của các dân tộc thiểu số được miêu tả chi tiết hơn trong Chương 5.
Mặc dù đã có rất nhiều các chương trình của chính phủ, như đã thảo luận ở trên, nhưng sự nghèo khổ ở dân tộc thiểu
số vẫn còn cao và khó giải quyết. Các mục tiêu phát triển của chính phủ không phải lúc nào cũng phù hợp với mong
muốn của các dân tộc thiểu số. Rất nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số nhận được hỗ trợ về lương thực thực phẩm
thường xuyên, và hiện tượng lạm dụng đồ uống có cồn còn khá phổ biến, và cả hai vấn đề này có thể ảnh hưởng đến
năng lực thích ứng của người dân.
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Phân bố định cư của người dân tộc thiểu số chính được thể hiện qua bản đồ số 4. Gần như tất cả các khu định cư là các
khu vực miền núi của 5 huyện, 28 xã trong tổng số 159 xã của tỉnh. Rất nhiều khu định cư ở gần các trục giao thông
huyết mạch: đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh nối với Hà Tĩnh, đường bao quanh Phong Nha-Kẻ Bàng, sau đó chia
thành hai nhánh, và nhánh phía tây tiếp tục xuyên qua núi sang tới sông Huổi Nậm Sê trước khi vào Quảng Trị. Đường
Cao tốc Xuyên Á số 131, nối cảng Vũng Áng tại Hà Tĩnh với Lào và Thái Lan, xuyên qua xã Trọng Hóa và xã Dân Hóa
huyện Minh Hóa và biên giới Cho La đang được phát triển như một vùng kinh tế trọng điểm, nên đường sá rộng rãi
giao thông khá đông đúc. Tuy nhiên, có một nhóm khá tách biệt. Đây là một cộng đồng gồm khoảng 500 hộ gia đình
sống tại một đường phân nước vùng cao giữa Phong Nha-Kẻ Bàng và biên giới Lào tại huyện Bố Trạch. Có một đường
biên xuyên qua đây, nhưng vì con đường trước hết phải xuyên qua vườn quốc gia, nên giao thông cũng như các cơ sở
và dịch vụ khá hạn chế.
Trong một xã thường có nhiều dân tộc sinh sống, mặc dù trong một thôn/ấp thì có thể chỉ có một nhóm sinh sống. Có
12 xã có từ hai dân tộc sinh sống trở lên, và tất cả các xã đều có người Kinh. Đối với 19 xã (ba huyện) có số liệu, dân
tộc thiểu số chiếm trung bình khoảng 25% tổng số hộ gia đình. Có 7 xã mà người dân tộc thiểu số chiếm ít hơn 10%
trong tổng số dân, và có sáu xã người dân tộc thiểu số chiếm trên 50% tổng số dân.. Tỷ lệ cao nhất là ở xã Trọng Hóa
huyện Minh Hóa, với tổng số 783 hộ gia đình, 95,5% là người Mã-liêng, thuộc dân tộc Chứt. Chỉ có huyện Minh Hóa là
có số người dân tộc thiểu số đáng kể, nhưng cũng chỉ chiếm 20% tổng số dân trong cả huyện.
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Bảng 2.5: Dân số
số các dân tộ
tộc thiể
thiểu số
số tỉnh Quả
Quảng Bình, theo huyệ
huyện (2007 và 2015)

Chứ
Chứt

Huyệ
Huyện
Sách
Sách

Rúc
Rúc

2579

437

Arem

May

BruBru-Vân Kiề
Kiều
MãMã-liêng
liêng

Tổng

Vân Kiề
Kiều

Macoong

Khua

Mườ
Mường
Tri

Khác

Tổng

Tổng

TỔNG
2015

Thành thị
thị
Tp. Đồng Hới
Tx. Ba Đồn
Huyệ
Huyện nông
thôn
Minh Hóa
Tuyên Hóa

7

1163

62

540

4726

4244

4244

37

52

9059

2377

487

549

6

6

10

21

586

178

2415

21

6

2605

688

Quảng Trạch
Bố Trạch

14

149

163

495

1848

72

Quảng Ninh

2848

2848

Lệ Thủy

4771

4771

Tổng (2007)
Tổng (2015)

2655

437

156

1163

1027

5438
5848

8114

1848

4250

72

14284
16425

834

68

2

4773

81

19871
22285

1262

5339

Nguồn: Các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình (2007)
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2.2.4.3 SINH KẾ
K Ế VÀ TÌNH TRẠ
TR Ạ NG DỄ
D Ễ B Ị T Ổ N THƯƠNG
Sinh kế phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên thường dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu hơn. Đó
thường là nghề cá và nông nghiệp. Ngoài ra, sinh kế hộ gia đình càng kém đa dạng thì mức độ dễ bị tổn thương càng
tăng do nếu một sinh kế bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu thì họ sẽ thiếu sự lựa chọn thay thế.
Còn thiếu những nghiên cứu cụ thể về mối quan hệ giữa sinh kế và nghèo, nên thiếu cả nghiên cứu về tình trạng dễ bị
tổn thương do biến đổi khí hậu tại Quảng Bình. Tuy nhiên, thông thường có thể thấy là các nghề hoặc sinh kế phụ
thuộc vào các nguồn tài nguyên tái tạo (nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp) thì thường dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi
khí hậu hơn do bản thân tài nguyên đó cũng dễ bị tổn thương – trước với hạn hán, bão, lụt, các loại sâu, bệnh, gió và
các hiểm họa khác. Chương 5 đánh giá sinh kế tại Quảng Bình trong bối cảnh của khoảng 30 hệ sinh thái xã hội. Sau đó
HSTXH cung cấp cơ sở để đánh giá nguy cơ tiếp xúc, tính nhạy cảm và tình trạng dễ bị tổn thương trên toàn tỉnh.
Dữ liệu về việc làm và sinh kế của Quảng Bình khá hạn chế. Bảng 2.6 cung cấp thông tin năm 2010, chia lực lượng lao
động của tỉnh thành 7 ngành chính. Rõ ràng thông tin này không thể hiện rõ được tính đa dạng cần thiết để hiểu được
tình trạng dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Năm 2010, lực lượng lao động, được định nghĩa là người trên 15
tuổi5, có tổng cộng 518.191 người, và 454.536 người hay 87% lực lượng lao động có việc làm. Trên 65% lực lượng lao
động làm việc trong ngành nông nghiệp và lâm nghiệp (56,2%) và ngư nghiệp (9,4%), các hoạt động có bản chất dễ bị
tổn thương trước biến đổi khí hậu và các hiện tượng khí hậu. Không có sẵn dữ liệu, nhưng rất nhiều trong số họ là lao
động tự do. Những ngành chính khác là ngành dịch vụ (20%) công nghiệp (khai khoáng và chế biến, 10%), xây dựng
(4,1%) và 8% lực lượng lao động làm việc trong khu vực nhà nước. Rất nhiều người trong những ngành này là người
làm công ăn lương, nên sinh kế của họ ít bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và sự cố khí hậu hơn. Chỉ có 22% lực lượng
lao động được đào tạo bài bản và chỉ có 3,8% được đào tạo ở trình độ trung hoặc cao cấp, nghĩa là có thể xem gần 80%
lực lượng lao động như “chưa được đào tạo”. Lực lượng lao động đang tăng ở mức gần 5%/năm.
Bảng 2.6: Lao độ
động và việ
việc làm tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình (2010)
Ngành
Nông nghiệp và lâm nghiệp
Thủy sản
Xây dựng
Khai khoáng – chế biến
Thương mại – sửa chữa xe
Nhà hàng khách sạn
Giao thông, kho bãi, truyền thông
Ngành khác
TỔNG

Số lao độ
động
255.347
42.150
18.574
45.786
34.753
9.206
9.699
39.021
454.536
454.536

%
56,2
9,4
4,1
10,0
7,6
2,0
2,1
8,6
100

Nguồn: Số liệu thống kê tỉnh Quảng Bình, 2010
2.3

K ế t lu ậ n và khuyế
khuy ế n ngh ị

Trong chương này chúng tôi đã đánh giá và lập bản đồ những dữ liệu xã hội chính có liên quan đến biến đổi khí hậu và
thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái cấp tỉnh ở Quảng Bình: dân số và những nhóm dễ bị tổn thương.
Vùng đồng bằng duyên hải có mật độ dân cư cao nhất ở Quảng Bình. Nơi đây cũng có số lượng người nghèo đông nhất,
và cũng ở đây, người dân luôn có nguy cơ cao phải đối mặt với những sự kiện khí hậu cực đoan nhất của khu vực.
Nhưng ở vùng đất thấp, người dân cũng có những điều kiện tốt nhất về truyền thông, cơ sở hạ tầng, tiếp cận thị trường
và các dịch vụ, có nhiều cơ hội sinh kế nhất và được hỗ trợ thể chế tốt nhất khi cần thiết. Mặc dù dân số của tỉnh đang
tăng chậm, nhưng tốc độ tăng cao nhất đang diễn ra ở khu vực đồng bằng, nơi có nguy cơ cao nhất bị ảnh hưởng bởi
biến đổi khí hậu. Dân số tăng lên đi liền với quá trình đô thị hóa tăng lên, điều này có thể làm gia tăng những vấn đề
nhất định liên quan đến khí hậu – như lũ lụt hoặc nắng nóng.
Những người nghèo nhất và những người thiệt thòi nhất tại Quảng Bình là người dân tộc thiểu số sống tại khu vực
miền núi. Con số 22.000 người dân tộc thiểu số trông có vẻ nhỏ, nhưng có ý nghĩa quan trọng. Họ là những người có ít
lựa chọn sinh kế nhất, bị hạn chế nhất trong việc tiếp cận với cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ cho sinh kế. Vì vậy, họ
có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng trước sự cố khí hậu. Mặc dù các chương trình của nhà nước cũng có ý nghĩa
quan trọng, nhưng các chương trình đó thường bỏ qua sự tham gia của người dân trong quá trình lập kế hoạch cho
tương lai của chính họ, và thường tạo nên sự phụ thuộc mà có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sự sáng tạo và năng lực thích
ứng.
Phần lớn lực lượng lao động Quảng Bình (65%) làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp – tất cả đều dựa vào tài
nguyên thiên nhiên và ở một mức độ nào đó, dễ bị tổn thương trước các sự kiện khí hậu cực đoan và biến đổi khí hậu.
Phân tích ban đầu này cho thấy rằng, từ khía cạnh xã hội, những ưu tiên đánh giá và hành động thích ứng ở cấp vi mô
cần dành cho:
•

Đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao

•

Cộng đồng dân cư nghèo đánh bắt ven bờ ở vùng duyên hải

•

Người dân tham gia hoạt động nông lâm nghiệp và thủy sản nói chung

5

Theo Tổ chức Lao động quốc tế, không đề cập đến giới hạn tuổi trên.
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CHƯƠNG 3
3.1

HỒ SƠ
SƠ HỆ
HỆ SINH THÁI TỈNH
TỈNH QUẢNG BÌNH
BÌNH

Gi ớ i thi ệ u

Báo cáo phương pháp tiếp cận trong chuỗi báo cáo này đã giới thiệu khái niệm và phương pháp Đánh giá tình trạng dễ
bị tổn thương nhằm phục vụ thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái (EBA). Báo cáo nhấn mạnh ý tưởng làm
nền tảng cho EbA: hiểu rằng sinh thái, xã hội và kinh tế là những yếu tố không thể tách rời. Hệ sinh thái tự nhiên là nền
tảng cho sự tồn tại của con người trên hành tinh này cũng như mọi hoạt động kinh tế của loài người. Tuy nhiên, các
nền tảng sinh thái này đã thay đổi một cách sâu sắc ở rất nhiều nơi, chúng bị làm yếu đi so với trạng thái ban đầu, do
con người thực hiện các hoạt động sinh kế (hoạt động kinh tế) một cách không bền vững. Mặc dù sự thay đổi là đặc
tính cố hữu ở tất cả các hệ thống nói chung trên toàn cầu, nhưng các hệ sinh thái có giới hạn chịu đựng đối với những
thay đổi đó, để làm sao các hệ sinh thái không mất đi cấu trúc và chức năng cơ bản mà tất cả chúng ta phải phụ thuộc
vào. Ngày nay biến đổi khí hậu đang làm tăng thêm những căng thẳng vốn có mà con người đã gây ra đối với các hệ
sinh thái tự nhiên, có thể mang lại những hậu quả rất nguy hại. EbA xác định sự suy giảm hệ sinh thái như một nguyên
nhân sâu xa chính dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương. Cần có hành động khẩn cấp để khôi phục các hệ sinh thái tự
nhiên trở lại trạng thái khỏe mạnh, giúp chúng ta có được sự bền vững về kinh tế xã hội, và sinh tồn được trước những
thách thức sắp tới. Chúng ta cũng cần khai thác dịch vụ của những hệ sinh thái khỏe mạnh để giúp chúng ta thích nghi
được với những thay đổi sắp tới.
Để hiểu được những vấn đề và thách thức mà biến đổi khí hậu mang lại, từ đó đưa ra giải pháp thực tế và bền vững thì
cần phải xem xét các yếu tố sinh thái, xã hội và kinh tế trong mối quan hệ tổng thể. Vì vậy, như đã nêu trong Báo cáo
tóm tắt số 1 của đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương, đơn vị phân tích là “hệ sinh thái xã hội” (HSTXH), được định
nghĩa là:
“tậ
“tập hợ
hợp các đơn vị
vị sinh – địa – vật lý cùng các tác nhân thể
thể chế
chế và xã hộ
hội và các hoạ
hoạt độ
động (kinh tế
tế) củ
của họ
họ”
Mức độ nghiêm trọng của các tác động và khả năng thích ứng của con người cũng có thể cảm nhận được do mức độ của
các yếu tố trên. Khả năng thích ứng với biến đổi cũng là một quá trình liên quan đến con người được đặt trong bối
cảnh sinh thái và cấu trúc kinh tế. Nó liên quan đến hiểu biết của con người về biến đổi khí hậu và ý nghĩa của nó đối
với đời sống của con người, từ đó có những thay đổi phù hợp cần thiết (đối với tương lai và hoạt động của họ) để đảm
bảo tương lai bền vững cho gia đình và cộng đồng. Khả năng thích ứng này cũng liên quan đến sự hỗ trợ của chính
quyền đối với việc giải quyết những nguyên nhân dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương. Biến đổi khí hậu và khả năng
thích ứng với biến đổi khí hậu suy cho cùng cũng là những vấn đề xã hội: con người là nguyên nhân chủ yếu gây nên
biến đổi khí hậu, cũng là nạn nhân của nó và đồng thời cũng là tác nhân chính thực hiện các giải pháp giảm thiểu và
thích ứng với biến đổi khí hậu.
Mọi người đều có thể cảm thấy tác động của biến đổi khí hậu – đối với sức khỏe, nhà cửa, những người xung quanh, cơ
sở hạ tầng và các dịch vụ mà họ phải dựa vào, các tài nguyên thiên nhiên mà con người phụ thuộc, và những thay đổi
trong sinh kế của họ. Chương 2 của báo cáo này – Hồ sơ mô tả hệ thống xã hội của tỉnh Quảng Bình do đó tập trung
phân tích yếu tố con người và tìm hiểu về những nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội và lý do tại sau dựa
trên định nghĩa về tình trạng dễ bị tổn thương của con người như sau:
“Khả
“Khả năng củ
của cá nhân, nhóm và cộ
cộng đồ
đồng trong
trong ứng phó và thích nghi vớ
với bấ
bất kỳ
kỳ sức ép bên ngoài nào đố
đối vớ
với sinh kế
kế
và phúc lợ
lợi củ
của họ
họ. Điề
Điều này đượ
được xác đị
định thông qua: i) sự
sự sẵn có củ
của các nguồ
nguồn lự
lực và; và quan trọ
trọng là , ii) quyề
quyền mà
các cá nhân và các nhóm dân cư có thể
and Kelly 1999).
thể tiế
tiếp cậ
cận đượ
được các nguồ
nguồn lực đó.”(Adger
đó.”
Chương 4 – Hồ sơ mô tả về Hệ thống kinh tế tỉnh Quảng Bình xác định những ngành kinh tế chính của tỉnh trên nhiều
phương diện khác nhau như đóng góp cho GDP, tạo công ăn việc làm, định hướng phát triển tương lai, cũng như mức
độ phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên và mối quan hệ với biến đổi khí hậu và thực trạng như thế nào.
Trong chương này – Hồ sơ mô tả hệ sinh thái tỉnh Quảng Bình – tập trung vào các hệ sinh thái quan trọng của tỉnh
Quảng Bình, hiện có những kiểu hệ sinh thái nào, số lượng bao nhiêu và hiện trạng thế nào. Đồng thời xác định những
hệ sinh thái quan trọng hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế và sinh kế của người dân dưới tác động của biến đổi khí hậu,
cũng như là mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với các hệ sinh thái (mặc dù vấn đề này sẽ được trình bày cụ thể
hơn trong Chương 7 – Tác động của biến đổi khí hậu). Chương này cũng xem xét đến các phương diện về sinh thái của
EbA tại Quảng Bình bao gồm các thông tin về bối cảnh chung ở cấp tỉnh mà các sở ban ngành cần lưu ý trong quá trình
phân tích và lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu và thích ứng dựa vào hệ sinh thái.
Chương này cũng đưa ra các thông số chính được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm xác định và mô tả các kiểu hệ
sinh thái xã hội của tỉnh. Hồ sơ mô tả về HSTXH (Chương 5) sẽ kết nối tất cả các thông tin nêu trong các Hồ sơ mô tả về
hệ thống xã hội và kinh tế từ đó phân loại các HSTXH chính của tỉnh Quảng Bình. Cũng như Hồ sơ mô tả về hệ thống xã
hội và kinh tế, Hồ sơ mô tả về hệ sinh thái dựa trên dữ liệu hiện có mà các sở ban ngành trong chính quyền tỉnh cung
cấp phục vụ nghiên cứu, cũng như dựa trên thông tin nghiên cứu tài liệu. Khi các số liệu này được cập nhật thì hồ sơ
mô tả này cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp.
3.2

T ổ ng quan v ề các y ế u t ố sinh thái quan tr ọ ng ph ụ c vụ
v ụ phân tích vĩ
v ĩ mô t ỉ nh Qu ả ng Bình

Phần này cung cấp thông tin giúp trả lời những câu hỏi thực tiễn chính về vấn đề sinh thái, phục vụ đánh giá tình trạng
dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và lập kế hoạch thích ứng ở cấp tỉnh. Phần này không nhằm cung cấp một hồ
sơ sinh thái toàn diện về Quảng Bình. Nghiên cứu ở cấp vĩ mô dự kiến chỉ sử dụng dữ liệu thứ cấp (thu thập từ tài
liệu/cơ sở dữ liệu có sẵn). Mặc dù có thể đặt ra rất nhiều câu hỏi thú vị phù hợp ở cấp tỉnh, nhưng rất ít yếu tố sinh
thái ở cấp này có được dữ liệu đầy đủ và toàn diện. Các yếu tố khác sẽ được xem xét trong đánh giá ở cấp vi mô về tình
trạng dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng thực tế của địa phương, thông qua thu thập dữ liệu sơ cấp nếu cần thiết.
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Mục đích của hồ sơ này là “rõ ràng về mặt không gian”, nghĩa là vẽ bản đồ cho những thông số được lựa chọn để đóng
góp vào việc lập bản đồ các hệ sinh thái xã hội, và cung cấp thông tin cho việc lựa chọn các địa bàn để phân tích vi mô.
Bảng 3.1: Phân tích hệ
hệ sinh thái trong đánh giá ở cấp vĩ
vĩ mô và
và vi mô
Đánh giá ở cấp tỉ
Đánh giá ở cấp đị
tỉnh
địa phương (cộ
(cộng đồ
đồng)
Dựa vào thông tin thứ cấp sẵn có ở cấp tỉnh
Dựa vào dữ liệu thứ cấp sẵn có ở địa phương, thu thập dữ
liệu sơ cấp và sự tham gia của các bên liên quan ở địa
phương
Tập trung vào bối cảnh và sự hiểu biết trên diện Tập trung vào lập kế hoạch và hành động
rộng; sắp xếp thứ tự ưu tiên
Loại, số lượng và điều kiện của các hệ sinh thái chính Loại, số lượng và điều kiện của các hệ sinh thái địa phương
của tỉnh
ở địa bàn đánh giá vi mô
Các hệ sinh thái đóng góp như thế nào vào nền kinh Các hệ sinh thái địa phương hỗ trợ cho các sinh kế địa
tế/ các ngành kinh tế chính của tỉnh, và hỗ trợ cho phương và khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi như thế
khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi với biến đổi nào
khí hậu của tỉnh như thế nào
Tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng Tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng của hệ
của hệ sinh thái
sinh thái
Các hệ sinh thái được quản lý như thể nào ở quy mô Các hệ sinh thái được cộng đồng địa phương và các nhóm
cấp tỉnh
dân cư quản lý như thế nào
Một số câu hỏi đơn giản định hướng phân tích được trình bày dưới đây:
•

Các kiểu hệ sinh thái nào có ở Quảng Bình?
-

Các hệ sinh thái đó ỏ đâu, số lượng và điều kiện của các hệ sinh thái như thế nào?

-

Xu hướng thay đổi của số lượng và điều kiện của các hệ sinh thái?

•

Các hệ sinh thái hỗ trợ khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi như thế nào?

•

Bản thân các hệ sinh thái có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu như thế nào?

3.3

M ô t ả v ề t ự nhiên: đị
đ ị a hình, th ổ nhưỡ
như ỡ ng và khí h ậ u

3.3.1. Địa hình
Dãy núi Trường Sơn dài 1.200km, rộng 50-75km là một đặc điểm địa lý nổi bật của miền Trung và Bắc Trung Bộ Việt
Nam. Dãy núi có xu hướng chung là chạy song song với bờ biển, trải dài dọc biên giới với Lào. Quảng Bình có diện tích
khoảng 8.065km2 nằm ở phía đông của dãy núi Trường Sơn, phía bắc của tỉnh giáp với Hà Tĩnh và phía nam giáp
Quảng Trị, có 116km bờ biển dọc Biển Đông. Nói chung, địa hình phức tạp và bị chia cắt mạnh. Độ cao giảm mạnh từ
tây sang đông. Phần lớn địa hình khu vực này là núi. Phần còn lại là các vùng gò đồi tiếp nối giữa núi với đồng bằng
duyên hải nhỏ hẹp, bị chia cắt bởi các con sông và các cồn cát ven biển. Quảng Bình thường xuyên phải đối mặt với
những rủi ro do bão và lũ lụt trong mùa mưa và hạn hán trong mùa khô. Rất nhiều hiểm họa có thể trở nên tồi tệ hơn
trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Nhìn chung, có 4 vùng chính được xác định tại tỉnh Quảng Bình:
•

Khu vực miền núi dọc dãy Trường Sơn ở phía tây của tỉnh cao tới 2.500m với độ dốc trung bình khoảng 25%
ở huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy.

•

Vùng gò đồi chủ yếu tập trung tại huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thành phố Đồng
Hới.

•

Đồng bằng thấp dọc theo diện tích nhỏ hẹp nối những vùng đồi núi ở phía tây với các bãi cát ven biển ở phía
đông của tỉnh, và bị rất nhiều con sông chia cắt. Đồng bằng là nơi tập trung trồng lúa nước và là nơi sinh sống
của hầu hết dân số của tỉnh, nằm ở các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh và Lệ Thủy.

•

Vùng cát ven biển nằm dọc theo bờ biển, bao gồm các đụn cát và bãi biển cát tại huyện Quảng Trạch, Bố
Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh và Lệ Thủy.
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Hình 3.1: Bản đồ
đồ độ cao tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình

3.3.2. Thổ nhưỡng
Quảng Bình có các loại thổ nhưỡng sau đây (Quy hoạch tổng thể Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình tới năm
2020) :
Nhóm đấ
đất cát (Arenosols)
(Arenosols) gồm 3 đơn vị đất là cồn cát trắng vàng, đất cát biển trung tính ít chua và đất cát biển chua.
Đất cát chiếm 6% diện tích của tỉnh, bao gồm các đụn cát nằm dọc bờ biển từ huyện Quảng Trạch đến Lệ Thủy và đất
cát ở huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và Quảng Trạch. Những loại đất này có chất lượng kém, nghèo dinh dưỡng và có kết
cấu thô. Quá trình cát di chuyển, cát bay, và cát chảy diễn ra tại các đụn cát với lượng trung bình khoảng 3,2 triệu m3
cát được dịch chuyển mỗi ngày, làm mất 20-30 ha đất canh tác hằng năm.
Các loại thảm thực vật gốc trên đất cát ven biển gồm có rừng ven biển tự nhiên và những vùng đồng bằng cát dọc theo
bờ biển. Do sự thay đổi cách sử dụng đất (chặt phá rừng, khai thác titan, canh tác nông nghiệp) nên các đụn cát trở nên
dễ di chuyển và không ổn định. Ngoài ra, sự chuyển động của gió và nước cũng dẫn tới sự thay đổi hình thái đất và gây
hại cho cây trồng cũng như tài sản của nông dân. Độ che phủ đất trên vùng đất này ngày nay chủ yếu là những bụi cây
còi cọc mà người dân địa phương mô tả là "chó chạy lòi đuôi". Do độ che phủ đất nghèo nàn, nên cát càng tiếp xúc
nhiều hơn với mưa và gió, có thể dễ dàng bị trôi và và chảy theo dòng hoặc bị gió cuốn bay. Những loại đất này chủ yếu
được sử dụng để trồng phi lao và keo, hoặc trồng lạc, khoai lang và trồng lúa.
Nhóm đấ
đất mặ
mặn (Salicfluvisols)
(Salicfluvisols) được hình thành từ phù sa sông, phù sa biển lắng đọng trong môi trường nước mặn.
Nhóm đất này bao gồm hai đơn vị là đất mặn nhiều, đất mặn trung tính và ít, có diện thích khoảng 9.000 hecta, chiếm
1% tổng diện tích của tỉnh, phân bổ tại hầu hết các điểm cuối các sông như sông Gianh, sông Dinh và sông Nhật Lệ và
dọc theo các cửa sông đó tại hyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới. Diện tích đất mặn có xu
hướng tăng lên do mực nước biển dâng hoặc thủy triều dâng và sóng lớn trong các trận bão.
Đất phù sa (Fluvisols) chiếm khoảng từ 2-4% tổng diện tích của tỉnh và được tạo thành từ trầm tích phù sa tập trung ở
các bãi đất phẳng và thung lũng, phân bố dọc đồng bằng duyên hải. Đất phù sa này được hình thành từ trầm tích phù
sa từ sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Roòn và các con sông khác. Về nguồn gốc ban đầu, hầu hết diện tích có đất phù
sa đều gắn liền với một loại rừng đất thấp nào đó. Tuy nhiên, những loại đất này giờ đây được sử dụng để trồng các
loại cây lương thực và cây công nghiệp hàng năm và thảm thực vật gốc đã bị thay đổi qua một thời gian dài.
Nhóm đấ
đất phèn (Thionic Fluvisols) được hình thành do sản phẩm bồi tụ phù sa với vật liệu sinh phèn ở môi trường
mặn khó thoát nước. Diện tích chiếm 0,58% tổng diện tích của tỉnh, phân bố ở Lệ Thủy và Quảng Ninh.
Nhóm đấ
đất gley (Umbric Gleysols) và đất than bùn phân bố ở những vùng trũng tại huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng
Trạch và Bố Trạch. Loại đất này chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ khoảng 0,32% tổng diện tích của toàn tỉnh.
Nhóm đấ
đất xám (Acrisols) chiếm trên 64% tổng diện tích, phân bố chủ yếu ở các vùng miền núi phía tây huyện Minh
Hóa, Tuyên Hóa, một phần ở phía tây huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy.
Nhóm đấ
đất đỏ
đỏ (Ferrasols) chiếm 0,43% diện tích của toàn tỉnh.
Nhóm đấ
đất mới biế
biến đổ
đổi (Cambisols) chiếm khoảng 0,77% trong tổng diện tích của toàn tỉnh và được phân bố ở các xã:
Quảng Kim, Quảng Phú, Quảng Hòa, Quảng Tiên, Quảng Lưu thuộc huyện Quảng Trạch, các xã Duy Ninh, Hiền Ninh,
Tân Ninh, Xuân Ninh tại huyện Quảng Ninh, phường Đức Ninh tại thành phố Đồng Hới, các xã Hoa Thủy, Liên Thủy,
Kim Thủy tại huyện Lệ Thủy, các xã Quy Hóa, Tân Hóa tại huyện Minh Hóa.
Nhóm đấ
đất có tầ
tầng loang lổ
lổ(Planosols ) chỉ chiếm 0,1% diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố ở xã Hóa Phúc, Hóa Thanh –
huyện Minh Hóa; Hoa Thủy – Lệ Thủy..
Nhóm đấ
đất tầ
tầng mỏ
mỏng (Lithosols) chiếm khoảng 3% diện tích toàn tỉnh, phân bố tập trung ở vùng gò đồi huyện Lệ Thủy,
Bố Trạch và Quảng Trạch.
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Nhìn chung, đất ở Quảng Bình nghèo chất dinh dưỡng cho cây, các tầng thổ nhưỡng mỏng, diện tích đất phù sa nhỏ
nhưng diện tích đất cát, đất đầm lầy và than bùn thì rộng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều tiềm năng trong việc sử dụng tài
nguyên đất, đặc biệt là các vùng đất gò đồi có thể đầu tư trồng cây công nghiệp lâu năm, trồng rừng hoặc phát triển xu
hướng nông-lâm nghiệp.
Hình 3.2: Bả
Bản đồ
đồ thổ
thổ nhưỡ
nhưỡng tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình
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3.3.3. Khí hậu
Quảng Bình nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, khí hậu của tỉnh cũng phức tạp và khác nhau giữa các địa
bàn trong tỉnh, chịu ảnh hưởng mạnh của địa hình. Ở khía cạnh nhiệt độ, một năm có thể chia thành 2 mùa: mùa nóng
từ tháng 4 đến tháng 9 có nhiệt độ bình quân 35°C và mùa lạnh từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, nhiệt độ trung bình
là 22 – 25°C. Nhiệt độ trung bình cả năm của tỉnh dao động từ 24 – 25°C, tăng dần từ Bắc vào Nam, giảm dần từ Đông
sang Tây. Ở khu vực miền núi chênh lệch nhiệt độ ban ngày và đêm khoảng 9 – 10°C, vùng đồng bằng ven biển từ 7 –
8°C. Hướng thịnh hành về mùa hè là gió Tây Nam, thổi mạnh qua dãy Trường Sơn, biên giới giữa Lào và Việt Nam,
khiến thời tiết rất nóng và khô mà người dân thường gọi là “gió Lào”.
Bảng 3.2: Nhiệ
Nhiệt độ
độ trung bình các tháng năm
năm 2012 (0C)
Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Trung
bình

Nhiệt
Nhiệt độ

17,8

18,5

21,4

26,3

29,2

30,1

29,7

29,2

26,8

25,6

24,8

21,5

25,
25,1

Nguồn: Niên giám Thống kê Quảng Bình 2013
Xét theo lượng mưa, Quảng Bình có hai mùa rõ ràng: mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và mùa mưa tỉnh bắt
đầu từ tháng 5 đến đầu tháng 11. Theo ghi chép từ năm1961 – 2009, lượng mưa trung bình năm khoảng 2.000 – 2.300
mm/năm, và lượng mưa hàng năm cao nhất trong giai đoạn trên là 3.092mm vào năm 1964 và thấp nhất là 1.570 vào
năm 1969. Số ngày mưa trung bình khoảng 152 ngày/năm. Tuy nhiên, những ngày mưa chủ yếu tập trung vào thời
gian từ tháng 9 đến tháng 11, chiếm khoảng 56-65% tổng lượng mưa hàng năm. Lượng mưa lớn tập trung vào một
thời gian ngắn, cùng với địa hình dốc mạnh và sông chảy nhanh nên thường gây lũ lụt trên diện rộng (ISPONRE, 2009).
Bảng 3.3: Lượ
Lượng mưa trung bình
bình hàng tháng năm
năm 2012 (mm)
Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lượ
Lượng
mưa

38,3

11,0

17,5

82,2

154,7

82,6

123,2

145,2

547,0

281,9

156,8

103,7

Trung
bình
145,
145,3

Nguồn: Niên giám Thống kê Quảng Bình 2013
3.4

H ệ sinh thái t ự nhiên

Phần này trình bày một số thông tin về loại hình, số lượng, điều kiện và các vấn đề mà các hệ sinh thái tỉnh Quảng Bình
đang gặp phải.
Trên bản đồ có độ phân giải thấp minh họa các vùng sinh thái toàn cầu của Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF),
toàn bộ tỉnh Quảng Bình rơi vào hai vùng sinh thái là vùng sinh thái rừng mưa nhiệt đới Bắc Việt Nam và vùng sinh
thái rừng mưa nhiệt đới đất thấp Bắc Việt Nam (Northern Annamite Rainforest Ecoregion và Northern Vietnam
Lowland Rainforest Ecoregion) (Wikramanayake và cộng sự, 2002). Một bản đồ hệ sinh thái có độ phân giải cao hơn ở
cấp quốc gia của Việt Nam ghi nhận một số hệ sinh thái tự nhiên trên cạn, vùng đất ngập nước ngọt và hệ sinh thái ven
biển có tại Quảng Bình. Việc vẽ bản đồ các hệ sinh thái theo địa hình nói chung là tốt, nhưng khi xét đến các hệ sinh
thái ven biển thì bản đồ không xác định được các hệ thống đụn cát là một hệ sinh thái ven biển riêng, và độ phân giải
của bản đồ quá kém nên không xác định được diện tích nhỏ cỏ biển và san hô tại Quảng Bình. Hơn nữa, đối với hệ sinh
thái nước ngọt, bản đồ không phân biệt rõ được giữa các loại hệ sinh thái, mà chỉ dừng lại ở việc phân biệt được các
nhóm “sông/suối” và “hồ tự nhiên”. Nếu không có thông tin thực tế về địa bàn một cách hệ thống, thì hoàn toàn có thể
xảy ra trường hợp rất nhiều hồ nhân tạo được ghi vào bản đồ là hồ tự nhiên (xem BCA, WWF, Đại học Stockholm,
2013: Bản đồ Phân loại Hệ sinh thái tại Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam). Mặc dù bản đồ chi tiết về các hệ sinh thái ven biển
và nước ngọt đặc biệt rất có ích, nhưng phạm vi dự án này không bao gồm vẽ bản đồ gốc chi tiết cho toàn tỉnh.
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Hình 3.3: Hệ sinh thái ở Quả
Quảng Bình

Nguồn: ICEM, dựa vào BCA, WWF, Đại học Stockholm, 2013: Bản đồ phân loại hệ sinh thái tại Việt Nam. Hà Nội, Việt
Nam
3.4.1 Các hệ sinh thái trên cạn
Các hệ sinh thái trên cạn chính của Quảng Bình bao gồm:
-

Các loại rừng lá kim ở độ cao trên 700m
Rừng cận nhiệt đới thường xanh lá rộng, ẩm cao trên 700m
Rừng nhiệt đới thường xanh lá rộng, ẩm cao dưới 700m
Rừng trên núi đá vôi cao trên 700m
Rừng trên núi đá vôi cao dưới 700m
Hệ sinh thái hang động

Cũng có cả rừng cỏ và cây bụi, mây và tre, rừng suy thoái, nhưng ở đây chúng không được coi là hệ sinh thái tự nhiên
gốc.
Khoảng 10% hệ sinh thái gốc trên cạn của tỉnh Quảng Bình đã được chuyển đổi sang mục đích sản xuất nông nghiệp và
11% cho các mục đích khác (hình 3.4 và bảng 3.4). Hiện nay, tỷ lệ cây cao che phủ của tỉnh vẫn chiếm tỷ lệ cao so với
nhiều nơi khác của Việt Nam – 79% diện tích đất toàn tỉnh là đất lâm nghiệp (bảng 2.4) và gần 550.000 ha (70% diện
tích của tỉnh) có cây che phủ (bảng 3.5 và hình 3.5). Trong đó, 456.000 ha là rừng tự nhiên và diện tích còn lại là rừng
trồng (bảng 3.6). Những thông tin về sự thay đổi diện tích rừng tỉnh Quảng Bình từ năm 1998 đến năm 2012 cho thấy
rằng tổng diện tích rừng của tỉnh tăng lên 77.000 ha – tăng trung bình 5.500 ha/năm trong giai đoạn trên, chủ yếu do
tăng diện tích rừng trồng (bảng 3.6).
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Hình 3.4: Hình thứ
thức sử
sử dụng đấ
đất tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình

Bảng 3.4: Hình thứ
thức sử
sử dụng đấ
đất (2012(2012-2013)
Quả
Quảng Bình

Sử dụng loạ
loại đấ
đất

Ha

Tổng
Đất nông nghiệp
Lâm nghiệ
nghiệp
Nuôi trồng thủy sản
Đất ở
Đất đặc dụng/ đất để dành
Đất phi nông nghiệp khác
Đất không sử dụng

%
806.
806.526
79.618
633.
633.522
2.786
5.285
27.068
21.104
37.144

100
9,87
78,
78,55
0,345
0,655
3,01
2,61
4,60

Nguồn: Số liệu thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2012
Bảng 3.5: Diệ
Diện tích ba loạ
loại rừ
rừng,
ng, 2012
Quả
Quảng Bình
549.
549.540
125.501
191.995
257.404
70,1
Bố Trạch:
162.271
Minh Hóa: 106.949
Lệ Thủy:
96.828
Quảng Ninh: 88.523
Tuyên Hóa: 82.936

Tổng diệ
diện tích rừ
rừng (ha)
Rừng đặc dụng (PNKB)
Rừng phòng hộ
Rừng sản xuất
Tỷ lệ che phủ rừng (%)
Phân bố

Nguồn: Bộ NN&PTNT- FIPI, 2012
Bảng 3.6: Thay đổ
đổi về
về diệ
diện tích rừ
rừng các năm 19981998-20052005-2012
Tỉnh Quả
Quảng Bình
Diện tích cây rừng (ha)
Rừng tự nhiên (ha)
Rừng trồng (ha)

1998
473.287
452.634
20.652

2005
517.363
452.285
65.0787

2012
549.540
456.536
93.004

Nguồn: Bộ NN&PTNT: Tái cấu trúc ngành lâm nghiệp quốc gia, Hà Nội – 2014
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Rừng là một trong những hệ sinh thái có giá trị nhất xét về các dịch vụ sinh thái mà rừng mang lại, đồng thời rừng còn
đóng vai trò quan trọng đối với thích ứng dựa vào hệ sinh thái. Gần diện tích rừng của tỉnh Quảng Bình là rừng tự
nhiên có hiện trạng tương đối tốt trong khu vực rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Điều đó thể
hiện cam kết của chính phủ và nhân dân Việt Nam đặc biệt là tỉnh Quảng Bình trong việc duy trì hệ sinh thái tự nhiên
trong điều kiện được bảo vệ tốt.
Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là một trong hai vùng núi đá vôi lớn nhất của thế giới. Khu bảo tồn thiên nhiên Hin
Namno (thuộc địa phận Lào) giáp với phía tây Phong Nha. Nếu khu này kết hợp với vườn quốc gia thành một khu bảo
tồn thống nhất thì đây sẽ là rừng đá vôi lớn nhất còn lại tại Đông Nam Á (317.754 ha). Khoảng 95% của vườn quốc gia
được rừng che phủ, hầu như đều là rừng nguyên sinh chưa bị tác động. Trong đó có mẫu đại diện tốt nhất cho tất cả
các loại hệ sinh thái chính trên cạn ở tỉnh Quảng Bình. Gần diện tích vườn (khoảng trên 1.100 km2) được che phủ bởi
cây thường xanh, và hầu hết rừng trên núi đá vôi có độ cao dưới 700m; Thêm 126 km2 là rừng nhiệt đới thường xanh,
ẩm trên núi đá vôi ở độ cao trên 700 m; 122 km2 là rừng nhiệt đới thường xanh, ẩm trên núi đất ở độ cao dưới 700 m.
Vườn rộng 50 km2 có rừng Bách xanh (Calocedrus macrolepis) trên núi đá vôi. Đây là khu rừng lớn nhất mà có loại cây
này tại Việt Nam. Hầu hết cây ở đây khoảng 500–600 năm tuổi. Những cây này được đưa vào danh sách nhóm 2A (quý,
hiếm và khai thác hạn chế) theo công văn số 3399/VPCP-NN ngày 21/6/2002, và Nghị định số 48 sửa đổi của Chính
phủ Việt Nam.
Rừng nhiệt đới nguyên sinh Phong Nha-Kẻ Bàng gồm 140 họ, 427 chi, và 751 loài cây có mạch, trong đó 36 loài đang bị
đe dọa và được liệt kê trong Sách đỏ của Việt Nam. Các họ thực vật chủ yếu là họ Long Não, Sồi, Gỗ bụi và cây bụi leo,
và các loài cây phổ biến nhất bao gồm Táu Đá, Nàng Hai, cây Trai, Nghiến, Lát Hoa, Sên Đào và Mun Sọc. Có một số cây
rụng lá như Dầu Ke, Chò Nhai, Sâng và Bằng Lăng cùng một số cây hạt trần nằm rải rác như cây Bạch Tùng, cây Thông
Tre và cây Kim Giao.
Rừng cũng là nơi sinh sống của 98 họ, 256 chi và 381 loài động vật có xương sống, 66 loài động vật được liệt kê trong
Sách đỏ của Việt Nam và 23 loài khác trong Sách Đỏ của thế giới cho các loài nguy cấp. Theo ghi nhận trong đánh giá
của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) năm 2011 (IUCN, 2011), VQG PNKB có tầm quan trọng đặc biệt đối
với việc bảo tồn các loài linh trưởng. Trong số 9 loài linh trưởng tìm thấy tại vườn (chiếm 43% trong số 21 loài linh
trưởng của Việt Nam), thì có 7 loài đang bị đe dọa trên toàn cầu, và VQG PNKB có lẽ có quần thể lớn nhất còn sống sót
được bảo vệ của 3 loài trong số các loài trên, gồm: Voọc Hà Tĩnh; Chà Chà vá chân nâu; vượn Siki (Haus và cộng sự,
2009; Lê Troy và cộng sự, 2009). Các loài có vú bị đe dọa khác tại VQG PNKB có Cầy vằn (Timmins và cộng sự, 1999).
Một số loài ăn thịt lớn hơn và động vật có vú lớn khác từng được tìm thấy tại đây, đã không có quan sát hoặc ghi chép
xác nhận sự hiện diện trong nhiều năm (hoặc hàng thập kỷ trongmột số trường hợp); bao gồm hổ, báo, voi và gấu.
VQG PNKB cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng đặc biệt là cung cấp và điều tiết nguồn cung cấp nước đảm bảo
chất lượng cho cộng đồng dân cư vùng hạ du, hấp thụ cacbon, điều tiết khí hậu và đặc biệt là các dịch vụ du lịch và giải
trí. Xét về khía cạnh nào đó thì tầm quan trọng của các dịch vụ này được thể hiện qua quyết định tiếp tục duy trì những
khu vực này là khu vực cần được bảo vệ - nhưng số lượng và giá trị của các dịch vụ này vẫn chưa được đánh giá. Do
vậy, rất khó để xác định được liệu mức đầu tư từ ngân sách nhà nước cho việc quản lý khu vực này là đã hợp lý hay
chưa. Đồng thời, cũng rất khó để xây dựng được các cơ chế tài chính mới như Chi trả dịch vụ hệ sinh thái khi mà đa
phần giá trị và tầm quan trọng của các dịch vụ sinh thái vẫn chưa được biết đến rộng rãi.
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Hình 3.5: Hiệ
Hiện trạ
trạng rừ
rừng tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình

Hệ sinh thái hang độ
động
Một đặc điểm quan trọng của tỉnh Quảng Bình là hệ thống sinh cảnh đá vôi có từ thời kỳ Paleozoic có từ cách đây 400
triệu năm và là hệ thống đá vôi lâu đời nhất ở Châu Á. Sự phát triển của hệ thống đá vôi này là kết quả của quá trình
kiến tạo địa chất và thay đổi mực nước biển, và tạo nên mộ trọng những sinh cảnh đá vôi cực kỳ phức tạp với tính đa
dạng về địa chất và các đặc điểm địa mạo quan trọng (My và Limbert, 1993; Pham Kang, 1985). Sinh cảnh đá vôi khu
vực Phong Nha – Kẻ Bàng đã tạo nên một số hang động hùng vĩ và lớn nhất trên thế giới (National Geographic, 2011).
Hệ thống núi đá vôi Karst và hang động nơi đây nổi tiếng vì sự đa dạng của các loài không xương sống có tính đặc hữu
cao, và nhiều loài chỉ sống giới hạn ở một khu vực duy nhất. Một số loài mới đối với khoa học được phát hiện ở khu
vực PNKB (Moulds và cộng sự, 2010; Golovatch và cộng sự, 2013).
Đánh giá năm 2011 của IUCN về PNKB cho Ủy ban Di sản thế giới (IUCN, 2011; Worboys, 2012), đã chỉ ra nhiều nguy
cơ đối với khu vực này và một số vẫn còn tồn tại. Điều đáng quan tâm là sự yếu kém trong việc thực thi pháp luật và
các hoạt động khai thác trái phép gỗ và các loại lâm sản ngoài gỗ bao gồm các loại động thực vật hoang dã đang bị đe
dọa. Nhiều loại gỗ cây lá rộng có giá trị thương mại cao đang bị khai thác như gỗ sưa (Dalbergia cochinchinensis), gỗ
huê (Dalbergia rimosa), gỗ mun (Diospyros spp.) và gỗ lim (Nephelium chryseum). Đây là nguyên nhân gây ra sự mâu
thuẫn giữa lâm tặc và các lực lượng bảo vệ rừng. Lịch sử đã ghi nhận tỷ lệ khai thác gỗ ở khu vực này là rất cao và tình
trạng này vẫn đang tiếp diễn mặc dù đã có nhiều hoạt động ngăn chặn được thực thi (Viet Nature, 2013; WCS, 2013).
Khu vực này chịu nhiều tác động trong quá khứ và sự toàn vẹn của nó có thể bị đe dọa nếu tiếp tục thực hiện các hoạt
động du lịch không kiểm soát, đặc biệt là số lượng khách viếng thăm hang động tăng lên và việc sử dụng hệ thống đèn
nhân tạo, việc xây dựng các tuyến đường vào hang và đề xuất lắp đặt cáp treo (Rosen, 2014). Một nguy cơ quan trọng
đối với khu vực này là phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch (đề xuất hoặc đã thực hiện) mà không có đánh giá tác
động môi trường phù hợp. Một chiến lược phát triển du lịch đã được xây dựng cho khu vực và toàn tỉnh Quảng Bình
trong đó ưu tiên phát triển du lịch là ngành mũi nhọn của nền kinh tế (Hubnerand Chau 213; Hubner và đồng sự.
2014). Để đảm bảo rằng các dịch vụ hệ sinh thái của PNKB tiếp tục hỗ trợ người dân và tỉnh Quảng Bình và góp phần
thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu thì các vấn đề liên quan đến công tác quản lý phải được ưu tiên giải quyết.
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3.3.4. Hệ sinh thái nước ngọt
Hệ sinh thái nước ngọt được chia thành các nhóm thuộc: hệ thống sông (suối và sông), hồ (hồ, ao) và hệ nước mặn
khác.
Hệ sinh thái sông
Có 5 hệ thống sông chính tại Quảng Bình, với tổng chiều dài khoảng 260km và tổng diện tích lưu vực sông khoảng
7.778km2. Có sông Roòn, song Gianh (gồm sông Gianh, sông Con và sông Nan), sông Lý Hòa, sông Dinh, và sông Nhật
Lệ (gồm sông Kiến Giang và sông Long Đại), với tổng mức dòng chảy khoảng 539,72m3/giây và tổng lượng dòng chảy
một năm là 17 bcm (xem bảng 3.7).
Bảng 3.7: Đặc điể
điểm củ
của các sông chính tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình
Sông
Gianh
Kiến Giang (Nhật Lệ)
Ròon
Lý Hòa
Dinh

Chiề
Chiều dài
(km)
(km)
121
59
21
22
37

Diệ
Diện tích lưu vự
vực
(km2)
4.462
2.652
275
177
212

Nhánh sông bậ
bậc 1
13
8
3
3
0

Lưu lượ
lượng hàng năm
Wo (106m3 )
10.895,0
4.772,0
607,6
318,0
382,0

Nguồn: Kế hoạch quản lý thiên tai tổng hợp đến năm 2020 – Sở NN&PTNT và Công ty Tài nguyên Môi trường
miền Nam 11
Tất cả các con sông này đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn và chảy ra biển Đông qua cửa sông Roòn, Gianh, Lý Hòa,
Dinh và Nhật Lệ. Ngoài các con sông chính, các tỉnh cũng có nhiều suối ngầm chảy qua các dãy núi đá vôi. Hầu hết các
con sông và suối ở Quảng Bình ngắn và dốc, như thể hiện trong hình 3.6. Vì thế, dòng chảy tương đối cao, đặc biệt là
trong mùa mưa, và điều này thường dẫn đến lũ lụt. Từ 2007-2013, đã có tổng cộng 45 trận lụt. Hình 3.6 cho thấy các
hệ thống sông chính của tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, trong khi hình 3.7 cho thấy các hồ sơ theo chiều dọc của một số
con sông lớn tại Hà Tĩnh.
Mặc dù không tìm thấy thông tin về điều kiện sinh thái của các con sông, có thể giả định rằng vùng đầu nguồn và
thượng nguồn sông, đặc biệt là nơi các lưu vực sông có rừng nằm trong các vườn quốc gia, khu bảo tổn thiên nhiên và
rừng được bảo vệ khác (trong một số trường hợp là rừng sản xuất tự nhiên) có vẻ như vẫn ở điều kiện tương đối tốt.
Mặc dù thực trạng của vùng thượng nguồn sông tương đối tốt, nhưng vùng trung và hạ nguồn của hầu hết các con sông
trong tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phát triển như thủy điện và hồ thủy lợi, kè ngăn xâm nhập mặn, đê
chống lũ, và hoạt động định cư của con người. Xu hướng dòng chảy tự nhiên cũng thay đổi và thực vật tự nhiên ven
sông cũng đã bị mất đi rất nhiều. 67% các lưu vực đã được khai thác phát triển hồ chưa và đã xuất hiện các vấn đề về
suy giảm dòng chảy và xâm nhập mặn vùng hạ lưu.
Nhóm dự án đã thu thập được một số thông tin về các loài cá. Tổng số 170 loài đã được ghi nhận từ Khu vực Phong
Nha - Kẻ Bàng, trong đó có 3 loài được ghi trong Sách đỏ của Việt Bam (2007) và 15 loài được ghi trong Danh sách đỏ
các loài nguy cấp của IUCN (2012). Ngoài ra, có 16 loài đặc hữu của Việt Nam và dãy núi Trường Sơn. 9 loài các được
miêu tả là các loài mới trong khoa học của vùng này: Aspidoparia viridis, Yaoshanicus albus, Acrossocheilus albus,

Acrossocheilus carongensis, Acrossocheilus fissirostris, Acrossocheilus lineatus, Acrossocheilus longianalis
vàAcrossocheilus.
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Hình 3.6: Bản đồ
đồ hệ thố
thống sông và nhánh sông ở tỉnh Quả
Quảng Bình

Biề
Biều đồ
đồ 3.1:
3.1: Hồ sơ theo chiề
chiều dọ
dọc các con sông chính củ
của tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình

Ron
Gianh

Độ cao (m)

Con
Ly Hoa
Kien Giang
Long Dai
Dinh
Nhat Le

Khoảng cách đến cửa sông (km)
Hệ sinh thái hồ
hồ
Các vùng nước mặt tự nhiên ở Quảng Bình thường có diện thích nhỏ phân bố dọc theo vùng ven biển huyện Bố Trạch
(5 hồ), thành phố Đồng Hới (4 hồ), huyện Lệ Thủy (4 hồ) với tổng số lượng nước rơi vào khoảng 11.052 triệu m3. Hồ
lớn nhất là hồ Bàu Tró với tổng diện tích mặt khoảng 24 ha, phân bố tại thành phố Đồng Hới, cung cấp nước ngọt cho
thành phố. Hồ Bàu Sen tại huyện Lệ Thủy và hồ Trạm tại thành phố Đồng Hới cũng là những hồ lớn và có vai trò quan
trọng trong sinh thái phong cảnh, môi trường và sinh kế của người dân địa phương. Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình còn có
khoảng 160 hồ nhân tạo.
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Bảng 3.8: Danh sách các hồ
hồ chính ở tỉnh Quả
Quảng Bình có dung tích hơn
hơn 1 triệ
triệu m3
TT

Vị trí

Tên hồ
hồ

Xã

Huyệ
Huyện
Quảng Trạch
Quảng Trạch

1

Buoi Roi

Quảng Hợp

2

Vực Tròn

Quảng Hợp

3

Sông Thai

Quảng Kim

4

Mũi Rồng

5

Bàu Sen

Sen Thuy

6

Von Tiên

Quảng Lưu

7
8
9
10
11

Trung Thuần
Tiên Lang
Khe Ngang
Vực Sanh
Đồng Ran

12

Mù U

13

Vực Nồi

14

Thác Chuối

Quảng Tiên

Quảng Thạch
Quảng Liên
Phúc Trạch
Hạ Trạch
Bắc Trạch
Thanh Trạch
Vạn Trạch
Phú Định

15

Đập Đá Mài

TT. Nông trường Việt Trung

16

Tràm Tuan

Lộc Ninh

17

Bàu Tró

18
19

Phú Vinh
Ray Ho

Phường Hải Thành
Phường Đồng Sơn
Nghĩa Ninh

Quảng Trạch
Quảng Trạch
Lệ Thủy
Quảng Trạch
Quảng Trạch
Quảng Trạch
Quảng Trạch
Quảng Trạch
Quảng Trạch
Quảng Trạch
Bố Trạch
Bố Trạch
Bố Trạch
TP. Đồng Hới
TP. Đồng Hới
TP. Đồng Hới
TP. Đồng Hới
TP. Đồng Hới

Dung tích
(mil.m3)
1.100
52.000
9.250
1.100
1.250
1.100
4.530
16.570
1.710
3.120
5.250
2.750
11.200
34.060
3.200
3.000
3.600
22.000
1.500

20

Đồng Sơn

Nghĩa Ninh

21

Điều Gà

Vĩnh Ninh

Quảng Ninh

1.610

22

Rào Đá

Trường Xuân

Quảng Ninh

84.000

23

Cẩm Ly

Ngân Thủy

42.000

24

Phú Hoà

Phú Thủy

Lệ Thủy
Lệ Thủy

25
26
27
28
29
30
31

Châu Xá
An Mã
Vũng Mồ
Tiền Phong
Đập Làng
Minh Tiến
Thanh Sơn

Mai Thủy
Kim Thủy
Thái Thủy
Thái Thủy
My Thuy
Tân Thủy
Thái Thủy
Tổng

Lệ Thủy
Lệ Thủy
Lệ Thủy
Lệ Thủy
Lệ Thủy
Lệ Thủy
Lệ Thủy

2.500

8.640
1.350
67.846
1.600
1.500
1.500
1.700
6.000
398.536

Chỉnh sửa từ nguồn: Báo cáo về lập kế hoạch, khảo sát và quản lý các nguồn nước tại tỉnh Quảng Bình từ 2025 – 2020
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Thành phố Đồng Hới vẫn còn một diện tích nhỏ vùng đất ngập nước trong điều kiện gần như tự nhiên. Những vùng
này cần được duy trì (tránh xây dựng trên khu vực này) và nghiên cứu để xác định tiềm năng kết nối với mạng lưới
sông hồ trên toàn tỉnh để quản lý hiệu quả và có thể sử dụng làm nơi cứ trú của các loại hoang dã cũng như cung cấp
dịch vụ giải trí và điều hòa không khí khu vực thành thị.

3.3.5. Hệ sinh thái cửa sông
Các hệ sinh thái cửa sông của tỉnh Quảng Bình chính là các cửa sông kết hợp với rừng ngập mặn, bãi lầy và đầm phá
nhỏ. Tỉnh có 5 hệ thống cửa sông chính, tương ứng với 5 hệ thống sông. Các phá nhỏ dọc theo các cửa sông, nơi có độ
mặn khoảng 15‰, giúp tạo thu nhập đáng kể cho người dân địa phương từ việc nuôi tôm hùm, tôm rảo và các loài
khác. Sở NN&PTNT (2015) cũng ghi nhận 186 loài cá tại Quảng Bình trong đó phần lớn các loại cá dùng hàng ngày
được đánh bắt từ hồ hoặc vùng đầm phá trong tỉnh.
Rừng ngập mặn của tỉnh Quảng Bình vốn được phân bố chủ yếu dọc theo bờ của các cửa sông chính. Trước năm 1975,
phần lớn diện tích rừng ngập mặn được ghi nhận có tính đa dạng sinh học cao đặc biệt ở cửa sông Ròon và sông Gianh
(Nguyệt và Hoàng, 2014; Thanh và cộng sự, 2006). Trần Trung Thành, Hồ Đắc Thái Hoàng và Phạm Hồng Thái (2006)
đã liệt kê được 23 loài chính thuộc 17 họ thực vật rừng ngập mặn ở cửa Gianh. Nguyễn Thị Nguyệt và Hồ Đắc Thái
Hoàng (2014) cũng đã tìm thấy được các loài tương tự ở cửa sông Long Đại và báo cáo 2-3 lớp cấu trúc rừng ngập mặn
ở huyện Lệ Thủy. Cây đước được sử dụng trong xây dựng và sản xuất than củi và qua nhiều năm diện tích rừng ngập
mặn đã giảm xuống do chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác như nuôi trồng thủy sản hay xây dựng khu dân cư.
Hiện nay, theo Sở NN&PTNT thì tỉnh Quảng Bình hiện còn 11.000 ha rừng ngập mặn (Sở NN&PTNT, 2015) nhưng theo
Quảng Bình CCRAP những diện tích rừng này khá nhỏ và nằm rải rác.
Nhìn chung, khu vực cửa sông, cửa biển của các hệ sinh thái cửa sông ở tỉnh Quảng Bình là phát triển cao và các chức
năng sinh thái thông thường của hệ sinh thái này bị phá vỡ, nguyên nhân là do các đập ngăn mặn giữ ngọt. Những đập
ngăn mặn này có tác dụng duy trì lượng nước ngọt cần thiết cho trồng lúa nằm ở thượng lưu của đập. Tuy nhiên, điều
này cũng ảnh hưởng đến việc vận chuyển trầm tích ra bờ biển và giảm lượng nước ngọt hòa với nước mặn ở hạ lưu
đập và làm thay đổi điều kiện nước tự nhiên của cửa sông cũng như chức năng sinh thái của hệ thống cửa sông. Điều
này đồng thời cũng tác động đến việc duy trì rừng ngập mặn ở hạ lưu đập do điều kiện nước ở đây quá mặn và các loài
đước không thể tồn tại được. Trong khi đó, một ưu tiên khác của chính phủ là xây dựng các công trình bê tông vững
chắc làm nơi tránh trú bão cho tàu thuyền (xem ảnh 3.8), do vậy càng làm suy thoái hệ sinh thái tự nhiên ven biển.
Việc xây dựng âu thuyền kết hợp với tăng diện tích rừng ngập mặn để tăng khả năng thích ứng đồng thời hỗ trợ cho
tính đa dạng sinh học ven biển cần phải được xem xét.
Hình 3.8:
3.8: Âu thuyề
thuyền mớ
mới ở hạ du sông Ro
Roòn.

Trồng rừng ngập mặn ngay trước âu thuyền có thể giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng và tàu thuyền bên trong âu thuyền.
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3.3.6. Hệ sinh thái ven biển
Các hệ sinh thái ven biển của tỉnh Quảng Bình bao gồm:
•

Hệ sinh thái bãi cát và đụn cát (kết hợp với rừng ven biển ở rìa đất liền của hệ thống đụn cát)

•

San hô

•

Thảm cỏ biển

Hệ sinh thái biển nước sâu (50m+) và hệ sinh thái hải đảo không được đưa vào xem xét trong nghiên cứu này.
Hệ sinh thái bãi cát và đụn cát
Vùng cát gồm có cát ven biển và các đụn cát trải dài nhiều km từ đất liền ra đến bờ biển. Quảng Bình có trên 35.000 ha
diện tích cát ven biển đại diện cho phần lớn bất kỳ hệ sinh thái nào ở ven biển. Các đụn cát được hình thành do sự tích
tụ cát trên bãi biển do ảnh hưởng của gió biển. Về cơ bản thì một bãi biển nếu không bị tác động thì sẽ được bảo vệ bởi
các đụn cát phía trước và phía sau. Hệ thực vật cũng là yếu tố quan trọng đối với sinh cảnh vùng cát. Vận tốc gió giảm
nếu có thực vật che phủ và giúp giữ lại lượng cát do gió thổi đi. Sự tồn tại của hệ thống đụn cát giúp tạo thành một
hàng rào bảo vệ tự nhiên để tránh tác động của bão đối với khu vực ven biển cũng như mực nước biển dâng. Hệ sinh
thái đụn cát cũng cùng chức năng quan trọng giúp lọc nước nước và lưu giữ lượng nước ngầm, giúp cung cấp nước
trong mùa khô. Hệ thực vật tự nhiên trên đụng cát còn được sử dụng làm nguồn thức ăn cho chăn nuôi, một số loài con
người có thể sử dụng làm thực phẩm hoặc dược phẩm.
Hệ sinh thái đụn cát dễ thay đổi, tuy nhiên nếu quá trình sinh thái diễn ra tự nhiên thì mặt tiếp giáp với đất liền có cây
trưởng thành bảo vệ có thể giúp ổn định sự chuyển động của cát. Do vậy, vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình vốn được
che phủ bởi khoảng 250 loài cây bản địa. Tuy nhiên, hiện nay các đụn cát ngày càng phát triển rộng với nhiều diện tích
nuôi trồng lớn nhỏ cùng nhiều ngôi làng của ngư dân, trong khi ở khu vực tiếp giáp với đất liền của hệ thống đụn cát,
sinh cảnh rừng tự nhiên hầu như biến mất. Khi dân số tăng lên và mở rộng đất ở, rừng tự nhiên vùng cát bị chặt phá và
thay vào đó là trồng cây phi lao để người dân lấy củi đốt. Ngoài các loài cây chính này, chỉ có thể thấy một số rất ít các
loài khác được trồng cùng phi lao, như Cỏ lá gừng, Cây dứa gỗ nhỏ, và Cây dứa gỗ.
Chỉ còn lại một số diện tích rừng ven biển tự nhiên nằm rải rác ở một số khu vực trong tỉnh. Tại xã Quảng Đông, huyện
Quảng Trạch và xã Hưng thủy, huyện Lệ Thủy hiện có 150ha rừng cát ven biển với các loài cây đặc hữu. Rừng tràm ta
Melaleuca cajuputi ở xã Quảng Đông là một ví dụ điển hình về loài cây đặc hữu của rừng phòng hộ ven biển.
Hình 3.9: Đặc điể
điểm tiêu biể
biểu củ
của hệ
hệ thố
thống cát ven biể
biển
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Hình 3.10:
10: Cây tràm ở rừng phòng hộ
hộ ven biể
biển tạ
tại thôn Vĩnh
Vĩnh Sơn,
Sơn, xã
xã Quả
Quảng Đông

San hô
Vùng san hô Việt Nam có hệ thống san hô đa dạng với 350 loài san hô cứng với diện tích 1.122 km2. Đa phần san hô ở
Việt Nam có viền và đốm, phân bố rải rác và số lượng hạn chế so với các rặng san hô và bãi san hô. Điều kiện của 60%
san hô Việt Nam được mô tả là khá tốt, 20% là nghèo, 17% là tốt và chỉ có 3% là rất tốt (Chou và đồng sự, 2002). Hệ
thống san hô này tiếp tục bị đe dọa trước nhiều nguy cơ khác nhau đặc biệt ở những khu vực có mật độ dân số cao như
tình trạng đánh bắt quá mức, đánh bắt phá hoại, ô nhiễm, bồi lắng, khai thác san hô, và sự phát triển mạnh của các loài
sao gai biển (Tuấn và các đồng nghiệp. Báo cáo về hệ thống san hô của Việt Nam cho dự án Biển Đông của UNEP).
Trong thập kỷ vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu quan tâm nghiên cứu về hệ thống san hô, tiêu biểu như là điều
tra về hệ thống san hô ở vùng ven biển Cát Bà – Hạ Long, vịnh Nha Trang, Côn Đảo và Phú Quốc (Tuấn và các đồng
nghiệp, 2005; Tuấn và các đồng nghiệp, 2008) cũng như sự phát triển của khu vực bảo vệ ven biển. Tuy nhiên, hiện
chưa có thông tin hoặc báo cáo cụ thể nào về hệ thống san hô của tỉnh Quảng Bình, kể cả Chi cục Biển và Hải đảo của Sở
TN&MT là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hệ thống san hô của tỉnh. Dựa trên hình thái biển và điều kiện đại dương,
chúng tôi hy vọng rằng sẽ có hệ thống san hô dọc theo đường biển tỉnh Quảng Bình. Theo thông tin không chính thức
của ngư dân thì đúng là có hệ thống san hô này.
Hệ thống san hô đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng năng suất đánh bắt thủy hải sản và tạo thành lớp bảo
vệ vùng ven biển trước mưa bão và sóng lớn. Cần phải thu thập được thêm nhiều thông tin về vị trí, phạm vi và điều
kiện của hệ thống san hô tại Quảng Bình. Điều này có thể được bắt đầu từ những thông tin và hiểu biết của ngư dân
trong việc xác định vị trí của san hô và có thể sử dụng phương pháp cảm biến từ xa để xác định (Trần và cộng sự
2012) từ đó lập bản đồ mặt đáy của san hô sử dụng dữ liệu có độ phân giải không gian cao hoặc dữ liệu hình ảnh vệ
tinh quang phổ.
Thả
Thảm cỏ
cỏ biể
biển
Thảm cỏ biển khá phổ biến ở vùng rìa hoặc phần tiếp giáp về phía đất liền với dải san hô. Tác dụng của các dải san hộ
là giảm tác động của sóng biển lên bờ và tạo ra môi trường để thảm cỏ biển phát triển. Một ví dụ điển hình về sự tồn
tại song song của các rặng san hô và tham cỏ biển là ỏ Vịnh Đông Nam của đảo Côn Đảo, ở tỉnh Bình thuận dọc bờ biển
Vĩnh Hảo, và dọc bờ biển Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận. Cũng giống như san hô, thảm cỏ biển đóng vai trò cực kỳ quan
trọng trong việc hỗ trợ tăng năng suất đánh bắt thủy hải sản. Đồng thời, tương tự như hệ thống san hô, hiện nay chưa
có thông tin cụ thể nào về hệ thống thảm cỏ biển ở tỉnh Quảng Bình và Chi cục Biển và hải Đảo của Sở TN&MT tỉnh
cũng chưa có thông tin nào về vị trí cũng như hiện trạng của thảm cỏ biển.
3.5

T hích ứ ng c ủ a h ệ sinh thái và thích ứ ng d ự a vào h ệ sinh thái

Các hệ sinh thái tự nhiên cung cấp nhiều hàng hóa và dịch vụ cho xã hội con người. Một trong những dịch vụ hệ sinh
thái quan trọng đó là tự nhiên giúp cho con người thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và các hiện tượng khí
hậu cực đoan. “Cơ sở hạ tầng tự nhiên” như rừng ngập mặn ven biển, rừng tràm có thể là hàng rào tự nhiên giúp bảo
vệ con người khỏi bão và gió lớn. Dưới những điều kiện nhất định thì rừng ngập mặn giúp giữ lại phù sa và bồi đắp đấp
hạn chế mực nước biển dân; và những đụng cạn lớn tạo thành đê ngăn nước biển giúp ngăn bão và mực nước biển
dâng. Tương tự, rừng che phủ trên các sườn đóc giúp chống xói mòn và lũ quét dường như đang trở thành vấn đề ngày
càng trở nên nghiêm trọng khi mưa lớn xuất hiện nhiều hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Những khu vực có nhiều
cây che phủ còn có tác dụng điều hòa nhiệt độ không khí và nhiệt độ lớp đất mặt. Các vùng đất ngập nước tự nhiên
giúp hút nước lũ, giảm cường độ, độ sâu và thời gian ngập lụt cho khu vực hạ du, vì lũ lụt đang mà một vấn đề lớn đặc
biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
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Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả những vai trò nêu trên, thì các hệ sinh thái tự nhiên cần được xem xét rõ ràng không
chỉ ở những khu vực yêu cầu mà ở cả những khu vực khác lớn hơn (tương đương với phạm vi vấn đề đang đối mặt và
mức độ cần đươc bảo vệ). Đồng thời, bản thân các hệ sinh thái tự nhiên cũng đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu, và do
vậy để đảm bảo sự tồn tại và hoạt động hiệu quả của hệ sinh thái tạo điều kiện để chúng tiếp tục cung cấp các dịch vụ
có ích cho con người thì cần phải đảm bảo duy trì tốt điều kiện hệ sinh thái. Nhìn chung, khả năng thích ứng của hệ
sinh thái đối với biến đổi khí hậu có thể được cải thiện bằng cách giảm các tác động của yếu tố không liên quan đến khí
hậu lên hệ sinh thái. Theo Bezuijen và cộng sự, 2011; Bickford và cộng sự, 2010; Bobenreith và cộng sự, 2012 thì các
đặc điểm cụ thể quan trọng đối với năng lực thích ứng của các hệ sinh thái cần phải được xem xét bao gồm:
•

Diệ
Diện tích củ
của hệ
hệ sinh thái (diện tích càng lớn thì sẽ càng thích nghi)

•

Sự kết nố
nối củ
của các hệ
hệ sinh thái vớ
với cả
cảnh quan (càng có nhiều kết nối thì khả năng thích ứng càng cao – cần phải
tạo điều kiện cho sự di chuyển của các loài cả chiều ngang và chiều dọc để thích ứng với các điều kiện thay
đổi, ví dụ nếu nhiệt độ tăng thêm 10C thì có nghĩa là các loài sinh vật phải di chuyển hoặc là 55km cách xa
xích đạo về phía 2 cực hoặc 100m lên khu vực cao hơn đối với khu vực khô hạn hoặc 200m lên khu vực cao
hơn đối với khu vực ngập nước, để tìm được vị trí có cùng điều kiện khi hậu)

•

Đa dạng loài và gen trong hệ
hệ sinh thái (hệ thống càng đa dạng thì khả năng thích ứng càng cao)

•

Đa dạ
dạng về
về phát sinh giố
giống loài (các quần thể loài có gen khác nhau được phân tán trong cảnh quan, các quần
thể loài càng đa dạng thì càng có khả năng thích ứng trước những thay đổi)

•

Giả
Giảm chứ
chức năng củ
của loài (số loài có cùng chức năng trong hệ sinh thái càng cao thì khả năng thích ứng càng
cao – nếu một số loài biến mất do tác động của biến đổi khí hậu thì hệ sinh thái vẫn tiếp tục duy trì được chức
năng)

Khi tiếp tục xem xét đến khả năng thích ứng của một loài cụ thể nào đó trong hệ sinh thái thì các yếu tố sau sẽ đóng vài
trò quan trọng:
•

Đặc điể
điểm vố
vốn có củ
của loài sẽ xác định khả năng thích ứng của loài trước những thay đổi (những loài có khả
năng sinh sản tốt, vòng đời ngắn và khả năng phát tán rộng rãi thì có khả năng thích ứng và phục hồi nhanh
hơn trước những thay đổi)

•

Tính linh hoạ
hoạt về
về sinh thái củ
của loài hoặc khả năng cá thể hoặc quần thể thích ứng với trong thời gian ngắn với
những thay đổi về sinh học (ví dụ thích nghi khí hậu và điều chỉnh nhiệt độ và hành vi - tìm nơi trú tránh
trong sinh cảnh tự nhiên, di chuyển đến vùng có điều kiện phù hợp hơn, thay đổi các hoạt động hàng ngày và
hoạt động theo mùa, thay đổi về việc sử dụng tiểu sinh cảnh trong khu vực, thay đổi trước sự tương tác với
các loài sinh vật) tạo điều kiện cho các loài thích ứng với những sự thay đổi

Bảng 3.9: Bảng tóm tắ
tắt các đặ
đặc điể
điểm chính của các hệ
hệ sinh thái củ
của tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình để thích ứng dự
dựa vào hệ
hệ sinh thái
Kiể
Kiểu hệ
hệ sinh thái

Số lượ
lượng

Hiệ
Hiện trạ
trạng và nguy cơ chính

Tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương về
về khí hậ
hậu chủ
chủ yếu

Rừng cây thường
xanhđộ cao
>700m

37.000
ha
(bao
gồm
5.000
ha
Calocedrus)
3.000 ha

Diện tích trung bình, điều kiện tốt và
được bảo vệ tại PNKB.

Ở nơi cao và do đó ít có cơ hội di chuyển khi
nhiệt độ tăng lên, tăng nguy cơ cháy rừng.

Diện tích nhỏ nhưng điều kiện tốt và
được bảo vệ tại PNKB.

Ở nơi cao và do đó ít có cơ hội di chuyển khi
nhiệt độ tăng lên, tăng nguy cơ cháy rừng khi mà
số ngày nóng tăng lên và mùa nóng cũng khô hơn
và dài hơn. Điều kiện khí hậu có thể là quá khô
nóng đối với một số loài, do ngày nóng hơn và số
ngày nóng cũng dài hơn do đó thành phần loài có
thể thay đổi theo thời gian.

Rừng cây lá rộng
bán nhiệt đới
thường xanh độ
cao
>700m

26.000 ha

Diện tích trung bình, điều kiện tốt và
được bảo vệ tại PNKB.

Rừng trên núi đá
vôi độ cao <700m

90.000 ha

Diện tích lớn, chủ yếu là ở khu vực PNKB
được bảo vệ tốt. Tại những khu vực khác
trong tỉnh thì nhiều diện tích núi đá vôi bị
khai thác và rừng bị chặt phá trong quá
trình khai thác này.

Rừng cây lá rộng
thường xanh độ

300.000 ha

Diện tích rất lớn nhưng điều kiện khác
nhau. Nhiều khu rừng thứ sinh trước đây

Ở nơi cao và do đó ít có cơ hội di chuyển khi
nhiệt độ tăng lên, tăng nguy cơ cháy rừng khi mà
số ngày nóng tăng lên và mùa nóng cũng khô hơn
và dài hơn.
Điều kiện khí hậu có thể quá ướt đối với một số
loài khi đất bị ngập nước do mưa nhiều và mưa
lớn vào mùa mưa. Thành phần loài có thể thay
đổi theo thời gian.
Tăng nguy cơ cháy rừng khi mà số ngày nóng
tăng lên và mùa nóng cũng khô hơn và dài hơn.
Điều kiện khí hậu có thể là quá khô nóng đối với
một số loài, do ngày nóng hơn và số ngày nóng
cũng dài hơn do đó thành phần loài có thể thay
đổi theo thời gian.
Điều kiện khí hậu có thể là quá khô nóng đối với
một số loài, do ngày nóng hơn và số ngày nóng

Rừng trên núi đá
vôi độ cao >700m
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Kiể
Kiểu hệ
hệ sinh thái

Số lượ
lượng

cao
<700m

Hiệ
Hiện trạ
trạng và nguy cơ chính

Tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương về
về khí hậ
hậu chủ
chủ yếu

bị khai thác. Nhiều diện tích bị người đi
rừng xâm phạm. Khai thác gỗ trái phép là
vấn đề xảy ra ở một số khu vực. Đa phần
hệ sinh thái này được xác định là rừng
sản xuất nhưng hiện vẫn chưa thu hoạch.
25.000 ha diện tích rừng có chứng nhận
quyền sử dụng đất và được phép thu
hoạch từ năm 2016 trở đi.
Đa phần hang động được bảo vệ trong
khu vực PNKB và mặc dù một vài trong số
đó đang bị tác động do hoạt động phát
triển du lịch. Nhiều hang động trong ở các
nơi khác trong tỉnh đang bị tàn phá do
hoạt động khai thác đá.
Hệ thống nước nguồn trong rừng có thể
có điều kiện tốt, ở những sông nhánh, thì
hệ thực vật ven sông bị thay thế khi các
cây trồng được trồng đến tận bờ sông.
Sự dịch chuyển tự nhên của các con sông
qua đồng bằng ngập lụt bị hạn chế bởi hệ
thống đê và mỏm đất.
Dòng chảy tự nhiên của nước và bùn cát
bị hạn chế do việc xây dựng hồ chứa và
đập ngăn mặn.
Hệ thực vật tự nhiên quanh các hồ ở vùng
thấp trũng phần lớn đã bị thay thế bởi cây
phi lao và keo.
Vùng đất ngập nước ở đô thị/ ven Đồng
Hới đang bị san lấp để phát triển.

cũng dài hơn do đó thành phần loài có thể thay
đổi theo thời gian.
Điều kiện khí hậu có thể quá ướt đối với một số
loài khi đất bị ngập nước do mưa nhiều và mưa
lớn vào mùa mưa. Thành phần loài có thể thay
đổi theo thời gian.

Hang động

Chưa
xác
định được
tổng số

Lượng mưa ngày càng lớn trên lớp đất mỏng trên
núi đá vôi sẽ làm thay đổi một số suối ngầm chảy
trong hệ thống núi đá vôi. Điều này có thể gây ra
lũ lụt trong một số hang động.

Sông và suối

5 hệ thống
sông chính
với chiều dài
260 km và
27
nhánh
sông chính

Ao, hồ và đầm
phá

31, với tổng
dung tích là
400 nghìn tỉ
m3 nước

Rừng ngập mặn

11.000 ha

Rừng ngập mặn nằm rải rác ở một số cửa
sông và đang bị suy thoái nghiêm trọng
và ít phát triển.

Diện tích còn lại ít, không có sự kết nối với các
khu vực khác và với chức năng là rào chắn cho
đất liền nên rừng ngập mặn rất dễ bị tác động bởi
SLR và sự thay đổi nhiệt độ

Rừng tràm

150 ha

Hệ sinh thái bãi
cát và đụn cát

35.000 ha

Diện tích còn lại nhỏ làm giảm đáng kể khả năng
thích ứng với biến đổi khí hậu.
Những cơn bão có cường độ mạnh và khó dự báo
sẽ cuốn bay nhiều cát và với cường độ mạnh hơn.
Vì có ít loài thực vật tự nhiên để giữ cát nên hệ
sinh thái này dường như đang bị suy thoái trước
tác động của biến đổi khí hậu.

Thảm cỏ biển

Chưa
định

xác

San hô

Chưa
định

xác

Chỉ còn lại diện tích rất nhỏ, tuy vậy vẫn
bị người dân chặt phá để làm củi đốt.
Vùng cát chiếm một tỷ lệ đáng kể diện
tích ven biển – nhưng hầu như đang bị
suy thoái nghiêm trọng do các hoạt động
của con người như xây dựng khu dân cư,
phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản,
nông nghiệp và khai thác titan. Các loài
cây bản địa bị thay thế bởi cây phi lao và
keo.
Chưa xác định – những căn cứ vào xu thế
chung của Việt Nam có thể dự đoán là
tương đối suy thoái.
Chưa xác định – những căn cứ vào xu thế
chung của Việt Nam có thể dự đoán là
tương đối suy thoái.

Các sông có dòng chảy thấp vào mùa khô và
mạnh vào mùa mưa do những thay đổi về lượng
mưa. Sự xâm nhập mặn sẽ tăng lên khi mực nước
biển tăng lên và khi dòng chảy thấp vào mùa khô.

Mưa lớn và bão có thể làm tăng hiện tượng xói lở
ở rừng đầu nguồn và có thể làm tăng bồi lắng
bùn cát.
Ảnh hưởng của tăng lượng mưa vào mùa mưa và
lượng bốc hơi nước vào mùa khô sẽ ảnh hưởng
đến diện tích của hệ thống ao hồ, đầm phá là
không rõ ràng.

SLR, nước đục hơn sau bão.

SLR, tăng nhiệt độ nước biển, tính axit của đại
dương.

Sau khi xem xét điều kiện và xu hướng của các hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình như đã nêu trên, thì rõ ràng là ở các
vùng trũng thấp và ven biển, thì các hệ sinh thái tự nhiên hoặc là đã biến mất hoàn toàn hoặc là đang bị xuống cấp
nghiêm trọng. Rừng ngập mặn, rừng tràm chỉ còn tồn tại với diện tích rất nhỏ. Hệ sinh thái bãi cát và đụn cát đang chịu
tác động của các hoạt động du lịch, xây dựng khu dân cư, nuôi trồng thủy sản và khai thác titan. Hiện nay còn rất ít
diện tích cây trồng ven sông và vùng đồng bằng ngập lụt ở hạ du các con sông, và cơ chế dòng chảy của các con sông
này cũng thay đổi do tác động của việc phát triển cơ sở hạ tầng. Các cửa sông mở rộng và chức năng của hệ sinh thái
cửa sông cũng đang thay đổi đáng kể.
Trong trườ
trường hợ
hợp này, đa phầ
phần các hệ
hệ sinh thái vùng thấ
thấp trũng
trũng và
và vùng ven biể
biển đề
đều không có điề
điều kiệ
kiện tố
tốt nhấ
nhất để
để
cung cấ
cấp các dị
dịch vụ
vụ hệ sinh thái giúp thích ứng vớ
với biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu và bả
bản thân các hệ
hệ sinh thái cũng
cũng không thể
thể tồn tạ
tại
trướ
trước nhữ
những tác độ
động củ
của tình trạ
trạng suy thoái như hiệ
hiện này và kế
kết hợ
hợp vớ
với biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu.

49

Báo cáo 2 – Đánh giá tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình
Như đã xác định trong Chương 2 của báo cáo này – Hồ sơ mô tả Hệ thống xã hội, thì đa phần dân số của Quảng Bình
(gồm cả phần đông người nghèo) đang sống tập trung ở vùng đồng bằng và vùng ven biển. Do đó, dễ hiểu rằng các hệ
sinh thái ở hạ du các lưu vực sông, cửa sông và ven biển đang bị thay đổi so với hiện trạng ban đầu của nó. Tuy nhiên,
những người dân sống ở ven biển tỉnh Quảng Bình đang phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng của biến đổi
khí hậu và các hiện tượng khí hậu bất lợi như bão nhiệt đới, thủy triều dâng, xâm nhập mặn trong khi môi trường tự
nhiên giúp họ thích ứng với biến đổi khí hậu lại hạn chế nhất. Đồng thời, mặc dù dân số của tỉnh đang tăng chậm,
nhưng mức tăng nhanh nhất lại là ở vùng đồng bằng và ven biển nơi có mức độ ảnh hưởng lớn nhất. Sự gia tăng dân số
đi kèm với đô thị hóa và điều này càng làm nghiêm trọng thêm các vấn đề liên quan đến khí hậu như lũ lụt hay nắng
nóng.
Ở khu vực núi cao, diện tích che phủ của rừng vẫn còn đáng kể. Đa phần là rừng tự nhiên với các điều kiện khác nhau.
Một phần đáng kể diện tích rừng nằm trong khu vực VQG PNKB và khu di sản thế giới cũng như trong vùng đệm. Như
đã nêu trong Hồ sơ mô tả về hệ thống xã hội thì tỉ lệ nghèo ở các huyện miền núi vẫn ở mức cao đặc biệt là đồng bào
dân tộc thiểu số. Nghèo đói làm gia tăng tình trạng dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu và giảm năng lực thích
ứng. Sinh kế của người dân đa phần sống dựa vào tài nguyên thiên nhiên như lâm nghiệp có xu hướng dễ bị tác động
do khí hậu thay đổi. Thêm vào đó, hoạt động sinh kế càng kém đa dạng thì mức độ dễ bị tổn thương càng tăng vì nếu
một hoạt động sinh kế bị ảnh hưởng thì họ không có phương án nào thay thế. Trong trườ
trường hợ
hợp này, rừ
rừng vẫ
vẫn cung cấ
cấp
đượ
được các dị
dịch vụ
vụ hệ sinh thái quan trọ
trọng và có thể
thể góp phầ
phần xây dự
dựng năng lự
lực thích ứng vớ
với biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu nế
nếu đượ
được
quả
quản lý hiệ
hiệu quả
quả.
3.6

K ế t lu ậ n và Khuyế
Khuy ế n ngh ị

Trong đánh giá này, “Phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu” được hiểu là
nâng cao khả năng bảo tồn và cải tạo các quá trình sinh thái và sinh cảnh hỗ trợ cho hệ sinh thái và cộng đồng thích
ứng với biến đổi khí hậu bằng cách duy trì các dịch vụ hệ sinh thái giúp bảo vệ và hỗ trợ sinh kế và cơ sở hạ tầng.
Phân tích ban đầu này đề xuất từ phương diện sinh thái rằng các hoạt động ưu EbA cấp vĩ mô ưu tiên gồm có:

3.6.1.

Phụ
hồ
Ph
ục h
ồ i các loài ttự
ự nhiên c ủ a r ừ ng ven bi ể n

Tầm quan trọng hàng đầu của rừng ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã được công nhận tại Việt Nam tại Quyết
định số 120/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhằm thích ứng với biến đổi khí
hậu. Tuy nhiên, rừng phòng hộ ven biển tại Quảng Bình hiện nay hầu như không bao gồm rừng trồng các loài cây mới –
chủ yếu là phi lao và một số loài keo. Mặc dù những loài cây này có chức năng bảo vệ, duy trì chất lượng không khí và
cung cấp các dịch vụ về khí hậu và chất đốt tuy nhiên các dịch vụ này lại không hiệu quả như các hệ sinh thái tự nhiên.
Các hoạt động can thiệp EbA trong khu vực duyên hải tỉnh Quảng Bình do đó phải liên quan đến nỗ lực phục hồi hệ
sinh thái trên quy mô lớn, và cần nhiều vốn đầu tư nhưng cũng cần phải có khả năng hoàn vốn. Ví dụ, rừng ngập mặn
tăng cao so bề mặt từ 1 – 10mm/năm, phù hợp với mức tăng của mực nước biển; và 75% các loài cá nhiệt đới có vòng
đời sinh trưởng trong khu vực rừng ngập mặn, vậy thì mỗi ha rừng ngập mặn tăng trưởng sẽ tương ứng với 1 tấn thủy
sản tăng lên mỗi năm; và trường hợp hoàn vốn hiệu quả nhất là mỗi $1 triệu đầu tư vào rừng ngập mặn ở Việt Nam có
thể giúp làm giảm hơn $6 triệu ngân sách cần chi cho công tác duy tu bảo dưỡng đê (Schmitt và cộng sự, 2013).
Các cán bộ chính quyền rất quan tâm đến sinh cảnh đụn cát dọc bờ biển trải dài từ phía nam Đồng Hới. Hiện tượng di
chuyển của các đụn cát sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi các cơn bão ngày càng gia tăng về cường độ. Ảnh 3.11 là hình
ảnh các đụn cát đang bị gió thổi về phía khu vực đầm phá phía đất liền. Đây là khu vực trồng lúa quan trọng của tỉnh và
người dân sống từ hai phía: từ biển đến khu vực cát bay và từ đất liền với nỗi lo lắng là lũ sẽ vượt đỉnh đê/kè hiện nay.
Hiện tượng cát bay sẽ làm bẩn đất trồng trọt, tác động đến đường giao thông và sinh kế, nhưng rõ ràng là cũng giúp
tạo nên lớp đất nền cao hơn cho các khu dân cư và những đụn cát này giúp cung cấp nước ngọt cho người dân địa
phương cũng như hoạt động nuôi trồng thủy sản của họ.
Hình 3.11:
3.11: Hình ảnh Google Earth hệ sinh thái đụ
đụn cát khu vự
vực Nam Đồ
Đồng Hớ
Hới, tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình,
diệ
diện tích vùng vát có xu hướ
hướng mở
mở rộng ra vùng đấ
đất canh tác
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Một phương pháp tiếp cận EbA quan trọng có thể tập trung vào sinh cảnh đụn cát hiện đang bị xuống cấp nghiêm
trọng, chiếm một diện tích lớn và vẫn còn một số loài thực vật tự nhiên tồn tại ở một số khu vực và tiếp tục giữ vai
trong làm rào chắn sinh học quan trọng để phòng chống bão và mực nước biển dâng cũng như cung cấp nguồn nước
mặt quan trọng cho khu vực. Đồng thời, những đụn cát ở khu vực nam Đồng Hới có nhiều tiềm năng để phát triển du
lịch và giải trí để bổ sung thêm cho các hoạt động du lịch đang phát triển trên bán đảo Bảo Ninh. Một hệ thống gồm 10
sân gôn dự kiến xây dựng ở các đụn cát, và khu nghỉ dưỡng có diện tích 2.000 ha với 36 lỗ, khách sạn, spa, trung tâm
mua sắm và sở thú sẽ có thể đi vào hoạt động vào năm 2016. Việc phục hồi đụn cát và các loài bản địa cần được xem
xét song song với việc đầu tư phát triển các sân gôn.
Tình hình này cần phải được xem xét kỹ hơn nhằm xác định các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của hiện
tượng cát bay, nguyên nhân và tác động cụ thể, các loại cây trồng trước đây, điểm mạnh và điểm yếu trong việc giải
quyết vấn đề này, và sự tương tác giữa các dịch vụ hệ sinh thái và phạm vi phục hồi hệ sinh thái sử dụng các loài cây
bản địa.

3.6.2.

Quảả n lý và ph
phụ
hồ
thố
thảả m c ỏ bi ể n giúp tăng kh
khảả năng thích ứ ng c ủ a ho
hoạạ t
Qu
ục h
ồ i h ệ th
ố ng san hô và th
thủ
đ ộ ng đánh b ắ t th
ủ y ssảả n g ầ n b ờ

Hiện có rất ít thông tin về hệ thống san hô và thảm cỏ biển ở tỉnh Quảng Bình. Những hệ sinh thái này có thể đóng vai
trò cực kỳ quan trọng để làm môi trường sinh sản và nguồn thức ăn cho nhiều loài thủy hải sản có giá trị thương mại
cao. Tác động vật lý của các hệ sinh thái này đối với việc giảm cường độ sóng biển cũng là một hình thức bảo vệ bờ
biển hiệu quả chống xói lở bờ biển do sóng lớn và thủy triều mạnh. Bước quan trọng đầu tiên là phải thực hiện khảo
sát ban đầu để xác định vị trí, khối lượng và hiện trạng của hai hệ sinh thái này tại Quảng Bình, để từ đó đưa ra các
hoạt động phù hợp.

3.6.3.

phụ
hồ
chảả y ttự
Duy trì/ ph
ục h
ồ i dòng ch
ự nhiên c ủ a sông

Ít nhất một trong 5 hệ thống sông chính hiện nay ở tỉnh Quảng Bình có thể được duy trì ở hiện trạng tương đối tự
nhiên. Việc xả nước từ các hồ chứa phía thượng lưu cũng cần được quản lý để đảm bảo duy trì dòng chảy tự nhiên. Ở
những nhánh sông gần phía hạ du, một số đê, kè có thể dỡ bỏ để tạo nên dòng chảy tự nhiên. Không nên xây dựng các
đập ngăn mặn giữ ngọt. Các vùng trồng trọt nên dịch ra xa phía bờ sông và hệ thực vật ven sông nên được trồng lại.

3.6.4.

S ự k ế t n ố i c ả nh quan c ủ a r ừ ng trên c ạ n

Để tăng cường khả năng thích ứng của rừng tự nhiên, các hành lang rừng cần được duy trì kết hợp với rừng tự nhiên.
Cách này có thể giúp duy trì sự kết nối giữa rừng đặc dụng ở PNKB và rừng sản xuất tự nhiên.
3.7
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CHƯƠNG 4
4.1

HỒ SƠ
SƠ MÔ TẢ
TẢ KINH TẾ TỈNH QUẢNG
QUẢNG BÌNH PHỤC
PHỤC VỤ THÍCH
THÍCH ỨNG DỰA VÀ
VÀO
HỆ SINH THÁI (EBA)
EBA)

Gi ớ i thi ệ u

Chương này trình bày những phân tích về kinh tế cấp tỉnh góp phần hỗ trợ đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương phục
vụ thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái của tỉnh Quảng Bình. Báo cáo này không trình bày chi tiết hệ
thống kinh tế của tỉnh Quảng Bình mà chỉ sử dụng các số liệu thứ cấp, mặc dù nhiều câu hỏi với các bên liên quan có
thể đưa vào trong báo cáo đánh giá cấp tỉnh nhưng chỉ có một số yếu tố kinh tế liên quan đến việc thảo luận và có đầy
đủ số liệu. Do vậy, phần này chủ yếu là xác định phạm vi, với mục tiêu xác định các hoạt động và tài sản kinh tế quan
trọng nhất và dễ bị tổn thương nhất trong HSTXH và được ưu tiên đưa vào đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương.
4.2

C ác y ế u t ố kinh t ế chính c ầ n đánh giá EbA t ỉ nh Qu ả ng Bình

4.2.1. Tổng quan các câu hỏi nghiên cứu và số liệu
Mục tiêu của hồ sơ này là xác định những tài sản và hoạt động kinh tế quan trọng nhất ở cấp tỉnh cần được xem là một
phần trong đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Bởi vậy, chúng tôi cố gắng trả lời một số câu
hỏi đơn giản:
•

•

Cơ cấu và thực trạng nền kinh tế Quảng Bình hiện nay ra sao?
o

Những ngành nào đóng góp lớn cho GDP, xuất khẩu, việc làm và sử dụng đất v.v.

o

Các hoạt động chính của các ngành trên là gì?

o

Đối tượng nào tham gia vào nền kinh tế/đối tượng nào đóng vai trò quan trọng nhất (nhà nước, tư
nhân, tiểu thương)?

Đã có những kế hoạch nào cho sự phát triển trong tương lai?
o

•

Những tài sản chính nào hỗ trợ cho hoạt động kinh tế và những tài sản đó nằm ở đâu? Giao thông
(đường bộ, đường sắt, cảng), điện, nước.

Những hoạt động và những tài sản chính đã bị ảnh hưởng bởi những sự kiện khí hậu cực đoan trong quá khứ
như thế nào?

Cùng với những thông tin thu thập được trong Hồ sơ mô tả về hệ sinh thái và xã hội của tỉnh, câu trả lời cho những câu
hỏi này sẽ tạo nền tảng cho việc phân tích đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của các HSTXH tỉnh Quảng Bình và từ
đó giúp xác định một số HSTXH ưu tiên để đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương ở cấp địa phương.
Tại thời điểm nghiên cứu và viết báo cáo này, Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (KHPTKTXH) giai đoạn 2016-2020
vẫn còn đang được hoàn thiện. Mặc dù có thông tin tổng quan (UBNDQB 2015), nhưng thiếu vắng phần lớn thông tin
nền. Vì vậy, một số dữ liệu được trình bày ở đây được lấy từ KHPTKTXH giai đoạn 2011-2015 và khá lạc hậu, hoặc các
số liệu lấy từ các ngành không đồng nhất về năm và đơn vị phân tích. Báo cáo này do vậy mang tính chất trình bày
nhiều hơn.
Đối với bạn đọc ở cấp tỉnh, rất nhiều thông tin cung cấp dưới đây là những thông tin quen thuộc – nhưng được trình
bày theo một cách mới xúc tích và hữu ích. Đối với bạn đọc ngoài tỉnh, báo cáo này nhằm mục đích đưa ra cái nhìn tổng
quan về nền kinh tế, nhấn mạnh những yếu tố cần xem xét trong quá trình lập kế hoạch EbA.

4.2.2. Tổng quan về hiện trạng và cơ cấu của nền kinh tế tỉnh
4.2.2.1. GDP
Trong số 63 tỉnh toàn quốc, Quảng Bình chiếm 2,4% tổng diện tích toàn quốc (806.613 ha) và dân số Quảng Bình chỉ
chiếm 1% tổng dân số cả nước (863.350 người năm 2013), trong khi GDP bình quân đầu người tương đương với
1.240 đô la Mỹ (2015). Năm 2014, tổng GDP là 43.433 tỷ đồng, (2 tỷ đô la Mỹ) chiếm 1,1% tổng GDP toàn quốc. Năm
2012, tỉnh đã đóng góp 1.840 tỷ đồng (90 triệu đô la Mỹ) vào ngân sách của tỉnh (chiếm 0.24% trong tổng số 37,68
tỷđô la Mỹ). Chính phủ cung cấp cho tỉnh phần ngân sách còn lại. Như vậy, Quảng Bình là một trong những tỉnh nghèo
nhất Việt Nam. Tuy nhiên như đã mô tả ở trên, tỉnh cũng là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất cả
nước.
4.2.2.2. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

4.2.2.2.1.

Ba ngành kinh tế

Tại Việt Nam, cũng giống như những nơi khác, nền kinh tế được thể hiện thông qua tỷ trọng đóng góp GDP của ba
ngành chính: i) ngành thứ nhất: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS); ii) ngành thứ hai: công nghiệp, gồm khai
khoáng và xây dựng; và iii) ngành thứ ba: dịch vụ, gồm du lịch. Tại Quảng Bình, tính đến năm 2015, “dịch vụ” là ngành
quan trọng nhất, đóng góp 50,6% vào GDP6, sau đó là ngành công nghiệp đóng góp 24,8% và nông-lâm-thủy sản đóng
góp 24,6%.

4.2.2.2.2.

Các hoạt động kinh tế cơ bản theo ngành

Trong mỗi ngành nói trên, có một số hoạt động nổi bật và giúp định hình nền kinh tế Quảng Bình. Bảng 4.1 thể hiện
một số hoạt động chính trong ba ngành này. Các loại vật liệu xây dựng, đặc biệt là xi-măng, là một cấu phần quan trọng
nhất trong nền kinh tế Quảng Bình và Bảng 4.1 thể hiện rõ điều này. Một điểm thú vị là hoạt động xây dựng cơ sở hạ

Không rõ giá trị của ngành dịch vụ được tính như thế nào: trong KHPTKTXH, nó bao gồm cả doanh thu xuất nhập khẩu – tổng số
cũng được đưa vào ngành công nghiệp và Nông-lâm-thủy sản.

6
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tầng dân sự đứng thứ hai. Và ngạc nhiên hơn nữa là trong ngành nông-lâm-thủy sản thì hoạt động có giá trị nhất chính
là chăn nuôi lợn.
Bảng 4.1: Các hoạ
hoạt độ
động kinh tế
tế cơ bả
bản theo ngành củ
của tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình
Bình năm 2014
Ngành

Hoạ
Hoạt độ
động

Giá trị
trị (triệ
(triệu VND, 2014)

NLTS

Xếp
hạng

(10.258.
(10.258.958)
.258.958)

Nông nghiệp

Trồng cây ngũ cốc (gạo, ngô)

1.784.000

7

Chăn nuôi

Chăn nuôi lợn

2.168.366

4

Lâm nghiệp

Trồng cây lấy gỗ gỗ

699.890

10

Thủy sản

Đánh bắt

1.896.581

6

Công nghiệ
nghiệp
Chế biến

(9.723.327)
(9.723.327)
Vật liệu xây dựng (xi măng)

2.990.894

Chế biến lương thực thực phẩm (gồm có
bia)

1.082.792

Chế biến gỗ

2
8

1.920.652

Xây dự
dựng

5

(4.485.047)
(4.485.047)
Cơ sở hạ tầng dân sự

2.412.140

3

Bán lẻ

12.943.000

1

1.254.000

9

Dịch vụ
vụ
Du lịch

Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Bình, 2015
4.2.2.3. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Một khía cạnh khách về tầm quan trọng của các ngành trong nền kinh tế được thể hiện thông qua lăng kính việc làm.
Bảng 4.2 trình bày dữ liệu từ năm 2010. Mặc dù “ngành dịch vụ” hiện có tỷ trọng đóng góp cao nhất vào GDP của tỉnh,
nhưng ngành này cũng chỉ cung cấp khoảng 11% việc làm, trong khi ngành nông-lâm-thủy sản vẫn là ngành có nhiều
lao động nhất, chiếm trên 65% tổng lực lượng lao động.
Bảng 4.2: Lao độ
động và tỷ
tỷ lệ lao độ
động trong các ngành tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình năm 2010
Ngành
Nông lâm nghiệp
Thủy sản
Xây dựng
Công nghiệp – khai khoáng
Bán lẻ - sửa chữa xe
Nhà hàng khách sạn
Giao thông, kho bãi, truyền thông
Khác
TỔNG

Số lao độ
động
(ngườ
(người)
255.347
42.150
18.574
45.786
34.753
9.206
9.699
39.021
454.536

%
56,2
9,4
4,1
10,0
7,6
2,0
2,1
8,6
100

Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Bình, 2011
Lao động chính thức là một vấn đề khác – chưa đến 10% lao động được chính thức tuyển dụng trong các công ty/
doanh nghiệp. Có khoảng 30% trong số đó là phụ nữ. Ngành quan trọng nhất là ngành xây dựng và công nghiệp tuyển
dụng một nửa số lao động. Thương mại bán lẻ cũng là một ngành quan trọng.
Số liệu về xu hướng lao động năm 2005 và 2010 trình bày trong Bảng 4.3 cho thấy việc làm ở tất cả các ngành đều
đang tăng lên – trong khi ngành nông-lâm-thủy sản tăng không đáng kể thì ngành dịch vụ tăng gần gấp đôi. Số sử dụng
lao động trong ngành nông nghiệp giảm trong giai đoạn này, trong khi tăng mạnh trong ngành dịch vụ. Điều này thể
hiện công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế mà chính phủ đang theo đuổi. Năng suất lao động tăng gấp đôi trong ngành nônglâm-thủy sản và dịch vụ, và tăng 200% trong ngành công nghiệp.
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Bảng 4.3: Thố
Thống kê lao độ
động theo ngành củ
của tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình giai đoạ
đoạn 20052005-2010
Đơn vị
vị

2005

2010

Tỉ lệ thay đổ
đổi
(%)

1. Lao độ
động theo ngành

Người

410,5
410,5

454,5
454,5

10,7

Nông-lâm-thủy sản

Người

291.381

298.150

+2,3

Công nghiệp và xây dựng

Người

56.580

65.290

+15,4

Thương mại và dịch vụ

Người

62.496

91.060

+45,7

2. Chủ
Chủ sử dụng lao độ
động

%

100

100

-

Nông-lâm-thủy sản

%

71

65,6

-7,6

Công nghiệp và xây dựng

%

13,8

14,4

4,3

Thương mại và dịch vụ

%

15,2

20,0

31,6

3. Năng suấ
suất lao độ
động *

tr. đồng

11,06

28,44

157,1

Nông-lâm-thủy sản

tr.đồng

4,63

9,35

101,9

Công nghiệp và xây dựng

tr.đồng

25,55

78,41

206,9

Thương mại và dịch vụ

tr.đồng

27,77

54,50

96,3

Nguồn: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011, * GDP/hộ
4.2.2.4. SỬ DỤNG ĐẤT
Xu hướng sử dụng đất cung cấp cái nhìn sâu sắc về nền kinh tế của khu vực. Bảng 4.4 trình bày dữ liệu tỉnh Quảng
Bình, và bản đồ 4.1 thể hiện sự phân bố mục đích sử dụng đất chính.
Địa hình của tỉnh chủ yếu là đồi núi, đồng bằng ven biển thì nhỏ hẹp (xem Báo cáo tóm tắt số 3), những mục đích sử
dụng đất chủ yếu của tỉnh là đất lâm nghiệp, chiếm 78,2% tổng diện tích đất, sau đó là đất trồng lúa chỉ chiếm 4%.
Bảng 4.4: Tình hình sử
sử dụng đấ
đất tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình năm 2013
TT

Sử dụng

Diện
Diện tích
(ha)

%
100

1

Tổng
ĐẤT NÔNG NGHIỆP

806.
806.527
716..802
716

88,
88,9

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

82.831

10,3

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

58.062

7,2

1.1.1.1

Đất trồng lúa

32.455

4,0

1.1.1.2

Đất trồng cỏ để chăn nuôi gia súc

1.130

0,1

1.1.1.3

Đất trồng cây hàng năm khác

24.477

3,0

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

24.769

3,1

1.2

Đất rừng

630.872

78,2

1.2.1

Rừng sản xuất

309.253

38,3

1.2.2

Rừng phòng hộ

198.043

24,6

1.2.3

Rừng đặc dụng

123.576

15,3

1.3

Diện tích cho thủy sản

2.793

0,4

1.4

Đất diêm nghiệp

84

0,0

1.5

Khác

222

0,0

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

55.
55.181

6,8

2.1

Đất ở

5.495

0,7

2.1.1

Đô thị

647

0,1

2.1.2

Nông thôn

4.848

0,6

2.2

Đất sử dụng cho mục đích đặc biệt

28.590

3,5

2.2.1

Đất sử dụng làm công sở và cho tổ chức phi lợi nhuận

166

0,0
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TT

Sử dụng

Diện
Diện tích
(ha)

%

2.2.2

Đất an ninh và quốc phòng

4.938

0,6

2.2.3

Đất phục vụ sản xuất và kinh doanh phi nông nghiệp

2.373

0,3

2.2.4

Đất công

21.113

2,6

2.3

Đất phục vụ tín ngưỡng

75

0,0

2.4

Nghĩa trang

3.013

0,4

2.5

17.969
39

2,2

2.6

Sông và mặt nước đặc biệt
Khác

3

ĐẤT TRỐNG

34.
34.664

4,3

3.1

Đất đồng bằng trống

10.249

1,3

3.2

Đất miền núi trống

16.624

2,1

3.3

Núi đá không có rừng

7.671

1,0

0,0

Diện tích rừng gần như được chia đều giữa rừng được bảo vệ (đặc dụng hoặc bảo tồn – chiếm 15,3% tổng diện tích và
rừng phòng hộ - 24,6 %) và rừng sản xuất (38,3% tổng diện tích đất). Rừng được bảo vệ cũng đóng góp giá trị vào nền
kinh tế – rừng đặc dụng như Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng thu hút một lượng lớn khách du lịch trong nước và
quốc tế đến thăm, và rừng phòng hộ, có thể không thấy rõ bằng, cung cấp các dịch vụ môi trường cho các ngành kinh tế
khác và người dân nói chung. Rừng sản xuất gồm một phần nhỏ rừng tự nhiên được quản lý và diện tích rừng trồng rất
lớn, gồm cả các loài bản địa và các loài ngoại lai như keo và tràm.
Diện tích đất nông nghiệp chiếm 10,3 % tổng diện tích. Đất nông nghiệp được sử dụng để trồng ba nhóm cây chính là:
trồng lúa, các loại cây hoa màu khác, và cây lâu năm với tỷ lệ cũng khá cân đối (lần lượt là 4%, 3 % và 3,1%). Nhóm sử
dụng thứ tư – đồng cỏ để chăn nuôi gia súc – hiện nay ở mức độ rất hạn chế nhưng kế hoạch phát triển kinh tế nhấn
mạnh chăn nuôi, nên diện tích này có thể sẽ thay đổi (xem dưới đây).
Mục đích sử dụng đất quan trọng tiếp theo là đất công (2,6%) sông, hồ hoặc hồ chứa nước (2,2% ). Đất ở chiếm diện
tích nhỏ một cách đáng ngạc nhiên – chỉ có 0,7% trong tổng diện tích đất. Chỉ có trên 4% diện tích đất được xếp vào nhóm
“đất trống”.
Hình 4.1: Mục đích sử
sử dụng đấ
đất chính tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình,
Bình, 2010
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4.2.2.5. QUYỀN SỞ HỮU
Năm 2013, Nhà nước kiểm soát 23% tổng sản xuất kinh tế tỉnh Quảng Bình so với 44% của khu vực tư nhân và 32.4%
của hộ gia đình. Hợp tác xã và sở hữu nước ngoài không đánh kể (Bảng 4.5). Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang
được khuyến khích tại Việt Nam đặc biệt ở vùng kinh tế ven biển. Những khu vực này dễ bị tác động bởi biến đổi khí
hậu, và khi tình hình xấu đi thì nguồn FDI cũng có khả năng giảm xuống.
Bảng 4.5: Đóng góp vào GDP tỉnh Quả
Quảng Bình theo khu vự
vực kinh tế
tế năm 2013 (tỉ
(tỉ VND)
Sở hữu

Ngoài Nhà nướ
nước
Nhà
nướ
nước

Ngành
TỔNG
Tỷ lệ %
Công nghiệp
Bán lẻ
Nhà ở/ lưu trú

7.748
23
787,3
1.146
44

Tập thể
thể
170
0,6
38,9
15
-

Tư nhân

Hộ gia đình
đình

17.653
44
6.428
4.413
312

12.483
32,4
2.462
7.369
898

Nướ
Nước
ngoài
5,9
0,07
5,9

TỔNG
38.061
100
9.723

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Quảng Bình (2015): Niên giám thống kê, 2014
4.2.2.6. XUẤT NHẬP KHẨU
Năm 2013, giá trị xuất khẩu của tỉnh Quảng Bình 138,3 triệu đô hoặc 0,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
(Xem bảng 4.6). Bảng này cho thấy giá trị này giảm từ 158,5 triệu đô năm 2011. Ngành xuất khẩu chính của tỉnh bao
gồm cao su, gỗ dăm, các sản phẩm gỗ khác và các sản phẩm nhựa thông, titanium và xi măng. Phần lớn hoạt động
thương mại của Quảng Bình là ở trong nước. Nhưng có khả năng thương mại quốc tế sẽ tăng lên. Hiện tại, Trung Quốc
là đối tác thương mại chính. Lượng xi măng xuất khẩu sang Pakistan khá nhiều. Nhưng cảng Hòn La là cảng gần với
Lào và Bắc Thái Lan nhất, do vậy giao thương với những nước này cũng có khả năng sẽ tăng.
Bảng 4.6: Giá trị
trị, xu hướ
hướng và sả
sản phẩ
phẩm xuấ
xuất khẩ
khẩu củ
của tỉ
tỉnh Quả
Quảng năm 2013
Ngành hàng

2013

Khai khoáng và công nghiệp nặng
Thủ công và công nghiệp nhẹ
Nông nghiệp
Lâm nghiệp
Thủy sản
TỔNG

649
31.825
77.698
24.222
3.916
138.
138.310

%
0,5
23,0
56,2
17,5
2,8
100

Xu hướ
hướng
5 năm
Biến đổi
Tăng
Giảm
Tăng
Biến đổi

Sản phẩ
phẩm chính
Titan, xi măng
Cao su
Gỗ miếng, gỗ dăm
Tôm, mực và các đông lạnh

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Quảng Bình (2015): Niên giám thống kê, 2014
Giá trị nhập khẩu là 65,64 triệu USD, chưa bằng một nửa so với xuất khẩu. Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là nhôm
nguyên liệu thô (bô-xít), sản phẩm gỗ để chế xuất và một số sản phẩm tiêu dùng khác.

4.2.3. Phát triển kinh tế: hiệu quả và kế hoạch
Mặc dù Quảng Bình là một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam nhưng tỉnh này đang trong giai đoạn tăng trưởng
nhanh chóng, rất đáng chú ý và chính quyền địa phương hoàn toàn quyết tâm tiếp tục duy trì sự tăng trưởng này. Bảng
4.7 trình bày dữ liệu về hiệu quả của nền kinh tế trong giai đoạn kế hoạch 5 năm vừa qua (2011 – 2015) và các mục
tiêu cho giai đoạn kế hoạch hiện tại. Các mục tiêu kinh tế trong giai đoạn kế hoạch vừa qua đa số là chưa đạt được, một
phần là do sự suy yếu của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, ngay từ đầu những mục tiêu này vốn dĩ cũng đã rất tham vọng
và các kết quả đạt được vẫn là rất ấn tượng: tăng trưởng GDP đạt 6,5%/năm; số lượng công ăn việc làm mới đạt
3.100/năm, tỉ lệ giảm nghèo đạt 4%/năm. Các thành tựu về phát triển xã hội cũng rất ấn tượng và số lượng các mục
tiêu cho giai đoạn tiếp theo đã được nâng lên.
Bảng 4.7: Hiệ
Hiệu quả
quả kinh tế
tế tỉnh Quả
Quảng Bình giai đoạ
đoạn 20112011-2015 và mụ
mục tiêu đế
đến năm 2020
Chỉ
Chỉ số
Tăng trưởng GDP hằng năm
GDP theo đầu người
Tổng GDP
Doanh thu nông sản nông nghiệp
Tăng trưởng về giá trị nông – lâm – ngư nghiệp mỗi
năm (%)
Tăng trưởng về giá trị công nghiệp mỗi năm (%)
Tăng trưởng về giá trị dịch vụ mỗi năm (%)
Nông – lâm - ngư nghiệp (% GDP)
Công nghiệp/xây dựng (%GDP)
Dịch vụ (% GDP)
Sản xuất lương thực (tấn)
Tạo việc làm trong năm (việc làm)

20112011-2015
Mục tiêu
Thành tự
tựu
12-13%
6,5
USD 14-1600
USD 1240

2020
Mục tiêu
8,5-9
USD 30-3200

2.500 tỉ VND

2.745 tỉ VND

8.000 tỉ VND

4,5-5

4,2

4-4,5

21-22
12-12,5
16,5
43
40,5
28.000
3.200

9.1
6,7
24,6
24,9
50,5
29.800
3.100

11-11,5
9-9,5
20
28
52
n/a
3.200
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Chỉ
Chỉ số
Tỷ lệ giảm nghèo (%)
Đáp ứng tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe quốc gia (% số
xã)
Học hết tiểu học (% số học sinh)
Người lao động qua đào tạo (%)
Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
Tiếp cận với nước sạch ở đô thị (% dân số)
Tiếp cận với nước sạch ở nông thôn (% dân số)
Độ che phủ của rừng (%)
Mục tiêu mớ
mới cho giai đoạ
đoạn 20162016-2020
Vốn đầu tư xã hội
Tiếp cận mạng lưới điện quốc gia

20112011-2015
Mục tiêu
Thành tự
tựu
3,5-4
4,0

2020
Mục tiêu
2-3

80-85

80,5

90,6

100
50-60
20
95
75-80
67,5-68,5

100
60
21,3
96
84,3
68

100
65
50
97
90
69-70
60.000 tỉ VND
99,8% hộ gia
đình
25,5
> 80%

Giường bệnh/nghìn người
Tham gia bảo hiểm sức khỏe

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Quảng Bình tìm cách phát huy lợi thế tự nhiên của tỉnh và huy động các nguồn
lực hiệu quả, đồng thời bảo vệ môi trường và quan trọng là ứng phó với biến đổi khí hậu. Tái cơ cấu kinh tế giữ vai trò
trung tâm. Nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp định hướng sản xuất hàng hóa, sẽ được thúc đẩy để đảm bảo an ninh
lương thực và ổn định chính trị, nhưng các vùng nông thôn sẽ được coi như là các vệ tinh của các khu vực đô thị và sẽ
gắn kết nhiều hơn với đô thị. Chương trình Phát triển Nông thôn mới sẽ tiếp tục phát triển các xã ở nông thôn, tiệm
cận với các tiêu chuẩn đô thị.
Bảng 4.8: Tóm tắ
tắt các dự
dự án trong Kế
Kế hoạ
hoạch Phát triể
triển KT - XH củ
của Quả
Quảng Bình, 20112011-2020

Công nghiệp và điện
Nông – lâm – ngư nghiệp

75

Ngân sách
(tỉ
(tỉ VND)
11.376

17

3.200

7,7

Vận tải
Thương mại, dịch vụ

33

9.224

22,2

18

5.629

13,5

An ninh quốc phòng
Cơ sở hạ tầng công cộng

3

530

1,3

34

6.485

15,6

8
7
9

1.615
1.040
965

3,9
2,5
2,3

11

1.496

3,6

215

41.564

100

Ngành

Thông tin/liên lạc
Giáo dục
Y tế
Văn hóa, thể thao
TỔNG

Số dự án

%
27,4

Ghi chú
Giày dép, xi măng, 18 nhà máy điện
Rừng, cao su, hồ đập, giảm thiểu rủi ro thiên tai,
chế biển thủy sản; 32 xã nghèo ven biển
Đường xá (làm mới, nâng cấp), cầu cống
Phát trển du lịch sinh thái và khu nghỉ dưỡng sinh
thái
Tuần tra đường biên giới; tập huấn nghiệp vụ
Khu đô thị mới, khu công nghiệp mới, nhà cửa, cấp
nước
Kết nối internet, đường dây cố định
Xây dựng và nâng cấp hệ thống trường học
Xây dựng, nâng cấp và trang bị các bệnh viện
Sân gôn, khu giải trí (Bảo Ninh), cảng biển (Hải
Ninh), khôi phục các nơi tưởng niệm

Nguồn: Kế hoạch PTKTXH tỉnh Quảng Bình 2011-2020
Kinh tế hàng hải cũng sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là tái cơ cấu khai thác thủy sản tốt hơn để khai
thác các nguồn tài nguyên nước sâu. Tuy nhiên, trọng tâm chủ yếu sẽ dành cho công nghiệp, du lịch và dịch vụ, đặc biệt
là dịch vụ liên quan đến du dịch. Ở cấp độ khu vực, Quảng Bình sẽ tận dụng vị trí của tỉnh để cung cấp dịch vụ hậu cần
và vận tải cho quốc gia láng giềng không có biển là Lào, cho miền Bắc Thái lan và thậm chí là miền Tây Myanmar.
Trong tất cả các lĩnh vực, công nghệ hiện đại và hiệu quả sẽ là mục tiêu theo đuổi và cơ sở hạ tầng sẽ được phát triển
toàn diện để phục vụ tổng thể.
Chiến lược phát triển KT – XH của Quảng Bình có một cấu phần lớn xác định địa điểm đầu tư phát triển các đặc khu và
vành đai. Hai khu vực nổi bật là nhánh phía tây của đường Hồ Chí Minh và hành lang kinh tế Quốc lộ 12A kết nối cửa
khẩu biên giới Cha Lo với các cảng Hòn La và Vũng Áng. Cả hai dự án này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực núi và rừng.
Bảng 4.8 là phần tóm tắt 215 dự án được đề xuất cho Kế hoạch Phát triển KT – XH giai đoạn 2016 – 2020, cung cấp
thêm thông tin chiều sâu về chiến lược phát triển của Quảng Bình. Công nghiệp, điện và cơ sở hạ tầng chiếm 55% tổng
ngân sách. Ngược lại, nông – lâm – ngư nghiệp chỉ chiếm 7,7% ngân sách, trong đó có vẻ như tối thiểu 30% sẽ dành
cho cơ sở hạ tầng. Thương mại và dịch vụ chiếm 13,5% ngân sách, trong đó đa phần sẽ dành cho cơ sở hạ tầng liên
quan đến du lịch. Tương tự, giáo dục và y tế cũng tập trung vào xây dựng các cơ sở mới hoặc cải thiện các cơ sở cũ. Do
vậy, chiến lược phát triển tập trung rất nhiều vào cơ sở hạ tầng, điều này có những ảnh hưởng quan trọng đối với tình
trạng dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu
Các thông tin chi tiết về các kế hoạch phát triển cho từng lĩnh vực sẽ được cung cấp ở phần tiếp theo.
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4.2.4. Mô tả và phân tích theo từng ngành
Phần này cung cấp thêm thông tin và phân tích về các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, điều này là cần thiết để giúp
xác định các tài sản kinh tế và các ưu tiên phát triển của tỉnh để đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương đối với biến đổi
khí hậu.
4.2.4.1. NGÀNH TRỌNG YẾU: NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP VÀ KHAI KHOÁNG
Như đã nêu ở phần trước, trên 80% dân số của Quảng Bình và 65% lực lượng lao động của tỉnh phụ thuộc vào lĩnh vực
này. Trong một vài năm qua, phát triển nông nghiệp đã tập trung vào sản xuất hàng hóa như cao su, cây ăn quả và tiêu,
nhưng sản xuất lương thực cơ bản vẫn tiếp tục tăng lên. Nhằm đạt được sự hiệu quả, đã có những nỗ lực chuyển đổi
các cánh đồng lúa không hiệu quả sang nuôi tôm, cá và trồng các loại hoa màu khác có giá trị kinh tế cao hơn. Ngoài ra
cũng đã có những nỗ lực nhằm thúc đẩy sản xuất sản phẩm gia súc thương mại, đặc biệt là lợn và bò sữa. Phần đóng
góp của lâm nghiệp đối với GDP đang giảm đi nhưng nhận thức về giá trị của các dịch vụ môi trường rừng như cấp
nước, kiểm soát xói mòn và du lịch lại tăng lên. Tầm quan trọng của ngư nghiệp đang tăng lên và tương lai của ngư
nghiệp sẽ là nuôi tôm thương mại, đặc biệt là trên cát, và tái cơ cấu khai thác thủy sản từ xuồng quy mô nhỏ gần bờ
sang các loại thuyền lớn đánh bắt ngoài khơi để khai thác nguồn tài nguyên nước sâu dồi dào.
Trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, chính phủ đang thúc đẩy thương mại hóa lớn hơn và đưa ra con số ghi nhận
về các “trang trại”, các đơn vị có quy mô lớn, trong thống kê hàng năm. Những con số thống kê này có thể bao gồm các
mùa vụ một năm hoặc lâu năm, gia súc và nuôi trồng thủy sản.

4.2.5.1.1

Nông nghiệp

Cây hàng năm
Lúa vẫn là cây trồng trong năm quan trọng nhất ở Quảng Bình, xét cả về diện tích và giá trị. Các cây trồng quan trọng
khác gồm có lạc, ngô, khoai và sắn. Có một chính sách lớn liên quan đến các cây trồng trong năm, đó là thúc đẩy phát
triển các “cánh đồng lớn”, các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn. Năm 2015, có 17 doanh nghiệp hoạt động trên 6.509
ha (1.269 ha lúa, 5.020 ha sắn, 40 ha ngô, 80 ha khoai và 65 ha ớt).
Lúa
Tổng diện tích đất hiện có để phục vụ trồng lúa khoảng 30.000 ha, phần lớn diện tích này nằm ở khu vực đồng bằng
duyên hải. Như được nêu ra ở Bảng 4.9, huyện phía nam Lệ Thủy có diện tích trồng lúa lớn nhất, trong khi các huyện
miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa, diện tích trồng lúa chỉ hạn chế ở các khu vực bãi sông nhỏ và thung lũng sông hẹp.
Ba mùa vụ có thể sản xuất, mỗi vụ kéo dài ba tháng, gồm có: đông xuân (tháng 12 – 3), đầu hè (tháng 4 – 6), và hè
(tháng 7-8 trở đi). Diện tích sản xuất của mỗi vụ phụ thuộc vào nguồn nước, cả mưa và tưới tiêu. Mùa vụ đông xuân là
mùa có diện tích lớn nhất, lên đến 29.000 ha (2014); mùa vụ xuân hè giảm xuống còn 24.000 ha. Cả hai diện tích này
đã tăng lên kể từ năm 2001, mức tăng lần lượt là 12% và 37%, chủ yếu là nhờ hệ thống tưới tiêu được mở rộng. Tuy
nhiên, mùa vụ hè lại giảm gần 80% và bây giờ chỉ còn 514 ha. Do hạn hán xảy ra đầu mùa và lũ lụt ở cuối mùa, đất đai
đang được sử dụng vào các mục đích khác.
Bảng 4.9: Sản xu
xuất lúa gạ
gạo tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình, theo huyệ
huyện năm 2013
Vụ mùa
mùa
Huyện
Huyện

Tổng
Diện
Diện
tích
(ha)

Đông xuân

Sản
lượng
ợng
lư
(t/ha)

Diện
Diện
tích
(ha)

Đầu hè
hè

Sản
lượng
ợng
lư
(t/ha)

Diện
Diện
tích
(ha)

Hè

Sản
lượng
ợng
lư
(t/ha)

Diện
Diện
tích

Sản
lượng
ợng
lư
(t/ha)

(ha)

Tp. Đồng Hới

1.864

4,1

982

5,5

881

3,6

Thị xã Ba Đồn

4.944

5,2

2.749

5,4

2.159

5,1

0

0

Minh Hóa

1.033

4,1

451

4,8

441

4,5

132

0,49

Tuyên Hoá

2.773

5,1

1.504

5,5

1.269

4,6

0

0

Quảng Trạch

6.277

5,2

3.181

5,4

3.071

4,9

61

0

Bố Trạch

8.713

4,6

5.306

5,4

3.174

3,4

233

0,53

Quảng Ninh

8.588

4,6

4.957

5,8

3.541

3,1

90

1,1

Lệ Thuỷ

19.414

4,5

9.904

6,2

9.510

2,7

0

0

Tổng

53.
53.606

29.
29.034

24.
24.046

0

0

516

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Quảng Bình (2015): Niên giám thống kê, 2014
Hạn hán cũng dẫn đến xâm nhập mặn khi mực nước sông giảm xuống. Ở hạ lưu sông Kiến Giang, nông dân chuyển từ
trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản
Khoảng 36.040 ha là đất canh tác (FAO 2013). Tuy nhiên, lượng mưa giảm xuống 60% năm 2014 và 80% năm 2015
đồng nghĩa với việc các hồ chứa sẽ chứa đến 60% dung dích năm 2014 và 30 – 40% năm 2015, do đó gây ra một số
vấn đề cho hoạt động trồng lúa.
Diện tích đất trồng lúa cũng bị thiệt hại do lũ gây ra, đặc biệt nghiêm trọng năm 2017 ở hai huyện Lệ Thủy và Quảng
Ninh. Bảng 4.10 minh họa các số liệu về thiệt hại mùa màng do ngập lụt từ năm 1989 đến 2010.
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Tỉnh Quảng Bình cũng chịu ảnh hưởng của gió phơn nóng thổi từ Lào vào tháng 3 và tháng 4 và đặc biệt mạnh từ tháng
4 đến tháng 7. Gió làm giảm độ ẩm, tăng độ bốc hơi vào tạo ra nhiều áp lực đối với cây trồng và giảm năng suất. Năm
2015, tỉnh chịu thiệt hại 58 tỉ đồng.
Hiện không có số liệu riêng cho lúa nương cũng như những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sản xuất lúa
nương.
Bảng 4.10:
10: Thiệ
Thiệt hạ
hại do bão lũ
lũ gây ra ở tỉnh Quả
Quảng Bình,
Bình, 19891989-2010
Thiệ
Thiệt
hại/năm

Diệ
Diện tích ngậ
ngập úng

Nông trạ
trại ngậ
ngập úng

1989

28.500

10.299

1990

15.000

2.605

1991

12.300

1.970

1992

8.918

-

1993

3.871

2.253

1994

-

-

1995

4.178

4.648

1996

4.479

997

1997

-

2.141

1998

-

-

1999

-

-

2000

4.555

1.540

2001

6.685

-

2002

322

439

2003

-

559

2004

7.827

-

2005

550

1.346

2006

7.039

1.957

2007

8.701

3.372

2008

501.8

4.426

2009

386

3.819

2010

2.951

6.611

Nguồn: Tổng thiệt hại của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1989-2010
Một số kỹ thật trồng lúa mới đang được triển khai, một phần là nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Ở một số khu vực
có nguy cơ thiếu nước, mô hình thâm canh lúa cải tiến (SRI), tiết kiệm được 40% lượng nước yêu cầu thông thường,
30% phân bón và 50% thuốc trừ sâu, đang được thử nghiệm. Từ khoảng 350 ha năm 2013 đến nay (2015) đã có 9.000
ha đang được trồng theo phương pháp trồng lúa tái sinh (lúa hai rạ) trong vụ đông xuân mang lại một mùa vụ tương
đối tốt mà chỉ mất khoảng 60% thời gian so với trồng lúa cấy mạ, tránh được tình trạng thiếu nước đồng thời giảm chi
phí. Ở một số khu vực cửa sông, tình trạng ngập mặn đang làm giảm năng suất, và đã có những nỗ lực nhằm chuyển
đổi những khu vực kém năng suất, lên đến khoảng 2.000 ha hay tương đương 7% tổng diện tích trồng lúa, sang các loại
cây trồng khác hoặc nuôi tôm.
Các chiến lược thích ứng và sản xuất đang được thử nghiệm ở Quảng Bình bao gồm:
•
Chuyển từ trồng lúa có thời gian dài sang các giống có thời gian trung bình và ngắn.
•
Chuyển từ lúa sang các loại cây trồng khác như ngô, đậu xanh, hoặc cỏ cho gia súc có khả năng chống chịu
hạn hán tốt hơn. Năm 2013, 380 ha đã được chuyển sang trồng các loại cây trồng khác, đến năm 2015, diện
tích này đã tăng lên 1.500 ha.
•
Chuyển ngày gieo cấy của vụ lúa đông xuân từ tháng 12 sang tháng 9, và vụ lúa đầu hè sang tháng 2 để tránh
thời tiết lạnh cực đoan tháng 1.
•
Điều chỉnh giống lúa, lịch và mô hình gieo cấy để đảm bảo lúa trổ bông vào tháng 5, thời điểm tối ưu để đảm
bảo năng suất cao và ổn định.
•
Trồng lúa để lấy giống ở các tình phía nam như Quảng Nam và Đà Nẵng.
•
Ở các khu vực bị xâm nhập mặn (Lệ Thủy và Quảng Ninh), thực hiện luân canh mùa vụ như lúa và cá, hoặc lúa và
tôm.
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Bảng 4.11:
11: Các diệ
diện tích cây trồ
trồng chính khác trong năm và năng suấ
suất tính theo huyệ
huyện năm 2013
Cây trồng
trồng
Huyện
Huyện

Ngô
Diện
Diện tích
(ha)

T.p Đồng Hới

Khoai
Năng
suất
suất
(t/ha)

Diện
Diện tích
(ha)

Sắn
Năng
suất
suất
(t/ha)

Diện
Diện tích
(ha)

Lạc
Năng
suất
suất
(t/ha)

57

3,7

89

6,6

48

7,4

T.x Ba Đồn

315

5,0

850

8,3

49

8,4

Minh Hóa

947

5,2

140

5,6

334

10,0

Tuyên Hoá

1054

5,0

330

7,3

290

10,2

340

4,6

877

7,8

571

8,6

1160

5,4

435

7,1

3278

23,8

360

3,5

191

7,4

403

19,0

264

2,8

820

6,1

870

12,3

4497

3,7

3732

7,4

5843

18,
18,5

Quảng Trạch
Bố Trạch
Quảng Ninh
Lệ Thuỷ
Tổng

Diện
Diện tích
(ha)

6500

Năng
suất
suất
(t/ha)

2,7
2,7

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và 2015 của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình
Các loạ
loại cây trồ
trồng khác
Bảng 4.11 thể hiện diện tích trồng trọt và năng suất của các loại cây trồng chính ở các huyện của Quảng Bình. Diện tích
của bất kỳ loại cây trồng nào cũng phụ thuộc lớn và điều kiện thị trường và chính sách của chính phủ và ở nhiều nơi,
nông dân có thể luân canh giữa các loại cây trồng. Một số cây trồng, đáng chú ý là sắn và ngô, được trồng chủ yếu là để
xuất khẩu sang Trung Quốc. Chính phủ đặt mục tiêu cho một số loại cây trồng ở những khu vực nhất định, ví dụ ở một
số xã, 97% số hộ trồng sắn. Bố Trạch có diện tích cây trồng lớn nhất, được trồng ở các khu vực đồi núi nằm phía trong
khu vực đồng bằng duyên hải hẹp.
Ngô là cây hoa màu lương thực trong năm quan trọng thứ hai ở Quảng Bình, giúp đảm bảo an ninh lương thực ở các
huyện thượng du như Bố Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa, những huyện có diện tích trồng lúa hạn chế. Phần lớn ngô
được trồng vào mùa xuân và mùa hè. Diện tích trồng đã tăng đều kể từ năm 2001 và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng vì
chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu đề xuất sử dụng ngô để thay thế lúa ở các khu vực giáp ranh có hệ thống tưới
tiêu hạn chế.
Năm 2015, tổng diện tích trồng sắn ở tỉnh là 6.500 ha. Diện tích này đã tăng đều từ 3.842 ha trong năm 2001 lên 5.843
trong năm 2014 và lên 6.500 ha. Trước đây, sắn được trồng để phục vụ cho con người sử dụng, sau đó là làm thức ăn
cho gia súc, và bây giờ nhu cầu làm thức ăn gia súc, chế biến lại tăng cao (tinh bột sắn, làm kẹo, bánh), và đặc biệt là
làm nguyên liệu thô để sản xuất methanol/ ethanol công nghiệp. Ngày nay, sắn phục vụ các mục đích công nghiệp
chiếm 5.500 ha và có diện tích mở rộng nhanh. Sắn thường được trồng ở các khu vực đồi núi nhưng bây giờ cũng được
trồng ở cả những khu vực bằng phẳng, thậm chí thay thế cho cả các cánh đồng lúa và mang lại giá trị sản xuất và thu
nhập cao hơn. Điều này có thể coi như là một cách thích ứng bởi vì sắn cần ít nước tưới hơn lúa.
Lạc cũng rất phù hợp với thổ nhưỡng nhiều cát của Quảng Bình. Lạc đã được trồng nhiều năm nay và diện tích trồng
vẫn tiếp tục tăng lên. Năm 2015, có 6.500 ha trồng lạc và đạt sản lượng 17.300 tấn. Lạc được trồng vào mùa xuân và
đang được đẩy mạnh thư là một loại cây trồng có khả năng chống chịu trước các tác động của biến đổi khí hậu để thay
thế lúa ở những nơi điều kiện tưới tiêu khó khăn.
Đỗ và rau, bao gồm cả ớt, cũng đã trở nên quan trọng kể từ khi xuất hiện hiện tượng đô thị hóa và du lịch.
Cây lâu năm
Cao su là cây lâu năm quan trọng nhất ở Quảng Bình, diện tích trồng đang tăng lên nhanh chóng, từ 3.931 ha năm 2001
lên 17.980 ha năm 2014. Cây cao su rất phù hợp với các khu vực đồi thấp của tỉnh mặc dù loại cây này phải hứng chịu
các hiện tượng thời tiết cực đoan, các đợt lạnh trong mùa đông ảnh hưởng đến sản lượng nhựa và thiệt hại do bão.
Cơn bão số 11 năm 2013 tàn phá một nửa diện tích trồng cao su. Tuy nhiên, tỉnh đang lên kế hoạch thích ứng với
những mối đe dọa và tăng diện tích trồng cao su lên 23.000 ha trong năm 2020. Tuy vậy, diện tích trồng mới năm
2015 chỉ đạt 25% so với diện tích đã trồng trước đó, lý do là giá nhựa cao su thấp.
Tiêu cũng ngày càng trở nên quan trọng. Diện tích trồng tiêu tăng gần gấp đôi trong giai đoạn 2001 - 2005 và đạt 718
ha, nhưng sau đó tốc độ trồng mới chững lại, vì thế đến năm 2014 mới có khoảng 900 ha tiêu. Tiêu được trồng ở các
thửa đất nhỏ, chủ yếu là ở các khu vực đồi. Đến năm 2020, dự kiến tỉnh sẽ có 1.500 ha tiêu, đạt sản lượng 1.725
tấn/năm.
Loại cây trồng lâu năm chủ yếu thứ ba là cây ăn quả và hiện tại đã có khoảng 3.500 ha với sản lượng là 20 – 25.000
tấn/năm. Tỉnh đang tập trung phát triển các loại cây trồng có giá trị và nhu cầu cao ví dụ như bưởi Phú Trạch, cam,
chuối thông qua cải thiện quản lý vườn.
Chăn nuôi gia súc
Mặc dù số lượng gia súc không cao nhưng lĩnh vực này hiện đóng góp khoảng 45% cho sản lượng GDP nông nghiệp.
Lợn có vai trò quan trọng nhất.

61

Báo cáo 2 – Đánh giá tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình
Phòng chống và kiểm soát bệnh tật là mối quan tâm ngày càng lớn khi có những đợt bùng phát bệnh nghiêm trọng ở các
tỉnh lân cận. Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Bình đang phát triển các chương trình tiêm vắc-xin và ứng phó với dịch bệnh.
Kế hoạch Phát triển KT – XH đặt mục tiêu nâng cao đóng góp của ngành chăn nuôi lên 48% trong tổng giá trị sản xuất
nông nghiệp tính đến năm 2010, bằng cách:
•
Thúc đẩy phát triển các đơn vị chăn nuôi gia súc mang tính chất thương mại và tập trung hóa cao hơn. Năm
2015, có 107 trang trại gia súc7, chủ yếu là nuôi lợn, nhưng cũng bao gồm khoảng 20 trang trại trâu bò nuôi
bò lai Zebu và gia cầm. Tất cả những trang trại này đều nằm ở các huyện duyên hải.
•
Tiếp tục cải thiện gen “Sindhilisation” đàn trâu bò thông qua thụ tinh nhân tạo nhằm mục tiêu tăng tỷ lệ bò
lai Zebu có năng suất cao từ 38% lên 65% trong tổng đàn trâu bò của tỉnh trong năm 2020; lai giống lợn để
tăng tỷ lệ thịt so với mỡ.
•
Thúc đẩy các loại cỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao để nuôi trâu bò.
•
Thúc đẩy các giống có giá trị cao: hươu, ong, dê, đà điểu, vịt Pháp.

4.2.4.1.3.

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp là ngành cực kỳ quan trọng đối với kinh tế, xã hội và môi trường của Quảng Bình. Bộ phận quản lý tài
nguyên của ngành đóng góp 850.000 triệu VND cho nền kinh tế và có hoạt động liên quan đến gần 70% diện tích đất,
trong khi ngành rừng bổ sung thêm nguồn thu là 1,9 tỷ VND và du lịch Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cũng bổ
sung thêm một nguồn nữa. Lâm nghiệp đã có sự chuyển biến trong những năm gần đây, từ hình thức khai thác (chặt
gỗ) chuyển sang tập trung phát triển trồng rừng, bảo vệ và bảo tồn. Những ưu tiên này tiếp tục tạo định hướng cho
công tác quản lý và xây dựng kế hoạch.
Tài sả
sản rừ
rừng củ
của tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình
Không dễ để hiểu được chính xác các thông tin chi tiết vế tình hình rừng ở Quảng Bình, bởi vì các con số thống kê về
rừng có phần không đầy đủ và thiếu nhất quán, và không dễ để hiểu được các bản đồ. Bảng 4.12 trình bày dữ liệu được
lấy từ cả Sở TN&MT và Sở NN&PTNT về độ che phủ của ba loại rừng chính. Theo số liệu về sử dụng đất của Sở TN&MT
năm 2013, 78,2% tổng diện tích hay tương đương với 630.000 ha là rừng, với 38% là rừng sản xuất, 25% là rừng
phòng hộ và 15% là rừng đặc dụng. Tuy nhiên, số liệu của Sở NN&PTNT lại cho thấy diện tích che phủ của rừng là
561.621 ha hay 69,6% tổng diện tích, với 34% là rừng sản xuất, 20% là rừng phòng hộ và 25% là rừng đặc dụng. Bảng
4.13 nêu các con số thống kê về diện tích rừng năm 2014 vì những con số thống kê này có liên quan đến trách nhiệm
quản lý và báo cáo đối với diện tích 574.921 ha hay khoảng 70% tổng diện tích, và ở những văn bản khác thì Sở NN &
PTNT có nêu ra các kế hoạch để tăng độ che phủ của rừng từ 65% trong năm 2015 lên 70% năm 2020, và ngụ ý rằng
con số thực tế thì thấp hơn con số đó. Một báo cáo của Sở NN&PTNT từ năm 2015 cho biết độ che phủ của rừng là 68%
và dự báo hoàn chỉnh các kế hoạch ba loại rừng trước năm 2020.
Một nội dung lưu tâm đặc biệt đối với nghiên cứu thích ứng dựa vào hệ sinh thái là tỉ lệ rừng tự nhiên so với rừng
trồng, bởi vì rừng tự nhiên cung cấp được nhiều dịch vụ môi trường hơn là rừng trồng, nhưng rừng trồng lại có xu
hướng mang lại nhiều thu nhập hơn. Thế nhưng lại có sự thiếu nhất quán trong dữ liệu từ các nguồn khác nhau, điều
này thể hiện rất rõ ở các bảng khác nhau. Bảng 4.9 trình bày số liệu của Sở NN&PTNT, trong đó chia tách diện tích
rừng thành diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên và cho thấy 86% (481.349 ha) là rừng tự nhiên8. Các số liệu khác thì
cho thấy 14% diện tích là rừng trồng, 1/5 là mới trồng. Diện tích rừng trồng đang tăng lên khoảng 1.000 ha mỗi năm,
nhưng không rõ bao nhiêu trong số diện tích rừng trồng này là rừng tự nhiên không có hiệu quả và bao nhiêu là đất
cằn cỗi.
Rừng tự nhiên tiếp tục được phân chia tiếp dựa theo chất lượng: giàu, trung bình, nghèo và tái tạo. Không có các tiêu
chí để xác định những phân cấp này và cũng không có dữ liệu về mức độ và sự hiểu biết đối với những yếu tố thúc đẩy
sự thay đổi về chất lượng. Rừng nghèo rất dễ bị chuyển đổi sang rừng trồng.
Bảng 4.12:
12: Tỷ lệ 3 loạ
loại rừ
rừng tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình năm 2014
Loạ
Loại rừ
rừng
Rừng sản xuất
Rừng phòng hộ
Rừng đặc dụng
TỔNG
% tổng diệ
diện tích

SỞ TN&
TN&MT (2013)
TỔNG
ha
%*
309.253
38,3
198.043
24,6
123.576
15,3
630.
630.872
78,
78,2

TỔNG
ha
275.498
162.867
123.256
561.
561.621

%*
34,2
20,2
15,3
69,
69,6
100

SỞ NN&
NN&PTNT (2014)
Rừng tự
tự nhiên
ha
%*
209.939
26,0
148.224
18,4
123.186
15,3
481.
481.349
59,
59,7
86

Rừng trồ
trồng
%*
ha
65.559
8,1
14.643
1,8
70.20
0,0
80.
80.272
10,
10,0
14

Nguồn: Sở TN&MT và Sở NN&PTNT, Quảng Bình – Thay đổi về độ che phủ của rừng từ 2004 – 2014
* tổng diện tích
7

“Trang trại” được định nghĩa khác nhau dựa theo thu nhập, diện tích và năng lực sản xuất, phụ thuộc vào sản phẩm và khu vực. Ở
vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, một trang trại có thu nhập lớn hơn 40 triệu VND/năm (~2.000 USD), diện tích trồng trọt > 2 ha; diện
tích cây lâu năm > 3 ha; trang trại rừng > 10 ha; diện tích nuôi trồng thủy sản > 2 ha; diện tích nuôi tôm > 1 ha; trang trại nuôi gia
súc lớn (bò, trâu, ngựa) lấy sữa hoặc giống > 10 con; trang trại nuôi gia súc lớn lấy thịt > 50 con; gia súc nhỏ (cừu, dê) lấy sữa hoặc
giống > 20 con; gia súc nhỏ lấy thịt > 100 con; trang trại gia cầm > 2.000 ha.
8 Số liệu của Sở NN & PTNT về diện tích rừng trồng do những đơn vị khác nhau quản lý năm 2014 (Bảng 11) cho thấy tổng diện tích
rừng trồng là 93.000 ha. Ngoài ra, dữ liệu của Sở NN & PTNT từ năm 2004 cho thấy diện tích rừng tự nhiên của 3 loại rừng là 334.000
ha. Như vậy rất khó để có thể hiểu được vì sao diện tích rừng tự nhiên lại tăng gần 30% trong 10 năm ở giữa.
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Rừng cũng được phân loại theo loại hình đơn vị quản lý, có những ảnh hưởng đối với sinh kế và dịch vụ sinh thái. Bảng
4.13 cung cấp tóm tắt về các dữ liệu hiện có. 4 loại hình đơn vị quản lý rừng chính có thể xác định là: Ban quản lý rừng
đặc dụng (2), Doanh nghiệp Lâm nghiệp nhà nước (2), Ban quản lý rừng phòng hộ (8) và các hộ gia đình tư nhân. Tính
gộp lại, những thành phần này quản lý 86% diện tích đất. Ngoài ra, cũng có 3 loại hình đơn vị quản lý rừng nhỏ hơn:
quân sự/công an; xã và “các tổ chức khác”. Một phần lớn diện tích rừng (68.568 ha) vẫn chưa được phân bổ.
Bảng 4.13:
13: Các đơn vị
vị quả
quản lý rừng tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình,
Bình, 2014
Loạ
Loại hình quả
quản lý

Cơ quan quả
quản lý

I. BQL rừng đặc dụng
II. Doanh nghiệp Lâm nghiệp Nhà
nước
III. BQL rừng phòng hộ

VQG PNKB
Rừng lịch sử văn hóa
Công ty Long Đại
Công ty Bắc Quảng Bình
BQL rừng phòng hộ Minh Hóa
BQL rừng phòng hộ Tuyên Hóa
BQL rừng phòng hộ Quảng Trạch
BQL rừng phòng hộ Đồng Hới
BQL rừng phòng hộ Long Đại
BQL rừng phòng hộ Ba Rền
BQL Rừng Phòng hộ Đồng Châu
BQL rừng phòng hộ ven biển
Quảng Bình

Diên tích
(ha)
126.168
136
91.834
32.531
19.713
28.905
12.295
2.968
38.027
11.849
18.327

Tổng diệ
diện tích
(ha)

%

126.304

21,4

124.365

21,1

148.306

25,2

3.946
110.950
68.658
2.390
4.029
588.
588.948

0,7
18,8
11,7
0,4
0,7
100

11.513

IV. Đơn vị công an, quốc phòng
V. Hộ gia đình
VI. Chưa phân bổ
VII. Xã
VIII. Các tổ chức khác
Tổng diệ
diện tích rừ
rừng củ
của Quả
Quảng Bình

Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình
Rừng trên cát
Đến năm 2015, gần 27.000 ha rừng trên cát ven biển tỉnh Quảng Bình được xác định là rừng phòng hộ, trong đó 85%
có cây che phủ nhưng 3,800 ha vẫn là đất trống.
Bảng 4.14:
14: Diệ
Diện tích rừ
rừng phòng hộ
hộ trên cát tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình (ha) năm 2015
Huyệ
Huyện
Quảng Ninh
Lệ Thủy
Bố Trạch
Quảng Trạch
Đồng Hới

Tổng diệ
diện tích vùng cát

Diệ
Diện tích rừ
rừng trồ
trồng

Rừng phòng hộ
hộ

Đất trố
trống

5.744,0
10.345,3
356
2.443,6
2.197,9

3.609,3
7.5381
353,4
855,1
935,3

3.290
6.756,1
161,7
799,9
691,3

319,3
782
191,7
55,2
244,0

Nguồn: Chi cục Phát triển rừng tỉnh Quảng Bình
Rừng phòng hộ trên cát có ở 5 huyện. Đa phần các khu vực rừng này được thành lập từ năm 1964 như rừng trồng phi
lao có tác dụng ngăn hiện tượng cát bay. Tuy nhiên, do chất lượng đất xấu, cây phi lao chỉ phát triển chậm và trong
những năm gần đây, những người trồng rừng đã bắt đầu thí điểm các loài keo mới như Acacia auriculiformis, Acacia
crassicarpaand và một số loài Eucalyptus. Ở những khu vực loài phát triển tốt thì con người lại khai thác quá mức để
làm củi đốt.
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Hình 4.2: Hiệ
Hiện trạ
trạng ngành nông lâm nghiệ
nghiệp tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình năm
năm 2011
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Hình 4.3: Các đơn vị
vị quả
quản lý rừ
rừng tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình

BQL rừng lớn nhất là BQL rừng quốc gia Phong Nha–Kẻ Bàng. Rừng này có tổng diện tích là 126.168 ha, chủ yếu là
rừng núi đá vôi. Chính phủ đã thu nhỏ quy mô của các lâm trường quốc doanh (LTQD) từ năm 2004, chủ yếu thông
qua việc giao đất giao rừng cho các hộ gia đình và các ban quản lý và bảo vệ rừng. Chưa thể khẳng định chắc chắn được
có bao nhiêu hộ dân được giao rừng, giao rừng ở đâu hay người dân sử dụng diện tích đất rừng được giao để làm gì vì
số liệu báo cáo thống kê chưa được đối chiếu ở cấp tỉnh. Vấn đề ở đây là nếu giao rừng tự nhiên cho người dân địa
phương thì họ sẽ ngay lập tức sẽ phá rừng để canh tác hoa màu, cao su và cây keo.
Rừng đặ
đặc dụ
dụng gồm vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên có chức năng bảo vệ các rừng có tính đa dạng sinh học cao,
bao gồm rừng nguyên sinh ở phía đông dãy Trường Sơn Bắc trên biên giới Việt – Lào. BQL rừng phòng hộ
hộ có trách
nhiệm quản lý diện tích rừng tự nhiên – đa phần được xác định là rừng phòng hộ đầu nguồn. Những tài sản này bao
gồm cả rừng trồng. Hai lâm trường của tỉnh Quảng Bình quản lý phần lớn diện tích rừng sản xuất bao gồm rừng tự
nhiên và rừng trồng. Các hộ gia đình quản lý 45% rừng trồng trên toàn tỉnh. Hiện không có số liệu về giao đất giao
rừng nhưng dường như là rừng tự nhiên kém hiệu quả và rừng trống đã được giao và nhiều diện tích đã được chuyển
đổi sang rừng trồng.
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Bảng 4.15:
15: Sở
Sở hữu rừ
rừng trồ
trồng tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình, 2014
Quả
Quảng Bình
Chủ
Chủ sở hữu
Diệ
Diện tích
%
(ha)
BQL Rừng đặc dụng
10. 580
11,38
BQL Rừng phòng hộ
Lâm trường quốc doanh
20.861
22,14
Các tổ chức khác
1.510
UBND xã
18.400
19,79
Hộ gia đình
41.944
45,12
Tổng
92.944
100

Bảng 4.16:
16: Rừ
Rừng sả
sản xuấ
xuất tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình, 2014
Hạng mụ
mục
Gỗ (rừng tự nhiên)
Gỗ (rừng trồng)
Gỗ dăm và bột gỗ
Tre
Nhựa thông
Mây

Khố
Khốilượ
ilượng (m3)
5.500
17.300
230.158
343.000 cây
2700 tấn
958 tấn

Nguồn: Sở NN & PTNT Quảng Bình

Nguồn: Sở NN & PTNT Quảng Bình
Rừng sả
sản xuấ
xuất
Trong năm 2014, lợi nhuận từ lâm nghiệp là 824 tỉ đồng, trong đó có 85% do khai thác gỗ; phần còn lại là từ trồng
rừng, dịch vụ lâm nghiệp (14%) và các sản phẩm khác (1%). Sản xuất lâm nghiệp khai thác được 250.000 m3 gỗ, trong
đó 97% là từ các vườn ươm. Các sản phẩm chính bao gồm cây keo lai, thông nhựa (Pinus merkusii), và 5.129 ha cao su
trên đất rừng. Tóm lại, 80% gỗ được cắt lát và 20% còn lại làm gỗ cưa hoặc cột gỗ. Khai thác rừng tự nhiên đã bị cấm
từ năm 2013, nhưng LTQD Long Đài thuộc xã Trường Sơn lại có 31.483 ha rừng tự nhiên được chứng nhận là thuộc
LTQD. Từ diện tích rừng này, công ty đã thu hoạch được khoảng 5500 m3 gội (Aglaiagigantea), dầu rái
(Dipterocarpusalatus), lim (Erythrophleum fordii), chủa (Garuga pinnata), huỵnh (Heritieracochinchinensis), gụ
(Sindora tonkinensis) mỗi năm (theo số liệu của Hội đồng Quản lý Rừng (FSC) năm 2015). Các LTQD ở phía bắc Quảng
Bình không có chỉ tiêu nào về khai thác rừng tự nhiên.Các lâm sản ngoài gỗ quan trọng nhất là nhựa thông, tre nứa và
cây mây. Sản xuất nhựa thông đã giảm 40% trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2014, và việc khai thác gỗ trái
phép vẫn tiếp tục – đóng góp vào kinh tế địa phương – nhưng những số liệu về việc này vẫn chưa có.
Ngành lâm nghiệ
nghiệp
Năm 2015 có 77 đơn vị sản xuất lâm nghiệp tại Quảng Bình, trong đó 70 đơn vị hoạt động dựa vào khai thác gỗ, 7 đơn
vị sản xuất các sản phẩm ngoài gỗ. Sở NN & PTNT thừa nhận rằng nhìn chung ngành khai thác lâm nghiệp của tỉnh vẫn
áp dụng công nghệ cũ và sản xuất ra các sản phẩm chất lượng kém. Một số nhà máy sản xuất gỗ dăm xuất khẩu trực
tiếp sang Trung Quốc và Nhật Bản. Nhà máy sản xuất gỗ xẻ và cây keo chủ yếu cung cấp cho thị trường nội địa. Một
nhà máy khác sản xuất gỗ dán từ tre nứa. Có hai nhà máy sản xuất đồ nội thất lớn và nhiều cơ sở nhỏ ở nông thôn. Có
một vài xưởng đóng tàu sử dụng gỗ lim trong nước và gỗ lim nhập khẩu (phần lớn là trái phép).
Phát triể
triển lâm nghiệ
nghiệp
Giống như các ngành khác, phát triển lâm nghiệp đến năm 2020 là tập trung vào tăng năng suất thông qua áp dụng
công nghệ hiện đại (lựa chọn giống, chất lượng hạt giống, nuôi cấy mô) và phương pháp kinh doanh, bao gồm các đơn
vị quản lý quy mô lớn.
Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình có chính sách tăng cường giá trị đất lâm nghiêp thông qua các dự án trồng rừng. Hầu
hết các cây trồng là keo và độc canh cây ngoại lai chủ yếu dùng làm bột giấy. Tuy nhiên, các cây công nghiệp có thời
gian luân canh ngắn có thời gian bỏ đất trống do đó dễ bị xói mòn trong khoảng thời gian 3 năm sau 5-7 năm luân
canh, điều này gây ra hậu quả đáng kể đối với bồi lắng bùn cát ở khu vực hạ du của hồ chứa. Đến mùa vụ sau thì cây
thiếu đất màu mỡ dù đã có cây keo giúp tăng lượng nitơ. Hình 4.4 minh họa diện tích đất rừng sản xuất quanh hồ Phú
Vinh, gần Đồng Hới thuộc quyền quản lý của lâm trường; phần lớn diện tích đất trống góp phần làm tăng bồi lắng bùn
cát. Do đó có nhiều việc cần phải thực hiện để xác định các tác động của hoạt động đôc canh cây trồng ở rừng đầu
nguồn và xem xét các phương pháp tiếp cận EbA giúp quản lý tốt “cơ sở hạ tầng xanh” này.
Hình 4.4
4.4: Rừng sả
sản xuấ
xuất quanh hồ
hồ Phú Vinh gầ
gần TP. Đồng Hớ
Hới, cho thấ
thấy mộ
một tỷ
tỷ lệ đất trố
trống lớ
lớn

66

Báo cáo 2 – Đánh giá tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình
Trồng lại rừng được tiến hành với tốc độ 1.000-2.000 ha trên một năm, và 18.000-20.000 ha trong giai đoạn 20112020. Hai phần ba số lượng đó dự định cung cấp nguyên liệu cho quá trình sản xuất.
Bảo vệ rừng tiếp tục là một vấn đề tồn đọng, và phải nỗ lực gấp đôi để có thể kiểm soát khai thác rừng trái phép, phá
rừng và cháy rừng thông qua việc tăng cường nhận thức cho người dân, dự báo và truyền thông và chuẩn bị sẵn sàng
ứng phó các tình huống có thể xảy ra.
Mặc dù chính sách của nhà nước là tăng cường bảo vệ rừng, chống lại việc khai thác và sử dụng bất hợp pháp, bảo vệ
đa dạng sinh học, quản lý rừng đầu nguồn nhưng nhiều biện pháp được đề xuất có phần nào đó trái ngược với những
mục tiêu sau:
•
Chuyển đổi “rừng nghèo” sang rừng cao su và các loại cây công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao;
•
Mở rộng diện tích rừng tự nhiên bằng cách xây dựng các vườn ươm;
•
Tăng sản xuất các loại gỗ bản địa lên 10-15000 m3 trên một năm;
•
Tiếp tục giao rừng tự nhiên cho các hộ gia đình.
Rừng tự nhiên nhìn chung có thể hoàn toàn thích ứng với biến đổi khí hậu, nhưng rừng mới trồng như rừng cao su thì
dễ bị tác động bởi gió bão.

4.2.4.1.4.

Thủy sản

Chính phủ thấy được lợi ích kinh tế biển của Quảng Bình và muốn tập trung đầu tư để đưa công nghiệp đánh bắt trở
thành thế mạnh nổi bật dẫn đầu phát triển kinh tế của tỉnh. Năm 2015, ngành thủy sản đã sản xuất được 69.000 triệu
tấn cá và động vật có vỏ - tăng 134% so với năm 2010. Năm 2014, nghề cá đã đóng góp 2,9 nghìn tỉ đồng cho nền kinh
tế của tỉnh – vẫn thấp hơn so với nông nghiệp và chăn nuôi, nhưng cao hơn lâm nghiệp. Trong số 20.000 lao động
trong ngành này, 80% làm nghề đánh bắt thủy sản – đây là nghề có giá trị gấp khoảng hai lần so với nghề nuôi trồng
thủy sản. Một số lượng lớn các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ và vận tải có liên kết với ngành thủy sản để đóng góp
cho nền kinh tế. Hiện nay, 85% hoạt động sản xuất phục vụ cho tiêu thụ trong tỉnh và miền Trung, 15% xuất khẩu chủ
yếu là cá tươi, tôm và mực ống sang Trung Quốc.
Trong tương lai, ngành thủy sản của Quảng Bình được định hướng tập trung sản xuất tôm thương mại, đặc biệt là trên
cát, và cơ cấu lại ngành đánh bắt từ đánh bắt ven bờ quy mô nhỏ đến đánh bắt xa bờ bằng thuyền lớn nhằm khai thác
những nguồn lợi dồi dào ở vùng nước sâu và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Thế giới ngày càng quan tâm hơn đến những tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành thủy sản. Theo nghiên cứu do
Malone và Brenkert (2008) thực hiện, Việt Nam được đánh giá là quốc gia nhạy cảm nhất xét về tầm quan trọng của
thủy sản đối với nền kinh tế, và một nghiên cứu khác gần đây (Allison và cộng sự, 2009) đã xếp hạng Việt Nam đứng
thứ 24 thế giới về mức độ dễ bị tổn thương của nền kinh tế đối với tác động của biến đổi khí hậu lên hoạt động đánh
bắt thủy sản. Rừng ngập mặn ven biển, vùng đầm lầy nước mặn và san hô đóng vai trò quan trọng đối với quá trình
sinh sản của sinh vật biển cũng đang bị đe dọa do sự gia tăng nhiệt độ và mưa bão. Hệ thống san hô bị suy thoái do tính
axit trong đại dương kết hợp với gia tăng CO2 trong không khí. Chủng loại và quần thể tảo, sinh vật phù du và cá bị ảnh
hưởng do nhiệt độ nước tăng lên cũng với mức độ mặn, oxy và dòng chảy. Ở biển Đông và các khu vực khác trên thế
giới, khi nhiệt độ trong nước tăng lên thì các loài nhiệt đới sẽ di cư về hai cực với tốc độ là 17km/thập kỷ (King, 2015).
Trữ lượng cá khan hiếm do tác động của di cư đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng của việc đánh
bắt quá mức. Tại Việt Nam, vùng nước ven biển đang ấm lên nhanh chóng và các loài cá di chuyển ra xa bờ hơn và do
đó gây khó khăn cho các hộ ngư dân nghèo. Biến đổi khí hậu còn tác động đến ngành thủy sản thông qua mức độ
nghiêm trọng của mưa bão. Nhiều thuyền đánh bắt nhỏ bị thiệt hại mỗi năm. Hai âu thuyền lớn đã được xây dựng tại
cửa sông Ròon và sông Gianh, mỗi âu thuyền có sức chứa khoảng 800 thuyền mới, nhưng hầu hết các thuyền nhỏ chỉ
được kéo lên để trên bãi biển. Những thay đổi này đang làm nghiêm trọng thêm những mâu thuẫn về chính trị giữa các
nước láng giềng; tranh chấp về quyền đánh bắt trên biển Đông giữa Trung Quốc, Việt Nam và Phi-líp-pin đang ngày
càng gia tăng.
Ngành đánh bắ
bắt thủ
thủy sả
sản
Ngành đánh bắt thủy sản tỉnh Quảng Bình thu hút sự tham gia của 28.000 người tại 18 xã ven biển12. Hơn 100 loài
đang được khai thác gồm cá, cá có vảy và mực. Hơn 57.550 m3 được đánh bắt trong năm 2015, tăng 130% kể từ năm
2011. Năm 2014, ngành đánh bắt thủy sản thu về 1,896,581 triệu VND, trở thành ngành kinh tế có giá trị nhất của tỉnh.
Cơ cấu của ngành đánh bắt thủy sản được thể hiện trong Bảng 4.17 dựa trên công suất động cơ phản ánh khoảng cách từ
bờ đến vùng đánh bắt. Nhiều loại máy móc thiết bị và công nghệ được sử dụng để đánh bắt như lưới đứng, lưới kéo, lưới
rà.
Bảng 4.17:
17: Cơ cấ
cấu củ
của ngành đánh bắ
bắt thủ
thủy sả
sản tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình
Công suấ
suất độ
động cơ
(mã lự
lực)
>400 mã lực
200
94
20
TỔNG

Số lượ
lượng tàu thuyề
thuyền
0
800
1.400
2.000
4.200

Diệ
Diện tích
đánh bắ
bắt
Vùng biển xa
Xa bờ
Xa bờ
Gần bờ

Hiện nay có khoảng 2.000 chiếc thuyền thường kết bằng tre nứa (20 mã lực) được điều khiển bởi các nhóm từ 6-10
nam giới và sử dụng để đánh bắt gần bờ (trong vòng 10 km từ bờ biển). Mùa đánh bắt bị hạn chế bởi bão vào mùa
đông. Sản phẩm đánh bắt chủ yếu là các mòi và cá thu, một số thuyền chuyên đánh bắt mực. Các thuyền đánh bắt hải
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sản neo đậu và bán sản phẩm ngay tại các bãi biển gần những ngôi làng có kinh tế khó khăn nơi những người dân chài
sinh sống. Mặc dù không có dữ liệu nhưng nhiều thông tin cho thấy việc đánh bắt gần bờ đã bị khai thác quá mức,
phương thức đánh bắt trái phép (sử dụng thuốc trừ sâu, kích điện, chất tẩy trắng, lưới mắt nhỏ) đã và đang được sử
dụng rộng rãi và tỉ lệ cá tạp và cá bé (cá còi) chiếm khoảng 60%. Vì lý do này, chính phủ đang khuyến khích những lực
lượng lao động này đánh bắt cá xa bờ bằng những thuyền lớn, hoặc chuyển sang nuôi trồng thủy sản, chế biến thậm
chí là chuyển ngành sang làm vườn và chăn nuôi. Chính phủ cho ngư dân vay vốn để mua thuyền lớn; mỗi năm cần
phải giảm thiểu 300 thuyền đánh bắt gần bờ.
Vào năm 2020, theo kế hoạch sẽ có 1.500 thuyền với kích thước 90CV và giảm số thuyền đánh bắt gần bờ dưới 20 mã
lực xuống còn 1.000 chiếc. Chính phủ cũng khuyến khích phát triển những đội đánh bắt thủy sản với hơn 1.000 tàu từ
400 mã lực trở lên, được trang bị đầy đủ thiết bị dò tìm cá và cơ sở vật chất để đánh bắt thủy sản ở vùng nước sâu, và
có kế hoạch phát triển tất cả các cảng biển và cơ sở hạ tầng hỗ trợ (nơi trú bão, chợ, nơi neo đậu, xưởng sửa chữa). Các
hợp tác xã sẽ là mô hình chính để đẩy mạnh khai thác bền vững bằng thuyền lớn và thúc đẩy nuôi trồng thủy sản.
Thuyền gỗ sẽ được thay bằng thuyền sắt để giảm các tác động tiêu cực đến môi trường.
Đến đầu tháng 4 năm 2016, ngành đánh bắt thủy sản tỉnh Quảng Bình chịu cú sốc nặng nề do hiện tượng cá chết hàng
loạt do sự cố xả thải gây ô nhiễm của Công ty Gang Thép Formosa ở khu công nghiệp Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh. Sự cố này
đã tác động nghiêm trọng đến cộng đồng ngư dân. Hoạt động đánh bắt bị nghiêm cấm đến cuối tháng 6, khi công ty
chính thức thừa nhận trách nhiệm. Ban đầu, ô nhiễm đất từ hoạt động nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản kết hợp với
các hiện tượng khí hậu và biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân gây ra sự cố trên.
Nuôi trồ
trồng thủ
thủy sả
sản
Ngành nuôi trồng thủy sản ở Quảng Bình hiện nay chiếm gần 5.000 ha và sản xuất được 12.000 triệu tấn năm 2015.
85% sản lượng được tiêu thụ trong tỉnh. Sản xuất tập trung vào các huyện ven biển: Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy
(xem bảng 4.18 và bản đồ 4.4) nhưng nuôi cá lồng thường được thực hiện xa đất liền dọc theo các sông chính. Bảng
4.10 đưa ra số liệu về sự phát triển của ngành cho thấy nuôi trồng thủy sản đã mở rộng hơn 50% trong khoảng thời
gian từ năm 2005 đến 2010, nhưng tốc độ phát triển rất chậm (6%) từ năm 2010 đến 2014. Hiện nay, khu vực nuôi cá
nước ngọt là lớn nhất, nhưng giá trị lớn nhất lại từ diện tích nhỏ hơn dành cho nuôi tôm nước lợ. Tuy nhiên, dịch bệnh
của tôm hồ đang ảnh hưởng từ 30-70% diện tích – dẫn đến ngư dân bị mất trắng, và dịch bệnh có khả năng trở nên
nghiêm trọng thêm do tác động của biến đổi khí hậu.
Rùa mai mềm (Tryonyx steinachderi) hiện nay đang được nuôi trong các ao nước ngọt để lấy thịt và nhân giống
thí điểm ở Quảng Trạch (xem bản đồ 4.4). Mô hình này đã mang lại thu nhập cao cho nông dân và dự kiến sẽ thí
điểm tiếp ở Lệ Thủy..
Bảng 4.18:
18: Diệ
Diện tích nuôi trồ
trồng thủ
thủy sả
sản tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình, theo huyệ
huyện, 2014
Huyệ
Huyện

Đồng
Hới

Ba Đồ
Đồn

Minh
Hóa

Tuyên
Hóa

Quả
Quảng
Trạ
Trạch

Bố
Trạ
ạch
Tr

Quả
Quảng
Ninh

Lệ Thủ
Thủy

TỔNG

Diện tích nuôi
trồng thủy
sản (ha)

376

480,6

36,5

66,2

244,1

1.026,2

1.122,5

1.616,6

4.968,7
4.968,7

Ở Quảng Bình, người dân chưa được tập huấn nuôi cá (hoặc vịt) trên cánh đồng, cùng với trồng lúa, nhưng vấn đề này
hiện đang được xem xét.
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa bão có thể gây ngập lụt các ao nuôi thủy sản ven biển và cuốn trôi hoặc làm
chết cá do sự thay đổi nồng độ nhanh nồng độ muối trong nước ao hồ. Mặc khác sự xâm nhập mặn xảy ra ở các cánh
đồng gần biển cũng là nguyên nhân khiến người dân chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Nuôi các lồng nước ngọt chủ
yếu được thực hiện ở hồ Eamu xã Minh Hóa cũng bị tác động bởi biến đổi khí hậu: nhiệt độ tăng lên làm thoát hơi
nước từ mặt hồ dẫn đến thiếu nước. Số lượng quần thể tảo tăng lên cạnh tranh ôxi với cá do đó làm giảm 50% năng
suất cá.
Công nghiệ
nghiệp chế
chế biế
biến cá
Hiện nay, Quảng Bình có hai cơ sở chế biến đồ biển cung cấp đồ đông lạnh, đồ khô, nước mắm và sắp tới dự định là xí
nghiệp chế biến thức ăn cho cá gần cảng Hòn La. Mục tiêu của chính phủ là đến năm 2020, 35% tổng sản lượng cá sản
xuất ra sẽ được chế biến và 20% lượng cá chế biến này sẽ được xuất khẩu.
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Hình 4.5:
4.5: Đánh bắ
bắt và nuôi trồ
trồng thủ
thủy sả
sản tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình năm 2011

Bảng 4.19:
19: Diệ
Diện tích nuôi trồ
trồng (ha) theo sả
sản phẩ
phẩm, phương pháp nuôi và loạ
loại nướ
nước tạ
tại tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình giai đoạ
đoạn 20102010-2014
Năm
2010

2011

2012

2013

2014

Theo sản
sản phẩm
Tôm

1.052,5

1.064,7

1.068,2

1.020,3

1.001,8

Cá

3.464,9

3.404,0

3.433,9

3.477,2

3.796,2

200,2

163,9

162,5

167,1

170,7

916,1

899,6

1571,2

1247,0

1179,0

Nuôi bán thâm canh

1.817,5

1.784,8

2.281,3

2.629,9

2.555,1

Nuôi quảng canh

1984,0

1948,2

812,1

787,7

1234,6

Nước ngọt

3.443,6

3.409,3

3.426,6

3.471,8

3.788,0

Nước lợ

1.274,0

1.223,3

1.238,0

1.192,8

1.180,7

Các loài khác
Theo phương pháp nuôi
Nuôi thâm canh

Theo loại
loại nư
nước

Nước mặn
TỔNG

-

-

-

-

-

4.717,
717,6

4.632,
632,6

4.664,
664,6

4.664,
664,6

4.968,
968,7

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình có 3 trại nuôi tôm, 8 trại nuôi cá cung cấp 5-7 triệu tôm hùm giống, 40-45 triệu cá giống và 4-5 triệu cá hồi
con hằng năm.
Các nguồn khai thác phong phú hơn ở tầng nước sâu nhưng các thuyền không được trang bị để khai thác, đánh bắt,
nuôi trồng, chế biến và dịch vụ vận chuyển.

4.2.4.1.5.

Khai khoáng 15

Quảng Bình có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào như titan, vàng, bạc và chì thu hút nhiều vốn đầu tư từ nước
ngoài như Trung Quốc và Úc. Ngoài ra, Quảng Bình còn có trữ lượng lớn đá vôi, thạch anh, cao lanh, đá acđoa, cẩm
thạch và granit là những nguyên liệu quan trọng trong ngành xây dựng, đáng kể nhất là xi măng.
Khai thác cát sông và sỏi trái phép trên sông Gianh đã trở thành một vấn đề, gây ra sự chuyển dòng. Tương tự như thế
là khai thác cồn cát.
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4.2.4.2. NGÀNH THỨ HAI: CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Ngành thứ yếu chuyển đổi vật liệu thô hoặc chế biến một phần thành các thành phẩm hoặc bán thành phẩm để tiêu thụ
hoặc chế biến tiếp.

4.2.4.2.1 Công nghiệp
Công nghiệp (trong đó có xây dựng) đóng góp 25% vào GDP của tỉnh. Sản phẩm quan trọng nhất là xi măng và các vật
liệu xây dựng khác làm từ đá vôi, đất sét và những nguồn tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo khác. Thực phẩm
(sắn, hải sản, gạo), gỗ (gỗ dăm, gỗ xẻ và bột gỗ làm giấy) và chế biến cao su dựa vào nguồn tài nguyên có thể tái tạo
được cũng có vai trò quan trọng tương đương. Như đã trình bày ở trên, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên rất nhạy
cảm với biến đổi khí hậu. Đồng thời, nhiều ngành công nghiệp phụ thuộc một phần hoặc toàn bộ vào nguyên liệu nhập
khẩu như bia, may mặc, nhôm, đóng tàu và lắp ráp điện tử.
Phát triể
triển công nghiệ
nghiệp
Trong những năm tới, kế hoạch phát triển công nghiệp của chính phủ là tập trung vào những khu vực ở Quảng Bình có
thế mạnh vượt trội: kinh tế biển, bao gồm chế biến đồ biển, đóng và sửa chữa tàu, khai thác đáy biển9, cũng như là cải
tiến công nghệ, tăng cường sản xuất trong các ngành công nghiệp hiện có.
Trên cả nước, và nhiều nước Đông và Đông Nam Á, đã đặc biệt xây dựng các vùng công nghiệp được chính phủ tạo
điều kiện để thu hút đầu tư kinh tế. Các vùng công nghiệp này rất đa dạng – ví dụ như các khu công nghiệp, các đặc khu
kinh tế, v.v... Quảng Bình gần đây đã có hai khu công nghiệp (Đồng Hới và Hòn La) và hai đặc khu kinh tế với đầu tư ưu
đãi và sự đãi ngộ thuế quan (Hòn La – gần cảng biển và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo huyện Minh Hóa nơi có
đường cao tốc châu Á 131 xuyên Lào). Đến năm 2020, Quảng Bình lên kế hoạch thành lập mạng lưới 8 khu công
nghiệp với diện tích 2.060 ha và kết nối các huyện, thành phố của tỉnh. Điều này chắc chắn sẽ có những tác động tiêu
cực về môi trường và kinh tế. Giải tỏa mặt bằng và làm suy thoái hệ sinh thái có thể gây ra nhiều vấn đề. Các đặc khu
kinh tế có thể thường xuyên cạnh tranh với nhau và việc lập kế hoạch nên tiến hành cẩn thận từng bước với ý thức đầy
đủ về những tác động và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

4.2.4.2.2

Xây dựng

Ngành xây dựng đóng góp 4,9 tỉ đồng vào năm 2014, trở thành ngành có giá trị quan trọng thứ hai theo giá trị đóng
góp vào GDP của tỉnh. Điều này phản ánh quá trình phát triển của Quảng Bình – Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh
tập trung nhiều vào việc phát triển cơ sở hạ tầng. Chính phủ là nhà đầu tư chủ yếu trong các dự án xây dựng và có xu
hướng “đầu tư quá mức”. Điều này sẽ không hoặc không nên kéo dài, tỉnh đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn đầu tư.
4.2.4.3. NGÀNH THỨ 3: DỊCH VỤ, BAO GỒM DU LỊCH
Các ngành dịch vụ hoặc ngành “thứ 3” tại Quảng Bình bao gồm toàn bộ các hoạt động kinh tế như bán buôn, bán lẻ; các
dịch vụ ngân hàng và tài chính, các dịch vụ kế toán và luật, viễn thông, vận tải, chăm sóc sức khỏe, truyền thông, giải
trí, dịch vụ lưu trú, v.v... Đó là những giao dịch trực tiếp “mặt đối mặt”, không tạo ra sản phẩm cụ thể, nhưng lại hỗ trợ
cho các hoạt động của ngành thứ nhất và ngành thứ hai. Hoạt động quan trọng nhất của ngành thứ 3 liên quan đến
nghiên cứu thích ứng dựa vào hệ sinh thái (gọi tắt tiếng Anh là EbA) là du lịch.
Du lị
lịch
Lượng khách du lịch đến Quảng Bình năm 2015 là 2,86 triệu người; số du khách nước ngoài là 46.900, tăng 8,9% so
với năm 2014. Tổng lợi nhuận từ du lịch, bao gồm khách sạn, nhà hàng tăng 19%, đạt 179 tỉ đồng (8 triệu đô la Mỹ)10.
Địa điểm du lịch chủ yếu là vườn quốc gia - di sản thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng. Nơi đây phụ thuộc chủ yếu vào các
dịch vụ môi trường - đó chính là những cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ dưới lòng đất và hệ sinh thái vẫn duy trì được
vẻ nguyên sơ và đa dạng sinh học. Quảng Bình cũng có những bãi biển đầy cát trắng, suối nước nóng và nhiều địa điểm
văn hóa lịch sử, như Vũng Chùa – nơi an nghỉ của đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Những
điểm du lịch này mang lại lợi ích từ các dịch vụ môi trường. Việc phát triển các khu nghỉ dưỡng mới và sân gôn đang
được lên kế hoạch, nhưng cần phải có cơ sở hạ tầng hiện đại, dịch vụ theo phong cách thành thị và cảnh quan cần phải
được quy hoạch.
Mặc dù khách du lịch trong nước tới Quảng Bình là nhiều nhất, nhưng khách du lịch quốc tế chú ý nhiều nhất đến du
lịch sinh thái và chi trả nhiều tiền nhất cho dịch vụ này. Cần phải có chiến lược để cân bằng nhu cầu của hai thị trường
khách du lịch khác nhau này. Một ví dụ là động Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, thuộc vườn quốc gia Phong
Nha – Kẻ Bàng. Năm 2014, 243 du khách đã đến thăm hang động, chi trả 3.000 đôla Mỹ/người cho một chuyến du lịch
trọn gói 5 ngày. Đến cuối tháng 8 năm 2015, con số này đã tăng lên 482, trong đó có 47 người Việt Nam, giới hạn tối đa
500 du khách thám hiểm vào năm 2016 đã được đặt kín cho đến thời điểm này. Hiện nay vẫn chưa rõ là việc phát triển
cáp treo đến cửa hang sẽ có những tác động như thế nào đến tổng doanh thu trong khi “du lịch sinh thái” hiện nay
chính là tài sản du lịch phù hợp với thị trường.
Chính quyền tỉnh nhận thấy được lợi thế du lịch của tỉnh Quảng Bình có được nhờ thiên nhiên, và lên kế hoạch tăng
18-19% doanh thu từ du lịch trong giai đoạn 2011-2020, thu hút 1,4-1,5 triệu du khách vào năm 2020, gồm 90100.000 khách nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch phát triển du lịch cũng như các ngành khác là tập trung vào cơ sở hạ
tầng: “Đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, quy mô lớn” (Kế hoạch Phát triển KT-XH năm 2011). Kế

9Khai

thác đáy biển thường tiến hành ở độ sâu hơn 800m. Vì vịnh Bắc Bộ, đánh cá xa bờ của Quảng Bình nhỏ hơn 100m độ sâu nên
điều này có ý nghĩa là khai thác sẽ tiến hành ở những vùng nước quốc tế và có nguy cơ tranh chấp.
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hoạch phát triển du lịch phải dựa trên quan điểm, thị hiếu của khách du lịch nước ngoài. Quá chú trọng vào cơ sở hạ
tầng có thể có tác động tiêu cực tới du lịch sinh thái – vốn dĩ là thế mạnh của du lịch tỉnh Quảng Bình.
Thương mạ
mại
Tổng giá trị thương mại tỉnh Quảng Bình năm 2014 là 18 nghìn tỉ đồng chủ yếu là thông quá dịch vụ bán lẻ và siêu
thiệu nhỏ, đặc biệt là siêu thị Coopmart và nhiều dịch vụ khác. Bên cạnh đó, những địa điểm bán sỉ lớn thường được
biết đến như là khu vực chợ đầu mối tại địa bàn Ba Đồng và Đồng Hới. Số liệu hiện có cho thấy tốc độ tăng trưởng hằng
năm là 15%.
Thị trường nông thôn đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu. Bão, lũ có thể gây chia cắt một số
cộng đồng dân cư trong vài ngày, dẫn đến thiếu lương thực, thực phẩm và hàng hóa. Phương châm “bốn tại chỗ” của
Chính phủ là nhằm chuẩn bị cho những trường hợp như vậy nhưng không phải được thực hiện ở tất cả mọi địa
phương.

4.2.5. Cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho cách ngành kinh tế
4.2.5.1. GIAO THÔNG

4.2.5.1.1

Đường bộ

Quốc lộ 1A và đường cao tốc Hồ Chí Minh hiện là tuyến đường chính của tỉnh, nằm trên trục đường Bắc-Nam của cả
nước. Nằm trên Hành lang giao thông Đông-Tây, Quốc lộ 12A giúp kết nối Quảng Bình với Lào, vùng Đông Bắc Thái
Lan, My-an-ma và các tiểu vùng sông Mê-Kông, thông qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Con đường này được xem là con
đường ngắn nhất và thuận tiện nhất để kết nối Quảng Bình với các nước láng giềng.
Sạt lở đất là nguy cơ lớn nhất đối với hệ thống đường bộ của tỉnh, ảnh hưởng đến tất cả các tuyến đường từ Đường
quốc lộ 1A đến đường giao thông nông thôn và biến đổi khí hậu có khả năng làm trầm trọng thêm tình hình này nếu
không có giải pháp EbA nào được thực hiện.

4.2.5.1.2

Bến cảng

Hiện nay, chính quyền tỉnh Quảng Bình đã từng bước phục hồi và nâng cấp cảng Gianh, nâng cao năng suất cảng cũng
như khả năng tiếp nhận tàu biển có trọng tải đến 1.000 tấn neo đậu, tăng sức chịu tải đến 100.000 tấn/năm. Bên cạnh
đó, cảng biển Hòn La cũng đã cho phép đưa tàu có trọng tải 10.000 tấn hàng hóa vào hoạt động. Ngoài ra, một khu vực
mới nằm ở vùng ngoại ô thành phố đang được chuẩn bị để đưa cảng biển Nhật Lệ vào hoạt động. Mỗi năm cảng Hòn La
đón 1,8 triệu tấn hàng hóa nhập khẩu, trong đó 1,4 tấn hàng được quá cảnh sang Lào. Mực nước biển dâng có thể làm
ngập cơ sở hạ tầng cảng.

4.2.5.1.3

Đường sắt

Đường sắt Bắc Nam qua tỉnh Quảng Bình có chiều dài 172 km, với 19 ga lớn nhỏ trong đó ga Đồng Hới là ga quan trọng
nhất.
Ga Tân Ấp gần cảng Hòn La gần biên giới với Hà Tĩnh tương lai sẽ trở thành ga trung chuyển xuyên Á. Các hoạt động
thương mại với Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanma sẽ góp phần mở rộng du lịch, thương mại, nông nghiệp, lâm
nghiệp, thủy sản, và khai khoáng v.v... Ở khu vực tiểu vùng sông Mêkong, Quảng Bình là một phần của hành lang kinh
tế Đông Tây và đang trở thành khu vực thương mại biên giới quan trọng, giúp tăng cường hợp tác và phát triển giữa
các nước.
Nhiều đoạn trên tuyến đường sắt qua tỉnh Quảng Bình đang bị xuống cấp do ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết
nguy hiểm như xói lở nền đường, ngập úng, sụt lún và sạt lở đất. Tỉnh Quảng Bình có cơ hội để thúc đẩy “phương pháp
tiếp cận xanh: để giải quyết những vấn đề này như trồng cây bảo vệ, cải tạo vùng đất ngập nước.

4.2.5.1.4

Hàng không

Sân bay Đồng Hới nằm ở xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cách trung tâm thành phố Đồng Hới 6km
về phía Nam, giáp bờ Biển Đông và có đường băng 300 m về phía đông quốc lộ 1A.
4.2.5.2. ĐIỆN
Quảng Bình có cả nhà máy nhiệt điện và thủy điện để phát điện. Ngoài ra, tỉnh cũng đang nghiên cứu việc phát triển
các nguồn điện thay thế, chẳng hạn như điện từ năng lượng mặt trời và gió. Tuy không có con số chính xác về nhu cầu
sử dụng điện, nhưng nhu cầu sử dụng điện của tỉnh rất cao. Chiến lược của tỉnh Quảng Bình là đáp ứng nhu cầu điện
của tỉnh trước, sau đó mới cung cấp cho mạng lưới điện quốc gia.
Quyết định liên quan đến đầu tư năng lượng được phân cấp cho các tỉnh, bên cạnh đó cấp Trung ương cũng có các dự
án đầu tư quy mô lớn khác.
UBND tỉnh quan tâm khai thác tiềm năng thủy điện nhỏ và trung bình kết hợp với thủy lợi và thủy điện. Một nghiên
cứu sơ bộ về tiềm năng phát triển thủy điện của các con sông đã chỉ ra răng tổng công suất phát điện là 1,43 tỉnh kWh
(KHPTKTXH). Tuy nhiên, tác động của các dự án này đến môi trường cũng rất lớn – gây ngập lụt cho các tài nguyên
rừng, giảm dòng chảy tự nhiên của các con sông và gây bồi lắng vùng ven biển.
Hiện nay tỉnh Quảng Bình chỉ có nhà máy thủy điện Hồ Hô giáp ranh với Hà Tĩnh với công suất phát điện trung bình là
1,25triệu kWh/tháng. Hồ đang là vấn đề gây tranh cãi, vào tháng 10/2016 trận mưa lớn đã gây ngập lụt toàn tỉnh, làm
hư hỏng nhà máy và công ty thủy điện đã thực hiện xả lũ khẩn cấp gây ngập lụt cho khu vực hạ du (tỉnh Hà Tĩnh). Các
đây một vài năm, một nhà máy thủy điện ở Minh Hóa đã được xây dựng nhưng sau đó bị hủy bỏ do tác động mạnh của
lũ lụt lên khu vực này.
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Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch có tổng công suất 2400MGW nằm gần cảng và khu kinh tế Hòn La. Nhà máy nhiệt
điện nằm trên bờ biển, tiếp cận với nước mặn để làm mát, và nước ngọt để cung cấp cho các lò hơi.
Năng lượng mặt trời được xem như là một giải pháp thiết thực, cung cấp điện năng cho vùng sâu vùng xa và những
vùng khó khăn, đặc biệt là nơi mà mạng lưới điện quốc gia chưa thể kết nối. Hiện nay, Hàn Quốc đang hỗ trợ một dự án
phát triển năng lượng điện mặt trời như vậy.
Quảng Bình cũng tập trung khai thác tiềm năng phát triển sản xuất điện năng từ năng lượng gió dọc bờ biển. Mặc dù
không đầu tư trực tiếp vào năng lượng gió, nhưng chính phủ cũng đề ra nhiều chính sách, biện pháp khuyến khích, hỗ
trợ các nhà doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này để khắc phục vấn đề chi phí sản xuất cao (7c/kwh so với
4c/kwh đối với than). Một số nhà đầu tư đã quyết định tiến hành các cuộc khảo sát cần thiết. Tuy nhiên, họ vẫn đang
chờ các quyết định về trợ giá từ chính phủ.
UBND tỉnh đã và đang tiến hành những biện pháp để thúc đẩy việc sử dụng, bảo tồn năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,
bao gồm các biện pháp như dán nhãn năng lượng lên các loại thiết bị gia dụng, định giá điện vào giờ cao điểm, cũng
như tham gia chiến dịch "Giờ Trái Đất" và các hoạt động truyền thông khác.
Bên cạnh những thiệt hại do lũ gây ra như đã đề cập ở trên thì những thiệt hại đối với hệ thống cơ sở hạ tầng năng
lượng gồm có gãy đổ cột điện và đứt dây truyền tải do bão.
4.2.5.3. TÀI NGUYÊN NƯỚC
Nước là nguồn tài nguyên và dịch vụ môi trường quan trọng của tỉnh Quảng Bình và có lẽ là dễ bị tác động bởi biến đổi
khí hậu nhất. Một nghiên cứu chính thức của ngành nước liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu là rất cần thiết
trong đó xem xét đến các ngành kinh tế hỗ trợ, mối quan hệ tương tác giữa người sử dụng nưới với các tác động của
môi trường. CCRAP (2010) trình bày tóm tắt kế hoạch 2009 của tỉnh quảng Bình về sản xuất nước đến năm 2020.
Trong báo cáo này chúng tôi sẽ tóm lược một số phát hiện trong nghiên cứu của CCRAP.

4.2.5.3.1

Cấp nước

Nhìn chung, Quảng Bình có nguồn nước dồi dào gồm nước ao hồ, hồ chứa nhân tạo và nước ngầm. Tuy nhiên, những
nguồn này khó dự đoán và không đáng tin cậy vào một số thời điểm trong năm.
Có hai nguồn nước chính (từ sông Gianh, sông Nhật Lệ) và ba nguồn nhỏ hơn, tất cả đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn
và chảy qua đồng bằng ven biển hẹp trước khi đổ ra biển. Lưu lượng trung bình hằng năm là 539 m3/s và tổng lưu
lượng dòng chảy là khoảng 16,97 nghìn tỉ m3. Một số hồ tự nhiên trên địa bàn tỉnh đều phân bổ dọc theo các đường
ven cồn cát về phía đất liền và có lẽ đã từng là những con sông đã từng tồn tại trước đây. Tổng diện tích toàn bộ các hồ
là 2.500 ha; hồ lớn nhất là hồ Bàu Sen ở huyện Lệ Thủy.
Tỉnh hiện có 13 hồ chứa lớn do công ty thủy lợi nhà nước quản lý và 147 hồ nhỏ hơn do địa phương quản lý với tổng
dung tích 528,793 triệu m3 (CCRAP, 2011). Bên cạnh chức năng điều tiết dòng chảy và cung cấp nước cho thủy lợi,
những hồ chứa này còn có giá trị kinh tế đối với cộng đồng dân cư sống xung quanh hồ đặc biệt là đánh bắt cá. Sự bồi
lắng bùn cát của hồ chứa do xói lở rừng đầu nguồn là một vấn đề nghiêm trọng làm giảm công suất cấp nước cho toàn
tỉnh.
Nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh rất phong phú, nhưng phân bố không đồng đều và có chất lượng khác nhau. Độ
sâu của mực nước thay đổi tùy thuộc vào địa hình và lượng mưa theo mùa. Thông thường, vùng đồng bằng ven biển có
mực nước ngầm thấp hơn và kém phong phú hơn so với vùng trung du và vào mùa khô thì lượng nước ngầm giảm đi
rất nhiều.
Chất lượng nước trong khu vực nói chung là khá tốt, rất thích hợp cho sự tăng trưởng và phát triển của các loài thực
vật cũng như sử dụng trong ngành công nghiệp và sinh hoạt. Hiện tượng xâm nhập mặn đang gây ô nhiễm nước ở một
số khu vực cửa sông. Bản đồ 4.6 cho thấy sự phân bố các loại đất mặn (màu hồng đậm) tại vùng cửa sông Gianh. Hiện
nay mức độ nhiễm mặn của các khu vực bị ảnh hưởng có khả năng đang gia tăng.

4.2.5.3.2

Nhu cầu nước

Bảng 4.20 thể hiện nhu cầu nước theo từng ngành đến năm 2020 theo CCRAP 2010. Mặc dù đơn vị phân tích khác
nhau gây khó khăn cho việc so sánh nhu cầu sử dụng nước giữa các ngành, nhưng nhìn chung tổng nhu cầu nước của
ngành nông nghiệp, công nghiệp và khu dân cư là vào khoảng 800 triệu m3/năm vào năm 2020. Đồng thời, ngành nuôi
trồng thủy sản ước tính cần 9 triệu m3 nước/năm. Hệ thống sân gôn mới xây dựng trên các đụng cán ở phía Nam đồng
Hới dự kiến cũng sẽ sử dụng một lượng nước ngầm lớn – mặc dù có thể sử dụng nước tái chế. Những vấn đề về cung
cấp nước và chất lượng nước là tùy khu vực và theo mùa và dường như trở nên nghiêm trọng hơn trong tương lai.
Bảng 4.20:
20: Nhu cầ
cầu sử
sử dụng nướ
nước đế
đến năm 2020 theo ngành
Ngành
Nông nghiệp

Tiể
Tiểu ngành

Đô thị

Nhu cầ
cầu
1,3 tr m3
6.550 m3/ha
2.001 m3/ha
2.132 m3/ha
60 l/con/ ngày
716.219 m3/năm
104.517 m3/ ngày

Nông thôn

58.640 m3/ ngày

Lúa
Rau màu
Cây
Gia súc
Công nghiệp
Khu dân cư

Ghi chú
Năm 2020

Trâu bò
Năm 2020
Năm 2020 (270 l/người/ngày)
~90% nước mặt
Năm 2020 (100 l/người/ ngày) ~ 30%
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Ngành

Tiể
Tiểu ngành

TỔNG
Nuôi trồng
thủy sản
Sân gôn

Trên cát
Trên cát

Nhu cầ
cầu
2,18 tr m3/ngày
30.000 m3/ha/năm = 9 triệu
m3/năm
Không có số liệu

Ghi chú
nước mặt
Năm 2020
Năm 2020 300 ha
Nước ngầm
Nước ngầm

Nguồn: CCRAP, (2010), Sở TN&MT (2009)
Hình 4.6:
4.6: Phân bố
bố đất mặ
mặn (màu hồ
hồng đậ
đậm) ở Cửa sông Gianh (ngày tháng không xác đị
định)

Đẩt mặn

4.2.5.3.3

Tác động của biến đổi khí hậu

Tăng lượng mưa theo mùa được dự báo do tác động của biến đổi khí hậu sẽ gây ra nhiều nguy cơ đối với các hồ đập
của tỉnh Quảng Bình: nguy cơ vỡ đập do không chứa hết lượng nước lũ, một phần do bồi lắng làm giảm công suất hồ
chứa. Các hồ đặc biệt rủi ro là Mũi Rồng, Vực Tròn, Tiên Lang (Quảng Trạch), Cam Ly, An Mã (Lệ Thủy), Bẹ (Tuyên
Hóa), Vực Nồi, Đá Mài (Bố Trạch) và Phú Vinh (Đồng Hới). Lũ sẽ nhấn chìm và làm ô nhiễm giếng và hiện tượng này sẽ
càng tăng lên vào mùa mưa.
Gia tăng nhiệt độ và tần suất hạn hán đồng nghĩa với việc vào một số thời điểm trong năm các hồ chứa sẽ xuống thấp
hơn “mực nước chết” và không đủ để cung cấp nước cho thủy lợi. Ảnh hưởng nhiều nhất là các hồ chứa trung bình như
Cam Ly, An Mã (Lệ Thủy), Long Đại, Diều Gà (Quảng Ninh), Phú Vinh (Đồng Hới), Vực Nồi (Bố Trạch), Rào Nan, khe
Sót (Quảng Trạch), Tiên Lang, Bẹ và Đồng Ran (Tuyên Hóa).
Đồng thời sự suy giảm dòng chảy của các con sông do sự ngăn nước tưới tiêu và sử dụng nước cho mục đích của con
người đang làm gia tăng xâm nhập mặn ở vùng ven biển, và bị tác động do mực nước biển dâng và mưa bão.
4.2.5.4. HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG HIỆN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Vấn đề này sẽ được thảo luận ở chương 8 về năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam là quốc gia có nhiều
kinh nghiệm trong giảm thiểu và ứng phó với các loại hình thiên tai như hạn hán, thủy triều dâng, xâm nhập mặn và
sạt lở đất và điều này giúp chính quyền và người dân có một số thuận lợi khi thực hiện các hoạt động thích ứng với
biến đổi khí hậu.
Quảng Bình có mạng lưới đê kè và đê chắn sóng rộng khắp giúp phòng lũ cụ thể 189 km đê cấp IV, 103 km đê, 153 km
đê biển, 12km kè và 107 đập ngăn và đê ngăn mặn (CCRAP, 2010). Tuy nhiên, nhiều công trình trong số đó đã cũ và
đơn giản hoặc cần được nâng cấp do ảnh hưởng của xói mòn. JICA đã nghiên cứu về thủy động lực học trên hai lưu
vực sông chính là sông Gianh và sông Nhật Lệ và đã giúp hỗ trợ xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp toàn tỉnh
cũng như thí điểm các giải pháp công trình dựa vào cộng đồng.
4.3

Thảo luận

Phạm vi này của nền kinh tế tỉnh Quảng Bình đã cân nhắc một loạt các thông số định lượng khác nhau: đóng góp vào
GDP, sử dụng đất, vấn đề việc làm, đóng góp cho xuất khẩu, cũng như các thông số định tính hơn liên quan đến các
hoạt động cụ thể giải thích cho tình trạng dễ bị tổn thương đối với các hiện tượng khí hậu trước đây và thể hiện rủi ro
trước BĐKH. Bảng 4.21 thể hiện những nỗ lực định tính ban đầu nhằm nghiên cứu các yếu tố này và xác định các hoạt
động kinh tế cần được ưu tiên để phân tích nghiên cứu thích ứng dựa vào hệ sinh thái (gọi tắt tiếng Anh là EBA) sâu
hơn.
Về phương diện đóng góp cho GDP, tỷ lệ diện tích đất được sử dụng, việc làm được cung cấp và đóng góp cho các hoạt
động giá trị gia tăng hạ nguồn trong tỉnh, "nông, lâm và ngư nghiệp" vẫn là những ngành quan trọng nhất trong nền
kinh tế của Quảng Bình. Mặc dù UBND tỉnh muốn "tái cơ cấu" nền kinh tế của tỉnh, chuyển dịch đầu tư và hoạt động
sang các ngành công nghiệp và dịch vụ nhưng quá trình này trong vòng (ít nhất) 05 năm qua đã chậm hơn so với kỳ
vọng, và nông nghiệp vẫn là ngành chủ chốt trong nền kinh tế trong nhiều năm tới.
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Trong nông – lâm – ngư nghiệp, đất sử dụng cho các mục đích lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất: 88% diện tích đất sử
dụng của cả 3 ngành nông-lâm-ngư nghiệp và 70% tổng diện tích đất trên địa bàn tỉnh. Trong số này, diện tích trồng
cây lâm nghiệp rơi vào khoảng 80-90.000 ha - chiếm khoảng 10% tổng diện tích đất. Mặc dù giá trị sản xuất chính của
lâm nghiệp không cao nhưng ngành lâm nghiệp đã góp phần cung cấp nguồn nguyên liệu thô cho công nghiệp chế biến
với giá trị gấp ba lần, vì vậy giá trị tổng thể của ngành lâm nghiệp được đánh giá khá cao. Bởi vì việc trồng cây công
nghiệp chủ yếu được quản lý dựa trên việc xen canh gỗ dăm hoặc gỗ bột giấy nên tác động của chúng đối với môi
trường khá là nghiêm trọng. Nhà nước vẫn tham gia sâu vào lĩnh vực lâm nghiệp mặc dù khoảng 20% diện tích đất
rừng đã được giao cho các hộ.
Tiếp sau lâm nghiệp là canh tác nông nghiệp, chiếm 10% tổng diện tích đất, tạm chia thành các tỷ lệ gần bằng nhau:
canh tác lúa (4%, 30,000 ha), các loại cây trồng khác (3%) và cây lâu năm (3%). Lúa cũng là cây trồng quan trọng nhất
xét về phương diện lao động và cơ sở hạ tầng hỗ trợ, trừ tỷ lệ đống góp vào tổng GDP. Một số cây trồng quan trọng
nhất bao gồm lúa, lúa nương, keo, cao su, cây ăn quả, tôm – đã và đang phải đối mặt với các nguy cơ về BĐKH: hạn hán,
xâm nhập mặn, thiệt hại do gió gây ra, rét đậm rét hại, mưa lớn và nắng nóng kéo dài – đây là những hiện tượng gây
ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất. Các cây trồng khác, đặc biệt là sắn tàu và rừng tự nhiên có khả năng chống chịu tốt
hơn. Canh tác cây trồng thường niên chủ yếu được thực hiện bởi các hộ sản xuất nhỏ, nhưng lợi ích thương mại đem
lại chủ yếu là nhờ trồng các cây công nghiệp như cao su và chè. Chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp tham
gia vào việc canh tác, chế biết toàn bộ các loại sản phẩm.
Chăn nuôi chỉ mới được đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Chăn nuôi lớn vẫn chiểm ưu thế trong hệ thống trang trại
hoặc trên các nông trại quy mô nhỏ
Thủy sản chiếm một tỷ lệ không đáng kể (tổng cộng chỉ có 0,4%) - một trong hai nghề đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy
sản. Tuy nhiên giá trị đóng góp vào GDP của ngành này đang tăng và có thể sẽ vượt cả giá trị đóng góp cho GDP của
canh tác nông nghiệp.
Mặc dù hiện nay ngành công nghiệp quan trọng nhất của Quảng Bình là sản xuất xi măng dựa trên nguồn tài nguyên
không tái tạo nhưng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp trong tương lai của tỉnh sẽ tập trung vào chế biến thủy
sản, may mặc và thiết bị điện tử. Chế biến thủy sản dựa vào nguồn nguyên liệu thiên nhiên tái tạo phải phụ thuộc vào
cơ chế quản lý tài nguyên thiên nhiên môi trường biển một cách hiệu quả.
Tỉnh Quảng Bình đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc thích ứng với biến đổi khi hậu, dựa trên kinh
nghiệm ứng với các hiện tượng khí hậu cực đoan trong nhiều thập kỷ qua. Chính quyền tỉnh đã thúc đẩy thành công
nhiều chiến lược như đa dạng hóa mùa màng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng các công trình cơ sở hạ tầng
vững chắc vẫn đang được duy trì như là một giải pháp ứng phó chủ yếu.
Hiện nay, nền kinh tế của tỉnh đang nhấn mạnh và phụ thuộc quá mức vào các công trình xây dựng và Nhà nước là chủ
đầu tư chủ yếu. Trong khi một số dự án được lập kế hoạch vượt quá nhu cầu, chúng tạo ra nhiều nhu cầu về lao động,
vật liệu và dịch vụ. Thích ứng với biến đổi khí hậu cần phải cân bằng với việc phát triển cơ sở hạ tầng. Các giải pháp
thích ứng dựa vào hệ sinh thái có thể góp phần vào chiến lược giảm bớt các công trình xây dựng.
Nước là tài sản, nguồn tài nguyên quan trọng nhất hỗ trợ cho kinh tế của tỉnh. Mặc dù nhìn chung các nguồn tài nguyên
của tỉnh khá dồi dào nhưng vào một số thời điểm thì vẫn thiếu nước sử dụng và vấn đề này sẽ nghiêm trọng hơn trong
bối cảnh của biến đổi khí hậu. Các kế hoạch phát triển của tỉnh dường như vẫn chưa nỗ lực để giải quyết các vấn đề ở
một khu vực mà chỉ làm tăng vấn đề ở khu vực khác. Ví dụ, việc xây dựng thêm nhiều hồ chứa để cung cấp điện và
nước cho thủy lợi sẽ giảm dòng chảy tự nhiên của các con sông và làm tăng bồi lắng ở khu vực ven biển.
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Bảng 4.21:
21: Xác đị
định các ngành kinh kế
kế để phân tích EbA
Họat độ
động kinh tế
tế
NGÀNH QUAN TRỌ
TRỌNG
THỨ
THỨ 1
Cây hàng năm
Cây lâu năm
Chăn nuôi
Trồng rừng

GDP

Nuôi trồng thủy sản
Khai thác mỏ
NGÀNH QUAN TRỌ
TRỌNG
THỨ
THỨ 2
Xi măng
Chế biến thực phẩm
Chế biến gỗ
Xây dựng

Sử
dụng
đất

Sử dụng
lao độ
động

Tổ chứ
chức

Xuấ
Xuất
khẩ
khẩu

Giá trị
trị gia
tăng*

Thiệ
Thiệt hạ
hại
bởi khí
hậu

Tác độ
động
môi trườ
trường

xx
x

x
xx

x
xx

xxx
xxx

x

xxx

x

xx

x

xx

xxx

x

x
xx

xxx

-

xx

x

xxx

x

x

x

xx

x

x

xxx
x
xx
xx

xx
xxx
xx
x

x
x
x
xx

x
x
x
xx

Hộ gia đình
Hộ gia đình và
Công ty tư nhân
Hộ gia đình và
Công ty tư nhân
Hộ gia đình và
Nhà nước
Hộ gia đình và
Nhà nước
Hộ gia đình và
Công ty tư nhân
Hộ gia đình và
Công ty tư nhân
Công ty tư nhân

Công ty tư nhân
Công ty tư nhân
Công ty tư nhân
Công ty tư nhân
và Nhà nước

x
xx

x
x

xxx
xxx
x

xxx

xxx

x

xx
xx
xxx
xxx

Hạn hán, xâm nhập mặn
Cây cao su bị bão gió bật gốc

xx
xx

Dịch bệnh, thời tiết nóng
Cây keo bị bão gió bật gốc

xxx

x

xx

xx

x

x

x

xx

x

xx
x
xx

xx

x
x
x
x

x
xx

xx

Bão hạn chế đánh bắt cá gần bờ

xx

Dịch bệnh, ô nhiễm

xxx

Tác động môi trường tại địa
phương
Địa phương

x

Địa phương

x
x
xx
xx

xx
Địa phương

xxx

xxx

x

xx

x

xxx

xxx

xx

Giao thông

xxx

xx

xx

x

Điện

xxx

x

x

Nước

xxx
xxx

xx
x

x
x

Du lịch

Xếp hạ
hạng

xxx

NGÀNH QUAN TRỌ
TRỌNG
THỨ
THỨ 3
Bán lẻ/Bán buôn

Lưu ý
Quy mô rộng

Bảo vệ rừng
Đánh bắt thuỷ sản

Ngành trọ
trọng
điể
điểm trong
tương lai

Hộ gia đình và
Công ty tư nhân
Hộ gia đình và
Công ty tư nhân

x

x

x

xx

Hộ gia đình +
Công ty tư nhân
và Nhà nước

xxx

xx

xx

Công ty tư nhân
và Nhà nước

xxx

xx

xxx

xxx

xx
x

xx

x

Quy mô rộng

xx

CƠ SỞ
SỞ HẠ TẦNG THIẾ
THIẾT
YẾU

Thủy lợi

Công ty tư nhân
Công ty tư nhân
và Nhà nước

xx

xx

Cột điện bị bão gió bật gốc

x
xxx
xxx
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4.4

K ế t lu ậ n

Phân tích kinh tế trình bày ở trên chỉ ra rằng mặc dù các ngành công nghiệp và dịch vụ đã được thiết lập nhưng phân
tích nghiên cứu thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EBA) nên tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực chính, dựa vào các nguồn
tài nguyên thiên nhiên tái tạo, đó là nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. Các hoạt động này vừa phụ thuộc vào các
dịch vụ của hệ sinh thái, lại vừa có tác động lên các dịch vụ của hệ sinh thái. Khu vực đô thị đóng vai trò rất quan trọng
đối với nền kinh tế của tỉnh nhưng đánh giá EbA này chỉ tập trung vào khu vực nông thôn, do đó khu vực này sẽ không
được ưu tiên.
Chính phủ là chủ thể chính của nền kinh tế tỉnh với 23% ngành kinh tế thuộc sở hữu nhà nước. Mặc dù EbA cần lồng
ghép vào nền kinh tế, chính quyền vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tiên phong và thí điểm phương pháp tiếp cận
được áp dụng trong các ngành mà nhà nước đóng vai trò quan trọng như lâm nghiệp.
Xây dựng là một ngành rất quan trọng trong nền kinh tế với những tác động đáng kể đến các hệ sinh thái và dịch vụ và cần phải cấp thiết tái định hướng ngành xây dựng theo hướng thích ứng với các tác động của BĐKH như thoát nước,
giảm thiểu các áp lực do nắng nóng kéo dài gây ra tại các vùng đô thị và nâng cao hiệu quả năng lượng của các tòa nhà
cao tầng. Các phương pháp tiếp cận như thoát nước đô thị bền vững (SUDS) - và các nguyên tắc xây dựng xanh áp
dụng các nguyên tắc của hệ sinh thái, nhưng được thực hiện chủ yếu thông qua các hoạt động kỹ thuật và kiến trúc.
Chính phủ là cơ quan quản lý, điều tiết và chủ đầu tư chính trong các dự án cơ sở hạ tầng và các dự án xây dựng khác và phạm vi lớn nhất đối với việc thực hiện nghiên cứu thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) trong lĩnh vực này đang
nằm trong tay chính phủ.
4.5
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CHƯƠNG 5
5.1

HỒ SƠ MÔ TẢ HỆ SINH THÁI XÃ
XÃ HỘI
HỘI (HSTXH) TỈNH QUẢNG
QUẢNG BÌNH
BÌNH

Gi ớ i thi ệ u

Chương này trình bày kết quả đánh giá các hệ sinh thái xã hội được thực hiện tại tỉnh Quảng Bình. Hồ sơ giải thích các
quy trình mà nhóm đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương thực hiện sau đây:
-

Xác định các hệ sinh thái xã hội (HSTXH)
Lập sơ đồ các HSTXH
Xếp hạng ưu tiên các HSTXH
Đánh giá các dịch vụ hệ sinh thái của các HSTXH được ưu tiên
Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của các HSTXH.

Chương tiếp theo sẽ trình bày những thông tin liên quan đến khí hậu của tỉnh Quảng Bình và sau đó là tác động của
biến đổi khí hậu.
5.2

Xác đị
đ ị nh các h ệ sinh thái x ã h ộ i

Mục đích của đánh giá trình trạng dễ bị tổn thương cấp tỉnh là nhằm giúp chính quyền tỉnh lường trước được các tác
động của biến đổi khí hậu từ đó đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái. Một số nguy cơ
về khí hậu được xem là quan trọng vì nó tác động đến nhiều người trong xã hội hoặc ảnh hưởng nhiều nhất đến người
nghèo hoặc đến “tài sản” của nền kinh tế.
Sử dụng các hệ sinh thái xã hội để làm đơn vị phân tích – xây dựng dựa trên những hiểu biết về bối cảnh xã hội sinh
thái và kinh tế của tỉnh, cũng như các ưu tiên phát triển của chính phủ để phân tích những nguy cơ này một cách chính
thức.
Khái niệm HSTXH (hệ thống môi trường – xã hội hoặc hệ thống môi trường và tự nhiên) nhấn mạnh con người và tự
nhiên có sự kết nối trong mối quan hệ tương tác luôn luôn cùng phát triển, nên các hệ thống này không thể tách rời
trong phân tích (Folke 2006; Folke và cộng sự, 2005; Folke và cộng sự, 2011; Hanspach và cộng sự, 2014; Rockström
và cộng sự, 2009). Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu cần phải tập trung vào các hệ thống
sinh thái xã hội đã được xác định rõ ràng (ISPONRE, 2012; WWF, 2012), nhưng chưa có tư vấn nào về các định nghĩa,
nhận dạng và xác định từng HSTXH. Do vậy nhóm chuyên gia được yêu cầu xây dựng cách tiếp cận sáng tạo riêng để
xác định và phân tích các HSTXH phục vụ mục đích đánh gia tình trạng dễ bị tổn thương và xác định các phương án
thích ứng dựa vào hệ sinh thái.
Có gợi ý cho rằng quy mô cảnh quan là quy mô tốt nhất cho nghiên cứu các hệ sinh thái - xã hội (Liu và cộng sự 2007,
Carpenter và cộng sự, 2012) nhưng trên thực tế hầu hết các nghiên cứu cho đến nay thường tập trung hoặc ở quy mô
toàn cầu hoặc ở quy mô rất nhỏ (ví dụ từng làng) trong khi những quy mô ở cấp trung thì ít được để ý (Rounsevell và
cộng sự 2012). Để đánh giá tính dễ bị tổn thương ở cấp vĩ mô, quy mô phân tích là toàn bộ các tỉnh Quảng Bình - đòi
hỏi xác định được tất cả các HSTXH có mặt tại tỉnh Quảng Bình. Đối với đánh giá ở cập địa phương, thì xác đinh HSTXH
ưu tiên dựa trên tầm quan trọng về sinh thái, xã hội và kinh tế, hai khu vực sẽ được lựa chọn để nghiên cứu chi tiết và
có sự tham gia.
Mặc dù các hệ thống sinh thái - xã hội được miêu tả là phức tạp và luôn thay đổi, nhưng rất nhiều hệ được định hình cơ
bản qua một số tương đối ít các biến số (Walker và cộng sự 2006). Do đó, nhóm nghiên cứu đã xác định ba bộ biến số các biến số mô tả sinh thái, xã hội và các hoạt động kinh tế chính tạo nên các thành tố trong các hệ sinh thái - xã hội
được quan sát tại Quảng Bình (Bảng 5.1).
Bảng 5.1: Các nhóm thành tố
tố sinh thái, xã hộ
hội và kinh tế
tế để xác đị
định HSTXH
Sinh thái

Xã hộ
hội

Kinh tế
tế

Núi > 700 m

Quy mô nhỏ dân tộc thiểu số

Đồng lúa (có tưới tiêu hoặc không)

Rừng đá vôi cận nhiệt đới

Quy mô nhỏ người Kinh

Lúa nương/ sắn/ ngô

Gò đồi < 700 m > 10 m

Doanh nghiệp vừa và nhỏ người
Kinh

Hoa màu

Rừng lá rộng nhiệt đới

Doanh nghiệp lớn người Kinh

Thu hoạch lâm sản

Ven biển thấp < 10 m

Doanh nghiệp nhà nước

Keo trồng quy mô nhỏ

Hệ thống sông

Doanh nghiệp nước ngoài

Cao su thương mại

Vùng cát ven biển

-

Cây ăn quả công nghiệp

Bãi triều cửa sông

-

Nuôi cá

Rừng ngập mặn

-

Nuôi tôm

Phá và hồ

-

Thủy sản đánh bắt

Một thông số từ mỗi thành tố sẽ được kết hợp với nhau nếu phù hợp để tạo thành HSTXH. Có thể xác định trên Google
Earth và các lớp bản đồ. Dựa trên sự kết hợp này, nhóm dự án đã xác định được 41 HSTXH hiện có ở Quảng Bình. Một
ví dụ về phương pháp xác định HSTXH được mô tả trong hình dưới đây cùng với minh họa bằng hình ảnh (Hình 5.1).
Danh sách toàn bộ các hệ sinh thái được nêu trong Bảng 5.2.
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Hình 5.1: Nuôi trồ
trồng thủ
thủy hả
hải sản thương mạ
mại trên cát

Yếu tố sinh
thái/ lý sinh :
Đụn cát và bãi
cát ven biển

Yếu tố kinh
tế: Nuôi tôm

Mã HSTXH
PNKB1
PNKB2
PNKB3
PNKB4
PNKB5
FPMB3
FPMB4
FPMB5
SFE4
SFE5
4b
5a
5b
5c
5d
5e
5f
6a
6b
7a
7b
8a
8b
8c
FPMB9 (9a)
9b
9c
9d
9e
9f
10a
10b
10c
11a
11b
11c
11d
11e
11f
11g
11h

Nuôi trồng
thủy sản
thương mại
hoặc quy mô
nhỏ trên cát
của người
Kinh

Yếu tố xã hội:
Người Kinh tham
gia các hoạt động
nuôi trồng thủy
sản thương mại
hoặc quy mô nhỏ

Bảng 5.2: Danh sách các HSTXH tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình
Tên đầ
đầy đủ
đủ của HSTXH
Di sản thế giới và Vườn quốc gia PNKB trên rừng tùng > 700 m
Rừng VQG PNKB trên đá vôi > 700 m
Rừng lá rộng thường xanh ẩm cận nhiệt đới vườn QG PNKB > 700 m
Rừng VQG PNKB trên đá vôi < 700 m
Rừng lá rộng thường xanh ẩm nhiệt đới vườn QG PNKB <700m
Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ (BQLRPH) rừng lá rộng thường xanh ẩm cận nhiệt đới > 700m
BQLRPH trên đá vôi <700m (đá vôi thấp)
BQLRPH trên rừng lá rộng thường xanh ẩm nhiệt đới <700m
Doanh nghiệp Lâm nghiệp quốc doanh (DNLNQD) quản lý rừng sản xuất trên đá vôi < 700m (đá vôi thấp)
DNLNQD quản lý rừng sản xuất với rừng lá rộng thường xanh ẩm nhiệt đới < 700m
Khu sản xuất xi măng và quặng đá vôi thương mại tại rừng đá vôi < 700 m
Canh tác trên đất canh tác nương rẫy quy mô nhỏ và thu lượm lâm sản của người dân tộc thiểu số
Người Kinh trồng lúa + cây khác (keo, cam quýt, cao su, chè) quy mô nhỏ tại thung lũng trong đất liền
hoặc vùng trung du chuyển tiếp giữa núi và đồng bằng (kết hợp với 6b)
Đất trồng cao su thương mại
Doanh nghiệp chăn nuôi thương mại tại rừng cận nhiệt đới < 700m
Người Kinh trồng cây và hoa màu quy mô nhỏ trên gò đồi
Người Kinh phát triển du lịch quy mô nhỏ và vừa tại cửa ngõ PNKB
Người Kinh trồng lúa quy mô nhỏ có tưới tiêu trên đồng bằng ven biển
Phát triển đô thị trên đồng bằng
Người Kinh đánh bắt thủy sản nước ngọt quy mô nhỏ
Người Kinh nuôi trồng thủy sản nước ngọt hỗn hợp quy mô nhỏ/quy mô thương mại
Người Kinh nuôi cá lồng bè tại vùng cửa sông, rừng ngập mặn và bãi triều
Người Kinh đánh bắt thủy sản có vỏ thủ công
Người Kinh làm muối quy mô nhỏ
Ban quản lý bảo vệ rừng trên đụn cát
Người Kinh trồng rau quy mô nhỏ trên cát
Người Kinh nuôi trồng thủy sản trong ao quy mô thương mại trên cát
Người Kinh phát triển du lịch nghỉ dưỡng sân gôn trên cát
Ao nuôi cá nước ngọt quy mô nhỏ của người Kinh
Khai thác cát thương mại và quặng titan
Người Kinh khai thác thủy sản ven bờ ở khu vực đồng bằng và vùng biển trong vòng 6 hải lý
Người Kinh đánh bắt xa bờ tại các vùng biển > 6 hải lý
Người Kinh cung cấp dịch vụ du lịch biển quy mô nhỏ và lớn
Hồ chứa thủy lợi và thủy điện và cơ sở hạ tầng có liên quan tại rừng lá rộng nhiệt đới < 700 m
Cơ sở chế biến quy mô vừa (gỗ, sắn) tại rừng lá rộng nhiệt đới < 700 m
Đánh bắt cá và cơ sở hạ tầng khác ven biển và ngoài biển: cảng, nơi trú bão
Khu công nghiệp cảng Hòn La
Các doanh nghiệp chế biến khu vực ven biển (gỗ, đồ dùng)
Cơ sở hạ tầng giao thông khác: đường bộ, đường sắt, cầu, sân bay
Cống ngăn mặn
Đặc khu kinh tế tại rừng lá rộng nhiệt đới < 700 m
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Hình 5.2: Các hệ
hệ sinh thái xã hộ
hội ở Quả
Quảng Bình trên bả
bản đồ
đồ Google Earth

Mặc dù những nguyên tắc xác định HSTXH là không phức tạp, nhưng trong thực tế việc xác định và sau đó lập bản đồ
các HSTXH sẽ có một số thách thức. Để xác định được các biến quan trọng trong mỗi loại (sinh thái, xã hội hoặc kinh
tế) thì cần phải phân tích và sắp xếp các biến đó lại với nhau thành một loại mới. Ví dụ, hệ sinh thái biển có đặc điểm
hoàn toàn khác so với hệ sinh thái trên cạn và biến đổi khí hậu cũng có những tác động cần có các hoạt động can thiệp
khác nhau. Tuy nhiên, con người sử dụng hệ sinh thái biển cho các hoạt động sinh kế chủ yếu sống ở khu vực đụn cát
ven biển và cũng thực hiện nuôi trồng thủy sản nước ngọt, trồng rau và các hoạt động khác, và mỗi hoạt động như thế
sẽ thích ứng khác nhau với các tác động của biến đổi khí hậu. Ngược lại, khu vực bảo vệ ở VQG PNKB, chịu sự quản lý
của một đơn vị duy nhất và có thể có 5 hoặc 6 hệ sinh thái khác nhau. Sông ngòi – cũng được xem là hệ sinh thái – có
những đặc điểm khác nhau vì chúng chảy qua những hệ sinh thái khác nhau trước khi đổ ra biển.
Thêm vào đó, các loại đất trong các ma trận phức tạp gồm cảnh quan và sinh kế của người dân thì thường phức tạp.
ảnh 5.1 minh họa những quan điểm vừa nêu – chỉ ra doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản bên cạnh các làng chài nhỏ nơi
các hộ gia đình tham gia trồng rau màu ở các khoảng đất quanh nhà.
Cuối cùng, một số “tài sản” kinh tế nhất định nào đó là một phần của môi trường xây dựng và không có nhiều tác động
sinh thái và có thể được tìm thấy trong nhiều hệ sinh thái khác nhau bao gồm đường giao thông, cầu, hồ chứa, kênh
thủy lợi, trạm điện, bến cảng, khu kinh tế hoặc công nghiệp và khu đô thị.
Trong quá trình xác định và phân loại HSTXH, chúng tôi đã cố gắng cân bằng giữa việc xác định một số khác biệt thú vị
nhằm đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu trong khi cố gắng đảm bảo chúng không quá phức
tạp. Nhiều chuyên gia có thể sẽ không đồng ý với việc phân tích này của chúng tôi và có thể nhìn nhận HSTXH của
Quảng Bình theo hướng khác. Chúng tôi hoan nghênh điều đó. Việc phân loại và phân tích mà chúng tôi trình bày ở đây
là bước đầu tiên của quá trình lặp đi lặp lại.
5.3

L ậ p b ả n đ ồ các h ệ sinh thái xã h ộ i

Sự khác biệt theo không gian có thể nảy sinh vì một số lý do. Cả điều kiện kinh tế và xã hội có thể khác nhau giữa các
vùng trong tỉnh, và những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi được thể hiện rõ ràng ở những địa bàn khác nhau
(Baumann và cộng sự 2011). Vì vậy bản đồ theo không gian có thể giúp thể hiện rõ sự khác biệt theo không gian và
nhấn mạnh sự cạnh tranh và hợp lực giữa các tài sản của hệ sinh thái, như dịch vụ hệ dinh thái (Raudsepp-Hearne và
cộng sự 2010, Qiu và Turner 2013). Do vậy, lập bản đồ thể hiện sự khác biệt theo không gian là một phần chính trong
nghiên cứu các hệ sinh thái xã hội. Nên lập biểu đồ tất các các hệ sinh thái xã hội trên cả tỉnh Quảng Bình là một bước
rất quan trọng trong quá trình đánh giá các hệ sinh thái xã hội. Bản đồ các hệ sinh thái xã hội của Quảng Bình được
trình bày trong hình 5.3.
Bản đồ HSTX được biên tập từ nhiều nguồn khác nhau. Hệ sinh thái của WWF và bản đồ các loại rừng của Việt Nam và
bản đồ sử dụng đất của Sở TN&MT cung cấp các dữ liệu cơ bản sau đó được bổ sung bằng các bản đồ địa chất và đất
đai, và các yếu tố kinh tế do các sở ngàn cung cấp. Không phải lúc nào cũng có sẵn bản đồ số, do đó một số số liệu chính
xác bị mất. Google Earth được sử dụng để có cái nhìn tổng quan về cảnh quan chung của tỉnh Quảng Bình và xác định
các đơn vị và ranh giới của HSTXH.
5.4

S ắ p x ế p th ứ t ự ưu tiên các h ệ sinh thái

Do không đủ thời gian và nguồn lực để tiến hành đánh giá toàn diện tình trạng dễ bị tổn thương đối với cả 41 HSTXH
tại Quảng Bình, nên nhóm chuyên gia áp dụng quy trình xếp thứ tự ưu tiên. Dùng thông tin thứ cấp, trực tiếp đến quan
sát thực địa và đánh giá chuyên gia, nhóm đã tính điểm theo tầm quan trọng của mỗi HSTXH bằng cách xem xét tầm
quan trọng của nó trong mối liên hệ với các vấn đề xã hội, kinh tế, môi trường và biến đổi khí hậu, sự đóng góp của
HSTXH vào GDP của tỉnh, đóng góp vào tạo việc làm, mở rộng không gian, cung cấp dịch vụ hệ sinh thái và mức độ phụ
thuộc của người dân vào dịch vụ hệ sinh thái đó. Chi tiết quy trình xếp hạng được trình bày tại Phụ lục số 5.1. Xếp hạng
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cuối cùng của 10 HSTXH ưu tiên nhất (chiếm 25% trong tổng số các HSTXH và chiếm gần 60% tổng diện tích đất của
tỉnh và các vùng nước ven bờ) được trình bày trong bảng số 5.3. Chi tiết xếp hạng ưu tiên các HSTXH thể hiện điểm số
của 12 tiêu chí khác nhau được thể hiện trong Phụ lục 5.2A. Danh sách 10 HSTXH được ưu tiên ở tỉnh Quảng Bình
chiếm 560% diện tích toàn tỉnh và tất cả đều nằm ở vùng nước gần bờ.
Hình 5.3: Bản đồ
đồ các hệ
hệ sinh thái xã hộ
hội tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình
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Bảng 5.3: 10 HSTXH ưu tiên củ
của tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình
Xếp thứ
thứ

Mã HSTXH

Tên STXH

1

6a

Người Kinh trồng lúa quy mô nhỏ có hệ thống thủy lợi trên đồng bằng ven biển

2

5b

Người Kinh trồng lúa + cây khác (keo, cam quýt, cao su, trà) quy mô nhỏ tại thung
lũng trong đất liền hoặc vùng nối giữa núi và đồng bằng (kết hợp với 6b)

3

PNKB 11-5

Di sản thế giới, Vườn quốc gia PNKB

4

DNLNQD 5

Doanh nghiệp Lâm nghiệp quốc doanh (DNLNQD) quản lý rừng sản xuất trên rừng lá
rộng thường xanh ẩm đất thấp (< 700m)

5

9c

Người Kinh nuôi tôm quy mô thương mại/quy mô nhỏ trên đụn cát

6

BQLRPH 9

Ban quản lý bảo vệ rừng: bảo vệ rừng phòng hộ ven biển trên đụn cát và bãi cát

7

10a

Người Kinh khai thác thủy sản ven bờ (từ cửa sông đến 6 hải lý ngoài khơi)

8

5a

Người dân tộc thiểu số canh tác trên đất canh tác nương rẫy

9

5c

Đất đồi núi trồng cao su thương mại

11a

Hồ chứa thủy lợi và thủy điện và cơ sở hạ tầng có liên quan

10
5.5

T óm lượ
lư ợ c các h ệ sinh thái xã h ộ i t ỉ nh Qu ả ng Bình

Để giúp người đọc hiểu rõ về HSTXH, 5 trong số 10 hệ sinh thái ưu tiên được mô tả và mang lại cái nhìn tổng quan về
đặc điểm sinh thái, xã hội, kinh tế và khí hậu, xác định tầm quan trọng tương đối của chúng, bản đồ sơ lược Google
Earth thể hiện phạm vi địa lý và hình ảnh của chúng. Hầu hết các hồ sơ mô tả đều dựa trên một khu vực mà được khảo
sát trong quá trình xác định phạm vị và sau đó thảo luận về phạm vi và sự biến độn của HSTXH. Được tập hợp trong
một tài liệu duy nhất, hồ sơ mô tả tóm tắt này tóm lược đánh giá các dịch vụ hệ sinh thái và đánh giá tình trạng dễ bị
tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu và sẽ được trình bày chi tiết ở Chương 9 và Phụ lục 5.2.
Trên phương diện đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và EbA, thì một khía cạnh cần xem xét là khả năng thích ứng
của yếu tố hệ sinh thái của mỗi HSTXH. Khả năng chống chịu là năng lực mà một hệ sinh thái trải qua các cú sốc mà hầu
như vẫn giữ nguyên chức năng, cấu trúc, khả năng hồi tiếp, và vì vậy giữ được giá trị của mình. Holling (1973; 1986;
2001) giải thích khả năng chống chịu là mức độ mà một hệ thống có thể hấp thu được sự xáo trộn mà không cần phải
chuyển đổi sang một chế độ khác. Hệ sinh thái xã hội thể hiện các ngưỡng, mà khi vượt quá các ngưỡng đó thì làm thay
đổi khả năng hồi tiếp của hệ thống, dẫn đến thay đổi về chức năng và cấu trúc. Khi điều này xảy ra thì hệ thống có thể
được xem là đã trải qua sự chuyển dịch chế độ (Scheffer và cộng sự 2001, Carpenter 2003). Hệ thống càng có khả năng
ứng phó, phục hồi, thích nghi tốt thì lượng xáo trộn nó có thể hấp thu càng cao mà không phải chuyển dịch sang một
chế độ khác.
Khả năng biến đổi là năng lực tạo nên một hệ thống mới căn bản khi hệ thống hiện tại không trụ lại được (Walker và
cộng sự 2004). Các hệ sinh thái xã hội đôi khi có thể mắc kẹt vào những chế độ có khả năng chống chịu cao nhưng
không mong muốn, trong đó thích ứng không phải là phương án. Thoát khỏi những chế độ đó có thể cần nhiều sự can
thiệp từ bên ngoài hoặc sự chuyển đổi từ bên trong để mang lại sự thay đổi (Holling và Gunderson 2002). Sự chuyển
đổi của một hệ sinh thái xã hội có thể là để đáp ứng khi nhận ra sự thất bại trong những chính sách và hành động trong
quá khứ, bị kích hoạt do khủng hoảng nguồn lực, hoặc bị định hướng do những thay đổi trong giá trị xã hội
(Gunderson và cộng sự 1995).
Khả năng chống chịu của một hệ sinh thái cũng sẽ xác định phạm vi mà nó sẽ cung cấp các dịch vụ sinh thái mà HSTXH
đó phụ thuộc vào. Mỗi HSTXH phụ thuộc vào các phạm vi khác nhau, vào sự kết hợp của các dịch vụ hệ sinh thái được
tạo ra trong bản thân HSTXH đó cũng như các dịch vụ hệ sinh thái được tạo ra từ các HSTXH khác (ví dụ nguồn cung
cấp nước từ rừng đầu nguồn).
Từ khía cạnh dịch vụ hệ sinh thái, HSTXH vườn QGPNKB là một diện tích lớn nhất trong các hệ sinh thái tự nhiên bền
vững, và là nơi cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái lớn nhất. HSTXH này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp và
điều tiết nguồn nước mà rất nhiều hoạt động hạ nguồn phải phụ thuộc vào. Một số công ty lâm nghiệp thuộc HSTXH
rừng sản xuất của Ban quản lý Doanh nghiệp Lâm nghiệp quốc doanh cũng đang quản lý các diện tích rừng tự nhiên
lớn (cũng như rừng trồng) và những diện tích này cũng cung cấp những dịch vụ hệ sinh thái quan trọng cho khu vực
hạ nguồn. Tất cả các HSTXH khác đại diện cho các vùng mà các hệ sinh thái tự nhiên sơ khai đã bị thay đổi nhiều,
chuyển thành những hệ sinh thái khác - một số HSTXH có thể có một số thành phần nhỏ của các hệ sinh thái tự nhiên
còn lại - như rừng ngập mặn hoặc rừng tràm, vẫn còn những mảnh còn lại rất quan trọng. Trong những trường hợp
này, cần phải hiểu được những hệ sinh thái xã hội này phụ thuộc vào những dịch vụ hệ sinh thái nào, để tiếp tục có
năng suất, chứ không chỉ là những dịch vụ mà chúng cung cấp cho những vùng khác. Quang cảnh đụn cát rộng của
Quảng Bình đã thay đổi nhiều so với trạng thái tự nhiên, nhưng có thể vẫn cung cấp những dịch vụ môi trường quan
trọng như cung cấp nước ngầm hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế như nuôi trồng thủy sản và trồng rau, trên cùng một
vùng. Mặc dù rừng trồng không phải là hệ sinh thái tự nhiên nhưng nó cung cấp các dịch vụ tương tự, như lưu trữ cácbon và bảo vệ cơ học. Đây là những dịch vụ mà hệ sinh thái tự nhiên ban đầu từng cung cấp, nay các rừng trồng thay
thế vai trò đó, mặc dù hiệu quả thường thấp hơn. Các khu vực hệ sinh thái tự nhiên hạn chế còn lại trong rất nhiều
HSTXH bị giảm độ bền vững và tăng tình trạng dễ bị tổn thương. Đánh giá chi tiết dịch vụ hệ sinh thái của mỗi HSTXH
quan trọng được trình bày trong Phụ lục 5.2B.
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5.6

K ế t lu ậ n

Việc xác định tất cả các HSTXH cấp tỉnh là một điểm mới trong phương pháp tiếp cận này nhằm lồng ghép thích ứng
với biến đổi dựa vào hệ sinh thái trên quy mô toàn tỉnh. Việc xác định được 41 HSTX tỉnh Quảng Bình và 10 HSTXH
quan trọng ưu tiên cũng được trình bày trong chương này thể hiện kết quả đánh giá sơ bộ dựa trên các số liệu không
hoàn chỉnh. Phương pháp này vẫn có thể được phát triển thêm và những kết quả này cũng cần được xem xét. Tuy
nhiên, nhóm tác giả tin rằng phương pháp tiếp cận tập trung vào HSTXH tạo ra cơ sở ban đầu cho hoạt động đánh giá
tình trạng dễ bị tổn thương và lập kế hoạch EbA của các ngành.
Theo mục tiêu chung của dự án GIZ là lồng ghép thì sẽ hiệu quả hơn nếu cán bộ của các sở ngành hợp tác cùng với
nhóm tư vấn để xác định, lập bản đồ, xếp hạng và lập hồ sơ mô tả các HSTXH. Điều này sẽ tạo điều kiện cho họ tiếp cận
và sở hữu phương pháp mới này và thảo luận hiệu quả hơn với nhóm tư vấn về các vấn đề liên quan.
Do vậy, nhóm dự án GIZ tỉnh Quảng Bình cùng với các đối tác của tỉnh (đặc biệt là Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình) nên
tiếp tục tiếp tục làm việc về HSTXH thông qua việc xây dựng thêm ít nhất 5 HSTXH và thực hiện kiểm định trên thực
địa. Nhóm cán bộ tỉnh thực hiện khảo sát nhanh các HSTXH dễ dàng hơn so với nhóm tư vấn (đặc biệt là tư vấn quốc
tế) vì nhóm tư vấn sẽ phải cần nhiều thời gian để xin phép tiến hành khảo sát thực địa và xác định vị trí thực địa cụ
thể. Việc này sẽ giúp giảm thời gian trên thực địa và số khu vực phải khảo sát. Nếu không xác minh phương pháp tiếp
cận này trên thực địa thì tỉnh sẽ rất khó đánh giá lợi ích của phương pháp này cũng như xem xét liệu có nên lồng ghép
thực hiện phương pháp này trong tương lai hay không và thực hiện bằng cách nào.
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PHỤ
PHỤ LỤC 5.1
5.1: XẾP HẠ
HẠNG CÁC HỆ
HỆ SINH THÁI XÃ HỘ
HỘI ƯU TIÊN TỈ
TỈNH QUẢ
QUẢNG BÌNH
Bảng 5.4: Bả
Bảng xế
xếp hạ
hạng các hệ
hệ sinh thái ưu tiên ở tỉnh Quả
Quảng Bình
Sinh thái
TT

PNKB

HSTXH

Cung cấp
DVST

Xã hộ
hội

Phụ thuộc
Dân số
DVST

Kinh tế
tế

Nhóm dễ
bị tổn
Nghèo
GDP
thương
khác

% diện
Tập trung
tích đo
tương lai
lường

Khí hậ
hậu/ Môi
Môi trườ
trường

Sử dụng đất
Cơ sở Xu hướng
Sử dụng
*<5%;
cho
ảnh hưởng
lao động
***>20%
VA*
khí hậu

Tác động
môi trường
tiêu cực

Xếp
hạng

Vườn QG Phong Nha Kẻ Bàng

xxx

xxx

x

x

x

xx

xxx

16,0

xxx

x

xx

x

-

3

Doanh nghiệp Lâm nghiệp quốc doanh
(DNLNQD) quản lý rừng sản xuất trên
rừng lá rộng thường xanh ẩm đất thấp

xx

xx

x

x

xx

x

x

15,5

xxx

xx

xxx

x

xx

4

5a

Người dân tộc thiểu số canh tác trên
đất nương rẫy/ thu hái lâm sản

x

xx

x

xxx

xxx

x

x

2,7

x

xx

x

x

xx

8

5b

Người Kinh trồng lúa + cây khác (keo,
cam quýt, cao su, trà) quy mô nhỏ tại
thung lũng trong đất liền hoặc vùng
trung du nối giữa núi và đồng bằng

xx

xx

xx

x

x

xx

xxx

12,8

xx

xx

x

xx

xx

1

5c

Đất trồng cao su thương mại rừng mưa
ẩm nhiệt đới thấp

x

xx

x

x

-

x

x

1,0

x

x

x

xx

x

10

6a

Người Kinh trồng lúa quy mô nhỏ có
hệ thống thủy lợi trên đồng bằng ven
biển

x

xx

xxx

x

-

xx

xx

8,2

xx

xxx

x

xx

x

2

FPMB9

Ban quản lý rừng phòng hộ trên đụn
cát

xx

x

x

-

-

x

x

2,3

x

xx

-

x

x

6

9c

Người Kinh nuôi tôm quy mô thương
mại/quy mô nhỏ trên cát

-

xx

x

-

-

xx

xx

0,02

x

x

xx

xx

xx

5

xxx

xx

xx

xxx

-

xx

x

0,0

x

xx

xx

xx

xx

7

x

xx

x

x

-

xx

xx

0,2

x

x

xx

xx

xx

11

xxx

xxx

xxx

x

-

xx

xx

0,1

x

x

xxx

x

xx

9

1-5
SFE5

10a

Người Kinh khai thác thủy sản ven bờ
(tại đồng bằng và trong vòng 6 hải lý ở
biển)

10c

Người Kinh làm dịch vụ du lịch bãi
biển quy mô nhỏ và lớn

11a

Cung cấp nước, hồ chứa thủy lợi và
thủy điện và cơ sở hạ tầng có liên quan
tại rừng lá rộng nhiệt đới < 700 m
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PHỤ
PHỤ LỤC 5.2A
5.2A:
2A: MÔ TẢ
TẢ HỆ SINH THÁI XÃ HỘ
HỘI - QUẢ
QUẢNG BÌNH 5A
Tên:
Tên: Canh tác nương rẫ
rẫy củ
của đồ
đồng bào dân tộ
tộc thiể
thiểu số
số và thu hái lâm sả
sản vùng cao (<700m)
Ví dụ: xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình
1.

Chỉ số mô tả
tả chính

1.1.
1.2.
1.3.

Xã hội: Dân tộc thiểu số, Vân Kiều, Chứt (Arem), nghèo, sống tác biệt.
Sinh thái: Thung lũng núi cao 400-600 m; rừng cây lá rộng nhiệt đới thường xanh 700m, đang bị suy thoái
Kinh tế: Canh tác nương rẫy, trồng lúa trên đồi cao, trồng sắn, ngô, chăn nuôi gia súc, lợn, gà, lâm sản, thị tiếp
cận thị trường kém
1.4.
Xu hướng: Chính phủ không khuyến khích canh tác nương rẫy, một số vùng đã thực hiện giao đất trồng rừng
và bảo vệ
1.5.
Nguy cơ biến đổi khí hậu: Hạn hán, nắng nóng, rét, sạt lở đất.
2.
Mô tả

2.1.

Vị trí, địa hình và sinh thái

Xã Thượng Trạch nằm ở rừng đầu nguồn sông Son ở độ cao 400 – 600m giữa biên giới với Lào và VQG PNKB. Con sông
bắt nguồn từ biên giới Lào chảy ra hệ thống núi đá vôi của PNKB trước khi hợp với sông Gianh ở gần cửa sông.
Địa hình thung lũng được đặc trung bởi đồi cao và có độ dốc >25%, phía bắc giáp với núi đá vôi PNKB và các mặt khác
tiếp giáp với đỉnh thấp hơn trên dãy Trường Sơn. Hệ thống thực vật là rừng cây lá rộng nhiệt đới thường xanh ở thung
lũng, rừng cận nhiệt đới quanh đỉnh Trường Sơn ở độ cao khoảng trên 700m và rừng đá vôi của PNKB. Thực vật ở
thung lũng chuyển thành cây bụi do quá trình bỏ hoang sau canh tác. Tre mọc nhiều ở một số khu vực và cũng có một
số diện tích rừng thứ sinh. Giai đoạn bỏ hoang đất nay giảm xuống còn khoảng 5 năm và đất có dấu hiệu suy thoái.
Dường như rừng cận nhiệt đới trên 700m đã bị khai thác ít nhiều. Rừng trên núi đá vôi PNKB vẫn đang bị khai thác
trái phép và vẫn còn bằng chứng về các hoạt động canh tác nông nghiệp trên đất dốc ở khu vực sông Son hiện nay đã
trở thành khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia.
2.2.

Hồ sơ xã hội

Thung lũng cao là nơi sinh sống của 50 hộ đồng bào dân tọc thiểu số; đa phần là người Ma Coong thuộc dân tộc Vân
Kiều, ngoài ra còn có cả những gia đình người Arem (Chứt) sống ở ranh giới với VQL PNKB. Một số ngôi làng được
chuyển đến đây từ vùng lõi của Vườn khi Vườn quốc gia được thành lập năm 2011. Nhiều ngôi làng và xã vẫn ở ven
sông trong khi những nơi khác được khuyến khích định cư ở những con đường nhỏ băng qua Lào.
2.3.

Hồ sơ kinh tế

Các hộ gia đình dân tộc thiểu số sống phụ thuộc vào canh tác nương rẫy trên đất dốc. Các khoảnh đất được cắt và đốt
vào mùa đồng. Gạo được trồng trong khoảng một năm bắt đầu từ khoảng tháng 3, xen canh với sắn và ngô theo tỉ lệ
3:1:1. Sau vụ thu hoạch sắn cuối cùng, khoảnh đất sẽ được bỏ hoang trong 5 năm trước khi được đốt và canh tác trở
lại. Trong quá khứ, những khoảnh đất này được bỏ hoang 15 – 20 năm và chu kỳ ngắn hơn đang ảnh hưởng đến chất
lượng đất. Không có giải pháp bảo vệ đất nào được thực hiện. Việc trồng lúa trên đất dốc rất nhạy cảm với hạn hán và
2 vụ cuối (2014, 2015) bị mất trắng. Ngô và sắn thì chịu hạn tốt hơn và đang dần thay thế lúa. Không có đủ nước để
canh tác các cây trồng khác (lạc, rau màu). Người dân có chăn nuôi một số loài đặc biệt là lợn, trâu bò và gà và thường
bán đi nếu cần tiền.
Trong những năm gần đây, đất rừng được giao cho cộng đồng bảo vệ và tạo ra một nguồn thu nhập nhỏ cho người dân
đồng thời hạn chế khai thác rừng. Một số khu vực được trồng keo. VQG PNKB khuyến khích trồng keo trong các thôn/
bản thông qua một cơ chế đó là người dân được thuê để trồng sau đó bán lại cho Vườn. Người dân còn thực hiện hoạt
động thu hái lâm sản như măng, chuối rừng, cà dại, và khoai rừng để làm thức ăn; mây, chất đốt và gỗ nhỏ để bán. Các
loài động vật cũng là nguồn sinh kế quan trọng của người dân. Ngoài các công việc ở trung tâm xã, thì người dân chỉ
tìm được công việc được trả công ở khu vực bên ngoài thung lũng.
Tất cả mọi cộng đồng dân cư đều nhận được trợ cấp lương thực từ chính phủ với khoảng 5-10kg gạo/người/tháng,
được cấp phát 2-3 lần/ năm. Người dân sẽ được trợ cấp thêm nếu bị mất mùa. Chương trình 135 cung cấp nhà ở mới
cho người dân. Trong năm tới xã sẽ có điện sử dụng. Đài là phương tiện thông tin duy nhất của xã.
2.4.

Dịch vụ hệ sinh thái

Các dịch vụ hệ sinh thái chính và hiện trạng của chúng được trình bày trong Bảng 5.5. Bảng phân tích này dựa trên
thông tin thứ cấp và khảo sát thực địa và sẽ được mở rộng và phát triển khi thực hiện đánh giá ở cấp vi mô với sự
tham gia của các bên liên quan tại địa phương.
Tuy nhiên nhiều dịch vụ trong điều kiện nghèo nàn do mất rừng. HSTXH ở đây phụ thuộc nhiều vào các dịch vụ hệ sinh
thái đặc biệt là dịch vụ cung cấp nước, chu kỳ dinh dưỡng và cấu tạo đất.
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Bảng 5.5: Dịch vụ
vụ hệ sinh thái quan trọ
trọng đố
đối vớ
với ngườ
người dân tộ
tộc thiể
thiểu số
số canh tác nương rẫ
rẫy

TT

Các dịch
dịch vụ
chính

Mô tả
tả

Xếp hạng

Nguồn
Nguồn dịch vụ hệ
sinh thái

Quan
trọng
trọng

Điều
Điều
kiện
kiện

Giải
Giải thích
xếp hạng

Dịch vụ cung cấp

P1

Lương thực

P2

Nước

P3

Dược liệu

P4

Song mây

P5

Vật liệu xây
dựng

Rừng và một số vùng đất bỏ
hoang cung cấp lương thực cho
con người (chuối rừng, măng,
khoai rừng và trà và tiêu thụ gia
súc. Tuy nhiên số lượng đang
giảm xuống và khoảng cách ngày
càng tăng lên.
Nước sông được sử dụng cho tất
cả các mục đích sinh hoạt. Các
con suối nhỏ đã cạn khô và mực
nước của sông chỉnh đã giảm
nhanh chóng trong những năm
gần đây. Không có tưới tiêu.
Rừng vẫn cung cấp một số loại
thuốc mặc dù đã có dịch vụ y tế ở
trung tâm xã.
Thu lượm song mây để làm rổ rá
và để bán, nhưng số lượng song
mây ngày càng giảm và quãng
đường đi lấy xa hơn.
Nhà trước đây được xây trên cột
gỗ với tường và sàn nhà làm bằng
tre. Khó kiếm gỗ, nhưng tre thì
vẫn còn nhiều. Tre vẫn được sử
dụng nhiều để làm hàng rào và
công trình phụ.

Rừng trong HSTXH
và BQL rừng phòng
hộ xung quanh
3

Rừng trong HSTXH
và BQL rừng phòng
hộ xung quanh

Rừng và đất bỏ hóa
trong Bản thân
HSTXH
Rừng của HST và
BQLRPH xung
quanh
Rừng và đất bỏ hóa
trong Bản thân
HSTXH

2

5

3

3

3

4

3

3

3

P6

Năng
nước

lượng

Thủy điện nhỏ có thể được khai
thác tại các thôn ven sông.

Bản thân HSTXH và
đường phân nước
thượng nguồn tại
MQLRPH và Lào

2

3

P7

Năng lượng
sinh khối

Rừng và đất bỏ hóa cung cấp củi
đốt.

Bản thân HSTXH

4

4

P8

Giao thông
vận tải

Được sử dụng tại các thôn ven
sông đi lại trong khoảng cách
ngắn.

Đường phân nước
trên các HSTXH

1

5

Một số lương thực tự
nhiên cho con người quan
trọng nhưng chủ yếu là
trong trường hợp khẩn
cấp.

Dịch vụ này rất quan
trọng, đang ngày càng
xuống cấp. Các thôn nằm
ven sông và ven đường
đặc biệt gặp nhiều khó
khăn.
Người dân dựa cả vào
thảo dược bản địa và
thuốc tân dược.
Song mây, vỏ cây vẫn
được sử dụng mang lại
thêm nguồn thu nhập.
Chính phủ hỗ trợ xây rất
nhiều nhà dùng nguyên
liệu từ bên ngoài HSTXH.
Người dân thực ra vẫn
thích tường và sàn làm
bằng tre hơn.
Rất phù hợp và có nhiều
tiềm năng, nhưng không
rõ giờ có đang được áp
dụng hay không.
Củi đốt vẫn là nguồn năng
lượng chính cho người
dân địa phương.
Rất
nhiều tre.
Hiện nay đường xá và xe
máy được sử dụng nhiều
hơn.

Dịch vụ điều tiết

R1

Cố định / lưu
giữ cácbon

Chuyển dịch canh tác đòi hỏi đốt
các thảm thực vật thường xuyên
và chặt phần nào rừng.

Bản thân HSTXH

1

1

2

R2

Duy trì chất
lượng nước

Đất nương rẫy xuống cấp vì xói
mòn có tác động tiêu cực đến chất
lượng nước.

Bản thân HSTXH

2

R3

Duy trì chất
lượng không
khí

Khói từ việc đốt nương rẫy và bụi
từ đất bỏ hóa có thể ảnh hưởng
không khí.

Bản thân HSTXH

1

R4

Đệm khí hậu

Rừng có thể mang lại kiểu khí hậu
ưa thích cho đồng lúa xung quanh,
nhưng dịch vụ này đang bị ảnh
hưởng do bản chất của rừng và
canh tác nương rẫy liên tục.

Bản thân HSTXH

2

1

R5

Kiểm
soát
dịch bệnh và
sâu hại

Không rõ

Bản thân HSTXH

-

-

Mọi người dường như
không nhận ra tầm quan
trọng của HSTXH này.
HSTXH phát thải nhiều
khí nhà kính hơn là cố
định khí nhà kính.
HSTXH có tác động tiêu
cực đến chất lượng nước;
nhưng chất lượng nước
vẫn còn tương đối tốt.
HSTXH có tác động tiêu
cực đến chất lượng không
khí, nếu không thì chất
lượng không khí cũng tốt.
Không có đủ rừng để có
ảnh hưởng đáng kể.

Không rõ
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TT

Các dịch
dịch vụ
chính

R6

Tái chế nước
/ khử độc

R7

Bảo vệ vật lý

R8

Kiểm
soát
dòng nước

R9

Kiểm
dòng
tích

soát
trầm

Mô tả
tả

Rất nhiều chất thải có thể phân
hủy sinh học. Một số chất độc
được sử dụng. Nên dịch vụ này
không cần thiết.
Rừng mang lại sự bảo vệ chống lại
gió nóng ở những địa điểm nhất
định.
Độ che phủ rừng hạn chế, giữ
được ít nước ở các đường phân
nước, các thung lũng nhỏ hạn chế
trong việc kiểm soát lũ.
Mực nước sông đã giảm trong
những năm gần đây.
Không rõ

Xếp hạng

Nguồn
Nguồn dịch vụ hệ
sinh thái

Quan
trọng
trọng

Điều
Điều
kiện
kiện

Bản thân HSTXH

1

3

Bản thân HSTXH

1

2

Giải
Giải thích
xếp hạng
Hệ sinh thái xuống cấp sẽ
có khả năng hạn chế đối
với dịch vụ này.
Chỉ có thể có tại các cánh
đồng gần rừng.
Có thể được cải thiện.

Bản thân HSTXH

1

Bản thân HSTXH

-

HSTXH có ít năng lực để
điều hòa dòng trầm tích
trong các dòng sông/suối.

Dịch vụ hỗ trợ
S1

Chu
trình
cácbon

S2

Quang hợp

S3

Chu
trình
dinh dưỡng

S4

Hình
đất

S5

Chu kỳ nước

Tính toàn vẹn của chu kỳ nước
không quan trọng ở quy mô này.

Thụ phấn

Lúa nương và ngô thụ phấn nhờ
gió; sắn không cần; chuối thụ
phấn nhờ dơi.

Bản thân HSTXH,
rừng tự nhiên có
đường phân nước
tại các HSTXH khác

2

3

Phát tán hạt

Không quan trọng đối với các loại
cây mới trồng, và lương thực tự
nhiên thì sử dụng.

Bản thân HSTXH,
rừng tự nhiên có
đường phân nước
tại các HSTXH khác

1

3

S6

S7

thành

0
Các sinh kế của HSTXH nông
nhiệp phụ thuộc vào dịch vụ này.
Chu kỳ bỏ hóa nay giảm xuống
còn 5 năm, ảnh hưởng đến dịch
vụ hệ sinh thái này.
Phụ thuộc vào nông nghiệp, mức
độ sử dụng phân bón thấp.

Bản thân HSTXH

5

3

Bản thân HSTXH

1

3

Bản thân HSTXH

5

1

-

-

Phụ thuộc vào quang hợp

Chu kỳ bỏ hóa nay giảm
xuống còn 5 năm, ảnh
hưởng đến dịch vụ hệ
sinh thái này.

Các loại cây kinh tế mới
có thể cần tác nhân thụ
phấn, nên việc đảm bảo
các quần thể khỏe mạnh
là điều tốt.
Hầu hết các cây trồng là
do nông dân trồng nên
phát tán hạt tự nhiên
không quan trọng lắm đối
với HSTXH này.

Dịch vụ văn hóa
C1
C2
C3
C4

C5

C6

Tín ngưỡng
tâm linh
Giải trí, thể
thao, du lịch
sinh thái
Khoa
học,
giáo dục
Xây dựng lịch
sử/dân tộc
Nghỉ
ngơi/sức
khỏe
tinh
thần
Thẩm
mỹ/cảm
hứng nghệ
thuật

Cần điều tra thêm
Hiếm
Hiếm
Hiếm

Cần điều tra thêm

Cần điều tra thêm
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Các biện pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái sẽ hỗ trợ một số dịch vụ này:
•
•
•
•
•
•
2.5.

Quản lý đất bỏ hóa hiệu quả để tăng cường chu trình dinh dưỡng và hình thành đất
Quản lý độ phì của đất hiệu quả trong hệ thống canh tác (ruộng bậc thang v.v.)
Trồng cây lâu năm với chu kỳ luân canh dài hơn để hỗ trợ cho các cây canh tác nương rẫy
Phục hồi và quản lý phù hợp đối với rừng bản địa để tăng cường sự sẵn có của các nguồn lực mà mọi người
phụ thuộc vào đó
Xác định và bảo vệ các đường phân nước nhỏ để cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư sống xa sông
Quản lý tài nguyên tre nứa để tạo thu nhập.
Khí hậu và Biến đổi khí hậu

Lượng mưa từ 2.000-3.000 mm/năm. Mùa mưa chủ yếu từ tháng Sáu đến tháng Chín, mặc dù thường có một số cơn
mưa phùn từ tháng Ba đến tháng Năm. Những đợt mưa lớn xảy ra bất thường. Gió Lào khô nóng (Tây Nam, Tây Bắc)
thường xuất hiện từ tháng Ba đến tháng Chín. Những ngày rất nóng ngày càng nhiều, thường xuyên hơn, đặc biệt từ
tháng Năm đến tháng Bảy. Gió ngày càng mạnh hơn, đến mức gia súc gia cầm chết và nhiều ngôi nhà sụp đổ. Thời tiết
mát mẻ từ tháng Mười đến tháng Hai, nhưng trong tháng Hai thường lạnh. Bảng tóm tắt thông tin khí hậu Quảng Bình
được cung cấp trong Bảng 5.6.
Bảng 5.6: Bả
Bảng tóm tắ
tắt thông tin thờ
thời tiế
tiết từ
từ các Trạ
Trạm khí tượ
tượng thủ
thủy văn Quả
Quảng Bình
Mô tả
tả khí hậ
hậu
Nhiệt độ trung bình năm
Nhiệt độ thấp nhất
Nhiệt độ cao nhất
Lượng mưa trung bình năm
Số ngày mưa/năm
Lượng mưa cao nhất/năm
Số ngày có mưa phùn/năm
Độ ẩm không khí trung bình
Độ ẩm không khí thấp nhất
Số ngày có sương mù
Bay hơi không khí

Tuyên Hóa

Ba Đồ
Đồn

23,8oC
5,9oC (Tháng 1)
40,1oC
2.266,5 mm
159 ngày
403 mm
18 (Tháng 1, 2, 3)
84%
66%
47 (Tháng 7, 8, 9)
1.031 mm

24,3o+C
7,6oC
40,1oC
1.932,4 mm
130 ngày
414 mm
9,3 (Tháng 11)
84%
67%
20 (Tháng 9, 10)
1.035 mm

Đồng Hớ
Hới
24,6oC
7,7oC (Tháng 1)
42,2oC
2.159,4 mm
135 ngày
415 mm
17 (Tháng 12)
83%
68%
13,8 (Tháng 9, 10)
1.222 mm

Nguồn : Sở VHTTDL (2014) Vườn quốc gia Phong Nha - Kè Bàng, hồ sơ công nhận di sản
Trong bảng 5.7, tác động dự đoán của những thay đổi khí hậu (lộ diện và nhạy cảm) trong HST XH này được đưa ra:
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Bảng 5.7: Tính tổ
tổn thương củ
của canh tác du canh du cư củ
của đồ
đồng bào dân tộ
tộc vùng cao trướ
trước biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu dự
dự đoán

Rủi ro BĐKH
NHIỆT
NHIỆT ĐỘ
Mùa nóng sẽ nóng hơn và dài hơn;
nhiệt độ tối đa trung bình mùa hè sẽ
tăng

Lộ
diện
ện
di

4

Số ngày nóng > 35 oC /năm tăng

5

Nhiệt độ sẽ tăng nhanh hơn và sớm
hơn vào mùa xuân

4

DỰ BÁO(LƯ
BÁO(LƯỢNG MƯA)
MƯA)
Lượng mưa cao hơn vào mùa mưa,
lượng mưa mùa hè sẽ tăng
Mùa khô sẽ khô hơn, lượng mưa vào
mùa xuân sẽ giảm
Số ngày khô tăng lên

4
5

5

BÃO/GIÓ/BÃO NHIỆT ĐỚI
Cường độ mạnh hơn, khó dự báo tần
suất bão
Mùa bão đến muộn hơn

3

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG
Không liên quan

1
4,0
4,0

Giải
Giải thích (E )

2050: 1.7 - 1.9 oC
2100: 3.2 - 3.6 oC
Trên cơ sở 23.8 oC
2050: 34 - 48 ngày
2100: 41 - 63 ngày
Không có số liệu
định lượng

2050: + 3-5%
2100: +7-9%
2050: - 5%
2100: -8-10%
2050: 17-20 ngày
2100: 14-19 ngày
Trên cơ sở 188
ngày khô
Cứ 2 năm có một
cơn bão lớn
Mưa lớn kèm gió
mạnh
Gió bão suy yếu khi
gặp các dãy núi cao

Độ
nhạy
ạy
nh

Giải
Giải thích (S)

5

Lúa nương, ngô, rau, trừ cây sắn, phát
triển chậm và dễ chết vì nắng nóng kéo
dài, đặc biệt kết hợp với hạn hán và gió
Lào nóng

5

5

Nóng làm gia tăng bệnh tật đối với lợn,
gà và gia súc; giảm năng suất lao động

5

5

Nhiệt độ tăng vào mùa xuân khi bắt đầu
vụ cấy khiến lúa phát triển chậm chạp

5

4
5

Mưa lớn gây lũ quét, và sạt lở đất, xói
mòn trên sườn dốc
Hạn hán khiến lúa, ngô, rau chết, và
mất mùa

5

Nông nghiệp vùng cao, đặc biệt là lúa
và ngô là rất nhạy cảm với hạn hán,
giảm sản xuất và cây trồng bị chết

4

Nhiều ngôi nhà và mái không thể chịu
đựng được gió bão (ví dụ cơn bão năm
2010)
Lũ quét dọc các sông nhỏ; sạt lỡ đất
trên vùng đất dốc

Tác
động

AC

2

Giải
Giải thích (AC)

- Khó tiếp cận với
các dịch vụ khuyến
nông và thị trường
- Thiếu sinh kế thay
thế, nguồn lực, kiến
thức và tổ chức
nhằm thích ứng
- Phụ thuộc vào thực
phẩm tự cung tự cấp
làm giảm tính chủ
động

4

Tính tổn
tổn
thương

5

5

5

4
2

5

5

2

Nông dân tăng tỷ lệ
canh tác cây sắn
(phù hợp với chiến
lược)

Chính phủ thường
hỗ trợ những ngôi
nhà bị ảnh hưởng
bởi bão

5

3

3

3

1

1

5

1

4,1
4,1

4,0
4,0

2,7
2,7

4,0
4,0
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2.6.

Mức độ và tầm quan trọng của HSTXH

Mặc dù du canh du cư đã từng rất phổ biến đối với các nhóm dân tộc thiểu số ở vùng cao, các chiến dịch của chính phủ
cho định canh định cư và ổn định canh tác đã được bắt đầu vào cuối những năm 1960. Có nghĩa là, cho đến nay, nhiều
nhóm dân tộc thiểu số đã được tái định cư và đồng hóa vào dòng chính văn hóa và kinh tế của người Kinh, và thực hiện
canh tác lúa nước/ hoặc canh tác hỗn hợp và lâm nghiệp, tùy thuộc vào nơi sống và các nhóm cụ thể. Theo kế hoạch
quản lý chiến lược cho PNKB, khoảng 2.000 trong số 5.000 gia đình dân tộc thiểu số còn lại của tỉnh Quảng Bình vẫn
tiến hành canh du cư.
Khu vực phân bố các nhóm dân tộc thiểu số chính được thể hiện trên bản đồ số 5.4.
Hình 5.4: Sự
Sự phân bố
bố các nhóm dân tộ
tộc thiể
thiểu số
số định canh định cư tạ
tại Quả
Quảng Bình

Tại huyện Minh Hoá, dự án phát triển vùng biên giới Cha Lo đã giúp cải thiện đường sá, giao thông nhiều hơn và
thương mại và hội nhập sâu hơn với người Kinh. Ở đây, nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số vẫn còn tiến hành canh tác
nương rẫy đối với lúa nương, sắn và ngô, dù trồng lúa nước cũng đã được giới thiệu. Trồng cây keo cũng rất phổ biến
và một số đất rừng đã giao cho hộ gia đình. Tại xã Trọng Hóa, các bản dân tộc Sách và Rục không được phép canh tác
nương rẫy du canh du cư. Họ không còn trồng cây lương thực tự cung tự cấp, nhưng trồng keo và cây thông trên
nương rẫy cũ của họ, và ngô, sắn và đậu phộng trong các thung lũng. Họ thu thập lâm sản ngoài gỗ và tham gia vào
khai thác gỗ bất hợp pháp từ rừng tự nhiên.
Ở các huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, các xã vùng cao là nơi có nhiều khu định cư của người Vân Kiều, chủ yếu nằm gần
đường Hồ Chí Minh. Đất nông nghiệp bị hạn chế nghiêm trọng và các lâm trường quốc doanh đã không giao được
nhiều đất lâm nghiệp cho cộng đồng.
Người dân tộc Chứt được xem là nhóm dân tộc thiểu số lâu đời nhất vùng. Với con số chỉ khoảng 3,000 người, họ được
tìm thấy trong khu rừng nhỏ giáp giữa các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa và huyện Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh.
3.
Kết luậ
luận
Nếu chính quyền cho phép thực hiện nghiên cứu, Thượng Trạch sẽ là xã rất thích hợp cho việc đánh giá ở cấp vi mô. Là
một thung lũng nằm giữa VQG PNKB và giáp biên giới Lào, ranh giới của nó được xác định rõ ràng. Các hộ gia đình ở
đây có tỷ lệ hộ nghèo cao, sinh kế chủ yếu phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái và
họ đã từng phải chịu tổn thất vụ lúa nương do nắng nóng, hạn hán, sạt lở. Khu vực định cư ở xa trung tâm huyện lị và
các dịch vụ liên quan, do đó thông tin và hỗ trợ để nâng cao khả năng thích ứng bị hạn chế. Bộ đội biên phòng cung cấp
một số hỗ trợ, nhưng điều này có thể làm giảm tính chủ động của người.
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Các giải pháp thích ứng có thể bao gồm các giải pháp bảo tồn đất đai, giống cây trồng chịu hạn, làm giàu rừng bằng các
loài cây bản địa, quản lý rừng tre nứa tự nhiên nhằm đa dạng sinh kế.
Hình 5.5:
5.5: Ảnh từ
từ bản đồ
đồ Google xã Thư
Thượng Trạ
Trạch, huyệ
huyện Bố
Bố Trạ
Trạch, tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình
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Hình 5.6: Canh tác đấ
đất dố
dốc (> 25%) nhưng thiế
thiếu các giả
giải pháp bả
bảo tồ
tồn đấ
đất/duy trì độ ẩm

Hình 5.7: Dãy núi đá vôi củ
của VQG PNKB từ
từ nương rẫ
rẫy

Tầm nhìn hướng đông bắc từ nương rẫy của đồng bào dân tộc đến dãy núi đá vôi của VQG PNKB. Ở đây, đất màu
đỏ/vàng được hình thành từ đá sa thạch hoặc đá phiến chiếm ưu thế và độ dốc hơn 25%. Ma trận nương rẫy và đất
hoang hóa. Rừng tre nứa rất nhiều. Nhưng không có cây keo.
Hình 5.8: Bản 59, xã Thư
Thượng Trạ
Trạch
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PHỤ
QUẢ
PHỤ LỤC 5.2B
5.2B:
2B: MÔ TẢ
TẢ HỆ SINH THÁI XÃ
XÃ HỘ
HỘI–QU
QUẢNG BÌNH 5B
Tên: 5b Hộ
trồ
ồng lúa trong các thung lũng
Hộ ngườ
người kinh tr
lũng + chuyể
chuyển đổ
đổi đấ
đất trồ
trồng lúa + cây công nghiệ
nghiệp (keo, cam quýt, cao
su, chè) + cây ngắ
ngắn ngày qui mô nhỏ
nhỏ
Ví dụ: xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa; xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch; thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy
1.

Tóm tắ
tắt/Mô tả
tả ngắ
ngắn/Mô tả
tả nhữ
những điể
điểm chính

1.1. Sinh thái: Hệ sinh thái này chiếm diện tích rộng lớn từ vùng đất chuyển đổi của tầng thung lũng và sườn dốc
thấp dẫn đến các dãy núi. Trước đây khu vực này từng là rừng lá rộng thường xanh ẩm thấp nhưng gần như
hoàn toàn được chuyển đổi sang canh tác nông nghiệp.
1.2. Xã hội: Hệ sinh thái này chủ yếu của các hộ canh tác người Kinh.
1.3. Kinh tế: Canh tác chủ yếu là lúa, những cây trồng khác và cây công nghiệp như cam quýt, cao su, chè.
2. Mô tả
tả đầy đủ
đủ
2.1. Vị trí, địa hình, sinh thái
HST này chủ yếu được tìm thấy chủ yếu ở khu vực dãi đất nội địa của đồng bằng lũ lụt ven biển và dọc theo các thung
lũng trong đất liền rộng lớn hơn, trong ba hệ thống sông ở tỉnh Quảng Bình. Có hai khu vực của những ngọn đồi trong
đất liền của vùng đồng bằng hẹp Quảng Bình, một vùng rộng lớn phía tây của Đồng Hới trong lưu vực sông Dinh, và
một ở phía nam, nội địa của khu vực trồng lúa chính của tỉnh ở huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, phía tây sông Kiến
Giang. Trong hệ thống sông Gianh, HST được tìm thấy trong khu vực bao gồm Hương Hoá, Thanh Thạch, Thanh Hóa,
Kim Hóa, Thuận Hóa, Đồng Lê (thị trấn), Thạch Hà, Đức Hóa, Mai Hóa, Tiến Hoá, Cảnh Hoá, Văn Hoá và xã Cao Quảng.
Trong hệ thống sông Dinh nó được tìm thấy tại thị trấn Lệ Ninh, xã Phú Thủy, Mai Thủy, Trường Thủy, Văn Thủy và
Thái Thủy, và trong hệ thống sông Son nó được tìm thấy ở các xã Cự Nẫm, Vạn Trạch, Tây Trạch, Hòa Trạch , và một
phần xã Nam Trạch.
Phần lớn diện tích của HST là ở độ cao thấp hơn hoặc cao hơn 10 m nhưng thấp hơn 200m, với những ngọn đồi thấp
và nhỏ cách nhau bởi các thung lũng nhỏ, tạo ra một địa thế rất bất thường. Các thung lũng khác nhau về chiều rộng và
địa hình - với tỷ lệ khác nhau của đất trồng lúa và ruộng bậc thang để trồng cây lâu năm. Hầu hết các thung lũng được
bao bọc bởi độ dốc> 25%. Trừ những nơi có những thung lũng giáp biên giới với các khu bảo tồn, các sườn núi thấp
được chuyển đổi cây trồng. Một số rừng lá rộng thường xanh nguyên vẹn ẩm đất thấp (nhưng đã xuống cấp) còn ở
những nơi trên mức giới hạn của HST này. Các khu vực cao nhất là ở các lưu vực sông trên các nhánh sông Gianh ngắn
ở huyện Minh Hóa.
Lấy thị trấn Lệ Ninh là một ví dụ. Thị trấn Lệ Ninh nằm ở huyện Lệ Thủy, trong một khu vực trước đây thuộc Ban quản
lý nông trường Lệ Ninh từ năm 1966. Nó bao gồm một sự kết hợp của vùng đất bằng phẳng ở thung lũng và đất dốc ở
khu vực chuyển tiếp giữa các thung lũng và vùng đồi núi, từ độ cao hơn 10m trên mực nước biển. Trong thung lũng
cao tới 25-50m trên các sườn núi. Khu vực này có 3 loại đất chính: đất phù sa xuất phát từ sông Sao Vàng, đất xám, và
đất đỏ. Trước đây khu vực này được bao phủ bởi rừng lá rộng thường xanh ẩm vùng đất thấp, nhưng đất đã được
chuyển thành đất nông nghiệp, và hiện đang được sử dụng để trồng lúa gạo, cũng như trồng cây (cam quýt, cao su,
keo, trà) và canh tác hỗn hợp.
2.2. Mô tả xã hội
Canh tác lúa nước chủ yếu do người Kinh, vì thế HST này được chi phối bởi nhóm người chiếm phần đa. Tuy nhiên,
không xác định được các hộ dân tộc thiểu số được đồng hóa cũng trồng lúa nước. Tỷ lệ nghèo của những xã trong HST
này nhỏ hơn 10% trong tổng số hộ. Ở độ cao hơn, như xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỷ lệ nghèo tăng lên 20 - 50% hộ
gia đình. Thông thường, đa dạng hơn các hoạt động sinh kế khác trồng và, số hộ gia đình khá giả nhiều hơn. Thị trấn Lệ
Ninh có dân số hơn 6.000 người Kinh trên tổng diện tích 1.135 ha.
2.3. Mô tả kinh tế
Nông nghiệp là hoạt động chủ đạo trong HST này. Nó kết hợp trồng lúa nước, cây lưu niên và cây ngắn ngày, nhưng tỷ
lệ của mỗi hoạt động sẽ thay đổi đáng kể đối với mỗi hộ gia đình, cũng như các loại cây trồng cụ thể sẽ được trồng. Các
cây trồng chính là lúa cũng như keo, cao su, cam, xoài, chè, hạt tiêu, sắn, ngô, khoai lang và rau. Các hoạt động sinh kế
khác bao gồm chăn nuôi. Lợn là loài gia súc quan trọng nhất trong tỉnh và đóng góp hơn 2 tỷ đồng cho nền kinh tế,
nhưng bò và gà cũng rất phổ biến và được nuôi để sử dụng tại địa phương và bán.
Ruộng lúa có thể được tưới bằng hồ chứa nhỏ ở những ngọn đồi lân cận. Cây ngắn ngày quan trọng ở vùng này là đậu
phộng, nhưng ngô và sắn cũng được trồng, cũng như một số loại rau. Việc luân canh cây trồng chính trong khu vực là
lúa vụ xuân - lúa mùa sớm; lúa xuân - lúa mùa sớm và vụ đông; đậu phộng vụ xuân - cây trồng khác (như hành, ngô).
Bất cứ cây trồng nào cũng thay đổi tùy theo sự thay đổi độ cao của đất. Vùng ở độ cao hơn và đất cát phù hợp với cây
trồng như đậu phộng, ngô, hành, trong khi khu vực độ cao trung bình là phù hợp thâm canh hơn (có thể có 3 vụ thu
hoạch mỗi năm - lúa - lúa - cây vụ đông) và các khu vực cao thấp là bình thường sử dụng cho lúa.
Theo thời gian, đến nay đã có rất nhiều thay đổi của mô hình canh tác lúa. Trước đây, vụ đông xuân (với thời gian 180
ngày) là cây trồng quan trọng - cây giống được sản xuất vào cuối tháng Mười, cấy trong tháng Giêng và thu hoạch vào
tháng Sáu, nhưng bây giờ vụ này đã chuyển sang mùa xuân muộn với các giống lúa ngắn ngày được gieo trong đầu
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tháng Hai, cấy vào cuối tháng Hai và thu hoạch vào tháng Sáu. Lúa vụ hè thu cũng đã thay đổi từ việc sử dụng giống
thời gian rất dài (phù hợp với thời gian lúa chín là ngày ngắn vào mùa thu-đông) sang trồng sớm hơn vào mùa hè.
Đất phù sa được phân bổ dọc các thung lũng rất phù hợp cho việc trồng lúa và các cây trồng khác như ngô, đậu phộng
cũng như cây vụ đông khoai và rau. Khu vực vùng đồi phù hợp trồng những cây chịu hạn và cây lâu năm. Đất xám phù
hợp với các loại cây trồng như sắn, ngô, keo và trà, trong khi vùng đất đỏ trồng cam quýt và cao su.
Từ những năm 1990s, đất rừng được giao cho các hộ gia đình tại tỉnh Quảng Bình, và phần lớn được trồng keo ngắn
ngày sử dụng cho sản xuất dăm gỗ. Gần đây, cây cao su được trồng rộng rãi, đến nay đã có khoảng 18,000 ha trên toàn
tỉnh, và trở thành cây công nghiệp chính của tỉnh cả về diện tích và giá trị mang lại. Mặc dù phần lớn diện tích là do 5
công ty lớn quản lý, nhưng khoảng diện tích là do các hộ gia đình trồng. Nhiều diện tích cao su bị hư hại nghiêm trọng
bởi cơn bão năm 2013.
2.4. Dịch vụ hệ sinh thái
HST này phụ thuộc chủ yếu vào dịch vụ hệ sinh thái từ các HST khác, đặc biệt lưu vực thượng nguồn và rừng tự nhiên
là một nguồn cung cấp nước, và một số bảo vệ vật lý, cũng như thụ phấn và kiểm soát dịch hại có tầm quan trọng khác
nhau (tùy thuộc vào khoảng cách từ rừng). Các vùng trồng cây lâu năm trong HST này, trong khi không phải là các hệ
sinh thái tự nhiên, tuy nhiên có thể cung cấp một số loại hình dịch vụ hệ sinh thái có ích bao gồm cả cung cấp một số
vật liệu xây dựng và củi, cũng như ngưng kết nitơ trong đất bởi cây keo và bảo vệ khỏi bị xói mòn (mặc dù dịch vụ này
bị giảm do luân chuyển chu kỳ thu hoạch ngắn hạn của các cây trồng này).
Những hoạt động can thiệp thích ứng dựa vào HST trong HST này nhằm duy trì và cải thiện các dịch vụ HST bao gồm:





Tăng cường đa dạng hóa các giống cây trồng (việc có thể tăng cường đa dạng giống cây và con trên diện tích
canh tác, sẽ giúp tăng cường các dịch vụ thụ phấn tự nhiên và kiểm soát thiên địch);
Kéo dài chu kỳ thu hoạch keo (việc này sẽ giúp cải tạo độ màu mỡ của đất và bảo vệ khỏi xói mòn đất);
Khi thu hoạch nên để lại một số cây mọc dọc theo triền sông, suối (điều này giúp cải thiện việc cung cấp nước
và chất lượng nước);
Khai thác khả năng cấp Chứng chỉ Rừng bền vững cho các nhóm hộ (việc này khuyến khích các hộ tăng chu
kỳ thu hoạch – xe ở trên).

Cộng đồng các dịch vụ hệ sinh thái chính có được từ các cảnh quan, và hiện trạng của chúng được thể hiện trong Bảng
5.8. Phân tích này dựa trên các nguồn dữ liệu thứ cấp và các chuyến thực địa, và sẽ được mở rộng và cải thiện trong
khuôn khổ cuộc đánh giá cấp độ vi mô, trên cơ sở đồng thuận của các bên liên quan ở địa phương.
Bảng 5.8: Các dị
dịch vụ
vụ HST quan trọ
trọng đố
đối vớ
với hộ
hộ ngườ
người kinh trồ
trồng lúa trong các thung lũng
lũng tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình
TT

Các dịch
dịch vụ chính

Mô tả
tả

Xếp
hạng

Giải
Giải thích
xếp hạng

Bản thân HSTXH

1

Số lượng lương thực tự nhiên
ở đây có thể không quan
trọng lắm đối với cộng đồng

Rừng tự nhiên đầu
nguồn tại các HSTXH
khác

5

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Dịch vụ cung cấp

P1

Lương thực

P2

Nước

P3

Dược liệu

P4

Song mây

P5

Vật liệu xây
dựng

Một số lượng nhỏ hệ sinh thái
tự nhiên còn lại trong HSTXH
này không trực tiếp cung cấp
lương thực cho người dân sống
trong HSTXH này. Người dân có
thể bắt cá, cua, ếch trong ruộng
lúa.
Cỏ khô/lương thực cho vật nuôi
Hầu hết nước người dân dùng
trong đời sống và sản xuất
trong HSTXH này được lấy từ
sông, suối bắt nguồn từ rừng
trên cao
Không rõ/ Không quan trọng

0

Không rõ/ Không quan trọng

P6

P7

P8

Năng lượng
nước

Rừng tự nhiên đầu
nguồn tại các HSTXH
khác
Không rõ/ Không quan trọng

Năng lượng sinh
khối

Giao thông vận
tải

0

Không rõ/ Không quan trọng

1
0

Bản thân HSTXH

Mưa có thể cung cấp một
phần nước, còn lại nước chủ
yếu từ sông, suối phục vụ cho
con người và các hoạt động
sản xuất tại HSTXH này.
Không có bằng chứng rõ ràng
về việc sử dụng dược liệu tự
nhiên trong HSTXH này.
Không có bằng chứng rõ ràng
về việc sử dụng dược liệu tự
nhiên trong HSTXH này.

3

Không có bằng chứng rõ ràng
về việc sử dụng năng lượng
nước trong HSTXH này.
Củi từ rừng trồng vẫn là một
nguồn nhiên liệu quan trọng
trong nấu ăn và sưởi ấm tại
HSTXH này.
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TT

Các dịch
dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp
hạng

Giải
Giải thích
xếp hạng

Dịch vụ điều
điều tiết
R1

Cố định / lưu giữ
cácbon

Người dân không hưởng lợi
trực tiếp từ dịch vụ này.

Bản thân HSTXH

1

R2

Duy trì chất
lượng nước

Rừng làm giảm lượng trầm tích
trong dòng nước, lọc chất ô
nhiễm vào cải thiện chất lượng
nước

Rừng tự nhiên đầu
nguồn tại các HSTXH
khác

4

R3

Duy trì chất
lượng không khí

Không rõ

0

Rừng tự nhiên đầu
nguồn tại các HSTXH
khác. Rừng trồng
trong HSTXH này
cũng có thể cung cấp
dịch vụ này ở một
mức độ nào đó

3

Cây nông nghiệp dễ bị tổn
thương trước biến đổi khí
hậu. Do khí hậu trở nên ngày
càng nóng hơn trong những
năm gần đây, với diện tích đủ
lớn, cây trồng trong HSTXH
này có thể giúp giảm tác động
của khí hậu lên những loại
cây trồng cạnh rừng. Mặc dù
đây không phải là một dịch
vụ hệ sinh thái tự nhiên.

2

Rừng
tự
nhiên
nguồncung cấp dịch vụ
nhưng chúng ở khá xa
cánh đồng, nên hiệu
trong việc phòng chống
hại bị giảm.

Đệm khí hậu

Rừng có thể mang lại Kiểu khí
hậu ưa thích cho đồng lúa và
vườn cây

R5

Kiểm soát dịch
bệnh và sâu hại

Rừng là một nguồn côn trùng
có thể thực hiện kiểm soát sâu
bệnh bằng biện pháp sinh học
cho các cánh đồng xung quanh,
và có dơi ăn sâu bọ để kiểm
soát muỗi và các quần thể côn
trùng có hại khác

R6

Tái chế nước /
khử độc

Không rõ

R7

Bảo vệ vật lý

Rừng giúp bảo vệ chống xói lở
đất, gió nóng, sạt lở đất xuống
các cánh đồng và ruộng dưới
đồi

Rừng tự nhiên đầu
nguồn tại các HSTXH
khác

4

R8

Kiểm soát dòng
nước

Rừng đóng vai trò như bọt
biển: thấm nước vào mùa mưa
và tiết nước vào mùa khô, điều
tiết dòng nước

Rừng tự nhiên đầu
nguồn tại các HSTXH
khác

3

R9

Kiểm soát dòng
trầm tích

Trong bản
HSTXH

2

R4

Dịch vụ này không thực sự
quan trọng đối với người dân
và hoạt động sản xuất trong
HSTXH này.
Chất lượng nước trực tiếp tác
động đến sức khỏe con người
và năng suất cây trồng.

Rừng tự nhiên đầu
nguồn tại các HSTXH
khác

thân

đầu
này
các
quả
sâu

Rừng trồng cung cấp một số
dịch vụ cho tất cả các cây
trồng nông nghiệp, nhưng
chúng không giống như hệ
sinh thái tự nhiên gốc.
Dịch vụ này ảnh hưởng gián
tiếp đến năng suất cây trồng
tại thung lũng và cung cấp
một số dịch vụ cho vùng
trung du mặc dù không hiệu
quả bằng hệ sinh thái tự
nhiên gốc.

Dịch vụ hỗ trợ
S1

Chu trình cácbon

S4

Quang hợp/ sản
xuất cơ bản
Chu trình dinh
dưỡng
Hình thành đất

S5

Chu kỳ nước

S2
S3

S6

S7

Thụ phấn

Phát tán hạt

Không rõ/ Không quan trọng

0

Không rõ/ Không quan trọng

0

Keo là một trong những loài cố
định khí nitơ.
Không rõ/ Không quan trọng

1
0

Không rõ/ Không quan trọng
Mặc dù rừng tự nhiên có thể xa
các cánh đồng nông nghiệp,
nhưng một số loài côn trùng tự
nhiên và dơi thụ phất vẫn có
thể sống trong các vùng đất
trồng nông nghiệp
Chim, dơi, sóc, chồn, khỉ, vượn
và các loài khác tạo điều kiện
phát tán hạt giống từ rừng
nhưng dịch vụ này không có
nhiều giá trị tại HSTXH này

0

Bản thân HSTXH

Bản thân HSTXH, tự
nhiên đầu nguồn tại
các HSTXH khác

3

1

Trừ một số loài cam quýt và
xoài, hầu hết các loại cây
trồng trong HSTXH này
không cần côn trùng hoặc dơi
thụ phấn.
Hầu hết cây là do nông dân
trồng, phát tán hạt giống tự
nhiên có ít tầm quan trọng
đối với HSTXH này.
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TT

Các dịch
dịch vụ chính

Mô tả
tả

Xếp
hạng

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Giải
Giải thích
xếp hạng

Dịch vụ văn hóa
C1

Tín ngưỡng
tâm linh

-

C2

Giải trí, thể thao,
du lịch sinh thái

C3

Khoa học, giáo
dục

C4
C5
C6

Xây dựng lịch
sử/dân tộc
Nghỉ ngơi/sức
khỏe tinh thần
Thẩm mỹ/cảm
hứng nghệ thuật

Không rõ

Rất ít hộ gia đình người Kinh

0

Rừng mang lại vẻ đẹp phong
cảnh, làm cơ sở phát triển du
lịch sinh thái

Hệ sinh thái nông nghiệp có thể
mang lại cơ hội cho các hoạt
động nghiên cứu khoa học và
giáo dục
Không rõ/ Không quan trọng

Bên cạnh các HSTXH
rừng tự nhiên

1

Bản thân HSTXH

1

Cảnh đẹp vùng cao hấp dẫn
du khách tới thăm, mang lại
thêm phần nào thu nhập cho
người dân tộc thiểu số, tùy
vào khoảng cách từ những
khu rừng tự nhiên còn tồn
tại.
Dịch vụ này có vẻ quan trọng
đối với cộng đồng nghiên cứu
khoa học hơn là cộng đồng
người dân.

0

Không rõ/ Không quan trọng

0

Không rõ/ Không quan trọng

0

3. Khí hậ
hậu và Biế
Biến đổ
đổi khí hậ
hậu
Lượng mưa dao động từ 1.800-2.300 mm/năm tùy vào các điều kiện địa hình khác nhau. Mưa chủ yếu xuất hiện từ
tháng 6 đến tháng 9, mặc dù thường có mưa phùn từ tháng 3 đến tháng 5. Những cơn mưa lớn xuất hiện bất thường.
Gió Lào khô nóng (Tây Bắc, Tây Nam) xảy ra thường xuyên từ tháng 3 đến tháng 9. Những ngày rất nóng đang xuất
hiện ngày càng thường xuyên, đặc biệt là từ tháng 5 đến tháng 7. Gió ngày càng mạnh hơn, đến mức mà động vật chết
và nhà sập. Thời tiết mát mẻ từ tháng 10 đến tháng 2, nhưng chỉ tháng 2 là thực sự lạnh. Tóm tắt thông tin khí hậu
được cung cấp trong Bảng 5.9.
Bảng 5.9: Tóm tắ
tắt thông tin khí hậ
hậu tạ
tại các trạ
trạm khí tượ
tượng tạ
tại Tuyên Hóa, Ba Đồ
Đồn và Đồ
Đồng Hớ
Hới tạ
tại Quả
Quảng Bình
Mô tả
tả khí hậ
hậu

Đơn vị
vị

Trạ
Trạm Tuyên Hóa

Trạ
Trạm Ba Đồ
Đồn

Trạ
Trạm Đồ
Đồng Hớ
Hới

2388

24,46

24,58

Nhiệt độ trung bình hàng năm

oC

Nhiệt độ thấp nhất

oC

12,83

14,23

14,09

Nhiệt độ cao nhất

oC

38,18

37,54

37,36

Lượng mưa trung bình hằng năm

mm

2293,1

1992,5

2173,5

Số ngày mưa trong năm

Ngày

69

61

67

Lượng mưa cao nhất trong ngày

mm/ngày

665

630

657

Số ngày mưa phùn trong năm

ngày

Bay hơi hàng năm

mm

Độ ẩm không khí trung bình

%

Tốc độ gió trung bình

m/s

Số giờ nắng

Giờ/năm

Số ngày có sương

ngày

Số ngày có mây

ngày

Tổng bức xạ mặt trời

kcal/m2

-

-

-

963,4

1005,7

1212,4

84

83

83

1,5

1,5

1,5

1510,3

1808,1

1821,2

16

15

15

7,6

7,6

7,6

109,2

120,8

108,0

Nguồn: Cục Quản lý Khoa học và Kỹ thuật (CQLKHKT, 2013)
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Hình 5.9: Bố
Bốn vùng khí hậ
hậu củ
của Quả
Quảng Bình

Ghi chú: vùng châu thổ phía bắc (xanh lơ), châu thổ phía nam (xanh lơ, xanh lá cây), núi phía bắc (hồng) và núi phía
nam (vàng)
4. Mức độ
độ và tầ
tầm quan trọ
trọng tương đố
đối củ
của HSTXH này
Một số khía cạnh thể hiện tầm quan trọng tương đối của HSTXH này:
•
•
•

•
•
•

HSTXH này khá quan trọng trong sản xuất lương thực (lúa và cây trồng hàng năm ngoài lúa) đóng góp vào
việc đảm bảo an ninh lương thực địa phương và một nền kinh tế ổn định
Có một diện tích vườn khá rộng và cây trồng hỗn hợp trong HSTXH này đóng góp vào tăng thu nhập cho
nông dân
HSTXH này giúp ngăn chặn xói mòn đất từ các khu vực gò đồi núi phía thượng lưu vào hệ thống sông, đặc
biệt là nông nghiệp trên ruộng bậc thang gần sông có thể ngăn chặn dòng chảy tràn trên đất và giữ trầm tích
từ quá trình xói mòn đất
Có rất nhiều nhánh sông bồi tích hàng năm, tạo đất rất màu mỡ và tạo các sản phẩm nông nghiệp chất lượng
rất cao
Phần lớn diện tích đất trong HSTXH này nằm gần sông, tạo cơ hội thuận lợi cho việc tưới tiêu, cùng với đất
đai màu mỡ, giúp tối ưu hóa việc trồng trọt
Nhiều con sông cũng tạo cơ hội cho giao thông vận tải đường thủy – rất tốt cho việc vận chuyển nguyên vật
liệu và sản phẩm đến chợ và từ chợ về.

Vị trí: Nằm dọc theo ba lưu vực sông với độ cao dưới 200m tại cạnh các bãi sông và đồi thấp.
Diện
Diện tích: Khoảng 101.859 ha.

5. Kết luậ
luận
HSTXH này khá quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho người dân sống dọc theo các hệ thống sông. Nó
có tiềm năng rất cao trong trồng cây hàng năm ngoài lúa, cây công nghiệp và cây ăn quả, giúp cải thiện thu nhập cho
nông dân trong tương lai. HSTXH này cần được đầu tư để nâng cao thu nhập và đời sống, tạo thêm công ăn việc làm
mà không làm môi trường thêm xuống cấp vì hình thức canh tác hỗn hợp hiện nay của hệ sinh thái nông nghiệp có thể
bền vững hơn các hình thức thâm canh nông nghiệp và trồng cây công nghiệp tại Quảng Bình.
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Bảng 5.10:
10: Tính phơi lộ
lộ và độ
độ nhạ
nhạy cả
cảm củ
của HSTXH 5c trướ
trước biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu đượ
được dự
dự báo
RỦI RO
BIẾN
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(2050)
NHIỆT
NHIỆT ĐỘ

Mùa nóng sẽ nóng hơn
và dài hơn; sẽ tăng 22,5oC năm 2050, 3,6oC
năm 2100

Tính
phơi
lộ

4

Số ngày khô tăng, số
ngày nóng trên 35oC
cũng tăng
4

Nhiệt độ sẽ tăng nhanh
hơn và sớm hơn vào
mùa xuân

LƯỢNG
LƯỢNG MƯA
MƯA
Lượng mưa cao hơn
vào mùa mưa, lượng
mưa mùa hè sẽ tăng 5 10% năm 2050; Số
ngày có mưa lớn
(>50mm) tăng
Mùa khô sẽ khô hơn,
lượng mưa vào mùa
xuân sẽ giảm 4 - 9%
năm 2050

4

MỰC
NƯỚC
BIỂN
DÂNG
Dâng 3mm/năm trong
vòng 20 năm qua
Dự báo dâng 1m vào
năm 2100

• Nhiệt độ tăng khiến thời gian
mùa vụ giảm xuống, thời gian
tổng hợp cácbon hydrat ngắn
hơn, giảm năng suất mùa vụ
• Nhiều bệnh hơn và xuất hiện
các bệnh mới
• Tác động lên quá trình trổ hoa,
thụ phấn, thoát hơi nước và tổng
hợp hydrat

• Nguy cơ cao đối với các loại cây
trồng ưa mùa khô ngắn
• Độ ẩm của đất giảm xuống quá
mức khiến cây héo và chết
• Giảm năng suất mùa vụ khi mùa
khô trùng với giai đoạn ra quả trổ
hoa
• Mùa màng sẽ bắt đầu sớm hơn
• Một số loại cây trồng sẽ không
còn phù hợp
• Một số loại rau và cây trồng ôn
đới sẽ không còn phù hợp

Tính
nhạy
ạy
nh
cảm

4

5

3

• Lượng mưa cao hơn tốt cho việc
trồng trọt
3

5

BÃO/GIÓ/BÃO NHIỆT
ĐỚI
Cường độ mạnh hơn
Khó dự báo tần suất
bão
Mùa bão đến muộn hơn

Giải
Giải thích (E )

3

1

3

• Mùa khô khô hơn có tác động
mạnh đến cây trồng vì cây trồng
sẽ phát triển rất chậm
• Mùa khô khô hơn có thể dẫn tới
quãng thời gian khô khô hơn và
dài hơn, khiến độ ẩm đất giảm
xuống quá mức làm cây héo và
chết
• Tăng chi phí tưới tiêu
• Bão nhỏ (dưới cấp 7) có thể
không tác động đến cây
• Bão nhiệt đới mạnh có thể làm
gãy cây (như bão nhiệt đới cực
mạnh năm 2013 làm gãy rất
nhiều cây cao su)
• Diện tích này nằm sâu trong đất
liền, nên không bị tác động bởi
mực nước biển dâng

4

3

Giải
Giải thích (S)

• Sự bay hơi nước và thoát hơi nước nhanh, cây
trồng cần nhiều nước hơn, ảnh hưởng nhiều đến
quá trình trao đổi chất
•Toàn bộ lúa trồng trên ruộng bậc thang và cây
trồng trên gò đồi đối mặt với vấn đề hạn hán
thường xuyên hơn
• Nguy cơ bị nhiều bệnh hơn và xuất hiện các
bệnh mới
• Tác động lên quá trình trổ hoa, thụ phấn, thoát
hơi nước và tổng hợp hydrat; HSTXH này chiếm
một diện tích lớn của Quảng Bình và tác động
đến sinh kế của 1/3 hộ gia đình trong tỉnh
• Thay đổi tiểu khí hậu và tốc độ tăng trưởng của
cây trồng và phân bố cây trồng; rất nhiều thay
đổi trong sử dụng đất, thay đổi luân canh mùa
vụ, thay đổi giống cây trồng vật nuôi, có thể làm
tăng tính nhạy cảm
• Hạn hán thường làm hại đến cây trồng hơn
•Hồ chứa nhỏ sẽ cạn trước mùa mưa, mùa xuân
sẽ thiếu nước tưới tiêu
• Cần chi trả thêm cho tưới tiêu

• Cây trồng nhạy cảm với mùa vụ đến sớm
• Lúa cũng nhạy cảm với mùa vụ đến sớm và
thường có năng suất thấp trong mùa xuân ấm
• Rất nhiều cây trồng sẽ không phù hợp với điều
kiện khí hậu mới
• Cây trồng phát triển tốt hơn
• Lượng mưa cao hơn vào thời gian trổ hoa có
thể khiến phấn hoa của cây ăn quả bị thối
• Lượng mưa cao hơn vào mùa mưa có thể làm
trôi chất dinh dưỡng và xói mòn đất đồi và
ruộng bậc thang, thiếu dinh dưỡng vào cuối vụ
• Đất sẽ bị xuống cấp, năng suất thấp hơn
• Một số cây trồng sẽ có thể không còn phù hợp
và nông dân phải thay đổi cây trồng và lịch thời
vụ
• Có thể làm trì hoãn sự phát triển khi độ ẩm của
đất rất thấp

• Mùa mưa bão muộn hơn có thể tác động đến
giai đoạn trưởng thành của cây ăn quả
• Mùa mưa bão muộn hơn có thể khiến lượng
mưa đến muộn hơn, tốt cho chè và cây ăn quả
• Sự độc canh như chỉ trồng cao su, keo, tiêu,
điều có thể làm tăng tính nhạy cảm với biến đổi
khí hậu
• Không có tác động đến mục đích sử dụng đất ở
đây

1
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Hình 5.10:
10: Vị
Vị trí HSTXH 5b và HSTXH 6b

Hình 5.11:
11: Thị
Thị trấ
trấn Lệ
Lệ Ninh trên bả
bản đồ
đồ tỉnh Quả
Quảng Bình

Hình 5.12:
12: Thị
Thị trấ
trấn Lệ
Lệ Ninh gồ
gồm đấ
đất trồ
trồng lúa và các cây trồ
trồng ưa cạ
cạn khác, đặc biệ
biệt là cao
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PHỤ
PHỤ LỤC 5.2C
5.2C:
2C: MÔ TẢ
TẢ HSTXH 5C TẠ
TẠI QUẢ
QUẢNG BÌNH
Tên: 5c Ngườ
Người kinh trồ
trồng rừ
rừng cao su thương mạ
mại
Ví dụ
dụ: Công ty Việt Trung, xã Cự Nẫm huyện Bố Trạch và Công ty Lệ Ninh, thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy
1.

MÔ TẢ
TẢ TÓM TẮ
TẮT/CÁC MÔ TẢ
TẢ CHÍNH

Sinh thái: Rừng thấp < 700m, đồng bằng trong đất liền và đất đồi thấp tại các vùng trung du và cạnh bãi sông, thích
hợp cho việc trồng cây cao su.
Xã hội: Chủ yếu là đất trồng cao su thương mại của người Kinh.
Kinh tế: Các loại cây trồng chính, các hoạt động kinh tế (tập trung vào hoạt động chính và sau đó là các hoạt động phụ
trợ). Chiếm ưu thế diện tích trồng cao su.
Xu hướng: Cây cao su là một loại cây công nghiệp mới của Quảng Bình
Mối đe dọa của BĐKH: Hạn hán – phụ thuộc vào lượng mưa và tưới tiêu quy mô nhỏ.
2.

MÔ TẢ
TẢ ĐẦY ĐỦ
ĐỦ

2.1. Vị trí, địa hình, sinh thái
Ví dụ đại diện là thị trấn Lệ Ninh
Doanh nghiệp Lệ Ninh thuộc huyện Lệ Thủy, nằm trên độ cao từ dưới 10m so với mực nước biển (đồng bằng thung
lũng) tới gò đồi trên 50m. Khu vực này có ba loại đất chính: đất phù sa xuất phát từ sông Sao Vàng, đất xám và đất đỏ
bazan.
Cao su là một loại cây công nghiệp vùng cao trồng trên khu vực đồi núi, đặc biệt là trên những ngọn đồi thấp chuyển
tiếp giữa đồng bằng trồng cây lương thực tới các khu vực miền núi. Hầu hết các loại đất tại tỉnh Quảng Bình, nơi trồng
cao su phát triển là đất mới biến đổi, đất xám và đấn đỏ bazan, và một số nông dân còn trồng cao su trên đất cát.
Trong số các loại đất thích hợp cho cao su, đất đỏ bazan cũng rất tốt cho cây ăn quả như cam quýt, trong khi đất xám
phân bố rộng rãi trên các vùng đồi núi của tỉnh Quảng Bình.

2.2. Mô tả xã hội: Hơn 30 thôn tại 23 xã phụ thuộc vào HSTXH này.
2.3. Mô tả kinh tế
Cao su lần đầu tiên được giới thiệu vào phía tây Quảng Bình năm 1960. Kể từ năm 1984, cao su đã được trồng liên tục
tại Quảng Bình, nhưng tại một thời điểm khi lương an ninh thực hết sức quan trọng, thì cây cao su đã không được ưu
tiên và được trồng chủ yếu ở các trang trại nhà nước thay thế cho rừng năng suất thấp và cây công nghiệp khác có giá
trị thấp. Sau năm 1997 (thời kỳ giao đất đầu tiên) việc trồng cao su lan rộng nhanh chóng trên khắp 6 huyện của tỉnh
khi nông dân canh tác quy mô nhỏ nhận ra cao su mang lại thu nhập tốt và ổn định (ít nhất là cho đến gần đây khi giá
cao su toàn cầu sụt giảm trong 2014-2015).
Cùng với trang trại nhỏ trồng cao su, hiện nay có 5 trang trại lớn chính trồng cao su - công ty Việt Trung với tổng diện
tích 3.000 ha; công ty Lệ Ninh với diện tích 1.727ha; Công ty Long Đại với 1.522 ha; công ty Bắc Quảng Bình với 362
ha; và binh đoàn số 79 với 760 ha. Diện tích đồn điền đã tăng rất nhanh từ 3.900ha năm 1996 lên 7.672 ha vào năm
2005, 14.086 ha vào năm 2010 và 17.980 ha vào năm 2014.
Bảng 5.11: Diệ
Diện tích, năng suấ
suất và sả
sản lượ
lượng cao su qua các năm
Đơn vị
vị
Diện tích trồng (ha)

1996

2001

2005

2010

2012

2014

3.931,4

6.150,3

7.671,9

14.086

Diện tích thu hoạch cao su (ha)

ND

ND

2.887,3

5.573,7

6.677,6

17.980
ND

Năng suất trung bình (tấn/ha)

ND

ND

0,9

0,99

0,96

ND

Tổng sản lượng mủ khô (tấn)

ND

ND

2.585,0

5.529,9

6.423,1

ND

ND: không có dữ liệu
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Bảng 5.12: Diệ
Diện tích trồ
trồng cao su đế
đến năm 2015 (ha)

TT

Huyệ
Huyện

1

Tp. Đồng Hới

2

Lệ Thủy

3

Quảng Ninh

4

Bố Trạch

5

Diệ
Diện tích trồ
trồng đế
đến
2015

Diệ
Diện tích trồ
trồng đế
đến
2010

18.086
18.086

14.086
14.086

194

94

4.311

2.311

Diệ
Diện tích trồ
trồng cao su giai đoạ
đoạn
20112011-2015
Tổng

2011

2012

2013

4.000
4.000

900

940

790

100

2014

2015

640

640

50

50

2.000

500

500

400

300

300

452

152

300

100

50

50

50

50

10.845

10.245

600

150

150

100

100

100

Quảng Trạch

516

316

200

40

40

40

40

40

6

Tuyên Hóa

800

400

400

100

100

100

50

50

7

Minh Hóa

968

568

400

100

100

100

50

50

Đa dạ
dạng giố
giống cao su
Cao su được coi như một loại cây thích hợp cho Quảng Bình cũng như các tỉnh ven biển miền Trung khác. Viện Nghiên
cứu Cao su đã khuyến nghị các giống PB235, PB 255, PB260, Rrim600 và Rrim712 là phù hợp với điều kiện đất đai và
khí hậu tại Quảng Bình.
Cao su được trồng trên toàn tỉnh trong cả các trang trại nhỏ và lớn, nhưng chỉ có 8 doanh nghiệp chế biến mủ cao su,
trong đó có hai doanh nghiệp quy mô lớn – công ty Việt Trung và công ty Lệ Ninh (các doanh nghiệp này trước đây là
doanh nghiệp nhà nước, có công suất 3500 tấn mủ khô mỗi năm). Các doanh nghiệp và các công ty khác là công ty Lan
Thanh, Việt Trung - Bố Trạch, Trường Sinh (Đồng Hới), Huy Toàn (Đồng Hới), Thanh Long, và Nguyễn Văn Diệm, có
công suất từ 100 đến 300 tấn mủ khô mỗi năm.
Năng suất và chất lượng cao su đã tăng lên trong những năm qua, nhưng các công ty lớn có năng suất cao hơn với 1,31,5 tấn mủ khô/ha (tùy thuộc vào giống, mật độ trồng và các đầu vào khác), trong khi năng suất cao su tiểu điền thì
thấp hơn một chút do họ hạn chế tiếp cận công nghệ, đầu tư và hỗ trợ khác. Hầu hết lao động làm việc trong các trang
trại cao su là lao động phổ thông nhưng các công ty lớn cũng thuê các kỹ thuật viên có tay nghề cao.
3. DỊCH VỤ
VỤ HỆ SINH THÁI
HSTXH này phụ thuộc nhiều vào các dịch vụ hệ sinh thái từ các HSTXH khác, đặc biệt là đường phân nước thượng
nguồn và rừng tự nhiên, là nguồn cung cấp nước, và phần nào bảo vệ vật lý, cũng như dịch vụ thụ phấn và kiểm soát
sâu hại, với tầm quan trọng khác nhau (tùy thuộc vào khoảng cách đến rừng). Các đồn điền trồng cây trong HSTXH
này, mặc dù không phải là các hệ sinh thái tự nhiên, nhưng có thể cung cấp một số loại hình dịch vụ hệ sinh thái có lợi
như cung cấp một số vật liệu xây dựng và củi, cũng như cố định nitơ trong đất nhờ cây keo và phần nào bảo vệ chống
xói mòn (mặc dù dịch vụ này giảm đi do chu kỳ luân canh thu hoạch ngắn hạn đối với rừng trồng).
Can thiệp thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại HSTXH này, để duy trì hoặc cải thiện dịch vụ hệ sinh thái, có thể bao gồm
theo bảng dưới đây:
Bảng 5.13: Dị
Dịch vụ
vụ hệ sinh thái quan trọ
trọng đố
đối vớ
với ngườ
người Kinh trồ
trồng cao su thương mạ
mại tạ
tại vùng gò đồi
TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

Dịch vụ cung cấp
P1

Lương thực

Một số lượng nhỏ hệ sinh thái
tự nhiên còn lại trong HSTXH
này không trực tiếp cung cấp
lượng thực cho người dân
sống trong HSTXH này

Bản thân HSTXH

1

Chỉ trồng cao su tại HSTXH này.

P2

Nước

Rừng tự nhiên đầu
nguồn
tại
các
HSTXH khác

5

Mưa có thể cung cấp một phần nước,
còn lại nước chủ yếu từ sông và suối
phục vụ cho con người và các hoạt
động sản xuất tại HSTXH này.

P3

Dược liệu

Hầu hết nước người dân dùng
trong đời sống và hoạt động
sản xuất được lấy từ sông,
suối bắt nguồn từ rừng trên
cao
Không rõ/ Không quan trọng

0

Không có bằng chứng rõ ràng về việc
sử dụng dược liệu tự nhiên trong
HSTXH này.

P4

Song mây

Không rõ/ Không quan trọng

0

P5

Vật liệu xây dựng

Cao su mầm mọc sau khi thu
hoạch có thể cung cấp gỗ để
làm các công trình nhỏ cho
các hộ gia đình địa phương và
để làm đồ dùng

Không có bằng chứng rõ ràng về việc
sử dụng song mây tự nhiên trong
HSTXH này.
Gỗ sản xuất trong HSTXH này hầu như
dùng cả để bán và xây dựng.

Bản thân HSTXH

1
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TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

P6

Năng lượng nước

Không rõ/ Không quan trọng

P7

Năng lượng sinh
khối

Rừng trồng cung cấp củi cho
dân địa phương qua hoạt
động cắt tỉa cành và thu thập
cành khô gãy

P8

Giao thông vận tải

Không rõ/ Không quan trọng

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp hạng

0
Bản thân HSTXH

3

Giải
Giải thích xếp hạng

Không có bằng chứng về việc sử dụng
năng lượng nước trong HSTXH này.
Củi từ rừng trồng vẫn là một nguồn
nhiên liệu quan trọng trong nấu ăn và
sưởi ấm tại HSTXH này, chỉ khi tỉa
cành và lấy cành khô.

0

Dịch vụ điều tiết

R1

Cố định / lưu giữ
cácbon

R2

Duy trì chất lượng
nước

R3

Duy trì chất lượng
không khí

Cây cao su có thể lưu giữ
cácbon trong sinh khối như
một sản phẩm thứ hai sau khi
thu hoạch. Dịch vụ này ít
quan trọng đối với các hoạt
động của con người và kinh tế
tại HSTXH này
Đồn điền cao su làm giảm
lượng trầm tích trong dòng
nước, lọc chất ô nhiễm vào cải
thiện chất lượng nước

Dịch vụ này ít quan trọng đối với các
hoạt động của con người và sản xuất
tại HSTXH này.
Bản thân HSTXH

Rừng tự nhiên đầu
nguồn
tại
các
HSTXH khác

Không rõ

1

3

0

Đệm khí hậu

Đồn điền cao su có thể mang
lại tiểu khí hậu ưa thích cho
các loại cây trồng hàng năm
khác

R5

Kiểm soát dịch
bệnh và sâu hại

Rừng trồng là một nguồn rất
nhỏ cung cấp côn trùng có thể
thực hiện kiểm soát sâu bệnh
bằng biện pháp sinh học cho
các cánh đồng xung quanh, và
có dơi ăn sâu bọ để kiểm soát
muỗi và các quần thể côn
trùng có hại khác

R6

Tái chế nước / khử
độc

Không rõ

Bảo vệ vật lý

Đồn điền cao su giúp bảo vệ
chống xói lở đất, gió nóng, sạt
lở đất xuống các cánh đồng và
ruộng dưới đồi. Bản thân đồn
điền cũng được bảo vệ bởi
các cánh rừng khác

Rừng tự nhiên đầu
nguồn
tại
các
HSTXH khác, and
the
Bản
thân
HSTXH

R8

Kiểm
nước

soát

dòng

Đồn điền cao su đóng vai trò
như bọt biển: thấm nước vào
mùa mưa và tiết nước vào
mùa khô, điều tiết dòng nước

Rừng tự nhiên đầu
nguồn nước tại các
HSTXH khác và bản
thân HSTXH

3

R9

Kiểm soát
trầm tích

dòng

Cây trồng có rễ khỏe có thể
giúp giảm xói mòn đất, do đó
kiểm soát dòng chảy trầm
tích ở các dòng suối

Trong bản
HSTXH

2

R4

R7

Chất lượng nước trực tiếp tác động
đến sức khỏe con người.

3

Rừng tự nhiên đầu
nguồn
tại
các
HSTXH khác

thân

Cây nông nghiệp dễ bị tổn thương
trước biến đổi khí hậu. Do khí hậu trở
nên ngày càng nóng hơn trong những
năm gần đây, rừng trồng tại HSTXH
này có thể giúp giảm tác động của khí
hậu lên những loại cây trồng cạnh
rừng trồng, mặc dù đây không phải là
một dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên.
Đồn điền cao su có vẻ không cung cấp
dịch vụ này cho cây màu và cây trồng
khác.

2

4

Đồn điền cao su cung cấp một số dịch
vụ cho tất cả các loại cây công nghiệp,
mặc dù các dịch vụ này không bằng
dịch vụ của hệ sinh thái tự nhiên gốc.

Dịch vụ này ảnh hưởng gián tiếp đến
năng suất cây trồng hạ nguồn nhưng
cung cấp một số dịch vụ cho vùng
trung du mặc dù dịch vụ này không
bằng dịch vụ của hệ sinh thái tự nhiên
gốc.
Đồn điền cung cấp một số dịch vụ,
mặc dù các dịch vụ này không bằng
dịch vụ của hệ sinh thái tự nhiên gốc.
Dịch vụ này sẽ bị giảm do chu kỳ luân
canh thu hoạch cây trồng ngắn và diện
tích đất trống lớn.

Dịch vụ hỗ trợ
S1
S2
S3
S4

Chu trình cácbon
Quang hợp/ sản
xuất cơ bản
Chu trình dinh
dưỡng
Hình thành đất

Không rõ/ Không quan trọng

0

Không rõ/ Không quan trọng

0

Không rõ/ Không quan trọng
Không rõ/ Không quan trọng

1
0
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TT
S5

Dịch vụ chính
Chu kỳ nước

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Không rõ/ Không quan trọng

S6

Thụ phấn

Các loại côn trùng, dơi và
chim từ đồn điền cao su có
thể xúc tiến quá trình thụ
phấn cho các cánh đồng gần
đó

S7

Phát tán hạt

Không rõ/ Không quan trọng

Xếp hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

0

Bản thân HSTXH,
Rừng tự nhiên đầu
nguồn
tại
các
HSTXH khác

4

Bản thân HSTXH,
rừng tự nhiên có
đường phân nước

0

Côn trùng và chim thụ phấn rất quan
trọng đối với rất nhiều loại cây trồng
nhưng hiệu quả phụ thuộc vào khoảng
cách từ đồn điền cao su đến ruộng. Sự
đa dạng các loài côn trùng, chim và
dơi trong đồn điền thấp hơn rừng tự
nhiên nên giá trị này của đồn điền
thấp hơn rừng tự nhiên.
Cao su không cần phát tán hạt

Dịch vụ văn hóa
C1
C2

C3

C4
C5
C6

Tín ngưỡng - tâm
linh
Giải trí, thể thao, du
lịch sinh thái
Khoa học, giáo dục
Xây
dựng
lịch
sử/dân tộc
Nghỉ
ngơi/sức
khỏe tinh thần
Thẩm
mỹ/cảm
hứng nghệ thuật

Không rõ/ Không quan trọng

0

Không rõ/ Không quan trọng

0

Đồn điền cao su có thể mang
lại cơ hội cho các hoạt động
nghiên cứu khoa học

Bản thân HSTXH

Không rõ/ Không quan trọng

1

Dịch vụ này có vẻ không quan trọng
đối với cộng đồng trong HSTXH này

0

Không rõ/ Không quan trọng

0

Không rõ/ Không quan trọng

0

4. KHÍ H
HẬ
BIẾ
ĐỔ
HẬ
ẬU VÀ BI
ẾN Đ
ỔI KHÍ H
ẬU
Lượng mưa trung bình dao động từ 1.800-2.300 mm/ năm. Mưa chủ yếu xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 9, mặc dù
thường có mưa phùn từ tháng 3 đến tháng 5. Những cơn mưa lớn xuất hiện bất thường. Gió Lào khô nóng (Tây Bắc,
Tây Nam) xảy ra thường xuyên từ tháng 3 đến tháng 9. Những ngày rất nóng đang xuất hiện ngày càng thường xuyên,
đặc biệt là từ tháng 5 đến tháng 7. Gió ngày càng mạnh hơn, đến mức mà động vật chết và nhà sập. Thời tiết mát mẻ từ
tháng 10 đến tháng 2, nhưng chỉ tháng 2 là thực sự lạnh. Tóm tắt thông tin khí hậu được cung cấp trong Bảng 5.14.
Bảng 5.14: Tóm tắ
tắt thông tin khí hậ
hậu tạ
tại các trạ
trạm khí tượ
tượng tạ
tại Tuyên Hóa, Ba Đồ
Đồn và Đồ
Đồng Hớ
Hới tạ
tại Quả
Quảng Bình
Mô tả
tả khí hậ
hậu

Đơn vị
vị

Trạ
Trạm Tuyên Hóa

Trạ
Trạm Ba Đồ
Đồn

Trạ
Trạm Đồ
Đồng Hớ
Hới

Nhiệt độ trung bình hàng năm

oC

23,88

24,46

24,58

Nhiệt độ thấp nhất

oC

12,83

14,23

14,09

Nhiệt độ cao nhất

oC

38,18

37,54

37,36

Lượng mưa trung bình hàng năm

mm

2293,1

1992,5

2173,5

Số ngày mưa trong năm

Ngày

69

61

67

mm/ngày

665

630

657

Số ngày mưa phùn trong năm

ngày

-

-

-

Bay hơi hàng năm

mm

963,4

1005,7

1.212,4

%

84

83

83

m/s

1,5

1,5

1,5

Giờ/năm

1510,3

1808,1

1821,2

Số ngày có sương

ngày

16

15

15

Số ngày có mây

ngày

7,6

7,6

7,6

kcal/m2

109,2

120,8

108,0

Lượng mưa cao nhất trong ngày

Độ ẩm không khí trung bình
Tốc độ gió trung bình
Số giờ nắng

Tổng bức xạ mặt trời

Nguồn: Cục Quản lý Khoa học và Kỹ thuật (CQLKHKT, 2013)
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Hình 5.13:
13: Bốn vùng
vùng khí hậ
hậu củ
của Quả
Quảng Bình

GHI CHÚ
 Vùng châu thổ phía
bắc (xanh lơ),
 Châu thổ phía nam
(xanh lơ, xanh lá
cây),
 Núi phía bắc (hồng)
 Núi phía nam (vàng)

Bảng 5.15:
15: Tính phơi lộ
lộ và tính nhạ
nhạy cả
cảm củ
của HSTXH 5c trướ
trước biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu đượ
được dự
dự báo
Rủi ro BĐKH (2050)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Tính
nhạy
ạy
nh
cảm

Giải
Giải thích (E )

Giải
Giải thích (S)

NHIỆT
NHI
ỆT ĐỘ
Mùa nóng sẽ nóng hơn và dài
hơn; sẽ tăng 2-2.5oC năm 2050,
3.6oC năm 2100

3

Số ngày khô tăng, số ngày nóng
trên 35oC cũng tăng
4

Nhiệt độ sẽ tăng nhanh hơn và
sớm hơn vào mùa xuân
2

Khu vực gò đồi trồng cao
su bị phơi lộ nhiều hơn với
hạn hán thường xuyên xảy
ra
• Độ ẩm có thể xuống dưới
ngưỡng héo, cây chết
• Nhiệt độ thích hợp cho
cây cao su là dưới 30oC,
35oC là mức nằm ngoài
“vùng thích nghi”

• Cao su sẽ bắt đầu tăng
trưởng sớm hơn sau mùa
đông
lạnh
• Mùa tăng trưởng sẽ dài
hơn

3

• Sự bay hơi nước và thoát hơi nước
nhanh hơn, cây cao su cần nhiều
nước hơn, ảnh hưởng nhiều đến quá
trình trao đổi chất
• Năng suất mủ sẽ giảm

4

• Hạn hán thường xuyên sẽ làm hại
năng suất
• Với những loại đất nông, đất nhẹ và
đất có nồng độ đá cao thì khô nhanh
hơn, cao su sẽ đối mặt với vấn đề
thiếu nước
•Điều kiện khô hạn có thể làm tăng
sâu bệnh

2

• Mùa tăng trưởng dài hơn sẽ sản
xuất được nhiều sinh khối hơn và
năng suất mủ cao hơn

LƯỢNG
MƯA
LƯ
ỢNG M
ƯA DỰ BÁO
Lượng mưa cao hơn vào mùa
mưa, lượng mưa mùa hè sẽ tăng
5 - 10% năm 2050; Số ngày có
mưa lớn (>50mm) tăng

Cây cao su sẽ phát triển
tốt hơn
2

2

• Cao su đối mặt với nguy
cơ
hạn
hán
• Tốc độ tăng trưởng giảm

Mùa khô sẽ khô hơn, lượng mưa
vào mùa xuân sẽ giảm 4 - 9%
năm 2050
4

4

• Lượng mưa quá nhiều có thể làm
giảm chất lượng mủ
• Lượng mưa cao hơn vào mùa mưa
có thể làm trôi chất dinh dưỡng và
xói mòn và bùng phát dịch bệnh
nhiều hơn
• Đất bị suy thoái khiến năng suất
thấp hơn
• Cao su sẽ chịu tác động mạnh từ
mùa khô và có ít sức sống để bắt đầu
phát triển trong mùa mưa
• Có thể làm trì hoãn sự phát triển khi
độ ẩm đất rất thấp
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Rủi ro BĐKH (2050)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Tính
nhạy
ạy
nh
cảm

Giải
Giải thích (E )
Áp thấp nhiệt đới và bão
xảy ra thường xuyên

BÃO/GIÓ/BÃO NHIỆT ĐỚI
Cường
độ
mạnh
hơn
Khó dự báo tần suất bão
Mùa bão đến muộn hơn

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG
Dâng 3mm/năm trong vòng 20
năm qua
Dự báo dâng 1m vào năm 2100
5.

5

1

5

HSTXH này nằm sâu trong
đất liền nên không bị ảnh
hưởng trực tiếp bởi nước
biển dâng

Giải
Giải thích (S)
• Mùa bão đến muộn ảnh hưởng lớn
đến thời gian thu hoạch cao su
• Mùa mưa bão muộn kết hợp với
mưa lớn có thể dẫn đến lây lan dịch
bệnh
• Mùa mưa bão muộn kết hợp với
mưa lớn có thể làm giảm chất lượng
mủ cao su
• Bão nhiệt đới mạnh có thể làm gãy
cây (ví dụ cơn bão nhiệt đới cực
mạnh trong năm 2013)

1

MỨC ĐỘ
ĐỘ VÀ TẦM QUAN TRỌ
TRỌNG CỦ
CỦA HSTXH

Vị trí: Có mặt trên khắp các huyện trong tỉnh
Diện tích xấp xỉ: 18.000 ha
Dân số phụ thuộc vào HSTXH này – không rõ
6. KẾT LUẬ
LUẬN
Hệ sinh thái xã này là một nguồn thu nhập quan trọng cho cả các hộ gia đình và các công ty thương mại. HSTXH này là
một nguồn thu nhập quan trọng cho cả tiểu điền và công ty thương mại. HSTXH này cũng phần nào dễ bị tổn thương
trước bão và hạn hán, nhưng không hẳn được xem là ưu tiên cao cho đánh giá ở cấp vi mô.
Hình 5.15:
15: Vị
Vị trí xã Cự
Cự Nẫm
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Hình 5.16:
16: Cao su trong thờ
thời kỳ
kỳ thu hoạ
hoạch ở xã Cự
Cự Nẫm

Hình 5.7: Mộ
Một khu vự
vực rừ
rừng cao su tố
tốt ở xã Cự
Cự Nẫm, huyệ
huyện Bố
Bố Trạ
Trạch
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PHỤ
PHỤ LỤC 5.2D
5.2D:
2D: MÔ TẢ HSTXH 10A
10A CỦA QUẢ
QUẢNG BÌNH
Tên:
Tên: 10a - Ngườ
Người Kinh đánh bắ
bắt thủ
thủy sả
sản ven bờ
bờ tại vùng châu thổ
thổ và vùng biể
biển trong vòng 6 hả
hải lý
Ví dụ: xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
1.

Các mô tả
tả chính
Xã hội: Người Kinh, hầu hết là ngư dân nghèo, nhưng một số người có thu nhập tốt hơn từ chế biến và buôn bán, hoặc
là có các thuyền chế biền lớn, hoặc có từ hai thuyền trở lên.

Sinh thái: Tại Quảng Trạch, 78,2% tổng diện tích đất là khu vực vùng cao, 16,7% diện tích đất phù sa ở vùng đồng bằng
và khoảng 5,1% diện tích của huyện là vùng đất cát chạy dọc theo bờ biển, với tổng chiều dài đường bờ biển khoảng
32,4 km. Hai trong số những con sông chính của tỉnh - sông Gianh và sông Roòn chạy xuyên qua Quảng Trạch. HSTXH
này bao gồm các nước ven biển từ bờ cát đến khu vực trong vòng 6 hải lý ra biển, hoặc ở nơi nước có độ sâu tối đa là
khoảng 50m. Khu vực này có một số cỏ biển và rạn san hô cũng như đáy biển nông có cát. Các loài cá biển quan trọng
về mặt kinh tế được tìm thấy trong khu vực này.

Kinh tế: Diện tích 612km2 của huyện Quảng Trạch ở phía Bắc Quảng Bình có dân số khoảng 199.000 người (năm
2015) với mật độ dân số 325 người/km2. Trong tổng số lực lượng lao động 95.800 người, khoảng 7,2% đang làm việc
trong ngành thủy sản. Có 1.709 thuyền đánh cá ở huyện Quảng Trạch (2014), với hơn 80% thuyền đánh bắt ven bờ,
trong khi chỉ có 20% là thuyền lớn hơn đánh bắt tại biển sâu xa bờ. Các hoạt động kinh tế chính của HSTXH này là
đánh bắt gần bờ. Hoạt động này có thể được bổ sung bằng hoạt động nuôi cá và tôm trong ao trên vùng đất cát, và
trồng một số cây trồng hàng năm như khoai lang trên vùng đất cát, chế biến và buôn bán thủy sản cũng như cung cấp
dịch vụ hỗ trợ thủy sản (sửa chữa thuyền, đan lưới, v.v…).
2.

Dịch vụ
vụ hệ sinh thái
Bảng 5.16: Dị
Dịch vụ
vụ hệ sinh thái trong HSTXH ngườ
người Kinh đánh bắ
bắt gần bờ
bờ

TT

Xếp
hạng

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Cung ccấp
ấp trực tiếp
P1

Lương thực

5

Một phần các loài thủy sản được ngư dân đánh bắt sẽ được hộ
gia đình và cộng đồng tiêu thụ, phần còn lại được đưa vào chuỗi
thị trường

P2

Nước

3

Dịch chuyển đụn cát gây ra sự thay đổi độ sâu của nước ngầm

P3

Dược liệu

Không áp dụng

P4

Song mây

Không áp dụng

P5

Vật liệu xây dựng

Không áp dụng

P6

Năng lượng nước

Năng lượng sóng không được tận dụng để mang lại lợi ích gì

P7

Năng lượng sinh khối

Cỏ biển và tảo đôi khi được thu hoạch và sử dụng làm chất đốt

P8

Giao thông vận tải

5

Đi lại bằng thuyền và các hoạt động đánh cá sẽ không thực hiện
được nếu không có giao thông thủy

5

Khối lượng cácbon đi-ô-xít lớn hòa vào nước biển

Điều
Đi
ều tiết
R1

R2

R3
R4
R5

Cố định/ lưu giữ cácbon

Duy trì chất lượng nước

5

Duy trì chất lượng không
khí
Đệm khí hậu
Kiểm soát dịch bệnh và sâu
hại

Chất lượng nước quan trọng trong việc quyết định trữ lượng và
năng suất cá cho ngư dân đánh bắt; lũ lụt trong mùa mưa bão
làm thay đổi chất lượng nước; có nguy cơ ô nhiễm cao tại phần
lớn khu vực
Không áp dụng
Không áp dụng
Không áp dụng

Tái chế nước / khử độc

R7

Bảo vệ vật lý

Không áp dụng

R8

Kiểm soát dòng nước

Không áp dụng

R9

Kiểm soát dòng trầm tích

4

Chất thải sinh hoạt, công nghiệp và thương mại đều được xả ra
biển

R6

4

Dòng trầm tích và bãi triều quan trọng tại cửa sông Gianh và
sông Roòn; sự thay đổi trầm tích tại nước đáy của biển cũng rất
quan trọng
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TT

Xếp
hạng

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

bản)
Hỗ trợ (chức năng hệ sinh thái ccơ
ơb
ản)
S1

Chu trình cácbon

Không áp dụng

S2

Quang hợp/ sản xuất cơ
bản

Không áp dụng

S3

Chu trình dinh dưỡng

Không áp dụng

S4

Hình thành đất

Không áp dụng

S5

Chu kỳ nước

Không áp dụng

S6

Thụ phấn

Không áp dụng

S7

Phát tán hạt

Không áp dụng

thần
Văn hóa - tinh th
ần
C1

Tín ngưỡng - tâm linh

C2

Giải trí, thể thao, du lịch
sinh thái

C3

Khoa học, giáo dục

C4

Xây dựng lịch sử/dân tộc

C5
C6

Nghỉ ngơi/sức khỏe tinh
thần
Thẩm mỹ/cảm hứng nghệ
thuật

1

Rất nhiều khách du lịch thích đến thăm các bãi đánh cá ven biển

1

Rất nhiều nghệ sỹ có cảm hứng từ biển

3. Khí hậ
hậu và biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu
Mùa khô ở Quảng Trạch từ tháng 4 đến tháng 8 và mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3. Bão nhiệt đới, xói lở ven biển, hạn
hán và nhiễm mặn vào mùa hè là bốn vấn đề khí hậu chính hiện đang diễn ra. Biến đổi khí hậu có thể làm tăng thêm
những hiểm họa này, đồng thời tạo nên những tác động mới, đặc biệt thông qua những ảnh hưởng lâu dài của tăng
nhiệt độ nước và nồng độ axit biển sẽ có nhiều tác động đối với các loài thủy sản trọng điểm.
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Bảng 5.17: Tính phơi lộ
lộ và tính nhạ
nhạy cả
cảm củ
của HSTXH trên cát ven biể
biển trướ
trước biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu đượ
được dự
dự báo
Các biến
biến số và
và hiện
hiện tư
tượng của BĐKH

Mức độ
lộ diện

Bản chất nhạy cảm (mô tả)

Mức độ
nhạy
nhạy cảm

NHIỆT
NHI
ỆT ĐỘ
•
Mùa nóng ngày càng nóng hơn và
dài hơn

Trung
bình

•
•

Một số loài cá như cá mòi đến sớm hơn trong mùa
xuân
Nhiều khía cạnh về thức ăn, sinh sản và di trú của
rất nhiều loài sẽ bị ảnh hưởng do nhiệt độ tăng
VD: cá cơm và mực có thể hiệu quả hơn, có mòi và cá
thu có thể ít hiệu quả hơn

Cao

Tăng 2-3 OC năm 2050
Trung
bình

Số ngày
ngày nóng trêm 35oC tăng lên

•
•
•

Tăng hiện tượng tảo nở hoa và làm thiếu ô-xy
Thay đổi độ pH ở đáy nước tác động đến cá tầng đáy
Tăng hiện tượng tẩy tảo

Cao

LƯỢNG
LƯ
ỢNG MƯA
Mùa mưa ngày càng có lượng
lượng mưa
mưa
cao hơn

Trung
bình

Mưa lớn làm tăng độ đục của nước làm giảm sự thâm
nhập của ánh sáng mặt trời và ảnh hưởng đến quá trình
quang hợp của san hô và tảo biển

Trung
bình

Tăng 5% lượng mưa vào mùa hè tính đến năm 2050
Mùa khô đang ngày càng trở
trở nên
nên khô
hơn

Trung
bình

Không rõ, có thể có phần nào tính nhạy cảm của cá tầng
mặt

Thấp

Giảm 5% lượng mưa vào mùa xuân tính đến năm 2050
Hạn hán thư
thường xuyên
xuyên hơn

Trung
bình

Không rõ – có thể có phần nào tính nhạy cảm của cá
tầng mặt

Thấp

GIÓ VÀ BÃO
•
•
Vận tốc gió cao hơn
hơn

Cao
•

Tần suất bão
bão khó dự
dự báo hơn
hơn

Trung
bình

Mùa bão đến muộn hơn
hơn

Trung
bình

Bão nhiệt đới làm thay đổi dòng nước và thành
phần cá tầng đáy
Độ đục tăng lên làm giảm sự thâm nhập của ánh
sáng mặt trời và ảnh hưởng đến quá trình quang
hợp của san hô và tảo biển
Bão có thể phá hủy các tàu thuyền và nhà của ngư
dân

Sự khó dự báo khiến ngư dân gặp nhiều nguy hiểm hơn,
khó biết được khi nào thì họ không nên đi ra ngoài đánh
cá
Tính nhạy cảm có thể không thay đổi, do bão đến muộn
hơn

Trung
bình

Thấp

Thấp

NƯỚC
NƯ
ỚC BIỂN DÂNG

Trung bình 3mm/năm
3mm/năm trong vòng
vòng
20 qua

Cao

Do mực nước biển tăng, rừng ngập mặn, san hô và cỏ
biển sẽ phải di chuyển đến một địa điểm mới để duy trì
điều kiện thích nghi (độ sâu thích hợp để có được sự
thâm nhập ánh sáng mặt trời phù hợp cho san hô và cỏ
biển và hỗn hợp nước ngọt và nước mặn phù hợp cho
rừng ngập mặn)

Trung
bình
3mm/nă
m trong
vòng 20
năm qua

Tăng 1m đến
đến năm 2100
4. Quy mô và ttầ
trọ
hệ
hộ
ầm quan tr
ọng ccủ
ủa h
ệ sinh thái xã h
ội
Đánh bắt thủy hải sản là một ngành chính ở Việt Nam. Năm 2010, sản lượng đánh bắt là 2,5 triệu tấn, chiếm 4% GDP
cả nước. Tuy nhiên ngành đánh bắt cũng chịu rất nhiều sức ép. Trong giai đoạn từ năm 1990-2008, công suất theo mã
lực của hạm đội tàu thuyền đánh cá đã tăng lên 7 lần, trong khi sản lượng đánh bắt chỉ tăng ba lần. “Cá tạp” hiện được
ước lượng chiếm khoảng 60% trong tổng số đánh bắt trên biển. Hầu hết cá đó được tiêu thụ tại địa phương hoặc sử
dụng làm nước mắm hoặc thức ăn cho cá dùng trong ngành chăn nuôi thủy sản. Việc đánh bắt ‘cá tạp’ quá nhiều làm
mất cá giống và cá con của rất nhiều loài có giá trị, vì vậy, điều này đóng góp vào việc làm suy yếu các nguồn lực ven
biển. Hơn 100.000 tàu thuyền đánh cá nhỏ đang hoạt động trong khu vực gần bờ (trong vòng 6 hải lý) trên khắp Việt
Nam, và hầu hết tàu thuyền đó có công suất nhỏ hơn 50 mã lực. Trong khu vực trung tâm của bờ biển có 33.000 tàu
thuyền, với 75% trong số đó có công suất dưới 50 mã lực. Hầu hết các ngư cụ đang được sử dụng vi phạm quy định
hiện hành liên quan đến kích thước mắt lưới dẫn đến đánh bắt tỷ lệ cá tạp quá cao. Trong một số trường hợp, chất nổ
hoặc hóa chất được sử dụng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các rạn san hô và bãi đẻ trứng.
HSTXH đánh bắt thủy hải sản gần bờ này diễn ra dọc theo gần hết toàn bộ 116km bờ biển dài của tỉnh Quảng Bình, với
lao động chiếm khoảng 9% dân số của tỉnh, và đóng góp đáng kể vào lương thực an ninh và kinh tế của tỉnh. Tổng cộng
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có 18 xã ven biển có liên quan đến thủy sản. Số liệu năm 2011 cho thấy tổng cộng có 4.932 tàu thuyền đánh cá trong
đó 3.299 tàu thuyền có công suất dưới 20 mã lực và 395 tàu thuyền có công suất dưới 50 mã lực. Năm 2015 Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo 4.000 tàu thuyền (trong đó có 2.600 hoạt động ven bờ) đánh bắt 57.000 tấn cá
tại Quảng Bình. Khu trú ẩn khi bão đến là một vấn đề quan trọng. Đặc biệt là trong các khu vực đụn cát và các cửa sông.
Hiện nay chỉ có hai nơi trú ẩn, chỉ có thể chứa được 800 trong tổng số 4.000 tàu thuyền. Bồi lắng ở cửa sông cũng là
một vấn đề tại một số các cửa sông. Tại Nhật Lệ, đôi khi tàu thuyền không vào được và một số tàu thuyền lớn hơn phải
cập cảng tại Đà Nẵng.
Tại Quảng Bình, giống như toàn bộ bờ biển của Việt Nam, vẫn tồn tại cả thực hành đánh bắt quá mức và phương pháp
đánh bắt hủy diệt, đã gây thiệt hại nặng nề về đa dạng sinh học, chất lượng của nguồn tài nguyên và sự bền vững sinh
kế của nhiều cộng đồng ven biển. Chính sách gần đây đã giảm khoảng 300 tàu thuyền đánh cá gần bờ tại Quảng Bình
mỗi năm để bảo vệ nguồn tài nguyên gần bờ và đảm bảo sinh kế bền vững trong tương lai. Đồng quản lý cũng có thể
giúp thực thi các quy định và cải thiện tính bền vững của đánh bắt gần bờ. Nghị định số 33/2010/NĐ-CP của Chính
phủ năm 2010 chỉ định rõ chính quuyền địa phương và cộng đồng ngư dân khi tiếp cận vùng ven biển thì phải thực
hiện quan hệ đối tác mô hình đồng quản lý. Để đưa quy định này thành thành hành động, cộng đồng ngư dân địa
phương, cũng như chính quyền địa phương, sẽ cần sự hỗ trợ tăng cường năng lực để thực hiện những trách nhiệm
mới.
5. Kết luậ
luận
Hầu hết các hộ gia đình ngư dân đều tương đối nghèo, và phụ thuộc nhiều vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mặc
dù không có dữ liệu cụ thể, nhưng có thể mặc định là nguồn thủy sản tại Quảng Bình đang giảm xuống, cũng giống như
những nơi khác. Do vậy, những hộ gia đình nghèo đánh bắt ven bờ này dễ bị tổn thương nhất trong các nhóm dân số
của Quảng Bình, khiến HSTXH này cần được ưu tiên cao cho đánh giá ở cấp vi mô chi tiết.
Hình 5.8: Thuyề
Thuyền đánh cá tạ
tại huyệ
huyện Quả
Quảng Trạ
Trạch, tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình
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PHỤ
PHỤ LỤC 5.2E
5.2E:
2E: MÔ TẢ HSTXH CỦ
CỦA QUẢ
QUẢNG BÌNH
Tên: Lâm trườ
trường / Công ty lâm
lâm nghiệ
nghiệp
Rừng cận nhiệt đới (>700m) và rừng nhiệt đới (<700 m), Lâm trường bảo vệ rừng và trồng rừng sản xuất.
Ví dụ: Công ty Lâm nghiệp Long Đại
1.

Mô tả
tả chính

1.1. Xã hội
Có hai công ty lâm nghiệp tại Quảng Bình: Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại và Công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng
Bình. Những công ty này quản lý khoảng 124, 365 ha rừng, chiếm khoảng 21.6% tổng diện tích rừng của tỉnh Quảng
Bình.
Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại quản lý 96,142 ha rừng, trong đó gồm 68,548 ha rừng tự nhiên, 16,844 ha rừng
trồng, và 10,750 ha đất trống (REDD Việt Nam, 2014). Diện tích rừng do Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại quản lý
bao gồm lãnh thổ của các huyện Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh và Lệ Thủy.
Khoảng 2.000 hộ dân hợp tác với Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại. Sinh kế của khoảng 10 nghìn hộ dân phụ thuộc
vào các hoạt động từ rừng, bao gồm cả các nhóm dân tộc Vân Kiều ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.
Có 7 lâm trường (Khe Giữa, Trường Sơn, Ba Rền, Long Đại, Kiến Giang, Đồng Hới, Lâm trường thông Bố Trạch) và 4
công ty chế biến lâm sản tực thuộc Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại.
Quản lý rừng: Nhiệm vụ chính của Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại là: 1) Bảo vệ rừng, đặc biệt đối với diện tích
rừng 10.000 ha do Lâm trường Trường Sơn và Khe Giữa quản lý; 2) Trồng rừng: thông, keo, cao su; 3) Khai thác gỗ:
30.000 ha gỗ từ rừng tự nhiên thuộc Lâm trường Trường Sơn; 4) Khai thác và chế biến gỗ rừng trồng/ keo và thông
nhựa thông.

1.2. Sinh thái
Hệ sinh thái xã hội này bao gồm 2 loại hình hệ sinh thái rừng:

thườ
nhiệệt đ
đớ
núi> 700 m so với mặt nước biển: Rừng bao phủ trên các dãy núi cao của
Rừng lá rrộ
ộng thư
ờng xanh ccậận nhi
ới trên núi
dãy Trường Sơn, cao gần 700- >2000 m so với mặt nước biển, dọc biên giới Việt-Lào, phía Tây huyện Bố Trạch,
Quảng Ninh Lệ Thủy. Hầu hết rừng ở đây còn có giá trị đa dạng sinh học cao, nhiều loài có giá trị cao, và trữ lượng gỗ
giàu như Lim (Erythrophleum fordii), Sến (Madhuca pasquieri), Gụ đỏ (Sindora tonkinensis), Vàng tâm
(Manglietia fordiana), Ré Hương (Cinnamomum sp.), Gió (Michelia gioi), De (Castanopsis spp). Trong 60.000 ha rừng
tự nhiên do lâm trường Trường Sơn và lâm trường Khe Giữa quản lý, có khoảng 30,000 thuộc Lâm trường Trường
Sơn đã được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Công ty có kế hoạch cải thiện chất lượng rừng của Lâm trường Khe
Giữa để có được Chứng chỉ vào những năm tới. (Theo báo cáo của Công ty Long Đại năm 2015).
thườ
nhiệệt đ
đớ
đồ
Rừng thư
ờng xanh lá rrộ
ộng nhi
ới ẩm trên đ
ồi cao <700m- >10m so với mặt nước biển.: Hầu hết diện tích này là
rừng sản xuất, bao gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng (keo, cao su, thông). Công ty Long Đại đã giao đất rừng cho
khoảng 1.500 hộ dân bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng keo, cao su, chăm sóc và thu hoạch nhựa thông.

1.3. Kinh tế
Năm 2014, Công ty Long Đại xuất khẩu 1.100 tấn nhựa thông, 43.000 tấn nguyên liệu gỗ keo và trồng 154 ha cao su.
2014: kim ngạch xuất khẩu của Công ty là 1,23 triệu USD; đóng góp ngân sách quốc gia là 16 tỷ VND; lương công nhân
trung bình 3,5 triệu đồng/tháng.

1.4. Mối đe dọa do biến đổi khí hậu
Nắng nóng trong mùa hè kết hợp với gió Lào gây nguy cơ cháy rừng cao (đặc biệt rừng thông).
Bão/ lốc gây nguy cơ cao (rừng cao su, keo gãy/đổ).
Lượng mưa lớn/lũ lụt gây sạt lỡ đất, hư hỏng đường sá… gây khó khăn cho cán bộ bảo vệ rừng.
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2. Kết luậ
luận
Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại, 100% vốn nhà nước, sở hữu diện tích rừng giàu/tốt nhưng đóng góp vào ngân
sách quốc gia và trả lương cho người lao động khá thấp (16 tỷ VND/năm tương đương 200m3 gỗ lim và 3 ha rừng khai
thác chọn).
Hình 5.9: Rừng thông Công ty Lâm
Lâm Công nghiệ
nghiệp Long Đạ
Đại (t
(tháng 3, 2016)

111

Báo cáo 2 – Đánh giá tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình

PHỤ
PHỤ LỤC 5.3
5.3:ĐÁNH GIÁ DỊ
DỊCH VỤ
VỤ HỆ SINH THÁI CỦ
CỦA CÁC HSTXH ƯU TIÊN CỦA TỈ
TỈNH QUẢ
QUẢNG BÌNH
Dịch vụ
vụ HST do VQG PNKB (Di sả
sản thiên nhiên thế
thế giớ
giới) cung cấ
cấp, PNKB 11-5
Tóm tắ
tắt: HSTXH này không phụ thuộc nhiều vào đầu vào từ các HSTXH khác, vì bản thân nó đã là một nguồn cung lớn các dịch vụ môi trường hỗ trợ cho các HSTXH khác và các hoạt động
kinh tế diễn ra tại các hệ sinh thái này. Rừng và núi đá vôi PNKB rất quan trọng trong việc cung cấp nước và điều tiết nước cho những người sử dụng ở hạ nguồn, là nơi lưu giữ cácbon cực kỳ
quan trọng, và mang lại nhiều cơ hội cho nghiên cứu khoa học và du lịch. Chúng cũng rất quan trọng trong việc cung cấp một số dịch vụ hệ sinh thái khác.

TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ
HST

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

3

Mặc dù lượng lương thực tự nhiên được cung cấp đang ngày càng
giảm, nhưng nó vẫn là nguồn lương thực quan trọng cho người và vật
nuôi tại địa phương

Dịch vụ cung cấp
Lương thực

Rừng cung cấp lương thực (động vật hoang dã, măng tre,
chuối rừng, nấm, v.v.) cho người và vật nuôi

P2

Nước

Rừng giúp hình thành suối, cung cấp nước cho những cư
dân trong rừng và các cộng đồng hạ nguồn và người
dùng khác. Nguồn cung nước từ PNKB cực kỳ quan trọng
cho một số HSTXH hạ nguồn và HSTXH khác

Bản thân HSTXH

5

P3

Dược liệu

Một số loài cây trong rừng có thể được sử dụng làm
dược liệu, đặc biệt là cho các cộng đồng dân tộc thiểu số
sống gần hoặc trong rừng

Bản thân HSTXH

2

P4

Song mây

Bản thân HSTXH

3

Mặc dù số lượng song mây đang giảm, nhưng rổ rá làm bằng song
mây rất phổ biến tại các hộ gia đình vùng đệm PNKB

P5

Vật liệu xây
dựng

Gỗ rừng có thể được dùng để làm nhà

Bản thân HSTXH

2

Lấy gỗ bất hợp pháp để làm nhà và để bán vẫn diễn ra nhưng ít hơn
trước đây

P6

Năng lượng
nước

Hiếm

P7

Năng lượng sinh
khối

Rừng cung cấp củi cho người dân địa phương

P8

Giao thông vận
tải

P1

Thu lượm song mây để làm rổ rá và để bán

Bản thân HSTXH

Cùng với các HST rừng khác và với diện tích rộng lớn, rừng trên núi
đá vôi < 700 m cung cấp nước, hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp và
các hoạt động kinh tế khác tại vùng đệm PNKB
Mặc dù hệ thống y tế hiện đã về đến thôn nhưng người dân vẫn dùng
một số loại cây dược liệu trong rừng để chữa các loại bệnh nhẹ

0
Bản thân HSTXH

Hiếm

3

Củi rừng vẫn là một nguồn nhiên liệu quan trọng trong nấu ăn và
sưởi ấm tại vùng đệm PNKB

0

Dịch vụ điều tiết
R1

Cố định/lưu giữ
cácbon

Rừng hấp thu và lưu trữ cácbon trong sinh khối

Bản thân HSTXH

5

Với diện tích rộng lớn, rừng PNKB đóng góp lớn vào việc hấp thu và
lưu giữ cácbon và giảm CO2 trong không khí. Đây là một dịch vụ môi
trường toàn cầu

R2

Duy trì chất

Rừng và núi đá vôi PNKB đóng vai trò quan trọng trong

Bản thân HSTXH

3

Các hệ sinh thái rừng tại PNKB, rừng trên đá vôi <700 m cung cấp
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TT

Dịch vụ chính
lượng nước

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ
HST

Xếp
hạng

việc duy trì chất lượng nước, đặc biệt là cung cấp nước
cho các HSTXH hạ nguồn

dịch vụ để bảo vệ các HSTXH xung quanh, hỗ trợ sản xuất nông
nghiệp và các hoạt động kinh tế khác trong vùng

R3

Duy trì chất
lượng không khí

R4

Đệm khí hậu

Rừng có thể mang lại tiểu khí hậu ưa thích cho khu vực

R5

Kiểm soát bệnh
dịch và sâu hại

Không rõ

0

R6

Tái chế nước /
khử độc

Không rõ

0

R7

Bảo vệ vật lý

Rừng có thể mang lại dịch vụ bảo vệ chống lại tổn hại vật
lý

Kiểm soát dòng
nước

Rừng đóng vai trò như bọt biển: thấm nước vào mùa
mưa và tiết nước vào mùa khô, điều tiết dòng nước, cung
cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và các hoạt động
kinh tế khác tại các HSTXH xung quanh và các HSTXH hạ
nguồn

Kiểm soát dòng
trầm tích

Cây rừng có rễ khỏe có thể giúp giảm xói mòn đất, do đó
kiểm soát dòng chảy trầm tích ở các dòng suối, cung cấp
dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và các hoạt động
kinh tế khác tại các HSTXH xung quanh và các HSTXH hạ
nguồn

R8

R9

Giải
Giải thích xếp hạng

Bản thân HSTXH

3

Cùng các hệ sinh thái rừng khác, rừng trên đá vôi <700 m đóng góp
vào việc duy trì không khí trong lành trong và ngoài HSTXH

Bản thân HSTXH

3

Với diện tích rộng lớn, rừng trên núi đá vôi < 700 m có thể thay đổi
tiểu khí hậu gần các HSTXH, hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp và các
hoạt động kinh tế khác

Bản thân HSTXH

Bản thân HSTXH

3

3

Các hệ sinh thái rừng tại PNKB, rừng trên đá vôi <700 m cung cấp
dịch vụ để bảo vệ các HSTXH xung quanh, hỗ trợ sản xuất nông
nghiệp và các hoạt động kinh tế khác trong vùng
Hệ sinh thái rừng tại PNKB đóng một vai trò quan trọng trong việc
điều tiết dòng nước, nhiều chỗ tại PNKB là đá vôi rỗ và nước chảy
qua rất nhanh

Hệ sinh thái rừng tại PNKB, cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông
nghiệp và các hoạt động kinh tế khác tại các HSTXH khác xung quanh
Bản thân HSTXH

3

Dịch vụ hỗ trợ
S1

Chu trình cácbon

Rừng PNKB đóng một vai trò quan trọng trong chu trình
cácbon

Bản thân HSTXH

4

S2

Quang hợp, sản
xuất cơ bản

Rừng PNKB là một nguồn sản xuất cơ bản quan trọng

Bản thân HSTXH

4

S3

Chu trình dinh
dưỡng

Rừng PNKB đóng vai trò quan trọng trong chu trình dinh
dưỡng

Bản thân HSTXH

4

S4

Hình thành đất

Rừng PNKB đóng vai trò quan trọng trong hình thành
đất

Bản thân HSTXH

4
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TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ
HST

Xếp
hạng

S5

Chu trình nước

Rừng PNKB đóng vai trò quan trọng trong chu trình
nước

Bản thân HSTXH

4

S6

Thụ phấn

Côn trùng và động vật thụ phấn ở PNKB cung cấp dịch vụ
quan trọng cho các cánh đồng xung quanh

Bản thân HSTXH

4

S7

Phát tán hạt
giống

Chim, dơi, và các loại động vật khác phát tán hạt giống,
cung cấp dịch vụ quan trọng hỗ trợ tái tạo ruộng bỏ hóa
liền kề với rừng

Bản thân HSTXH

4

Giải
Giải thích xếp hạng
Là nguồn bốc hơi nước chính

Dịch vụ văn hóa
C1

Tín ngưỡng tâm linh

Có một số điểm tín ngưỡng trong vườn quốc gia

Bản thân HSTXH

2

C2

Giải trí, thể thao,
du lịch sinh thái

PNKB là một điểm đến quan trọng của du khách

Bản thân HSTXH

5

Rừng PNKB và các hang động đóng góp to lớn vào vẻ đẹp phong cảnh
cho du lịch VQG PNKB
Nhiều nghiên cứu đã được triển khai tại PNKB gồm các hệ thống
hang động và các loài sống trong hang. Rất nhiều loài mới trong khoa
học đã được tìm thấy tại PNKB. Tự nhiên, nguyên vẹn, hiếm, rừng
thông trên 500 tuổi phân bố tại độ cao 700-1000 m là nguồn quý
hiếm cho khoa học và giáo dục

C3

Khoa học, giáo
dục

Rừng và các hang động đem lại cơ hội cho hoạt động
nghiên cứu khoa học và giáo dục

Bản thân HSTXH

5

C4

Xây dựng lịch
sử/dân tộc

Có một số điểm quan trọng liên quan đến chiến tranh
chống Mỹ

Bản thân HSTXH

4

C5

Nghỉ ngơi/sức
khỏe tinh thần

Vườn quốc gia tạo cơ hội cho mọi người nghỉ ngơi, có lợi
cho sức khỏe tinh thần

Bản thân HSTXH

3

C6

Thẩm mỹ/cảm
hứng nghệ thuật

Cảnh vật núi đá vôi hung vĩ có thể đặc biệt truyền cảm
hứng cho nghệ sỹ

Bản thân HSTXH

3
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Dịch vụ
vụ hệ sinh thái quan trọ
trọng đố
đối vớ
với HSTXH ngườ
người dân tộ
tộc thiể
thiểu số
số canh tác nương rẫ
rẫy quy mô nhỏ
nhỏ và thu hái lượ
lượm
Tóm tắ
tắt:
Rừng cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong việc cung cấp nguồn nước sạch dồi dào, và củi cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nó cũng rất quan trọng đối với hoạt động tôn giáo và tâm linh, và cung
cấp cho họ lượng lương thực tự nhiên quan trọng cũng như cung cấp gỗ làm vật liệu xây dựng. Ruộng canh tác nông nghiệp gần rừng được lợi nhiều do gần các loài côn trùng và động vật thụ
phấn, và kiểm soát sâu bệnh bằng biện pháp sinh học. Các loài trong rừng phát tán hạt giống hỗ trợ tái tạo ruộng bỏ hóa nhanh chóng, điều này ngày càng trở nên quan trọng do chu kỳ bỏ hóa
đã được chính phủ giảm xuống còn 5 năm.
TT

Dịch vụ chính

Nguồn
Nguồn dịch vụ
HST

Mô tả
tả

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

Dịch vụ cung cấp
Lương thực

Rừng cung cấp lương thực (động vật hoang dã, măng
tre, chuối rừng, nấm, v.v.) cho người và vật nuôi

Bản thân HSTXH

3

Mặc dù lượng lương thực tự nhiên được cung cấp đang ngày càng
giảm, nhưng nó vẫn là nguồn lương thực quan trọng cho người và
vật nuôi tại địa phương, đặc biệt là khi bị mất mùa

Nước

Rừng giúp hình thành suối, cung cấp nước cho sinh
hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số

Bản thân HSTXH

5

Mưa có thể cung cấp thêm lượng nước, nhưng suối vẫn là nguồn
cung cấp nước chính cho sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số

Dược liệu

Một số cây trong rừng được sử dụng để làm thuốc cho
đồng bào dân tộc thiểu số

Bản thân HSTXH

3

Mặc dù hệ thống y tế hiện đã về đến thôn nhưng người dân vẫn
dùng một số loại cây dược liệu trong rừng để chữa các loại bệnh
nhẹ

P4

Song mây

Thu lượm song mây để làm rổ rá và để bán

Bản thân HSTXH

2

Số lượng song mây ngày càng giảm

Vật liệu xây
dựng

Các hộ gia đình vẫn được phép chặt 5m3 cây rừng để
làm nhà mới

Bản thân HSTXH

P5
P6

Năng lượng
nước

Một số cộng đồng tận dụng dòng nước suối trong rừng
để phát thủy điện quy mô nhỏ cho hộ gia đình dùng

Bản thân HSTXH

1

Rất ít hộ gia đình thực sự sử dụng dịch vụ này

P7

Năng lượng sinh
khối

Rừng cung cấp củi cho người địa phương

Bản thân HSTXH

5

Củi rừng hầu như là một nguồn nhiên liệu duy nhất cho nấu ăn và
sưởi ấm tại vùng cao

P8

Giao thông vận
tải

P1

P2
P3

Hiếm

Chính phủ khuyến khích và hỗ trợ dân tộc thiểu số làm nhà hiện
đại bằng gạch và xi-măng. Dùng gỗ làm vật liệu xây dựng đang
ngày càng giảm

0

Dịch vụ điều tiết

R1

Cố định/lưu giữ
cácbon

Không được nhìn nhận là có lợi cho cư dân trong rừng

Bản thân HSTXH

0

Rừng (và đất nương rẫy tái tạo) lưu giữ/cố định một lượng
cácbon lớn, đây là một dịch vụ hệ sinh thái toàn cầu, nhưng không
mang lại lợi ích trực tiếp cho cư dân trong rừng – điều này có thể
thay đổi bằng cách giới thiệu cách thu xếp chi trả dịch vụ hệ sinh
thái

R2

Duy trì chất

Rừng làm giảm lượng trầm tích trong dòng nước, lọc

Bản thân HSTXH

4

Hầu hết nước mà người dân tộc thiểu số sử dụng cho cuộc sống
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TT

R3

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

lượng nước

chất ô nhiễm vào cải thiện chất lượng nước

Duy trì chất
lượng không khí

Không rõ

Đệm khí hậu

Rừng có thể mang lại tiểu khí hậu ưa thích cho đồng lúa
xung quanh

R5

Kiểm soát bệnh
dịch và sâu hại

Rừng là một nguồn côn trùng có thể thực hiện kiểm
soát sâu bệnh bằng biện pháp sinh học cho các cánh
đồng xung quanh, và có dơi ăn sâu bọ để kiểm soát
muỗi và các quần thể côn trùng có hại khác

R6

Tái chế nước/
khử độc

Không rõ

R7

Bảo vệ vật lý

R8
R9

R4

Nguồn
Nguồn dịch vụ
HST

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng
hằng ngày của họ và cho sản xuất nông nghiệp được lấy từ suối.
Chất lượng nước trực tiếp tác động đến sức khỏe con người và
năng suất cây trồng

Bản thân HSTXH

3

Các cây trồng dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Do khí hậu
ngày càng nóng lên trong những năm gần đây, rừng có thể giúp
giảm tác động của biến đổi khí hậu đối với cây trồng cạnh rừng
bằng cách giảm mức phơi lộ của đồng lúa trước tác động của biến
đổi khí hậu
Dịch vụ này khá quan trọng đối với người dân địa phương và
những cánh đồng nông nghiệp gần rừng

Bản thân HSTXH

3

Rừng mang lại sự bảo vệ trước gió Lào nóng và các loại
gió mạnh khác tại những địa điểm nhất định

Bản thân HSTXH

2

Vào mùa hè, gió Lào rất mạnh. Chỉ có rừng mới cứu giúp được
người dân địa phương sống ở gần đó

Kiểm soát dòng
nước

Rừng đóng vai trò như bọt biển: thấm nước vào mùa
mưa và tiết nước vào mùa khô, điều tiết dòng nước

Bản thân HSTXH

3

Thiếu độ che phủ rừng sẽ làm giảm lượng nước tại các con suối,
tác động tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày của dân địa phương và
canh tác nông nghiệp của họ

Kiểm soát dòng
trầm tích

Cây rừng có rễ khỏe có thể giúp giảm xói mòn đất, do đó
kiểm soát dòng chảy trầm tích ở các dòng suối

Bản thân HSTXH

2

Tác động gián tiếp đến năng suất cây trồng

Dịch vụ hỗ trợ
S1

Chu trình cácbon

Rừng đóng vai trò quan trọng trong chu trình cácbon
nhưng dịch vụ này không có lợi trực tiếp cho cư dân
trong rừng

Bản thân HSTXH

0

Không quan trọng trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số

S2

Quang hợp, sản
xuất cơ bản

Rừng là một nguồn sản xuất cơ bản, nhưng chỉ một
phần nhỏ trong đó có lợi trực tiếp cho cộng động địa
phương

Bản thân HSTXH

1

S3

Chu trình dinh
dưỡng

Rừng và đất bỏ hóa đang tái tạo đóng vai trò quan trọng
trong chu trình dinh dưỡng

Bản thân HSTXH

3

Không quan trọng trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số

Chu kỳ bỏ hóa hiện giảm xuống còn 5 năm, ảnh hưởng đến dịch
vụ sinh thái này
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TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ
HST

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng
Chu kỳ bỏ hóa hiện giảm xuống còn 5 năm, ảnh hưởng đến dịch
vụ sinh thái này

S4

Hình thành đất

Rừng và đất bỏ hóa đang tái tạo đóng vai trò quan trọng
trong chu trình dinh dưỡng

Bản thân HSTXH

3

S5

Chu trình nước

Rừng đóng vai trò quan trọng trong chu trình nước

Bản thân HSTXH

3

S6

Thụ phấn

Côn trùng, chim, dơi, trong rừng có thể giúp xúc tiến
quá trình thụ phấn tại cánh đồng của đồng bào dân tộc
thiểu số

Bản thân HSTXH

3

Côn trùng và động vật thụ phấn rất quan trọng cho một số cây
trồng

S7

Phát tán hạt
giống

Chim, dơi, sóc, chồn, khỉ, vượn và các loài khác tạo điều
kiện phát tán hạt giống từ rừng để phục hồi đất bỏ hóa
trở về điều kiện rừng nhanh chóng

Bản thân HSTXH

4

Chu kỳ bỏ hóa hiện giảm xuống còn 5 năm, nghĩa là dịch vụ hệ
sinh thái này giờ đây còn quan trọng hơn trước kia

Dịch vụ văn hóa

C1

Tín ngưỡng –
tâm linh

Rừng có những nơi riêng được xem là khu rừng thiêng
hoặc những khu gắn với tâm linh nhất định hoặc liên
quan đến tâm linh, quan trọng cho người dân tộc thiểu
số hành đạo.

C2

Giải trí, thể thao,
du lịch sinh thái

Rừng mang lại vẻ đẹp phong cảnh làm cơ sở cho du lịch
sinh thái

C3

Khoa học, giáo
dục

Rừng mang lại cơ hội cho hoạt động nghiên cứu khoa
học và giáo dục

1

C4

Xây dựng lịch
sử/dân tộc

Hiếm

0

C5

Nghỉ ngơi/sức
khỏe tinh thần

Hiếm

0

C6

Thẩm mỹ/cảm
hứng nghệ thuật

Không rõ

0

Bản thân HSTXH

4

2

Lễ khấn thần linh trong rừng là một phần quan trọng trong cuộc
sống của người dân tộc thiểu số

Cảnh đẹp vùng cao hấp dẫn du khách tới thăm, mang lại thêm
phần nào thu nhập cho người dân tộc thiểu số
Dịch vụ này không quan trọng lắm đối với dân tộc thiểu số vùng
cao

Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy sử dụng thời gian trong
các điều kiện tự nhiên có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện
sức khỏe tinh thần của người sống ở thành thị – nhưng dù sao
người dân tộc thiểu số cũng luôn sống gần rừng
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Dịch vụ
ại thung lũng
vụ hệ sinh thái quan trọ
trọng đố
đối vớ
với HSTXH ngườ
người Kinh trồ
trồng lúa và các cây trông khác (keo, cam quýt, cao su, chè) ttạ
lũng trong đấ
đất liề
liền quy mô nhỏ
nhỏ
Tóm tắ
tắt: HSTXH này phụ thuộc nhiều vào các dịch vụ hệ sinh thái từ các HSTXH khác, đặc biệt là lưu vực thượng nguồn, và rừng tự nhiên là một nguồn cung cấp nước, và phần nào bảo vệ vật
lý, cũng như dịch vụ thụ phấn và kiểm soát sâu bệnh với các tầm quan trọng khác nhau (tùy vào khoảng cách từ rừng). Rừng trồng trong HSTXH này, mặc dù không phải là hệ sinh thái tự
nhiên, nhưng có thể cung cấp một số loại dịch vụ hệ sinh thái có lợi gồm cung cấp vật liệu xây dựng và củi đốt, cũng như cố định ni-tơ trong đất thông qua cây sắn và phần nào bảo vệ khỏi xói
mòn (mặc dù dịch vụ này giảm do chu kỳ luân canh thu hoạch ngắn hạn của rừng trồng).
TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

Dịch vụ cung cấp
Lương thực
P1
Nước
P2

Một số lượng nhỏ hệ sinh thái tự nhiên còn lại trong
HSTXH này không trực tiếp cung cấp lượng thực cho
người dân sống trong HSTXH này
Hầu hết nước người dân dùng trong đời sống và sản xuất
được lấy từ sông bắt nguồn từ rừng trên cao

Bản thân HSTXH

1

Rừng tự nhiên có
đường phân nước
tại các HSTXH khác

5

Dược liệu

Không rõ/Không quan trọng

0

Song mây

Không rõ/Không quan trọng

0

Vật liệu xây dựng

Bản thân HSTXH

Năng lượng nước

Rừng trồng có thể cung cấp gỗ cho các công trình nhỏ
của hộ gia đình tại địa phương
Không rõ/Không quan trọng

P7

Năng lượng sinh
khối

Rừng trồng cung cấp củi cho dân địa phương qua hoạt
động cắt tỉa

Bản thân HSTXH

P8

Giao thông vận tải

Hiếm/không quan trọng

P3
P4
P5
P6

1
0
3

Lúa, cây trồng hàng năm khác, cây ăn quả trồng trong HSTXH
này, có tầm quan trọng cao, nhưng đó không phải dịch vụ hệ sinh
thái tự nhiên
Mưa có thể cung cấp một phần nước, còn lại nước chủ yếu từ
sông phục vụ cho con người và các hoạt động sản xuất tại HSTXH
này
Không có bằng chứng rõ ràng về việc sử dụng dược liệu tự nhiên
trong HSTXH này
Không có bằng chứng rõ ràng về việc sử dụng song mây tự nhiên
trong HSTXH này
Gỗ sản xuất trong HSTXH này hầu hết dùng để bán, không để xây
dựng
Không có bằng chứng sử dụng năng lượng nước trong HSTXH
này
Củi từ rừng trồng vẫn là một nguồn nhiên liệu quan trọng trong
nấu ăn và sưởi ấm tại HSTXH này

0

Dịch vụ điều tiết
R1

Cố định/lưu giữ
cácbon

Rừng trồng, cây màu có thể lưu giữ cácbon trong sinh
khối nhưng ít quan trọng đối với các hoạt động của con
người và kinh tế tại HSTXH này

Bản thân HSTXH

0

R2

Duy trì chất lượng
nước

Rừng làm giảm lượng trầm tích trong dòng nước, lọc
chất ô nhiễm vào cải thiện chất lượng nước

Rừng tự nhiên có
đường phân nước
tại các HSTXH khác

4

R3

Duy trì chất lượng
không khí

Không rõ

R4

Đệm khí hậu

Rừng có thể mang lại tiểu khí hậu ưa thích cho đồng lúa
và vườn cây

Chất lượng nước trực tiếp tác động đến sức khỏe con người và
năng suất cây trồng

0
Rừng tự nhiên có
đường phân nước
tại các HSTXH khác

3

Cây nông nghiệp dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Do khí
hậu trở nên ngày càng nóng hơn trong những năm gần đây, rừng
trồng tại HSTXH này có thể giúp giảm tác động của khí hậu lên
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TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng
những loại cây trồng cạnh rừng

R5

Kiểm soát bệnh dịch
và sâu hại

Rừng là một nguồn côn trùng có thể thực hiện kiểm soát
sâu bệnh bằng biện pháp sinh học cho các cánh đồng
xung quanh, và có dơi ăn sâu bọ để kiểm soát muỗi và
các quần thể côn trùng có hại khác

R6

Tái chế nước / khử
độc

Không rõ

R7

Bảo vệ vật lý

Rừng giúp bảo vệ chống xói lở đất, gió nóng, sạt lở đất
xuống các cánh đồng và ruộng dưới đồi

R8

Kiểm soát dòng
nước

Rừng đóng vai trò như bọt biển: thấm nước vào mùa
mưa và tiết nước vào mùa khô, điều tiết dòng nước

R9

Kiểm soát dòng
trầm tích

Cây rừng trồng có rễ khỏe có thể giúp giảm xói mòn đất,
do đó kiểm soát dòng chảy trầm tích ở các dòng suối

Rừng tự nhiên có
đường phân nước
tại các HSTXH khác

Rừng tự nhiên có
đường phân nước
tại các HSTXH khác
Rừng tự nhiên có
đường phân nước
tại các HSTXH khác
Bản thân HSTXH

2

Đồn điền cao su và tiêu có vẻ không cung cấp dịch vụ này cho
ruộng lúa và cây khác. Rừng tự nhiên có đường phân nước thì có
cung cấp nhưng chúng ở khá xa cánh đồng, nên hiệu quả kiểm
soát sâu bệnh bị giảm đi

Dịch vụ này rất quan trọng đối với tất cả các cây nông nghiệp
4
Dịch vụ này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng
3

2

Thu hoạch rừng trồng theo chu kỳ luân canh ngắn làm giảm hiệu
quả của dịch vụ này vì diện tích đất trống lớn bị phơi lộ do thu
hoạch

Dịch vụ hỗ trợ
S1
S2
S3
S4
S5

S6

S7

Chu trình cácbon
Quang hợp, sản xuất
cơ bản
Chu trình dinh
dưỡng

Hiếm/không quan trọng

0

Hiếm/không quan trọng

0

Keo là một loài cố định ni-tơ

1

Hình thành đất

Hiếm/không quan trọng

0

Chu trình nước

Hiếm/không quan trọng

0

Thụ phấn

Côn trùng, chim, dơi, trong rừng có thể giúp xúc tiến quá
trình thụ phấn tại cánh đồng của đồng bào dân tộc thiểu
số

Phát tán hạt giống

Chim, dơi, sóc, chồn, khỉ, vượn và các loài khác tạo điều
kiện phát tán hạt giống từ rừng nhưng dịch vụ này
không có nhiều giá trị tại HSTXH này

Bản thân HSTXH,
Rừng tự nhiên có
đường phân nước
tại các HSTXH khác
Bản thân HSTXH,
Rừng tự nhiên có
đường phân nước

4

1

Côn trùng và chim thụ phấn rất quan trọng đối với rất nhiều loại
cây trồng nhưng hiệu quả phụ thuộc vào khoảng cách từ rừng
đến ruộng. Sự đa dạng các loài côn trùng, chim và dơi trong rừng
trồng thấp hơn rừng tự nhiên nên giá trị này của rừng trồng thấp
hơn rừng tự nhiên
Hầu hết cây là do nông dân trồng, phát tán hạt giống tự nhiên có
ít tầm quan trọng đối với HSTXH này
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TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

Dịch vụ văn hóa
Tín ngưỡng/ tâm
linh
Giải trí, thể thao, du
lịch sinh thái

C1
C2
C3

Khoa học, giáo dục
Xây dựng lịch sử/
dân tộc
Nghỉ ngơi/ sức khỏe
tinh thần
Thẩm mỹ/ cảm
hứng nghệ thuật

C4
C5
C6

Không rõ

0

Không rõ

0

Hệ sinh thái nông nghiệp có thể mang lại cơ hội cho các
hoạt động nghiên cứu khoa học và giáo dục
Hiếm/không quan trọng

Bản thân HSTXH

1

Rất ít hộ gia đình người Kinh
Cảnh đẹp vùng cao hấp dẫn du khách tới thăm, mang lại thêm
phần nào thu nhập cho người dân tộc thiểu số
Dịch vụ này có vẻ quan trọng đối với cộng đồng nghiên cứu khoa
học hơn là cộng đồng người dân

0

Hiếm/không quan trọng

0

Hiếm/không quan trọng

0

Dịch vụ
vụ hệ sinh thái quan trọ
trọng đố
đối vớ
với ngườ
người Kinh trồ
trồng lúa quy mô nhỏ
nhỏ ở đồng bằ
bằng ven biể
biển có tướ
tưới tiêu, HSTXN 6a Quả
Quảng Bình
Tóm tắ
tắt:
HSTXH này phụ thuộc nhiều vào hệ sinh thái rừng thượng nguồn vì nguồn cung nước cho trồng lúa. Bản thân đồng lúa cũng có thể cung cấp một số thực phẩm tự nhiên như cá, cua, ếch,... có
thể sống trong ruộng lúa (mặc dù gia tăng sử dụng các hóa chất trong trồng lúa sẽ giảm nguồn cung cấp thực phẩm tự nhiên này).
TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

Dịch vụ cung cấp
Lương thực

Một số loại cá, cua, ếch,... có thể sống trong ruộng lúa

Bản thân HSTXH

2

Lúa là một loại lương thực rất quan trọng cho người dân sống
trong HSTXH này, nhưng không sinh ra từ dịch vụ sinh thái tự
nhiên

Nước

Hầu hết nước dùng cho cuộc sống hàng ngày và các hoạt động
sản xuất trong HSTXH này lấy từ sông bắt nguồn từ rừng
thượng nguồn

Rừng tự nhiên có
đường phân nước tại
các HSTXH khác

5

Mưa có thể cung cấp thêm lượng nước, nhưng sông vẫn là
nguồn cung cấp nước chính cho người dân và hoạt động sản
xuất nông nghiệp trong HSTXH này

P3

Dược liệu

Không rõ/Không quan trọng

0

P4

Song mây

Không rõ/Không quan trọng

0

P5

Vật liệu xây dựng

Không rõ/Không quan trọng

0

P1

P2
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TT
P6

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Năng lượng nước

Không rõ/Không quan trọng

Năng lượng sinh khối

Không rõ/không quan trọng

Giao thông vận tải

Hiếm/không quan trọng

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp hạng

Bản thân HSTXH

0

Không có bằng chứng về việc sử dụng năng lượng nước cho
HSTXH này

0

Mặc dù rơm có thể sử dụng để nấu nhưng nay không còn là
một nguồn nhiên liệu phổ biến cho nấu ăn và sưởi ấm trong
HSTXH này nữa. Nó cũng không phải là một dịch vụ hệ sinh
thái tự nhiên

P7

P8

Giải
Giải thích xếp hạng

0

Dịch vụ điều tiết
R1

Cố định/lưu giữ cácbon

Không quan trọng

0

R2

Duy trì chất lượng nước

Rừng làm giảm lượng trầm tích trong dòng nước, lọc chất ô
nhiễm vào cải thiện chất lượng nước

R3

Duy trì chất lượng
không khí

Không rõ

R4

Đệm khí hậu

Rừng có thể mang lại tiểu khí hậu ưa thích cho ruộng lúa.
(Ruộng lúa phát thải một lượng lớn khí mêtan, là loại khí nhà
kinh chính gây biến đổi khí hậu).

R5

Kiểm soát bệnh dịch và
sâu hại

Không rõ

0

R6

Tái chế nước/ khử độc

Không rõ

0

R7

Bảo vệ vật lý

Rừng giúp bảo vệ chống xói lở đất, gió nóng, sạt lở đất xuống
các cánh đồng và ruộng dưới đồi

Rừng tự nhiên trong
các HSTXH khác

2

R8

Kiểm soát dòng nước

Rừng đóng vai trò như bọt biển: thấm nước vào mùa mưa và
tiết nước vào mùa khô, điều tiết dòng nước

Rừng tự nhiên có
đường phân nước tại
các HSTXH khác

1

R9

Kiểm soát dòng trầm
tích

Cây rừng có rễ khỏe có thể giúp giảm xói mòn đất, do đó kiểm
soát dòng chảy trầm tích ở các dòng suối

Rừng tự nhiên có
đường phân nước tại
các HSTXH khác

1

Rừng tự nhiên có
đường phân nước tại
các HSTXH khác

2

Chất lượng nước ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân
và năng suất cây trồng. Tuy nhiên, dịch vụ này đang giảm cùng
với sự xuống cấp của rừng tự nhiên có đường phân nước

0
Rừng tự nhiên trong
các HSTXH khác

Không có diện tích rừng tự nhiên lớn đáng kể nào gần với hầu
hết các khu trồng lúa vùng đất thấp

2

Không có diện tích rừng tự nhiên lớn đáng kể nào gần với hầu
hết các khu trồng lúa vùng đất thấp
Không có diện tích rừng tự nhiên lớn đáng kể nào gần với hầu
hết các khu trồng lúa vùng đất thấp
Dịch vụ này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng

Dịch vụ hỗ trợ
S1

Chu trình cácbon

Hiếm/không quan trọng

0
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TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

S2

Quang hợp, sản xuất cơ
bản

Hiếm/không quan trọng

0

S3

Chu trình dinh dưỡng

Hiếm/không quan trọng

0

S4

Hình thành đất

Hiếm/không quan trọng

0

S5

Chu trình nước

Hiếm/không quan trọng

0

S6

Thụ phấn

Hiếm/không quan trọng

0

S7

Phát tán hạt giống

Hiếm/không quan trọng

0

Phát tán hạt giống rất quan trọng đối với một số loại cây trồng

2

Mặc dù đây là dịch vụ của hệ thống đồng lúa, nhưng không
phải là hệ sinh thái tự nhiên nguyên sinh

Dịch vụ văn hóa
Một số truyền thống và hoạt động nghi lễ gắn liền với lịch
trồng và thu hoạch lúa hàng năm

C1

Tín ngưỡng - Tâm linh

C2

Giải trí, thể thao, du lịch
sinh thái

Hiếm/không quan trọng

C3

Khoa học, giáo dục

Hiếm/không quan trọng

C4

Xây dựng lịch sử/ dân
tộc

Hiếm/không quan trọng

C5

Nghỉ ngơi/ sức khỏe
tinh thần

Hiếm/không quan trọng

C6

Thẩm mỹ/ cảm hứng
nghệ thuật

Hiếm/không quan trọng

Bản thân HSTXH

0
0
0
0
0
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Dịch vụ
vụ hệ sinh thái quan trọ
trọng đố
đối vớ
với nuôi trồ
trồng thủ
thủy sả
sản ao hồ
hồ và lồ
lồng bè củ
của ngườ
người Kinh ở vùng cử
cửa sông và rừ
rừng ngậ
ngập mặ
mặn, HSTXH 9a QB
Tóm tắ
tắt: HSTXH này phụ thuộc nhiều vào mức dòng chảy phù hợp của nước có chất lượng tốt tại cửa sông để đảm bảo điều kiện phù hợp cho nuôi trồng thủy sản ao hồ và lồng bè, tránh lũ lụt
và tránh thay đổi độ mặn nhiều và đột ngột vì điều này có thể gây sốc, cũng như đảm bảo rằng mức trầm tích không quá nhiều (cũng gây hại cho cá nuôi lồng bè). Một số dịch vụ này được bản
thân HSTXH cung cấp, nhưng nó phụ thuộc nhiều vào dòng chảy vào từ HSTXH thượng nguồn. Những dòng chảy từ thượng nguồn này có thể bị thay đổi do cơ sở hạ tầng nước, gồm có đập, đê
và cống chắn xâm nhập mặn. Bản thân HSTXH cũng cung cấp một số dịch vụ lương thực tự nhiên, và rừng ngập mặn trong HSTXH này có thể cung cấp cây dược liệu, cây ăn quả, một số vật liệu
xây dựng và củi làm than hoa. Tuy nhiên, còn lại rất ít diện tích rừng ngập mặn; có nghĩa là những dịch vụ này không đáng kể vào thời gian này.
TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

Dịch vụ cung cấp

P1

Lương thực

Có thể đánh bắt một số loại cám thủy sản có vỏ, cua và
tôm từ vùng nước xung quanh lồng bè và trong hồ
nuôi tôm. Một số loại cây ăn được trong rừng ngập
mặn

Bản thân HSTXH

P2

Nước

Nước là một trong những đầu vào quan trọng nhất
cho cá nuôi trong ao và lồng bè tại các cửa sông và bãi
triều

Bản thân HSTXH
(nhưng cũng phụ
thuộc vào nguồn
cung nước đến các
cửa sông từ các
HSTXH
thượng
nguồn)

P3

Dược liệu

Có thể thu hoạch một số cây dược liệu trong rừng
ngập mặn

Bản thân HSTXH

P4

Song mây

Hiếm/không quan trọng

P5

Vật liệu xây dựng

P6

Năng lượng nước
Năng lượng sinh
khối

Cây rừng ngập mặn có thể được sử dụng cho một số
công trình xây dựng của người dân trong HSTXH này
Hiếm/không quan trọng
Cây rừng ngập mặn có thể được người dân trong
HSTXH này sử dụng để làm than hoa

Giao thông vận tải

Hiếm/không quan trọng

P7
P8

3

Tôm, cá, cua tự nhiên là nguồn lương thực rất quan trọng cho
người dân sống tại HSTXH này cũng như tại những nơi khác tại
Việt Nam

Lồng bè nổi tại vùng nước cửa sông, và nước được lấy trực tiếp
từ cửa sông để nuôi tôm
5

1

Diện tích rừng ngập mặn rất hạn chế nên dịch vụ này cũng ít

0
Bản thân HSTXH

1

Diện tích rừng ngập mặn rất hạn chế nên dịch vụ này cũng ít

0
Bản thân HSTXH

1

Diện tích rừng ngập mặn nhỏ, nên dịch vụ khá hạn chế

0

Dịch vụ điều tiết
R1

Cố định/lưu giữ
cácbon

R2

Duy trì chất lượng
nước

Rừng ngập mặn và bãi triều lưu giữ lượng cácbon
đáng kể
Chất lượng nước trực tiếp ảnh hưởng đến năng suất
cá nuôi trong lồng bè và ao tại vùng cửa sông và bãi
triều

Bản thân HSTXH

1

Bản thân HSTXH và
HSTXH đường phân
nước thượng nguồn

5

Diện tích rừng ngập mặn nhỏ, và cộng đồng địa phương không
hưởng lợi trực tiếp từ sự lưu giữ cácbon
Bất kỳ sự thay đổi nào về chất lượng nước cũng có thể dẫn đến cá
nuôi lồng bè chết hàng loạt vì chúng rất nhạy cảm với sự thay đổi
môi trường (các cú sốc)
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TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

R3

Duy trì chất lượng
không khí

Hiếm/không quan trọng

R4

Đệm khí hậu

Hiếm/không quan trọng

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

0
0
Rừng
trong
HSTXH
Rừng
trong
HSTXH

ngập
bản

mặn
thân

1

ngập
bản

mặn
thân

0

R5

Kiểm soát bệnh
dịch và sâu hại

Rừng ngập mặn có thể đóng vai trò quan trọng trong
việc kiểm soát bệnh dịch và sâu hại

R6

Tái chế nước /
khử độc

Rừng ngập mặn có thể giúp tái chế chất thải

R7

Bảo vệ vật lý

Rừng ngập mặn có thể giúp giảm nguy cơ phơi lộ của
ao và lồng bè trước bão, gió mạnh, ánh sáng mặt trời
chiếu trực tiếp và mưa

Hệ sinh thái rừng
ngập mặn

R8

Kiểm soát dòng
nước

Dòng nước đủ lớn từ thượng nguồn rất quan trọng để
pha loãng độ mặn của nước cửa sông thành nước lợ,
phù hợp cho các loài nuôi trong lồng bè và ao. Kiểm
soát dòng nước cũng quan trọng để tránh dòng nước
quá lớn gây ra lũ lụt sau mưa to

Phụ
thuộc
vào
HSTXH
thượng
nguồn. Nhưng có thể
bị tác động bởi cơ sở
hạ tầng nước gồm có
đập

4

R9

Kiểm soát dòng
trầm tích

Rừng ngập mặn giúp giữ lại trầm tích

Bản thân HSTXH

1

Hiệu quả giảm đi nếu lồng và ao xa rừng ngập mặn. Diện tích
rừng ngập mặn nhỏ, nên dịch vụ hạn chế.
Diện tích rừng ngập mặn nhỏ, nên dịch vụ rất hạn chế

Diện tích rừng ngập mặn nhỏ, nên dịch vụ khá hạn chế
1
Thay đổi dòng nước dẫn đến thay đổi độ mặn – những cú sốc bất
ngờ do sự thay đổi độ mặn quá nhanh chóng khiến cá trong lồng
bị chết. Lũ lụt cũng có thể làm hư hại ao và lồng bè.

Quá nhiều trầm tích có thể làm tăng độ đục của nước và có tác
động tiêu cực lên một số loài cá, làm tắc mang cá

Dịch vụ hỗ trợ
S1
S2
S3

Chu trình cácbon
Quang hợp, sản
xuất cơ bản
Chu trình dinh
dưỡng

Hiếm/không quan trọng

0

Hiếm/không quan trọng

0

Hiếm/không quan trọng

0

S4

Hình thành đất

S5

Chu trình nước

Rừng ngập mặn giữ lại trầm tích và nâng độ cao của
đất – có thể ở mức từ 1-10mm/năm, tốc độ này có thể
theo kịp với mực nước biển dâng trong những điều
kiện nhất định
Hiếm/không quan trọng

S6

Thụ phấn

Hiếm/không quan trọng

0

S7

Phát tán hạt giống

Hiếm/không quan trọng

0

Bản thân HSTXH

1

Diện tích rừng ngập mặn nhỏ nên dịch vụ này hạn chế. Sự thay
đổi vận chuyển trầm tích vào cửa sông của các con đập và cống
ngăn mặn cũng có thể giảm giá trị của dịch vụ này

0
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TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

Dịch vụ văn hóa
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Tín ngưỡng - Tâm
linh
Giải trí, thể thao,
du lịch sinh thái
Khoa học, giáo
dục
Xây dựng lịch sử/
dân tộc
Nghỉ ngơi/ sức
khỏe tinh thần
Thẩm mỹ/ cảm
hứng nghệ thuật

Hiếm/không quan trọng

0

Những hoạt động này thường diễn ra trong các khu
vực rừng ngập mặn
Hiếm/không quan trọng

Bản thân HSTXH

Không nhiều hoạt động du lịch diễn ra trong HSTXH này, và diện
tích rừng ngập mặn rất hạn chế

1
0

Hiếm/không quan trọng

0

Hiếm/không quan trọng

0

Hiếm/không quan trọng

0

Dịch vụ
vụ hệ sinh thái quan trọ
trọng đố
đối vớ
với Ban quả
quản lý rừ
rừng phòng hộ
hộ ven biể
biển trên cát, HSTXH RPHVB 9 Qu
Quảng Bình
Tóm tắ
tắt
Hệ sinh thái xã hội này phụ thuộc vào nguồn nước ngầm mà có thể được quyết định nhiều bởi hệ sinh thái trên đụn cát và độ che phủ của cây trong bản thân HSTXH. Rừng phòng hộ ven biển
hầu như chỉ trồng các loại cây đã được giới thiệu – cây phi là và một số loại cây keo. Mặc dù các loại cây này mang lại sự bảo vệ vật lý nhất định, giúp duy trì chất lượng không khí, dịch vụ đệm
khí hậu và sinh khối nhiên liệu, nhưng đây không phải là các dịch vụ từ hệ sinh thái tự nhiên. Rừng ven biển nguyên sinh đa dạng hơn và có thể cung cấp các dịch vụ này hiệu quả hơn.
Các can thiệ
thiệp thích ứng dự
dựa vào hệ
hệ sinh thái có thể
thể thự
thực hiệ
hiện: Tăng sự đa dạng khi trồng rừng phòng hộ ven biển, bằng cách đưa vào một số các loài cây bản địa vào rừng trồng. Cách này có thể
cần đến vườn ươm cây cho những cây con loài đó, và đào tạo về kỹ thuật ươm và trồng các loại cây này.

TT

Dịch vụ chính

Nguồn
Nguồn dịch
vụ HST

Mô tả
tả

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

5

Bên cạnh chất lượng giống, nước là một yếu tố rất quan trọng
đối với việc thành công của trồng rừng

Dịch vụ cung cấp
P1

Lương thực

Hiếm/không quan trọng

P2

Nước

Rừng phòng hộ trồng trên cát cần nước ngầm để cây sống

P3

Dược liệu

Hiếm/không quan trọng

P4

Song mây

Hiếm/không quan trọng

P5

Vật liệu xây dựng

Rừng trồng cung cấp gỗ cho hộ gia đình tại địa phương, định cư
trên đất rừng để trồng cây và quản lý rừng trồng phòng hộ, để

HSTXH đụn
cát

0

Bản thân
HSTXH

2

Hầu hết gỗ được sử dụng cho mục đích thương mại chứ không
phải để xây dựng tại địa phương
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TT

Dịch vụ chính

Nguồn
Nguồn dịch
vụ HST

Mô tả
tả

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

sử dụng cho những công trình nhỏ qua hoạt động cắt tỉa
P6

Năng lượng nước

Hiếm/không quan trọng

P7

Năng lượng sinh
khối

Rừng trồng cung cấp gỗ để sử dụng cho hộ gia đình định cư
trên đất rừng để trồng cây và quản lý rừng trồng phòng hộ, để
sử dụng cho những công trình nhỏ qua hoạt động cắt tỉa

P8

Giao thông vận tải

Hiếm

Bản thân
HSTXH

3

Người địa phương chỉ sử dụng một lượng nhỏ cành khô gãy của
cây rừng để làm củi sưởi ấm (không dùng cho nấu ăn nhiều)

0

Dịch vụ điều tiết
R1

Cố định/lưu giữ
cácbon

R2

Duy trì chất lượng
nước

Rừng trồng phòng hộ là nơi chứa cácbon, và là bể chứa khí
cácbon đi-ô-xít nhưng dịch vụ này không hề quan trọng với
cộng đồng địa phương
Rừng trồng phòng hộ giúp giữ gìn chất lượng nguồn nước
nhưng dịch vụ này không quan trọng đối với toàn bộ HSTXH

0
Bản thân
HSTXH

1

R3

Duy trì chất lượng
không khí

Rừng trồng phòng hộ mang lại sự bảo vệ chống cát bay trong
không khí và rơi vào các khu vực canh tác nông nghiệp nằm
phía trong của các bãi cát

Bản thân
HSTXH

4

R4

Đệm khí hậu

Rừng trồng phòng hộ có thể mang lại tiểu khí hậu ưa thích cho
khu vực

Bản thân
HSTXH

3

R5
R6

Kiểm soát bệnh
dịch và sâu hại
Tái chế nước/ khử
độc

Không rõ

0

Không rõ

0

R7

Bảo vệ vật lý

Rừng trồng phòng hộ có thể cung cấp dịch vụ bảo vệ chống lại
thiệt hại vật lý đối với các cộng đồng ven biển trước bão và gió
mạnh

R8

Kiểm soát dòng

Hiếm/không quan trọng

Bản thân
HSTXH

4

Chất lượng không khí rất quan trọng đối với sức khỏe người
dân địa phương và hoạt động sản xuất nông nghiệp, không chỉ
trong bản thân HSTXH mà còn tại các HSTXH khác gần đó.
Rừng ven biển nguyên sinh có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn
nhưng hiện nay rừng trồng ít nhất cũng có thể cung cấp phần
nào dịch vụ.
Với diện tích rộng lớn, rừng phòng hộ có thể thay đổi tiểu khí
hậu tại HSTXH này và HSTXH khác gần đó.
Rừng ven biển nguyên sinh có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn
nhưng hiện nay rừng trồng ít nhất cũng có thể cung cấp phần
nào dịch vụ.

Rừng trồng không chỉ bảo vệ sản xuất nuôi trồng thủy sản mà cả
cuộc sống, tài sản của con người và các hoạt động kinh tế khác
trong và ngoài HSTXH tránh thiệt hại do thiên tai.
Rừng ven biển nguyên sinh có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn
nhưng hiện nay rừng trồng ít nhất cũng có thể cung cấp phần
nào dịch vụ.

0
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TT

Dịch vụ chính

Nguồn
Nguồn dịch
vụ HST

Mô tả
tả

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

nước
R9

Kiểm soát dòng
trầm tích

Hiếm/không quan trọng

0

Dịch vụ hỗ trợ
S1
S2
S3

Chu trình cácbon
Quang hợp, sản
xuất cơ bản
Chu trình dinh
dưỡng

Không rõ

0

Hiếm

0

Hiếm

0

S4

Hình thành đất

Hiếm/không quan trọng

0

S5

Chu trình nước

Hiếm/không quan trọng

0

S6

Thụ phấn

Không rõ

0

S7

Phát tán hạt giống

Không rõ

0

Dịch vụ văn hóa
C1

Tín ngưỡng - Tâm
linh

C2

Giải trí, thể thao,
du lịch sinh thái

C3

Khoa học, giáo dục

C4
C5
C6

Xây dựng lịch
sử/dân tộc
Nghỉ ngơi/sức
khỏe tinh thần
Thẩm mỹ/cảm
hứng nghệ thuật

Không rõ
Rừng phòng hộ ven biển có thể thu hút du khách tới thăm
HSTXH này, mang lại thêm thu nhập cho cộng đồng địa phương
khi cung cấp dịch vụ du lịch cho du khách
HSTXH này có thể mang lại cơ hội cho các hoạt động nghiên
cứu khoa học và giáo dục

0
Đến nay còn hạn chế
1
2

Hiếm

0

Hiếm

0

Hiếm

0

Chưa có nhiều nghiên cứu, hoạt động giáo dục được ghi chép
trong HSTXH này dù có tiềm năng
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Dịch vụ
vụ HST quan trọ
trọng đố
đối vớ
với HSTXH ngườ
người Kinh trồ
trồng rau trên cát quy mô nhỏ
nhỏ, HSTXH (9b) Qu
Quảng Bình
Tóm tắ
tắt:
HSTXH này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung nước ngầm tại khu vực bãi cát, mà nguồn cung này phụ thuộc nhiều vào đụn cát để lọc và nạp thêm nguồn nước ngầm. Đụn cát cũng cung cấp
dịch vụ bảo vệ vật lý cho diện tích trồng rau. Rừng trồng phòng hộ trên bãi cát không hiệu quả bằng rừng ven biển nguyên sinh với đa dạng các loài tự nhiên, nhưng cũng cung cấp một số dịch
vụ bảo vệ và củi đốt.
TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

Dịch vụ cung cấp
0

Không liên quan đến trồng rau.

5

Tất cả đồng rau đều xa các nguồn nước khác. Toàn bộ nước sử
dụng cho trồng rau đều được lấy từ nước ngầm dưới đụn cát.

Không quan trọng

0

Dược liệu tự nhiên không liên quan trong HSTXH trồng rau
trên cát.

Song mây

Không quan trọng

0

Song mây không được sử dụng trong HSTXH trồng rau trên cát.

P5

Vật liệu xây dựng

Tre

1

Rất ít hộ gia đình sử dụng tre để làm các vật liệu trên cánh đồng.

P6

Năng lượng nước

Không quan trọng

0

Năng lượng nước không được sử dụng trong HSTXH trồng
rau trên cát.

P7

Năng lượng sinh khối

Có thể thu nhặt cành khô từ rừng phòng hộ ven
biển

1

Năng lượng sinh khối không được sử dụng nhiều trong
HSTXH trồng rau trên cát.

P8

Giao thông vận tải

Hiếm

P1

Lương thực

P2

Nước

Nước ngầm là một trong những đầu vào quan
trọng nhất cho việc trồng rau

P3

Dược liệu

P4

Đụn cát

Rừng tre

Bản thân HSTXH

0

Dịch vụ điều tiết
R1

Cố định/lưu giữ cácbon

R2

Duy trì chất lượng nước

Cát có thể là bộ lọc tốt cho nước mặt thấm xuống
và nạp thêm nước ngầm – đặc biệt là trong một số
trường hợp khi nước chảy qua 30m đụn cát

R3

Duy trì chất lượng không
khí

Rừng phòng hộ ven biển giúp bảo vệ tránh cát bay,
phòng chống cát bay trong không khí và rơi vào
các cơ sở hạ tầng du lịch

R4

Đệm khí hậu

R5

Kiểm soát bệnh dịch và sâu
hại

Rừng phòng hộ ven biển có thể là một nguồn côn
trùng thực hiện chức năng kiểm soát sâu bệnh

0

Không liên quan đến trồng rau.

Đụn cát

4

Chất lượng nước tác động trực tiếp đến sinh trưởng và chất
lượng rau.

Rừng phòng hộ ven
biển

4

Chất lượng nước quan trọng đối với sức khỏe con người và
trồng rau.

0

Rau trồng trên cát có thể phát triển tốt trong điều kiện khí
hậu không thuận lợi (ví dụ khi nhiệt độ > 500C).

2

Sự đa dạng các loài côn trùng trong rừng trồng thấp, nên chức
năng này rất hạn chế. Rừng tự nhiên ven biển đa dạng sẽ hiệu
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TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp
hạng

bằng biện pháp sinh học trong những cánh đồng
gần rừng

Giải
Giải thích xếp hạng
quả hơn.

R6

Tái chế nước/ khử độc

Cát có thể lọc nước thải từ ruộng rau

Đụn cát

1

R7

Bảo vệ vật lý

Đụn cát và rừng phòng hộ ven biển có thể cung cấp
dịch vụ bảo vệ chống lại hư hại vật lý đối với đồng
rau do bão và gió mạnh

Đụn cát và rừng
phòng hộ ven biển

3

R8

Kiểm soát dòng nước

Hiếm/không quan trọng

0

R9

Kiểm soát dòng trầm tích

Hiếm/không quan trọng

0

Nông dân có thể không sử dụng nhiều hóa chất trong trồng
rau.
Cùng với hỗ trợ từ rừng phòng hộ ven biển, nông dân thường
dùng vật liệu nhân tạo để bảo vệ đồng của mình.

Dịch vụ hỗ trợ
S1

Chu trình cácbon

Không quan trọng

0

S2

Quang hợp, sản xuất cơ bản

Không quan trọng

0

S3

Chu trình dinh dưỡng

Không quan trọng

0

S4

Hình thành đất

Không quan trọng

0

S5

Chu trình nước

Không quan trọng

0

S6

Thụ phấn

Không quan trọng

0

S7

Phát tán hạt giống

Hiếm

Dịch vụ văn hóa
C1

Tín ngưỡng - Tâm linh

Không quan trọng

C2

Giải trí, thể thao, du lịch
sinh thái

Không quan trọng

C3

Khoa học, giáo dục

C4

Xây dựng lịch sử/dân tộc

Không quan trọng

0

C5

Nghỉ ngơi/sức khỏe tinh thần

Không quan trọng

0

C6

Thẩm mỹ/cảm hứng nghệ
thuật

Không quan trọng

Không quan trọng

0

Không có hoạt động du lịch nào trong thực tế trong HSTXH
này.

2

Rất ít nghiên cứu, hoạt động giáo dục đã được thực hiện trong
HSTXH này.

0
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Dịch vụ
vụ hệ sinh thái quan trọ
trọng đố
đối vớ
với nuôi trồ
trồng thủ
thủy sả
sản trong ao quy mô thương mạ
mại trên đụ
đụn cát, HSTXH (9c)
Tóm tắ
tắt: HSTXH này phụ thuộc nhiều vào hai điều – sự phong phú và chất lượng tốt của nguồn cung nước ngầm trong bản thân HSTXH, để có đầu vào nước ngọt, và thức ăn công nghiệp dựa
vào “cá tạp” từ các HSTXH ven biển và ngoài khơi khác. Bất kỳ rừng tự nhiên nào còn lại cùng với rừng trồng phòng hộ ven biển, đều cung cấp sự bảo vệ vật lý nhất định trước tác động của
bão, và nước thải ô nhiễm được xả trực tiếp không qua xử lý ra môi trường xung quanh.
TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

Dịch vụ cung cấp

P1

Lương thực

Tôm được nuôi bằng thức ăn công nghiệp thường là bột
cá làm từ “cá tạp”. Do đó nguồn cung cấp cá tạp cho các
nhà máy chế biến thức ăn là một dịch vụ quan trọng mà
ngành nuôi trồng thủy sản phải phụ thuộc vào

P2

Nước

Nuôi trồng thủy sản đòi hỏi lượng nước ngầm lớn (xấp xỉ
50.000 m3/năm cho một hồ 10.000 m2)

P3

Dược liệu

Hiếm/không quan trọng

P4

Song mây

Hiếm/không quan trọng

P5

Vật liệu xây dựng

Hiếm/không quan trọng

P6

Năng lượng nước

Hiếm/không quan trọng

P7

Năng lượng sinh khối

Rừng và nương rẫy có thể cung cấp củi đốt cho chủ ao
hoặc công nhân nuôi trồng thủy sản sử dụng

P8

Giao thông vận tải

Hiếm

HSTXH thủy sản
thương mại người Kinh
xa bờ (và có thể gần
bờ)

4

Bản thân HSTXH

4
0

0

Bản thân HSTXH

1

Nếu không có thức ăn cho tôm thì không thể phát triển được hệ thống thương
mại tập trung khác

Hầu hết các cánh đồng nuôi trồng thủy sản được xây dựng xa khu vực dân cư,
vì vậy không thể tiếp cận được các nguồn nước mặt khác mà chỉ có nước
ngầm do chính HSTXH đó cung cấp
Không có cây dược liệu tự nhiên nào được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

Người địa phương không còn sử dụng gỗ/củi từ rừng để làm nhà nữa

Người dân địa phương chỉ sử dụng một lượng ít cành khô gãy của cây rừng để
sưởi ấm

0

Dịch vụ điều tiết
R1

Cố định/lưu giữ
cácbon

R2

Duy trì chất lượng
nước

R3

Duy trì chất lượng
không khí

R4

Đệm khí hậu

R5

Kiểm soát bệnh dịch
và sâu hại

Rừng trồng phòng hộ là nơi chứa cácbon, và là bể chứa
khí cácbon đi-ô-xít nhưng dịch vụ này không hề quan
trọng với nuôi tôm thương mại
Cát có thể là bộ lọc tốt cho nước mặt thấm xuống và nạp
thêm nước ngầm – đặc biệt là trong một số trường hợp
khi nước chảy qua 30m đụn cát
Rừng phòng hộ ven biển giúp bảo vệ tránh cát bay,
phòng chống cát bay trong không khí và rơi vào các ao
nuôi
Rừng phòng hộ ven biển có thể mang lại tiểu khí hậu ưa
thích cho khu vực nhưng dịch vụ này ít quan trọng đối
với các hoạt động nuôi trồng thủy sản
Cát có thể lọc nước tốt cho nước mặt, loại bỏ hầu hết
bệnh tật trong nước thải xả bừa bãi ra môi trường trước
khi thấm xuống và nạp vào nguồn nước ngầm mà sẽ sử

Bản thân HSTXH

1

Độ che phủ thưa thớt và chất lượng nghèo nàn của rừng phòng hộ ven biển có
năng lực hạn chế trong việc cô lập cácbon

Bản thân HSTXH

5

Chất lượng nước ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất tôm và sức khỏe người
dân

Bản thân HSTXH

4

Chất lượng nước trực tiếp tác động đến sức khỏe con người và hoạt động sản
xuất không chỉ ở bản thân HSTXH này mà còn các HSTXH khác xung quanh

Bản thân HSTXH

2

Độ che phủ thưa thớt và chất lượng nghèo nàn của rừng phòng hộ ven biển
khiến chúng không thay đổi được tiểu khí hậu cho khu vực

Bản thân HSTXH

4

Trong nuôi trồng thủy sản, bệnh tật hầu như phát tán thông qua nước thải xả
ra môi trường không qua xử lý. Nhờ vào dịch vụ này của HSTXH, bệnh tật có
thể được kiểm soát tốt hơn.
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TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

dụng cho nuôi trồng thủy sản trong khu vực
R6

Tái chế nước/ khử
độc

Cát có thể lọc nước tốt cho nước thải mà nông dân nuôi
tôm xả bừa bãi ra môi trường
Rừng phòng hộ ven biển có thể cung cấp dịch vụ bảo vệ
chống lại thiệt hại vật lý cho hồ ao và cơ sở hạ tầng có
liên quan, và bảo vệ chống độ đục quá mức của nước,
nước đục quá có thể hại cho tôm

Bản thân HSTXH

Bản thân HSTXH

3

R7

Bảo vệ vật lý

5

R8

Kiểm soát dòng nước

Hiếm/không quan trọng

0

R9

Kiểm soát dòng trầm
tích

Hiếm/không quan trọng

0

Dịch vụ này giúp giảm phát tán bệnh tật trong nuôi trồng thủy sản
Rừng phòng hộ ven biển không chỉ bảo vệ nuôi trồng thủy sản mà cả cuộc
sống con người, của cải và các hoạt động kinh tế khác trong và ngoài HSTXH
khỏi thiệt hại và thiên tai gây ra

Dịch vụ hỗ trợ
S1

Chu trình cácbon

Không rõ

S2

Quang hợp, sản xuất
cơ bản

Hiếm

S3

Chu trình dinh dưỡng

Hiếm

S4

Hình thành đất

Rừng phòng hộ ven biển có thể giúp hình thành đất mới
mà có thể được sử dụng cho nuôi trồng thủy sản

S5

Chu trình nước

S6

Thụ phấn

Hiếm

S7

Phát tán hạt giống

Hiếm

1

Không có nhiều bằng chứng cho thấy HSTXH này cung cấp loại dịch vụ này

Dịch vụ văn hóa
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Tín ngưỡng - Tâm
linh
Giải trí, thể thao, du
lịch sinh thái
Khoa học, giáo dục
Xây dựng lịch sử/dân
tộc
Nghỉ ngơi/sức khỏe
tinh thần
Thẩm mỹ/cảm hứng
nghệ thuật

Không rõ
Đụn cát có thể thu hút khách du lịch đến thăm HSTXH
này, mang lại thêm doanh thu cho cộng đồng địa phương
HSTXH này có thể cung cấp thông tin khoa học/giáo dục
cho các cộng đồng quan tâm

2
2

Hiếm

0

Hiếm

0

Hiếm

0

Không có nhiều hoạt động du lịch trong thực tế tại HSTXH này, mặc dù có tiềm
năng
Không có nhiều nghiên cứu/hoạt động giáo dục được ghi chép trong HSTXH
này dù có tiềm năng.
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Dịch vụ
vụ hệ sinh thái xã hộ
hội quan trọ
trọng đố
đối vớ
với ngư dân ngườ
người Kinh đánh bắ
bắt ven bờ
bờ tại đồ
đồng bằ
bằng và vùng biể
biển trong vòng 6 hả
hải lý, HSTXH (10a)
Tóm tắ
tắt: HSTXH này cung cấp lượng đánh bắt lớn gồm cá, loài thủy sản có vỏ, tôm và cua, tùy vào chất lượng nước tại vùng ven biển. HSTXH này cũng hấp thụ lượng cácbon đi-ô-xít lớn hòa
trong nước biển, nhưng nó đang gây ra ngày càng nhiều vấn đề về axit hóa, mà có tác động nghiêm trọng đến đời sống ngoài biển. HSTXH này cung cấp một số dịch vụ tái chế nước và khử độc,
nhưng có thể bị ngập chìm do dòng chảy bất ngờ với lượng ô nhiễm hoặc chất độc cao, và có thể ảnh hưởng to lớn đến đời sống ngoài khơi.
TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

5

Tôm, cá, cua và các loài có vỏ là nguồn lương thực quan trọng không chỉ cho
người dân sống trong HSTXH này mà còn các nơi khác trên đất nước

Dịch vụ cung cấp
P1

Lương thực

Một phần các loài thủy sản được ngư dân đánh bắt sẽ
được hộ gia đình và cộng đồng tiêu thụ, phần còn lại
được đưa vào chuỗi thị trường

P2

Nước

Hiếm/không quan trọng

0

P3

Dược liệu

Hiếm/không quan trọng

0

P4

Song mây

Hiếm/không quan trọng

0

P5

Vật liệu xây dựng

Hiếm/không quan trọng

0

P6

Năng lượng nước

Hiếm/không quan trọng

0

P7

Năng lượng sinh khối

Hiếm/không quan trọng

0

Giao thông vận tải

Hoạt động đánh bắt khôgn thể được thực hiện nếu không
có giao thông đường thủy

P8

Bản thân HSTXH

Bản thân HSTXH

5

Dịch vụ điều tiết
R1
R2
R3

Cố định/lưu giữ
cácbon
Duy trì chất lượng
nước
Duy trì chất lượng
không khí

Số lượng lớn cácbon đi-ô-xit được hòa vào biển

Bản thân HSTXH

5

Chất lượng nước quan trọng trong việc quyết định trữ
lượng và năng suất cá cho ngư dân đánh bắt

Bản thân HSTXH

5

Hiếm/không quan trọng

0

R4

Đệm khí hậu

Hiếm/không quan trọng

0

R5

Kiểm soát bệnh dịch
và sâu hại

Hiếm/không quan trọng

0

R6

Tái chế nước / khử
độc

Chất thải sinh hoạt, công nghiệp và thương mại đều được
xả ra biển

4

R7

Bảo vệ vật lý

Hiếm/không quan trọng

0

R8

Kiểm soát dòng nước

Hiếm/không quan trọng

0

Mức độ tập trung các-bon cao trong nước biển tăng lên gây axít hóa mà có rất
nhiều tác động tiêu cực lên cua, tôm và các loài có vỏ cũng như các rạn san hô
Dịch vụ này rất quan trọng đối với toàn bộ HSTXH

Đôi khi mực ô nhiễm cao có thể diễn ra nhanh chóng trong một khu vực hạn
chế và hệ thống không thể thích nghi kịp và có tác động tiêu cực như cá chết
hàng loạt v.v…
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TT
R9

Dịch vụ chính
Kiểm soát dòng trầm
tích

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Hiếm/không quan trọng

Xếp hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

0

Dịch vụ hỗ trợ
S1

Chu trình cácbon

S2

Quang hợp, sản xuất
cơ bản

S3

Chu trình dinh dưỡng

S4

Hình thành đất

S5

Chu trình nước

S6
S7

Thụ phấn
Phát tán hạt giống

Hiếm/không quan trọng

0

Hiếm/không quan trọng

0

Hiếm/không quan trọng

0

Hiếm/không quan trọng

0

Hiếm/không quan trọng

0

Hiếm/không quan trọng
Hiếm/không quan trọng

0
0

Dịch vụ văn hóa
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Tín ngưỡng - Tâm
linh
Giải trí, thể thao, du
lịch, sinh thái
Khoa học, giáo dục
Xây dựng lịch sử/dân
tộc
Nghỉ ngơi/sức khỏe
tinh thần
Thẩm mỹ/cảm hứng
nghệ thuật

Không rõ
Cộng đồng ven biển có thể thu hút du khách đến thăm
khu vực
Hiếm/không quan trọng

0
Bản thân HSTXH

1

Không có nhiều hoạt động du lịch tại HSTXH này

0

Hiếm

0

Hiếm

0

Biển là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sỹ

1
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Dịch vụ
vụ hệ sinh thái quan trọ
trọng đố
đối vớ
với các doanh nghiệ
nghiệp du lị
lịch biể
biển quy mô nhỏ
nhỏ và lớ
lớn HSTXH (10c)
Tóm tắt
Hệ SHTXH này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung nước ngọt và nguồn cung lương thực biển bắt nguồn từ các HSTXH liền kề khác. Rừng ven biển gần đó cũng có vai trò quan trọng cho việc bảo
vệ vật lý chống bão và cát bay, và có thể giúp phần nào điều tiết tiểu khí hậu. Tuy nhiên, rừng ven biển hiện nay hầu như chỉ trồng cây phi lao. Rừng ven biển với các loài đa dạng tự nhiên
nguyên sinh có thể hiệu quả hơn trong việc cung cấp các dịch vụ này.
TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng

Dịch vụ cung cấp
P1

Lương thực

Lương thực biển được cung cấp cho rất nhiều du
khách đến các điểm du lịch

P2

Nước

Các hoạt động du lịch đòi hỏi một lượng nước ngọt
lớn (như để nấu nướng, tắm giặt)

P3

Dược liệu

Hiếm/không quan trọng

P4

Song mây

Hiếm/không quan trọng

P5

Vật liệu xây dựng

Hiếm/không quan trọng

P6

Năng lượng nước

Hiếm/không quan trọng

P7

Năng lượng sinh
khối

Hiếm/không quan trọng

P8

Giao thông vận tải

Giao thông đường thủy cũng rất phổ biến đối với
du lịch

HSTXH thủy sản thương mại
người Kinh xa bờ (và có thể gần
bờ)
Một số điểm đến chính gần thành
phố Đồng Hới, phụ thuộc vào
nguồn cung nước cho thành thị
dùng nước sông, ở những khu
vực khác có thể sử dụng nước
ngầm dưới đụn cát

4

Lương thực biển luôn là một phần rất quan trọng của
ngành kinh doanh du lịch biển
Ngoài nước biển, nước ngầm ngọt cũng rất quan trọng đối
với ngành du lịch

4

0

0

0
Đại dương

3

Dịch vụ điều tiết
R1

Cố định/lưu giữ
cácbon

R2

Duy trì chất lượng
nước

R3

Duy trì chất lượng
không khí

Hiếm/không quan trọng
Cát có thể là bộ lọc tốt cho nước mặt thấm xuống
và nạp thêm nước ngầm – đặc biệt là trong một số
trường hợp khi nước chảy qua 30m đụn cát
Rừng phòng hộ ven biển giúp bảo vệ tránh cát bay,
phòng chống cát bay trong không khí và rơi vào
các cơ sở hạ tầng du lịch

0
Đụn cát

3

Rừng phòng hộ ven biển

3

Chất lượng nước ngọt quan trọng nhưng nó không phải là
yếu tố quan trọng nhất trong ngành du lịch biển
Chất lượng không khí quan trọng đối với du khách và cơ sở
hạ tầng du lịch (khách sạn, nhà hàng v.v.). Rừng tự nhiên
ven biển cũng hiệu quả hơn trong việc cung cấp dịch vụ này
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TT

Dịch vụ chính

Mô tả
tả

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp
hạng

Giải
Giải thích xếp hạng
so với rừng trồng phi lao

R4

Đệm khí hậu

Rừng phòng hộ ven biển có thể mang lại tiểu khí
hậu ưa thích cho khu vực và điều này rất quan
trọng với du khách

R5

Kiểm soát bệnh
dịch và sâu hại

Hiếm/không quan trọng

R6

Tái chế nước / khử
độc

R7

Bảo vệ vật lý

R8
R9

Kiểm soát dòng
nước
Kiểm soát dòng
trầm tích

Không rõ có bao nhiêu khách sạn cạnh bãi biển có
cơ sở xử lý nước thải hay chỉ xả trực tiếp ra biển
mà không qua xử lý. Rất nhiều nhà hàng nhỏ vứt
rác ngay ra cửa sông tại thành phố Đồng Hới
Rừng phòng hộ ven biển có thể cung cấp dịch vụ
bảo vệ chống lại sự hư hại vật lý đối với các cơ sở
hạ tầng du lịch (khách sạn, nhà hàng)

Rừng phòng hộ ven biển

3

Độ che phủ thưa thớt và chất lượng nghèo nàn của rừng
phòng hộ ven biển tại Quảng Bình có thể ngăn cản dịch vụ
điều điều tiết tiểu khí hậu của vùng. Rừng tự nhiên nguyên
sinh có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn nhưng đã bị chặt

0

Rừng phòng hộ ven biển

0

Cần điều tra thêm

3

Tầm quan trọng của dịch vụ này khác nhau, tùy vào khoảng
cách của rừng phòng hộ ven biển đến các cơ sở hạ tầng du
lịch

Hiếm/không quan trọng

0

Hiếm/không quan trọng

0

Dịch vụ hỗ trợ
S1

Chu trình cácbon

Hiếm/không quan trọng

0

Quang hợp, sản
xuất cơ bản
Chu trình dinh
dưỡng

Hiếm/không quan trọng

Hình thành đất

Hiếm/không quan trọng

0

S5

Chu trình nước

Hiếm/không quan trọng

0

S6

Thụ phấn

Hiếm/không quan trọng

0

S7

Phát tán hạt giống

Hiếm/không quan trọng

0

S2
S3
S4

0

Hiếm/không quan trọng

0

Dịch vụ văn hóa
C1

Tín ngưỡng - Tâm
linh

Hiếm/không quan trọng
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TT

Dịch vụ chính

C2

Giải trí, thể thao,
du lịch sinh thái

C3

Khoa học, giáo dục

C4
C5
C6

Xây dựng lịch
sử/dân tộc
Nghỉ ngơi/sức
khỏe tinh thần
Thẩm mỹ/cảm
hứng nghệ thuật

Mô tả
tả
Cảnh đẹp bãi biển là một trong những yếu tố quan
trọng nhất hấp dẫn du khách, do vậy có vai trò
quan trọng nhất đối với ngành kinh doanh du lịch
Hiếm/không quan trọng
Hiếm/không quan trọng
Hiếm/không quan trọng
Hiếm/không quan trọng

Nguồn
Nguồn dịch vụ HST

Xếp
hạng

Đụn cát, rừng phòng hộ ven biển,
bãi biển

5

Giải
Giải thích xếp hạng

0
0
0
0
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CHƯƠNG 6
6.1

HỒ SƠ
SƠ MÔ TẢ
TẢ KHÍ HẬU VÀ CÁC LOẠI
LOẠI THÊN
THÊN TAI LIÊN QUAN ĐẾN
ĐẾN KHÍ HẬU
HẬU TỈNH
TỈNH QUẢNG
QUẢNG
BÌNH
BÌNH

Gi ớ i thi ệ u

Chương này cung cấp thông tin về tình hình khí hậu hiện nay của tỉnh Quảng Bình, và lịch sử về các thảm họa, thiên tai
khí hậu mà tỉnh đã phải đối mặt trong nhiều năm qua. Xác định rõ các huyện, xã của tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi
các loại thiên tai, và cung cấp chi tiết về các thiệt hại. Cuối cùng đề xuất các khu vực địa lý ưu tiên thực hiện các hoạt
động can thiệp EbA nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên những phân tích trên.

6.1.1.

Khí hậu Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, nhưng khí hậu tại đây phức tạp và khác nhau giữa các địa bàn
trong tỉnh, chịu tác động mạnh mẽ bởi địa hình. Căn cứ vào nhiệt độ, một năm có thể được chia thành 2 mùa chính,
mùa hè từ tháng Tư đến tháng Chín với nhiệt độ trung bình khoảng 35°C và mùa đông từ tháng Mười đến tháng Ba với
nhiệt độ trung bình từ 22 – 25°C. Nói chung nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 24 – 25°C, tăng từ bắc và nam và
giảm từ đông sang tây. Ở khu vực miền núi, sự chênh lệch nhiệt độ ban ngày và ban đêm rơi vào khoảng từ 9 – 10°C
trong khi ở đồng bằng sự chênh lệch đó là 7 – 8°C (Nguyễn và cộng sự, 2013). Trong mùa hè (khô), gió mùa Tây-Nam
sẽ thổi mạnh qua dãy Trường Sơn, biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lào, khiến thời tiết nóng và khô cực độ, thường
gọi là “gió Lào”. Mỗi năm có khoảng 40-48 ngày nóng-khô với nhiệt độ trên 35oC. Ngược lại, gió Đông Bắc mang lại
khối khí lạnh và khô, làm nhiệt độ giảm mạnh vào tháng Một và tháng Hai. Vận tốc gió trong mùa mưa thường cao hơn
trong mùa khô.
Bảng 6.1: Nhiệ
Nhiệt độ
độ trung bình mỗ
mỗi tháng năm 2012 (°
(°C)
Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Trung
bình

Nhiệt
Nhiệt độ

17.8

18.5

21.4

26.3

29.2

30.1

29.7

29.2

26.8

25.6

24.8

21.5

25.1

Nguồn: Niên giám tỉnh Quảng Bình năm 2013
Xét theo lượng mưa, thì tỉnh có hai mùa rõ rệt, mùa khô kéo dài từ tháng Mười đến tháng Tư và mùa mưa là từ tháng
Năm đến đầu tháng Mười một. 80-90% tổng lượng mưa hàng năm xảy ra trong mùa mưa. Theo hồ sơ từ 1961 - 2009,
lượng mưa trung bình hàng năm là 2.000 - 2.300 mm/ năm, trong khi lượng mưa tối đa và tối thiểu hàng năm là 3.092
mm (năm 1964) và 1.570 mm (năm 1969), (SNREC, 2010). Lượng mưa trung bình hàng năm đã giảm nhẹ theo thời
gian, trung bình khoảng 8 mm/ năm (Nguyễn và cộng sự, 2013). Trung bình số ngày mưa là khoảng 152 ngày/ năm,
chủ yếu tập trung trong khoảng thời gian từ tháng Chín đến tháng Mười một, chiếm 56-65% tổng lượng mưa hằng
năm. Lượng mưa không trải đều trên toàn tỉnh. Lượng mưa trung bình cao nhất là ở Hướng Hóa (2.715mm), trong khi
lượng mưa hàng năm thấp nhất là ở các khu vực miền núi và thung lũng phía tây nam ở Quảng Phúc (1683mm),
Quảng Lưu (1.892mm), Ròn (1.898mm) và Troóc (<2.000mm). Tính trung bình, mỗi năm tỉnh Quảng Bình có 5-6 cơn
bão và/hoặc đợt áp thấp nhiệt đới. Từ 1955-1984, đã có 43 cơn bão trực tiếp đổ bộ vào địa bàn tỉnh, chủ yếu là vào
tháng Tám, tháng Chín và tháng Mười. Mưa lớn tập trung chủ yếu do các cơn bão gây ra, thêm vào đó là cá dòng sông
có địa hình dốc và chảy mạnh thường gây ra ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là khi kết hợp với những đợt triều cường
(ISPONRE, 2009).
Bảng 6.2: Lượ
Lượng mưa trung bình
bình hàng tháng năm
năm 2012 (mm)
Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Trung
bình

Lượ
Lượng
mưa

38,3

11,0

17,5

82,2

154,7

82,6

123,2

145,2

547,0

281,9

156,8

103,7

145,
145,3
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Bảng 6.3: Đặc điể
điểm thờ
thời tiế
tiết chính tạ
tại ba trạ
trạm khí tượ
tượng ở Quả
Quảng Bình
Kiể
Kiểu khí hậ
hậu

Trạ
Trạm Tuyên Hóa

Nhiệt độ trung bình hàng năm
Nhiệt độ thấp nhất

23,8 oC
5,9oC

Nhiệt độ cao nhất
Lượn mưa trung bình hàng năm
Số ngày mưa hàng năm
Lượng mưa cao nhất hàng ngày
Số ngày có lượng mưa ít nhất trong năm
Độ ẩm không khí trung bình
Độ ẩm trung bình tối thiểu
Các ngày sương mù
Lượng nước bốc hơi

Trạ
Trạm Ba Đồ
Đồn

(Tháng 1)

Trạ
Trạm Đồ
Đồng Hớ
Hới

24,3oC
7,6oC

(Tháng 2)

24,6oC
7,7oC

(Tháng 1)

40,1oC

40,1oC

42,2oC

2266,5mm

1932,4mm

2159,4mm

159 ngày

130 ngày

135 ngày

403mm

414mm

415mm

18 (Tháng 1,2,3)

9,3 (Tháng 11)

17 (Tháng 12)

84%

84%

83%

66%

67%

68%

47 (Tháng 7, 8, 9)
1031mm

20 (Tháng 9, 10)
1035mm

13,8 (Tháng 9, 10)
1222mm

17o50'

17o45'

17o-29’

106o08'

106o25'

106o37'

25m

8m

7m

1961 - 2000

1960 - 1999

1900 - 2000

Tọa độ
độ
Vĩ độ Bắc
Kinh độ Tây
Độ cao so với mực nước biển
Năm quan sát

6.1.1. Hiểm họa khí hậu và thiệt hại kinh tế tại tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình là một trong 20 tỉnh phải chịu nhiều thiên tai nhất trong toàn quốc (CCFSC). Tỉnh thường xuyên bị bão, lũ
lụt, lốc, xói lở sông, bờ biển và nhiễm mặn. Trong mùa mưa, bão và áp thấp nhiệt đới thường gây ra mưa lớn và lũ lụt
thủy triều, dẫn đến tình trạng ngập úng ở các vùng đất thấp và lũ quét tại các khu vực đồi núi. Do địa hình đặc trưng
của tỉnh, tất cả các con sông của Quảng Bình là tương đối ngắn và dốc. Khi cơn bão gây ra mưa lớn, sau đó kết hợp với
đặc điểm này của hệ thống sông thường dẫn đến lũ lụt rất nhanh chóng với dòng chảy tốc độ cao và khả năng gây xói
cao. Lũ lụt thường xảy ra từ tháng Tám đến tháng Mười, là một điều rất bình thường ở tỉnh Quảng Bình. Các loại thiên
tai khác trong tỉnh là lũ đầu vụ, xảy ra từ tháng Tư đến tháng Sáu, lốc, giông bão và xâm nhập mặn.
Trung bình Quảng Bình có 11 sự kiện được báo cáo một năm (gọi là thẻ dữ liệu), trong hầu hết các trường hợp khi
thiên tai xảy ra, đặc biệt là do kết quả của bão và lốc xoáy, thì nó tác động lên tất cả 7 huyện trong tỉnh. Lượng mưa lớn
và lũ lụt trong một số trường hợp tác động đến toàn tỉnh, trong khi ở một số trường hợp khác thì có nhiều tác động tại
một số địa bàn nhất định. Những hiểm họa có tác động rất lớn đến kinh tế của tỉnh, các nguồn tài nguyên thiên nhiên
và cuộc sống, sinh kế của người dân (xem hình 6.1 và bảng 6.4).
Biể
Biểu đồ
đồ 6.1: Thiệ
Thiệt hạ
hại kinh tế
tế ước tính do thiên tai ở Quả
Quảng Bình (1989 - 2008)

Nguồn: Chi cục Thủy lợi, Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình
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Bảng 6.4: Thố
Thống kê thiệ
thiệt hạ
hại do thiên tai 19891989-2008
Năm
Số tử vong
Số bị thương
Thiệt hại (tỉ đồng)
Năm
Số tử vong
Số bị thương
Thiệt hại (tỉ đồng)

1989
5
6
31,0
1999
33
12
115,0

1990
13
7
45,2
2000
5
0
19,25

1991
2
2
41,3
2001
10
1
22,54

1992
39
7
66,53
2002
5
0
3,99

1993
13
32
30,0
2003
5
1
5,8

1994
0
0
2004
3
3
70,61

1995
35
12
102,3
2005
17
8
166,7

1996
4
5
25,55
2006
9
8
110,8

1997
15
1
1,99
2007
25
148
1354,0

1998
23
2
19,77
2008
12
46
166,9

Nguồn: Chi cục Thủy lợi, Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình
6.1.2. Tổng quan về thiên tai và tác động của thiên tai tại Quảng Bình giai đoạn
1997-2010
Bão (65 thẻ dữ liệu) là loại thiên tai được báo cáo nhiều nhất, chiếm tới 45% các sự kiện được báo cáo. Tiếp theo là lụt
(32 thẻ dữ liệu, 22%), bão nhiệt đới (17 thẻ dữ liệu, 12%) và mưa lớn (15 thẻ dữ liệu, 10%). Các loại thiên tai ít xảy ra
hơn là gió xoáy (5%), áp thấp nhiệt đới (4%) và sóng lạnh (1%). Căn cứ cách phân loại không nhất quán cho các loại
thiên tai ở Việt Nam, nếu áp thấp nhiệt đới, bão và bão nhiệt đới được gộp thành một nhóm gọi là 'bão', thì nhóm này
chiếm tới 61% tất cả các sự kiện thiên tai xảy ra; còn mưa lớn kết hợp với lũ lụt chiếm tới 32%.
Trong giai đoạn 1997- 2010, có 151 người chết tại Quảng Bình do thiên tai, tính trung bình mỗi năm có 12 người chết.
Bão là một loại thiên tai nguy hiểm chết người nhất, làm chết ít nhất 65 người, chiếm 43% tổng số người chết của tỉnh.
Mưa lớn là thiên tai nguy hiểm chết người đứng thứ hai, làm 58 người chết (38%) và lụt đứng thứ 3 với 14 người chết
(9%). Các loại thiên tai khác, như bão nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới và gió xoáy làm ít người chết hơn, cộng lại chiếm 9%
số người chết trong giai đoạn này. Không có báo cáo trường hợp chết do lũ quét và sóng lạnh.
Bão và mưa lớn là hai nguyên nhân gây ra các thiệt hại, hư hỏng nhiều nhất về nhà cửa, tiếp theo là lũ lụt và bão nhiệt
đới. Lốc xoáy không gây ảnh hưởng đáng kể, các đợt lạnh, lũ quét và áp thấp nhiệt đới theo báo cáo là không gây ra bất
cứ ảnh hưởng nào về nhà cửa. Bão, bão nhiệt đới và lũ lụt là gây thiệt hại nhiều nhất cho các cánh đồng lúa và các cây
trồng khác. Mưa lớn và áp thấp nhiệt đới cũng gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, trong khi gió lốc, không khí lạnh
và lũ quét không gây ra thiệt hại đáng kể.
Biể
Biểu đồ
đồ 6.2: Nhà cử
cửa và mùa màng bị
bị phá hủ
hủy/ hư hỏ
hỏng do thiên tai

Nguồn Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, 2012
Xem xét đường xu hướng của tất cả các loại thiên tai, có vẻ như tác động của thiên tai đang ngày càng tăng lên đối với
mạng sống, nhà cửa và sản xuất nông nghiệp, mặc dù thiếu báo cáo về thiệt hại nhà cửa từ năm 2001 đến năm 2004.
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Biể
Biểu đồ
đồ 6.3: Tổng hợ
hợp thiệ
thiệt hạ
hại chính do thiên tai theo các năm của tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình

Nguồn: Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc, 2012
Các huyện ở trung tâm và khu vực phía nam của tỉnh báo cáo có nhiều thiên tai hơn các huyện ở phía bắc. Huyện cuối
phía nam là Lệ Thủy chịu tác động của nhiều sự kiện nhất – 26 sự kiện, tiếp sát sau đó là Quảng Ninh với 24 sự kiện và
Bố Trạch 21 sự kiện. Thành phố Đồng Hới ở trung tâm tỉnh bị tác động của thiên tai ít nhất, với 17 sự kiện được báo
cáo.
Xem xét các trường hợp tử vong trong cùng một khoảng thời, Bố Trạch là huyện bị ảnh hưởng nhiều nhất với 37 người
chết, tiếp đến là Quảng Trạch, Tuyên Hóa và Quảng Ninh với lần lượt là 35, 28 và 25 trường hợp tử vong. Đồng Hới và
Minh Hóa có số lượng người chết ít nhất với 6 trường hợp tử vong ở mỗi huyện.
Mặt khác, Lệ Thủy và Quảng Trạch là hai huyện phải gánh chịu nhiều thiệt hại nhất hư hỏng nhà cửa trong thời gian
qua, với hơn 100.000 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Huyện Quảng Ninh là huyện tiếp theo với gần 85.000 ngôi
nhà bị hư hỏng và phá hủy. Tuyên Hóa và Minh Hóa mỗi huyện cũng từng có hơn 50.000 ngôi nhà bị phá hủy và hư
hỏng. Đồng Hới là ảnh hưởng ít nhất với khoảng 14.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Huyện Bố Trạch và Quảng Trạch là hai huyện bị ảnh hưởng nhiều nhất về nông nghiệp, tiếp đến là huyện Lệ Thủy. Tất
cả ba huyện này đều mất hơn 16,000 ha gạo và các sản phẩm khác trong giai đoạn này. Một lần nữa, xét về thiệt hại
nông nghiệp, Đồng Hới là bị ảnh hưởng ít nhất so với các huyện khác.
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Hình 6.1: Phân bố
bố của (a) tấ
tất cả
cả các sự
sự kiệ
kiện đượ
được báo cáo (b) tử
tử vong (c) nhà bị
bị phá hủ
hủy và hư hỏ
hỏng và
(d) sả
sản xuấ
xuất nông nghiệ
nghiệp bị
bị hư hỏ
hỏng hoặ
hoặc tấ
tất cả
cả các loạ
loại thả
thảm họ
họa

Nguồn: Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc, 2012
Bảy huyện ở Quảng Bình là dễ bị tác động trực tiếp của bão, cụ thể là Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch,
thành phố Đồng Hới, Trường Xuân và Trường Sơn. Dân cư và các vùng chế biến thủy sản tập trung dọc theo bờ biển và
cửa sông. Những khu vực này bị chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi nhiều cơn bão, một số có tốc độ gió trên 30 m/s. Đánh
bắt cá trong mùa bão thường gây nguy hiểm cho ngư dân vì các cơn bão và áp thấp nhiệt đới thường xảy ra rất mạnh
và khó dự đoán. Các thiệt hại được ghi nhận nặng nhất là vào năm 1995, gây ra bởi cơn bão thứ 11 với tổng cộng 564
tàu bị đánh chìm hoặc hư hỏng. Mưa lớn, bão và lốc xoáy cũng ảnh hưởng đến kinh tế của các cảng biển. Trong tháng 6
năm 2009, đã có một cơn bão cấp độ 7-8 trong vùng lân cận của cảng Hòn La làm gãy xích neo và lật úp 10 tàu neo đậu.
Sáu xã vùng thấp của huyện Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ quét là: Tân Ninh, An Ninh, Hiền Ninh, Xuân
Ninh, Vạn Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh. Những khu vực này được bao quanh bởi các con đê do đó nước không thể thoát
ra khi lũ lụt xảy ra. Lũ lụt thường xảy ra 3-4 lần mỗi năm. Sau mỗi mùa lũ, các bệnh như dịch đau mắt đỏ, sốt xuất
huyết, tiêu chảy ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

6.1.2.
6.1.2.1.

Chi tiết các thiệt hại do mỗi loại thiên tai gây ra
BÃO

Tại Quảng Bình, bão thường xảy ra từ tháng Bảy đến tháng Chín gây thiệt hại đến tài sản, hoa màu, và người chết. Theo
thống kê từ năm 1989 đến năm 2008 cho thấy, có 13 cơn bão lớn xảy ra tại Quảng Bình với trung bình 0,7 cơn bão mỗi
năm. Một vài năm không có bão, nhưng các năm khác có thể có 2 hoặc 3 cơn bão liên tiếp. Ảnh hưởng nặng do bão
cùng lốc thường kéo dài 2-5 ngày với mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng. Tổng khối lượng mưa từ các cơn bão và lốc
xoáy áp thấp chiếm khoảng 40-50% tổng lượng mưa trong mùa mưa.
Theo số liệu quan trắc từ năm 1999 đến năm 2008, tỉnh đã bị tấn công bởi 8 cơn bão và 36 cơn bão áp thấp nhiệt đới
(trung bình khoảng 4 cơn bão/ lốc xoáy mỗi năm). Trong những năm gần đây, đã có sự gia tăng về số lượng bão và
mức độ nguy hiểm. Những dự đoán về hướng đi của các cơn bão thường không đáng tin cậy gây ra những khó khăn
cho công tác phòng chống bão lũ.
Vào tháng 11 năm 1999, một trận lụt lớn do cơn bão Eve (bão số 9) vào cuối tháng Mười, đã gây ra 19 người chết và
79.000 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Sự kiện này đã được báo cáo là một thể loại 'bão'.
Năm 2001, cơn bão nhiệt đới Trami (bão số 5) xảy ra vào giữa tháng Bảy và một đợt lũ do áp thấp nhiệt đới giữa tháng
Mười, dẫn đến thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp.
Tháng 6 năm 2004, mặc dù không gây ra nhiều trường hợp tử vong hoặc thiệt hại lớn cho nhà ở, bão Chanthu (bão số
2) đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho lúa và các cây trồng khác (13.500 ha).
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Năm 2006, cơn bão số 5 và số 6 gây ra 5 đợt lũ lụt nặng nề, làm chết 9 người, với tổng thiệt hại kinh tế ước tính 111 tỷ
đồng.
Cơn bão số 2 năm 2007 xảy ra vào tháng Tám (được quốc tế xem là một đợt áp thấp nhiệt đới chứ không phải là một
cơn bão) và cơn bão số 5 (Lekima), gây ra mưa lớn trong lưu vực sông Gianh, dẫn đến một cơn lũ lịch sử cao đến
9.47m ở xã Mai Hòa. Bão số 2 và số 5 tổng cộng đã làm chết 25 người và làm bị thương 148 người khác, 139.000 nhà bị
hư hỏng (7692 bị hư hỏng nặng) bao gồm 270 căn nhà bị sập hoặc bị cuốn trôi. Những cơn bão này cũng đã đánh chìm
22 tàu, phá hủy 560 ha rau và làm ngập 2.420 ha lúa cùng các cây trồng khác, cũng như 51 ha nuôi trồng thủy sản.
Ngoài ra, 305 cột điện, 129 cầu cống, 140 phòng học, 160 phòng khám và chăm sóc sức khỏe cũng bị hư hỏng nặng.
Nhiều đồn điền cây cao su đã bị tàn phá bởi gió mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành cao su của tỉnh. Một số
lượng lớn nước gây ngập vùng thấp sông Gianh trong một thời gian dài làm chếnhiều cây ngập mặn ở cửa sông và gây
thiệt hại cho ngành nuôi trồng thủy sản. Tổng số thiệt hại kinh tế ước tính là gần 1,4 nghìn tỷ đồng.
Vào tháng 9 năm 2008, cơn bão số 7 (Higos) quét qua tỉnh Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 9 và 10 và giật cấp 11.
Cơn bão này đã làm chết 12 người và bị thương 46 người. 8.221 ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái, 52 ngôi nhà bị sập hoặc
cuốn trôi, 01,8 ha lúa, 859 ha cây trồng khác, 826 ha cây công nghiệp và cây ăn quả, 3.061 ha rừng, 748 ha nuôi trồng
thủy sản, 28 tàu, 260 phòng học , 82 cơ sở y tế, 252 trung tâm phúc lợi, 85 nhà văn hóa cộng đồng và 398 cột điện đã bị
phá hủy. Tổng thiệt hại là hơn 167 tỷ đồng.
Năm 2009, cơn bão số 9 và lũ lụt cùng lốc xoáy đã khiến 4 người chết, 13 người bị thương, và làm sập 31 ngôi nhà, với
tổng thiệt hại kinh tế ước tính 135 tỷ đồng.
Năm 2013 cơn bão Wutip, một cơn bão loại 2 đổ bộ vào Đồng Hới vào ngày 30 tháng 9 khiến 5 người chết và ước tính
thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng.
6.1.2.2. LŨ LỤT
Tổng cộng có 23 đợt lũ lụt (trung bình 3.1/ năm) đã xảy ra trong giai đoạn 1979-2010. Trong lịch sử, các trận lũ lớn
xảy ra vào năm 1985, 1992, 1993, 1996 và 2005. Trong 10 năm qua, các trận lũ lớn đã xảy ra vào năm 2006, 2007,
2008, 2010, và 2013 với những tác động nghiêm trọng bao gồm thiệt hại về người, thiệt hại tài sản và kinh tế hàng tỉ
đồng. Lũ lụt xuất hiện bất ngờ, và đặc biệt là các trận lũ năm 2007 và 2010 đã gây thiệt hại đáng kể các loại cây trồng
vụ hè thu và lúa. Bốn trận lụt lớn và kéo dài trong khoảng thời gian 2006-2010 được mô tả như sau:
•
Vào năm 2006, Quảng Bình đã bị tấn công bởi một số cơn bão và lốc xoáy áp thấp nhiệt đới, dẫn đến 5 đợt lũ
lụt, trong đó có 3 đợt đạt mức cảnh báo II và III ở sông Gianh, Kiên Giang và sông Đại Giang. Lượng mưa lớn
đã gây ngập sâu trong toàn tỉnh. Mực nước trên sông Gianh đã ở trên mức báo động II, và mực nước trên
sông Kiến Giang ở xã Phan Xá được đo là 13,32m, cao hơn mức báo động III 0.32m. Tổng thiệt hại kinh tế do
5 trận lũ gây ra là hơn 110 tỷ đồng trong đó tổng số có 9 người chết, 8 người bị thương, 13.829 ngôi nhà bị
ngập, và 21 tàu thuyền bị phá hủy.
•
Trận lũ lịch sử vào tháng Tám năm 2007 đã được gây ra bởi một cơn bão áp thấp nhiệt đới với mưa lớn kéo
dài. Đây là trận lũ lớn nhất được ghi nhận ở tỉnh, có mức nước vượt mức lũ lịch sử được ghi vào năm 1993
(64cm). Theo báo cáo thì có 16 người đã thiệt mạng, 78 người bị thương, 68 thị trấn và 95.009 hộ gia đình bị
ngập (8278 và 8870 hộ gia đình lần lượt bị ngập dưới 2 m đến 4 m); 3.655 hộ gia đình bị sập, bị cuốn trôi,
hoặc hoàn toàn bị phá hủy; 6.002 ha lúa bị mất trắng; và 122.024 động vật, gia cầm đã bị chết. Tài sản cơ sở
hạ tầng và kinh doanh đã bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại vượt quá 810 tỷ đồng.
•
Năm 2008, tỉnh Quảng Bình trải qua ba trận lụt liên tiếp. Đợt đầu là từ 29 đến 30 tháng Chín, do ảnh hưởng
của mưa lớn, dao động từ 130 mm đến 375 mm. Cơn bão thứ hai xảy ra từ ngày ngày 18 đến ngày 20 tháng
Mười, do mưa lớn trên toàn tỉnh. Đợt thứ ba xảy ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng Mười với gió mạnh và mưa.
Tất cả các con sông trong tỉnh đều bị ngập nước. Mực nước vượt quá mức báo động III. Những cơn bão và các
đợt lũ lụt đã phá hủy 19.356 ngôi nhà. Tổng thiệt hại là hơn 55,9 tỉ đồng.
•
Năm 2010, một cơn lũ lịch sử xảy ra trong tháng mười, giết chết 59 người và làm bị thương 239 người khác,
làm ngập 106 xã ở 6 huyện, cuốn trôi 419 ngôi nhà và hàng ngàn ha lúa và hoa màu, và giết chết nhiều gia súc
và gia cầm. 35.000 ngôi nhà bị ngập, nhiều nhà ngập đến độ sâu 1-2m. Tổng số thiệt hại kinh tế trên toàn tỉnh
ước tính đạt hơn 2.734 tỷ đồng. Lũ lụt đã khiến mực nước trên sông Son lên mức cao kỷ lục, làm cho Trung
tâm sinh thái và du lịch tại Phong Nha Kẻ Bàng bị ngập dưới 5-7m. Tất cả các thiết bị cho các hoạt động du
lịch đã bị phá hủy và cuốn trôi, hai bờ sông bị xói mòn nghiêm trọng, và bến thuyền bị hư hỏng. Nước chảy
mạnh trong hang động Phong Nha đã làm nứt một số thạch nhũ và măng đá, và một phần của hang động sụp
đổ. Các cơ sở hạ tầng du lịch ở hang động Thiên Đường (một hang động mới được phát hiện gần đây đã được
đưa vào khai thác du lịch) đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và các nhà đầu tư bị thiệt ước tính hàng trăm triệu
đồng Việt Nam. Thảm họa này đã được ghi lại trong các cơ sở dữ liệu là "mưa lớn”.
Vào mùa mưa các khu vực miền núi của tỉnh như: xã Trường Xuân và Trường Sơn ở huyện Quảng Ninh thường được
bị lũ quét gây thiệt hại cho cuộc sống, cây trồng và tài sản. Lũ lụt năm 1992 đã xóa sổ cả làng Tân Sơn, Trường Sơn.
Cơn lũ năm 2007 nhiều làng ở Trường Sơn đã hoàn toàn bị cô lập. Ngoài ra, lũ lụt thường xảy ra gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến các xã vùng ven sông Giang bao gồm cả xã Văn Hóa, Châu Hóa, Thanh Hóa, Cao Quang và Tiến Hoá.
Dọc theo các bờ sông, tình trạng xói mòn xảy ra trầm trọng lên tới 50 - 70 cm khiến các gia đình đang sinh sống dọc
theo bờ sông bị buộc phải di dời.
Nhiều tuyến đường giao thông đã bị xói mòn nghiêm trọng và bị hư hỏng do lũ lụt. Tuyến đường chạy qua các xã miền
núi đã bị ảnh hưởng đặc biệt do lũ quét dữ dội, trong đó có tuyến đường 20 và 12A hướng về biên giới quốc tế Cha Lo;
tuyến đường 559 và các tuyến đường dẫn đến các ngôi làng ở xã Thượng Hà (huyện Minh Hóa). Sạt lở đất nghiêm
trọng thường xảy ra tại đèo Đá Đẻo, phía bắc đèo U Bò, đèo Khu Đặng, tại xã Tân Ấp (huyện Minh Hóa); Tân Trạch (Bố
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Trạch); Trường Sơn (Quảng Ninh); cũng như ở Láng Cát và Lăng Hồ (Lệ Thủy). Chỉ tính trong mùa mưa của năm 2010,
đường Hồ Chí Minh đã bị sạt lở đất nghiêm trọng tại 10 địa điểm khác nhau, cắt đứt giao thông trong các khu vực miền
núi, trong khi ở khu vực phía thấp của đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 1A có những nơi có vài cây số bị ngập hơn 1 mét.
Có 172km các tuyến đường sắt và 19 ga tại tỉnh Quảng Bình, trong đó có một ga chính tại thành phố Đồng Hới. Do điều
kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều đoạn đường sắt chạy qua Quảng Bình đã ở trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Mỗi
năm, hệ thống giao thông đường thủy cũng bị thiệt hại trong mùa lũ lụt. Nhiều phà, tàu thuyền và các tàu đã bị quét
sạch. Khi giao thông đường bộ bị chia cắt giữa các khu vực, người dân phải dùng thuyền nhỏ và thường không an toàn
để di chuyển. Hầu như năm nào vào mùa lũ, cũng có những vụ tai nạn với tàu thuyền gây thương vong và thiệt hại tài
sản.
Các đợt lũ không chỉ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các khu
vực bị ngập lụt dẫn đến những hậu quả sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Phân, rác, nước thải, nước thải từ chuồng
trại chăn nuôi, xác chết của một số loài động vật, chất thải công nghiệp đều động lại trong nước lũ. Cây cối và mùa
màng cũng bị chết do bị ngập quá lâu trong nước. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Quảng Bình, có
108.472 giếng hộ gia đình bị ngập trong mùa lũ năm 2010, trong đó có 32.000 hộ ở Quảng Trạch, 27.500 hộ ở Lệ Thủy,
16.500 hộ ở Quảng Ninh, 15.977 hộ ở Bố Trạch, 8977 hộ tại Tuyên Hóa, 3939 hộ tại thành phố Đồng Hới, và 3579 hộ ở
Minh Hóa. Các giếng đã bị ô nhiễm với các vi khuẩn, gây ra các vấn đề sức khỏe.
6.1.2.3. NƯỚC BIỂN DÂNG, XÓI MÒN VÀ XÂM NHẬP MẶN
Mực nước biển đã tăng với tốc độ trung bình khoảng 3mm/ năm trong vòng hai thập kỷ qua. Một số vùng của đường
bờ biển đã bị xói mòn nghiêm trọng. Ví dụ như ở các vùng của xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, biển lấn 30-40cm mỗi
năm khiến nhiều nhà bị sụp đổ. Nhiều ha cây trồng và vườn nhà đã bị mất trắng và người dân đã phải di cư vào sâu
trong đất liền.
Triều cường kết hợp với gió mùa đông bắc khiến nước mặn xâm nhập vào các con con sông và vào đất liền. Nước mặn
có thể chảy sâu vào các cánh đồng sản xuất nông nghiệp.
Xâm nhập mặn tại các cánh đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Bình là một vấn đề, đẫn đến hư hại trong sản xuất nông
nghiệp. Nước mặn khiến năng suất giảm đáng kể, đặc biệt là đối với các loại cây trồng vụ Đông Xuân.
6.1.2.4. GIÁ RÉT
Thời tiết lạnh thường xảy ra từ cuối tháng Giêng đến cuối tháng Hai. Trong năm 2008, những cơn gió lạnh đã khiến
nhiệt độ giảm xuốn rất thấp trong toàn tỉnh. Thời tiết lạnh kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, làm chết
1.742 con trâu, 3.037 con bò và 1.334 con dê. Nhiệt độ giảm xuống thấp trong những mùa đông gần đây đã gây ra
sương giá nghiêm trọng gây hại cho các giống lúa địa phương (chủ yếu là HT6, HT1, SH2, TBR1, và lúa lai).
6.1.2.5. XOÁY, LỐC VÀ CÁT BAY
Lốc thường xảy ra trong giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa khô và ướt (tháng Tư). Ví dụ, vào ngày 18 tháng Ba năm 2008,
một cơn lốc đã xảy ra ở xã Kim Hóa và Lê Hóa, tại huyện Tuyên Hóa, với gió giật cấp 8. Các cơn lốc cùng với mưa đá,
trong đường kính 1,0-2,0 cm, và làm hư hỏng 9 phòng học, 131 ngôi nhà và 15 ha ngô. Lốc thường thổi bay nhiều mái
nhà ở xã Duy Ninh và Hiền Ninh, và làm hư hại lúa và các cây trồng khác. Lốc và dông thường xảy ra bất ngờ, không thể
dự đoán trước được trong những năm gần đây.
Xã Võ Ninh, Gia Ninh, huyện Quảng Ninh đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi gió cát. Vì vậy, xã Hải Ninh với hơn
100ha cồn cát ven biển không có cây chắn gió, đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều người dân
ở các làng ven biển bao gồm: Tân Hải, Tân Định và Xuân Hải. Vào mùa bão, sân vườn và thậm chí cả nhà bị bao phủ bởi
cát. Nhiều gia đình phải sơ tán, nhưng khoảng 100 hộ gia đình vẫn đang sống cùng với gió cát. Nhiều con đường nối
liền các làng được bao phủ bởi cát, hạn chế khả năng tiếp cận.
Ở các xã Hồng Thủy, xã Thanh Thủy, xã Cẩm Thủy, xã Hưng Thủy, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy gần Quốc lộ 1A, mưa với
cường độ mạnh nhẹ đã tạo thành các dòng nước chảy, cuốn trôi cát xuống các vùng đất trồng trọt với tốc độc rất
nhanh. Người ta ước tính rằng mỗi xã mất trung bình 2 ha mỗi năm. Ba xã ven biển Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung và
Nguyễn Thủy Nam ít bị ảnh hưởng hơn. Hậu quả của trận lụt năm 2010 tại Lệ Thủy, nhiều khu vực bị cát lắng đọng lên
cao đến 1,5m, khiến mọi người đã phải bỏ đất đai vì không còn khả năng canh tác. Nhiều phần của các con đường bê
tông dọc theo bờ biển bị nứt và hư hỏng bởi những dòng suối bất ngờ này. Cư dân ven biển cũng đã bị bất ngờ bởi sự
hình thành của các dòng chảy trên các cồn cát và thường bị thiệt hại đáng kể mỗi khi lũ lụt xảy ra.
6.1.2.6. HẠN HÁN VÀ GIÓ KHÔ NÓNG (GIÓ LÀO)
Có khoảng 30 đến 40 xã ở Quảng Bình thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và thiếu nước. Ngoài ra,
Quảng Bình cũng bị ảnh hưởng bởi những cơn gió khô nóng, thường gọi là "Lào gió", xảy ra từ tháng Giêng đến tháng
Tám, nhưng chủ yếu là từ tháng Tư đến tháng Bảy. Những cơn gió nóng làm tăng tốc độ tốc độ bay hơi và giảm cả độ
ẩm và độ ẩm của đất, khiến hạn hán và thiếu nước càng trở nên trầm trọng.
Năm 1998, 2002, 2003 và một lần nữa là vào năm 2005, mưa ít và gió khô nóng đã gây ra thiếu nước sử dụng và tưới
tiêu. Mực nước ở nhiều hồ chứa như Phú Vinh, An Mã, Tiên Lãng, Cẩm Ly, Vực Sành, Đồng Ran, và Be là rất thấp do
nguyên nhân mưa ít và bốc hơi nhanh nên không thể cung cấp đủ nước cho nhu cầu tưới tiêu. Ngoài ra, nước xâm ngập
mặn thường xảy ra trầm trọng cùng lúc với thời kỳ hạn hán càng gây ra nhiều thiệt hại cho việc sản xuất nông nghiệp.
Năm 1998, hạn hán xảy ra nghiêm trọng nhất trong 30 năm qua. 312.000 người (38,8% dân số toàn tỉnh) tại 65 trong
148 xã không có đủ nước sạch. Đợt hạn hán này gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho 25.600 ha lúa vụ đông xuân. Ước
tính 9.700 ha lúa, 436 ha mía, 280 ha cây cao su, và nhiều ha cây cà phê đã bị phá hủy. Nhiều bộ phận của sông Kiên
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Giang bị khô hạn. Khoảng 150 mét bờ sông bị xói mòn nghiêm trọng, và nhiều ngôi nhà, đường xá đã bị phá hủy, thiệt
hại khoảng 193 tỷ đồng.
Năm 2003, hạn hán giảm sản lượng sản xuất xuống còn 18.547 tấn gạo, 270 tấn đậu xanh, và 12.960 tấn mía. Tổng
thiệt hại vượt quá 32 tỷ đồng.
Vào năm 2005, mực nước tại các hồ chứa giảm nặng nề, không có đủ nước cho sản xuất, dẫn đến mất mùa nghiêm
trọng và thiệt hại: 3,745 ha gạo và 1.048 ha các cây trồng khác đã bị mất trắng, và 5.064 ha có năng suất giảm ít nhất
30%. Tổng thiệt hại là 58 tỷ đồng.
Các cơ sở cung cấp nước vẫn còn rất khan hiếm ở các khu vực miền núi. Tuyên Hóa và Minh Hóa là hai huyện miền núi
bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hạn hán. Vào mùa khô khắc nghiệt, công trình thủy lợi đôi khi có thể bị bỏ đi vì không
có nước. Trong năm 2010, vào khoảng tháng Sáu, không có hồ chứa nào ở Minh Hóa có thể được sử dụng để tưới.
Huyện Minh Hóa đã có 50 trong 460 ha ruộng lúa và 100 trong 844 ha ruộng ngô vụ đông xuân hoàn toàn bị phá hủy
do hạn hán và sâu bệnh, chủ yếu ở Đồng Hóa, Yên Hóa, và Trọng Hóa. Hạn hán làm giảm năng suất của cây trồng vụ
đông xuân còn lại khoảng 15-20%. Tuyên Hóa cũng bị thiếu nước nghiêm trọng, gây khó khăn rất lớn cho nông dân.
Tại huyện Quảng Trạch, 4800 trong số 5.550 ha đất canh tác các loại cây trồng vụ hè thu bị bỏ hoang vì không có đủ
nước, và huyện Quảng Ninh bị mất hoàn toàn 60 ha ngô và một khu vực rộng lớn đồng lúa do hạn hán. Đất đai bị nứt
khô và bị bỏ rơi vì không còn khả năng canh tác. Tình trạng tương tự đã xảy ra tại nhiều nơi ở Bố Trạch, Nam Thiên và
Lê Thủy. Tính tất cả có hàng ngàn cây trồng vụ hè - thu đã bị mất trắng. Sông Gianh, sông lớn nhất và sâu nhất tại
Quảng Bình, cũng bị khô hạn, thậm chí có thể thấy rõ cả lòng sông.
Tại huyện Minh Hóa, hạn hán kèm theo các cơn mưa rào thường xuất hiện tại nhiều vùng như Quy Đạt, Hóa Hợp, Quy
Hóa, Xuân Hóa, Yên Hóa khiến các vụ lúa đang mùa nở rộ không thể ra hạt.

6.1.3. Tóm tắt và kết luận
Bão (45%) cùng với mưa lớn và lũ lụt (32%) là những hiện tượng thiên nhiên hay gặp nhất ở Quảng Bình. Bão, mưa
lớn và lũ lụt lại chiếm 90% của tất cả các ca tử vong liên quan đến thiên tai, thiệt hại về nhà ở và các lĩnh vực nông
nghiệp, và một tỷ lệ cao về thiệt hại kinh tế do thiên tai.
Các vùng trung tâm và phía Nam của tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai nặng nề hơn so với các vùng phía bắc. Huyện Lệ
Thủy chịu nhiều thiên tai nhất và cũng chịu nhiều thiệt hại nhất về nhà ở. Xã Hồng Thủy, Thanh Thủy, Cẩm Thuỷ, Hưng
Thuỷ, Sen Thủy của huyện Lệ Thủy cũng chịu nạn cát thổi và chảy khiến đất nông nghiệp bị thoái hóa. Huyện Bố Trạch
có số người chết do thiên tai và thiệt về nông nghiệp nhiều nhất. Huyện Quảng Ninh và Quảng Trạch là các huyện thứ
ba và thứ tư bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sản xuất nông nghiệp ở huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh và Quảng Trạch
cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi hạn hán.
Các khu vực bị ảnh hưởng và chịu ít thiệt hại nhất vè người và của lần lượt là thành phố Đồng Hới, huyện Minh Hoá và
huyện Tuyên Hoá, hai huyện miền núi và có dân số ít nhất của tỉnh. (Đây là nguyên nhân vì sao hai huyện này lại chịu ít
ảnh hưởng hơn về nhà ở và sản xuất nông nghiệp). Tuy nhiên, huyện Tuyên Hoá có số lượng người tử vong nhiều thứ
ba trong tỉnh, xảy ra chủ yếu trong bão Lekima vào tháng Mười năm 2007 và những trận lụt lịch sử tháng Mười năm
2010. Tuyên Hóa và Minh Hóa cũng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, và xã Kim Hóa và Lê Hóa của huyên Tuyên Hóa cũng đã
bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn lốc xoáy và mưa đá.
Các mốc thời gian của các dữ liệu được đưa ra so sánh chưa thực sự đầy đủ để có thể tiến hành phân tích thống kê đầy
đủ toàn diện nhất. Tuy nhiên điều có thể nhận định rõ ràng ở đây là các số liệu ghi nhận về thiệt hại kinh tế bị gây ra do
thiên tai đang tăng rất nhanh trong vòng 25 năm qua. (Xem bảng 6.5). Một lần nữa, không thể nói rõ ràng là các mất
mát này sẽ gia tăng nhiều đến đâu do sự chênh lệch trong thực tế, giá trị tiền tệ quy đổi và các bản báo cáo, dữ liệu
khác nhau.
Bảng 6.5: Tóm tắ
tắt thông tin thiên tai giai đoạ
đoạn 19891989-2013
Giai đoạ
đoạn
1989-1993
1994-1998
1999-2003
2004-2008
2009-2013

Tổng thiên tai ghi nhậ
nhận đượ
được
Không có sẵn
Không có sẵn
47
40
34 (2009 và 2010 chỉ có số
liệu)

Số ngườ
người chế
chết
72
77
58
66
68

Tổng thiệ
thiệt hại kinh tế
tế
214 tỷ đồng
150 tỷ đồng
166 tỷ đồng
1.9 nghìn tỷ đồng
6.7 nghìn tỷ đồng (2009, 2010, 2013 chỉ có số
liệu)

Nguồn: Tổng hợp từ thông tin từ Chi cục Thủy lợi, Phòng chống lụt bão Quảng Bình, và Chương trình Phát triển Liên
Hiệp Quốc 2012
Kết luận, ưu tiên cao nhất nên được đưa ra để giảm thiểu rủi ro thảm họa hệ sinh thái dựa và thích ứng với biến đổi khí
hậu ở các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh và Quảng Trạch; tiếp theo là Trường Xuân, Trường Sơn, Tuyên Hoá và
Minh Hoá. Nên tập trung chính vào giải quyết tác động của các cơn bão và lũ lụt vào đời sống con người, nhà ở và các
lĩnh vực nông nghiệp. Trọng tâm tiếp theo là nên giải quyết các tác động của hạn hán, và cát thổi và chảy ở các xã vùng
thấp bị ảnh hưởng.
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CHƯƠNG 7
7.1

TÁC ĐỘNG
ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI
ĐỔI KHÍ HẬU
HẬU ĐẾN TỈNH QU
QUẢNG BÌNH
BÌNH

Gi ớ i thi ệ u

Nếu Chương 6 nêu tổng quan về điều kiện khí hậu và lịch sử thiên tai tỉnh Quảng Bình thì chương này trình bày kỹ hơn
về các biến đổi khí hậu và các tác động tiềm năng của biến đổi khí hậu đến Quảng Bình ở cấp tỉnh. Chương này bắt đầu
bằng phần giải thích về cơ sở của việc đưa ra bộ thông số cho các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu khi thực hiện
đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và EbA sau đó đưa ra các kịch bản cho tỉnh Quảng Bình. Cả chương này sẽ thảo
luận về tác động của những thay đổi đó chủ yếu tập trung vào các tài nguyên của ngành nông lâm ngư nghiệp và nuôi
trồng thủy sản cũng như các hệ sinh tháy tự nhiên cung cấp các dịch vụ sinh thái quan trọng. Một số giải pháp chung
hơn sẽ được đưa ra để ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu đối với các khu dân cư và cơ sở hạ tầng ở đô thị
và nông thôn. Các kịch bản về khí hậu được nhóm dự án đưa ra trong Phụ lục 7.1 và 7.2.
Báo cáo chủ yếu dựa trên 4 ấn phẩm chính:

-

Ngân hàng phát triển Châu Á (2014) Dự án Môi trường đô thị và Thích ứng Biến đổi Khí hậu IE131001410-

06-RP-103C

-

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012) Kịch bản Biến đổi Khí hậu và nước biển dâng tại Việt Nam

-

Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (2010), Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại

Nguyen, T.T., Coulier, M., Nhu, O.L., Wilderspin, I (2012) Phân tích sơ bộ dữ liệu thiên tai và nghèo đói tại tỉnh
Quảng Bình, Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc

tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, và tầm nhìn tới năm 2020
Và một số các tài liệu quan trọng khác, đồng thời bổ sung thêm các nghiên cứu và phân tích về đánh giá tình trạng dễ
bị tổn thương của nhóm nghiên cứu.

7.1.1. Lựa chọn các thông số biến đổi khí hậu cho tỉnh Quảng Bình
Việt Nam có lẽ là một trong những nước bị ảnh hưởng lớn nhất bởi biến đổi khí hậu. Trong suốt 50 năm qua, nhiệt độ
bề mặt trung bình hàng năm của Việt Nam đã tăng khoảng 0,5 đến 0,7°C, trong khi mực nước biển dọc bờ biển đã tăng
khoảng 20 cm. Biến đổi khí hậu khiến thiên tai xảy ra thường xuyên và trầm trọng hơn, đặc biệt là bão xoáy, lũ lụt và
hạn hán ngày (Ngân hàng Phát triển Châu Á, 2014). Do biến đổi khí hậu, cường độ và phạm vi địa lý của nhiều mối
hiểm họa mà Quảng Bình hiện đang đối mặt (mô tả chi tiết ở trên) sẽ càng tăng lên (Chương trình Phát triển Liên hiệp
quốc, 2009).
Khí hậu nói chung được dự báo là sẽ thay đổi và trở nên biến động nhiều hơn, theo một số cách khác nhau. Vào mùa
khô, sẽ có ít mưa hơn và thời gian không có mưa sẽ kéo dài hơn. Nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ trung bình sẽ tăng lên
và số ngày rất nóng cũng sẽ tăng lên. Trong thời gian khô nóng, nhiệt độ ban đêm sẽ không giảm được nhiều bằng
trước đây. Ngược lại trong mùa lạnh, số đợt lạnh tăng cường cũng có thể tăng lên.
Vào mùa mưa, lượng mưa nói chúng sẽ tăng lên nhưng sẽ tập trung vào một thời gian ngắn hơn. Sẽ tăng số ngày có
mưa rất to. Bão cũng sẽ khó dự báo hơn, và có thể xảy ra thường xuyên hơn với cường độ mạnh hơn. Nước biển dâng
cũng sẽ tiếp tục tăng lên.
Có thêm nhiều thông số có thể được sử dụng để đo lường các khía cạnh khác nhau của biến thiên khí hậu và biến đổi
khí hậu. Ví dụ, nếu chỉ xem xét yếu tố nhiệt độ, thì có thể xem xét:
-

Thay đổi nhiệt độ trung bình hàng năm
Thay đổi nhiệt độ cao nhất trung bình hàng năm
Thay đổi nhiệt độ thấp nhất trung bình hàng năm
Thay đổi nhiệt độ ban ngày trung bình hàng năm
Thay đổi nhiệt độ ban ngày cao nhất và thấp nhất hàng năm
Thay đổi nhiệt độ ban đêm trung bình hàng năm
Thay đổi nhiệt độ ban đêm thấp nhất và cao nhất hàng năm
Thay đổi số ngày rất nóng
Thay đổi số ngày rất lạnh

Một số lượng lớn các khả năng tương tự tồn tại khi chúng ta nhìn vào lượng mưa. Ngoài ra, tất cả các thông số trên
cũng có thể được đo lường theo thay đổi hàng tháng, hoặc thay đổi theo mùa. Do có nhiều khả năng như vậy, nên cần
lựa chọn một số thông số quan trọng và phù hợp với mục tiêu của chúng ta – tiến hành đánh giá tình trạng dễ bị tổn
thương để xác định phương án thích ứng dựa vào hệ sinh thái – và chúng ta có khả năng đánh giá những thay đổi cũng
như giải thích những hậu quả có thể xảy ra của những thay đổi đó.
Khi xem xét các loài cây trồng và động vật tạo nên hệ sinh thái tự nhiên, chúng ta suy nghĩ về “vùng thích nghi” – là một
loạt các điều kiện khí hậu mà mỗi loài thích nghi nhất, và trong môi trường đó chúng sẽ phát triển mạnh. Tương tự, với
các loại cây nông nghiệp và cây bản địa và ngoại lai, mỗi loại cây thích nghi với những điều kiện khí hậu khác nhau.
Trong bối cảnh này, các đo lường về thay đổi nhiệt độ và lượng mưa trung bình hàng năm không hữu ích lắm. Chúng
thậm chí thể thay đổi theo các hướng khác nhau trong các mùa khác nhau, và khiến cho việc hiểu được các sinh vật sẽ
bị ảnh hưởng như thế nào càng trở nên khó khăn hơn.
Sự thay đổi về mức cực đoan và thời gian mà mức cực đoan đó tồn tại cũng có nhiều thông tin hơn, vì nó có thể liên
quan tới các ngưỡng mà nếu vượt qua ngưỡng đó thì năng suất nông nghiệp và rừng trồng có thể bị ảnh hưởng. Ví dụ,
đối với các rạn san hô, nếu nhiệt độ nước biển vượt quá một ngưỡng nhất định, thì tảo cộng sinh trong po-lip san hô
bắt đầu thải ra nhiều sản phẩm phụ độc hơn. Để bảo vệ mình po-lip san hô sẽ trục xuất tảo. Nếu nhiệt độ cao chỉ diễn
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ra trong vài ngày, tảo có thể quay trở lại, và san hô có thể phục hồi. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ nước tăng cao trong một
thời gian dài, tảo không thể quay trở lại và việc tẩy trắng san hô trong thời gian dài như vậy có thể dẫn tới san hô chết
hàng loạt.
Tương tự, xem xét việc trồng lúa và các cây trồng khác, một điều thường được hiểu là lượng các-bon đi-ô-xít cao hơn
trong không khí sẽ xúc tiến quá trình quang hợp hiệu quả hơn, dẫn tới tăng trưởng cây nhanh hơn. Tuy nhiên, các
nghiên cứu lý thuyết, thí nghiệm và thực tiễn trên thế giới cho thấy lượng tập trung các-bon đi-ô-xít cao, kết hợp với
nhiệt độ tăng lên thực tế lại làm giảm năng suất.
Tiềm năng năng suất được minh họa tại những khu vực trồng lúa rộng lớn ở Châu Á vơi mức độ tập trung CO2 trong
không khí hiện tại giảm 7% khi tăng mỗi 1°C so với nhiệt độ trung bình hiện nay (Mathews và cộng sự 1997). Tuy
nhiên, có vẻ như cây lúa không phản ứng với nhiệt độ trung bình. Nghiên cứu sâu hơn dùng ghi chép nhiệt độ và năng
suất lúa thực sự trên thế giới từ Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI) tại Phi-líp-pin trong 23 năm từ 1979 – 2002, mối
tương quan lớn nhất là giữa tăng nhiệt độ thời gian ban đêm trong mùa gieo trồng và giảm năng suất lúa. Có vẻ như
cây sinh sôi nhiều hơn vào thời gian ban ngày do mức quang hợp thực tế tăng. Tuy nhiên, chúng cũng đốt cháy nhiều
năng lượng hơn vào ban đêm do quá trình hô hấp tăng khi nhiệt độ tăng cao. Quá trình quang hợp tăng thêm ban ngày
có thể sản xuất ít hơn so với quá trình hô hấp đốt cháy vào ban đêm, dẫn đến kết quả cuối cùng là năng suất thấp hơn
(Peng và cộng sự 2004). Tác động tiêu cực tương tự của nhiệt độ tăng ban đêm đối với năng suất cũng được báo cáo
cho cây ngô, lúa mì và đậu nành (Peters và cộng sự 1971).
Xem xét các vấn đề trên, dự án đã lựa chọn các thông số sau liên quan đến biến đổi khí hậu để tập trung nghiên cứu:
Bảng 7.1: Nhữ
Những thông số
số biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu quan trọ
trọng
Yếu tố
tố

Loạ
Loại thay đổ
đổi

Lý do/tầ
do/tầm quan trọ
trọng

Mùa nóng thì nóng hơn và dài
hơn

Độ ẩm của đất giảm và tăng bốc hơi có thể làm cây trồng bị héo
và tăng nguy cơ hạn hán cho nông nghiệp. Nguy cơ cháy rừng
có thể tăng lên. Tần suất dịch bệnh và sâu hại có thể tăng lên.

Số ngày > 35oC tăng lên

Sức nóng ảnh hưởng đến con người, cây trồng và vật nuôi cũng
như các sinh vật hoang dã. Nguy cơ cháy rừng có thể tăng lên.

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm
hơn vào mùa xuân

Có thể gây rất nhiều thay đổi về hiện tượng học của các loại cây
trồng và các loài cây hoang dại, cũng như những thay đổi về các
giai đoạn trong chu kỳ sống của côn trùng, động vật và các loài
chim.
Cả nguy cơ hạn hán thủy văn và nông nghiệp đều tăng, vấn đề
đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp.
Ngập úng có thể làm giảm năng suất của một số hoa màu và cây
trồng. Ngập lụt các vùng đất thấp có thể phổ biến hơn, cơ sở hạ
tầng có thể bị hư hại. Năng lực hồ chứa có thể quá tải và có nguy
cơ vỡ đập.
Tăng nguy cơ lũ quét có tính phá hủy, xói mòn và sạt lở đất

Nhiệ
Nhiệt độ
độ

Mùa khô thì khô hơn, và nhiều
ngày khô hơn
Nhiều mưa hơn vào mùa mưa
Lượ
Lượng mưa

Bão
Mực nướ
nước biể
biển
dâng

Số ngày có lượng mưa >50mm
tăng lên
Bão với vận tốc (cường độ) gió
tăng lên
Bão khó dự báo hơn và diễn ra
vào thời gian khác nhau
3mm/năm trong vòng 20 năm
qua, dự báo đến năm 2100, mực
nước biển sẽ dâng 1m

Hư hại vật lý đáng kể đối với cây trồng, cơ sở hạ tầng, tài sản và
sự sống, chi phí kinh tế lớn
Khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch ứng phó, như điều chỉnh
lịch thời vụ để tránh sự phá hủy của bão
Xói mòn, ngập lụt vùng đất ven biển và xâm nhập mặn

Các thông số được lựa chọn kết hợp với những thông số liên quan đến thiên tai hiện có ở tỉnh Quảng Bình – đặc biệt là
bão và thay đổi lượng mưa (liên quan đến lũ lụt và hạn hán) cũng như mực nước biển dâng sẽ trở thành vấn đề ngày
càng được quan tâm trong tương lai.

7.1.2. Kịch bản biến đổi khí hậu
Các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam được xây dựng và công bố năm 2009 dựa trên kịch bản
thấp (B1), trung bình (B2) và cao (A2, A1Fi). Kịch bản trung bình B2 được khuyến nghị cho các bộ, ngành và địa
phương áp dụng để đánh giá sơ bộ về tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng và xây dựng kế hoạch hành
động ứng phó với biến đổi khí hậu. Các kịch bản được cập nhật và xây dựng cho mỗi tỉnh năm 2012 (Bộ TN&MT,
2012). Những thông số mô tả các kịch bản về sự thay đổi nhiệt độ, lượng mưa và mực nước biển dâng được lấy từ Bộ
Tài nguyên và Môi trường, 2012.
Kịch bả
bản thay đổ
đổi nhiệ
nhiệt độ
độ
Kịch bản phát thải thấp (B1): vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình hàng năm ở hầu hết các khu vực miền Bắc Việt
Nam tính từ Thừa Thiên-Huế (bao gồm Quảng Bình) sẽ tăng 1,6-2,2°C so với giai đoạn 1980 -1999.
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Kịch bản phát thải trung bình (B2): vào giữa thế kỷ 21, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, trong đó có Quảng Bình sẽ
tăng 1,6-1,8°C. Đến cuối thế kỷ nhiệt độ khu vực này dự báo tăng 3,1-3,3°C. Ngoài ra, số ngày có nhiệt độ tối đa cao
hơn 35°C sẽ tăng thêm khoảng 15-30 ngày.
Kịch bản phát thải cao (A2): vào cuối thế kỷ này, nhiệt độ trung bình hàng năm ở hầu như tất cả các vùng trong cả
nước sẽ tăng thêm từ 2,5 đến hơn 3,7°C.
Kịch bả
bản thay đổ
đổi lượ
lượng mưa
Lượng mưa trong mùa khô dự kiến sẽ giảm ở hầu hết các vùng của Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực phía Nam. Lượng
mưa trong mùa mưa và tổng lượng mưa hàng năm được dự báo sẽ tăng ở tất cả các khu vực.
Kịch bản phát thải thấp (B1): vào cuối thế kỷ 21, lượng mưa hàng năm sẽ tăng ở hầu hết các vùng trong cả nước
khoảng 6% so với giai đoạn 1980-1999. Ở Tây Nguyên, mức tăng có thể thấp hơn, dưới 2%.
Kịch bản phát thải trung bình (B2): vào cuối thế kỷ này, lượng mưa hàng năm sẽ tăng khoảng 2-7% ở hầu hết các vùng
trong cả nước. Nhìn chung, lượng mưa vào mùa khô sẽ giảm và lượng mưa vào mùa mưa sẽ tăng lên. Lượng mưa tối
đa trong ngày sẽ tăng tại khu Bắc Trung Bộ (bao gồm cả ở Quảng Bình). Lượng mưa trong ngày bất thường có thể xảy
ra bất cứ nơi nào với lượng mưa gấp khoảng hai lần so với lượng mưa tối đa trong ngày hiện nay.
Kịch bản phát thải cao (A2): vào cuối thế kỷ này, lượng mưa hàng năm sẽ tăng khoảng 2-10% ở hầu hết các vùng trong
cả nước.
Kịch bả
bản nướ
nước biể
biển dâng
Kịch bản phát thải thấp (B1): vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng trung bình ở hầu hết các khu vực ven biển của
Việt Nam được dự báo sẽ lên khoảng 49-64 cm.
Kịch bản phát thải trung bình (B2): vào cuối thế kỷ này, ở Quảng Bình, mức dâng được dự báo là 60-71 cm.
Kịch bản phát thải cao (A2): mực nước biển sẽ tăng lên 100cm.
Theo báo cáo về việc thực hiện kế hoạch thích ứng với BĐKH ở Quảng Bình trong giai đoạn 2000 - 2015, tình hình thời
tiết đã có nhiều hiện tượng phức tạp và cực đoan xảy ra thường xuyên hơn. Xu hướng khí hậu ở Quảng Bình được thể
hiện trong bảng 7.2. Và các tác động dự báo của biến đổi khí hậu được thể hiện trong bảng 7.3.
Bảng 7.2: Xu hướ
hướng củ
của các yế
yếu tố
tố biế
biến đổi khí hậ
hậu
Xu hướ
hướng khí hậ
hậu
Lượng mưa bất thường trong mùa mưa
Lượng mưa hàng năm
Nhiệt độ trung bình hàng năm
Ngày khô-nóng
Hạn hán thủy văn
Đợt gió lạnh
Bão/ áp thấp nhiệt đới
Gió to bất thường (lốc xoáy)
Chớp

Xu hướ
hướng
















Tăng
Tăng cao
Giảm
Giảm
nhiều
Không
thay đổi

Bảng 7.3: Xu hướ
hướng tác độ
động củ
của khí hậ
hậu
Xu hương khí hậ
hậu
Lũ thượng nguồn / lũ quét
Xói lở bờ sông và sạt lở đất
Ngập lụt trên diện rộng ở hạ lưu
Bồi lắng lòng hồ và cửa sông
Hạn hán nông nghiệp
Tình trạng thiếu nước cho sinh hoạt và công nghiệp
Cháy rừng do thời tiết khô nóng
Mất rừng và mất đất nông nghiệp do nước biển dâng
Tăng nhiễm mặn đồng bằng ven biển
Thiệt hại hạ tầng do bão

Xu hướ
hướng

















Tăng
Tăng cao
Giảm
Giảm
nhiều
Không
thay đổi

Nhóm nghiên cứu đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương sử dụng dữ liệu chính thức của Viện Khoa học Khí tượng Thủy
văn và Biến đổi khí hậu/Bộ Tài nguyên và Môi trường để xây dựng các kịch bản 2012 chính thức và xây dựng bản đồ
chi tiết hơn về những thay đổi dự kiến cho tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Những thay đổi và tác động tiềm năng của
những thay đổi đó được thảo luận trong các phần dưới đây. Chi tiết được nêu trong Phụ lục 7.1

7.1.3. Tác động tiềm năng của biến đổi khí hậu đến tỉnh Quảng Bình
7.1.3.1. TÁC ĐỘNG CỦA BÃO
Theo dự báo biến đổi khí hậu, cường độ và tần suất của các cơn bão được dự kiến sẽ thay đổi, và các cơn bão có thể trở
nên khó lường hơn. Ở Quảng Bình, bão thường xảy ra từ tháng Bảy – tháng Chín hàng năm. Tuy nhiên, trong những
năm gần đây, các cơn bão có vẻ như đã bắt đầu trở nên khó lường hơn và xảy ra ngay cả trong tháng Ba và tháng Tư,
hoặc trong tháng Mười. Cường độ bão dường như cũng tăng lên. Với tần suất, cường độ tăng lên, và không thể tiên
đoán, thiệt hại do bão có thể sẽ gia tăng cùng với biến đổi khí hậu.
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7.1.3.1.1. Tác động tới nông-lâm nghiệp và thủy sản
Bão có thể gây ra nhiều thiệt hại cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ở khu vực ven biển và trồng trọt đặc biệt ở vùng
đồng bằng trũng thấp. Gió mạnh kết hợp với bão tấn công vào đất liền có thể gây ra thiệt hại cho cây cao su, cây bị gãy
đổ hoặc bật gốc nhưng vẫn ít đe dọa đến cây keo dù nó tiến sâu hơn vào đất liền.
Tăng bão và gió mạnh sẽ gây ra cát bay nhiều hơn và nghiêm trọng hơn ở các vùng dọc theo bờ biển ở hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, ngày càng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và sản xuất nông nghiệp của người dân địa
phương. Mặc dù các khu vực này có hệ thống cồn cát lớn nhưng thảm thực vật tự nhiên ở đây đã bị mất. Độ phủ thưa
thớt của rừng trồng phi lao phòng hộ ven biển không đủ sức bảo vệ khu vực khỏi gió và cát bay. Phi lao gần biển tiếp
xúc với gió và sóng biển mạnh nên bị lộ rễ. Phía trong đất liền, rất nhiều cây mọc theo dạng bò trên đất chứ không phát
triển thẳng đứng. Do biến đổi khí hậu, gió mạnh tăng lên sẽ thổi thêm cát vào nhà và ruộng, nên những nơi này ngày
càng bị nhiều cát phủ. Ngày càng cần nhiều nỗ lực hơn để đào cát, phục hồi diện tích đất canh tác sau mùa mưa do biến
đổi khí hậu.

7.1.3.1.2. Tác động đến hệ sinh thái tự nhiên
Bão và lũ lụt tạo gây ra điều kiện vẩn đục mạnh, hạn chế cung cấp ánh sáng cho cỏ biển và làm giảm lượng cỏ biển ở
các vùng nhiệt đới khác (Shaffelke và cộng sự 2005; Waycott và cộng sự 2007). Cỏ biển đặc biệt dễ bị tổn thương
trước những thay đổi, và sự xáo trộn vật lý đối với cỏ biển có thể là do sự di chuyển trầm tích gây nên (xói mòn và lắng
đọng), chuyển động nước hỗn loạn và nước dâng do bão (Waycott và cộng sự 2007). Lũ lụt do các cơn bão lớn làm
giảm độ mặn và tăng độ đục, mang lại điều kiện khó khăn và thậm chí làm chết cỏ biển (Waycott và cộng sự 2007).
Các rạn san hô cũng bị ảnh hưởng bởi điều kiện vẩn đục làm giảm sự thâm nhập của ánh sáng mặt trời. Chúng cũng có
thể bị hư hại vật lý do nước dâng khi bão, nhưng không nhạy cảm bằng cỏ biển. Cây rừng ngập mặn cây cũng có thể bị
hư hại do gió mạnh và bão.
Poloczanska và cộng sự (2013) đã tổng hợp hơn một nửa các tác động khí hậu được báo cáo từ hệ thống ven biển. Tuy
nhiên, hệ thống bãi biển cát phần lớn đã bị bỏ qua trong các nghiên cứu về tác động sinh thái và kinh tế-xã hội của biến
đổi khí hậu (Dugan và cộng sự 2010; Barbier và cộng sự 2011, Schoeman và cộng sự 2014). Một hệ thống bãi biển điển
hình được mô tả trong hình 7.1.
Hình 7.1: Hệ thố
thống đụ
đụn cát điể
điển hình ven biể
biển

Đụn cát hình thành do cát được gió thổi tích tụ mà thành và thường nằm ở sau bãi biển. Về cơ bản, một bãi biển mà
không chịu tác động sẽ được bảo vệ bởi các đụn cát phía trước và phía sau. Lớp thực vật che phủ cũng là một yếu tố
quan trọng của cảnh quan đụn cát. Tốc độ gió sẽ giảm xuống nhờ hệ thống thực vật che phủ này, đồng thời cát sẽ được
giữ lại. Sự tồn tại của hệ thống đụn cát ổn định tạo thành hàng rào bảo vệ bờ biển tránh tác động của bão. Tuy nhiên,
trên nhiều đụn cát của huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, lớp thực vật này đã bị nhổ bỏ hoặc suy thoái. Dù đã có nhiều nỗ
lực nhằm ổn định đụn cát bằng cánh trồng cây phi lao và keo nhưng vấn đề cát bay vẫn ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng
và khu dân cư về phía đất liền của các đụn cát và đang có xu hướng nghiêm trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu.
Những thay đổi về cường độ và mức độ thường xuyên của bão có xu hướng ít tác động đến các hệ sinh thái đất liền đặc
biệt là những khu vực có cao độ lớn hơn.

7.1.3.1.3. Tác động lên khu dân cư và hạ tầng thành thị, nông thôn
Như đã xác định trong chương trước, tác động lớn nhất của bão là đến vùng ven biển và đồng bằng ở trung tâm và
phía nam tỉnh Quảng Bình. Theo như chương 2, đây cũng là nơi dân cư tập trung đông nhất và theo chương 4 thì đây
là vùng có nhiều cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho nền kinh tế. Tất các các hệ sinh thái tự nhiên ven biển – gồm có rạn san hô,
thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và đụn cát đều có chức năng phòng bão, xói lở và thủy triều dâng.
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Hiện vẫn chưa có thông tin về tính năng bảo vệ cơ sở hạ tầng ven biển của các rạn san hô và thảm cỏ biển ở tỉnh Quảng
Bình. Các khu vực còn lại của rừng ngập mặn cũng rất hạn chế và đang bị suy thoái và sẽ chỉ tiếp tục bảo vệ được các
khu vực nhỏ. Vùng cát ven biển chiếm tỷ lệ lớn ở vùng trung tâm và phía Nam tỉnh Quảng Bình và bị ảnh hưởng bão
nhiều nhất. Ở những vùng cát ven biển thì các đụn cát giúp bảo vệ xói lở bờ biển và tránh sự xâm nhập của thủy triều
và gió. Ở những nơi không có đủ đụn cát thì các cơ sở hạ tầng ven bãi biển rất dễ bị ngập do thủy triều dân và có thể bị
sóng tấn công cũng như xói lở bờ biển và trôi cát – là những vấn đề chủ yếu mà huyện Lệ Thủy và một số nơi khác
đang phải đối mặt.
Biến đổi khí hậu đang tăng lên một cách bất thường và khó dự báo và sẽ ảnh hưởng đến các chuyến hàng và hành
khách di chuyển ngang qua tỉnh Quảng Bình, làm tăng chi phía vận chuyển và ảnh hưởng đến an toàn bay.

7.1.3.2. TÁC ĐỘNG CỦA LƯỢNG MƯA TĂNG LÊN VỀ CƯỜNG ĐỘ VÀO MÙA MƯA VÀ NHIỀU NGÀY MƯA
>50MM
Với những thay đổi về thời tiết trong tương lai, nhìn chung lượng mưa sẽ tăng lên vào mùa mưa và sẽ tập trung trong
khoảng thời gian ngắn, số ngày mưa lớn cũng tăng lên. Đến năm 2050 lượng mưa sẽ tăng lên 4 – 8% trong khoảng
tháng Sáu – tháng Tám và đến năm 210 tỷ lệ này sẽ lên đến 10 – 12%. Sự gia tăng này sẽ không đồng đều trong cả tỉnh
(Xem hình 7.2)
Hình 7.2: Nhữ
8) tỉnh Quả
Những thay đổ
đổi về
về lượ
lượng mưa (Tháng 6 –8
Quảng Bình đến năm 2050 và 2100

Chú thích
Đường biên giới

Thay đổi về
lượng mưa (%)

Ranh giới các tỉnh
Ranh giới các huyện

7.1.3.3. TÁC ĐỘNG ĐẾN NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Thời gian hạn hán kéo dài sau mưa lớn bất ngờ là một mô hình thời tiết thường xảy ra ở Quảng Bình. Nó thường rõ rệt
hơn khi thời kỳ El Nino nhanh chóng chuyển sang thời kỳ La Nina, điều này có thể xảy ra thường xuyên hơn và thậm
chí với cường độ mạnh hơn do biến đổi khí hậu. Từ đó gây ra dòng nước mưa đột ngột đổ vào các cửa sông có thể gây
ra sự sụt giảm đột ngột độ mặn, có tác động nghiêm trọng đối với ngành nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước mặn của
tỉnh như tôm và các loài thủy sinh khác không thể chịu đựng cú sốc bất ngờ.
Một số cây trồng chịu hạn tốt đột ngột tiếp xúc với một lượng mưa lớn dẫn đến sự tăng trưởng nhanh, có xu hướng
tích tụ hydrogen cyanide (hoặc axit prussic). Điều này có thể đặc biệt đúng đối với sắn và ngô, và có thể rất có hại cho
con người. Các trường hợp người chết sau khi ăn sắn với mức độ axit prussic cao đã được báo cáo tại Kenya và Phi-líppin (Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc 2016).
Aflatoxin, một độc tố vi nấm có thể ảnh hưởng đến cây trồng và có thể gây tổn thương gan và mù lòa ở người, cũng
đang lan rộng sang nhiều khu vực do biến đổi khí hậu khiến những loại này di chuyển cho phù hợp với thời tiết
(Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc 2016).
Mưa mới có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho vụ lúa cuối hè khi bắt đầu vào thời kì thu hoạch.
Rừng trồng keo có diện tích lớn ở Quảng Bình. Chu kỳ sinh trưởng và thu hoạch ngắn (cũng như chuyển đổi từ rừng tự
nhiên sang rừng trồng hoặc sản xuất nông nghiệp cùng với khai thái gỗ trái phép) góp phần làm tăng dòng chảy và xói
lở trên các sườn dốc ở vùng cao, khiến cho lũ quét xảy ra nhanh và thường xuyên hơn, hiện tượng sạt lở đất xảy ra
nghiêm trọng hơn do rừng đầu nguồn không có đủ cây để giữ đất và làm giảm dòng chảy. Trong các trận lũ năm 2010,
khối lượng đất và chất bám bị cuốn trôi đạt mức 1.689.000 m3. Nếu không có sự thay đổi trong công tác quản lý rừng
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trồng chúng ta sẽ còn phải chứng kiến khối lượng đất đai bị cuốn trôi nhiều hơn do lượng mưa sẽ lớn hơn trong tương
lai.
Hình 7.3: Lập bả
bản đồ
đồ các trậ
trận lũ
lũ năm 2010

7.1.3.3.1. Tác động lên hệ sinh thái tự nhiên
Rừng tự nhiên trên cạn của Quảng Bình là kiểu rừng thường xanh ẩm. Mưa lớn tăng lên trong mùa mưa không có khả
năng gây tác động lớn - đặc biệt là khi rừng ở trên các vùng núi đá vôi nơi thoát nước rất nhanh chóng. Tại một số khu
vực trũng thấp, một số loài có thể không chịu được ngập úng lan rộng, và có thể di chuyển một chút đến vùng phù hợp,
nhưng điều này vẫn không có tác động đáng kể đối với toàn bộ khu rừng.
Lũ lụt dài ngày trên diện rộng có thể khiến cây rừng ngập mặn bị chết nếu chúng bị ngập quá lâu. Các khu rừng ngập
mặn còn lại rất nhỏ, nên lũ lụt có thể ảnh hưởng lớn đến các khu rừng ngập mặn còn lại đó.
Mưa lớn gây ra sự gia tăng dòng chảy của nước ngọt vào các cửa sông làm thay đổi độ mặn, dẫn đến thay đổi phân bố
các loài nước lợ. Nhưng điều này hầu như chỉ xảy ra nhất thời khi có mưa lớn xảy ra.

7.1.3.3.2. Tác động đến khu dân cư và cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn
Địa hình của tỉnh Quảng Bình thường dễ có lũ quét ở vùng núi và ngập lụt trên diện rộng ở các khu vực thấp hơn, và tất
cả những tác động liên quan sẽ tăng lên vì mưa to hơn do biến đổi khí hậu. Các khu vực dự báo sẽ bị lũ quét và lũ lụt
được liệt kê trong Hộp 7.1.
Hộp 7.1:
7.1: Các khu vự
vực bị
bị ảnh hưở
hưởng bở
bởi mưa lớ
lớn và lũ
lũ quét
Theo Kế hoạch Hành động Thích ứng Biến đổi khí hậu Quảng Bình 2011-2015, các khu vực dân cư và cơ sở hạ tầng tại
vùng nông thôn sẽ tiếp tục chịu tác động của mưa lớn và lũ quét, đặc biệt là Tân Hóa, Hóa Tiến, Yên Hóa (huyện Minh
Hóa); Văn Hoá, Tiên Hoá, Mai Hóa, Châu Hóa, Đức Hóa, Thạch Hóa, Phong Hóa, Đông Hóa, Thuận Hóa, Kim Hóa (huyện
Tuyên Hoá); các xã gần sông Gianh ở huyện Quảng Trạch (Quảng Tiến, Quảng Trung, Quảng Hòa, Quảng Lộc, Quảng
Văn, Quảng Hải, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Minh, Quảng Sơn, Canh Hòa, Phú Hòa); huyện Bố Trạch (Sơn Trạch,
Hưng Trạch, xã Liên Trạch); thành phố Đồng Hới (quận Đức Ninh Đông, phường Đức Ninh); huyện Quảng Ninh (xã
Tân Ninh, Hiền Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh) cũng như các xã trung tâm huyện Lệ Thủy.
Ngoài ra, xã Thượng Hóa, Trọng Hóa, Minh Hóa và Hóa Hợp (huyện Minh Hóa), Kim Hóa, Thạch Hóa, Đức Hóa, Phong
Hóa, Châu Hóa, Vân Hóa (huyện Tuyên Hoá); xã Canh Hòa, Phú Hòa, và Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch); xã Phúc
Trạch, Sơn Trạch, Hưng Trạch (huyện Bố Trạch); xã Trường Sơn và Trường Xuân (huyện Quảng Ninh) và xã Lâm
Thủy, Kim Thủy, Trường Thủy (huyện Lệ Thủy) sẽ tăng nguy cơ lũ quét.
Quảng Bình có trên 140 hồ chứa lớn nhỏ. Với lượng mưa tập trung trong mùa mưa ngày càng tăng, nhiều hồ không đủ
dung tích chứa nước do đó dễ có nguy cơ vỡ đập như trường hợp của hồ Vực Tròn, Tiên Lang (Quảng Trạch), Cam Ly
và An Mã (Lệ Thủy), Bẹ (Tuyên Hóa), Vực Nồi và Đá Mài (Bố Trạch) và Phú Vinh (Đồng Hới) đe dọa đến vùng hạ du hồ
chứa.
Lượng mưa lớn tăng lên sẽ đe dọa làm hư hỏng nhiều đoạn trên tuyến đường sắt chạy qua phường Nam Lý, xã Đức
Ninh (Đồng Hới), xã Mai Thủy (Lệ Thủy) do nguy cơ ngập úng. Nguy cơ sạt lở đất trên các tuyến đường giao thông qua
vùng núi cũng sẽ tăng lên.
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7.1.3.4. TÁC ĐỘNG CỦA MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG, XÂM NHẬP MẶN VÀ XÓI LỞ BỜ BIỂN
Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Quảng Bình, thì khu vực ngập lụt sẽ phát triển như sau trong
giai đoạn 2020 – 2100.
Biể
Biểu đồ
đồ 7.1: Ngậ
Ngập lụ
lụt do mự
mực nướ
nước biể
biển dâng ở tỉnh Quả
Quảng Bình – kịch bả
bản B1

Biể
Biểu đồ
đồ 7.2:
7.2: Ngậ
Ngập lụ
lụt do mự
mực nướ
nước biể
biển dâng ở tỉnh Quả
Quảng Bình – kịch bả
bản B2

Biể
Biểu đồ
đồ 7.3:
7.3: Ngậ
Ngập lụ
lụt do mự
mực nướ
nước biể
biển dâng ở tỉnh Quả
Quảng Bình – kịch bả
bản A1FI

Theo kịch bản phát thải thấp (B1): khu vực bị ngập lụt sẽ chiếm 0,34-1,23% diện tích của tỉnh năm 2020; 0,47-1,41%
vào năm 2040; 0,47-1,36% vào năm 2050 và 0,95-1,83% vào năm 2100. Theo kịch bản phát thải trung bình (B2) diện
tích bị ngập sẽ tăng cao hơn kịch bản B1 nhưng không đáng kể: diện tích ngập chiếm 0,34-1,29% vào năm 2020; 0,471,41% vào năm 2040; 0,52-1,50% vào năm 2050 và 1,11-1,91% vào năm 2100. Theo kịch bản phát thải cao (A1FI):
khu vực bị ngập lụt khi mức thủy triều cao sẽ chiếm tới 1,29% diện tích của tỉnh vào năm 2020 và 2,07% vào năm
2100. Phần lớn các khu vực bị ngập lụt sẽ xảy ra tại đất trồng lúa, đất đô thị, khu dân cư, cũng như đất nuôi trồng thủy
sản. Diện tích bị ngập lụt ở Đồng Hới sẽ chiếm tỷ lệ thấp nhất về số lượng, nhưng có tỷ lệ giá trị cao nhất.

7.1.3.4.1. Tác động đến nông lâm ngư nghiệp và thủy sản
Theo dự báo, khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất sẽ là đồng bằng đất thấp lớn dọc theo hai bên bờ sông Nhật Lệ.
Khu vực này có rất nhiều nhánh sông nhỏ và hướng Biển Đông đang bị chặn bởi những cồn cát cao ven sông Nhật Lệ.
Khi mực nước biển dâng, nhiều làng chài ven biển cũng như các hệ sinh thái rừng phòng hộ phi lao ở Lệ Thủy và
Quảng Ninh sẽ biến mất.
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Biể
Biểu đồ
đồ 7.4:
7.4: Diệ
Diện tích đấ
đất nông nghiệ
nghiệp bị
bị nhấ
nhấn chìm do biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu

Đất cho rừng sản xuất

Đất cho rừng phòng hộ

Ngập lụt do nước biển dâng sẽ khiến những cánh đồng lúa dọc theo lưu vực sông bị nhiễm mặn nghiêm trọng, ảnh
hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
Biể
Biểu đồ
đồ 7.5:
7.5: Đất nông nghiệ
nghiệp bị
bị ngậ
ngập theo các kị
kịch bả
bản nướ
nước biể
biển dâng khác nhau

Đất trồng lúa

Đất trồng cây

Đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp khác

Mực nước biển dâng sẽ thúc đẩy tăng xâm nhập mặn, ranh giới nước ngọt và nước mặn sẽ thay đổi, và diện tích nước
mặn sẽ lan rộng sang các huyện Châu Hóa, Mai Hóa, Tuyên Hóa. Diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở Lệ Thủy,
Quảng Ninh và Quảng Trạch sẽ giảm. Đồng thời, mực nước biển dâng tạo điều kiện cho sự phát triển nuôi trồng thủy
sản nước mặn và nước lợ tăng lên, trong khi diện tích canh tác sẽ di chuyển sâu hơn vào đất liền. Một số xã như Hàm
Ninh và Duy Ninh (huyện Quảng Ninh); cũng như Liên Thủy và Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy) có thể thay đổi mô hình sử
dụng đất chính từ trồng trọt sang nuôi trồng thủy sản.

7.1.3.4.2. Tác động đến hệ sinh thái tự nhiên
Tại vùng cửa sông và ven biển, nước biển dâng cao sẽ làm thay đổi cân bằng động năng giữa sông và biển. Vùng liên
triều cũng như sự cân bằng của quá trình lở và bồi ở các cửa sông và dọc theo bờ cửa sông cũng sẽ thay đổi. Số lượng
môi trường sống trên cạn nhất định bị mất do nước biển dâng ở bất kỳ khu vực nào sẽ được xác định qua sự kết hợp
phức tạp của địa mạo học địa phương và biên độ thủy triều (Lovelock và Ellison, 2007). Nước biển dâng cũng sẽ ảnh
hưởng đến sự kết nối môi trường sống trung gian giữa các cửa sông liền kề và các rừng ngập mặn cửa sông (Munday
và cộng sự, 2007). Rừng ngập mặn gần cửa sông Gianh và sông Nhật Lệ tại vị trí hiện tại sẽ bị chết và có xu hướng dịch
chuyển sâu hơn vào đất liền để thích ứng với độ mặn tăng lên do nước biển dâng. Tuy nhiên, chúng có thể bị cản trở do
những rào cản vật lý như đê, cống ngăn mặn và cơ sở hạ tầng khác.
Rạn san hô và thảm cỏ biển đều tồn tại ở những độ sâu nhất định, phù hợp với mức độ thâm nhập ánh sáng mặt trời
mà chúng cần vào vùng nước mà chúng đang sống. Nước biển dâng làm giảm lượng ánh sáng mặt trời tiếp cận tới các
loài này và do đó làm giảm khả năng quang hợp. Tuy nhiên, cỏ biển có thể phản ứng nhanh hơn và có thể ngoi lên cao
hơn để lấy lại "vùng thích nghi" với độ sâu ưa thích với tốc độ nhanh hơn tốc độ nước biển dâng. San hô thì phát triển
chậm hơn, nên việc lấy lại vùng thích nghi sẽ mất nhiều thời gian hơn rất nhiều, và sẽ không thể theo kịp biến đổi khí
hậu, (Bezuijen và cộng sự 2011). Đối với các loài san hô đã bị suy thoái của tỉnh Quảng Bình, sự kết hợp của nước biển
dâng và nhiệt độ nước tăng lên có thể sẽ chúng biến mất hoàn toàn.
Những thay đổi ở phần bờ biển giữa lúc triều lên và triều xuống, những thay đổi liên kết giữa các cửa sông và những
thay đổi về phân bố rừng ngập mặn sẽ có tác động quan trọng đến các loại gần bờ phụ thuộc vào sinh cảnh đó.
Ví dụ, cá thu chưa trưởng thành sống tại rừng ngập mặn và vùng ngập nước liên triều (Tổ chức Lương thực và Nông
nghiệp Liên hiệp quốc, 2011). Chúng sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của nước biển dâng đối với các loài
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này, đặc biệt là khi những rừng ngập mặn này đã bị xuống cấp. Sự giảm kết nối của môi trường sống giữa các cửa sông
cũng có thể đe dọa sự kết nối các quần thể cá thu tự nhiên, và làm giảm sức phục hồi, thích nghi của chúng. Ghẹ xanh –
một loài quan trọng sống tại cửa sông và nước biển ven bờ Quảng Bình thường di chuyển giữa các cửa sông và ra đại
dương trong giai đoạn trưởng thành, ấu trùng và chưa trưởng thành (Kangas, 2000). Sự phụ thuộc của chúng vào môi
trường sống liên triều trong các giai đoạn khác nhau trong vòng đời khiến chúng dễ bị tổn thương trước vấn đề nước
biển dâng.

7.1.3.4.3. Tác động lên các khu định cư và cơ sở hạ tầng ở thành thị và nông thôn
Khi nước biển dâng 12 cm, hầu hết các khu vực bị ngập sẽ thuộc xã Duy Ninh và Gia Ninh (huyện Quảng Ninh), Xuân
Thủy và Kiên Giang (huyện Lệ Thủy), Đồng Phú và Đức Ninh (thành phố Đồng Hới) và các vùng thuộc Quảng Trạch và
Bố Trạch, lan rộng đến Hàm Ninh, An Ninh, Tân Ninh (huyện Quảng Ninh), Hoa Thuỷ, Hồng Thuỷ, Lộc Thủy, Phong
Thủy, và Liên Thủy (huyện Lệ Thủy), thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch) với triều cường cao.
Khi mực nước biển dâng 24 cm ngập lụt sẽ vẫn xảy ra tại những địa điểm trên, nhưng trên diện rộng hơn, chủ yếu tập
trung vào các xã ven sông Kiến Giang ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Thị trấn Hoàn Lão sẽ chỉ bị ngập khi thủy triều
cao trong năm 2020, nhưng đến năm 2040 nó sẽ bị ngập thường xuyên ngay cả ở mức triều trung bình.
Khi mực nước biển dâng 33 cm: huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, với diện tích bị ngập rộng
nhất trong tất cả các huyện. Hầu hết diện tích ngập lụt rơi vào Duy Ninh, Hàm Ninh, Tân Ninh, Hiền Ninh, An Ninh,
Xuân Ninh, Hòa Thủy, An Ninh, Phong Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy, và thị trấn Kiến Giang.
Khi mực nước biển dâng cao thêm 100 cm, huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy vẫn sẽ có diện tích ngập lụt cao nhất trên địa
bàn tỉnh. So với kịch bản 33 cm, vùng ngập nước của Lệ Thủy sẽ cao hơn gấp 3 lần. Diện tích bị ngập lụt tại thành phố
Đồng Hới, huyện Bố Trạch, Quảng Trạch cũng sẽ tăng lên. Ngập lụt tăng lên chủ yếu ở Dương Thủy, Phú Thủy, Võ Ninh,
Gia Ninh. Mực nước sông Đức Phổ và sông Mỹ Chương sẽ tăng lên và làm ngập Đức Ninh, Phú Hải, Nam Lý, Đồng Phú,
Hải Định, thành phố Đồng Hới. Đến năm 2100, khoảng một phần năm diện tích của thành phố Đồng Hới sẽ bị ngập
nước.
Dọc theo phần lớn bờ biển, nhờ sự bảo vệ vật lý của cồn cát cao dọc theo bờ biển, hầu hết các khu vực này sẽ không
phải chịu lũ lụt do nước mực nước biển dâng và chỉ có ba trường hợp ngoại lệ: một phần nhỏ ở phía tây nam của Núi
Su tại xã Quảng Đông ở huyện Quảng Trạch, xã Cảnh Dương và Quảng Phú dọc theo hai bên cửa sông Roòn, và trung
tâm xã Ngư Thủy Trung ở huyện Lệ Thủy.
Hình 7.4: Bản đồ
đồ ngậ
ngập lụ
lụt do mự
mực nướ
nước biể
biển dâng – mức 75cm và 100cm tương ứng năm 2050 và 2100
theo kị
kịch bả
bản A1F1

Theo kịch bản mực nước biển dâng A1FI, đến năm 2100 một số tuyến giao thông quan trọng sẽ bị ngập nước như: tỉnh
lộ 2 đi qua huyện Bố Trạch, và một phần của quốc lộ 1A đi qua thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, và
Lệ Thủy. Cầu bê tông - thép dọc quốc lộ 1A, 12A và tỉnh lộ đi qua huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thủy, bao gồm cả
cầu Gianh, cầu Quảng Hải, cầu An Hòa và Nhật Lệ sẽ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
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Biể
Biểu đồ
đồ 7.6:
7.6: Đất xây dự
dựng cơ sở
sở hạ tầng bị
bị ngậ
ngập lụ
lụt theo các kị
kịch bả
bản mự
mực nướ
nước biể
biển dâng

Đất cho giao thông

Đất cho dân cư

Đất cho tưới tiêu

Cảng biển Hòn La mang tầm quan trọng chiến lược và kinh tế, tiếp nhận hơn 1 triệu tấn hàng nhập khẩu từ Trung
Quốc, và cũng chuyển hơn 1,4 triệu tấn sản phẩm sang Lào. Hiện nay, trong thời gian thủy triều cao, mực nước đã đến
mép cảng, điều này có nghĩa là theo kịch bản mực nước biển dâng A1F1 đến năm 2100, mực nước sẽ tăng thêm 100
cm, thì cảng và các cụm kinh tế có liên quan sẽ bị ngập.
Phát triển du lịch ven biển mang tầm quan trọng đối với tỉnh Quảng Bình. Theo định hướng tương lai đến năm 2020,
tỉnh sẽ phát triển khu liên hợp giải trí, nghỉ dưỡng, và du lịch biển sang trọng ở khu Đá Nhảy, Nhật Lệ - Quang Phú, Bảo
Ninh và Hải Ninh để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. 18 lỗ gôn đầu tiên của một số sân gôn được quy
hoạch dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2016. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ngành du lịch sẽ phải
đối mặt với những thách thức ngày càng tăng từ các thảm họa tự nhiên như bão, áp thấp nhiệt đới cũng như mực nước
biển dâng, điều này cần phải được tính đến trong quy hoạch cơ sở hạ tầng du lịch.
7.1.3.5. TÁC ĐỘNG CỦA MÙA KHÔ KÉO DÀI VÀ KHÔ HẠN HƠN
Đến năm 2050, lượng mưa vào mùa khô từ tháng Ba đến tháng Năm sẽ giảm 5 -7% và đến năm 2100 tỉ lệ này có thể
lên đến 8-10% (Hình 7.5). Số ngày khô hạn cũng sẽ tăng lên (hình 7.6). Giảm lượng mưa đầu nguồn cùng với sự gia
tăng của nhiệt độ đẩy nhanh quá trình bốc hơi nước và kết quả là giảm mực nước hồ chứa xuống mức thấp đáng kế.
Thời gian nắng nóng kéo dài kết hợp với mực nước biển dâng và tăng khả năng xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường
sau bão lũ sẽ gây ra nhiều thách thức đối với việc cung cấp lượng nước ngọt sạch cho đời sống sinh hoạt và sản xuất.
Điều này, do vậy, sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và sinh hoạt của người dân.
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Hình 7.5: Thay đổ
đổi về
về lượ
lượng mưa (tháng 3 – thá
tháng 5) tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình, 2050 và 2100

Chú thích
Đường biên giới

Thay đổi về lượng
mưa (%)

Ranh giới các tỉnh
Ranh giới các huyện

7.1.3.5.1. Tác động đến nông lâm thủy sản
Sự tương tác giữa hạn hán và nước biển dâng là một yếu tố quan trọng dẫn đến nhiễm mặn nguồn nước mặt và nước
ngầm trên toàn tỉnh, ngày càng trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn. Địa điểm đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi xâm
nhập mặn bao gồm các sông Kiến Giang từ cửa sông Nhật Lệ sông đến xã Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy), và các cửa sông
Lý Hòa, Roòn, Dinh, và sông Gianh. Nhiễm mặn dẫn đến tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng hơn cho sản xuất nông
nghiệp. Mức độ bay hơi cao (960 – 1.200mm/năm) cùng với khả năng giữ nước kém của vùng đất cát ven biển khiến
nhiều khu vực ven biển gặp khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp đủ nước khi phải đối mặt với hạn hán kéo dài và
xâm nhập mặn ở các cửa sông, mà đang dần dần di chuyển sâu hơn vào đất liền. Tình huống như vậy có thể thấy
thường xuyên hơn theo các kịch bản biến đổi khí hậu trong tương lai.
Ngoài ra, nhu cầu nước hàng năm cho nuôi trồng thuỷ sản trên cát tăng lên. Trung bình, mỗi ha đất nuôi trồng thủy sản
sẽ cần 30.000m3 nước ngọt mỗi năm. Vì vậy, sẽ cần khoảng 9.000.000m3 cho 300 ha vào năm 2020. Các nguồn nước
chính cho nuôi tôm trên cát là nguồn nước ngầm của địa phương. Mặc dù khá phong phú, nguồn nước ngầm ở Quảng
Bình được phân bố không đồng đều ở những độ sâu khác nhau. Vùng đồng bằng ven biển có nguồn nước ngầm hẹp
nhưng phong phú, nhưng nước thường bị nhiễm măn gây ra những thách thức đối với sản xuất và đời sống hàng ngày.
Vùng trung du có nguồn nước ngầm sâu, có thể khô kiệt trong mùa khô.
Hạn hán xảy ra nhiều hơn với cường độ mạnh và kéo dài hơn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp đặc biệt là vụ
đông xuân và vụ hè sớm cũng như các vụ mùa khác
Mùa khô kéo dài và khô hạn hơn (kết hợp với tăng nhiệt độ trong những ngày rất nóng – xem phần tiếp theo) sẽ làm
tăng nguy cơ cháy rừng. Trong 10 năm qua (2000 – 2010), 310 ha rừng trồng ở tỉnh Quảng Bình đã bị thiêu hủy do
cháy rừng (mặc dù đa phần là rừng trồng chứ không phải là rừng tự nhiên). Chỉ tính riêng từ năm 2005 – 2010, 45 vụ
cháy rừng đã thiêu hủy 170 ha rừng bao gồm rừng thông, keo, cao su, tràm với tổng thiệt hại lên đến hơn 1 tỉ đồng. Ví
dụ, trong mùa khô năm 2010, tại xã Quảng Thủy huyện Quảng Trạch nhiệt độ lên đến 42 độ, và kết hợp với gió khô
nóng phía tây đã gây cháy 5 ha rừng thông chuẩn bị thu hoạch. Cùng thời gian đó, tại xã Sơn Trạch huyện Bố Trach, 2
vụ cháy rừng nghiêm trọng cũng xảy ra. Do vậy, cần thận trọng hơn nữa trong công tác quản lý rừng trồng làm giảm
thiệt hại về kinh tế do cháy rừng gây ra.

7.1.3.5.2. Tác động đến hệ sinh thái tự nhiên
Mùa khô dài hơn và khô hạn hơn (kết hợp với nhiệt độ tăng lên trong những ngày rất nóng – xem phần tiếp theo) sẽ
gây ra nguy cơ cháy rừng. Dù vậy, hiện nay cháy rừng vẫn chưa được xem là một vấn đề lớn tại tỉnh Quảng Bình và
cũng không được xem là nguy cơ đối với các hệ sinh thái tự nhiên. Nhưng trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm cho thời
gian nóng kéo dài hơn, nhiệt độ tăng cao hơn, và có nhiều ngày rất nắng nóng kết hợp với tác động thường xuyên của
chu kỳ El Nino trong tương lai, hàng ngàn ha rừng đang đứng trước nguy cơ cháy rừng cao và sẽ trở thành vấn đền cần
quan tâm hơn nữa.
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Hình 7.6: Thay đổ
đổi số
số ngày khô nóng tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình, năm 2050 và 2100

Chú thích
Đường biên giới

Sự thay đổi số ngày khô
nóng (ngày)

Ranh giới các tỉnh
Ranh giới các huyện

7.1.3.5.3. Tác động đến khu dân cư và cơ sở hạ tầng nông thôn và thành thị
Trong những năm gần đây, hạn hán diễn ra khó dự đoán hơn và cực đoan hơn đã làm cho các hồ chứa không tích đủ
nước cho sản xuất nông nghiệp. Ví dụ, lượng mưa năm 2014 và 2015 giảm đến 60% và 80% so với mức trung bình và
các hồ chứa chỉ tích được 30-40% công suất vào năm 2014 và 60% năm 2015.
Theo “Kế hoạch cấp nước đến năm 2020 của tỉnh Quảng Bình” dựa trên các quy định và nhu cầu sử dụng nước của các
ngành và dự báo dân số và tăng trưởng kinh tế, thì nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động sản xuất công nghiệp và
nông nghiệp đạt 1.655.739m3/ngày năm 2015 và dự kiến tăng lên đến 2.179.376m3/ngày vào năm 2020. Khi mực
nước biển tăng lên 100 cm (năm 2100), thì dự kiến 100.000 người sống ở các huyện ven biển sẽ thiếu nước ngọt sử
dụng trong mùa khô.
7.1.3.6. TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG NHIỆT ĐỘ VÀ TĂNG SỐ NGÀY RẤT NÓNG (TRÊN 35 O C)
Những thay đổi trong hình thái mưa (mưa nhiều hơn và nặng hơn trong mùa mưa, mùa khô khô hơn và dài hơn, và
nhiều ngày khô hơn trong mùa khô) cũng như những thay đổi trong các cơn bão và nước biển dâng gây ra các tác động
được coi là thảm họa (lũ quét, lũ lụt, ngập lụt ven biển, hạn hán). Khi xem xét những thay đổi về nhiệt độ, đôi khi
những đợt nóng dữ dội cũng có thể được coi là một loại thảm họa, nhưng quan trọng hơn là chúng ta cần phải xem xét
các tác động tích lũy lâu dài của nhiệt độ tăng đối với năng suất của các loài quan trọng trong nông-lâm nghiệp và thủy
sản, cũng như đối với các hệ sinh thái tự nhiên. Mặc dù những thay đổi này không đột ngột hoặc nghiêm trọng, và
không xuất hiện như những cuộc khủng hoảng đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức của chính quyền, nhưng qua thời gian dài,
những thay đổi đó sẽ có tác động rất lớn đến nền kinh tế của tỉnh và các phúc lợi của người dân.
Nhiệt độ tối đa trung bình hàng ngày từ tháng Sáu – tháng Tám có thể tăng gần 2 oC vào năm 2050, và gần 4 oC vào năm
2100 (hình 7.7) và số ngày rất nóng (> 35oC) có thể tăng tới 40 ngày tính đến năm 2050, và tới 75 ngày tính đến năm
2100 (hình 7.8).
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Hình7
Hình7.7: Thay đổ
đổi nhiệ
nhiệt độ
độ lớn nhấ
nhất theo ngày trung bình (tháng 6 -8) tại Quả
Quảng Bình

Chú thích
Đường biên giới

Sự thay đổi nhiệt độ lớn nhất
theo ngày trung bình trong
tháng 6-tháng 8 (độ C)

Ranh giới các tỉnh
Ranh giới các huyện

Hình 7.8: Thay đổ
đổi số
số ngày nóng ở tỉnh Quả
Quảng Bình năm
năm 2050 và 2100

Chú thích
Đường biên giới

Sự thay đổi số ngày rất
nóng (ngày)

Ranh giới các tỉnh
Ranh giới các huyện

7.1.3.6.1. Tác động đến nông lâm nghiệp và thủy sản
Nhiệt độ không khí trung bình năm tăng 0,4oC từ năm 1961 đến 2009 ở Quảng Bình. Theo Tiểu ban nghiên cứu BĐKH
(IPCC), ở các vùng nhiệt đới, nhiệt độ trung bình tăng có tác động tiêu cực đến năng suất của hầu hết các loại ngũ cốc
và lúa nước. Nếu nhiệt độ tăng 1°C, năng suất ngô sẽ giảm 5-20% và nó sẽ giảm tới 60% nếu nhiệt độ tăng thêm 4°C.
Nếu nhiệt độ tăng 3°C, cây trồng ở tất cả các khu vực này sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng (Fisher
và cộng sự, 2002, Rosenzweig và cộng sự, 2001).
Ở nhiều nơi, lúa đã được trồng ở ngưỡng cuối cùng trong phạm vi nhiệt độ ưa thích của chúng (22-28°C) và ở vùng
nhiệt đới Đông Nam Á, nhiệt độ tăng đã được chứng minh rõ ràng làm giảm năng suất lúa (Feng và cộng sự 2004).
Năng suất có thể giảm thêm 10% khi nhiệt độ tăng thêm 1oC. Sự kết hợp của tăng nhiệt độ và hạn hán thường xuyên
hơn có thể làm cho việc trồng lúa của nông dân Quảng Bình ngày càng kém hiệu quả trong tương lai. Trong khi đó, cây
có củ (như khoai lang và sắn) có thể tăng năng suất, vì chúng có xu hướng phát triển tỷ lệ củ/thân cây cao hơn khi
nhiệt độ cao hơn.
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Ngành lâm nghiệp Quảng Bình chủ yếu tập trung trồng các loài cây như keo, thông, và cao su. Dựa trên nhiệt độ, lượng
mưa và khu vực có độ cao hợp lý, 7,53% diện tích của tỉnh hiện đang được đánh giá là rất thích hợp để trồng cây
thông, 35,23% diện tích là phù hợp và 57,2% diện tích là ít thích hợp. Khi nhiệt độ trung bình tăng theo thời gian, các
khu vực thích hợp cho cây thông sẽ co hẹp lại và sẽ chuyển tới các khu vực cao hơn để nhiệt độ vẫn nằm trong vùng
thích nghi cho cây thông.
Keo là một chi lớn với hơn 1300 loài phân bố rộng khắp các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Hầu hết các loài được tìm
thấy ở Nam bán cầu và trung tâm chính của đa dạng loài thuộc Úc và Thái Bình Dương. Việt Nam có hơn 400.000 ha
rừng trồng keo, trong đó có hơn 220.000 ha keo lai vô tính (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) là một trong
những loài chính cho rừng trồng công nghiệp hiện nay (Kha 2001). Keo lai được tìm thấy nở nơi có nhiệt độ trung
bình hàng năm là 12- 35°C, lượng mưa hàng năm là 1.200-1.850 mm và độ cao là 50-350 m (Vozzo, 2002). Ở Quảng
Bình keo phát triển tốt trong vùng thích nghi về nhiệt độ và độ cao, nhưng ở những nơi có lượng mưa cao hơn thì các
điều kiện có thể nằm ở cuối ngưỡng ưa thích của cây thông.
Biến đổi khí hậu dẫn đến nhiệt độ tăng và tăng số ngày nóng, có thể không có nhiều tác động trực tiếp đến cây keo. Tuy
nhiên nhiệt độ tăng cao có thể làm tăng tần suất các đợt bùng phát dịch hại, khó kiểm soát, đặc biệt là ở các vùng sâu
vùng xa và miền núi như Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh.
Nuôi trồ
trồng thủ
thủy sả
sản nướ
nước lợ
lợ
Ngành nuôi trồng thủy sản lồng bè đóng góp quan trọng cho nền kinh tế của tỉnh, và trong những năm gần đây, diện
tích nuôi trồng thủy sản đã được mở rộng - đặc biệt là đối với sản xuất tôm thương mại trên đất cát. Nhiệt độ nước ở
các cửa sông, nơi nuôi lồng bè và nhiệt độ nước trong ao nuôi tôm đều phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết địa
phương. Vào mùa hè, khi nhiệt độ không khí tăng kết hợp với "gió Lào", và nước sông đang ở mức thấp nên nóng lên
nhanh hơn, mức nóng thiêu đốt khiến nhiệt độ môi trường xung quanh cao đến mức mà có thể vượt quá giới hạn chịu
đựng của nhiều loài cá nuôi lồng bè thương mại.
Cá mú là cá nuôi phổ biến nhất tại khu vực Đông Nam Á, chủ yếu là do loài này tăng trưởng nhanh, chấp nhận thức ăn
viên khô, sinh sản tốt trong điều kiện nuôi nhốt, hiệu quả thức ăn cao và giá trị thị trường rất cao (Boonyaratpaliin,
1997). Cá mú nuôi ở biển Đông bao gồm cá mú cam đốm (Epinephelus coioides), cá mú Malabar (E.malabaricus), cá
mú khổng lồ (E. lanceolatus), cá mú hoa nâu hay cá mú hổ (E. fuscoguttatus) [Kongkeo và cộng sự, 2010]. Cá mú chỉ có
thể được nuôi trong lồng, với giống chủ yếu lấy từ tự nhiên, mặc dù cũng có một số ít kỹ thuật sinh sản nhân tạo và
nuôi ấu trùng được phát triển từ năm 1993 (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc, 2011).
Cá chẽm (Lates calcarifer) – còn gọi là Barramundi ở một số nơi thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có thể được
nuôi trong ao đào trên đất, trong lồng hoặc quây (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc, 2011). Cá chẽm
là loài cá tăng trưởng nhanh, chịu được nhiều điều kiện ven biển như dao động độ mặn và độ đục, cũng như xử lý thô
và các điều kiện đông đúc trong các lồng nuôi trồng thủy sản (Boonyaratpaliin, 1997). Loài cá hồng (Lutjanus spp.) có
giá cao tương tự với cả cá mú và cá chẽm, và cũng rất phổ biến.
Nhiệt độ khi nuôi ấu trùng cá chẽm và cá mú có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sự sống còn của cả hai loài
(Boonyarat-paliin, 1997). Một điều đã được chứng minh là cá mú nuôi có thể chịu được nhiệt độ 22-28°C, và ở nhiệt
độ dưới 15°C chúng sẽ không ăn (Boonyaratpaliin, 1997). Có ít thông tin về mức độ nhiệt độ cao nhất mà cá chẽm, cá
mú hoặc cá hồng có thể chịu đựng. Tuy nhiên, theo Katersky và Carter (2005) cá chẽm có thể được nuôi trong phạm vi
nhiệt độ rộng. Cá chẽm có vẻ chịu đựng được nhiệt độ cao hơn so với các loài nuôi trồng khác, với tỷ lệ sống tăng
66,4% so với 11,3% ở các loài khác khi nhiệt độ tăng từ 27-29°C đến 34-35°C trong các thí nghiệm của Ruangpanit và
Kongkumnerd (1992). Tóm lại, có rất ít thông tin khoa học để tiến hành đánh giá nhiệt độ tăng sẽ tác động như thế
nào đến nuôi trồng thủy sản lồng bè, tuy nhiên, nói chung, cá chẽm có thể chịu đựng tốt hơn các loài cá nuôi thông
thường khác.
Sông giảm dòng chảy vào mùa khô kết hợp với mực nước biển dâng sẽ làm tăng độ mặn lấn sâu vào cửa sông, tăng
diện tích phù hợp cho nuôi cá lồng bè nước lợ.
Về mặt lý thuyết, ít nhất, nhiệt độ cao hơn có nghĩa là tôm có thể phát triển nhanh hơn và có kích thước lớn hơn. Tuy
nhiên, một số yếu tố khác có liên quan tới tăng nhiệt độ có thể cản trở lý thuyết này. Thứ nhất, khi nhiệt độ cao, bay
hơi nước từ các ao nuôi tôm sẽ tăng, độ mặn tăng và thay đổi độ pH, điều này có thể có tác động tiêu cực đến tăng
trưởng tôm. Thứ hai nhiệt độ cao hơn khuyến khích sự phát triển của tảo trong ao và tảo có thể lấy mất oxy của tôm.
Thứ ba, ở nhiệt độ rất cao tôm sẽ không chịu ăn. Cuối cùng, bệnh tật phổ biến hơn khi nhiệt độ cao hơn, và sự bùng
phát của hội chứng chết sớm (EMS) có thể mang tính tàn phá hơn (Handisyde và cộng sự, 2006).
Nuôi trồ
trồng thủ
thủy sả
sản nướ
nước ngọ
ngọt
Nuôi trồng thủy sản nước ngọt, chủ yếu tập trung ở các khu vực thượng nguồn sông Gianh tại xã Minh Hóa, sẽ chịu
những tác động tương tự khi nhiệt độ tăng lên. Sự luân canh: nuôi một vụ cá trong ruộng lúa và trồng một vụ lúa nước
được thực hiện ở một số khu vực có năng suất lúa tương đối thấp. Hoạt động này sẽ bị ảnh hưởng tương tự khi nhiệt
độ nước cao và tăng sự bốc hơi trong mùa khô nóng. Nông dân có thể thay đổi, tiến hành nuôi cá trong mùa mưa,
nhưng trong trường hợp này phải đặt lưới bảo vệ xung quanh ruộng để tránh cá lọt ra ngoài khi lũ lụt.
Nuôi trồng thủy sản ao nước ngọt gắn với một số loài, nhưng cá lóc vẫn được nuôi phổ biến nhất ở Quảng Bình.
Trong 10 năm qua, hoạt động nuôi các nướt ngọt trong các ao nhỏ ở vùng cát nơi có lượng nước ngầm khá cao tăng
lên. Mặc dù sự cân đối giữa lượng mưa và lượng bốc hơi nước hàng năm ở vùng cát ven biển về cơ bản là không đủ
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nước trong ao để nuôi trồng thủy sản mà nhờ vào lượng nước ngầm thấm vào các ao nuôi. Cứ vài tháng một lần người
dân sẽ hút nước bẩn ở trong ao ra và một lượng nước ngầm mới sẽ chảy vào ao. Tuy nhiên, theo một số báo cáo thì với
việc nhân rộng mô hình này trong thập kỷ vừa qua, lượng nước ngầm đã bắt đầu giảm xuống và ở một số nơi thì ao
phải đào sâu hơn – ví dụ ở thôn Tân Hải xã Ngư Thủy Bắc thì ao nuôi ngày càng cạn và rất khó để nuôi cá hiệu quả.
Thủ
Thủy sả
sản gầ
gần bờ
bờ
Các loài thỷ sản nhỏ sống ở biển gồm cá thu, mực, cá mòi và cá cơm biển là những loài quan trọng đối với cộng đồng
đánh bắt ven bờ của tỉnh Quảng Bình. Có bằng chứng cho thấy các xu hướng khí hậu ảnh hưởng đến sản lượng của các
loài thủy sản ven biển quan trọng trên thế giới, và chúng ta có thể dự báo những tác động tương tự của biến đổi khí
hậu đối với sản lượng thủy sản ở Quảng Bình. Những kiểu dao động khí hậu hoặc biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến mỗi
loài tùy thuộc vào: yếu tố khí hậu nào là quan trọng đối với lịch sử đời sống của loài đó. Mặc dù các điều kiện đại
dương tại những khu vực đẻ trứng và nuôi dưỡng đầu đời cho các loài đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nhưng không
may, có rất ít hiểu biết về cơ chế chính xác kết nối giữa xu hướng khí hậu và sản lượng. Mặc dù chúng ta có thể dự báo
rằng sẽ có sự biến động lớn về độ phong phú cũng như sản lượng đánh bắt các loài chính trong tương lai, nhưng chúng
ta vẫn thiếu khả năng dự báo những thay đổi xu hướng cần thiết cho việc quản lý (Beamish, 2008)
Hiện chưa có phân tích các xu hướng chung trong tỷ trọng của các loài khác nhau cấu thành sản lượng đánh bắt của
ngư dân ven biển trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng, nhưng chúng ta
có thể kỳ vọng thấy được những mô hình tương tự như đã diễn ra tại các nước gần trong khu vực. Ví dụ, tại Hàn Quốc,
trong những năm gần đây tỷ trọng của các loài cá biển nhỏ (như cá cơm biển, cá mòi Nhật Bản, cá thu và các loài mực
phổ biến) đang tăng lên và cấu thành 60-70% tổng sản lượng đánh bắt. Các loài mực phổ biến đã tăng lên khi nước
biển ấm lên từ những năm 1990, và hiện chiếm 20 đến 25% tổng sản lượng đánh bắt (Kim và Kang, 2000).
Cá mòi và cơm
cơm biể
biển
Các quần thể cá mòi và cá cơm biển được nghi nhận là thích ứng đồng bộ và nhanh chóng với những thay đổi trong
môi trường đại dương (Kawasaki, 1983). Trong rất nhiều hệ sinh thái trên thế giới, xu hướng thay đổi số lượng của
loài cá cơm biển có sự đối nghịch với loài cá mòi. Những năm 1950 và 1960, số lượng loài cá cơm biển lớn trong khi
loài cá mòi thì nhỏ. Mô hình này thay đổi vào cuối những năm 1970 và 1980, và lại đảo ngược lại vào những năm 1990
(Chavez và cộng sự 2003). Dự kiến mô hình tương tự có thể sẽ diễn ra tại Quảng Bình.
Chu kỳ số lượng các loài trên thay đổi dường như để thích ứng với biến đổi khí hậu trên quy mô lớn, liên quan đến sự
kết hợp của các sự kiện dao động nam (ENSO) với những dao động trong thập kỷ của Thái Bình Dương. Nhiệt độ mặt
nước biển có lẽ là yếu tố chính ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn sớm, và loài cá cơm biển thích ứng
tốt hơn với nhiệt độ tăng (Takahashi và cộng sự, 2004; Takasuka và cộng sự, 2004, 2007). Các xu hướng thời vụ và lâu
dài về kích cỡ của ấu trùng túi noãn hoàng, tử vong phôi, sản lượng trứng và sinh khối trứng của cá cơm biển cũng
tương quan với những thay đổi trong sự ấm lên vào mùa xuân, khả năng làm mát vào mùa hè, và sinh khối động vật
phù du (Kim, 1992; Kim và Lo, 2001). Sự biến thiên các điều kiện đại dương học cũng tác động đến các dòng di trú của
cá trưởng thành và sự phân bố trứng và ấu trùng.
Cá thu
Nhìn chung, việc tăng nhiệt độ nhanh hoặc mạnh so với nhiệt độ tối đa bình thường thì dự kiến sẽ có tác động tiêu cực
đáng kể đến khả năng phát triển chung của một số loài cá (Munday và cộng sự, 2008). Cá đặc biệt nhạy cảm với sự
thay đổi nhiệt độ trong thời gian sống đầu đời. Nhiệt độ ấm lên có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến sản lượng
trứng, tùy thuộc vào việc các loài cá đó đã gần với mức nhiệt tối ưu hay chưa. Sự gia tăng nhiệt độ 1-3°C có thể rút
ngắn thời gian ấp trứng của cá sinh sản ở biển (Munday và cộng sự, 2007).
Cá thu Ấn Độ-Thái Bình Dương (Rastrelliger brachysoma) là một loài cá biển ở khu vực nước nông có tầm quan trọng
lớn về an ninh lương thực và kinh tế. Cá thu đẻ trứng ở xa bờ, tuy nhiên sau khi trứng nở, cá thu nhỏ bơi vào gần bờ
theo các dòng nước để phát triển trong môi trường rừng ngập mặn/đất ngập nước (Venkataraman, 1970). Có rất ít
thông tin về các tác động cụ thể của nhiệt độ do biến đổi khí hậu đối với loài này và khả năng thích ứng của chúng, tuy
nhiên các nghiên cứu như của Pradhan và Reddy (1962) đã thực hiện gần 50 năm trước đây, cho thấy cá thu cũng có
thể rất dễ bị tổn thương do thay đổi nhiệt độ. Khi biển ấm lên, dự báo chúng có thể thay đổi phân bố để sống trong
ngưỡng nhiệt độ phù hợp.
Mực
Mực có lịch sử đời sống linh hoạt, do bản chất tăng trưởng thích ứng tốt với thay đổi nhiệt độ (PECL và Jackson, 2008).
Mực nhiệt đới trong thời kỳ nước ấm lớn nhanh hơn 9% so với thời kỳ ước mát (Jackson và Moltschaniwskyj, 2002).
Nghiên cứu cho rằng mực sẽ phát triển mạnh khi nước biển ấm lên, tốc độ tăng trưởng nhanh, sống tốt hơn và tốc độ
quay vòng nhanh trong đàn, làm tăng số lượng trong khi các loài cạnh tranh tăng trưởng chậm hơn (Jackson , 2004).
Tuy nhiên, khi nhiệt độ tiếp tục tăng lên, có thể sẽ đạt một điểm nhất định mà tốc độ tăng trưởng bắt đầu giảm dần, khi
hiệu quả trao đổi chất kém hơn và do vậy mà tiềm năng tăng trưởng giảm xuống (PECL và Jackson, 2008).
Ghẹ
Ghẹ xanh
Ghẹ xanh (Portunus pelagicus) còn gọi là ghẹ cát, là một loài đặc biệt quan trọng về mặt kinh tế, được đánh bắt và nuôi
trồng phổ biến ở vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (FAO, 2011). Chúng là loài lý tưởng cho nuôi trồng thủy sản vì
khả năng dễ đẻ trứng và tần xuất đẻ trứng cao (Andres và cộng sự 2010). Chúng được tìm thấy tại các cửa sông và
nước biển ven bờ trong tự nhiên (Kangas, 2000) và là một loài quan trọng trong thủy sản ven bờ tại Quảng Bình.
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Chúng là loài động vật cơ hội, ăn thịt và ăn xác thối, có nghĩa là chúng sẽ ít nhạy cảm hơn trước những tác động của
biến đổi khí hậu đối với nguồn cung thức ăn so với các loài ăn đặc biệt hơn.
Sự cực đoan nhiệt độ nước có vẻ có tác động lớn đối với sự sinh tồn của ấu trùng ghẹ xanh và ghẹ xanh trưởng thành
cũng như ảnh hưởng đến tăng trưởng và sinh sản (Hutchings và cộng sự 2007). Nhiệt độ mặt biển tăng có thể làm tăng
tốc độ phát triển nói chung, dẫn đến tăng năng suất thuần. Tuy nhiên, cũng như các loài sống ở biển và nước ngọt khác,
sự gia tăng năng suất chỉ xảy ra trong phạm vi nhiệt độ thích nghi của từng loài. Đối với loài ghẹ xanh, trong môi
trường phòng thí nghiệm, nhiệt độ thích nghi có thể lên tới 39,5 độ C (Neverauskas và Butler, 1982). Tuy nhiên, sự
thích nghi nhiệt cụ thể của ghẹ xanh trong tự nhiên tại Quảng Bình thì hoàn toàn chưa biết.

7.1.3.6.2. Tác động đến hệ sinh thái tự nhiên
Hệ sinh thái ven biể
biển
Các hệ sinh thái ven biển cung cấp những lợi ích và dịch vụ sinh thái vượt trội cho xã hội loài người (Barbier và cộng
sự 2011), và nước ven biển đã ấm lên nhanh hơn nước ngoài đại dương (Lima & Wethey, 2012),
Tác động của nhiệt độ lên các rạn san hô có thể thấy rõ và đã được tài liệu hóa khá đầy đủ (Veron và cộng sự 2009).
Việc nhiệt độ ở biển cao hơn mức nhiệt tối đa trong mùa hè, dù ít (1-2°C) nhưng nếu kéo dài trong một thời gian dài
thì sẽ làm mất đi mối quan hệ giữa vật chủ là san hô và tảo vàng lục cộng sinh mà san hô phải dựa vào loài tảo này để
lấy năng lượng và phát triển (Veron và cộng sự 2009), khiến tảo bị tẩy. Tăng nhiệt độ nước cũng dẫn tới nguy cơ ảnh
hưởng đến cả kết quả sinh sản của đám san hô mẹ và khả năng sinh sống của con hô con trong giai đoạn đầu đời
(Hoegh-Guldberg và cộng sự 2007).
Ở một giới hạn nhất định, nhiệt độ nước cao hơn có thể làm tăng tốc độ tăng trưởng của các loài cỏ biển. Tuy nhiên, cỏ
biển có giới hạn chịu nhiệt mà nếu vượt qua giới hạn đó thì chúng chết. Giới hạn chịu nhiệt của các loài cỏ biển ở
Quảng Bình chưa được ghi nhận.
Các hệ
hệ sinh thái trên cạ
cạn
Diện tích rừng tự nhiên phong phú của tỉnh chủ yếu tập trung ở ba khu vực chính: Vườn quốc gia PNKB, khu vực từ
Khe Ve đến Mụ Giạ ở Minh Hóa, và một số vùng của Lâm Thủy thuộc huyện Lệ Thủy bên cạnh biên giới với Lào. Các
thành phần loài của các loại rừng khác nhau như các khu rừng lá rộng thường xanh ẩm nhiệt đới và cận nhiệt đới, cũng
như rừng lá kim, được tìm thấy ở các độ cao khác nhau, và dù ở trên đá vôi hay không thì đều được xác định bởi một
loạt các điều kiện ưu đãi (vùng thích nghi) của mỗi loài riêng, tạo nên quần thể thực vật ở từng loại rừng. Phản ứng của
các loài khi nhiệt độ tăng là di chuyển theo độ cao hoặc di chuyển đến vĩ độ mới, nơi mà điều kiện khí hậu vẫn nằm
trong vùng thích nghi của chúng. Nói chung, khi nhiệt độ thay đổi một độ thì các loài di chuyển lên cao hơn 100-200m
(tùy theo điều kiện độ ẩm) hoặc di chuyển 35km về phía hai cực trái đất để có được nhiệt độ giống như ban đầu.
Diện tích rừng lớn còn lại trong tỉnh cung cấp nhiều sinh cảnh rừng khác nhau mặc dù trong tương lai nhiệt độ sẽ tăng
lên, nhưng điều quan trọng là phải duy trì được hành lang dọc và ngang kết nối các khu vực rừng trong cùng một cảnh
quan với nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phân bố loài dưới tác động của sự thay đổi nhiệt độ.

7.1.3.6.3. Tác động đến khu dân cư và cơ sở hạ tầng nông thôn và thành thị
Các trung tâm đô thị có mức nhiệt cao hơn vùng ít đô thị hóa 2-3 độ. Sự gia tăng nhiệt độ và số ngày nắng nóng do biến
đổi khí hậu có thể làm tăng nhiệt độ ở Đồng Hới và các thị xã, thị trấn trong tỉnh lên mức rất cao vào những thời điểm
nhất định nào đó. Nắng nóng có thể trực tiếp gây mệt mỏi, đau ốm thâm chí là tử vong, đồng thời làm gia tăng bệnh tật.
Vào những ngày nắng nóng, lớp nhựa đường có thể bị tan chảy.
7.2

T óm t ắ t và k ế t lu ậ n

Theo các kịch bản biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Bình, chúng ta có thể tiên lượng một số thách thức chính có thể xảy ra
và tất cả những thách thức này sẽ ngày càng gia tăng theo thời gian:
•

Bão tăng lên và khó dự báo hơn và do đó sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho các khu vực nuôi trồng thủy sản, trồng
trọt cũng như là các khu dân cư và cơ sở hạ tầng ven biển và đồng bằng đặc biệt là khu vực miền trung và
miền nam của tỉnh.

•

Nước vẩn đục do bão sẽ tác động đến các rạn san hô và thảm cỏ biển, gió mạnh kết hợp với bão làm gia tăng
hiện tượng cát bay và ảnh hưởng xấu đến rừng trồng cao su nếu chúng nằm gần bờ biển.

•

Sự gia tăng lượng mưa trong mùa mưa và số ngày có lượng mưa rất cao sẽ gây ra xói lở, sạt lở đất, lũ quét ở
vùng núi đặc biệt là huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa cũng như gây ngập lụt trên diện rộng, kéo dài hơn và
nghiêm trọng hơn ở vùng đồng bằng – đặc biệt là khu vực ven sông Gianh đi qua một số xã của huyện Quảng
Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy.

•

Dòng chảy nhanh và mạnh từ các hồ chứa làm dấy lên lo ngại về vấn đề an toàn hồ chứa.

•

Sự suy giảm đột ngột độ mặn của vùng nước lợ do sự xâm nhập của nước ngọt sẽ gây thiệt hại trên diện rộng
đối với các loài nước lợ và sự xâm nhập của nước ngọt trong thời gian dài cũng sẽ phá hủy rừng ngập mặn –
đây chính là thách thức lớn đối với của sông Gianh và sông Nhật Lệ.

•

Sự gia tăng mực nước biển cũng cũng sẽ tăng khả năng ngập lụt trên diện rộng nếu hiện này tiếp tục tăng lên
trong nhiều năm và đồng thời dẫn đến hiện tượng nước biển xâm nhập sâu vào đất liền. Huyện Quảng Ninh
và Lệ Thủy sẽ bị tác động nghiêm trọng nhất theo kịch bản nước biển dâng. Do vậy, các xã Hàm Ninh và Duy
Ninh của huyện Quảng Ninh và Liên Thủy, Xuân Thủy của huyện Lệ Thủy cần chuyển đổi sinh kế từ trồng trọt
sang nuôi trồng thủy sản nước lợ vào năm 2030.

•

Đến năm 2100, cảng biển Hòn La, các khu kinh tế và tuyến đường giao thông sẽ thường xuyên bị ngập lụt.
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•

Mùa khô kéo dài hơn và khô nóng hơn, số ngày rất nóng nhiều hơn sẽ làm tăng nguy cơ cháy rừng cho cả
rừng trồng và rừng tự nhiên – đặc biệt là huyện Quảng Trạch và Bố Trạch.

•

Đồng thời, làm tăng cường độ và tần suất hạn hán làm thiệt hại mùa màng (đặc biệt là vụ Đông Xuân và đầu
Hè) và sẽ dẫn đến các vấn đề về cấp nước đặc biệt là ở vùng ven biển huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.

•

Sự gia tăng nhiệt độ không khí làm cho các loài sẽ di chuyển đến nơi có điều kiện nhiệt độ phù hợp trong
vùng an toàn của chúng – hoặc là di chuyển xa hơn về phía bắc hoặc di chuyển đến nơi cao hơn hoặc kết hợp
cả hai.

•

Sự gia tăng nhiệt độ nước gây thiệt hại cho các rạn san hô, mặc dù sản lượng thảm cỏ biển có thể tăng lên
(đến một điểm nào đó) và tác động của sự thay đổi nhiệt độ nước đến rừng ngập mặn là chưa rõ ràng.

•

Sản lượng mực, ghẹ xanh, thảm cỏ biển và cá trống sẽ tăng lên (đến một ngưỡng nào đó chưa xác định) trong
khi cá mú, cá thu và cá mòi thì có xu hướng giảm xuống khi nước biển ấm lên.

Nếu không có các khoản đầu tư lớn, đồng bộ và liên tục và những nỗ lực giải quyết các vấn đề quan trọng, thì biến đổi
khí hậu có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống ở Quảng Bình. Tài nguyên
thiên nhiên sẽ bị xuống cấp hơn, sản lượng lương thực sẽ giảm đi, và những tác động của thiên tai sẽ tăng lên. Người
nghèo nông thôn và ven biển (bao gồm cả dân tộc thiểu số ở vùng cao) với sinh kế phụ thuộc nhiều nhất vào tài
nguyên thiên nhiên, sẽ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước những thay đổi đó. Theo kịch bản xấu nhất,
những thành quả xóa đói giảm nghèo gần đây có thể bị đảo ngược. Từ đó, di cư lao động vốn đã phổ biến có thể sẽ tiếp
tục tăng lên, và các vấn đề xã hội có thể trở nên phổ biến hơn. Những vấn đề này cần được quan tâm nghiêm túc trước
khi quá muộn. Các hoạt động can thiệp quan trọng bao gồm:
Các hoạ
hoạt độ
động can thiệ
thiệp EbA đố
đối vớ
với hệ
hệ sinh thái đụ
đụn cát và rừ
rừng ven biể
biển
•

Cần xây dựng kế hoạch quản lý hệ sinh thái đụn cát chung cho toàn tỉnh Quảng Bình – bao gồm việc phân
vùng đụn cát cho các hoạt động khác nhau và xác định khu vực cần bảo vệ, khu vực cần cải tạo từ đó giúp duy
trì chúc năng bảo vệ của các đụn cát.

•

Việc trồng rừng bảo vệ ở khu vực đụn cát phía đất liền nên sử dụng nhiều loài khác nhau không chỉ riêng phi
lao – đồng thời xác định và lập bản đồ tất cả những loài bản địa của rừng ven biển từ đó xây dựng kế hoạch
quản lý và cải tạo những khu vực này cũng như xác định những khu vực trồng mới nhằm đa dạng loài bản
địa. Đồng thời, những hoạt động này sẽ giúp giảm hiện tượng cát bay, cát chảy. Để hỗ trợ thực hiện hoạt động
này, cần xây dựng các vườn ươm cây bản địa và tập huấn về công tác tuyên truyền và chăm sóc các loài bản
địa.

•

Để giải quyết vấn đề thiếu nước trong tương lai, cần đánh giá nguồn nước ngầm đụn cát và so sánh với nhu
cầu dùng nước của tất cả các ngành (sân gôn, trồng rau màu, nuôi trồng thủy sản, sinh hoạt).

Các hoạ
hoạt độ
động can thiệ
thiệp EbA đói vớ
với rừ
rừng trên cạ
cạn và rừ
rừng trồ
trồng
•

Đối với rừng keo thì cần chuyển đổi dần chu kỳ thu hoạch từ khoảng 7 năm lên đến khoảng 15 năm hoặc hơn,
và thu hoạch vào bất cứ độ tuổi nào cũng cần thực hiện với số lượng lớn trên các khoảnh rừng nhỏ (chứ
không phải số lượng nhỏ trên khoảnh rừng lớn) cách xa nhau. Các mảnh đất có cây chưa thu hoạch phải để
50m hoặc tương đương trên vùng đất dốc và để làm vùng đệm ven sông dọc theo dòng nước. Tất cả những
hoạt động can thiệp này sẽ giúp giảm nguy cơ xói mòn và sạt lở đất vì những nguy cơ này có thể trở nên
nghiêm trọng hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đồng thời, cũng giúp giảm lũ quét, ngập lụt hạ du và bồi
lằng hồ chứa.

•

Cần tập trung nhiều hơn nữa nỗ lực và nguồn lực để phòng chống cháy rừng tự nhiên và rừng trồng như giáo
dục du khách vứt tàn thuốc đúng nơi quy định sử dụng hiệu quả đai trắng phòng lửa.

•

Thực hiện nghiên cứu “vùng an toàn” và ngưỡng đối với nhiệt độ và lượng mưa cho các loài của rừng tự
nhiên và rừng trồng.

•

Xác định và duy trì các hành lang rừng theo chiều ngang và dọc kết nối cách khoảng rừng với nhau giúp hỗ
trợ cho sự di chuyển của các loài nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

•

Trong quá trình cải tạo và nâng cấp các khu vực bị suy thoái (rừng thứ cấp có hoạt động khai thác gỗ) bao
gồm vùng đệm PNKB và vùng hành lang, sử dụng các loài bản địa nhằm đảm bảo tính phù hợp đối với điều
kiện khí hậu trong tương lai.

Nông nghiệ
nghiệp thông
thông minh thích ứng vớ
với biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu
•

Giống lúa cải tiến SRI nên được khuyến khích sử dụng ở những khu vực phù hợp và diện tích trồng lúa nên
được chuyển đổi sang trồng các loại cây ít thâm canh hơn trong những khu vực có ít hoặc không có hệ thống
thủy lợi và thường xuyên bị hạn hán hoặc thiếu nước.

•

Thay đổi lịch thời vụ sao cho phù hợp với điều kiện khí hậu, trồng cây cao su sâu hơn vào đất liền.

•

Tiến hành nghiên cứu khả năng chống chịu nhiệt độ và lượng mưa của một số loại cây trồng. Nếu tiếp tục
trồng những loài cây đó không cònphù hợp với điều kiện khí hậu thì cần có kế hoạch hỗ trợ giới thiệu loài
thay thế phù hợp hơn.

•

Cần tránh các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên đất dốc >35%, đối với các khu vực đã trồng rồi thì cần
phát huy các phương pháp giữ nước và giữ đất để duy trì độ màu mỡ của đất và làm giảm dòng chảy và xói
mòn đất.
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Các khu dân cư và cơ sở
sở hạ tầng nông thôn và thành thị
thị chố
chống chị
chịu khí hậ
hậu
•

Một số phương pháp xây dựng các khu dân cư và cơ sở hạ tầng giao thông có khả năng chống chịu khí hậy
nên được tiếp tục và mở rộng
-

Mở rộng cầu tính đến dòng chảy gia tăng nhanh vào mùa mưa;

-

Nâng độ cao của đường tính đến sự gia tăng độ ngập sâu khi xảy ra lũ;

-

Tăng số lượng cống dưới các công trình đường giao thông tính đến tăng khả năng lưu thông của
đường khi lũ xảy ra thường xuyên và do đó giảm nguy cơ hư hỏng đường;

-

Trồng cây cho bóng râm dọc các tuyến đường nhằm giảm nhiệt độ mặt đường và hạn chế chảy nhựa
mặt đường vào những ngày hè nắng nóng.

•

Sử dụng các phương án sinh – kỹ thuật để phòng chống xói lở đường đốc khi làm đường giao thông.

•

Đảm bảo bảo vệ được các hồ/ đất ngập nước nhỏ còn lại trên địa bàn thành phố Đồng Hới vì chúng có khả
năng phòng lũ, cấp nước, làm trong lành và điều tiết tiểu khí hậu. Do đó không nên san lấp và xây dựng ở
những vị trí này. Thay vào đó có thể phát triển thành các khu vui chơi giải trí, giáo dục và tham quan.

•

Áp dụng phương pháp tiêu thoát nước bền vững cho khu vực thành thị trong tất cả mọi kế hoạch phát triển
đô thị - tối đa hóa khả năng thoát nước tự nhiên, giảm tác động của lũ lụt. Áp dụng nguyên tắc 1:4 cho tất cả
các công trình: 1m2 bề mặt xi măng thì kèm theo 4m2 bề mặt tự nhiên.

•

Trồng cây khắp các tuyến đường, tăng không gian mở của đô thị và xây dựng nhiều công viên để tạo bóng
mát, giảm nhiệt độ và nắng nóng.

Các chương sau trình bày chi tiết hoạt động đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương cho các HSTXH được lựa chọn và từ
đó đưa ra các đề xuất EbA cụ thể cho các HSTXH đã được lựa chọn đó.
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PHỤ
PHỤ LỤC 7.1
7.1: BẢN ĐỒ
ĐỒ BIẾ
BIẾN ĐỔ
ĐỔI KHÍ HẬ
HẬU TỈ
TỈNH QUẢ
QUẢNG BÌNH THEO KỊ
KỊCH BẢ
BẢN PHÁT THẢ
THẢI TRUNG BÌNH (B2)
1a: Nhiệ
Nhiệt độ
độ cao nhấ
nhất theo mùa hàng năm (i) Khả
Khảo sát ban đầ
đầu và (ii) năm 2100

(i) Khảo sát ban đầu

(ii) Năm 2100
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1b: Thay đổ
đổi theo mùa trong nhữ
những ngày rấ
rất nóng (>35 oC), (i) Khả
Khảo sát ban đầ
đầu và (ii) Năm 2100

(i)

Khảo sát ban đầu

Khảo sát ban đầu về số ngày rất nóng tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình

(ii) Năm 2100

Số ngày rất nóng vào năm 2100 tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình
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1c: Phạ
Phạm vi ảnh hưở
hưởng theo mùa củ
của nhữ
những ngày rấ
rất nóng,
nóng, (i) Khả
Khảo sát ban đầ
đầu và (ii) Năm 2100

(i) Khảo sát ban đầu

(ii) Năm 2100

167

Báo cáo 2 – Đánh giá tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình
2a: Lượ
Lượng mưa trung bình
bình theo mùa tạ
tại tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình và Hà Tĩnh
Tĩnh,
ĩnh, (i) Khả
Khảo sát ban đầ
đầu giai đoạ
đoạn19801980-1999 và (ii)
Năm 2100

(i) Khảo sát ban đầu giai đoạn1980 - 1999

(ii) Năm 2100
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2b: Số ngày khô hạ
hạn theo mùa,
mùa, (i) Khả
Khảo sát ban đầ
đầu (ii) Năm 2100

(i) Khảo sát ban đầu

Khảo sát ban đầu về số ngày khô hạn tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình

(ii) Năm 2100

Số ngày khô hạn vào năm 2100 tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình
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PHỤ
PHỤ LỤC 7.2
7.2: TẤT CẢ
CẢ NHỮ
NHỮNG THÔNG SỐ VỀ BIẾ
BIẾN ĐỔ
ĐỔI KHÍ HẬ
HẬU
Avg Tmax
Summer change
SES
in 2050 (C
CODE MIN MAX MEAN
1a
1.8 1.8
1.8
2a
1.9 1.9
1.9
3a
1.9 1.9
1.9
3c
2.0 2.0
2.0
4a
1.7 1.9
1.8
4b
1.8 1.9
1.9
5a
1.7 1.9
1.8
5b
1.8 1.9
1.9
5c
1.9 2.0
1.9
5d
1.9 1.9
1.9
5f
1.7 2.0
1.9
5g
1.8 2.0
1.9
6a
1.9 1.9
1.9
6b
1.8 1.9
1.9
6c
1.9 1.9
1.9
8a
1.8 2.0
1.9
9a
1.9 2.0
1.9
9b
1.9 2.0
1.9
9c
1.8 2.0
1.9
9d
1.8 2.0
1.9
9e
1.9 2.0
1.9
9f
1.8 1.8
1.8
11a
1.9 1.9
1.9
10c
1.8 1.8
1.8
11d
1.9 1.9
1.9
11h
1.9 1.9
1.9
River-Lake
1.8 2.0
1.9

Avg Tmax
No. hot days
No. hot days
Summer change
(>35C)
(>35C)
Rainfall change Rainfall change
in 2100 (C
change in 2050 change in 2100 (6-8) in 2050 (%) (6-8) in 2100 (%)
MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN
3.5 3.5
3.5 23 24
23 34 35
34 4.9 5.0
5.0 9.4 9.5
9.5
3.6 3.7
3.6 28 37
33 40 48
44 4.4 5.4
4.7 8.5 10.3
9.0
3.6 3.6
3.6 40 40
40 54 55
55 4.6 4.7
4.7 8.8 9.0
8.9
3.7 3.8
3.7 20 24
21 22 28
24 5.8 5.8
5.8 11.1 11.1 11.1
3.3 3.6
3.5 42 49
47 52 66
64 3.9 5.4
4.8 7.4 10.3
9.2
3.4 3.6
3.6 42 46
44 57 63
60 4.4 5.0
4.8 8.4 9.6
9.2
3.2 3.6
3.5 34 48
41 41 63
56 3.4 4.7
4.2 6.5 9.0
8.0
3.4 3.7
3.6 34 49
47 48 66
63 4.4 5.7
5.0 8.4 10.9
9.7
3.6 3.7
3.6 33 40
36 47 51
49 4.4 6.1
5.3 8.5 11.7 10.1
3.5 3.6
3.6 34 47
43 51 65
60 4.2 4.7
4.5 8.0 9.0
8.6
3.2 3.8
3.6 18 50
39 17 68
53 3.4 6.4
4.8 6.4 12.2
9.2
3.4 3.8
3.6 26 49
35 37 65
48 3.8 6.4
4.9 7.2 12.2
9.5
3.6 3.6
3.6 37 40
39 50 54
52 4.5 4.8
4.6 8.7 9.2
8.9
3.5 3.7
3.6 41 50
48 52 67
63 4.3 6.4
5.2 8.3 12.3 10.0
3.7 3.7
3.7 43 45
44 58 61
60 5.3 5.7
5.5 10.2 10.9 10.5
3.5 3.8
3.6 22 44
33 25 59
44 4.4 6.0
5.0 8.4 11.4
9.7
3.6 3.7
3.7 37 43
40 49 58
54 4.7 5.5
5.1 9.0 10.5
9.8
3.6 3.8
3.7 32 43
37 45 57
49 4.4 5.7
4.9 8.4 11.0
9.4
3.5 3.8
3.6 19 41
29 22 54
39 4.4 5.8
5.1 8.5 11.1
9.8
3.5 3.8
3.6 22 38
29 33 50
40 4.4 5.8
5.0 8.5 11.2
9.6
3.5 3.8
3.6 27 35
31 39 47
43 4.5 5.7
4.8 8.6 10.9
9.2
3.5 3.5
3.5 26 26
26 37 37
37 4.8 4.8
4.8 9.2 9.2
9.2
3.6 3.7
3.6 41 44
42 55 59
57 4.9 5.0
4.9 9.3 9.6
9.5
3.4 3.4
3.4 43 46
44 55 59
57 4.1 4.4
4.3 7.9 8.4
8.2
3.6 3.6
3.6 32 33
32 43 44
44 4.4 4.5
4.4 8.4 8.5
8.5
3.5 3.6
3.6 28 31
30 39 43
41 4.5 4.6
4.6 8.6 8.9
8.7
3.5 3.8
3.7 19 49
35 21 66
47 4.3 6.3
5.1 8.3 12.1
9.8

Rainfall change
(3-5) in 2050 (
(%)
MIN MAX MEAN
-5.3 -5.2 -5.3
-5.5 -5.1 -5.2
-5.2 -5.1 -5.1
-5.3 -5.2 -5.2
-5.1 -4.5 -4.8
-5.2 -4.6 -5.0
-5.2 -4.3 -4.9
-5.2 -4.6 -5.0
-5.1 -5.0 -5.1
-5.1 -4.9 -5.0
-5.5 -4.4 -4.9
-5.3 -4.6 -5.0
-5.2 -5.1 -5.2
-4.8 -4.6 -4.6
-5.3 -5.1 -5.2
-5.6 -5.0 -5.2
-5.4 -5.2 -5.3
-5.6 -5.1 -5.3
-5.6 -5.1 -5.3
-5.6 -5.1 -5.3
-5.5 -5.1 -5.2
-5.2 -5.2 -5.2
-5.2 -5.2 -5.2
-4.6 -4.5 -4.5
-5.1 -5.1 -5.1
-5.2 -5.1 -5.1
-5.6 -4.7 -5.2

Rainfall change Rainfall change Rainfall change
No. dry days
No. dry days
(3-5) in 2100 (%) (9-11) in 2050
(9-11) in 2100 change in 2050 change in 2100
MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN
-10.1 -10.1 -10.1 3.8 4.0
3.9 7.4 7.6
7.5 17 17
17 15 15
15
-10.5 -9.7 -9.9 2.4 3.0
2.6 4.6 5.8
5.1 14 16
15 10 12
11
-9.9 -9.9 -9.9 2.8 2.8
2.8 5.4 5.4
5.4 16 16
16 12 12
12
-10.1 -9.9 -10.0 2.8 2.8
2.8 5.4 5.4
5.4 15 15
15 13 14
14
-9.8 -8.6 -9.2 3.2 3.4
3.4 6.1 6.6
6.5 17 19
18 14 19
17
-9.9 -8.8 -9.7 2.9 3.4
3.1 5.6 6.6
6.0 16 19
17 13 18
14
-9.9 -8.3 -9.4 3.2 4.2
3.5 6.1 8.1
6.7 17 20
19 14 19
17
-10.0 -8.8 -9.5 2.9 3.4
3.2 5.6 6.6
6.2 16 19
17 13 18
15
-9.9 -9.6 -9.7 3.1 3.3
3.2 6.1 6.4
6.2 16 17
17 14 15
14
-9.9 -9.5 -9.7 3.1 4.0
3.4 5.9 7.7
6.5 17 19
18 13 17
15
-10.6 -8.4 -9.5 2.5 4.3
3.3 4.8 8.2
6.2 14 20
18 10 19
16
-10.2 -8.7 -9.6 2.9 3.9
3.4 5.5 7.4
6.5 15 19
17 13 19
15
-10.0 -9.8 -9.9 2.6 2.8
2.7 4.9 5.3
5.2 15 16
15 11 12
12
-9.1 -8.8 -8.9 3.0 3.3
3.2 5.8 6.4
6.2 17 19
19 16 18
17
-10.1 -9.7 -9.9 3.0 3.2
3.1 5.7 6.1
5.9 16 17
16 13 15
14
-10.7 -9.6 -10.0 2.4 3.7
3.0 4.6 7.1
5.7 14 17
15 10 16
13
-10.4 -10.0 -10.2 2.6 3.0
2.8 5.0 5.8
5.3 14 16
15 11 13
12
-10.8 -9.7 -10.1 2.4 3.1
2.7 4.6 6.0
5.1 14 16
15 10 13
11
-10.8 -9.8 -10.1 2.4 3.9
2.9 4.6 7.6
5.6 14 17
15 10 15
12
-10.7 -9.8 -10.1 2.5 3.9
3.2 4.8 7.6
6.2 14 17
16 10 15
13
-10.6 -9.8 -10.0 2.6 3.2
2.8 4.9 6.2
5.5 14 16
15 11 13
12
-10.0 -10.0 -10.0 3.6 3.6
3.6 7.0 7.0
7.0 17 17
17 14 14
14
-10.1 -9.9 -10.0 2.8 3.0
2.9 5.4 5.8
5.6 15 16
16 12 13
13
-8.8 -8.7 -8.7 3.2 3.4
3.3 6.2 6.5
6.3 19 19
19 18 19
18
-9.8 -9.7 -9.8 2.4 2.7
2.6 4.7 5.2
5.0 15 15
15 10 11
11
-9.9 -9.8 -9.9 2.7 3.2
2.9 5.2 6.1
5.6 15 16
15 11 13
12
-10.8 -8.9 -10.0 2.4 4.0
3.0 4.6 7.7
5.8 14 19
16 10 17
13
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ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
LỰC THÍCH
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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GIÁ TÌNH
TRẠNG
TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠ
THƯƠNG
NG
TỈNH
T
ỈNH
QUẢNG
BÌNH
B
ÌNH
ƯƠ

Gi ớ i thi ệ u

Báo cáo này thảo luận một yếu tố quan trọng của tình trạng dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, đó là năng lực
thích ứng, và trình bày khái quát về năng lực thích ứng ở cấp vĩ mô (cấp tỉnh) cho Quảng Bình. Báo cáo chuyên sâu
không thuộc phạm vi của dự án này, nên ở đây chỉ nghiên cứu và đưa ra báo cáo tóm tắt dựa trên tìm hiểu khái quát
chính sách và các thông tin có liên quan, phỏng vấn bán cấu trúc (các câu hỏi mở kết hợp với câu hỏi đóng) với một số
người cung cấp thông tin chính, chủ yếu là cán bộ của Sở NN&PTNT và Sở TN&MT, cùng các sở ban ngành chính khác,
cộng với sự quan sát của nhóm. Kết quả nghiên cứu nên được coi là kết quả sơ bộ, và hoan nghênh các đối tác khác
trong tỉnh cung cấp thêm thông tin và góp ý để điều chỉnh. Những dấu ấn thu được ở đây đã được sử dụng để cung cấp
thông tin cho đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của các HSTXH được trình bày trong chương 9.
Chương này bắt đầu với việc rà soát các khái niệm liên quan đến năng lực thích ứng. Để hiểu về năng lực thích ứng và
đánh giá năng lực thích ứng phục vụ nghiên cứu tình trạng dễ bị tổn thương trong cách tiếp cận thích ứng dựa vào hệ
sinh thái, và mục đính cuối cùng là để tăng cường khả năng thích ứng dựa vào hệ sinh thái, thì điều quan trọng cần
xem xét là: i) thích ứng nghĩa là gì?; ii) năng lực thích ứng là gì; iii) điều gì cấu thành “sự thích ứng thành công” hoặc
một cộng đồng/hệ thống thích ứng tốt; và iv) chúng ta tăng cường năng lực thích ứng như thế nào? Phần sau sẽ phác
họa cách tiếp cận đối với năng lực thích ứng được áp dụng trong các nghiên cứu ở cấp vĩ mô và vi mô của đánh giá tình
trạng dễ bị tổn thương này. Phần 2 trình bày những kết quả đánh giá vĩ mô mang tính chỉ thị – trước là xem xét những
cấu trúc và chính sách ở cấp quốc gia, sau là xem xét năng lực thích ứng tại tỉnh Quảng Bình càng chi tiết càng tốt. Tiếp
theo là phần thảo luận và cuối cùng là kết luận và một số khuyến nghị.

8.1.1. Các khái niệm cơ bản
Để hiểu về năng lực thích ứng và đánh giá năng lực thích ứng dựa vào hệ sinh thái trong nghiên cứu tình trạng dễ bị
tổn thương từ đó giúp tăng cường năng lực thích ứng thì cần phải xem xét i) thích ứng là gì?; (ii) khả năng thích ứng là
gì; (iii) các yếu tố tạo nên “thích ứng thành công” hoặc cộng đồng/ hệ thống thích nghi tốt và (iv) làm thế nào để xây
dựng được năng lực thích ứng.
Một số khái niệm và định nghĩa được sử dụng trong nghiên cứu này gồm có:
8.1.1.1. THÍCH ỨNG
Thích ứng có thể được định nghĩa như sau:
“Sự điều chỉnh cho phù hợp của hệ thống tự nhiên hoặc con người để đáp ứng với sự kích thích hoặc tác động của khí

hậu trong hiện tại hoặc được dự báo trong tương lai, điều này sẽ làm giảm tác hại hoặc khám phá những cơ hội có lợi.
Thích ứng là cả một quá trình chứ không đơn thuần là một kết quả cuối cùng.” (GIZ/WRI 2011).
Thích ứng là một quá trình vì biến đổi khí hậu và sự cần thiết phải điều chỉnh là một quá trình tiếp diễn liên tục và do
đó, không có kết quả nào là kết quả cuối cùng. Mặc dù những can thiệp thích ứng riêng có thể có một trạng thái kết quả
cuối cùng theo mong đợi, nhưng đây có lẽ chỉ là một trạng thái tạm thời, và có thể cần tiếp tục thay đổi trong tương lai.
Sự không chắc chắn là đặc tính cố hữu trong việc thích ứng vì đó cũng là đặc tính của biến đổi khí hậu, nên điều quan
trọng nhất là có "năng lực thích ứng", hoặc phải liên tục điều chỉnh để thích ứng.
Các câu hỏi như “ai thích ứng” hay “năng lực thích ứng của ai” là những câu hỏi quan trọng. Về cơ bản, tất cả mọi người
đều phải thích ứng và xây dựng năng lực thích ứng nhưng mỗi người đều có vai trò khác nhau trong hoạt động thích
ứng. Trong phạm vi nghiên cứu EbA, năng lực thích ứng của chính quyền ở cấp tỉnh sẽ được xem xét, và năng lực thích
ứng của người dân ở cấp địa phương sẽ được xem xét trong nghiên cứu trường hợp.
8.1.1.2. NĂNG LỰC THÍCH ỨNG
Năng lực thích ứng được định nghĩa theo nhiều cách. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, năng lực thích ứng đề cập đến:
“Tiềm năng hoặc năng lực của một hệ thống trong việc thích ứng (bằng cách thay đổi hoặc thích nghi tốt hơn) với sự

kích thích của khí hậu hoặc những tác động hoặc hệ quả của sự kích thích đó”. (Smit và cộng sự, 1999).11
Đối với đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương thích ứng dựa vào hệ sinh thái, đơn vị phân tích là hệ sinh thái xã hội
(HSTXH), như thể hiện trong hình 8.1. Khái niệm hệ sinh thái-xã hội đặt con người ở vị trí hàng đầu và vị trí trung tâm
trong phân tích. Nó thể hiện sự hiểu biết rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề của con người: con người gây ra biến đổi
khí hậu, đồng thời là nạn nhân, và năng lực thích ứng của con người là một phần quan trọng trong giải pháp ứng phó
biến đổi khí hậu.

11http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=650
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Hình 8.1: Năng lự
lực thích ứng trong đánh giá tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương trướ
trước biến đổi khí hậ
hậu để
để áp dụ
dụng cách tiế
tiếp cậ
cận
thích ứng dự
dựa vào hệ
hệ sinh thái

Năng lự
lực thích ứng củ
của loài và hệ
hệ sinh thái
Một số đánh giá thích ứng dựa vào hệ sinh thái bao gồm cả phân tích về “năng lực thích ứng” của các loài và các hệ sinh
thái (Tuấn và cộng sự 2012)12. Trong các tài liệu về hệ sinh thái (Gunderson và Holling 2002; Carpenter và Brock
2008), năng lực thích là khả năng mà một hệ sinh thái sống có thể điều chỉnh để đáp ứng với nhu cầu bên trong và
những động lực bên ngoài đang thay đổi trong ngắn hạn; trong dài hạn, đó là “tiềm năng tiến hóa” của hệ thống. Ba
mức độ khác nhau đã được xác định. Đối với các loài, tiềm năng được quy định bởi tính đa dạng gen; đối với hệ sinh
thái,
cảnh hoặ
hoặc quầ
quần
thái tiềm năng được xác định bởi tính đa dạng sinh học hoặc số lượng của các loài; và ở cấp độ quang cả
thể
thể sinh vậ
vật, tiềm năng được xác định bởi thể khảm của các hệ sinh thái có mặt, sự kết nối của chúng và quy mô quần
thể.
Mặc dù các khái niệm về năng lực thích ứng của các loài và các hệ sinh thái tương đối rõ ràng, đặc biệt là về mặt thực
tiễn, nhưng chúng rất khó đánh giá, đặc biệt là trong nghiên cứu ngắn như thế này. Đơn giản là do có ít sự hiểu biết về
các hệ sinh thái và các loài có liên quan, và thậm chí nếu có những kiến thức đó, thì việc lập mô hình cần cho việc dự
báo những thay đổi cũng phức tạp đến mức không thể. Hơn nữa, trong đánh giá thích ứng dựa vào hệ sinh thái này,
chúng ta đang nghiên cứu các hệ sinh thái-xã hội – trong đó các hệ sinh thái môi trường đã biến đổi rất nhiều.
Vậy trong phân tích này, “năng lực thích ứng” rõ ràng được hiểu là hiện tượng xã hội/con người. Mặc dù một đặc điểm
cố hữu của hệ sinh thái có thể thay đổi cơ bản để đáp ứng với các cú sốc và các xu hướng, và đạt đến các điểm ổn định
mới, khi xác định các hành động thích ứng dựa vào hệ sinh thái, chúng ta quan tâm hơn đến năng lực của con người
trong việc quản lý hệ sinh thái và định hướng sự thay đổi (ví dụ thông qua việc áp dụng nguồn lực về con người, công
nghệ, và tài chính) và năng lực cũng như ý chí chính trị của các cơ quan quản lý trong việc triển khai các nguồn lực.
Mặc dù có những sức ép thực tế, nhưng cũng xuất hiện một số nguyên tắc hữu ích, có thể được áp dụng tốt khi xem xét
thích ứng với biến đổi khí hậu. Những nguyên tắc này bao gồm ý tưởng duy trì và tăng cườ
cường sự
sự đa dạ
dạng ở tất cả các
cấp và sự cần thiết phải có sự linh hoạ
hoạt, để tối đa hóa và tận dụng các phương án mở trong các hệ sinh thái-xã hội, khi
đối mặt với một tương lai không chắc chắn.

12

Ngược lại với “năng lực thích ứng”, các hệ sinh thái xã hội cũng có thể biểu lộ “các bẫy thích ứng” (Carpenter và Brock 2008).

“Trong bẫy cứng nhắc sinh thái-xã hội, sự kiểm soát tự củng cố mạnh mẽ ngăn cản sự linh động cần thiết để thích ứng. Trong mô hình
này, sự kiểm soát quá chặt làm giảm khả năng thích ứng và do vậy làm tăng nguy cơ tan vỡ thảm khốc. Trong một bẫy nghèo sinh thái
xã hội, sự kết nối lỏng lẻo ngăn cản việc huy động các ý tưởng và nguồn lực để giải quyết các vấn đề. Trong mô hình này, sự kiểm soát
quá ít ngăn cản sự tập trung cần thiết cho thích ứng. Sự dao động của nhu cầu bên trong và các cú sốc bên ngoài dẫn đến sự thay đổi
năng lực thích ứng, điều này có thể tạo lực kéo và kéo hệ thống ra khỏi bẫy nghèo.”
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Hình 8.2: Các thành tố
tố chính trong năng lự
lực thích ứng

Nguồn: CARE (2009) Cẩm nang CVCA
Để phục vụ cho mục đích của nghiên cứu này, năng lực thích ứng về cơ bản được định nghĩa là: “một tập hợp lớn các

đặc điểm thuận lợi của con người để quản lý khả năng dễ bị ảnh hưởng và tính nhạy cảm của hệ sinh thái-xã hội của
họ, hoặc để làm tăng khả năng chống chịu của hệ thống đối với các điều kiện khí hậu thay đổi, hoặc để biến đổi sang
một chế độ mới phù hợp hơn với các điều kiện khí hậu mới.”
Khi đã hiểu năng lực thích ứng liên quan đến khả năng dễ bị ảnh hưởng, tính nhạy cảm và tình trạng dễ bị tổn thương,
một điều hữu ích cần xem xét là năng lực thích ứng gồm những thành tố gì. Tổ chức CARE với cách tiếp cận thích ứng
dựa vào cộng đồng đã xác định được 4 thành tố của năng lực thích ứng, như trình bày trong hình 8.2.
Có lẽ yếu tố quan trọng nhất định hình năng lực thích ứng của cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng là sự tiếp cận và kiểm
soát nguồn lực sinh kế hay “tài sản”: tự nhiên, con người, xã hội, vật chất và tài chính13. Những nguồn lực này được thể
hiện trong hình 8.3 dưới đây. Nói tóm lại, sự tiếp cận và kiểm soát các tài sản này càng tốt thì càng có nhiều lựa chọn
tiềm năng và năng lực thích ứng tiềm năng càng cao. Mặt khác, khi thiếu những tài sản đó hoặc thiếu vốn, chúng ta có
thể thấy mối quan hệ giữa năng lực thích ứng, tình trạng dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và đói nghèo, cũng
như sự thiệt thòi của phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương khác.
Từ khía cạnh thích ứng dựa vào hệ sinh thái, “vốn tự nhiên” có tầm quan trọng lớn nhất. Thích ứng dựa vào hệ sinh
thái hướng đến nâng cao năng lực thích ứng bằng cách tăng cường khả năng của con người trong việc quản lý và chăm
sóc cho hệ sinh thái tự nhiên và các dịch vụ môi trường của hệ sinh thái tự nhiên.
Bản thân sự tiếp cận với các nguồn lực rõ ràng là chưa đủ. Mọi người phải hiểu về thách thức khí hậu mà họ đang đối
mặt, và có ý tưởng cần làm gì. Đó chính là “kiế
“kiến thứ
thức” và “sự
“sự sáng tạ
tạo”.
o” Kiến thức không chỉ hàm ý có thông tin và biết
về những sự kiện biến đổi khí hậu. Kiến thức phải đi kèm với sự hiểu biết về tầm quan trọng của hệ sinh thái đối với
sinh kế, nhu cầu hành động và động lực dẫn đến hành động. Sự sáng tạo là năng lực nghĩ ra những giải pháp mới. Các
cộng đồng tại Việt Nam đã ứng phó với rất nhiều sự kiện khí hậu cực đoan trong nhiều thế kỷ, tạo nên sự chuẩn bị tốt
cho biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu cần đến những giải pháp mới, có cái nhìn sâu sắc hơn vào một tương
lai nhiều bất định.
Cuối cùng, cần có một “môi trường thuận lợi” cho thích ứng: các chính sách và chương trình của chính phủ mở ra cơ
hội cho người dân những điều họ có thể làm và được khuyến khích làm; các tổ chức ở tất cả các cấp hỗ trợ cho sự thích
ứng của người dân và quản lý những cách can thiệp thích ứng rộng hơn.
Dựa trên tất cả những định nghĩa này thì xây dựng và nâng cao năng lực thích ứng có thể được xem là yếu tố then chốt
và là mục tiêu cuối cùng của thích ứng biến đổi khí hậu. Do vậy, đây là một yếu tố quan trọng trong đánh giá tình trạng
dễ bị tổn thương ở cấp vĩ mô phục vụ thích ứng dựa vào hệ sinh thái và những nỗ lực để xác định các hệ sinh thái xã
hội đang cần hành động thích ứng nhất, đồng thời xác định địa bàn đánh giá vi mô để có đánh giá chi tiết hơn.

13

Xem Tài liệu Hướng dẫn Sinh kế bền vững của DFID
http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0901/section2.pdf
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8.1.1.3. “THÍCH ỨNG THÀNH CÔNG” LÀ GÌ?
Ở cấp độ rất cơ bản, thích ứng thành công nghĩa là đã thiết lập được các mục tiêu cho các kịch bản khí hậu trong tương
lai và hiệu quả trong việc đạt được những mục tiêu đó, mang lại nhiều lợi ích hơn so với chi phí, tài chính, vật chất, con
người và những tài sản khác (Smit và cộng sự, 2001). Ở cấp độ cao hơn, thích ứng thành công nghĩa là đã giải quyết
được vấn đề chi phí, hiệu quả, hiệu suất, phân bổ lợi ích, tính hợp pháp của thích ứng, tính bền vững, sự bình đẳng trên
toàn cầu và giữa các thế hệ và sự phù hợp giữa thích ứng với các quy chuẩn văn hóa và các giá trị của cả cộng đồng. Vì
khái niệm phức tạp như vậy, nên không thể tránh khỏi tranh cãi trong việc tìm một định nghĩa phù hợp về thích ứng
thành công (Adger và Vincent, 2005).
8.1.1.4. XÂY DỰNG NĂNG LỰC THÍCH ỨNG
Như thảo luận ở trên, câu hỏi “ai thích ứng” là quan trọng, và câu hỏi “năng lực thích ứng của ai” cũng có tầm quan
trọng tương tự. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xét trên quy mô rộng, thì tất cả mọi người, xã hội dân sự, khu vực tư
nhân và chính phủ cần có năng lực thích ứng, nhưng bản chất năng lực thích ứng trong mỗi nhóm sẽ có chút khác biệt.
Giản đồ của CARE cũng giúp chúng ta hiểu được xây dựng và tăng cường năng lực thích ứng có ý nghĩa như thế nào:
•
Hành động để giả
giải quyế
quyết nhữ
những nguyên nhân sâu xa của tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương,
thương phần lớn giống như
nguyên nhân sâu xa của đói nghèo: tăng cường tiếp cận với những tài sản sinh kế thiết yếu, và tăng cường đa
dạng hóa sinh kế.
•
Hành động để nâng cao kiế
kiến thứ
thức và sự
sự hiể
hiểu biế
biết về những thách thức biến đổi khí hậu, gồm bản chất không
chắc chắn của biến đổi khí hậu, cần duy trì sự đa dạng và tiếp tục linh hoạt, cũng như tạo động lực để những
bên liên quan chính thực hiện hành động.
•
Hành động để phát huy, khuyế
khuyến khích và hỗ
hỗ trợ
trợ cho
cho các bên liên quan để
để họ có thể
thể nghĩ
nghĩ ra nhữ
những giả
giải pháp
tổng hợ
hợp, sáng tạ
tạo và phù hợ
hợp vớ
với đị
địa phương,
phương dự báo thách thức của biến đổi khí hậu, để thích ứng không
chỉ đơn thuần là phản ứng đối phó với những hiểm họa tức thời, hoặc là những mệnh lệnh từ trên xuống.
•
Hành động để cải thiệ
thiện môi trườ
trường thể
thể chế
chế và tổ
tổ chứ
chức: chính sách tạo điều kiện cho thích ứng biến đổi khí
hậu, ở địa phương cũng như toàn quốc, đặc biệt liên quan đến ba điểm ở trên, gồm các hành động đối với các
vấn đề cơ bản như vấn đề giới và cần có sự tham gia của tất cả các bên liên quan.
Những điểm này có thể định hướng công việc thích ứng của các bên tham gia, từ cấp cộng đồng đến lĩnh vực tư nhân,
các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan ban ngành và các nhà tài trợ quốc tế. Trọng tâm của thích ứng BĐKH không chỉ
giới hạn ở các hoạt động “can thiệp” thích ứng tại thực địa (như biện pháp canh tác lúa cải tiến, cải thiện quản lý rừng
đầu nguồn, đa dạng sinh kế) mà tập trung vào quá trình giảm thiểu các tổn thương và nâng cao năng lực thích ứng
nhằm củng cố các hoạt động can thiệp và thúc đẩy tính bền vững trong thích ứng, về mặt lâu dài.

8.1.2. Năng lực thích ứng trong đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương dựa vào hệ sinh
thái
Trong Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương phục vụ thích ứng dựa vào hệ sinh thái, năng lực thích ứng cần được xem
xét ở cả hai giai đoạn nghiên cứu: trước hết là ở cấp độ vĩ mô, sau đó là đánh giá ở cấp độ vi mô. Chúng ta sử dụng đồ
họa của CARE để tạo cấu trúc phân tích. Mặc dù đồ họa được phát triển để giúp hiểu được thích ứng dựa vào cộng
đồng, nhưng điều chỉnh một chút, nó có thể được sử dụng để thông tin cho sự can thiệp thích ứng ở bất kỳ cấp độ nào.
Cách tiếp cận ở mỗi cấp độ được trình bày sau đây.
8.1.2.1. NĂNG LỰC THÍCH ỨNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG CẤP TỈNH
Mục tiêu Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương ở cấp vĩ mô là xác định các HSTXH của tỉnh và đánh giá tình trạng dễ bị
tổn thương của mỗi HSTXH, làm nền tảng cho việc lựa chọn các địa bàn ưu tiên để tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những
khuyến nghị thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở cấp vĩ mô. Do vậy, đơn vị phân tích để xem xét năng lực thích ứng cần
phải là các HSTXH. Mặc dù đã có gợi ý rằng các HSTXH, cũng giống như các hệ sinh thái, sẽ có xu hướng thay đổi chức
năng và cấu trúc, nhưng khi vượt quá các ngưỡng và hiện tượng hồi tiếp (sự quay lại của một phần đầu ra của hệ
thống để trở về gốc của nó, nhất là để điều chỉnh đầu ra) thay đổi, thì sự hiểu biết của chúng ta về những gì sẽ thay đổi
phức tạp hiện nay chỉ mang tính thô sơ hoặc mang tính chất suy đoán. Hơn nữa, do năng lực thích ứng là một đặc điểm
thiết yếu của con người, và đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương ở cấp vĩ mô hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu thứ cấp
và sự tham gia hạn chế của các bên liên quan của chính quyền cấp tỉnh – nên đánh giá năng lực thích ứng này tập trung
vào chính quyền cấp tỉnh. Năng lực của chính quyền ở cấp trung ương và cấp huyện rõ ràng là rất quan trọng, nhưng
không thuộc phạm vi của nghiên cứu này. Nếu có thời gian thì năng lực của chính quyền cấp xã có thể được xem xét
trong đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương ở cấp vi mô (xem dưới đây).
Bốn thành tố trong năng lực thích ứng mà tổ chức CARE đưa ra được sử dụng để xây dựng cấu trúc cho đánh giá năng
lực thích ứng ở cấp vĩ mô:
Thể
Thể chế
chế và tổ
tổ chứ
chức hiệ
hiệu quả
quả: các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm đối với chính sách và hành động về biến đổi khí
hậu, các chính sách, chiến lược, kế hoạch và chương trình chính, hiệu quả riêng của từng chính sách, chương trình,
chiến lược, kế hoạch đó và hiệu quả khi chúng phối hợp với nhau.
Hiể
Hiểu biế
biết và sự
sự sáng tạ
tạo: đối với hầu hết các hành động của chính quyền, sự hiểu biết của tập thể được thể hiện trong
các chính sách, chiến lược, kế hoạch và chương trình. Do vậy, cần xem xét khung chính sách về biến đổi khí hậu của
Việt Nam. Tuy nhiên, những kiến thức cụ thể về biến đổi khí hậu thì khác, và ít phổ biến hơn nhiều. Điều quan trọng là
cần xác định mức độ hiểu biết, sự hiểu biết đang nằm ở đâu (ai biết và hiểu cái gì) và sự hiểu biết này được sử dụng
như thế nào. Sự hiểu biết phải bao gồm nhận thức về các khái niệm biến đổi khí hậu chủ chốt – như tính dễ thay đổi và
rủi ro. Đối với chính phủ, “ssự hiể
hiểu biế
biết” cũng phải bao gồm năng lực xây dựng kiến thức có liên quan – đó là nghiên cứu
– và chuyển nó thành hành động mới và phù hợp ở cấp địa phương – đó là “ssự sáng tạ
tạo”. Những ngành nào và những
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thách thức nào liên quan đến biến đổi khí hậu thu hút nhiều nghiên cứu, sự quan tâm và áp dụng nhiều nhất. Thích
ứng dựa vào hệ sinh thái là một sự sáng tạo – mức độ mà cơ quan nhà nước có thể nắm bắt, khám phá và thay đổi
những ý tưởng mới sao cho phù hợp.
Nguồ
Nguồn lự
lực: chính phủ phân bổ ngân quỹ cho các hành động liên quan đến biến đổi khí hậu.
8.1.2.2. NĂNG LỰC THÍCH ỨNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG
Các mục tiêu của đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương ở cấp vi mô là xác định và đề xuất các giải pháp đối với các vấn
đề thích ứng khí hậu cụ thể, trong các HSTXH ưu tiên được xác định trong đánh giá ở cấp vĩ mô. Mục tiêu quan trọng
của sáng kiến này ở cả cấp vĩ mô và cấp vi mô là chứng minh được các biện pháp khả thi và có thể nhân rộng được và
có thể áp dụng được ở tại các tỉnh thử nghiệm và những nơi khác tại Việt Nam và có thể ở trong khu vực. Ở cấp vi mô,
một phần quan trọng của phương pháp này là cùng tham gia với các bên liên quan ở cấp địa phương. Các hoạt động có
sự tham gia được áp dụng để hiểu được năng lực thích ứng hiện nay của người dân, và đồng thời tăng cường nhận
thức về biến đổi khí hậu và bắt đầu tăng cường năng lực của họ để cùng phối hợp nhằm thích nghi với những thách
thức phía trước.
Bốn “thành tố” của năng lực thích ứng được đánh giá ở cấp địa phương trong chính quyền cấp xã và những người dân
trong thôn, và các bên liên quan chính khác, tùy thuộc vào các HSTXH (ví dụ: Ban Quản lý Rừng phòng hộ [BQLRPH],
Bộ đội Biên phòng Việt Nam, các công ty thương mại, v.v.).
8.2

N ăng l ự c thích ứ ng ở c ấ p t ỉ nh hi ệ n nay

Như đề cập ở trên, phần này tập trung vào năng lực thích ứng cấp tỉnh, nhưng để cung cấp bối cảnh thì cần bắt đầu với
thông tin tổng quan về cơ cấu tổ chức của quốc gia và các chính sách thích ứng biến đổi khí hậu mà các hành động ở
cấp tỉnh cần đáp ứng, và các chương trình có liên quan chặt chẽ với giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

8.2.1. Cơ cấu tổ chức và chính sách quốc gia đối với thích ứng với biến đổi khí hậu
và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Năng lực thích ứng biến đổi khí hậu ở Quảng Bình được định hình chủ yếu bởi các thể chế và chính sách ở cấp quốc gia.
Hình 8.3 trình bày cho chúng ta thấy cơ cấu tổ chức ứng phó với các cấn đề khí hậu ở Việt Nam, và hình 8.4 trình bày
khung chính sách quốc gia đối với biến đổi khí hậu.
8.2.1.1.

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUỐC GIA

Thủ tướng chịu trách nhiệm cao nhất về Biến đổi khí hậu và được Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu tham mưu. Ủy
ban này thành lập năm 2011 bao gồm các thành viên đến từ tất cả các bộ ngành chính14. Ủy ban Quốc gia về Biến đổi
khí hậu có Nhóm tư vấn riêng. Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) là cơ quan đầu mối của chính phủ và là cơ
quan đứng đầu về mặt chuyên môn kỹ thuật trong các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, ở cả cấp quốc tế và cấp
quốc gia. Ở cấp quốc tế, Bộ TN&MT điều phối việc Việt Nam tham gia vào các thỏa thuận môi trường đa phương, như
Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) và những Nghị định thư có liên quan. Ở cấp quốc
gia, Bộ TN&MT phụ trách Ban Thường trực của Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu và cả Ban thường trực và Ban
quản lý dự án của Chương trình Biến đổi khí hậu chính ở Việt Nam – Chương trình Mục tiêu quốc gia Ứng phó với
Biến đổi khí hậu. Ngoài ra có sự tham gia của các cơ quan kỹ thuật chính liên quan đến biến đổi khí hậu, đáng chú ý là
Viện Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu (IMHEN) và Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
(ISPONRE). Bộ TN&MT có vai trò định hướng và điều phối các công tác về biến đổi khí hậu của các bộ ngành có liên
quan khác ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều kênh truyền thông giữa các bộ ngành liên quan lên
Ủy ban quốc gia về BĐKH và xuống các sở ban ngành của các bộ ngành ở cấp tỉnh. Điều này tạo nên các vấn đề điều
phối mà sẽ được thảo luận dưới đây.
Đối với Bộ NN&PTNT, do Bộ có chức năng và nhiệm vụ trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, nên Bộ có vai trò
chính trong thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Các bộ ngành chính khác là Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Giao
thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.
8.2.1.2.

KHUNG CHÍNH SÁCH QUỐC GIA VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ý chí chính trị cao nhất tại Việt Nam về biến đổi khí hậu được thể hiện trong Nghị quyết số 24-NQ/TW (2013) của Ủy
ban Trung ương Đảng về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường”.
Năm 2008, Bộ TN&MT xây dựng Chiến lược Biến đổi khí hậu quốc gia, là một chính sách chủ chốt của Việt Nam, được
phê duyệt năm 2011. Sau đó là Chương trình Mục tiêu quốc gia Ứng phó với Biến đổi khí hậu, với ngân sách 93,5 triệu
đô la Mỹ thực hiện đến năm 2015. Chương trình Hỗ trợ Ứng phó với Biến đổi khí hậu (SP-RCC) được xây dựng cùng
thời điểm để huy động và điều phối các nguồn lực từ các nhà tài trợ quốc tế cho Chương trình Mục tiêu quốc gia Ứng
phó với Biến đổi khí hậu. Một số nhà tài trợ đa phương và song phương như Ngân hàng thế giới, Chương trình Môi
trường Liên hiệp quốc, Chương trình Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
(JICA), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Cơ quan Phát triển Úc (AUSAID), Hàn Quốc và Bộ Tài nguyên Đức đã tài trợ
620 triệu đô la Mỹ trong ba năm đầu tiên. Ngân sách của chương trình được phân bổ theo một quy trình được Bộ
TN&MT hướng dẫn và quản lý. Các bộ ngành và các địa phương trình dự án và đề nghị cấp ngân sách, dựa trên sự
tham vấn liên bộ. Một danh sách các dự án ưu tiên được tổng hợp và trình lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) và

14
Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội
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Bộ Tài chính. Chương trình Mục tiêu quốc gia Ứng phó với Biến đổi khí hậu và Chương trình hỗ trợ được gia hạn năm
2011 và gia hạn một lần nữa vào tháng 3 năm 2016.
Chương trình Mục tiêu quốc gia Ứng phó với Biến đổi khí hậu gồm 8 chương trình nhỏ:
1. Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu
2. Xác định các cách ứng phó phù hợp
3. Phát triển chương trình khoa học - kỹ thuật
4. Tăng cường năng lực và khung chính sách trong các thể chế và tổ chức có liên quan
5. Tăng cường nhận thức trên toàn quốc
6. Tăng cường hợp tác quốc tế
7. Lồng ghép Chương trình Mục tiêu quốc gia của các ngành
8. Xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể để ứng phó với biến đổi khí hậu (tất cả các bộ, ngành, địa phương).
Hình 8.3: Cơ cấ
cấu thể
thể chế
chế liên quan đế
đến biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu củ
của Việ
Việt Nam

Nguồn: Lê Minh Nhật (2015)

Nguồn: Lê Minh Nhật (2016)
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Như vậy, Chương trình Mục tiêu quốc gia thường đề cập đến “chiến lược xây dựng chiến lược”. Trong giai đoạn đầu
tiên, rất nhiều chính sách và kế hoạch quan trọng đã được xây dựng: Chiến lược quốc gia về Biến đổi Khí hậu (2011),
Kế hoạch Hành động quốc gia về Biến đổi khí hậu (2012), Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh (2012), Nghị quyết
của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên thiên
nhiênvà bảo vệ môi trường (2013).
Phân bổ chi tiêu cho Chương trình Mục tiêu quốc gia Ứng phó với Biến đổi khí hậu như sau:
(i) Khoảng 72% ngân sách dành cho các hoạt động nghiên cứu và quản trị môi trường, giáo dục và đào tạo;
(ii) 20% dành trực tiếp cho các ngành, gồm ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp và các vấn đề xã hội;
(iii) 8% dành trực tiếp cho 64 Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương để giải quyết các vấn đề địa
phương.
Năm 2008, Bộ NN&PTNT là một trong những bộ đầu tiên ban hành kế hoạch hành động cụ thể, trong Khung Kế hoạch
hành động thích ứng với Biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2008 – 2020. Khung
này có 5 mục tiêu chính:
•
Đảm bảo cho sự an toàn của toàn bộ cư dân, đặc biệt là tại các khu đồng bằng miền bắc, đồng bằng sông Cửu
Long và vùng ven biển miền trung.
•
Đảm bảo sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, và diêm nghiệp bền vững, với sự nhấn mạnh vào ít
phát thải và bền vững.
•
Đảm bảo an ninh lương thực thông qua duy trì 3,8 triệu ha lúa (3,2 triệu ha với ít nhất 2 vụ/năm).
•
Đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều và các công trình dân sự khác để phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
•
Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo đồng thời cứ 10 năm lại giảm 20% phát thải khí nhà kính.
Rất nhiều hành động được đề xuất trong kế hoạch hành động này liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng.
Bộ NN&PTNT cũng chịu trách nhiệm đối với công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai (xem dưới đây).
Giữa năm 2010 và 2013, toàn bộ 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành kế hoạch hành động ứng
phó với biến đổi khí hậu riêng của tỉnh. Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
năm 2011 và đã gia hạn năm 2015-16.
8.2.1.3.

CƠ CẤU VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI

Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm
nhẹ thiên tai đến năm 2020, và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt năm 2007. Chiến lược này đã đáp ứng nhiều yêu
cầu trong UNFCCC, Nghị định thư Kyoto, Khung Hành động Hyogo15 và Thỏa thuận của ASEAN về Quản lý Thiên tai và
Ứng cứu khẩn cấp. Chiến lược này do Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai thuộc Tổng cục Thủy lợi (thành lập
năm 2010) của Bộ NN&PTNT quản lý. Bộ NN&PTNT phụ trách Văn phòng thường trực của Ban chỉ đạo Phòng chống
lụt bão Trung ương. Kế hoạch phòng chống thiên tai được xây dựng cho cấp địa phương, cấp bộ và cấp quốc gia 5 năm
một lần tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, và được điều chỉnh hàng năm. Rất nhiều công việc trong thực
tế tập trung vào việc xây dựng và duy tu các hồ chứa, hệ thống thủy lợi và đê điều.
Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương chịu trách nhiệm về ứng phó thiên tai, cùng với Ủy ban quốc gia tìm
kiếm cứu nạn. Việc thực hiện ứng phó được giao cho các địa phương, thông qua các Sở ban ngành phụ trách việc quản
lý thiên tai ở cấp tỉnh).

15 Khung Hành động Hyogo là một kế hoạch 10 năm của Văn phòng Liên hợp quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai giúp thế giới an toàn
hơn trước hiểm họa thiên nhiên. HFA II được thống nhất gần đây năm 2015
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Hình8
Hình8.4: Chính sách thích ứng vớ
với biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu củ
của Việ
Việt Nam

Nguồn: Lê Minh Nhật (2015)
8.2.2. Năng lực thích ứng tại Quảng Bình
8.2.2.1.

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ
GIẢM THIỂU RỦI RO THIÊN TAI

Các sở ban ngành ở cấp tỉnh tham gia công tác liên quan đến biến đổi khí hậu bao gồm các Sở, cơ quan thường trực và
các Ban chỉ huy, cũng như ở cấp quốc gia là các ban chỉ đạo, triển khai thực hiện. Các chính sách và kế hoạch (và nguồn
lực) – tạo nên “môi trường thuận lợi” cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu.

8.2.2.1.1.

Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT)

Tại Quảng Bình, Sở TN&MT là cơ quan thường trực phụ trách việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Ứng phó
Biến đổi khí hậu tại tỉnh. Tuy nhiên, Quảng Bình chưa có Ban chỉ huy về Biến đổi Khí hậu cấp tỉnh theo Chương trình
mục tiêu quốc gia16, và đến tận năm 2016, Sở TN&MT mới thành lập một đơn vị chuyên trách quản lý các vấn đề biến
đổi khí hậu đó là Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Đơn vị này hiện có ba cán bộ đang làm việc.
.
Vai trò chính của Sở Tài Nguyên và Môi trường là xây dựng và quản lý Kế hoạch Hành động Ứng phó Biến đổi khí hậu
cấp tỉnh (CCRAP), thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Ứng phó Biến đổi Khí hậu. CCRAP có phạm vi bao trùm tới
tất cả các ngành kinh tế, được xây dựng năm 2011 cho giai đoạn 2011-2015 với ngân sách từ chính phủ trung ương là
1 tỷ đồng và hiện nay (tháng 6 năm 2016) kế hoạch này đang được cập nhật. Các chuyên gia tư vấn được thuê để xây
dựng kế hoạch, với sự giám sát của Sở TN&MT, và quy trình bao gồm sự tham vấn với các sở ban ngành khác. Kế hoạch
gồm có 36 dự án và chương trình riêng. Dự án được các sở ban ngành liên quan thực hiện, Sở TN&MT giám sát và theo
dõi việc thực hiện, với sự phối hợp giữa Bộ KHĐT và Bộ Tài chính. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2015, chưa có dự án
nào thuộc CCRAP được cấp vốn.
Các phòng thuộc Sở TN&MT quản lý một số việc thu thập dữ liệu liên quan đến biến đổi khí hậu. Phòng Biển và Hải đảo
thu thập một vài dữ liệu về đặc tính hóa học của nước biển tại một số điểm ven bờ, nhưng không rõ dữ liệu này có thể
đóng góp vào phân tích biến đổi khí hậu hay không. Nhiệt độ nước biển không được theo dõi. Phòng Khí tượng Thủy
văn và Biến đổi khí hậu quản lý ba trạm khí tượng thủy văn tại Đồng Hới, Tuyên Hóa và Ba Đồn, và một số trạm thủy
văn ở các sông chính.

8.2.2.1.2.

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

Sở NN&PTNT là sở đầu tiên xây dựng Kế hoạch Hành động về Biến đổi Khí hậu, hưởng ứng Bộ NN&PTNT. Sở
NN&PTNT cũng phụ trách Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão và Ban chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn, đều thuộc Phòng Thủy
lợi và Phòng chống lụt bão của Sở NN&PTNT.
Sở NN&PTNT không có một đơn vị chuyên trách về BĐKH, mà “lồng ghép” biến đổi khí hậu và tất cả các phòng của sở.
Phòng Lâm nghiệp có 5 cán bộ phụ trách Biến đổi khí hậu (gồm cả REDD+).
Năm 2015, với sự hỗ trợ của JICA, Sở NN&PTNT đã khởi động Chương trình “Xây dựng xã hội có khả năng ứng phó,
phục hồi trước thiên tai tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, với mục đích tăng cường khả
năng ứng phó phục hồi của xã hội trước những thiên tai liên quan đến nước thông qua hệ thống quản lý lũ lụt tổng
16 Có 46 ban chỉ huy mà Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình giám sát. Vậy nên – một ban chỉ huy không nhất thiết tập trung vào các vấn
đề then chốt.
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hợp. Dự án bao trùm tất cả các ngành, nên đã thành lập ban chỉ đạo liên sở và nhóm công tác để lập kế hoạch, và kế
hoạch đó đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.
Mặc dù đã có những động thái thay đổi như vậy, nhưng thích ứng biến đổi khí hậu có vẻ chưa được tích hợp nhiều vào
kế hoạch hàng năm của Sở NN&PTNT (Sở NN&PTNT 2016). Kế hoạch có đề cập đến El-Nino, và dự báo hạn hán –
nhưng những hiện tượng xảy ra trong thời gian ngắn này không được đặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các kế
hoạch gồm có giới thiệu về giống lúa nhanh chín, nhân rộng kỹ thuật hệ thống canh tác lúa cải tiến, hoặc chuyển từ
trồng lúa sang các loại cây trồng khác cần ít nước hơn – nhưng kế hoạch này không gợi ý các xu hướng và biện pháp
trung và dài hạn. Việc lập kế hoạch vẫn chỉ tập trung vào tăng sản lượng, hiện đại hóa các kỹ thuật và tái cấu trúc
ngành nói chung, mặc dù nhiệm vụ hiện đại hóa và tái cấu trúc đòi hỏi sự chú ý nhiều hơn đến biến đổi khí hậu.
Phát triể
triển nông nghiệ
nghiệp và dịch vụ
vụ khuyế
khuyến nông
Hệ thống khuyến nông tại Việt Nam được tổ chức theo ngành dọc – có Trung tâm Khuyến nông quốc gia (thuộc Bộ
NN&PTNT), mỗi tỉnh có một trung tâm tỉnh (thuộc Sở NN&PTNT) và các trạm khuyến nông tại cấp huyện (cũng thuộc
Sở NN&PTNT). Thông thường, một cán bộ khuyến nông phụ trách hai hoặc ba xã, nhưng ở khu vực miền núi, có thể
mỗi xã có một cán bộ khuyến nông.
Bộ NN&PTNT có Cục Trồng trọt, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, cả hai đều đóng góp vào phát triển các giải
pháp thích ứng. Ở cấp tỉnh, Phòng Kinh tế và Kỹ thuật phụ trách các vấn đề kỹ thuật. Hầu hết các quyết định về biện
pháp thích ứng được đưa ra ở cấp quốc gia. Các tỉnh xây dựng kế hoạch hành động riêng của tỉnh, tùy vào các thách
thức cơ bản liên quan đến hạn hán và xâm nhập mặn. Bộ NN&PTNT có một đơn vị chuyên trách về thích ứng biến đổi
khí hậu, cũng như có các cán bộ chuyên môn ở tất cả các đơn vị liên quan, nhưng như đã đề cập ở trên thì thích ứng chỉ
được lồng ghép ở cấp tỉnh, và cán bộ ít chuyên môn hơn. Các cán bộ khuyến nông làm việc cùng các hội nông dân tại
địa phương và hệ thống này có thể cung cấp tư vấn kỹ thuật theo nhu cầu, ví dụ như lịch thời vụ, cũng như các loại đầu
vào, như các loại giống cải tiến, các loại phân bón và thuốc trừ sâu được trợ giá, tạo điều kiện để nông dân thay đổi
theo khuyến nghị của chính phủ. Cán bộ nhà nước có quyền lực cao để các chính sách được thực thi. Điều này thường
mang tính tích cực, nhưng cũng có thể là tổn thất nếu các khuyến nghị không hoàn toàn dựa trên bằng chứng.

8.2.2.1.3.

Điều phối

Sự điều phối giữa các sở ban ngành cấp tỉnh, đặc biệt là giữa Sở TN&MT và Sở NN&PTNT,không chặt chẽ. Điều này có
thể dễ hiểu, do lịch sử của "phương pháp tiếp cận theo chiều dọc" trong phát triển kinh tế của Việt Nam, và sự gia tăng
của các kế hoạch của ngành và kế hoạch chuyên đề. Chính quyền trung ương hiện đang cố gắng dùng cách tiếp cận
"một kế hoạch chung", qua đó sẽ đơn giản hóa quá trình điều phối và tạo điều kiện để các mục tiêu thích ứng biến đổi
khí hậu được tích hợp đầy đủ trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ điều phối tất cả các chương trình mục tiêu quốc gia, gồm cả Chương trình Mục tiêu
quốc gia Ứng phó với Biến đổi khí hậu. Theo khuyến nghị của họ, Ban chỉ đạo Biến đổi khí hậu của tỉnh chưa được
thành lập.
Cuối cùng, một thành tố của điều phối và “môi trường thuận lợi cho thích ứng” vẫn còn yếu tại Quảng Bình, và thực ra
ở hầu hết mọi nơi tại Việt Nam, đó là sự tham gia cùng các cộng đồng địa phương. Chính phủ vẫn còn áp dụng cách tiếp
cận “từ trên xuống” rất phổ biến trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đối với biến đổi khí hậu thì rõ ràng các cá
nhân, hộ gia đình và cộng đồng có thể xây dựng năng lực để hiểu được hoàn cảnh và thách thức biến đổi khí hậu mà họ
phải đối mặt và để có thể thích ứng – do thích ứng biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ lâu dài.
8.2.2.2.

8.2.2.2.1.

KIẾN
KI ẾN THỨC VÀ
V À HIỂU
HI ỂU BIẾT
BI ẾT

Về vấn đề biến đổi khí hậu và thích ứng

Quảng Bình đã có kinh nghiệm trải qua thiên tai khí hậu trong thời gian dài (bão, lũ lụt, hạn hán) nên các công chức
của tỉnh có một nền tảng kiến thức và hiểu biết vững vàng về biến đổi khí hậu và có năng lực cũng như ý chí hành động
cao. Tuy nhiên, theo cách tiếp cận phát triển thông thường, các nỗ lực phần lớn là do sự thúc đẩy của ngành và phân
ngành và tập trung mạnh mẽ vào các giải pháp dựa trên cơ sở hạ tầng “cứng”, như đê điều, tường chắn nước biển, các
hồ chứa và hệ thống thủy lợi. Sự ngoại lệ đáng chú ý ở đây là Phòng Nông nghiệp của Sở NN&PTNT đã thực hiện rất
nhiều giải pháp mềm hơn như việc thay giống cây trồng và trồng loại cây có thể chịu đựng tốt hơn với các thách thức
về khí hậu, thay đổi lịch thời vụ. Hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI), loại bỏ đất nhiễm mặn khỏi vùng canh tác lúa,
hoặc các giải pháp tương tự.
Đến năm 2008, Kế hoạch Hành động Ứng phó Biến đổi khí hậu Quốc gia mới được ban hành, nên biến đổi khí hậu vẫn
còn là một lĩnh vực tương đối mới trong mối quan tâm của chính phủ. Như đã đề cập ở trên, hầu hết các sở ban ngành
của tỉnh vẫn chưa có cán bộ được đào tạo đầy đủ hoặc dành toàn bộ thời gian cho các vấn đề biến đổi khí hậu. Sở
TN&MT có một phòng phụ trách về biến đổi khí hậu có ba cán bộ làm việc. Sở NN&PTNT nói biến đổi khí hậu được
“lồng ghép”, nghĩa là có rất ít cán bộ chuyên trách. Nhưng do tất cả các hoạt động của họ liên quan đến khí hậu và thời
tiết, nên có nhiều khả năng “vừa học vừa làm”.
Một số dự án, bao gồm dự án Quản lý lũ lụt tổng hợp của JICA và dự án Lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào
hệ sinh thái này, đã tổ chức một số khóa tập huấn về BĐKH và thích ứng BĐKH, nhưng thường là các khóa ngắn hạn và
có sự tập trung hẹp, ít được theo dõi sau tập huấn. Nói chung, tập huấn về các vấn đề biến đổi khí hậu là một nội dung
thuộc các dự án của các nhà tài trợ. Vì vậy, nhìn chung, kiến thức và hiểu biết về các vấn đề biến đổi khí hậu mang tính
không toàn diện, và điều quan trọng hơn là không được tận dụng hết. Các chuyên gia tư vấn thường được thuê để thực
hiện các công việc mang tính kỹ thuật, như việc xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Mặc dù
chính quyền (Sở TN&MT) có vai trò giám sát công việc, nhưng những cơ hội học tập thực sự của các cán bộ ở tỉnh khá
hạn chế do thiếu ngân sách. Điều này được cho là dẫn đến việc xây dựng và tăng cường năng lực thích ứng BĐKH tập
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trung vào các công ty tư vấn – như vậy đã bỏ qua vai trò rất quan trọng của các cán bộ nhà nước trong việc giám sát và
quan trọng nhất là ra quyết định – cả hai nhiệm vụ này đều cần có năng lực tốt.
Kiến thức và sự hiểu biết về các vấn đề bao gồm việc tìm ra các vấn đề không thực sự tồn tại, hoặc tránh quy những sự
kiện và tác động cụ thể cho biến đổi khí hậu, mặc dù chúng xảy ra do những yếu tố khác. Ví dụ sản lượng đánh bắt thủy
hải sản giảm chủ yếu là do khai thác quá mức và phá hủy môi trường sống hơn là liên quan đến biến đổi khí hậu.
Một vấn đề quan trọng nữa ảnh hưởng đến sự hiểu biết về các vấn đề biến đổi khí hậu là hệ thống quản lý theo chiều
dọc tại Việt Nam thuộc những bộ ngành liên quan và dẫn đến xu hướng “suy nghĩ và hành động trong tòa tháp”. Biến
đổi khí hậu là một vấn đề bao quát mà tất cả các sở ban ngành cần phải phối hợp và điều phối, nhưng nhận thức về
thực tế đó tăng lên một cách chậm chạp. Thậm chí trong một ngành thì cũng không rõ các mục tiêu khác nhau của các
kế hoạch ngành có tương thích với nhau hay tương thích với thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu hay không. Mọi
người có vẻ chưa hiểu được tầm quan trọng chính của quy hoạch sử dụng đất thông minh để thích ứng và giảm nhẹ
biến đổi khí hậu.

8.2.2.2.2.

Về thích ứng dựa vào hệ sinh thái

Thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái là một cách tiếp cận tương đối mới trong thích ứng với biến đổi khí
hậu, nên chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của cách tiếp cận này cũng là một điều dễ
hiểu. Trong dự án “Lồng ghép thích ứng Biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái” này, GIZ đã tổ chức hai tuần đào tạo cho
giảng viên nguồn về thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái cho các tổ chức đào tạo. Các giảng viên nguồn này
sẽ chịu trách nhiệm đối với hầu hết các hoạt động đào tạo thuộc dự án. Trong khi đó, năm 2015 GIZ cũng đã tổ chức
3.5 ngày đào tạo tập trung vào cách lồng ghép thích ứng, và đặc biệt là thích ứng dựa vào hệ sinh thái, vào kế hoạch
phát triển cho các cán bộ cấp tỉnh của Quảng Bình và Hà Tĩnh.
Kinh nghiệm của nghiên cứu này cho thấy khó mà có thể đo lường được năng lực của cấp tỉnh về Thích ứng dựa vào hệ
sinh thái. Thích ứng dựa vào hệ sinh thái là một chủ đề đầy thách thức, đòi hỏi “vừa học vừa làm”. Các cán bộ của các
sở ban ngành tham gia các hội thảo của dự án và nhận báo cáo, nhưng chưa có góp ý bằng văn bản nào. Có thể thấy
rằng đầu năm 2016, việc cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho Quảng Bình được bắt đầu
nhưng hạn chế đề cập tới thích ứng dựa vào hệ sinh thái. Một chuyên gia tư vấn đã được GIZ hỗ trợ nhằm giúp Sở
TNMT thực hiện lồng ghép các nội dung cần thiết vào bản kế hoạch này. Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội của Quảng
Bình giai đoạn 2011-2015 chỉ đề cập tới biến đổi khí hậu một lần và không đề cập tới yêu cầu thích ứng. Kế hoạch Phát
triển Kinh tế xã hội cập nhật vẫn chưa sẵn có để rà soát.
Các chính sách và Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu nói về các vấn đề như đảm bảo an ninh lương thực, nước và
sinh kế và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nhưng coi mỗi lĩnh vực như một danh sách các thành tố độc lập. Thích ứng
dựa vào Hệ sinh thái ghi nhận rằng các lĩnh vực này có liên quan lẫn nhau, và các sinh kế không thể được đảm bảo trừ
phi các hệ sinh thái tự nhiên và các hệ sinh thái xã hội được quản lý một cách thông minh và hiệu quả trong bối cảnh
biến đổi khí hậu.
8.2.2.3.

HÀNH ĐỘNG VÀ SỰ SÁNG TẠO

Hệ thống quản lý theo ngành dọc được áp dụng tại Việt Nam, nghĩa là hầu hết các can thiệp và sáng kiến về biến đổi khí
hậu xuất phát từ cấp Trung ương, đặc biệt là Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT. Vai trò của tỉnh chủ yếu là lặp lại những
sáng kiến này ở địa phương, hoặc hướng dẫn và có xu hướng chờ đợi hướng dẫn. Vai trò lớn nhất của tỉnh là xây dựng
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhưng các dự án được xây dựng có xu hướng đi theo những ưu tiên
và cách làm ở trung ương. Có một số xu hướng đính lại nhãn các hành động gọi là thích ứng với biến đổi khí hậu, đôi
khi là không phù hợp. Ví dụ, Ủy ban Dân tộc cho rằng khuyến khích dân tộc thiểu số trồng lúa là một hành động thích
ứng, nhưng những nỗ lực này đã và đang diễn ra trong hàng thập kỷ, ít thành công, trong nỗ lực giảm thiểu canh tác
nương rẫy và đồng hóa dân tộc thiểu số vào dòng văn hóa chung. Rất nhiều cách can thiệp thường xuyên khác phù hợp
với thích ứng với biến đổi khí hậu, nhưng không thể được coi là sáng tạo. Như đề cập ở trên phần lớn các dự án thích
ứng biến đổi khí hậu liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng.
Các phần dưới đây cung cấp thông tin tổng quan về những gì mà nhóm chuyên gia nghiên cứu thích ứng dựa vào hệ
sinh thái có thể tìm hiểu được về các hành động thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Bình cho đến nay. Cần có sự
hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các sở ban ngành của tỉnh để hoàn thiện phân tích này.

8.2.2.3.1.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (NN&PTNT)

Sở NN&PTNT có lẽ là cơ quan năng động nhất trong thích ứng với biến đổi khí hậu so với các sở ban ngành khác, do có
chức năng và nhiệm vụ trong những ngành sản xuất chính về trồng trọt, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt và
trong việc quản lý tài nguyên nước. Bảng 8.1 tóm tắt công tác thích ứng biến đổi khí hậu của các phòng ban của Sở
NN&PTNT.
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Bảng 8.1: Các công việ
việc liên quan đế
đến thích ứng biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu của các cán bộ
bộ các phòng ban củ
của Sở
Sở NN&PTNT
Các phòng ban củ
của
Sở NN&PTNT
Lâm nghiệp

Công việ
việc liên quan đế
đến thích ứng vớ
với BĐKH

Cán bộ
bộ

Rừng có vai trò rất quan trọng – không chỉ là cung cấp mà còn góp phần bảo vệ môi
trường. Hỗ trợ trực tiếp cho bảo vệ rừng.
Một số chương trình lớn bao gồm REDD+ và Chương trình rừng phòng hộ ven biển của
JICA. Chương trình rừng ven biển của chính phủ cấp 35-37 tỷ đồng/năm cho chương
trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững từ ngân sách nhà nước. Hai công ty tại Việt Nam
(trong đó có công ty Long Đại tại Quảng Bình) đã có chứng chỉ khai thác rừng bền vững.

Nông nghiệp

Rất nhiều hiện tượng – cường độ và tần suất bão, hạn hán liên quan đến ENSO – đã có tác
động cực đoan đến sản xuất nông nghiệp. Những đợt lạnh vẫn diễn ra, làm chết rất nhiều
vật nuôi. Xâm nhập mặn làm mất 40 ha đất trồng lúa.
Không có chương trình thích ứng riêng, mà lồng ghép vào các phương án khác: 1) thay đổi
cây trồng và điều chỉnh lịch mùa vụ cho vụ Đông Xuân và Hè Thu có thể bị ảnh hưởng bởi
các đợt lạnh hoặc lũ lụt; 2) Chuyển sang trồng ngô hoặc các loại cây trồng khác ít tốn nước
hơn và có sức chịu đựng tốt hơn – chương trình do Bộ NN&PTNT đưa ra; 3) các kỹ thuật
mới – việc quản lý sâu bệnh tổng hợp, hệ thống canh tác lúa cải tiến hỗ trợ bởi tổ chức
SNV – đặc biệt chú ý giảm 40% thuốc trừ sâu và nước dùng nhưng mang lại năng suất cao
hơn, và giảm phát thải. Tương lai gần sẽ áp dụng cách tưới nhỏ giọt (cách làm của Israel)
và trồng trong nhà kính để có môi trường được kiểm soát tốt hơn. Nghiên cứu tìm ra
những giống cây chịu hạn và chịu lạnh tốt hơn. Sẽ xây dựng kế hoạch phát triển nông
nghiệp để giảm tác động của BĐKH do rất nhiều hoạt động như sử dụng phân bón, trồng
lúa v.v. góp phần làm tăng phát thải khí nhà kính. Áp dụng cách tiếp cận xanh và sạch để
giảm sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Nuôi trồng thủy sản

Là ngành bị tác động mạnh mẽ. Một số giải pháp: Chính sách – 1) tái cơ cấu ngành nuôi
trồng thủy sản bao gồm các phương án thích ứng biến đổi khí hậu; 2) kế hoạch sản xuất
theo hệ sinh thái – ví dụ: nuôi cá nước ngọt; nuôi tôm trên cát; nuôi cá nước lợ bền vững;
Kế hoạch hàng năm để thực hiện tái cơ cấu, một số thí điểm để tăng cường các dịch vụ hệ
sinh thái – nuôi cá cùng trồng lúa đã phát huy rất tốt. Tại những khu vực có sự suy thoái
môi trường, chuyển đổi từ nuôi tôm thâm canh sang nuôi một vụ tôm và một vụ cá. Hoặc
nuôi một vụ tôm và một vụ tảo để làm thạch.

Thủy lợi và phòng
chống lũ lụt

8.2.2.3.2.

Chương trình tái cơ cấu để bao gồm thích ứng biến đổi khí hậu nhưng kết quả đầu ra vẫn
chưa rõ như kỳ vọng, do chỉ mới xây dựng gần đây. Tập trung vào các công trình kỹ thuật
như đê điều và hồ chứa thủy lợi. Có mục tiêu sửa chữa hoặc nâng cấp rất nhiều hồ chứa
cho mục đích thủy lợi nhưng ngân sách rất hạn chế. Ngoài ra cũng có mục tiêu đặt thiết bị
giám sát ở tất cả các hồ chứa để dự báo và phòng chống lũ lụt. Không có các gói riêng biệt,
tất cả đều được tích hợp vào các chương trình khác. Không có ngân sách của tỉnh được
phân bổ cho thích ứng biến đổi khí hậu. Tất cả ngân sách được các nhà tài trợ cung cấp.

5-7 cán bộ
chuyên trách
về BĐKH

7 cán bộ; tất cả
đều đóng góp
vào lập kế
hoạch cho tất
cả các công
việc

5 cán bộ được
đào tạo về nuôi
trồng thủy sản,
không ai có
nhiệm vụ
chuyên trách
về thích ứng
biến đổi khí
hậu
Không có cán
bộ chuyên
trách

Các sở ban ngành khác

Một số thông tin về các hành động thích ứng biến đổi khí hậu do các sở ban ngành khác thực hiện tại Quảng Bình được
trình bày trong bảng 8.2.
Bảng 8.2: Các hành độ
động thích ứng vớ
với biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu và tăng cườ
cường năng lự
lực cho các sở
sở ban ngành củ
của
tỉnh Quả
Quảng Bình
Các Sở
Sở Ban ngành

Các hành
hành độ
động
Thích ứng Biế
Biến đổ
đổi khí hậ
hậu

Ủy ban dân tộc
(SCEMA)

VQG PNKB

Không có hành động hoặc phân tích cụ thể về thích ứng biến
đổi khí hậu tại các thôn bản người dân tộc thiểu số. Bên cạnh
đó, có một số nỗ lực đưa lúa nước vào thay thế lúa nương.

Xây dự
dựng/ tăng cườ
cường năng lự
lực thích ứng
với biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu
Chưa được đào tạo, do thiếu ngân sách. Các
cán bộ tham gia cuộc họp tham vấn của Sở
TN&MT về tập huấn biến đổi khí hậu năm
2009, nhưng chưa triển khai hoạt động gì từ
đó đến nay.

Chỉ có các hành động qua các dự án, do không có ngân sách của
tỉnh. Không có đơn vị nào thuộc cơ cấu quản lý VQG PNKB.
BĐKH không được lồng ghép rõ ràng trong các kế hoạch quản
lý Vùng đệm hoặc Vườn Quốc gia – mà chỉ được lồng ghép
ngầm. Không có thấu kính riêng. Không có trạm quan trắc khí
hậu trong VQG, nhưng có một số nghiên cứu BĐKH liên quan
đến GIS (hệ thống thông tin địa lý).
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Các Sở
Sở Ban ngành

Các hành
hành độ
động
Thích ứng Biế
Biến đổ
đổi khí hậ
hậu

Xây dự
dựng/ tăng cườ
cường năng lự
lực thích ứng
với biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu

Sở Kế hoạch và Đầu
tư

Về mặt lý thuyết, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm lồng
ghép biến đổi khí hậu vào phát triển của tỉnh, phù hợp với vai
trò quan trọng của Sở trong việc xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội. Biến đổi khí hậu chưa được lồng ghép vào kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhưng sẽ được lồng ghép cho
giai đoạn 2016-2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư không trực tiếp
triển khai thực hiện. Sở có vai trò trong việc rà soát các dự án
liên quan đến biến đổi khí hậu, nhưng không đánh giá.

Sở KHĐT đã ban hành một thông tư về lồng
ghép biến đổi khí hậu vào lập kế hoạch để
tham vấn. Ngoài ra, sở cũng cung cấp các
hướng dẫn và cẩm nang về tăng trưởng
xanh năm 2013. Sở KHĐT chưa có khóa đào
tạo cụ thể nào về các vấn đề BĐKH.

Sở Giao thông vận tải

Tác động của BĐKH đối với ngành Giao thông vận tải phức tạp
và khu vực miền Trung bị tác động mạnh mẽ nhất. Quảng Bình
có kế hoạch công tác hằng năm tiến hành kiểm tra thiệt hại và
dự báo các vấn đề, và có sự hỗ trợ tài chính từ cấp cao hơn để
giải quyết các vấn đề.

Sở Giao thông vận tải nhận hướng dẫn từ Bộ
Giao thông vận tải, nhưng phải áp dụng
trong bối cảnh địa phương. Đôi khi các sáng
kiến và sự đổi mới cũng đến từ cấp địa
phương.

Sở Lao động Thương
Bình và Xã hội

Đã nhận thức được nhu cầu tích hợp thích ứng biến đổi khí hậu
vào chương trình hỗ trợ giảm nghèo và chấm dứt cách giảm
nghèo gây phá hủy môi trường, nhưng chưa tiến hành công việc
nào một cách toàn diện, do thiếu ngân sách.

Không áp dụng

Sở Công Thương

Sở Công thương vận hành dưới Ủy ban nhân dân tỉnh như một
cơ quan tham mưu về quản lý công nghiệp và thương mại. Sở
hỗ trợ Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các chiến lược và quản
lý hệ thống điện và cơ sở hạ tầng liên quan đến công nghiệp và
thương mại.

Sở Công thương nhận thông tin về thích ứng
biến đổi khí hậu thông qua rất nhiều kênh,
gồm Bộ Công thương, Sở TN&MT và Ủy ban
Nhân dân tỉnh.

Sở Xây dựng

Luật xây dựng không lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu. Chỉ có
các hành động thuộc các dự án, gồm dự án nhà ở chịu lũ, nhà
nổi trên các thùng nhựa hoặc xây cao trên các cột. Thực hiện
quy hoạch tái định cư cho các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi lũ
lụt – nhưng thiếu ngân sách.

Không áp dụng

8.2.2.4.

NGUỒN LỰC

Quảng Bình là một tỉnh có ngân sách hạn chế và hầu hết ngân sách được cấp từ nguồn của chính phủ (65%). Các
nguồn lực dành cho công tác liên quan đến biến đổi khí hậu được cho là khá hạn chế, nhưng thậm chí không thể ước
tính thô được ngân sách do chính phủ và chính quyền tỉnh, cũng như các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ cung
cấp, hoặc thiết lập khung để biết được mức độ đầy đủ của các ngân sách này. Nguồn ngân sách chính là ngân sách
chương trình hỗ trợ thích ứng biến đổi khí hậu và ngân sách của Bộ. Một lượng lớn ngân sách dường như được cung
cấp cho các dự án cụ thể, mà phải trình lên cấp quốc gia để được phê duyệt. Rất nhiều công việc liên quan đến khí hậu
được lồng ghép vào các gói khác.
Kế hoạch Hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015 của Quảng Bình cần mức ngân sách khoảng
210 triệu đô la Mỹ cho 55 dự án khác nhau, nhưng hình như chưa có dự án nào được thực hiện. Kế hoạch Hành động
ứng phó với Biến đổi khí hậu cập nhật cho giai đoạn 2016-2020 có ngân sách khoảng 193 triệu đô la Mỹ, 95% ngân
sách đó dành cho các dự án dựa trên cơ sở hạ tầng cứng.
Vì mục đích của nghiên cứu này, có thể chấp nhận đây là một hạn chế lớn đối với các hành động thích ứng biến đổi khí
hậu, và do vậy ảnh hưởng đến “năng lực thích ứng” của cấp tỉnh”.
8.3

T h ả o lu ậ n

Điều khoản tham chiếu ban đầu và lịch trình thu thập thông tin đầu vào của nghiên cứu này không cung cấp đủ phạm
vi để thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về năng lực thích ứng. Tầm quan trọng của vấn đề chỉ xuất hiện khi nghiên
cứu được triển khai, và đến nay đã được khám phá ở mức sâu xa nhất có thể. Thay vì áp dụng một phương pháp hệ
thống, nghiên cứu này gồm một tổng quan tóm tắt về các chính sách và tài liệu liên quan, phối hợp với những cuộc
phỏng vấn bán cấu trúc (các câu hỏi mở kết hợp với câu hỏi đóng) với một số người cung cấp thông tin chính, chủ yếu
là cán bộ của Sở NN&PTNT và Sở TN&MT, cùng các sở ban ngành chính khác, cộng với sự quan sát của nhóm. Do vậy,
kết quả nghiên cứu nên được xem là kết quả sơ bộ và cần thực hiện nghiên cứu sâu hơn nữa, tiếp theo đó là chương
trình xây dựng năng lực cụ thể.
Dựa vào phân tích ở trên, có thể thấy một số điểm mạnh và điểm yếu trong “năng lực thích ứng” của chính quyền tỉnh
Quảng Bình. Cán bộ có kiến thức và sự hiểu biết phù hợp về biến đổi khí hậu và thích ứng dựa vào hệ sinh thái, nhưng
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có ít cán bộ chuyên trách về biến đổi khí hậu, và đào tạo chủ yếu mang tính đột xuất và tập trung vào các vấn đề cụ thể,
nên kiến thức và sự hiểu biết của hầu hết các cán bộ chỉ mang tính phiến diện. Hơn nữa, do thuê chuyên gia ngoài thực
hiện các nhiệm vụ kỹ thuật và ngân sách dành cho dự án hạn chế, nên kiến thức không được áp dụng trong thực tế để
phát triển hiểu biết thực tế và mang lại cơ hội cho sự đổi mới. Do vậy, vẫn còn sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào các giải
pháp cơ sở hạ tầng cứng cho các vấn đề biến đổi khí hậu.
Đặc biệt, ngành nông nghiệp được tổ chức rất tốt và các dịch vụ khuyến nông của tỉnh có thể thúc đẩy sự thay đổi của
người nông dân khá nhanh, điều chỉnh lịch thời vụ, giống cây trồng và thậm chí là loại cây trồng theo từng mùa. Không
rõ những thông điệp này có gắn với dự báo thời tiết của tỉnh hay của vùng không. Hơn nữa, rất nhiều quyết định thích
ứng được đưa ra ở cấp quốc gia, và hệ thống tổ chức theo chiều dọc đầy quyền lực này có thể dẫn đến việc đi theo
những khuyến nghị ít phù hợp, hoặc ý tưởng phát triển của các cán bộ cao cấp của tỉnh hoặc trung ương sẽ mang tính
thống trị. Vẫn có sự thúc đẩy phát triển nông thôn theo cách tiếp cận “mỗi thôn bản một sản phẩm”. Trong thời đại
biến đổi khí hậu và sự bắt buộc phải đa dạng hóa sinh kế, cách tiếp cận này cần phải được cân nhắc lại một cách
nghiêm túc.
Mặc dù có rất nhiều kế hoạch và sáng kiến trong thích ứng biến đổi khí hậu tại Quảng Bình, nhưng vẫn chưa thành lập
Ủy ban Biến đổi khí hậu và biến đổi khí hậu chưa được lồng ghép vào Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội. Vì thế nên
thiếu sự điều phối và cao thể thấy sự “suy nghĩ trong tòa tháp”. Kết quả là các hành động trong một ngành có thể gây
nên vấn đề thích ứng phát sinh cho những ngành khác, và thiếu tính hiệp trợ tiềm năng. Lâm nghiệp và cấp nước là hai
hoạt động tại vùng đồi thấp của tỉnh Quảng Bình minh họa một ví dụ điển hình. Vòng luân canh ngắn của các loại cây
lâm nghiệp hiện nay trong bể chứa nước của các hồ chứa quan trọng gây nên xói lở đất, dẫn đến hiện tượng bồi lắng
tại các hồ chứa. Tương tự, sự điều tiết lưu lượng sông để phục vụ tưới tiêu và kiểm soát lũ lụt dẫn đến giảm lưu lượng
sông một cách mạnh mẽ, làm tăng xâm nhập mặn và suy thoái rừng ngập mặn - đóng vai trò như là nơi sinh sản và
nuôi dưỡng ban đầu cho rất nhiều loài thủy sản quan trọng.
Hơn nữa, bối cảnh chúng của tỉnh và năng lực thích ứng cũng khác nhau giữa các hệ sinh thái xã hội. Điều này phản
ánh sự ưu tiên của chính phủ quốc gia và chính quyền cấp tỉnh đối với sản phẩm của một hệ sinh thái xã hội. Do vậy,
HSTXH 6a – trồng lúa trên đồng bằng thấp có thể có năng lực thích ứng tốt nhất trong tỉnh do lúa là một loại lương
thực cơ bản của quốc gia, là nền tảng sinh kế của phần lớn dân số ở Việt Nam, và là một nguồn xuất khẩu quan trọng
nên nhận được nhiều đầu tư trong nhiều năm. Hệ thống khuyến nông gắn chặt với nhu cầu của lúa và các tác động của
các hiện tượng liên quan chặt chẽ đến biến đổi khí hậu như hạn hán và xâm nhập mặn đã nhận được rất nhiều sự quan
tâm từ chính phủ, nhà đầu tư và các tổ chức phi chính phủ. Đối lập vớ HSTXH 6a là HSTXH 5a, đồng bào dân tộc thiểu
số canh tác nương rẫy và thu hái lâm sản. Hầu như không có nghiên cứu về các giống lúa nương mà đồng bào dân tốc
thiểu số trồng. Có ít dịch vụ khuyến nông tập trung hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số chuyển sang trồng lúa nước –
tuy nhiêu điều này không phù hợp về mặt văn hóa và có nhiều vấn đề ở môi trường địa hình cao. Tuy nhiên, theo đánh
giá vi mô của nghiên cứu này, có vẻ như hệ thống canh tác truyền thống xen canh các giống khác nhau với thời gian
chín khác nhau và phân thành các giai đoạn gieo trồng khác nhau trên các thửa ruộng khác nhau trong mùa sinh
trưởng mang tính phức tạp kỳ diệu và có thể thích nghi tốt được với sự thay đổi thời tiết. Cơ quan nhà nước không
khuyến khích thu hái lâm sản.
Nghèo tương đối cũng ảnh hưởng đến “năng lực thích ứng” của các HTSXH khác nhau. Như thảo luận, nghèo đói có
quan hệ tương quan với địa lý và dân số. Vì vậy, các HSTXH tại các xã đồng bằng khá giả hơn có một loạt các lợi thế
trong năng lực thích ứng, từ giao thông, truyền thông, dịch vụ đến giáo dục và y tế tốt hơn. Do vậy, các thành tố chính
trong năng lực thích ứng, như kiến thức, nguồn lực, năng lực đổi mới, tổ chức địa phương đều có vẻ tốt hơn.
8.4

K ế t lu ậ n và khuyế
khuy ế n ngh ị

Chính quyền tỉnh Quảng Bình có nền tảng “năng lực thích ứng” trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
Kế thừa sự phát triển khung chính sách cấp quốc gia từ năm 2008 trở đi, các thể chế và chính sách giúp cấu thành một
“môi trườ
trường thuậ
thuận lợ
lợi” cho thích ứng biến đổi khí hậu hiện đã sẵn sàng cho cấp tỉnh tại Quảng Bình. Một ngoại lệ quan
trọng là thiếu Ban chỉ huy về Biến đổi Khí hậu của tỉnh, và sự thiếu vắng tổ chức này có lẽ là nguyên nhân chính dẫn
đến thiếu sự điều phối giữa các cơ quan.
Khuyế
Khuyến nghị
nghị: Thành lập Ban chỉ đạo về Biến đổi khí hậu của tỉnh càng sớm càng tốt. Ban này sẽ có nhiệm vụ thực hiện
các khuyến nghị sau đây.
Xu hướng “suy nghĩ từ tòa tháp” và gia tăng số lượng các kế hoạch của các sở ban ngành khác nhau dẫn đến thái độ là
“ai đó khác đang làm các công việc liên quan đến biến đổi khí hậu”. Điều này càng làm tăng thêm những thách thức
đáng kể vốn có trong chia sẻ kiến thức và tích hợp hành động cho thích ứng biến đổi khí hậu hiệu quả.
Khuyế
Khuyến nghị
nghị: Cần khẩn cấp nâng cao nhận thức của chính phủ về tầm quan trọng của các vấn đề biến đổi khí hậu và sự
cần thiết phải định hướng lại các chiến lược phát triển cho phù hợp. Một bước quan trọng là lồng ghép các hành động
biến đổi khí hậu, gồm các dự án của cá nhà tài trợ vào Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Một bước quan trọng
khác là xây dựng các kế hoạch sử dụng đất thống nhất sự giữa các ngành kinh tế khác nhau, giúp xử lý tình trạng dễ bị
tổn thương trước biến đổi khí hậu một cách toàn diện, và sau đó đảm bảo các kế hoạch được thực thi một cách phù
hợp.
Hệ thống quản lý theo chiều dọc nghĩa là hầu hết các can thiệ
thiệp đối với vấn đề biến đổi khí hậu xuất phát từ trung ương,
đặc biệt là Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT. Có một số can thiệp mang tính sáng tạo đổi mới – xuất phát từ nghiên cứu và
phát triển, nhưng còn lại hầu hết là các giải pháp cơ sở hạ tầng cứng “như thường lệ”. Do vai trò của tỉnh chủ yếu là
hưởng ứng các sáng kiến của trung ương áp dụng tại cấp địa phương, hoặc triển khai các hướng dẫn và có xu hướng
chờ đợi hướng dẫn, nên làm giảm phạm vi đổi mới và hành động tự chủ của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ chính của
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tỉnh là việc xây dựng Kế hoạch Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu – nhưng công việc này lại được giao cho các
chuyên gia tư vấn và có một cấu phần “đánh dấu vào hộp” trong hoạt động này. Trong kế hoạch hành động đầu tiên, dữ
liệu khí hậu của Viện nghiên cứu Khí tượng, Thủy văn và Môi trường đã được sử dụng, cùng với Kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội của tỉnh và các thông tin liên quan đến giảm nhẹ rủi ro thiên tai, nhưng thiếu phân tích thực tiễn và các
dự án được đề xuất không thực sự thể hiện bằng chứng nền và rất nhiều sự án là dự án phát triển truyền thống, được
gắn lại tên là Thích ứng Biến đổi Khí hậu. Tỉnh thiếu sự sáng tạo và chủ yếu nghĩ đến các giải pháp cơ sở hạ tầng cứng.
Nhóm chuyên gia mong muốn được đọc bản Kế hoạch Hành động ứng phó Biến đổi khí hậu cập nhật, và xem phân tích
đã được triển khai chưa cũng như sự liên kết giữa bằng chứng và hành động đã mạnh mẽ hơn chưa.
Kiế
Kiến thứ
thức: Thích ứng có tồn tại ở tỉnh Quảng Bình – tuy nhiên đào tạo về biến đổi khí hậu có xu hướng mang tính đột
xuất và thuộc các dự án của nhà tài trợ. Hơn nữa, do ngân sách ở cấp tỉnh rất hạn chế, và các nhiệm vụ kỹ thuật được
giao cho các chuyên gia tư vấn, nên các cán bộ cấp tỉnh có ít cơ hội “vừa học vừa làm”, mà đây là điều quan trọng. Có sự
nhấn mạnh vào các nhiệm vụ và dự án nhưng không chú trọng đến xây dựng năng lực thực sự ở cấp địa phương (tỉnh
xuống đến cộng đồng), cần phải tăng cường đổi mới và duy trì các nỗ lực thích ứng.
Khuyế
Khuyến nghị
nghị: Tất cả các dự án biến đổi khí hậu thuê các chuyên gia tư vấn cần có sự tham gia tích cực của các cán bộ
sở ban ngành của tỉnh với vai trò là thành viên nhóm.
Khuyế
Khuyến nghị
nghị: Tất cả các sở ban ngành cần một lực lượng nòng cốt nhỏ các cán bộ được đào tạo tốt dành toàn bộ thời
gian cho các vấn đề biến đổi khí hậu, cũng như các cán bộ nói chung được cung cấp thông tin đầy đủ, để đảm bảo điều
phối các hành động biến đổi khí hậu hiệu quả. Phối hợp cùng với các nhà đầu tư chính, xây dựng chương trình đào tạo
toàn diện về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu gồm cả thích ứng dựa vào hệ sinh thái cho các cán bộ cấp tỉnh.
Thực hiện nghiên cứu KAP (Kiến thức, Thái độ, Nhận thức) với các cán bộ nhà nước, đây là một phần trong quá trình
này, làm nền tảng cho việc thiết kế chương trình đào tạo về biến đổi khí hậu bao gồm các hoạt động thực tiễn trong
đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương, xác định các phương án thích ứng và thiết kế dự án chi tiết, sau đó là thực hiện
dự án. (Nếu thuê một nhóm chuyên gia ngoài, cần đảm bảo có sự tham gia của các cán bộ tỉnh trong nhóm).
Khuyế
Khuyến nghị
nghị: Đối với thích ứng dựa vào hệ sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu nói chung, năng lực thích ứng thể
hiện một nhóm các năng lực quan trọng – và cần được xây dựng và tăng cường ở tất cả các cấp. Cần tập trung vào năng
lực thích ứng chứ không chỉ đơn giản là hành động thích ứng và ở cấp tỉnh thì cần thực hiện công việc ở cả bốn lĩnh
vực: xây dựng kiến thức thực sự, đổi mới và các thể chế hiệu quả, được hỗ trợ bởi nguồn lực đầy đủ.
Mục tiêu của báo cáo này đã tập trung vào vấn đề năng lực thích ứng. Nghiên cứu này rất sơ khai và cần thêm nhiều
thông tin để thiết kế sự ứng phó phù hợp đang thiếu. Hi vọng rằng nghiên cứu chi tiết hơn sẽ được thực hiện và có nỗ
lực lớn hơn để nâng cao năng lực thích ứng tại Quảng Bình.
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PHỤ LỤC 8.1: BỐI CẢNH KHÁI NIỆM THÍCH ỨNG VÀ NĂNG LỰC THÍCH ỨNG
1. THÍCH ỨNG
Thích ứng có thể được định nghĩa là:
“Việc điều chỉnh các hệ thống tự nhiên hoặc nhân tạo để đáp ứng với các tác động khí hậu thực tế hoặc dự kiến hoặc
các hiệu ứng của chúng, nhằm giảm thiểu các tác hại hoặc khai thác các cơ hội mang lại lợi ích. Thích ứng là một quá
trình và không phải là một kết quả. "(GIZ / WRI 2011)
Thích ứng là một quá trình bởi vì biến đổi khí hậu là không ngừng và do đó việc thích ứng với nó cũng luôn tiếp diễn
không ngừng; và vì vậy không có kết quả nào là cuối cùng cả. Mặc dù quá trình thích ứng cá nhân có thể có một kết
thúc trạng thái trong tâm trí, điều này chỉ có thể là một trạng thái tạm thời, và thay đổi hơn nữa là điều tất yếu trong
tương lai. Sự không chắc chắn là thuộc tính cố hữu trong việc thích ứng, cũng giống như biến đổi khí hậu vậy, và do đó
"năng lực để thích nghi", hoặc tiếp tục điều chỉnh luôn rất quan trọng nhất.
Thích ứng thường bị nhầm lẫn với "khả năng phục hồi", nhưng trong khi thích ứng là một quá trình thay đổi, thì khả
năng phục hồi lại là một đặc điể
điểm hoặ
hoặc điề
điều kiệ
kiện củ
của mộ
một hệ
hệ thố
thống.
ng Khả năng phục hồi ngụ ý khả năng chịu được tác
động tốt hơn và nhanh chóng thiết lập lại trạng thái ban đầu sau khi chịu một sự xáo trộn. Khả năng phục hồi được xác
định bởi sự kết hợp của các tiếp xúc và nhạy cảm. Là một trong những cách tiếp cận để thích ứng với biến đổi khí hậu,
chúng ta có thể tìm cách để tăng hoặc xây dựng hệ thống khả năng phục hồi bằng cách quản lý một số khía cạnh của
tiếp xúc và nhạy cảm. Nhưng mỗi hệ thống sẽ có ngưỡng khả năng phục hồi của riêng mình, vượt quá ngưỡng đó thì
khả năng điều chỉnh đối với các tác động khí hậu là không hiệu quả (đây là một loại của giới hạn thích ứng). Một phần
khác của quá trình thích ứng được hiểu là sự thay đổi biến đổi chuyển sang một chế độ mới. Trong nhiều trường hợp,
quá trình thích ứng phù hợp sẽ liên quan đến một sự kết hợp giữa xây dựng khả năng phục hồi và đẩy nhanh quá trình
chuyển đổi biến đổi.
Ở các nền kinh tế đang phát triển, thường có sự chồng chéo giữa các giải pháp thích ứng và hoạt động phát triển. Nhiều
biện pháp thích ứng có yếu tố phát triển, thể hiện rõ hoặc không, và đôi khi đôi khi các quá trình phát triển cũng đòi
hỏi con người phải áp dụng các biện pháp thích ứng phù hợp. Quan trọng hơn, để tăng cường hiệu quả thích ứng, cần
thiết phải làm rõ các vấn đề không liên quan đến khí hậu có tác động tiêu cực đến quá trình phát triển. Đó chính là
những "nguyên nhân cơ bản của sự tổn hại", như thảo luận dưới đây (xem hình 8.5). Một ví dụ đó là nỗ lực áp dụng các
giải pháp thích ứng dài hạn trong ngành thủy sản, trong khi các nguồn tài nguyên đang bị suy thoái bởi đánh bắt quá
mức và ô nhiễm. Tốt hơn, là các biện pháp thích được tích hợp (lồng ghép) trong quá trình phát triển: điều này thể
hiện đúng "năng lực thích nghi".
Nỗ lực thích ứng thường bị theo sát bởi sự không chắc chắn vốn có trong các mô hình dự báo sự thay đổi khí hậu. Theo
đó, thường được biết đến là các chiến lược thích ứng khí hậu "không hối tiếc": thực hành luôn có lợi ngay cả trong
trường hợp không có sự thay đổi khí hậu, và các chi phí cho quá trình thích ứng thường tương đối thấp so với kết quả
của quá trình thích ứng. Ở nhiều nơi, việc thực hiện chiến lược "không hối tiếc" đã bước đầu mang lại hiệu quả trong
cả chiến lược thích ứng dài hạn. Một trong những biện pháp đó là nhân rộng trở lại sử dụng nước ngầm để ổn định
hơn, hoặc chuyển đổi từ một loại cây trồng sang các các loại cây trồng khách có năng suất như nhau nhưng ít nhạy cảm
hơn.
Thích ứng rất phức tạp. Hình 8.5 chỉ ra bốn yếu tố quyết định quan trọng của quá trình thích ứng, cơ bản là "ai, cái gì,
làm thế nào và tại sao" của sự thích nghi, mỗi yếu tố cần được xem xét ở nhiều khía cạnh khi đánh giá khả năng thích
ứng và xây dựng các biện pháp can thiệp thích ứng cụ thể.
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Hình 8.5: Các khía cạ
cạnh và yế
yếu tố
tố quyế
quyết đị
định thích ứng

Điều này giúp giải thích vì sao các biện pháp thích ứng thường có nhiều hình thức khác nhau: thích ứng biến đổi khí
hậu thông thường thường tập trung vào cơ sở hạ tầng quy mô lớn nhằm làm giảm sự tiếp xúc với các tác động của khí
hậu; thích ứng cộng đồng tập trung toàn diện vào những thách thức cụ thể của khí hậu địa phương và chủ yếu là huy
động các giải pháp địa phương, nhằm khai thác các hệ sinh thái tự nhiên và dịch vụ để giải quyết các vấn đề cụ thể về
tổn thương biến đổi khí hậu.
Các câu hỏi "ai thích ứng" hoặc "năng lực thích ứng của ai" rất quan trọng. Về cơ bản, tất cả mọi người cần phải thích
nghi và phát triển khả năng thích ứng của họ, nhưng các bên liên quan khác nhau có vai trò khác nhau trong việc thích
ứng.

1.

thích
Năng llự
ực thíc
h ứng

Năng lực thích ứng được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Xét trong điều kiện chung, nó được định nghĩa là:
“Năng lực của một hệ thống để thích ứng nếu môi trường nơi hệ thống tồn tại thay đổi”.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nó được được nghĩa là: “Tiềm năng hoặc khả năng của một hệ thống để thích ứng
(hoặc thay đổi đề phù hợp hơn) với yếu tố khí hậu và ảnh hưởng của nó” (theo Smit và cộng sự, 1999).17
Tính bền vững của những định nghĩa về khả năng thích ứng với một bối cảnh nào đó phụ thuộc nhiều vào đối tượng
thích nghi, do vậy theo định nghĩa chung sử dụng thuật ngữ “hệ thống”, Đối với đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương
EbA thì đơn vị phân tích là HSTXH như được thể hiện trong hình 8.6. Khái niệm HSTXH đặt con người vào vị trí trung
tâm và trước hết trong quá trình phân tích. Nó phản ánh sự hiểu biết rằng biến đổi khí hậu là vấn đề của con người:
con người là nguyên nhân, nạn nhân của biến đổi khí hậu và năng lực thích ứng của con người là yếu tố quan trọng
giúp tìm ra giải pháp đối với biến đổi khí hậu.

17

http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=650
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Hình 8.6: Năng lự
lực thích ứng vớ
với biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu trong đánh giá tình
tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương EbA

Hình 8.6 cũng cho thấy rằng hiểu biết về thích ứng với biến đổi khí hậu có liên quan chặt chẽ đến hiểu biết về tính lộ
diện, tính nhạy cảm và mức độ dễ bị tổn thương. Như đã đề cập trong Báo cáo tóm tắt số 1, tính lộ diện/ phơi lộ được
định nghĩa là phạm vi mà chủ thể (vùng, nguồn lực và cộng đồng) chứng kiến sự thay đổi về khí hậu. Nó được đặc
trưng bởi phạm vi, tần suất, thời gian/ không gian và phạm vi của một hiện tượng hoặc kiểu thời tiết. Do vị trí địa lý,
một số nơi dễ bị tác động bởi biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan hơn những nơi khác. Tính nhạy cảm là mức độ mà
chủ thể bị tác động và phản ứng lại với biến đổi khí hậu. Mặc dù tất cả sinh vật đều hoạt động trong giới hạn chống
chịu, có những loài có khả năng chống chịu tốt hơn những loài khác. Vì tính lộ diện được trung hòa bởi tính nhạy cảm,
nên thuật ngữ tác động dùng để chỉ những ảnh hưởng thực sự. Mức độ dễ bị tổn thương là phạm vi mà chủ thể phải
chịu những thiệt hại của tác động, nhưng cũng có thể trung hòa được bằng khả năng thích ứng. Thích ứng thường
được hiểu đơn giản là “giảm thiểu tính nhạy cảm hoặc tính lộ diện” đối với các nguy cơ về khí hậu (xem hình 8.6), hoặc
như đã đề cập ở trên, nó có thể chỉ một sự thay đổi có quản lý của một hệ sinh thái. Tuy nhiên, những thích ứng này chỉ
có thể thực hiện được thông qua khả năng của con người trong việc hiểu biết về các vấn đề về biến đổi khí hậu cũng
như khả năng và ý chỉ của họ trong việc quản lý một cách có chiến lực môi trường lý sinh và kinh tế xã hội (HSTXH)
nhằm giải quyết vấn đề và giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương ví dụ năng lực thích ứng của con người.
Năng lự
lực thích ứng củ
của loài và hệ
hệ sinh thái
Một số đánh giá EbA “năng lực thích ứng” của loài và hệ sinh thái (Tuấn và cộng sự, 2012)18. Trong tài liệu nghiên cứu
về sinh thái (Gunderson và Holling, 2002; Carpenter và Brock, 2008), năng lực thích ứng là khả năng của một hệ thống
sống có khả năng điều chỉnh nhằm phản ứng lại các nhu cầu bên trong và yếu tố bên ngoài trong khoảng thời gian
ngắn; về lâu dài đó là “tiềm năng tiến hóa” của hệ thống. Có ba mức độ được xác định. Đối với loài, tiền năng được xác
định bởi tính đa dạng nguồn gen; đối với hệ sinh thái,
thái nó được xác định bằng tính đa đa dạng sinh học và khả năng bổ
sinh của loài; và đối với cảnh quan hoặc quầ
quần xã sinh vậ
vật, nó được xác định bằng sự tồn tại của nhiều hệ sinh thái và sự
kết nối và phạm vi của chúng.
Các loài khác nhau, với đặc điểm di truyền khác nhau say có “vùng an toàn” khác nhau tùy theo điều kiện khí hậu và
các biến số lý – sinh khác; chúng có khả năng “chống chịu” và “ngưỡng” khác nhau, nếu vượt quá khả năng hoặc
ngưỡng đó thì chúng không thể tồn tại được trong một khu vực hoặc dưới một điều kiện nhất định. Về cơ bản, nguồn
gen của loài càng đa dạng thì khả năng chống chịu càng lớn và ngưỡng càng cao, và do vậy khả năng sống sót của loài
cũng lớn hơn. Tuy nhiên, theo như khung phân tích được thể hiện trong hình 8.7, tất cả những yếu tố (vùng an toàn,
khả năng chống chịu, và ngưỡng chống chịu) giống với “tính nhạy cảm” của loài hơn là khả năng thích ứng. Cuối cùng,
một loài mới có thể được hình thành và khác với nguồn gốc của mình, chúng phù hợp hơn với điều kiện mới nhưng

18

Trái với “năng lực thích ứng”, các hệ sinh thái xã hội cũng có “bẫy thích ứng (Carpenter và Brock 2008). “Trong bẫy sinh thái xã
hội, sự kiểm soát chặt chẽ ngăn cản tính linh hoạt cần thiết để thích ứng. Trên mô hình, có nhiều sự kiểm soát làm ảnh hưởng đến khả
năng thích ứng và do đó làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố thiên tai. Trong bẫy nghèo sinh thái xã hội, sự thiếu liên kết làm giảm khả năng
huy động ý tưởng và nguồn lực để giải quyết vấn đề. Trong mô hình, quá ít sự kiểm soát làm cản trở sự tập trung cần thiết để thích
ứng. Sự thay đổi bất thường của các nhu cầu bên trong và tác động bên ngoài làm thay đổi khả năng thích ứng, điều này tạo ra lực kéo
và kéo hệ thống ra khỏi bẫy nghèo”.

188

Báo cáo 2 – Đánh giá tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình
vẫn rất khó để dự báo được và nếu có thể tồn tại được trong một khoảng thời gian dài thì rất hữu ích để giải quyết các
vấn đề thách thức của biến đổi khí hậu.
Các hệ sinh thái được đặc trưng, về mặt sinh học, bởi sự tập hợp của nhiều loài khác nhau và bởi sự đặc tính của chúng
trong môi trường cảnh quan rộng hơn. Các hệ sinh thái thích ứng với sự biến mất của loài. Khi biến đổi khí hậu là một
quá trình liên tục và tăng dần thì việc bổ sung loài qua thời gian cần được khai thác. Các loài nhạy cảm nhất sẽ biến
mất trước, sau đó là các loài ít nhạy cảm hơn. Hệ sinh thái sẽ tiếp tục thích ứng với sự biến mất của nhiều loài khác vì
lúc này hệ sinh thái trở nên đơn giản hơn và ít đa dạng hơn. Giả sử đến một điểm nào đó, rất nhiều loài hoặc một số
loài bảo trợ sẽ biến mất khỏi hệ sinh thái thì hệ sinh thái này sẽ bị sụp đổ hoặc thực hiện sự chuyển đổi quan trọng
sang một hệ thống khác. Khi các loài tiến hóa, thì rất khó để dự báo được và có thể xảy ra trong thời gian dài.
Các hệ sinh thái có loài bậc cao và đa dạng nguồn gen hơn, có diện tích hoặc sự kết nối giữa các khu vực lớn hơn, và có
nhiều chức năng hoăn thì có khả năng tồn tại lâu hơn và ít có loài biến mất hơn trước khi các hệ sinh thái này đạt đến
điểm sụp đổ hay chuyển đổi thành một hệ thống khác. Vấn đề này liên quan đến “khả năng chống chịu” như đã nêu ở
trên.
Mặc dù những khái nhiệm về khả năng thích ứng của loài và hệ sinh thái khá đơn giản và rõ ràng nhưng trên thực tế
rất khó để đánh giá đặc biệt là trong các nghiên cứu ngắn như nghiên cứu này. Đơn giản là có quá ít thời gian để hiểu
về các hệ sinh thái và loài liên quan, và cho dù nếu có đủ kiến thức đi nữa thì việc lựa chọn mô mình để dự báo thay đổi
cũng rất phức tạp. Hơn nữa trong đánh giá EbA này, chúng tôi tập trung vào các HSTXH, trong đó các hệ sinh thái về đã
chuyển đổi cơ bản.
Trong phân tích hiện nay, “khả năng thích ứng” được hiểu là một hiện tượng con người/ xã hội. Mặc dù đặc điểm cố
hữu của các hệ sinh thái là khả năng thay đổi để đáp ứng lại những thay đổi và xu hướng, và đạt đến một điểm ổn định
nhất định, trong phạm vi xác định các hành động EbA, chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến khả năng quản lý hệ sinh thái
và thích ứng với thay đổi của con người (ví dụ, thông qua việc áp dụng vốn con người, công nghệ và tài chính) cũng
như khả năng chính trị của các cơ quan chính quyền để khái thác các nguồn lực đó. Dù có khó khăn trên thực tế nhưng
một số nguyên tắc được phát sinh giúp áp dụng hiệu quả trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Bao gồm ý tưởng về
việc duy trì và nâng cao tính đa dạng ở tất cả các cấp, và sự cần thiết của tính linh hoạt nhằm tối đa hóa các phương án
trong các HSTXH khi đối mặt với tương lai không có gì là chắc chắn phía trước.
Hình 8.7: Các thành tố
tố của khả
khả năng thích ứng

Nguồn: Sổ tay hướng dẫn CVCA của CARE (2009)
Trong mục đích nghiên cứa này, năng lực thích ứng là:“các đặc điểm của con người trong hoạt động quản lý tính lộ

diện và tính nhạy cảm của hệ sinh thái xã hội nhằm tăng khả năng thích ứng của hệ thống đối với điều kiện khí hậu
đang thay đổi hoặc giúp hệ thống chuyển đổi sang một cơ chế mới phù hợp với điều kiện khí hậu mới”.
Khi đã hiểu được rằng khả năng thích ứng có liên quan đến tính lộ diện, tính nhạy cảm và tính dễ bị tổn thương, thì cần
phải xem xét nội dung của nó là gì. Tổ chức CARE, trong phương pháp tiếp cận thích ứng dựa vào cộng đồng, đã xác
định bốn yếu tố chính của khả năng thích ứng và được thể hiện trong hình 8.7.
Có lẽ yếu tố quan trọng nhất trong việc định hình năng lực thích ứng của các cá nhân, gia đình và xã hội chính là khả
năng tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực sinh kế hay “tài sản”: tự nhiên, con người, xã hội, vật chất và tài chính19.
Những tài sản này được mô tả trong hình 8.8 dưới đây. Có thể hiểu đơn giản là, khả năng tiếp cận và kiểm soát đối với
các tài sản này càng lớn thì khả năng thích ứng càng cao. Đồng thời, nếu thiếu những tài sản/ vốn này có thể thấy được
sự liên quan giữa khả năng thích ứng, tình trạng dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu, nghèo đói và những khó khăn
của phụ nữ các các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Để biết thêm chi tiết về tài sản sinh kế, xem Hướng dẫn các sinh kế bền vững của DFID.
http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0901/section2.pdf
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Hình 8.8: Tài sả
sản/ vố
vốn sinh kế
kế
Vốn con ngư
người
Sức khỏe và khả năng của con người
để làm việc, kiến thức và kỹ năng đạt
được qua sự đúc rút kinh nghiệm và
quan sát, bổ sung cho vốn con người.
Giáo dục có thể giúp cải thiện năng
lực con người để sử dụng các tài sản
đang có một cách tốt hơn, và tạo ra
những tài sản và cơ hội mới
Vốn xã hộ
hội
Cách mà con người làm việc với nhau,
trong gia đình và trong cộng đồng, là
một yếu tố quan trọng cho sinh kế hộ
gia đình. Tại nhiều cộng đồng, các hộ
gia đình khác nhau được liên kết với
nhau bởi các trách nhiệm xã hội, trao
đổi qua lại, sự tin cậy và hỗ trợ lẫn
nhau, tất cả đều có vai trò quan trọng,
nhất là trong những giai đoạn khó
khăn. Vốn xã hội, có thể hiểu rằng, là
những hình thức của năng lực sinh kế
hộ gia đình

Tài sả
sản sinh kế
kế

Vốn vậ
vật chấ
chất
Vốn vật chất bao gồm các công cụ và
thiết bị, cũng như cơ sở hạ tầng
(đường, cảng, bến bãi, các dịch vụ đi
kèm của chợ). Tiếp cận với những
thành phần này, cũng như những
hình thức khác của cơ sở hạ tầng, như
dịch vụ cung cấp nước và chăm sóc
sức khỏe, sẽ có ảnh hưởng đến khả
năng của con người để đạt được sinh
kế đầy đủ.

Vốn tài chính
Vốn tài chính sẵn có cho các hộ gia
đình nông thôn có thể có từ việc
chuyển đổi sản phẩm sang giá trị tiền
tệ để đảm bảo được sự thiếu hụt sản
phẩm trong giai đoạn nhất định, hoặc
để đầu tư các hoạt động khác. Giá trị
tài chính có thể được sử dụng dưới
dạng tín dụng chính thức hoặc không
chính thức để bổ sung vốn tài chính
cho hộ gia đình

Vốn tự
tự nhiên
Đối với những người sống ở nông
thôn, vốn tự nhiên bao gồm các tài
sản như đất, nước, rừng và vật nuôi,
những thứ quan trọng để tạo ra lương
thực và thu nhập. Những phương
thức mà con người tiếp cận vốn tự
nhiên như quyền sở hữu, thuê, sử
dụng chung,... cần được xem xét đến
các điều kiện của tài nguyên, sản
lượng của chúng và cách chúng thay
đổi theo thời gian.

Underlying causes of
vulnerability

Nguồn: http://www.fao.org/docrep/006/y5084e/y5084e04.htm
Xét về khía cạnh EbA, “tài sản tự nhiên” giữ vai trò trung tâm. EbA nỗ lực nâng cao khả năng thích ứng bằng cách cải
thiện năng lực của con người trong quản lý và quan tâm đến các hệ sinh thái tự nhiên và dịch vụ xã hội và nó cung cấp.
Chỉ riêng việc tiếp cận với các nguồn lực là không đủ. Con người cần hiểu rõ những nguy cơ biến đối khí hậu mà họ
đang phải đối mặt và biết phải làm gì, và nó được gọi là “kiến thức” và “sáng kiến”. Kiến thức không chỉ dừng lại ở việc
thu thập thông tin và hiểu biết về biến đổi khí hậu, mà phải đi cùng với những hiểu biết về tầm quan trọng của hệ sinh
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thái đối với sinh kế, tính cần thiết của việc hành động và động lực thực hiện hành động. Sáng kiến chính là khả năng
đưa ra những giải pháp mới. Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều hiện tượng khí hậu cực đoan trong nhiều thế kỷ qua
do đó cần có sự chuẩn bị tốt để thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu cần những giải pháp mới
trong điều kiện tương lai không chắc chắn và khó dự báo.
Cuối cùng, phải tạo ra môi trường phù hợp để thích ứng: các chính sách và chương trình của chính phủ cần gợi mở
những ai có thể tham gia hoặc cấn khuyến khích tham gia; các tổ chức, đơn vị ở tất cả các cấp cần hỗ trợ cho khả năng
thích ứng của con người đồng thời quản lý tốt các hoạt động thích ứng.
Dựa trên những định nghĩa này, việc xây dựng năng lực thức ứng vẫn còn là yếu tố quan trọng và mục tiêu cuối cùng
của công tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Do vậy, đây là yếu tố quan trọng đối với việc đánh giá tình trạng dễ bị tổn
thương EbA cấp tỉnh và nỗ lực xác định các HSTXH cần thực hiện hoạt động thích ứng nhất từ đó lựa chọn ra khu vực
ưu tiên để đánh giá chi tiết.

1.2.

công”” là gì
gì??
“Thích ứng thành công

Ở cấp cơ bản nhất, thích ứng thành công là việc xây dựng các mục tiêu khác nhau cho các kịch bản biến đổi khí hậu và
thực hiện hiệu quả những mục tiêu đó nhằm mang lại lợi ích về tài chính, vật chất và con người (Smit và các đồng
nghiệp, 2001). Ở những cấp cao hơn, thích ứng thành công nghĩa là phải giải quyết được những vấn đề như mang lại
hiệu quả về kinh tế, phân phối lợi ích, thích ứng phù hợp, bền vững, mang tính toàn cầu và qua nhiều thế hệ, và gắn
thích ứng với các yếu tố về văn hóa và có giá trị cộng đồng. Với khái niệm phức tạp như trên thì rõ ràng việc đưa ra
một định nghĩa chung về thích ứng thành công sẽ luôn gây ra nhiều tranh cãi (Adger và Vincent, 2005).

1.3.

dự
Xây d
ựng năng llự
ực thích ứng

Như đã thảo luận ở trên, câu hỏi “ai thích ứng” và “năng lực thích ứng của ai” rất quan trọng. Trong bối cảnh biến đổi
khí hậu, hiểu theo nghĩa rộng, thì tất cả mọi người, toàn xã hội, đơn vị tư nhân và chính phủ cần có năng lực thích ứng,
nhưng bản chất của năng lực thích ứng của từng nhóm đối tượng sẽ có sự khác biệt.
Giản đồ của CARE sẽ giúp chúng ta hiểu được xây dựng năng lực thích ứng:
•
Những hành động để giải quyết nguyên nhân của tình trạng dễ bị tổn thương cũng như nghèo đói: nâng cao
khả năng tiếp cận với các tài sản sinh kế cần thiết, đa dạng hóa các hoạt động sinh kế;
•
Những hành động nâng cao kiến thức và hiểu biết về những thác thức của biến đổi khí hậu, bao gồm sự bất
thường của biến đổi khí hậu, nhu cầu duy trì tính đa dạng và linh hoạt và sáng kiến của các bên liên quan
trong việc thực hiện hành động;
•
Những hành động thúc đẩy, khuyến khích và hỗ trợ các bên liên quan để đưa ra sáng kiến phù hợp với tình
hình địa phương và giải pháp tổng hợp để lường trước nguy cơ của biến đổi khí hậu, từ đó đưa ra giải pháp
đối với các hiểm họa trước mặt và đưa ra phương pháp tiếp cận từ trên xuống;
•
Những hành động cải thiện môi trường thể chế và tổ chức: chính sách phù hợp với thích ứng với biến đổi khí
hậu, ở cấp địa phương cũng như cấp quốc gia, đặc biệt liên quan đến 3 điểm trên bao gồm hành động đối với
các vấn đề quan trọng như giới và nhu cầu tham gia của tất cả các bên liên quan.
Những điểm này có thể hướng dẫn thực hiện thích ứng với sự tham gia của nhiều bên tham gia của cộng đồng thông
qua tổ chức dựa vào cộng đồng, tổ chức phi chính phủ, chính quyền các cấp và nhà tài trợ quốc tế. Việc tập trung vào
thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là các hoạt động can thiệp thích ứng (như sử dụng giống lúa cải tiến SRI, tăng
cường quản lý rừng đầu nguồn, đa dạng hóa các hoạt động sinh kế) mà còn phải tập trung giảm thiểu tình trạng dễ bị
tổn thương và xây dựng năng lực từ đó thực hiện các hoạt động can thiệp và đảm bảo tính bền vững của những hoạt
động thích ứng trong thời gian dài.
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CHƯƠNG 9
9.1

ĐÁNH GIÁ TÌNH
TÌNH TRẠNG
TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
THƯƠNG CỦA
CỦA CÁC
CÁC HỆ
HỆ SINH THÁI ƯU TIÊN
TIÊN
TẠI QUẢNG BÌNH
BÌNH

X ế p h ạ ng tình tr ạ ng dễ
d ễ b ị t ổ n thương c ủ a 10 h ệ sinh thái t ạ i Qu ả ng Bình

Trong chương 7, bảy biện pháp cụ thể của biến đổi khí hậu đã được xác định theo bốn lĩnh vực rộng lớn của những
thay đổi về lượng mưa, nhiệt độ, bão và nước biển dâng. Trong chương này, kết quả đánh giá chi tiết tình trạng dễ bị
tổn thương biến đổi khí hậu của 10 loại hình sinh thái (trong tổng số 41) hệ sinh thái của tỉnh Quảng Bình được trình
bày. Đối với mỗi hệ sinh thái, sự tiếp xúc và phản ứng với 7 biện pháp thay đổi khí hậu sẽ được xem xét đánh, sử dụng
thông tin thứ cấp và sự phán xét chuyên gia của các thành viên trong nhóm. Tính lộ diện và tính nhạy cảm sẽ được
biểu thị trên biểu như trong ma trận thể hiện trong hình 9.1.
Chương 8 đã đưa ra các thảo luận chi tiết về khả năng thích ứng. Trong chương này sẽ giới thiệu các kết quả đánh giá
khả năng thích ứng của 10 hệ sinh thái. Một lần nữa khả năng thích ứng được xem xét cho từng tham số và chấm điểm
tính lộ diện và tính nhạy cảm cho từng yếu tố.
Điểm số các tác động sẽ được thể hiện trên biểu đồ cùng với các chỉ số về khả năng thích ứng để đưa ra các chỉ số về
khả năng bị tổn thương của 7 tham số khí hậu, và cho mỗi hệ sinh thái, sử dụng ma trận ở hình số 9.2. Giá trị trung
bình của 7 điểm dễ bị tổn thương đối với từng hệ sinh thái do đó được sử dụng như là điểm tổng thể dễ bị tổn thương
(hoặc điểm dễ bị tổn thương trung bình) cho mỗi hệ sinh thái. Các điểm dễ bị tổn thương trong top 10 hệ sinh thái
được cung cấp trong bảng 9.1. Các phân tích đầy đủ về khả năng dễ bị tổn thương cho từng hệ sinh thái được nêu
trong Phụ lục 9.I.
Hình 9.1: Ma trậ
trận tác độ
động tiề
tiềm năng

Trong đó:
0.0

- 0.99 = Mức độ tổn thương hạn chế/ nhẹ

1.0

- 1.99 = Mức độ tổn thương vừa phải

2.0

- 2.99 = Tổn thương

3.0

- 3.99 = Mức độ tổn thương cao

4.0

- 5.00 = Mức độ tổn thương cực kỳ cao
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Tác đ
độ
ộng ti
tiề
ềm năng

Hình 9.2: Ma trậ
trận mứ
mức độ
độ dễ bị tổn thương
Ma trậ
trận tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương

Cực kỳ cao

Dễ bị tổn
thương

Dễ bị tổn
thương cao

Dễ bị tổn
thương cao

Rất cao

Dễ bị tổn
thương vừ
vừa
phả
phải

Dễ bị tổn
thương

Dễ bị tổn
thương cao

Dễ bị tổn
thương rấ
rất
cao
Dễ bị tổn
thương cao

Trong đó:
5.0

hạn chế/ nhẹ
6.0

Cao

Trung bình/
Vừa phải

Dễ bị tổn
thương nhẹ
nhẹ

- 0.99 = Mức độ tổn thương

Dễ bị tổn
thương vừ
vừa
phả
phải

Dễ bị tổn
thương

Dễ bị tổn
thương cao

- 1.99 = Mức độ tổn thương
vừa phải

7.0

- 2.99 = Tổn thương

8.0

- 3.99 = Mức độ tổn thương
cao

Dễ bị tổn
thương rấ
rất ít

Dễ bị tổn
thương nhẹ
nhẹ

Dễ bị tổn
thương vừ
vừa
phả
phải

Dễ bị tổn
thương

Đáng kể

Trung bình/
vừa phải

Ít

Rất ít đến
Không

9.0

- 5.00 = Mức độ tổn thương
cực kỳ cao

Khả
Khả năng thích ứng
Bảng 9.1: 10 HSTXH quan trọ
trọng củ
của tỉ
tỉnh Quảng Bình và xế
xếp hạ
hạng mứ
mức độ
độ dễ bị tổn thương
Xếp hạ
hạng tầ
tầm
quan trọ
trọng
của HSTXH

Tên HSTXH

Điể
Điểm trung bình theo 7 tham
số khí hậ
hậu

Xếp hạ
hạng mứ
mức
độ dễ bị tổn
thương

8

Canh tác nương rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số
vùng cao

4,0

1

2

Hộ gia đình người Kinh kết hợp trồng lúa và các loại
cây trồng khác

3,4

2

1

Hộ gia đình người Kinh trồng lúa ở đồng bằng ven
biển

3,4

2

10

Hồ chứa thủy lợi/thủy điện và cơ sở hạ tầng liên
quan

3,3

4

5

Hộ người kinh nuôi trồng thủy sản thương mại trên
đụn cát

3,3

4

7

Ngư dân người Kinh đánh bắt cá gần bờ (cửa sông
đến 6 km)

3,1

6

6

BQL rừng phòng hộ trên cát

3,1

6

9

Đơn vị trồng cao su thương mại khu vực đồi núi

2,8

8

3

VQG PNKB

2,7

9

4

Lâm trường

2,7

9
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9.2

K ế t qu ả chính và khuyế
khuy ế n ngh ị cho m ỗ i h ệ sinh thái

Thông tin chính về các dịch vụ hệ sinh thái, tình trạng dễ bị tổn thương, và các hành động thích ứng dựa vào hệ sinh
thái cho mỗi hệ sinh thái trong top 10 được cung cấp dưới đây.
Xác định các hành động thích ứng dựa vào hệ sinh thái thích hợp được thể hiện ở hình 9.3. Nếu không có mũi tên màu
xanh, thì hình số 9.4 đại diện cho sự hiểu biết về các thành phần của các tổn thương phổ biến. Các hành động thích ứng
dựa vào hệ sinh thái là nhằm hạn chế các khả năng bị tổn thương. Chúng có thể làm điều này chủ yếu bằng cách tăng
cường khả năng thích ứng. Việc thêm vào các mũi tên màu xanh trong hình 9.4 cho thấy cách năng lực thích ứng mạnh
có thể được triển khai đến các hành động liên quan đến cả môi trường tự nhiên / vật lý và môi trường xã hội để cùng
nhau có thể giúp quản lý các vấn đề nhạy cảm trong hệ sinh thái; và cách làm thế nào để tăng cường khả năng thích
ứng để quản lý các tiếp xúc trong hệ sinh thái. Quản lý tiếp xúc, và quản lý sự nhạy cảm, qua trung gian thông qua việc
tăng khả năng thích ứng, kết hợp để giảm thiểu rủi ro tổng thể.
Mục đích là để cung cấp và ưu tiên các hành động thích ứng dựa vào hệ sinh thái liên quan đến các biện pháp thích
ứng. Những khuyến nghị này được hỗ trợ bởi các giải thích về sự cần thiết và tầm quan trọng của chúng, đưa ra một số
dấu hiệu cho thấy những lợi ích mà chúng sẽ mang lại, và đồng thời chỉ ra các giai đoạn/ thời gian thích hợp để thực
hiện.
Các biện pháp thích ứng dựa vào các hệ sinh thái được đề xuất bao gồm một số cácc cú sốc, và một số các vấn đề gây ra
bởi biến đổi khí hậu. Chúng không chỉ liên quan đến các thiên tai mà còn bởi các vấn đề nghiêm trọng của hệ thống bắt
nguồn từ sự tích lũy của quá trình thay đổi không ngừng (về nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển dâng cao, và các loại
bão) mà sẽ thay đổi hoặc trong một số trường hợp sẽ chuyển đổi các hệ thống.
Một số lưu tâm cũng được đưa ra không phải là các hành động thích ứng dựa vào hệ sinh thái trong trường hợp chúng
không phù hợp với định nghĩa, sẽ rất dễ gây ra sự nhầm lẫn về các phương pháp tiếp cận hành động thích ứng dựa vào
hệ sinh thái. Tuy nhiên, chúng tôi đã gắng làm rõ một số cái là hoàn toàn thuộc về hành động thích ứng với hệ sinh thái
hoặc là không gì cả. Trong trường hợp này:
•

Một số khuyến nghị liên quan đến nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó là sự kết hợp
cả các hành động thích ứng dựa vào hệ sinh thái và các yếu tố không phải, nhưng vẫn được xem xét cùng
nhau như là một tập hợp các biện pháp can thiệp.

•

Một số khuyến nghị liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng "khí hậu và cách nhiệt". Các can thiệp kỹ thuật sinh
học có thể được coi như là một phần của điều này - và trong một số trường hợp gọi là "bước đệm" cần thiết
như là một phần của quá trình này để giúp thu được các lợi ích dịch vụ hệ sinh thái trong tương lai.
Hình 9.3: Lộ trình thự
thực hiệ
hiện hành độ
động EbA trong mỗ
mỗi hệ
hệ sinh thái

9.2.1 Hệ sinh thái Quảng Bình: Phong Nha 1-5
Dịch vụ
vụ hệ sinh thái
Phong Nha Kẻ Bàng (PNKB) : Cụm vườn quốc gia sinh thái là khu vực lớn nhất của các hệ sinh thái tự nhiên khỏe
mạnh, và là nguồn cung cấp lớn nhất của các dịch vụ hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình. Nó đóng một vai trò rất quan
trọng trong việc cung cấp và hình thành các nguồn cung cấp nước cho vùng hạ lưu. Nó góp phần đáng kể cho ngành du
lịch trong tỉnh - cả du lịch trong nước và quốc tế, là một di sản thế giới nổi tiếng trên toàn thế giới. Nó cũng đóng một
vai trò rất quan trọng trong việc hấp thụ các-bon và lưu trữ các-bon, cũng như quyết định khí hậu. Nó cũng có thể đóng
vai trò trong việc kiểm soát các loại sâu bệnh và quá trình thụ phấn đáng kể cho khu vực nông nghiệp gần rừng, tùy
thuộc vào các loại cây trồng đặc biệt được trồng.
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Tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương chính
Phần lớn diện tích rừng ở PNKB, với các loài vô cùng đa dạng phong phú, và kết nối trong vùng cảnh quan, tất cả đảm
bảo rằng khổn thương của PNKB là tương đối thấp, nếu so sánh với các hệ sinh thái khác trong tỉnh. Độ cao và khoảng
cách so với bờ biển giúp giảm thiể các tác động của bão và nước biển dâng. Tuy nhiên vãn có một số khía cạnh của khả
năng tổn thương liên quan đến thay đổi nhiệt độ và lượng mưa cần được xem xét.
Để thích ứng với sự gia tăng nhiệt độ, các loài đã gần tới ngưỡng cao chịu đựng nhiệt độ sẽ phải di chuyển đến ở trong
vùng thoải mái hơn của nó và tiếp tục tồn tại. Cứ mỗi khi nhiệt độ tăng lên sẽ đồng nghĩa với việc các loài sẽ di chuyển
xa hơn 35km về phía bắc, hoặc di chuyển lên cao hơn 100-200 mét (hoặc có thể là cả hai cách). Với các loài hiện tại
đang sinh sống tại các nơi cao tại PNKB, chúng sẽ không có chỗ nào để đi khi nhiệt độ tăng lên. Đối với các loài cần di
cư xa hơn về phía bắc ra khỏi vùng ranh giới phía bắc của PNKB, đặc điểm đất đai của vùng đó sẽ quyết định xem liệu
có cơ hội thành công nào để chúng di chuyển hay không.
Mùa khô nắng nóng hơn kéo dài hơn, và số lượng ngày nắng nóng ngày càng tăng sẽ làm tăng nguy cơ cháy rừng, đặc
biệt là ở các khu vực núi đá vôi rất khô. Trong khi điều này đã không được coi là một vấn đề lớn trong quá khứ, nó sẽ
được quan tâm nhiều hơn trong tương lai. Mặt khác, với mùa mưa ẩm ướt hơn và các trận mưa dữ dội hơn, xói mòn và
nguy cơ sạt đất cũng có thể gia tăng.
Các hoạ
hoạt độ
động can thiệ
thiệp EbA
Nhìn chung, khả năng dễ bị tổn thương có thể được giảm thiểu bằng cách loại bỏ hoặc giảm bớt những căng thẳng
không liên quan đến khí hậu nhằm làm tăng khả năng phục hồi của PNKB. Điều đó có nghĩa là, để có thể có được điều
kiện tốt nhất để có thể đối phó với các mối đe dọa gây ra bởi biến đổi khí hậu, điều quan trọng trước tiên là giảm thiểu
các mối đe dọa hiện tại và đối phó với chúng một cách hiệu quả. Trong trường hợp này, ưu tiên trước mắt là tiếp tục
cải thiện quản lý Vườn quốc gia phù hợp với kế hoạch quản lý của nó, và bao gồm việc chú trọng các vấn đề cụ thể như
sau:
•

Tăng cường hiệu quả công tác chống lại nạn khai thác gỗ và săn bắt động vật hoang dã trái phép

•

Tăng cường phòng chống nạn cháy rừng (bao gồm cả việc nâng cao ý thức của du khách)

•

Tăng cường mối quan hệ giữa quản lý công viên và cộng đồng địa phương

•

Cải thiện các dịch vụ giáo dục khách tham quan và tiếp cận với cộng đồng dân cư trong khu vực

Ngoài ra, phục hồi và cải thiện các khu vực xuống cấp (và rừng thứ sinh, nơi đã từng xảy ra các hoạt động khai thác
gỗ), nên được triển khai bằng cách sử dụng các loài bản địa được lựa chọn để phù hợp với điều kiện khí hậu trong
tương lai. Các nghiên cứu sâu hơn cũng cần được tiến hành để xác định những điểm có khả năng năng xói mòn và sạt
lở đất trong công viên quốc gia và kế hoạch dự phòng cần được phát triển để giải quyết các vấn đề này.
Đối với thời kỳ trung hạn, nghiên cứu chi tiết cần được thực hiện trên loài đặc biệt quan trọng đặc hữu và các loài nguy
cấp mà PNKB là nơi chúng tập trung chủ yếu (như Calocedris), để hiểu sâu hơn về các giới hạn thoải mái về mưa, nhiệt
độ và ngưỡng chịu đựng, và cũng để phát triển các biện pháp quản lý phù hợp để đảm bảo cho sự tồn tại của chúng.
Kế hoạch dài hạn phải đảm bảo sự kết nối giữa PNKB và các khu rừng khác để duy trì cảnh quan (hoặc khôi phục khi
cần thiết), cả cao độ và vĩ độ nhằm tạo thuận lợi cho sự di chuyển của các loài đáp ứng với sự biến đổi khí hậu. Tiếp tục
tăng cường kết hợp với CHDCND Lào để nâng cao hiệu quả quản lý cảnh quan xuyên biên giới của khu vực có bảo vệ
giữa Phong Nha Kẻ Bàng-Hin Nam No, giúp tăng cường khả năng phục hồi.
Các kế hoạch đảm bảo sử việc dụng đất tại các khu vực 35-70 km về phía bắc PNKB (và / hoặc phía bắc Lào) sẽ được
quản lý theo theo cách thức mà sẽ cho phép sự di cư của các loài cần thiết để ứng phó với biến đổi khí hậu. Điều này có
thể đạt được thông qua sự phát triển hành lang của các loại hình đất sử dụng khác nhau, bao gồm cả sản xuất rừng,
rừng phòng hộ, và các khu vực nông lâm kết hợp với các loài thích hợp, liên kết PNKB với Vườn quốc gia Vũ Quang,
tỉnh Hà Tĩnh.
Để tạo điều kiện cho tất cả các kế hoạch trên, cần phải có một mối quan hệ rất chặt chẽ giữa Ban Quản lý PNKB và cơ
quan chức năng của các huyện, xã và làng ở khu vực xung quanh công viên, cũng như giữa Ban Quản lý PNKB và UBND
tỉnh.
Thành phần, cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động của Ban quản lý và đội ngũ nhân viên của PNKB cần được đánh giá
và đưa ra các khuyến nghị để sửa đổi để giúp cho kế hoạch thành công. Ví dụ, nhân viên phải được phân công rõ ràng
với các đơn vị chuyên môn có chức năng tuần tra và thực thi khác nhau; tiếp cận cộng đồng; khảo sát và giám sát
nghiên cứu; cũng như truy cập và quản lý du khách. Đào tạo năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cần được phổ biến cho
tất cả các nhân viên quản lý của công viên.

9.2.2 HSTXH tỉnh Quảng Bình: Lâm trường và Công ty Lâm nghiệp
Dịch vụ
vụ hệ sinh thái
Các công ty thuộc các lâm trường quốc doanh (nay gọi tắt là Công ty một thành viên) đang quản lý một diện tích lớn
rừng tự nhiên (cũng như rừng trồng) và cũng đang cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng cho vùng hạ lưu,
tương tự như mô tả ở trên cho PNKB. Các công ty Trường Sơn đã đạt được chứng nhận quản lý (FSC) cho 25.000 ha
rừng tự nhiên thuộc quyền quản lý của mình, và có kế hoạch mở rộng thêm trong những năm tới.
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Tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương chính
Tình trạng dễ bị tổn thương của rừng sản xuất cũng tương tự như mô tả cho PNKB ở trên. Nguy cơ cháy có thể còn lớn
hơn, bởi vì một số khu vực này là các đồn điền keo. Trong các khu rừng tự nhiên, nguy cơ cháy cao do có nhiều nhóm
thường cắm trại trong trong vài tuần tại một thời điểm trong các chuyến đi thu thập của họ.
Các hoạ
hoạt độ
động can thiệ
thiệp EbA
Các khuyến nghị chung đều nhằm quản lý sản xuất rừng ở Quảng Bình có hiệu quả và phù hợp hơn nhằm mang lại lợi
ích về kinh tế và cả các dịch vụ hệ sinh thái (không chỉ là lợi ích một mình kinh tế). Kế hoạch quản lý sản xuất rừng nên
được phát triển bởi từng công ty quản lý sản xuất rừng. Trong những kế hoạch này, cho rằng một phần là rừng tự
nhiên, sau đây cần được thực hiện:
Kế hoạch ngắn hạn:
•

Kế hoạch khai thác và thu hoạch cần được cập nhật và sửa đổi để đối phó với biến đổi khí hậu.

•

Nhiều nỗ lực và nguồn lực cần được tập trung vào việc phòng chống cháy rừng, bao gồm giáo dục những
người đi vào rừng với các mục đích khác nhau - chẳng hạn như đi lấy mây, và sử dụng có hiệu quả vòng đai
phòng chống lửa.

•

Phục hồi và cải tạo các khu vực xuống cấp (và làm giàu rừng nơi các hoạt động khai thác gỗ chọn lọc đã xảy
ra), nên sử dụng các loài cây bản địa có giá trị cao để phù hợp với điều kiện khí hậu tương lai.

Kế hoạch trung hạn và dài hạn:
•

Nên tiến hành các nghiên cứu về nhiệt độ, lượng mưa và các giới hạn của các loại gỗ bản địa có giá trị cao.

•

Cần tiếp tục nỗ lực để đạt được chứng nhận FSC cho các khu vực sản xuất rừng tự nhiên vì điều này đòi hỏi
tiêu chuẩn cao về quản lý và phát triển bền vững.

Đối với một phần di sản rừng sản xuất là rừng trồng keo, trong thời gian ngắn, các hoạt động khai thác nên được thay
đổi để:
•

Việc thu hoạch nên được thực hiện nhiều lần hơn trên nhiều khoảnh đất nhỏ hơn (thay vì thu hoạch ít lần
trên các khoảng đất rộng hơn) nhằm tách rời với các khu vực không canh tác.

•

Các loại cây không thu hoạch nên được chừa lại cách nhau mỗi 50m hoặc trên các sườn dốc và các vùng đệm
dọc theo các dòng nước.

Trong thời gian dài, nên tập trung vào việc trồng thêm nhiều cây có giá trị sản xuất chủ yếu nhằm xẻ gỗ và cung cấp gỗ
cho đồ nội thất sân vườn, hơn là chỉ để lấy bột giấy. (Một số bột giấy vẫn có thể được sản xuất từ các khúc gỗ được lấy
từ các đợt phát quang đồn điền sau 3-4 năm).
•

Cần chuyển đổi chu kỳ thu hoạch ngắn hạn khoảng 7 năm sang chu kỳ dài hơn khoảng 15 năm hoặc hơn.

•

Nghiên cứu về tính khả thi và phân tích các chi phí lợi nhuậ cần được tiến hành để hỗ trợ quá trình chuyển
đổi này.

Những biện pháp này sẽ giảm được nguy cơ xói mòn và sụt lở đất đang ngày càng trở nên nghiêm trọng do biến đổi
khí hậu, cũng như giúp duy trì sự màu mỡ cho đất đai và giảm nguy cơ hỏa hoạn. Chúng sẽ cải thiện các dịch vụ của
rừng đầu nguồn, và đồng thời tăng giá trị kinh tế của sản xuất.
Một lần nữa, tất cả các nhân viên làm việc cho các công ty lâm nghiệp cần được tập huấn về biến đổi khí hậu.

9.2.3 HSTXH tỉnh Quảng Bình (5a): Canh tác nương rẫy và thu hái lâm sản của đồng
bào thiểu số vùng cao
Dịch vụ
vụ hệ sinh thái
Rừng cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong việc cung cấp cung cấp đủ nước sạch và nhiên liệu gỗ cho các dân tộc thiểu số.
Nó cũng rất quan trọng đối với hoạt động tôn giáo và tâm linh của họ, và cung cấp cho họ với số lượng lớn các thực
phẩm tự nhiên cũng như nguyên liệu gỗ để làm nhà. Các cánh đồng nông nghiệp gần rừng có thể được hưởng lợi từ
việc thụ phấn của côn trùng và động vật, và hạn chế được các loài sâu bệnh. Sự phân tán hạt giống của các loài hỗ trợ
quá trình tái tạo đất hoang hóa một cách nhanh chóng, điều này cực kỳ quan trọng vì hiện nay chu kỳ bỏ hoang đã
được giảm xuống còn 5 năm hoặc ít hơn.
Tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương chính
Nương lúa và các cây trồng khác là rất dễ bị hư hại do hạn hán vì không có hồ chứa thủy lợi và cung cấp nước. Những
vùng cao này cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, gió mạnh và lũ quét. Lũ quét và sạt lở đất có thể ngăn chặn các
con đường và cắt đứt tiếp xúc với bên ngoài trong một thời gian dài. Vào mùa đông chúng cũng rất dễ bị tổn thương
bởi các đợt lạnh đột ngột, có thể dẫn đến số lượng đáng kể các gia súc bị chết.
Các hoạ
hoạt độ
động can thiệ
thiệp EbA
Ngắn hạn:
•

Tăng cường các hoạt động bảo tồn đất và nước, đặc biệt trên các sườn dốc nơi mùa màng đang phát triển,
bằng cách trồng các cây quanh đồi, gieo trồng ở các thung lũng v.v....

•

Bắt đầu trồng các cây gỗ và lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao trong các khu vực rừng cộng đồng

196

Báo cáo 2 – Đánh giá tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình
•

Thành lập các nhóm quản lý cộng đồng để khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ như mây để sử dụng trong
nước và tăng thêm thu nhập.

Trung hạn:
•

Đánh giá tiềm năng sử dụng lại hệ thống sau thời gian bỏ hoang 5 năm và xây dựng kế hoạch thực hiện tại
những nơi có tiềm năng (điều này sẽ giúp cải thiện việc hình thành đất và phòng tránh xói lở cũng như là
cung cấp dinh dưỡng và nước)

•

Đánh giá tính khả thi của việc giới thiệu Chương trình PES và REDD+ và xây dựng kế hoạch thực hiện ở tại
những nơi có tiềm năng (điều này sẽ giúp tăng giá trị dịch vụ dự trữ cacbon của rừng cho nhóm dân tộc sống
trong rừng)

•

Đánh giá tính hợp lý của việc canh tác trên đất dốc và thực hiện tại những nơi phù hợp.

9.2.4 HSTXH (5b): Hộ người Kinh trồng lúa kết hợp với các loại cây trồng khác (keo,
cam quýt, cao su, trà)
Dịch vụ
vụ hệ sinh thái
HSTXH này phụ thuộc nhiều vào các dịch vụ sinh thái của các HSTXH khác đặc biệt là rừng đầu nguồn và rừng tự nhiên
để cung cáp nước, bảo vệ, thụ phấn, kiểm soát sâu bệnh (tùy thuộc vào khoảng cách với rừng). Các cây trồng trong
HSTXH này mặc dù không phải là hệ sinh thái tự nhiên tuy nhiên có thể cung cấp một số dịch vụ hệ sinh thái có lợi như
cung cấp vật liệu xây dựng, chất đốt, oxi trong đất và chống xói mòn (mặc dù hiệu quả giảm đi do chu trình canh tác
ngắn). Cánh đồng lúa cung cấp lương thực tự nhiên như cá tự nhiên. Cua và ếch cũng sống trên các cánh đồng lúa (mặc
dù việc sử dụng nhiều phân bón làm giảm nguồn cung cấp thực phẩm tự nhiên này).
Tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương chính
Hoạt động canh tác lúa và các loại cây khác dễ bị tác động bởi hạn hán vào mùa khô (đặc biệt là các khu vực không có
hệ thống thủy lợi) và bão, lũ đến muộn vào thời kỳ gieo trồng. Cây keo nhìn chung có thể chịu được nhiệt độ cao tuy
nhiên lại đi kèm với rủi ro cháy rừng và sâu bệnh. Cây họ cam quýt cũng dễ bị tác động với sự thay đổi nhiệt độ và
lượng mưa, trong khi đó cao su thì dễ bị thiệt hại do gió lớn và bão.
Các hoạ
hoạt độ
động can thiệ
thiệp EbA
Ngắn hạn và trung hạn:
•

Tăng cường tính đa dạng loại cây trồng (tăng tính đa dạng của các loài động vật và thực vật có thể sống ở
trong vườn cây, và sẽ tăng khả năng thụ phấn tự nhiên và kiểm soát sâu bệnh)

•

Khi thu hoạch xong để lại một số cây nằm ở rìa sông và suối (điều này sẽ giúp cải thiện khả năng cấp nước và
chất lượng nước)

•

Áp dụng các biện pháp canh tác giúp bảo vệ nước và đất khi thực hiện trồng cây trên núi cao hoặc sườn dốc
bằng cách sử dụng đường đồng mức, dành lối đi, sử dụng đất bồi

•

Giới thiệu những loại cây trồng che phủ đất để xử lý ni-tơ và giúp đất màu mỡ

•

Thay đổi cách trồng trọ và điều chỉnh lịch thời vụ cho phù hợp với điều kiện thay đổi

•

Thay thế các giống cây trồng có khả năng thích ứng tốt hơn

•

Giới thiệu giống lúa cải tiến SRI

Trung hạn – dài hạn
•

Tăng thời gian thu hoạch keo (điều này sẽ giúp đất màu mỡ và chống xòi mòn)

•

Điều tra khả năng cấp chứng chỉ chất lượng rừng cho các hộ gia đình (điều này sẽ giúp đưa ra các sáng kiến
tăng thời gian thu hoạch keo – xem ở trên)

•

Xem xét loại bỏ cây lúa và trồng các loại cây cần ít nước hơn như sẵn và ngô

9.2.5

HSTXH Quảng Bình 5c: Trồng cây cao su thương mại trên vùng đồi

Dịch vụ
vụ hệ sinh thái
Rừng trồng cao su ít phụ thuộc vào các dịch vụ hệ sinh thái chứ không yêu cầu về độ màu mỡ của đất.
Tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương chính
Cây cao cao su rất dễ bị tác động bởi bão và gió mạnh, và đã có nhiều lần trong quá khứ rất nhiều đồn điền cao su đã bị
hư hại bằng cách này ở Quảng Bình, gần đây nhất là vào năm 2010.
Cao su cũng dễ bị tác động bởi hạn hán kéo dài và nhiệt độ cao làm nguy hại cho cây. Trong thời gian mưa lớn kéo dài,
năng suất sản xuất cao su cũng giảm.
Các hoạ
hoạt độ
động can thiệ
thiệp EbA
Tránh bão và gió gây hại cho các đồn điền cao su bằng cách
•

Xây dựng đồn điền ở các khu vực có che chắn để bảo vệ khỏi thiệt hại gió và bão

•

Trồng các loại cây khác để chắn gió
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9.2.6

HSTXH 6a. Người Kinh trồng lúa ở vùng ven biển

Dịch vụ
vụ hệ sinh thái
Hệ sinh thái xã hội này về cơ bản phụ thuộc vào các hệ sinh thái rừng đầu nguồn cung cấp nước cho việc trồng lúa, mặc
dù việc này được cung cấp thông qua một hệ thống các hồ chứa, kênh mương thủy lợi. Những cánh đồng lúa vẫn tự có
thể cung cấp một số loại thực phẩm tự nhiên dưới hình thức cá tự nhiên, cua, ếch mà có thể sống trong ruộng lúa (mặc
dù gia tăng sử dụng các hóa chất trong lúa trồng sẽ giảm cung cấp thực phẩm tự nhiên này).
Tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương chính
Cây lúa dễ bị tác động bởi hạn hán, nhưng nếu cung cấp nước tưới đầy đủ, nguy cơ này có thể được giải quyết một cách
hiệu quả. Tuy nhiên, ở Quảng Bình trong một vài năm hạn hán rất khắc nghiệt dẫn đến không có đủ nước trong các hồ
chứa nước để đáp ứng tất cả các nhu cầu tưới tiêu.
Cây lúa cũng dễ bị tác động bởi bão và lũ lụt khi lúa chín và sắp được thu hoạch.
Năng suất lúa cũng giảm dần khi nhiệt độ tăng.
Ở Quảng Bình nói riêng, đất trồng lúa ở vùng đồng bằng ven biển cũng đang có nguy cơ gia tăng xâm nhập mặn do
nước mặn xâm nhập thấm chảy ngược từ cửa sông, và thấm dưới đê vào các lĩnh vực nông nghiệp.
Các hoạ
hoạt độ
động thích ứng dự
dựa vào hệ
hệ sinh thái và các biệ
biện pháp liên quan
Khôi phục lại dòng chảy môi trường ở các sông sẽ giúp giảm bớt sự xâm nhập mặn và nhiễm mặn của ruộng lúa. Đây là
hành động thích ứng dựa vào hệ sinh thái chủ yếu liên quan đến hệ sinh thái xã hội này.
Ngoài ra, một số sáng kiến "nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu" đã được đẩy mạnh trong tỉnh, và
những sáng kiến này nên được tiếp tục và mở rộng. Những sáng kiến này bao gồm giới thiệu hệ thống thâm canh lúa
cải tiến (SRI), những kỹ thuật trồng lúa mà có thể làm giảm đáng kể lượng nước sử dụng trong trồng lúa (cũng như
giảm thiểu việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu) do đó làm giảm nhu cầu về nước tưới, nhất là vào mùa khô. Tuy
nhiên giống lúa SRI yêu cầu quản lý chuyên sâu hơn và cần nhiều lao động hơn để làm cỏ.
Sự chuyển đổi lịch thời vụ, sử dụng giống lúa có thời kỳ sinh trưởng ngắn (dưới 100 ngày) cũng là một chiến lược hiệu
quả để giảm nguy cơ của bão và lũ lụt thiệt hại vào cuối mùa hè.
Trồng lúa từ mầm cho phép một vụ thu hoạch thứ hai xảy ra trong ít nhất là 45 ngày sau khi thu hoạch trước. Trong
khi năng suất chỉ có thể đạt khoảng 65% thu hoạch trước đó, tất cả các chi phí đầu vào (để chuẩn bị cây giống, cày
ruộng, phân bón, thuốc trừ sâu) được giảm, dẫn đến lợi nhuận tương đối cao cho người nông dân. Trồng lúa từ mầm
phát triển tốt ở các vùng trũng thấp, nơi có rất nhiều độ ẩm đất còn lại sau khi thu hoạch đầu tiên. Nó đặc biệt phổ biến
ở huyện Lệ Thủy, nơi lúa từ mầm được trồng sau khi thu hoạch vụ lúa đông xuân và trước khi vụ hè sớm.
Nông nghiệ
nghiệp thông minh thích ứng vớ
với biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu
Để hỗ trợ thích ứng biến đổi khí hậu của các HSTXH liên quan đến nông nghiệp (bao gồm cả 5a, 5b, 5c, và 6a), đó là sự
giới thiệu cho một chiến lược nông nghiệp thông minh thích ứng với sự biến đổi khí hậu (CSA) và kế hoạch hành động
phải được phát triển cho tỉnh Quảng Bình, và hỗ trợ phải được cung cấp cho nông dân trong việc chuyển đổi sang CSA.
Điều này có thể xây dựng trên một số hoạt động thí điểm hiện nay đã được bắt đầu trong tỉnh, bao gồm:
•

Sử dụng giống lúa SRI và lúa mầm ở những nơi phù hợp

•

Chuyển sang vụ thâm canh ít nước trong khu vực không có hoặc tiềm năng thủy lợi hạn chế

•

Quản lý đất và cải thiện tính bền vững của sản xuất sắn

•

Cải thiện nhà ở và chỗ ngủ cho gia súc

•

Việc di dời các đồn điền cao su cho các khu vực ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão và gió mạnh

•

Chuyển lịch thời vụ phải tính đến việc thay đổi điều kiện khí hậu

Tuy nhiên, tiếp cận một cách đầy đủ chính thức để CSA cần phải đi xa hoạt động cá nhân và yêu cầu một chương trình
tích hợp để phát triển các điều kiện kỹ thuật, chính sách và đầu tư thích hợp để đạt được phát triển nông nghiệp bền
vững cho an toàn thực phẩm dưới sự thay đổi khí hậu. Những lợi ích chính của CSA bao gồm tăng năng suất và khả
năng phục hồi của hệ thống nông nghiệp, giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường hấp thụ các-bon, và quản lý giao
diện với sử dụng đất khác. CSA có ba trụ cột chính: (1) tăng năng suất và thu nhập nông nghiệp một cách bền vững; (2)
thích ứng và xây dựng khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu; và (3) giảm và / hoặc loại bỏ khí thải khí nhà kính. Nó
tích hợp ba khía cạnh của sự phát triển bền vững (kinh tế, xã hội và môi trường) của cùng giải quyết an toàn thực
phẩm và khí hậu thách thức (FAO, 2012).
Một cách tiếp cận toàn diện để CSA trong thực tế đòi hỏi những người nông dân phải thích ứng với thời tiết, thích ứng
với nước, thích ứng các-bon, thích ứng ni-tơ, thích ứng năng lượng, kiến thức thông minh, và thu nhập thông minh.
Thích ứng vớ
với thờ
thời tiế
tiết: đối với nông dân, thông tin về các hiện tượng thời tiết sẽ được đưa vào trong kế hoạch sản xuất
nông nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông dân có thể tiếp cận với thông tin thời tiết và các khuyến cáo
nông nghiệp hữu ích thông qua các chương trình phát thanh, truyền hình, báo chí và các tin nhắn thoại điện thoại di
động. Nông dân có thể sử dụng kế hoạch bảo hiểm dựa trên chỉ số để trang trải rủi ro liên quan với những thay đổi về
lượng mưa và nhiệt độ ở các giai đoạn canh tác khác nhau.
Thích ứng vớ
với nướ
nước: công tác quản lý nước giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nước chính là những hoạt động can thiệp
quan trọng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Những hoạt động này bao gồm lấy nước ngầm, sử dụng nước mưa,
quản lý nước, bảo tồn nước, tưới nhỏ giọt và quản lý nước trên diện tích đất canh tác.
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Thích ứng các
cácác-bon:
bon các-bon hữu cơ trong đất giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu và tăng độ màu mỡ của đất. Hàm lượng
các-bon trong đất có thể tăng lên thông qua các hoạt động canh tác nông nghiệp như nông lâm kết hợp, hệ thống trồng
trọt – chăn nuôi, hệ thống trồng trọt, làm đất canh tác và hệ thống sử dụng đất đa dạng và quản lý tốt chất thải.
Thích ứng ni-tơ : nông dân có thể sử dụng biểu đồ màu lá và quản lý dinh dưỡng cụ thể để quyết định liều lượng thích
hợp nhất các loại phân đạm cho cây trồng của họ và quản lý vật nuôi. Điều này tiết kiệm chi phí và cũng cắt giảm lượng
khí thải nhà kính.
Thích ứng năng lượ
lượng:
ng điều này liên quan đến việc sử dụng máy móc nông nghiệp tiết kiệm nhiên liệu, quản lý tốt chất
thải nhằm bảo tồn năng lượng và giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Trong một số trường hợp, hệ thống
khí sinh học (biogas) nên được khuyến khích sử dụng để tận dụng phân bón.
Kiế
Kiến thứ
thức thông minh:
minh: các tổ chức đối tác thực hiện các chuyến tham quan khảo sát chéo cho nông dân đến những
vùng tương tự hoặc những vùng đang thực hiện CSA.
Cần tiến hành các nghiên cứu về khả năng chống chịu về nhiệt độ và lượng mưa của các loài quan trọng. Nếu việc tiếp
tục trồng và sản xuất một số loài là không còn phù hợp với điều kiện khí hậu thay đổi, thì nên xây dựng kế hoạch giới
thệu loài thay thế phù hợp hơn. Một phương pháp tiếp cận mới là gieo trồng nhiều loại. Nông dân được cấp nhiều túi
hạt giống với nhiều loại hạt có khả năng đánh giá được mức độ phù hợp với điều kiện địa phương. Sau khi gieo trồng,
nông dân sẽ trả lời cho các nhà nghiên cứu về tính phù hợp của các hạt giống này từ đó giúp họ phát triển được nhiều
giống tốt hơn (Aggarwal và cộng sự, 2013).
Thu nhậ
nhập thông minh:
minh cuối cùng, đa dạng hóa nền kinh tế hộ gia đình nông thôn cần được thúc đẩy để tăng cường khả
năng phục hồi và giảm thiểu rủi ro do nguồn thu nhập hạn chế.

9.2.7 HSTXH Quảng Bình:
và vùng cát

PFMB9: Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển trên đụn cát

Dịch vụ
vụ hệ sinh thái
Hệ sinh thái đụn cát giúp phòng chống bão và mực nước biển dâng. Đồng thời chúng còn có chức năng lọc nước và lưu
giữ lớp nước ngầm, cung cấp nước trong mùa khô. Thảm thực vật tự nhiên ở khu vực đụn cát cũng là nguồn thức ăn
cho gia súc, một số loại con người có thể sử dụng để ăn và làm thuốc. Hệ sinh thái đụn cát rất dễ bị thay đỏi nhưng nếu
quá trình sinh thái diễn ra tự nhiên thì khu vực phía đất liền của hệ thống có cây che phủ sẽ dần được ổn định do có sự
di chuyển của cát. Hệ sinh thái đụn cát chưa bị tác động hiện nay rất hiếm. Quảng Bình có diện tích đụn cát đang kể
mặc dù một phần đã bị suy thoái do sự phát triển của các khu dân cư và chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác như
làm hồ nuôi tôm hay trồng rau màu. Việc khai thác cát để lấy titanium làm cho cây bị nhổ bỏ trên diện tích lớn.
Rừng phòng hộ ven biển hiện nay hầu như chỉ trồng các loài cây mới được giới thiệu chủ yếu là phi lao và keo. Mặc dù
những cây này cũng có khả năng bảo vệ, giúp duy trì chất lượng nước, làm vùng đệm khí hậu và cung cấp chất đốt tuy
nhiên đây là những dịch vụ của hệ sinh thái tự nhiên. Rừng tự nhiên ven biển đa dạng hơn và cung cấp nhiều dịch vụ
hiệu quả hơn. Rừng phòng hộ ven biển phụ thuộc vào nguồn nước ngầm và được quyết định bởi hệ sinh thái đụn cát
và số cây bao phủ trên hệ sinh thái đó.
Ở khu vực ven biển nơi vẫn còn lại một số diện tích rừng tự nhiên như tràm và một số loài cây khác, có thể thấy rõ
rằng sự đa dạng về lớp và loài này giúp phòng gió lớn và bão tốt hơn, đồng thời với lớp thực vật bao phủ nhiều thì khả
năng ổn định cát cũng lớn hơn. Khả năng hình thành đất ở các khu vực rừng tự nhiên cũng tốt hơn nhiều so với rừng
trồng phi lao. Những khu vực rừng này giúp cung cấp nhiều dịch vụ sinh thái cho cộng đồng địa phương như chất đốt,
cây ăn được và cây dược liệu (cây phi lao chỉ cung cấp chất đốt), và có tính đa dạng sinh học lớn hơn. Cuối cùng, rừng
tự nhiên hiệu quả hơn trong việc giảm xói mòn, lọc nước và giảm nguồn nước ô nhiễm chảy ra biển.
Tình trạ
trạng dễ
dễ bị tổn thương chính
Nhiệt độ cao hơn và bốc hơi nhiều hơn và lượng mưa giảm vào mùa khô làm tăng nguy cơ hạn hán – đặc biệt là ở vùng
cát nơi nhiệt độ tăng nhanh và khả năng giữ nước kém. Sự suy giảm lượng nước trong đất và nước mặt có thể làm chết
cây phi lao và keo kể cả những cây trưởng thành nếu rễ của chúng chưa thể bám sâu vào trong đất để lấy nước. Cả cây
phi lao và keo đều có khả năng chịu nhiệt tốt, tuy nhiên như thế thì nguy cơ cháy rừng sẽ tăng cùng với tác động của
biến đổi khí hậu. Rừng trồng ven biển chủ yếu là phi lao và keo cũng rất dễ bị tác động do bão và có thể bị thổi bay nếu
có gió lớn. Những điều kiện khắc nghiệt như hạn hán và gió lớn sẽ gây khó khăn cho việc trồng lại cây ở khu vực này.
Lượng mưa tăng lên vào mùa mưa cũng sẽ làm tăng nguy cơ xói mòn.
Đụn cát là hệ thống dễ bị thay đổi. Thảm thực vật tự nhiên bao gồm các cây loài bản địa ở phía đất liền, các hệ sinh thái
cồn cát giúp ổn định di chuyển cát, và làm giảm thổi và chảy cát. Tuy nhiên, trong tình trạng rất suy thoái hiện nay, các
hệ sinh thái cồn cát Quảng Bình đã trở thành nguồn gốc của vấn đề chính của thổi và chảy cát, gây thiệt hại đáng kể cho
các khu dân cư và hoạt động sản xuất nông nghiệp ở phía đất liền của đụn cát. Trong năm 2016, bắt đầu xây dựng hai
sân gôn đầu tiên trong số 12 sân gôn ở những cồn cát Quảng Bình, như một phần của kế hoạch lớn hơn cho phát triển
du lịch. Sân gôn đòi hỏi một lượng nước đáng kể, và thường sử dụng một lượng đáng kể phân bón và thuốc diệt cỏ, dư
lượng trong đó cũng có thể chảy ra và làm ô nhiễm nguồn nước, và cũng cần chú ý hơn đến công tác quản lý vấn đề
này.
Các hoạ
hoạt độ
động can thiệ
thiệp EbA
Để tăng cường khả năng phòng tránh bão, giảm hiện tượng cát bay, cải thiện hình thành đất, cải thiện nước ngầm và
giảm xói mòn ven biển, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, tất cả các khu rừng tự nhiên ven biển còn lại nên
được xác định rõ ràng và cần thường xuyên cập nhật bản đồ hiện có; xây dựng kế hoạch hành động cấp tỉnh. Để bảo
tồn và phục hồi đụn cát và rừng ven biển tự nhiên bao gồm các hành động cụ thể sau:
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•

Thực hiện một chương trình truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức công chúng để tăng cường hiểu
biết về giá trị và tầm quan trọng của rừng tự nhiên ven biển và các hệ sinh thái cồn cát;

•

Xây dựng hệ thống quản lý dựa vào cộng đồng đối với tất cả các khu vực rừng ven biển có cây bản địa;

•

Phân vùng đụn cát sử dụng cho các hoạt động khác nhau (nuôi trồng thủy sản, du lịch) bao gồm xác định
vùng lõi cần bảo vệ và vùng cần cải tạo phục hồi;

•

Vùng lõi cần bảo vệ cần bao gồm nhiều đụn cát còn giữ nguyên hệ sinh thái chạy dọc ra biển, từ bờ biển đến
vùng đất liền. Không có khu dân cư hoặc hoặc động thường xuyên nào được phép thực hiện trong khu vực
này;

•

Phục hồi thảm thực vật bản địa mặt đất (bãi biển muống, cỏ, bãi cỏ túi, v.v…) phải được thực hiện trong phân
khu phục hồi của hệ sinh thái cồn cát;

•

Xây dựng các vườn ươm cây và cung cấp các chương trình tập huấn về nhân giống và chăm sóc các loài bản
địa, để cung cấp cây giống cho các vùng trồng mới;

•

Sử dụng các loài bản địa để trồng bổ sung thêm cho rừng phòng hộ ven biển phi lao và keo;

•

Điều tra tổng lượng nước ngầm và so sánh với nhu cầu tương lai (gồm có sân gôn) và xem xét giới thiệu các
hoạt động sinh kế sử dụng ít nước nếu cần (ví dụ: trồng cỏ bản địa trên đụn cát và cắt làm cỏ cho gia súc);

•

Thực hiện nghiên cứu và xây dựng giải pháp thực tế để nâng cao hiệu quả trông cây tại khu vực đã bị khai
thác trước đây;

•

Thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi để phát triển du lịch và giáo dục môi trường trên hệ sinh thái đụn cát.

Ngoài ra công ty tham gia xây dựng sân gôn nên tham gia vào việc xác định xem họ có thể hỗ trợ gì cho việc phục hồi
và quản lý hệ sinh thái đụn cát (ví dụ trồng nhiều cây cho sân gôn, họ có thể sử dụng cây bản địa tự nhiên và họ có thể
tự xây dựng vườn ươm cây bản địa).

9.2.8 HSTXH (9c)Quảng Bình: Người Kinh nuôi tôm thương mại trên cát
Dịch vụ
vụ HST
Hệ sinh thái xã hội này phụ thuộc rất nhiều vào hai yếu tố - sự phong phú và chất lượng tốt của nguồn nước ngầm
trong HSTXH, để cung cấp nước ngọt, và thức ăn công nghiệp từ nguồn "cá tạp" từ các hệ sinh thái xã hội ven biển
khác. Bất kỳ rừng tự nhiên còn lại nào cùng với rừng trồng phòng hộ ven biển cũng cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ học
chống thiệt hại do bão, và bảo vệ trước sự nguy hại của nước thải ô nhiễm chảy trực tiếp không qua xử lý ra môi
trường xung quanh.
Nhữ
Những tổ
tổn thương chính
Hệ sinh thái xã hội này dễ bị tổn thương do hạn hán, là nguyên nhân làm tăng độ mặn của các ao nuôi cũng như các
cơn mưa lớn sẽ làm giảm độ mặn đột ngột. Cả hai hiện tượng trên có thể gây ra những cú sốc đột ngột, có thể gây tổn
hại hoặc làm chết tôm. Nhiệt độ tăng lên một mặt khuyến khích sự tăng trưởng của tôm, chúng phát triển nhanh hơn
và có thể to hơn trong môi trường nước ấm hơn, nhưng mặt khác nhiệt độ tăng cũng làm tăng sự phát triển của tảo,
làm cạn kiệt nguồn cung cấp ô-xi, làm giảm tốc độ tăng trưởng của tôm, và nhiệt độ tăng cũng làm tăng nguy cơ bùng
phát dịch bệnh. Nếu nhiệt độ quá nóng tôm sẽ ngừng ăn. Bão cũng có thể dẫn đến thiệt hại vật chất cho các cơ sở hạ
tầng.
Nhữ
tiề
ềm năng
Những can thiệ
thiệp EbA ti
•

Giảm thiệt hại vật chất do bão gây nên và giảm tác động của nhiệt độ cao bằng cách phục hồi thảm thực vật tự
nhiên bãi biển xung quanh các ao để bổ sung chức năng bảo vệ cơ học, cũng như tạo bóng mát và làm giảm
nhiệt độ;

•

Tìm hiểu ảnh hưởng của hạn hán đối với nguồn cung cấp nước ngầm và đánh giá nhu cầu trong tương lai (từ
nuôi trồng thủy sản, trồng rau và phát triển du lich) để phát triển cách quản lý phù hợp;

•

Cải thiện quản lý nước thải để giảm ô nhiễm nước biển và ảnh hưởng đến thủy sản;

•

Tiến hành nghiên cứu khả thi nhằm giới thiệu phương pháp nuôi tôm hữu cơ có giá trị thương phẩm đã được
thực hiện thành công ở tỉnh Cà Mau.

Nên tiếp cận các công ty Việt Nam sản xuất ở quy mô thương mại quan tâm đến việc nuôi tôm trên diện rộng tại khu
vực ven biển Quảng Bình đặc biệt là tại huyện Quảng Ninh để hỗ trợ cho các can thiệp thông qua chương trình trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

9.2.9 HSTXH (10a) Quảng Bình: Ngư dân Kinh đánh bắt gần bờ ở vùng đồng bằng và
ven biển đến 6km ngoài khơi
Dịch vụ
vụ HST
Hệ sinh thái xã hội này cung cấp sản lượng khai thác thủy sản đáng kể gồm cá biển gần bờ, sò, tôm, cua, phụ thuộc vào
chất lượng nước tốt ở khu vực ven biển. Hệ sinh thái xã hội này cũng hấp thụ một lượng lớn các-bô-nic hòa tan trong
biển, nhưng điều này đang gây ra những vấn đề axit hóa ngày càng trầm trọng, có tác động nghiêm trọng đến sinh vật
biển. Hệ sinh thái xã hội này cung cấp một số dịch vụ tái chế chất thải và khử độc, nhưng nó có thể bị tràn ngập bởi sự
xuất hiện ô nhiễm đột ngột với mức độ cao hoặc các chất có độc tính cao, có thể có những tác động rất lớn đến đời
sống biển. Môi trường sống ven biển bao gồm san hô, cỏ biển và rừng ngập mặn, hỗ trợ cho năng suất thủy sản thông
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qua cung cấp nơi đẻ trứng, nuôi con và thức ăn cho nhiều loài trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ sống của
chúng.
Nhữ
Những tổ
tổn thương chính
Hệ sinh thái xã hội này dễ bị tổn thương do bão làm cho việc đánh bắt cá gặp nguy hiểm hoặc không thể đánh bắt. Dự
báo bão tốt có nghĩa là ngư dân biết khi cơn bão đang đến và có thể ở nhà. Nhưng nhà và thuyền của ngư dân vẫn có
thể bị hư hỏng do bão. Mực nước biển dâng và xói mòn ven biển cũng có thể khiến ngư dân phải chuyển nhà tại một số
điểm. Bão có thể gây ra thiệt hại vật chất cho rừng ngập mặn, cỏ biển và rạn san hô. Độ đục của nước tăng lên do bão
và bồi lắng từ những trận mưa lớn cũng có thể ảnh hưởng đến sự thâm nhập của ánh sáng mặt trời cần thiết cho san
hô và cỏ biển. Nhiệt độ nước bề mặt và dưới đáy tăng lên có thể có nhiều hiệu ứng, bao gồm tăng nguy cơ nở tảo, và sự
cạn kiệt của nguồn cung cấp ô-xi, cũng như ảnh hưởng đến vòng đời và di trú của các loài cá quan trọng. Một số loài cá
như cá mòi đã đến sớm hơn trong năm như nhiệt độ ấm lên sớm hơn trong mùa xuân. Nếu nhiệt độ nước tiếp tục tăng,
năng suất cá mòi có thể ngày càng giảm, nhưng sản lượng cá cơm lại có thể tăng. Cá thu có thể di trú đến vùng nước
mát hơn. Năng suất mực cũng có thể tăng khi nước ấm lên và có thể ngày càng tăng sản lượng đánh bắt. Nhiệt độ tăng
lên là một vấn đề rất quan trọng đối với san hô, vì nhiệt độ nước tăng kéo dài quá vài ngày thì san hô sẽ trục xuất tảo
cộng sinh. Điều này dẫn đến hiện tượng đã được biết đến rộng rãi, đó là tẩy san hô. Quá trình a-xít hóa tăng lên gây ra
những vấn đề đặc biệt là đối với loài thủy sản có vỏ và san hô do khó tiết ra canxi-cacbonat để tạo vỏ và cấu trúc san hô
trong độ pH thấp.
Thủy sản ven bờ tại Quảng Bình đã phải chịu sức ép rất lớn, làm giảm khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi, và khiến
các loài thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn trước các tác động của biến đổi khí hậu. Số ngư dân và tàu thuyền đánh cá
đã tăng đáng kể trong vòng 20 năm qua, công suất máy cũng đã tăng lên, ngư cụ đã được cải thiện và nhiều người hiện
nay sử dụng các thiết bị để tìm cá.
Hiện tượng cá chết hàng loạt gần đây tại 4 tỉnh ven biển trong đó có Quảng Bình, bắt đầu từ tháng Tư năm 2016, đã
giáng một đòn nghiêm trọng vào ngành thủy sản. Mối nghi ngờ phổ biến là cá chết hàng loạt do ngộ độc phenol từ việc
xả một lượng lớn axit cac-bo-lic (một chất làm sạch công nghiệp) từ nhà máy Formosa tại đặc khu kinh tế Vũng Áng,
tỉnh Hà Tĩnh, nhưng chính phủ vẫn chưa có tuyên bố kết luận hoặc báo cáo điều tra về vấn đề này, mặc dù một số viện
nghiên cứu đã tham gia đánh giá tình hình.
Đó cũng có thể là sự kết hợp của ô nhiễm biển từ các nguồn khác như nuôi trồng thủy sản và nước thải sinh hoạt; nước
ở nhiệt độ cao trong một thời gian dài, và sự di chuyển trầm tích đáy đáng kể vào cột nước cũng góp phần tạo ra một
"cơn bão hoàn hảo" mang đến những điều kiện nguy hiểm cho cá. Báo cáo trên phương tiện truyền thông cho biết hơn
2.000 hộ ngư dân bị ảnh hưởng trực tiếp tại Quảng Bình, với thiệt hại ban đầu ước tính trên 115 tỷ đồng. (Xem danh
sách các bài báo liệt kê trong trang cuối của báo cáo này). Chính phủ khuyến nghị không bán hải sản tại các khách sạn
và nhà hàng ở Quảng Bình, bắt đầu từ khi xảy ra vụ việc cho đến ngày 16 tháng Sáu năm 2016 thì khuyến nghị này
được dỡ bỏ.
Trong khi diện tích rừng ngập mặn trong tỉnh đã giảm nhanh chóng (dù có vài nỗ lực trồng lại), hầu như không có
thông tin gì được biết về mức độ và điều kiện của cỏ biển và rạn san hô tại Quảng Bình. Phòng Biển đảo thuộc Sở
TN&MT tỉnh cũng không có dữ liệu gì về những môi trường sống quan trọng này.
Nhữ
Những can thiệ
thiệp EbA tiề
tiềm năng
•

Đánh giá trữ lượng cá cho các loài chính và giám sát chúng một cách thường xuyên;

•

Cải thiện quản lý thủy sản thông qua sáng kiến quản lý dựa vào cộng đồng, hệ thống hạn ngạch, và hạn chế số
lượng tàu đánh cá để phù hợp với nguồn cá và hạn ngạch đánh bắt;

•

Xác định, lập bản đồ và khảo sát tất cả các rạn san hô và thảm cỏ biển tại tỉnh Quảng Bình;

•

Đầu tư vào các nỗ lực quan trọng để cải thiện quản lý và phục hồi rừng ngập mặn, cỏ biển và các rạn san hô;

•

Phục hồi các loài bản địa ven biển, giảm dòng chảy nước ô nhiễm từ đất liền vào biển và giảm xói mòn bờ
biển;

•

Về mặt lâu dài, nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nước đối với các loài thủy sản chính.

9.2.10 HSTXH 10c: Phát triển du lịch bãi biển quy mô nhỏ và lớn
Dịch vụ
vụ HST
HSTXH này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung nước ngọt và nguồn cung hải sản từ các HSTXH liền kề khác. Rừng ven
biển gần đó cũng rất quan trọng để bảo vệ cơ học trước những cơn bão cát bay, và có thể mang lại sự điều tiết vùng
tiểu khí hậu. Tuy nhiên, rừng ven biển hiện nay hầu như chỉ trồng phi lao. Rừng ven biển tự nhiên ban đầu với các loài
đa dạng sẽ hiệu quả hơn trong việc cung cấp các dịch vụ này.
Nhữ
Những tổ
tổn thương chính
Nhiệt độ tăng và số ngày nắng tăng không hẳn gây nên tình trạng dễ bị tổn thương trực tiếp cho HSTXH này, do hầu
hết khách du lịch đến nghỉ ở bãi biển và thời tiết nóng cũng là một phần trải nghiệm. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nhiệt
độ đến năng suất thủy sản trong các HSTXH khác có thể có tác động gián tiếp lên HSTXH này, vì một điểm thu hút du
khách đến Quảng Bình là để thưởng thức hải sản tươi, và nếu nguồn cung giảm, thì nó có thể hạn chế tăng trưởng du
lịch.
Du lịch làm tăng nhu cầu nước ngọt đáng kể, và do đó phát triển du lịch dễ bị tổn thương trước hạn hán. Hồ chứa hiện
nay ở Quảng Bình có thể đảm bảo nguồn cung nước đủ trong hầu hết các năm, nhưng trong những năm hạn hán tồi tệ

201

Báo cáo 2 – Đánh giá tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình
nhất, hồ chứa chỉ có mức rất thấp và có thể không đáp ứng được tất cả các nhu cầu cho ngành du lịch cũng như cho
sinh hoạt và nhu cầu nước tưới tiêu nông nghiệp tăng lên trong thời gian hạn hán.
Cơ sở hạ tầng du lịch (khách sạn, nhà hàng, đường, cầu) cũng dễ bị ảnh hưởng do gió mạnh, bão và mưa lớn tăng lên
trong mùa mưa.
Việc sử dụng túi ni-lông và các loại chất nhựa khác, và việc quản lý chất thải ni-lông là một vấn đề lớn. Tại rất nhiều
cộng đồng ven biển ở Quảng Bình, họ chỉ đơn giản vứt rác ra lề đường gần bãi biển. Túi ni-lông làm tắc kênh thoát
nước, là tăng ảnh hưởng của lũ lụt, và chất thải ni-lông đi vào biển làm chết rất nhiều loại sinh vật biển. Việc sử dụng
túi ni-lông tăng lên khi có nhiều du khách đến thăm hơn. Báo cáo gần đây cho thấy chỉ 5 nước cộng lại – Trung Quốc,
Việt Nam, Thái Lan, In-đô-nê-xia và Phi-líp-pin – thì đã tạo ra tới 60% chất thải nhựa vào đại dương trên toàn thế giới.
Du lịch Quảng Bình quy mô nhỏ và lớn cũng là một phần của vấn đề này giống như bất cứ nơi nào.
Nhữ
Những can thiệ
thiệp EbA tiề
tiềm năng
Lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu vào hạ tầng du lịch gồm:
•

Trồng cây chắn gió để bảo vệ các tòa nhà khỏi gió mạnh và bão;

•

Áp dụng hệ thống thoát nước đô thị bền vững (SUDS) trong tất cả các quy hoạch phát triển du lịch trong
tương lai – tối đa hóa thoát nước tự nhiên. Áp dụng quy tắc 1:4: khi phát triển 1m2 bê tông thì phải đi kèm 4
m2 bề mặt tự nhiên;

•

Áp dụng các phương án công nghệ sinh thái để bảo vệ đường ven biển khỏi bị xói lở;

•

Trồng cây lấy bóng mát dọc các con đường để giảm nhiệt độ mặt đường và phòng chống tan chảy nhựa
đường trong những ngày hè nóng và mang lại bóng mát cho du khách;

•

Mở rộng cầu để tính đến dòng chảy của sông lớn hơn vào mùa mưa;

•

Nâng độ cao của đường để tính đến mực ngập lụt sâu hơn trong tương lai;

•

Tăng số cống và độ rộng của cống dưới các con đường để khiến các con đường có thể ít bị ngập hơn khi lũ lụt
xảy ra thường xuyên hơn, như vậy có thể giảm hư hại đường do lũ;

Tăng cường các giải pháp hiệu quả trong ngành du lịch bao gồm:
•

Giới thiệu chương trình về bảo tồn nước, sử dụng nước hiệu quả hơn và tái chế nước tại khách sạn và các khu
nghỉ dưỡng;

•

Tổ chức chiến dịch vận động để giảm sử dụng túi ni-lông;

•

Đưa ra các hướng dẫn đơn giản về tiêu dùng thủy sản, và tuyên truyền cho các chủ nhà hàng và khách du lịch;

•

Cải thiện quản lý chất thải rắn và nước thải cho các doanh nghiệp nhỏ dọc theo bãi biển.

Ngoài ra, tại Đồng Hới, có một số khu vực đất ngập nước đô thị và ven đô. Những vùng này có giá trị cao trong quản lý
lũ lụt, cung cấp nước và lọc nước cũng như các dịch vụ điều tiết khí hậu trên diện hẹp. Không được lấp hoặc xây dựng
trên các khu vực này. Thay vào đó, có thể cải tạo phát triển các khu vực đó để mang lại lợi ích giải trí, giáo dục và khoa
học, tăng thêm sức thu hút du khách, cũng như mang lại lợi ích cho người dân địa phương.

9.2.11 HSTX 11a:Hồ chứa thủy lợi và cơ sở hạ tầng có liên quan
Dịch vụ
vụ HST
Tất cả các hồ chứa phụ thuộc vào dòng nước chảy từ lưu vực sông từ thượng nguồn HSTXH rừng trong địa bàn. Các hồ
chứa này sau đó được sử dụng để điều tiết dòng nước chảy đến các HSTXH hạ lưu khác, thông qua các kênh thủy lợi,
cũng như thông qua việc xả nước vào các sông và kênh tự nhiên dưới hồ.
Nhữ
Những tổ
tổn thương chính
Giảm lượng mưa trong mùa khô sẽ làm giảm lưu lượng nước đến các hồ chứa. Mặt khác, thời gian mưa dữ dội kéo dài
trong mùa mưa có thể nhanh chóng chảy vào hồ chứa đến giới hạn an toàn của các hồ, và làm tăng khả năng vỡ đập.
Lượng mưa dồn dập tại các lưu vực đầu nguồn cũng có thể làm tăng sự xói mòn và tăng dòng trầm tích chảy vào hồ
chứa, làm cho hồ chứa ngày càng nông do lấp đầy trầm tích. Điều này sẽ làm giảm hiệu quả của hồ chứa, cũng như rút
ngắn tuổi thọ chung của hồ. Cơ sở hạ tầng của hồ cũng có thể dễ bị tổn thương trước những thiệt hại vật chất do gió
mạnh và bão gây nên.
Các can thiệ
thiệp EbA tiề
tiềm năng
•

Bảo vệ cơ sở hạ tầng hồ chứa khỏi thiệt hại vật chất do bão bằng cách trồng cây chắn gió;

•

Tăng tuổi thọ của hồ chứa làm việc bằng cách giảm dòng trầm tích thông qua cải thiện quản lý lưu vực sông;

•

Lắp đặt pin mặt trời nổi trên các khu vực rộng lớn của mặt hồ để phát điện và giảm mất nước do bốc hơi;

•

Thực hiện lập kế hoạch kịch bản cho nhu cầu nước trong tương lai (có tính đến biến đổi khí hậu) trong khu
vực mà mỗi hồ chứa cung cấp nước.

Ngoài ra, Quảng Bình cần xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp nguồn nước của tỉnh bao gồm:
•

Xem xét việc lấy lại những đặc tính đã mất của một số con sông hoặc bãi sông, có thể tính đến dỡ bỏ một số
tuyến đê, kè, và các cống ngăn khác, cho phép nước chảy tự nhiên hơn, uốn khúc trong thung lũng và qua các
bãi bồi, và khôi phục lại "dòng chảy môi trường" và các sinh cảnh đất ngập nước tự nhiên giúp làm chậm và
hấp thụ nước lũ, thu nạp nước ngầm, chống xâm nhập mặn, và làm sạch nguồn nước, vì lợi ích của tất cả các
HSTXH hạ lưu.
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•

9.3

Trên các sông đã có cống ngăn mặn, cần nghiên cứu để xác định hoạt động tối ưu của cửa cống để mang lại
nhiều lợi ích - không chỉ để giảm xâm nhập mặn về phía thượng lưu mà còn cần tạo điều kiện để vận chuyển
trầm tích về hạ nguồn, di trú của cá, và sự tiếp tục sống còn của rừng ngập mặn cửa sông. Cần thành lập các
nhóm dựa vào cộng đồng với đại diện từ cả vùng thượng lưu và hạ lưu của cống ngăn mặn để quản lý hoạt
động của cống. Trên các sông khác chưa có cống, cần nghiên cứu các giải pháp thay thế bao gồm đưa vào
trồng nhiều giống lúa chịu mặn tốt hơn hoặc chuyển trồng lúa thành các hoạt động sinh kế nuôi trồng thủy
sản nước lợ.
T óm t ắ t các ho ạ t đ ộ ng can thi ệ p EbA đề
đ ề xu ấ t cho t ừ ng h ệ sinh thái xã h ộ i

Bảng 9.2 trình bày tóm tắt 39 hoạt động can thiệp cụ thể cho từng HSTXH và cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện,
khung thời gian và thứ tự ưu tiên.
Bảng 9.2: Các hoạ
hoạt độ
động can thiệ
thiệp EbA cho từ
từng HSTXH tỉ
tỉnh Quả
Quảng Bình
#

HOẠ
HOẠT ĐỘ
ĐỘNG CAN THIỆ
THIỆP

Khung thờ
thời
gian

Ưu
tiên

HSTXH

CHỊ
CHỊU TRÁCH NHIỆ
NHIỆM
BQL VQG PBKB và
Lâm trường

S-M

1

BQL VQG PBKB và
Lâm trường

M-L

2

BQL VQG PBKB và
Lâm trường

M-L

2

1

Thực thi nghiêm các quy định pháp luật đối với khai thác gỗ và
động thực vật hoang dã trái phép

PNKB 1-5

2

Phòng chống cháy rừng thông qua các hoạt động giáo dục nâng cao
nhận thức

PNKB 1-5

Phục hồi các khu vực bị suy thoái do các hoạt động khai thác gỗ sử
dụng các loài bản địa quan trọng/ có giá trị cao phù hợp với điều
kiện khí hậu thay đổi

PNKB 1-5

Tiến hành nghiên cứu các khu vực an toàn và ngưỡng chống chịu
của các loài đặc hữu, đang bị đe dọa và có giá trị cao

PNKB 1-5

BQL VQG PBKB và
Lâm trường

L

3

SFE 5

5

Nâng cao dịch vụ giáo dục và diễn giải cho du khách

PNKB 1-5

BQL VQG PBKB

S-M

3

6

Tăng cường tiếp cận với cộng đồng dân cư vùng đệm

PNKB 1-5

BQL VQG PBKB

S-M

2

7

Cập nhật các kế hoạch thu hoạch tính đến vấn đề biến đổi khí hậu

SFE5

Lâm trường

M-L

2

8

Chuẩn bị giấy chứng nhận FSC – chứng nhận tiêu chuẩn rừng cho
các diện tích rừng tự nhiên chưa được cấp

SFE5

Lâm trường

M

1

9

Chuyển đổi chu kỳ trồng keo từ 7 năm sang 11 năm + luân canh để
sản xuất gỗ có giá trị cao hơn

SFE5

Lâm trường

M-L

1

10

Tăng cường các hoạt động bảo vệ đất và nước đặc biệt là ở sườn
đồi đang thực hiện canh tác bằng cách trồng theo đường đồng mức,
trồng theo từng lối và dùng lớp phủ để bảo vệ cây mới trồng

5a

Trung tâm Khuyến
nông sở NN&PTNT

S

1

11

Trồng các cây gỗ và lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao và giao cho cộng
đồng quản lý

5a

Trung tâm Khuyến
nông sở NN&PTNT

M

2

12

Đánh giá tính linh hoạt của việc giới thiệu kế hoạch PES hoặc
REDD+ và xây dựng kế hoạch thực hiện

5a

Sở NN&PTNT

L

3

13

Đánh giá tình phù hợp của việc canh tác ruộng bậc thang trên sườn
dốc và thực hiện tại những vị trí phù hợp

5a

Sở NN&PTNT

L

3

14

Xác định vị trí trồng rừng cao su hợp lý để tránh chịu tác động của
gió và bão và trồng các cây chắn gió để tạo thành hàng rào bảo vệ

5c

Công ty cao su

S

2

15

Tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng giống lúa cải tiến SRI, sử dụng
giống lúa ngắn ngày và đa dạng hóa sinh kế hộ gia đình

6b

Trung tâm Khuyến
nông sở NN&PTNT

S-M

2

16

Thực hiện các Chương trình truyền thông, giáo dục và nâng cao
nhận thức nhằm tăng cường hiểu biết của người dân về giá trị và
tầm quan trọng của rừng tự nhiên ven biển và hệ sinh thái đụn cát

BQL Rừng
phòng hộ
9, 9a, 9c

Sở TN&MT

S

1

17

Xây dựng hệ thống quản lý dựa vào cộng đồng đối với tất cả các
rừng ven biển có loài bản địa

BQL Rừng
phòng hộ 9

BQL Rừng phòng hộ

S-M

1

18

Phân vùng đụn cát có các hoạt động khác nhau (nuôi trồng thủy
sản, du lịch, v.v…) bao gồm xác định vùng cần bảo vệ, vùng cần
phục hồi và cải tạo hệ thực vật trong vùng cần phục hồi của hệ sinh
thái đụn cát

BQL Rừng
phòng hộ
9, 9a,

BQL Rừng phòng hộ
/UBND tỉnh

S-M

1

19

Xây dựng vườn ươm và tập huấn về tuyên truyền và chăm sóc loài
bản địa để cung cấp cây giống cho vùng trồng mới

BQL Rừng
phòng hộ
9, 9a, 9c

BQL Rừng phòng hộ

S-M

2

20

Sử dụng các loài bản địa để làm phong phú thêm cho rừng phòng
hộ ven biển phi lao và keo thay vì chỉ đơn thuần trồng 2 loại cây
này

BQL Rừng
phòng hộ,
9a

BQL Rừng phòng hộ

S-M

2

21

Nghiên cứu và xác định các giải pháp nâng cao tính hiệu quả của
hoạt động trồng cây trên khu vực khai thác cát trước đây

BQL Rừng
phòng hộ 9

Sở TN&MT

M-L

3

22

Khảo sát khả năng cung cấp nước ngầm và so sánh với nhu cầu
trong tương lai

BQL Rừng
phòng hộ

Chi cục Thủy lợi, Sở
NN&PTNT

M-L

2

3

4

SFE 5
SFE 5
SFE 5
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#

HOẠ
HOẠT ĐỘ
ĐỘNG CAN THIỆ
THIỆP

HSTXH

CHỊ
CHỊU TRÁCH NHIỆ
NHIỆM

Khung thờ
thời
gian

Ưu
tiên

9, 9a, 9c
23

Tiến hành nghiên cứu khả thi để xây dựng các chương trình giáo
dục môi trường và du lịch sinh thái trong hệ sinh thái đụn cát

BQL Rừng
phòng hộ
9, 9a 9c

Sở TN&MT và Sở Du
lịch

M-L

3

24

Phục hồi các loài thực vật tự nhiên bờ biển quanh các ao nuôi trồng
thủy sản

9a

Công ty thương mại

S

2

25

Tăng cường quản lý nước thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản

9a

Công ty thương mại

S

1

26

Đánh giá trữ lượng cá và các loài quan trọng và giám sát thường
xuyên

10a

Chi cục Thủy sản, Sở
NN&PTNT

M-L

2

27

Thành lập nhóm quản lý thủy sản dựa vào cộng đồng, giảm số
lượng tàu đánh bắt và xây dựng hạn mức đánh bắt

10a

Chi cụ Thủy sản, Sở
NN&PTNT

M-L

2

28

Nghiên cứu tác động của nhiệt độ nước đối với các loài thủy hải sản
quan trọng

10a

Chi cục Thủy sản, Sở
NN&PTNT

L

3

29

Xác định, lập bản đồ và khảo sát tất cả các rạn san hô và thảm cỏ
biển, từ đó xây dựng kế hoạch bảo tồn và phục hồi

10a

Chi cục Biển, Hải đảo
Sở TN&MT

S

1

30

Trồng cây chắn gió để bảo vệ các khách sạn phục vụ khách du lịch

10c

Công ty thương mại

S

3

31

Áp dụng quy tắc 1:4 cân bằng giữa diện tích bê tông và diện tích
thực vật tự nhiên trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch

10c

Công ty thương mại

M

2

32

Sử dụng kỹ thuật sinh – kỹ thuật để bảo vệ các tuyến đường ven
biển khỏi xói lở, trồng cây cho bóng râm dọc hai bên đường và mở
rộng cầu và khẩu độ cống để giảm thiệt thiệt hại do lũ gây ra

10c

Sở GTVT

M-L

2

33

Giới thiệu các chương trình bảo tồn và sử dụng nước hiệu quả đến
các khách sạn

10c

Công ty thương mại

S

3

34

Thực hiện chiến lược giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông

10c

Sở TN&MT

S

2

35

Giới thiệu cẩm nang hướng dẫn về hải sản bền vững

10c

Chi cục Thủy sản, Sở
NN&PTNT

M-L

3

36

Tăng cường công tác quản lý nước và nước thải cho các doanh
nghiệp nhỏ dọc bờ biển

10c

Công ty thương mại

S

1

37

Giảm bồi lắng bùn cát cho các hồ chứa bằng cách nâng cao năng lực
quản lý rừng đầu nguồn

11a

BQL VQGPNKB/ Lâm
trường

M-L

2

38

Xem xét lắp đặt pin mặt trời thả nổi ở các hồ chứa

11a

Quản lý hồ chứa

L

3

39

Xây dựng kế hoạch quản lý tài nguyên nước tổng hợp cấp tỉnh

11a

Sở NN&PTNT

M

1

9.4

K ế t lu ậ n

Đánh giá tình trạng bị tổn thương được thực hiện cho 10 HSTXH ưu tiên ở tỉnh Quảng Bình. Dựa trên các yếu tố về tính
lộ diện, tính nhạy cảm và khả năng thích ứng, điểm số về mức độ dễ bị tổn thương sẽ được đưa ra cho mỗi thông số
biến đối khí hậu khác nhau ở từng HSTXH. Từ đó, xác định 39 hoạt động can thiệp ưu tiên cho từng HSTXH.
Một ưu điểm của việc sử dụng HSTXH làm thông tin đầu vào để đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và xác định hoạt
động can thiệp EbA phù hợp là giúp tư duy vượt ra ngoài phương pháp tòa tháp truyền thống (phương phương từ
trên xuống) đối với các vấn đề về xã hội, sinh thái và kinh tế đồng thời khuyến khích việc xác định các hoạt động can
thiệp với sự tham gia của nhiều sở ban ngành. Một ưu thế nữa là quy mô hệ sinh thái cung cấp bước đệm giữa đánh giá
“toàn tỉnh” và “cộng đồng”.
Việc lập bảng đồ HSTXH kết hợp với các đề xuất EbA cho một hệ sinh thái cụ thể tạo điều kiện cho cán bộ tỉnh ở khu
vực nào thì áp dụng đề xuất nào.
Việc lồng ghép các khuyến nghị này vào trong kế hoạch của tỉnh và tiếp cận với nguồn ngân sách giúp giải quyết các
vấn đề trên được nêu ra trong chương cuối của báo cáo này.
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http://www.reuters.com/article/us-vietnam-formosa-plastics-environment-idUSKCN0XS0U6
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/vuong-quoc-chim-da-chet-997957.tpo
https://www.youtube.com/watch?v=36LEH3CI3bg
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PHỤ LỤC 9.I
HSTXH:
Di sả
HSTXH: 1P (1a, 2a, 3a, 4a) –Di
sản thế
thế giớ
giới Vư
Vườn quố
quốc gia Phong Nha Kẽ
Kẽ Bàng
Rủi ro về khí hậu
(2050 & 2100)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Giải
Giải thích (E )

Tính
nhạy
nhạy cảm

Giải
Giải thích (S)

Tác
động

Năng lực
lực
thích ứng

Giải
Giải thích (AC)

Mức độ
dễ bị tổn
thương

NHIỆT
NHIỆT ĐỘ
Mùa khô trời sẽ nóng hơn và kéo dài
hơn; nhiệt độ tối đa trung bình vào mùa
hè sẽ tăng lên 1.8oC vào năm 2050, 3.5
oC vào năm 2100
Số ngày khô hạn tăng lên 17 ngày vào
năm 2050 và 15 ngày năm 2100. Số
ngày nắng nóng >35 oC tăng 23 – 24
ngày năm 2050 và 34 – 35 ngày năm
2100
Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm hơn
vào mùa xuân

3

3

3

• Núi cao và trung bình (300-7001200m)
• Trời sẽ nóng hơn ở khu vực núi
đá vôi trong mùa nóng và lạnh
hơn trong mùa lạnh
• Núi cao và trung bình (300-7001200m)
• Trời sẽ nóng hơn ở khu vực núi
đá vôi trong mùa nóng và lạnh
hơn trong mùa lạnh
• Thời gian ngắn hơn
• Tăng mức độ nắng nóng và khô
hạn

3

3

3

• Cây lá kim có khả năng thích
nghi với điều kiện khô hạn/
không có nứơc trong thời
gian dài
• Đa dạng sinh học cao (loại
rừng)
• Cây lá kim có khả năng thích
nghi với điều kiện khô hạn/
không có nước trong thời
gian dài
• Đa dạng sinh học cao (loại
rừng)
• Tăng rủi ro về sâu bệnh, và
các
loài
phá
hoại

3

3

4

4

• Quản lý tốt bởi BQL VQG PNKB; sự
có mặt của trạm kiểm lâm; tuần tra
rừng thường xuyên (giảm nguy cơ)
• Đa dạng sinh học cao

• Quản lý tốt bởi BQL VQG PNKB; sự
có mặt của trạm kiểm lâm; tuần tra
rừng thường xuyên (giảm nguy cơ)
• Đa dạng sinh học cao

• Quản lý tốt bởi BQL VQG PNKB; sự
có mặt của trạm kiểm lâm; tuần tra
rừng thường xuyên (giảm nguy cơ)
• Đa dạng sinh học cao

3

3

3

4

3

3

4

4

4

3

4

1

5

1

2,9

4,1

2,7

LƯỢNG
LƯỢNG MƯA
MƯA
Lượng mưa nhiều hơn vào mùa mưa;
lượng mưa mùa hè tăng 5% năm 2040
và 9 - 10% năm 2100
NGUY CƠ LŨ
LŨ LỤT
Mùa khô sẽ khô hạn hơn, lượng mưa
vào mùa xuân sẽ giảm 5% năm 2050
NGUY CƠ
CƠ HẠN HÁ
HÁN

Bão/gió/bão lớn, tốc độ nhanh (cường
độ)/ mạnh hơn. Khó dự báo tần suất
bão. Mùa bão đến muộn hơn
Mực nước biển dâng 3mm/ năm trong
vòng 20 năm qua và sẽ tăng 1m vào
năm 2100

3

• Ở nơi cao
• Khu vực núi đá vôi do đó nước
rút nhanh

Đa dạng sinh học cao
2

• Độ ẩm thấp
• Thiếu nước
3

4

3

1
2,9

• Đá vôi – ít lũ
• Tốc độ gió giảm (xa bờ biển và ở
nơi cao)
• Ở nơi cao
• Xa biển

2

1
2,4

• Đa dạng sinh học cao về loại
rừng, thực vật, động vật, địa
chất, hệ thống hang động
• Các loài động vật có thể di
cư
• Rừng tự nhiên
• Ở nơi cao
• Đa dạng sinh học cao
• Ở nơi cao
• Xa biển

• Quản lý tốt bởi BQL VQG PNKB; sự
có mặt của trạm kiểm lâm; tuần tra
rừng thường xuyên (giảm nguy cơ)
• Đa dạng sinh học cao
• Quản lý tốt bởi BQL VQG PNKB; sự
có mặt của trạm kiểm lâm; tuần tra
rừng thường xuyên (giảm nguy cơ)
• Đa dạng sinh học cao

3

3

3
• Cao độ > 700m
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HSTXH:
Các hộ
HSTXH: 5c –C
hộ ngườ
người Kinh trồ
trồng lúa và các cây trồ
trồng khác (keo, cam quýt, cao su và trà) trong thung lũng
lũng
Rủi ro về khí hậu
(2050 & 2100)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Giải
Giải thích (E )

Tính nhạy
nhạy
cảm

Giải
Giải thích (S)

Tác
động

Năng lực
lực
thích ứng

Giải
Giải thích (AC)

Mức độ dễ bị
tổn thương
thương

NHIỆT
NHIỆT ĐỘ

Mùa nóng trời sẽ nóng hơn và
kéo dài hơn; nhiệt độ tối đa
trung bình vào mùa hè sẽ tăng
lên 1,9 – 2 oC vào năm 2050, 3,6
– 3,7 oC vào năm 2100

Số ngày khô hạn tăng lên 14 - 15
ngày vào năm 2050 và 16 - 17
ngày năm 2100. Số ngày nắng
nóng >35 độ tăng 33 - 40 ngày
năm 2050 và 47 - 51 ngày năm
2100

• Nhiệt độ tăng lên gây ra thời gian
canh tác ngắn hơn, và quá trình tổng
hợp cacbon hydrat cũng ngắn hơn,
giảm năng suất cây trồng
5

• Nhiều bệnh hơn

• Bốc hơi nước nhiều hơn, cây
cần nhiều nước do đó ảnh
hưởng lớn đến quá trình trao
đổi chất
4

• Tác động đến việc ra hoa, thụ phấn,
thoát hơi nước và tổng hợp cacbon
hydrat

4

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm
hơn vào mùa xuân
4

• Trồng cây trên đồi đói mặt
với hạn hán thường xuyên hơn

5

3

• Nông dân có thể sử
dụng các loại giống phù
hợp từ các vùng nóng
• Sử dụng lưới để bảo vệ
bưởi và cam

• Thay đổi tiểu khí hậu và tốc
độ sinh trưởng và phân bố cây
trồng

• Nhiều rủi ro về khả năng chống chịu
khô hạn trong thời gian ngắn

• Hạn hạn sẽ thường xuyên phá
hại mùa màng

• Khó để thích nghi với
điều kiện này

• Độ ẩm trong đất giảm xuống làm cây
héo và chết

• Một số cây trồng không còn
phù hợp

• Cần quản lý nguồn nước
tốt hơn

• Giảm năng suất cây trồng khi mùa lũ
đến đúng lúc cây ra hoa

5

• Các giống gia súc gia cầm mới
và giống lai rất nhạy cảm với
BĐKH

• Mùa vụ sẽ bắt đầu sớm hơn

• Thay đổi mùa vụ sớm hơn

• Một số loài cây không còn phù hợp

• Phân chia lại việc sử dụng đất

• Một số loại rau màu không còn phù
hợp

5

3

5

2

• Cần sử dụng những
giống cây trồng hoặc vật
nuôi thích ứng tốt với
hạn hán

5

• Cũng khó thích ứng với
điều kiện này do thay đổi
kiểu cây trồng
4

2

• Cần có kinh nghiệm và
kiến thức để kiểm soát
việc trồng trọt và điều
chỉnh lịch thời vụ

4

LƯỢNG
LƯỢNG MƯA
MƯA
Lượng mưa nhiều hơn vào mùa
mưa; lượng mưa mùa hè tăng
5% năm 2040 và 9 - 10% năm
2100;
4

• Lượng mưa nhiều hơn rất tốt cho cây
trồng

• Cây trồng sinh trưởng tốt
hơn

• Lượng mưa tăng lên gây ra nhiều
nguy cơ đối với hoạt động canh tác
trong thung lũng cũng như các hoạt
động sản xuất nông nghiệp khác và
nuôi trồng thủy sản ở vùng đồng bằng
• Phát triển cơ sở hạ tầng (đường giao
thông, hồ đập, chương trình nông thôn

• Lượng mưa lớn hơn khi đến
thời gian ra hoa làm hỏng phấn
hoa của cam quýt

3

4

5

• Sử dụng giống cây trồng
và vật nuôi cho năng suất
cao và phát triển tốt
trong điều kiện mưa
nhiều

3

• Lượng mưa nhiều hơn vào
mùa mưa làm rửa trôi chất
dinh dưỡng và xói mòn đất,
thiếu chất dinh dưỡng vào cuối
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Rủi ro về khí hậu
(2050 & 2100)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Mùa khô sẽ khô hạn hơn, lượng
mưa vào mùa xuân sẽ giảm 5%
năm 2050 và 10% năm 2100
5

Giải
Giải thích (E )

Tính nhạy
nhạy
cảm

Giải
Giải thích (S)

Tác
động

Năng lực
lực
thích ứng

mới) làm cho độ che phủ của cây trồng
và rừng không liền mạch và tiếp xúc
với lượng mưa nhiều hơn

mùa, giảm chất lượng cam
quýt

• Mùa khô sẽ khô hơn và do đó tác
động đến cây trồng do cây phát triển
chậm

• Thoái hóa đất, năng suất cây
trồng giảm

• Cần có nhiều hồ chứa để
quản lý tốt nguồn nước

• Một số cây trồng không còn
phù hợp và nông dân phải thay
đổi cây trồng và lịch thời vụ

• Cần đổi sang các loài có
khả năng chống chịu khí
hậu

• Mùa khô khô hơn do đó dẫn đến thời
gian khô nóng hơn kéo dài hơn kết hợp
với độ ẩm giảm xuống làm cây héo và
chết

4

• Có thể làm cây sinh trưởng
chậm hơn do thiếu độ ẩm

5

1

• Cần thêm hệ thống thủy lợi, tăng chi
phí
• Áp thấp nhiệt đới xảy ra hàng năm

• Mùa bão đến muộn hơn có
thể tác động đến các giai đoạn
trưởng thành của cam quýt và
trà

• Trung bình 1 cơn bão trong 2 năm

Bão/gió/bão lớn, tốc độ nhanh
(cường độ)/ mạnh hơn. Khó dự
báo tần suất bão. Mùa bão đến
muộn hơn

Giải
Giải thích (AC)

2

4

• Mùa bão muộn hơn kết hợp
với lượng mưa đến muộn tốt
cho trà và cây ăn quả

• Cần có hệ thống tưới
tiêu, cải thiện hệ thống và
phương pháp tưới tiêu để
tiết kiệm nước, sử dụng
nhiều phân bón

Mức độ dễ bị
tổn thương
thương

5

• Cần tìm ra nhiều
phương án để tránh tác
động tiêu cực của gió lớn
làm gãy cây đặc biệt là
cao su và cam quýt
• Cần thiết kế khu vực
canh tác tốt hơn để tránh
tác động của gió lớn

3

2

1

1

5

1

3,1

3,9

2,9

3,7

• Bão nhỏ (<cấp độ 7) có thể
không ảnh hưởng đến cây
trồng

3

• Bão lớn có thể làm gãy cây (ví
dụ bão năm 2013 làm gãy rất
nhiều cây cao su)
Mực nư
nước biển dâng 3mm/ năm
trong vòng 20 năm
năm qua và sẽ
sẽ tăng
1m vào năm 2100

1
3,9

• Những khu vực này nằm sâu trong
đất liền, do đó không chịu tác động của
nước biển dâng

• Không ảnh hưởng

• Không ảnh hưởng
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HSTXH 6a –C
Các hộ
hộ ngườ
người Kinh trồ
trồng lúa vùng đồ
đồng bằ
bằng ven biể
biển
Rủi ro về khí hậu (2050 &
2100)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Giải
Giải thích (E )

Tính nhạy
nhạy
cảm

Giải
Giải thích (S)

Tác động
động

Năng lực
lực
thích ứng

Giải
Giải thích (AC)

Mức độ dễ
bị tổn
thương

NHIỆT
NHIỆT ĐỘ

Mùa nóng trời sẽ nóng hơn
và kéo dài hơn; nhiệt độ tối
đa trung bình vào mùa hè
sẽ tăng lên 1.9 - 2 oC vào
năm 2050, 3.6 – 3.7 oC vào
năm 2100

• Đất thấp trũng, nhiệt độ cao, đất
bằng phẳng, cùng mục đích sử dụng
đất trên một diện tích lớn; bốc hơi
nước nhiều hơn; tính diện lộ lớn
hơn đối với vụ đông và vụ hè, và ít
hơn đối với vụ thu

• Nhiệt độ tăng lên gây ra thời gian canh
tác ngắn hơn, và quá trình tổng hợp cacbon
hydrat cũng ngắn hơn, giảm năng suất cây
trồng

• Khuyến nông

• Nhiều bệnh hơn
4

4

• Nông dân có thể sử dụng giống
cây trồng phù hợp nhập từ vùng
khí hậu nóng

• Tác động đến việc ra hoa, thụ phấn, thoát
hơi nước và tổng hợp cacbon hydrat

4

3

• Sử dụng giống lúa cải tiến SRI,
RATOOM
• Chuyển đổi cây trồng

4

• Cần nhiều nước hơn, quá trình trao đổi
chất chịu tác động mạnh hơn
• Thay đổi tiêu khí hậu, tốc độ tăng trưởng
của cây trồng và phân bố cây trồng

Số ngày khô hạn tăng lên 14
- 15 ngày vào năm 2050 và
16 - 17 ngày năm 2100. Số
ngày nắng nóng >35 oC tăng
33 - 40 ngày năm 2050 và
47 - 51 ngày năm 2100

4

• Đất thấp trũng, nhiệt độ cao, đất
bằng phẳng, cùng mục đích sử dụng
đất trên một diện tích lớn; bốc hơi
nước nhiều hơn; tính diện lộ lớn
hơn đối với vụ đông và vụ hè, và ít
hơn đối với vụ thu

• Hạn hán diễn ra thường xuyên hơn phá
hại mùa màng; một số cây trồng không còn
phù hợp
4

• Một số tác động tiêu cực khi mùa
xuân ấm hơn (giảm mạnh năng suất
lúa)

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và
sớm hơn vào mùa xuân

• Có nguy cơ cao đối với khả năng chống
chịu của một số cây trồng trong thời gian
khô nóng; độ ẩm trong đất giảm xuống

• Cải thiện hệ thống thủy lợi để
thích nghi với điều kiện mới

4

3

• Có một số loại cây chống hạn
nhưng chỉ ở một mức độ nào đó

• Giảm năng suất cây trồng khi mùa khô
hạn trùng với mùa ra hoa

• Cần đầu tư nhiều hơn cho hệ
thống thủy lợi

• Một số vụ phải trồng sớm hơn

• Rất khó để thích ứng với điều
kiện này bởi vì không dễ để thay
đổi cây trồng ngay khi thời tiết
thay đổi

• Phá hại mùa màng

• Sâu bệnh xuất hiện sớm hơn
4

• Hệ thống thủy lợi hiện nay có
thể cung cấp 80% lượng nước

3

4

2

• Ít kinh nghiệm về kiểm soát sự
tăng trưởng của cây trồng và
xác định thời vụ khi nhiệt độ
thay đổi

4

4

• Phân bố lại việc sử dụng đất
LƯỢNG
LƯỢNG MƯA
MƯA
Lượng mưa nhiều hơn vào
mùa mưa; lượng mưa mùa
hè tăng 5% năm 2040 và 9 10% năm 2100;

1

• Lượng mưa nhiều hơn tốt cho cây
trồng
• Nguy cơ ngập lụt cao đối với vụ hè
thu (thu hoạch) và vụ đông xuân
(gieo trồng)

• Cây trồng phát triển tốt hơn
2

• Lượng mưa lớn hơn khi đến thời gian ra
hoa
làm
hỏng
phấn
hoa
• Lượng mưa nhiều hơn vào mùa mưa làm
rửa trôi chất dinh dưỡng và xói mòn đất,

2

5

• Sử dụng giống cây trồng năng
suất và chất lượng cao để tối đa
hóa năng suất trong điều kiện
mưa nhiều hơn

2
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Rủi ro về khí hậu (2050 &
2100)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Giải
Giải thích (E )

Tính nhạy
nhạy
cảm

Giải
Giải thích (S)

Tác động
động

Năng lực
lực
thích ứng

Giải
Giải thích (AC)

Mức độ dễ
bị tổn
thương

thiếu chất dinh dưỡng vào cuối mùa
• Mùa khô khô hạn hơn có tác động
mạnh
• Có thể dẫn đến xâm nhập mặn

Mùa khô sẽ khô hạn hơn,
lượng mưa vào mùa xuân
sẽ giảm 5% năm 2050 và
10% năm 2100
4

4

• Hạn hán diễn ra thường xuyên hơn phá
hại mùa màng; một số cây trồng không còn
phù hợp

• Cần thiết kế và xây dựng lại hệ
thống thủy lợi mới và tìm thêm
nguồn cung cấp nước

• Có nguy cơ cao đối với khả năng chống
chịu của một số cây trồng trong thời gian
khô nóng; độ ẩm trong đất giảm xuống

• Cần chuyển sang các giống cây
trồng chịu hạn tốt hơn

4

2

• Giảm năng suất cây trồng khi mùa khô
hạn trùng với mùa ra hoa

• Áp dụng phương pháp mới để
tiết kiệm nước, tăng cường sử
dụng phân bón

4

• Cần đầu tư nhiều hơn cho hệ
thống thủy lợi
Bão/gió/bão lớn, tốc độ
nhanh (cường độ)/ mạnh
hơn. Khó dự báo tần suất
bão. Mùa bão đến muộn
hơn

• Tháng 7 – 11 (bão)
2

• Thu hoạch (tháng 4 & 9) tần suất
bão ảnh hưởng trực tiếp nhưng tần
suất bão ảnh hưởng gián tiếp và áp
thấp nhiệt đới cao

• Mùa bão đến muộn hơn có thể tác động
đến các giai đoạn trưởng thành của cây lúa
vụ hè
4

• Đất nhiễm mặn trên diện rộng
4

3

3

• Bão lớn kết hợp với mưa to gây ngập úp
và mất mùa

• Gần bờ biển, đất thấp trũng, có
nguy cơ xâm nhập mặn, và hạn hán,
không có nước ngọt để tưới tiêu
Mực nước biển dâng 3mm/
năm trong vòng 20 năm
qua và sẽ tăng 1m vào năm
2100

• Nguy cơ khó dự đoán

• Cần xây dựng lịch mùa vụ tối
ưu để tránh bão

4

• Cần có hành động thích ứng
thông minh khi thu hoạch để
giảm thất thoát lúa

• Thoái hóa đất

• Có đập ngăn mặn giữ ngọt

• Nhiều giống lúa không còn phù hợp với
điều kiện của đất nữa và cần phải chuyển
sang giống lúa chịu mặn tốt hơn

• Có hệ thống đê kè tốt để bảo vệ
mùa màng trước nguy cơ nước
biển dâng

• Xâm nhập mặn làm nước sông và hệ
thống thủy lợn mặn hơn khó sử dụng đặt
biệt là đất mặn và đất có axit sulphate

4

4

3,6

3,1

• Có giống cây chịu mặn cho
năng suất và chất lượng cao

3

3

• Làm chết lúa nếu hàm lượng muối cao
hơn 4 ppm
3,3

3,6

3,4
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HSTXH:
Các hộ
HSTXH: 6b –C
hộ ngườ
người Kinh tròng kế
kết hợ
hợp lúa và cây trồ
trồng khác ở vùng đồ
đồng bằ
bằng và đồ
đồi núi
Rủi ro về khí hậu (2050 &
2100)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Giải
Giải thích (E )

Tính nhạy
nhạy
cảm

Giải
Giải thích (S)

Tác
động

Năng lực
lực
thích ứng

Giải
Giải thích (AC)

Mức độ dễ
bị tổn
thương

NHIỆT
NHIỆT ĐỘ
• Nhiệt độ tăng
• Bốc hơi nước nhiều hơn

Mùa nóng trời sẽ nóng hơn
và kéo dài hơn; nhiệt độ tối
đa trung bình vào mùa hè
sẽ tăng lên 1,9 - 2 oC vào
năm 2050, 3,6 – 3,7 oC vào
năm 2100

4

4

• Bốc hơi nước nhiều hơn, cây trồng
cần nhiều nước, tác động mạnh đến
quá trình trao đổi chất

• Nông dân có thể sử dụng giống
cây trồng phù hợp nhập từ vùng
khí hậu nóng

• Tất cả diện tích trồng lúa trên ruộng
bậc thang và vùng đồi núi đều đối mặt
với nguy cơ hạn hạn thường xuyên hơn

• Nhiệt độ cao có thể rút ngắn
mùa vụ, tổng hợp cacbon hydrat,
giảm năng suât cây trồng

• Nguy cơ về sâu bệnh

• Chuyển đổi mục đích sử dụng
đất

• Tác động đến quá trình ra hoa, thụ
phấn, thoát hơi nước, và tổng hơn
hydrat. HSTXH này chiếm phần lớn
diện tích sử dụng đất của tỉnh và tác
động đến 1/3 sinh kế của các hộ gia
đình

4

3

4

.• Thay đổi tiểu khí hậu và tốc độ tăng
trưởng của cây trồng và phân bố cây
trồng; nhiều thay đổi về sử dụng đất,
luân canh mùa vụ, giống cây trồng vật
nuôi có thể tăng tính nhạy cảm
Số ngày khô hạn tăng lên 14
- 15 ngày vào năm 2050 và
16 - 17 ngày năm 2100. Số
ngày nắng nóng >35 độ
tăng 33 - 40 ngày năm 2050
và 47 - 51 ngày năm 2100

• Rủi ro cao đối với cây
trồng chỉ chống chọi được
với khô nóng trong thời
gian ngắn
4

• Độ ẩm giảm xuống làm
cây héo và chết

• Hạn hán sẽ làm thiệt hại mùa màng

• Rất khó để thích ứng với điều
kiện này

• Hồ chứa nhỏ sẽ cạn kiệt nước trước
mùa mưa, mùa xuân sẽ thiếu nước tưới
5

• Cần đầu tư nhiều hơn cho hệ thống
tưới tiêu

• Khu vực này có công tác quản lý
nguồn nước khá tốt
5

2

• Có một số loại cây chống hạn để
thích ứng

5

• Giảm năng suất cây
trồng nếu hạn hán xảy ra
vào thời kỳ ra hoa
• Vụ mùa bắt đầu sớm hơn

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và
sớm hơn vào mùa xuân

• Cây trồng nhạy cảm với mùa khô đến
sớm

• Một số cây trồng không
còn phù hợp
4

• Một số loại rau màu cũng
không còn phù hợp

3

• Lúa cũng nhạy cảm với mùa khô đến
sớm và có năng suất thấp vào mùa
xuân ấm áp
• Nhiều cây trồng không còn phù hợp
với điều kiện khí hậu mới

• Cũng rất khó để thích ứng với
điều kiện này do thay đổi loại
hình canh tác
4

2

• Cần nhiều kinh nghiệm và kiến
thức về trồng lúa, cây ăn quả và
xác đinh thời vụ

4

LƯỢNG
LƯỢNG MƯA
MƯA
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Rủi ro về khí hậu (2050 &
2100)
Lượng mưa nhiều hơn vào
mùa mưa; lượng mưa mùa
hè tăng 5% năm 2040 và 9 10% năm 2100;

Tính lộ
lộ
diện
diện

Giải
Giải thích (E )

Tính nhạy
nhạy
cảm

• Lượng mưa lớn phù hợp
cho việc trồng trọt
2

Mùa khô sẽ khô hạn hơn,
lượng mưa vào mùa xuân
sẽ giảm 5% năm 2050 và
10% năm 2100

5

Giải
Giải thích (S)

Tác
động

Năng lực
lực
thích ứng

• Cây trồng sinh trưởng tốt hơn

3

• Lượng mưa lớn hơn khi đến thời gian
ra hoa làm hỏng phấn hoa của cam quýt
• Lượng mưa nhiều hơn vào mùa mưa
làm rửa trôi chất dinh dưỡng và xói
mòn đất, thiếu chất dinh dưỡng vào
cuối mùa

• Mùa khô khô hơn và có
tác động mạnh đến cây
trồng do cây được trồng
trên đất đồi

• Đất bị thoái hóa, năng suất thấp

• Mùa khô khô hơn có thể
dẫn đến thời kì khô hạn
kéo dài hơn kết hợp với
sự suy giảm độ ẩm trong
đất làm cho cây héo và
chết

• Có thể làm chậm quá trình sinh
trưởng khi độ ẩm trong đất ở mức rất
thấp

3

5

• Sử dụng các giống cây có chất
lượng và năng suất cao để tối ưu
hóa năng suất cây trồng trong
điều kiện lượng mưa nhiều hơn

Mức độ dễ
bị tổn
thương

2

• Cần có nhiều hồ chứa để quản lý
tốt nguồn nước

• Một số cây trồng không còn phù hợp
và nông dân cần thay đổi cây trồng và
lịch mùa vụ

4

Giải
Giải thích (AC)

• Cần đổi sang các loài có khả
năng chống chịu khí hậu

5

1

• Cần có hệ thống tưới tiêu, cải
thiện hệ thống và phương pháp
tưới tiêu để tiết kiệm nước, sử
dụng nhiều phân bón

5

• Lúc trồng trên ruộng bậc
thang sẽ chịu tác động của
hạn hán kéo dài

Bão/gió/bão lớn, tốc độ
nhanh (cường độ)/ mạnh
hơn. Khó dự báo tần suất
bão. Mùa bão đến muộn
hơn

Mực nước biển dâng 3mm/
năm trong vòng 20 năm
qua và sẽ tăng 1m vào năm
2100

• Bão nhỏ (dưới cấp 7)
không ảnh hưởng đến cây
trồng
3

1
3,3

• Bão lớn có thể làm gãy
cây (ví dụ trận bão lớn
năm 2013 làm gãy đổ rất
nhiều cây)

• Những khu vực này phân
bố trên vùng đồi núi do đó
không bị ảnh hưởng bởi
mực nước biển dâng

• Bão đến muộn hơn có thể tác động
đến giai đoạn trưởng thành của cây ăn
quả
4

• Bão đến muộn hơn có thể kéo theo
mưa muộn hơn và tốt cho cây ăn quả và
trà

• Cần có nhiều phương án để
phòng tránh tác động tiêu cực của
gió lớn làm gãy đổ cây, đặc biệt là
cây ăn quả
• Cần thiết kế tốt khu vực trồng
trọt để tránh gió để tránh thiệt hại
do gió lớn gây ra

3

2

1

1

5

1

3,4

3,6

2,9

3,4

• Độc canh cây cao su, keo, tiêu, điều có
thể tăng tính nhạy cảm với biến đổi khí
hậu
• Không bị tác động

3

• Không bị tác động
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HSTXHSES: 5a - Hộ dân tộ
tộc thiể
thiểu số
số canh tác đấ
đất dố
dốc và thu hái các sả
sản phẩ
phẩm từ
từ rừng
Rủi ro về khí hậu
(2050 & 2100)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Giải
Giải thích (E )

Tính
nhạy
nhạy
cảm

Giải
Giải thích (S)

Tác động
động

Năng lực
lực
thích ứng

Giải
Giải thích (AC)

Mức
độ dễ
bị tổn
thương

NHIỆT
NHIỆT KẾ
Mùa nóng trời sẽ nóng hơn và kéo dài
hơn; nhiệt độ tối đa trung bình vào
mùa hè sẽ tăng lên 1,9 – 2 oC vào năm
2050, 3,6 – 3,7 oC vào năm 2100
Số ngày khô hạn tăng lên 14 - 15 ngày
vào năm 2050 và 16 - 17 ngày năm
2100. Số ngày nắng nóng >350C tăng
33– 40 ngày năm 2050 và 47 - 51 ngày
năm 2100

5

Nhiệt độ tăng lên, nghiêm trọng
hơn khi kết hợp với gió Lào

5

Hạn hán trở nên nghiêm trọng
hơn
5

5

Lúc nương, ngô và rau màu sẽ
chết do nắng nóng
Nghiêm trọng hơn khi kết hợp
với gió Lào
Không có hệ thống thủy lợi và
hồ chứa. Hạn hán làm cây lúa,
ngô và rau màu sinh trưởng
chậm

5

3

Chuyển sang các loại cây trồng khác như
sắn nhưng vẫn gặp phải vấn đề về an ninh
lương thực

5

Cần đầu tư nhiều hơn cho hệ thống thủy
lợi
5

2

5

Thiếu nước uống

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm hơn
vào mùa xuân

Nắng nóng đến sớm hơn vào
mùa khô
5

5

Nhiệt độ tăng lên vào mùa xuân
là thời điểm bắt đầu vụ mùa
trồng lúa làm cho cây lúa sinh
trưởng chậm

Chuyển sang các loại cây trồng khác như
sắn nhưng vẫn gặp phải vấn đề về an ninh
lương thực

5

2

5

4

2

Chưa có giải pháp đối với khu vực nghèo
khó

4

2

Chuyển sang các loại cây trồng khác như
sắn nhưng vẫn gặp phải vấn đề về an ninh
lương thực

5

Nhiệt độ giảm vào mùa đông
làm chết nhiều trâu bò
LƯỢNG
LƯỢNG MƯA
MƯA
Lượng mưa nhiều hơn vào mùa mưa;
lượng mưa mùa hè tăng 5% năm 2040
và 9 – 10% năm 2100;
Mùa khô sẽ khô hạn hơn, lượng mưa
vào mùa xuân sẽ giảm 5% năm 2050
và 10% năm 2100

4

Canh tác trên núi cao và sườn
dốc gặp nhiều rủi ro

4

Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất
và xói mòn

5

Hạn hán làm chết cây trồng như
lúa, ngô và cây tăng trưởng
chậm

Hạn hán đến sớm hơn
5

5

Thiếu nước uống
Bão/gió/bão lớn, tốc độ nhanh, cường
độ mạnh hơn. Khó dự báo tần suất bão.
Mùa bão đến muộn hơn

Áp thấp nhiệt đới xảy ra hàng
năm
3

Trung bình 2 năm 1 cơn bão

4

Bão lớn không xảy ra thường
xuyên
Mực nước biển dâng 3mm/ năm trong
vòng 20 năm qua và sẽ tăng 1m vào
năm 2100

Bão lớn gây tác động nghiêm
trọng. Bão số 10 năm 2013 rất
nghiêm trọng, làm tốc mái 80%
ngôi nhà và 80% diện tích cao
su bị gãy đổ

Chưa có giải pháp đặc biệt đối với khu vực
nghèo khó
3

3

3

1

1

1

5

1

4,0
4,0

4,1
4,1

4,0
4,0

2,7
2,7

4,0
4,0
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HSTXH 10c –Doanh
Doanh nghiệ
nghiệp du lị
lịch biể
biển vừ
vừa và nhỏ
nhỏ
Rủi ro về khí hậu
(2050 & 2100)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Giải
Giải thích (E )

Tính nhạy
nhạy
cảm

Giải
Giải thích (S)

4

Mùa hè là mùa du lịch. Khác du
lịch tham gia nhiều hoạt động
ngoài trời. Tăng điện sử dụng
cho máy điều hòa, tăng sử dụng
nước, con người rất nhạy cảm
với nhiệt độ cao

Tác động
động

Năng lực
lực
thích ứng

Giải
Giải thích (AC)

Mức độ dễ
bị tổn
thương

NHIỆT
NHIỆT ĐỘ
Mùa nóng trời sẽ nóng hơn và kéo dài
hơn; nhiệt độ tối đa trung bình vào mùa
hè sẽ tăng lên 1.9 – 2 oC vào năm 2050,
3.6 – 3.7 oC vào năm 2100
Số ngày khô hạn tăng lên 14 - 15 ngày
vào năm 2050 và 16 - 17 ngày năm
2100. Số ngày nắng nóng > 35 độ tăng,
33 - 40 ngày năm 2050 và 47 - 51 ngày
năm 2100
Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm hơn
vào mùa xuân

Nhiệt độ trong nhà và ở vùng
cát tăng lên
4

Khô hạn đi kèm với nhiệt độ cao
Không khí trở nên khô nóng
4

4

Nó làm tăng lượng điện sử dụng
cho máy điều hòa, tăng lượng
nước sử dụng

4

4

3

2

Đối mặt với ngut cơ thiếu nước
Mùa khô nóng đến sớm hơn
2

Cần thời gian và ngân sách để
thay đổi cách sử dụng điện
nước thân thiện với môi trường

Du lịch là ngành sử dụng nước
nhiều nhất. Nó ảnh hưởng đến
nguồn nước ngầm

4

4

Nước thải cũng là một nguyên
nhân gây ô nhiễm môi trường.

2

Hoạt động du lịch bắt đầu sớm
hơn

2

3

2

Lượng mưa tăng lên làm tăng
lương nước ngầm

2

2

3

4

Hoạt động du lịch bắt đầu sớm
hơn, sử dụng nhiều điện, nước
hơn, thải ra nhiều chất thải hơn

3

LƯỢNG
LƯỢNG MƯA
MƯA
Lượng mưa nhiều hơn vào mùa mưa;
lượng mưa mùa hè tăng 5% năm 2040
và 9 - 10% năm 2100;

2

Mùa khô sẽ khô hạn hơn, lượng mưa
vào mùa xuân sẽ giảm 5% năm 2050 và
10% năm 2100

3

Bão/gió/bão lớn, tốc độ nhanh, cường
độ mạnh hơn. Khó dự báo tần suất bão.
Mùa bão đến muộn hơn

4

Mực nước biển dâng 3mm/ năm trong
vòng 20 năm qua và sẽ tăng 1m vào năm
2100

4

Nhiệt độ mát mẻ hơn vào mùa
nóng
Có nhiều nước hơn

Chưa có câu trả lời
3

Nguy cơ bão lụt

Trời khô nóng ở khu vực bãi cát
4

Đối mặt với nguy cơ thiếu nước
vào mùa khô

Quảng Bình có nhiều hồ nước
ngọt; nguồn nước dồi dào

3

Rừng sản xuất đang suy giảm
Gần bờ, chịu tác động trực tiếp
của bão

4

Khách sạn và các công trình
phục vụ du lịch sẽ bị tàn phá

4

3

Cần đầu tư nhiều hơn cho khoa
học kỹ thuật

4

4

2

Cần đầu tư nhiều hơn cho khoa
học kỹ thuật

4

3,3
3,3

2,7
2,7

Nguy cơ bão lụt

3,3
3,3

Gần bờ, chịu tác động trực tiếp
của nước biển dâng

4
3,4
3,4

Khách sạn và các công trình
phục vụ du lịch sẽ bị tàn phá

3,6
3,6
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HSTXH 8a – Ngư
Người Kinh nuôi cá lồ
lồng, nuôi trồ
trồng thủ
thủy sả
sản, rừ
rừng ngậ
ngập mặ
mặn ở bãi lầ
lầy, lòng hồ
hồ cạn
Rủi ro về khí hậu (2050
& 2100)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Giải
Giải thích (E )

Tính nhạy
nhạy
cảm

Giải
Giải thích (S)

Tác
động

Năng lực
lực
thích ứng

Giải
Giải thích (AC)

Mức độ
dễ bị tổn
thương

NHIỆT
NHIỆT ĐỘ

Mùa nóng trời sẽ nóng
hơn và kéo dài hơn;
nhiệt độ tối đa trung
bình vào mùa hè sẽ tăng
lên 1,9 - 2 oC vào năm
2050, 3,6 – 3,7 oC vào
năm 2100

Số ngày khô hạn tăng lên
14 - 15 ngày vào năm
2050 và 16 - 17 ngày
năm 2100. Số ngày nắng
nóng >35 oC tăng 33 - 40
ngày năm 2050 và 47 51 ngày năm 2100

• Nhiệt độ trong ao hồ
tăng lên

• Rừng phòng hộ ven biển không nhạy
cảm nhưng các loài sống trong hệ sinh
thái rừng ngập mặn và bãi lầy thì có tính
nhạy cảm cao

• Nằm ở cửa sông
4

• Vị trí thấp, nhiệt độ
cao

3

• Tăng khả năng nhiễm
mặn

2

Nhiệt độ tăng nhanh hơn
và sớm hơn vào mùa
xuân
3

• Tăng nhiệt độ nhưng
không
tác
động
nghiêm trọng đến
rừng
ngập
mặn
• Nhiệt độ cao hơn có
thể làm tôm chết và
tăng diện tích bãi lầy
• Vòng đời của cá;
rừng ngập mặn có các
loại cây thường xanh,
tốt hơn khi mùa xuân
đến sớm

3

• Nhiệt độ tăng lên : tôm ngừng ăn, di
chuyển xuống tầng đáy, tôm bệnh và
chết; tăng số lượng tảo lam, tảo giáp; và
thiếu
oxy
trong
nước
• Các loài cá biển sống trong rừng ngập
mặn ở cửa sông do nhiễm mặn tăng lên
• Rừng phòng hộ ven biển không nhạy
cảm nhưng các loài sống trong hệ sinh
thái rừng ngập mặn và bãi lầy thì có tính
nhạy cảm cao

• Người dân địa phương mở rộng
diện tích canh tác và chặt phá rừng
ngập mặn để thay đổi mục đích sử
dụng đất
4

2

• Tăng hàm lượng oxi trong nước ao
hồ

4

• Cải tạo rừng ngập mặn nghèo và
hệ sinh thái cửa sông và rừng ngập
mặn
• Cần cải tạo rừng ngập mặn
Bảo vệ cửa sông và bãi lầy
3

2

3

• Một số loài tôm và thủy sản tự nhiên
khác và môi trường nước thay đổi
• Thành phần loài tự nhiên có thể thay
đổi

• Phục hồi hệ sinh thái
• Bắt đầu thả tôm sớm hơn

• Chuỗi thức ăn có thể thay đổi

• Nhiệt độ mặt nước
nóng hơn và nước
mặn hơn

• Một số loài hải sản xuất hiện ở cửa sông
thay thế cho các loài cá nước ngọt
• Tôm sinh trưởng nhanh vào đầu mùa
xuân nhưng khi nhiệt độ tăng lên nhanh
hơn và cao hơn thì tôm ngừng ăn do
thiếu oxy trong nước

• Thay đổi lượng nước
nhiễm mặn

• Cá nước ngọt thay thế cho cá biển ở ở
tầng nước mặt ở cửa sông

4

3

2

3

LƯỢNG
LƯỢNG MƯA
MƯA
Lượng mưa nhiều hơn
vào mùa mưa; lượng
mưa mùa hè tăng 5%
năm 2040 và 9 - 10%
năm 2100;

4

• Tăng nguy cơ lũ lụt
• Giảm nhiệt độ của ao

5

• Nguồn nước nhiễm mặn làm thay đổi
quần xã sinh học và chuỗi thức ăn

• Hồ chứa ở vùng thượng lưu có thể
giúp điều tiết cơ chế dòng chảy
5

3

5
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Rủi ro về khí hậu (2050
& 2100)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Giải
Giải thích (E )

Tính nhạy
nhạy
cảm

hồ

Giải
Giải thích (S)

Tác
động

Năng lực
lực
thích ứng

Giải
Giải thích (AC)

Mức độ
dễ bị tổn
thương

• Thay đổi thành phần loài

• Giảm độ pH trong
nước do mưa lớn
• Nhiệt độ tăng lên
nước nhiều hơn: tốt
cho rừng ngập mặn và
quần thể sinh vật ở
cửa sông

Mùa khô sẽ khô hạn hơn,
lượng mưa vào mùa
xuân sẽ giảm 5% năm
2050 và 10% năm 2100
4

Tăng lượng
nhiễm mặn

nước

3

• Rừng phòng hộ ven biển không nhạy
cảm nhưng các loài sống trong hệ sinh
thái rừng ngập mặn và bãi lầy thì có tính
nhạy
cảm
cao
• Nhiệt độ tăng lên : tôm ngừng ăn, di
chuyển xuống tầng đáy, tôm bệnh và
chết; tăng số lượng tảo lam, tảo giáp; và
thiếu oxy trong nước

• Chính quyền địa phương cần có
chiến lược quản lý tốt hệ sinh thái
cửa sông

4

3

4

• Cá biển xuất hiện ở rừng ngập mặn ở
cửa sông do nước ngày càng bị nhiễm
mặn
• Cây gãy do bão
Bão/gió/bão lớn, tốc độ
nhanh, cường độ mạnh
hơn. Khó dự báo tần
suất bão. Mùa bão đến
muộn hơn

• Gió mạnh tàn phá rừng ngập mặn và
thay đổi dòng chảy

• Thay đổi dòng chảy ở
cửa sông
4

• Rừng ngập mặn đóng
vai trò quan trọng
trong việc chắn gió

• Cần phục hồi rừng ngập mặn ở
cửa sông và thực hiện duy trì hàng
năm

• Không có thêm hồ nuôi tôm thâm canh
5

• Tôm chết do độ PH thấp, độ mặn thấp
• Xuất hiện cá nước ngọt ở rừng ngập
mặn và cửa sông

5

3

5

• Giảm độ pH
• Giảm độ nhiễm mặn
• Tăng lượng nước
nhiễm mặn
Mực nước biển dâng
3mm/ năm trong vòng
20 năm qua và sẽ tăng
1m vào năm 2100

4

• Nồng độ muối cao làm tăng lượng tảo
trong nước và ảnh hưởng tiêu cực đến
loài tôm
3

• Thay đổi độ pH của rừng ngập mặn làm
thay đổi lượng tảo và cá biển xuất hiện ở
đó

• Cần phục hồi rừng ngập mặn ở
cửa sông và thực hiện duy trì hàng
năm
4

3

4

4,0

2,6

4,0

• Thay đổi diện tích rừng ngập mặn và
đầm lầy
3,6

3,7
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HSTXH 10a –Ng
Ngư
Người Kinh đánh bắ
bắt thủ
thủy sả
sản ở 6 ngư trườ
trường đánh bắ
bắt xa bờ
bờ
Rủi ro về khí hậu
(2050 & 2100)
NHIỆT
NHIỆT ĐỘ
Mùa nóng trời sẽ nóng hơn và kéo
dài hơn; nhiệt độ tối đa trung bình
vào mùa hè sẽ tăng lên 1,9 – 2oC vào
năm 2050, 3,6 – 3,7 oC vào năm
2100
Số ngày khô hạn tăng lên 14 - 15
ngày vào năm 2050 và 16 - 17 ngày
năm 2100. Số ngày nắng nóng >35
oC tăng 33– 40 ngày năm 2050 và
47 - 51 ngày năm 2100
Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm
hơn vào mùa xuân
LƯỢNG
LƯỢNG MƯA
MƯA
Lượng mưa nhiều hơn vào mùa
mưa; lượng mưa mùa hè tăng 5%
năm 2040 và 9 – 10% năm 2100
Mùa khô sẽ khô hạn hơn, lượng
mưa vào mùa xuân sẽ giảm 5% năm
2050 và 10% năm 2100
Bão/ gió/ bão lớn, tốc độ nhanh,
cường độ mạnh hơn. Khó dự báo
tần suất bão. Mùa bão đến muộn
hơn
Mực nước biển dâng 3mm/ năm
trong vòng 20 năm qua và sẽ tăng
1m vào năm 2100

Tính lộ
lộ
diện
diện

Giải
Giải thích (E )

2

Nhiệt độ mặt biển tăng nhẹ
Tăng lượng muối ở lớp nước mặt
GIảm lượng oxy ở tầng mặt và tầng đáy

2

Tăng nhiệt độ lớp nước mặt
Tăng lượng muối
Giảm lượng oxi trong nước

3

Tăng nhiệt độ lớp nước mặt
Các loài cá theo mùa đến sớm hơn vào mùa
xuân

Tính
nhạy
nhạy
cảm

2

2

Giải
Giải thích (AC)

Mức độ dễ
bị tổn
thương

Chế biến cá khô
2

3

3

Không có hành
động nào
2

3

3

3

3

Không có hành
động nào

3

Mưa lớn làm suy giảm lượng cá
Không có cá khi xảy ra mưa lớn

2

3

Không có hành
động nào

3

2

Có thể thay đổi các loại cá ở tầng
mặt

2

3

Thay đổi thiết bị
đánh bắt

3

Không tác động nhiều đến cá ngoài khơi
5

Năng
lực
thích
ứng

2
Không tác động nhiều đến cá biển

1

Thay đổi tầng mặt với mật độ
tảo và bồi lắng tăng lên
Tăng số lượng tảo trong nước
Thay đổi độ PH tầng đáy
Các tầng đáy có thể bị chết
Thay đổi tầng mặt với mật độ
tảo và bồi lắng tăng lên
Tăng số lượng tảo trong nước
Thay đổi độ PH tầng đáy
Cá tầng đáy có thể bị chết
Thay đổi pH tầng đáy

2

Thay đổi độ pH ở nước mặt
2

Giải
Giải thích (S)

Tác
động

Bão làm thay đổi dòng chảy và
cá tầng đáy
5

Không tác động

Kế hoạch phòng
chống bão
5

3

Không nhạy cảm

1

1

1

3

2,3

2,3

2,4

3,0

5

Không có hành
động nào

2
3,1
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HSTXH 9b –Ng
Ngư
Người Kinh trồ
trồng rau màu quy mô nhỏ
nhỏ trên cát
Rủi ro về khí hậu (2050
& 2100)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Giải
Giải thích (E )

Tính
nhạy
ạy cảm
nh

Giải
Giải thích (S)

Tác
động

Năng lực
lực
thích ứng

Giải
Giải thích (AC)

Mức độ dễ bị
tổn thương
thương

NHIỆT
NHIỆT ĐỘ
Mùa nóng trời sẽ nóng
hơn và kéo dài hơn;
nhiệt độ tối đa trung
bình vào mùa hè sẽ
tăng lên 1,9 - 2oC vào
năm 2050, 3,6 – 3,7oC
vào năm 2100
Số ngày khô hạn tăng
lên 14 - 15 ngày vào
năm 2050 và 16 - 17
ngày năm 2100. Số
ngày nắng nóng >35 oC
tăng 33 - 40 ngày năm
2050 và 47 - 51 ngày
năm 2100

• Ít tác động đến rau màu và suy
giảm sản lượng rau màu do thời
gian trồng ngắn

• Bốc hơi và thoát hơi nước
nhanh hơn, cây trồng đòi hỏi
nhiều nước hơn, tác động đến
quá trình trao đổi chất

• Nhiều sâu bệnh
3

• Tác động đến việc ra hoa, thụ
phấn, thoát hơi nước và quá trình
tổng hợp hydrat đặc biệt đối với cây
họ bầu bí

3

5

3

3

• Thay đổi tiểu khí hậu và và
phân bố diện tích rau màu

• Nguy cơ cao đối với rau màu vì
mất nhiều năng lượng để hô hấp,
giảm chất ượng
• Độ ẩm trong đất giảm xuống, cần
có hệ thống tươi tiêu

• Rau màu đối mặt với nguy cơ
hạn hán thường xuyên hơn

• Nông dân có thể sử
dụng những giống cây
trồng lấy từ vùng khí hậu
nóng

5

• Hạn hạn thường xuyên phá
hại rau màu

• Rất khó để thích ứng
với điều kiện này

• Nguồn nước giảm nhanh
• Cần đầu tư nhiều hơn cho hệ
thống thủy lợi

• Khu vực này có nguồn
nước hạn chế
5

3

• Giảm sản lượng và chất lượng rau
màu nếu hạn hán xảy ra vào đúng
thời điểm trưởng thành

Nhiệt độ tăng nhanh
hơn và sớm hơn vào
mùa xuân
5

• Rau màu mùa đông sẽ thu hoạch
sớm hơn, giảm sản lượng

• Rau màu nhạy cảm với mùa
nóng xuất hiện sớm

• Một số loại rau màu không còn
phù hợp

• Thời gian trồng rau màu
cũng sẽ thay đổi

• Một số loại rau màu và cây trồng
nhiệt đới không còn phù hợp

3

• Một số nông trại kỹ
thuật cao có thể kiểm
soát tốt nhiệt độ

• Một số loại rau màu không
còn phù hợp với điều kiện khí
hậu mới

• Có một số loại rau màu
có khả năng thích ứng

3

5

• Rất khó để thích ứng
với điều kiện này do thay
đổi lịch mùa vụ
4

2

• Cần có nhiều kiến thức
và kinh nghiệm để xác
định lịch mùa vụ

4

3

Sử dụng nhiều giống rau
màu có chất lượng và sản
lượng cao phù hợp với
điều kiện lượng mưa

3

LƯỢNG
LƯỢNG MƯA
MƯA
Lượng mưa nhiều hơn
vào mùa mưa; lượng
mưa mùa hè tăng 5%
năm 2040 và 9 - 10%

2

Lượng mưa cao hơn tốt cho một số
cây rau màu nhưng một số khác thì
không ví dụ xà lách, cà chua, dưa

2

• Một số cây rau màu lấy lá, rễ
sinh trưởng tốt hơn, nhưng
dưa, cà chua, khoai tây sẽ bị
ảnh hưởng

2
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Rủi ro về khí hậu (2050
& 2100)
năm 2100

Tính lộ
lộ
diện
diện

Giải
Giải thích (E )

Tính
nhạy
nhạy cảm

Giải
Giải thích (S)

Tác
động

Năng lực
lực
thích ứng

Giải
Giải thích (AC)

Mức độ dễ bị
tổn thương
thương

nhiều hơn

• Lượng mưa nhiều hơn trong
thời gian ra hoa sẽ làm thối rễ
• Lượng mưa nhiều hơn vào
mùa mưa sẽ làm rửa trôi chất
dinh dưỡng và xói mòn trên
núi cao và sườn dốc, thiếu chất
dinh dưỡng vào cuối mùa
• Mùa khô khô hơn không tốt cho
nhiều cây rau màu vì rau màu cần
nhiều nước

Mùa khô sẽ khô hạn
hơn, lượng mưa vào
mùa xuân sẽ giảm 5%
năm 2050 và 10% năm
2100
5

Bão/ gió/ bão lớn, tốc
độ nhanh, cường độ
mạnh hơn. Khó dự báo
tần suất bão. Mùa bão
đến muộn hơn

Mực nước biển dâng
3mm/ năm trong vòng
20 năm qua và sẽ tăng
1m vào năm 2100

4

• Trên đất cát thì điểm héo rất cao
và thời gian để đạt điểm héo khá
nhanh

4

3,9

• Cần nhiều nguồn nước
hơn

5

2

• Cần giới thiệu nhiều
loại rau màu chịu hạn tốt
hơn

• Khô hạn hơn đồng nghĩa với việc
thời gian đạt đến điểm héo sớm
hơn, cây chết nhanh hơn

• Có thể hạn chế sự sinh
trưởng khi độ ẩm trong đất rất
thấp

• Cần tăng cường phương
pháp tưới tiêu nước để
tiết kiệm nước, cần nhiều
phân bón hơn

• Rau màu chịu nhiều tác động của
bão vì cây sẽ bị gãy đổ và dễ chết,
kèm theo đó là sâu bệnh

• Mùa bão đến muộn hơn có
thể tác động đến một số rau
màu vụ đông

• Các nông trại lớn có thể
thích ứng tốt hơn so với
các nông trại nhỏ

• Gió lớn mang theo nhiều chất thải
rắn đến các cánh đồng rau màu

2

• Kèm theo mưa lớn, gió mạnh và
làm hư hại rau màu

3

• Đất suy thoái, chất lượng
thấp
• Một số cây trồng không còn
phù hợp nên nông dân phải
chuyển đổi cây trồng và lịch
thời vụ

• Những khu vực này nằm rất gần
biển và bờ sông, nhanh chóng chịu
tác động của xâm nhập mặn và lũ
lụt
• Ở số khu vực, việc trồng rau màu
không còn phù hợp nữa và phải
chuyển đổi cây trồng

• Mùa bão đến muộn hơn có
thể đi kèm với mưa và gây
thiệt hại cho rau màu mới
trồng

3

2

• Rau màu nhạy cảm với độ pH
và hàm lượng muối cao
4

3,3

• Rau màu nhạy cảm với hạn
hán và thiếu nước

• Cần thiết kế khu vực
trồng trọt nhằm giảm
thiểu thiệt hại do gió lớn
gây ra

5

3

• Tưới tiêu chỉ được áp
dụng ở những nông trại
kỹ thuật cao
4

2

4

3,7

2,4

3,9
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HSTXH 9C –Nu
Nuô
Nuôi trồ
trồng thủ
thủy sả
sản thương mạ
mại trên cát
Rủi ro về khí hậu
(2050 & 2100)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Tính
nhạy
ạy
nh
cảm

Giải
Giải thích (E )

Giải
Giải thích (S)

Tác
động

Năng lực
lực
thích
ứng

Mức độ dễ
bị tổn
thương

Giải
Giải thích (AC)

NHIỆT
NHIỆT ĐỘ
Mùa nóng trời sẽ nóng hơn và kéo dài
hơn; nhiệt độ tối đa trung bình vào
mùa hè sẽ tăng lên 1.9 - 2 oC vào năm
2050, 3.6 – 3.7 oC vào năm 2100

• Vị trí: trên cát – ít trồng rau
màu
4

• Nóng hơn – bốc hơi nhiều
hơn

Tôm rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ
5

5

2

• Nhiệt độ ao hồ tăng lên
• Ở nơi thấp – nhiệt độ cao

Số ngày khô hạn tăng lên 14 - 15 ngày
vào năm 2050 và 16 - 17 ngày năm
2100. Số ngày nắng nóng >35 độ tăng
33 - 40 ngày năm 2050 và 47 - 51
ngày năm 2100

Trang trại nuôi tôm theo mùa
3

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm hơn
vào mùa xuân

2

Mùa nuôi tôm bắt đầu sớm hơn tùy thuộc vào
nhiệt độ
4

Mùa nuôi tôm bắt đầu sớm
hơn và kéo dài hơn

2

Mùa nuôi tôm bắt đầu sớm hơn tùy thuộc vào
nhiệt độ

3

2

2

3

• Năng lực thích ứng thấp
(cần nhiều vốn đầu tư và công
nghệ)
• Thay đổi thời gian thả con
giống

Năng lực thích ứng thấp (cần
nhiều vốn đầu tư và công
nghệ)

Thay đổi chu kỳ

5

3

3

LƯỢNG
LƯỢNG MƯA
MƯA
Lượng mưa nhiều hơn vào mùa mưa;
lượng mưa mùa hè tăng 5% năm
2040 và 9 - 10% năm 2100

3

• Tác động xảy ra khi lượng
mưa
cực
lớn
• Giảm độ pH

5

Tôm rất nhạy cảm với sự thay đổi nồng độ muối
và pH – dễ bị pha loãng do nước mưa

4

3

Năng lực thích ứng trung bình
(thiết
bị
bơm)

4

• Độ mặn thay đổi
Mùa khô sẽ khô hạn hơn, lượng mưa
vào mùa xuân sẽ giảm 5% năm 2050
và 10% năm 2100

Bão/ gió/ bão lớn, tốc độ nhanh,
cường độ mạnh hơn. Khó dự báo tần
suất bão. Mùa bão đến muộn hơn

Mực nước biển dâng 3mm/ năm trong
vòng 20 năm qua và sẽ tăng 1m vào
năm 2100

2

5

3

• Bốc hơi nước nhiều hơn ->
cần nhiều nước hơn
•

Thiếu

nước

ngọt

2

Tôm rất nhạy cảm với sự thay đổi nồng độ muối
và pH nhưng có thể giải quyết bằng cách pha
thêm nước ngọt

• Gần bờ - tác động trực tiếp

• Bão có thể làm tôm chết ngay

• Lượng mưa lớn – nhiều
nguy cơ mất mùa

• Cần nhiều thời gian để phục hồi/ xây dựng lại

5

• Vị trí: trên cát, gần bờ
• Tăng 1m

• Thay đổi nồng độ muối, pH và môi trường nước –
tác động đến tốc độ tăng trưởng và sự phân bố cá

• Nước muối/ biển

• Có nhiều đất để nuôi trồng thủy sản hơn
• Dễ lấy nước mặn vào ao

3

2

5

3

3

Gần đụn cát – người dân có
thể lấy nước ngọt

• Cơ sở hạ tầng không được
bê tông hóa
•

Ngân

sách

hạn

chế

3

5

• Nâng cấp hệ thống đê điều

3

2

3,4

2,6

• Nâng cấp hệ thống cống
• Ngân sách hạn chế

3

• Một số khu vực bị mất và phải xây dựng lại đê
• Rủi ro lũ lụt
3,1

3,7

3,7
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HSTXH 11a – Hồ chứ
chứa thủ
thủy lợ
lợi và thủ
thủy điệ
điện và các công trình cơ
cơ sở
sở hạ tầng củ
của rừ
rừng nhiệ
nhiệt đớ
đới < 700 m
Rủi ro về khí hậu
(2050 & 2100)

Tính lộ
lộ
diện
diện

Giải
Giải thích (E )

Tính nhạy
nhạy
cảm

Giải
Giải thích (S)

Tác động
động

Năng lực
lực
thích ứng

Giải
Giải thích (AC)

Mức độ dễ
bị tổn
thương

NHIỆT
NHIỆT ĐỘ
Mùa nóng trời sẽ nóng hơn và kéo dài
hơn; nhiệt độ tối đa trung bình vào mùa
hè sẽ tăng lên 1,9 - 2 oC vào năm 2050,
3,6 – 3,7 oC vào năm 2100
Số ngày khô hạn tăng lên 14 - 15 ngày
vào năm 2050 và 16 - 17 ngày năm
2100. Số ngày nắng nóng >35 độ tăng
33 - 40 ngày năm 2050 và 47 - 51 ngày
năm 2100
Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm hơn
vào mùa xuân

3

•
Cần
nhiều
nước
• Bốc hơn nước nhanh

3

•
Cần
nhiều
nước
• Bốc hơn nước nhanh
4

3

• Ít nước vào hồ

3

3

• Ít nước vào hồ & các cơ sở hạ
tầng khác
3

• Mực nước bị ảnh hưởng
sớm hơn do bốc hơi nước

• Yêu cầu lượng nước vào hồ tăng
nhẹ

2

• Độ ẩm trong đất thấp hơn ở các
lưu vực
• Ít nước vào hồ & các cơ sở hạ
tầng khác
• Độ ẩm trong đất thấp hơn ở các
lưu vực

• Ngân sách duy tu bảo dưỡng và
nâng cấp hạn chế

3

• Ngân sách duy tu bảo dưỡng và
nâng cấp hạn chế
4

3

3

4

3

• Ngân sách duy tu bảo dưỡng và
nâng
cấp
hạn
chế
• Thay đổi mùa vụ và loại cây
trồng vật nuôi

3

3

• Ngân sách duy tu bảo dưỡng và
nâng
cấp
hạn
chế
• Đầu tư không đồng bộ
• Thiếu thiết bị đo lượng mưa

4

3

• Ngân sách duy tu bảo dưỡng và
nâng
cấp
hạn
chế
• Thay đổi mùa vụ và loại cây
trồng vật nuôi

4

LƯỢNG
LƯỢNG MƯA
MƯA
Lượng mưa nhiều hơn vào mùa mưa;
lượng mưa mùa hè tăng 5% năm 2040
và 9 - 10% năm 2100;
Mùa khô sẽ khô hạn hơn, lượng mưa
vào mùa xuân sẽ giảm 5% năm 2050 và
10% năm 2100

4

4

• Cần cung cấp nhiêu nước
hơn
• Nguy cơ nước tràn bờ
• Thiếu nước nghiêm trọng
vào
mùa
khô

• Nguy cơ lũ lụt
4

4

• Áp thấp nhiệt đới xảy ra
hàng năm
Bão/ gió/ bão lớn, tốc độ nhanh, cường
độ mạnh hơn. Khó dự báo tần suất bão.
Mùa bão đến muộn hơn

4

Mực nước biển dâng 3mm/ năm trong
vòng 20 năm qua và sẽ tăng 1m vào
năm 2100

1
3,3

• Trung bình 2 năm một
trận bão

• Nguy cơ đối với an toàn đập
• Có khả năng có nhiều nước
• Thiếu nước nghiêm trọng vào
mùa khô

4

4

• An toàn đập

4

• Nguy cơ nước tràn bờ
• Gây ra lượng mưa lơn, ngập lụt,
lũ quét và sạt lở đất
• Nguy cơ vỡ đập

• Thay đổi mùa vụ và loại cây
trồng vật nuô
• Hệ thống cảnh báo bão
• Dự báo bão không có độ chính
xác cao

4

3

1

1

5

1

3,0

3,3

3,3

3,3

• Gây ra lượng mưa lơn,
ngập lụt, lũ quét và sạt lở
đất
• Không ảnh hưởng

• Ngoài biển xa, cao trình cao

4

• Cao trình cao hơn
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CHƯƠNG 10
10.1

TÓM TẮ
TẮT PHÁT HIỆN
HIỆN VÀ
VÀ ĐỊNH
ĐỊNH HƯỚNG
HƯỚNG

T ổ ng quan báo cáo

Chương 1 giới thiệu những mục tiêu và nhiệm vụ đánh giá khả năng dễ bị tổn thương chính, cũng như hướng dẫn
thêm trong những giai đoạn đầu thực hiện. Và giới thiệu bốn giai đoạn xác định phạm vi công việc; dữ liệu đầu kỳ;
đánh giá khả năng dễ bị tổn thương cấp tỉnh và đánh giá khả năng dễ bị tổn thương địa phương (cộng đồng).
Kết quả của các phần xác định phạm vi công việc và dữ liệu đầu kỳ đã được trình bày tại chương 2 - 6 là Hồ sơ xã hội;
Hồ sơ sinh thái; Hồ sơ kinh tế; Hồ sơ sinh thái-xã hội; và Hồ sơ khí hậu của tỉnh Quảng Bình.
Hồ sơ xã hội (chương 2) bàn về những vấn đề liên quan đến dân số, nghèo, lao động, di trú và dân tộc thiểu số. Và đã
xác định rằng một số người nghèo sống ven biển, cũng như người nghèo dân tộc thiểu số ở vùng cao chính là đối tượng
dễ bị tổn thương nhất đối với biến đổi khí hậu.
Hồ sơ sinh thái (chương 3) xác định ra những hệ sinh thái chủ yếu được tìm thấy ở Quảng Bình, và cung cấp thông tin
về mức độ, tình trạng, xu hướng hiện tại của chúng và những thách thức chúng đang đối mặt. Xác định được rằng
nhiều hệ sinh thái rừng bậc thang vẫn đang tồn tại trong những khu vực khá rộng và có mối liên hệ với nhau, đảm bảo
cho chúng có mức chống chịu khá cao với biến đổi khí hậu, và có khả năng tiếp tục đáp ứng những dịch vụ hệ sinh thái
đáng kể nhằm hỗ trợ một số sinh kế và hoạt động kinh tế. Mặt khác, nhiều hệ sinh thái ven biển và cửa sông như rừng
tràm và đước bị thoái hoá cao và chỉ còn tồn tại ở những khoảng đất nhỏ lẻ phân tán. Do vậy chúng chỉ đáp ứng dịch vụ
hệ sinh thái rất hạn chế cho các cộng đồng địa phương, đồng thời có khả năng chống chịu rất thấp đối với ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu.
Hồ sơ kinh tế (chương 4) bàn đến những ngành kinh tế chủ yếu có đóng góp vào GDP của tỉnh, cũng như tạo việc làm
và an ninh lương thực. Nhìn từ viễn cảnh biến đổi khí hậu thì những ngành dựa vào tài nguyên thiêu nhiên (nông
nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản) là dễ bị tổn thương hơn đối với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cũng đồng thời chịu
đựng nhiều hơn khi thực hiện những giải pháp EbA.
Hồ sơ HSTXH (chương 5) giới thiệu sự đổi mới lớn trong việc định nghĩa, xác định, bản đồ hóa và phân loại ưu tiên các
hệ sinh thái trên toàn tỉnh. Có tổng cộng 41 hệ sinh thái khác nhau được xác định và bản đồ hoá. Sử dụng 12 tiêu chí,
và đã xác định được 10 hệ sinh thái ở tốp trên từ đó sẽ được đánh giá về khả năng dễ bị tổn thương. 10 hệ sinh thái
cùng nhau chiếm 60% diện tích đất toàn tỉnh, và toàn bộ vùng nước biển gần bờ của chúng.
Hồ sơ khí hậu (chương 6) cung cấp thông tin về khí hậu hiện tại của tỉnh, và lịch sử thiên tai do khí hậu qua 2-3 thập
kỷ trước. Xác định được rằng những huyện ven biển của tỉnh và đặc biệt là Lệ Thuỷ và Quảng Trạch là nơi chịu thường
xuyên và nặng nề nhất bởi một loạt các thiên tai do khí hậu bao gồm giông, bão và hạn hán.
Chương 7 khảo sát về những ảnh hưởng liên quan đến biến đổi khí hậu. Đã xác định được 7 thông số khí hậu cụ thể
(nhiệt độ trung bình; số ngày cực nóng; số ngày khô hạn; lượng mưa vào mùa khô; lượng mưa vào mùa mưa; cơn bão;
độ cao mực nước biển). Sử dụng số liệu được Bộ TN&MT/IMHEM công nhận chính thức năm 2012, thêm vào đó là
công việc tính toán của nhóm tư vấn, đã xác định được những thay đổi có thể của mỗi trong 7 thông số cho năm 2030;
2050; và 2100. Từ đó đã xác định và thảo luận về những tác động có khả năng lên các ngành khác nhau.
Chương 8 tập trung về năng lực thích ứng - đặc biệt của các cơ quan chính quyền cấp tỉnh, cũng như đề cập đến khái
niệm khó hơn là năng lực thích ứng của hệ sinh thái, và xác định những khu vực cần phải xây dựng và nâng cao năng
lực hơn nữa.
Chương 9 trình bày kết quả đánh giá chi tiết về khả năng dễ bị tổn thương của 10 hệ sinh thái tốp đầu tại Quảng Bình.
Đã tiến hành cho điểm về mức tiếp xúc, độ nhạy và năng lực thích ứng liên quan đến 7 thông số khí hậu đối với mỗi
trong 10 hệ sinh thái tốp đầu. Lấy điểm trung bình về khả năng dễ bị tổn thương của mỗi trong 7 thông số làm tổng
điểm dễ bị tổn thương của mỗi hệ sinh thái. Thêm vào đó, đã đưa những kiến nghị về thời gian, cơ quan chủ trì và mức
độ ưu tiên đối với 39 can thiệp cho khả năng dễ bị tổn thương của những hệ sinh thái này.
10.2

Khuyế
Khuy ế n ngh ị

Ngoài các phát hiện còn có 39 khuyến nghị ở chương 8, việc xem xét một bức tranh lớn hơn và lồng ghép việc thực
hiện các khuyến nghị vào trong quy trình lập kế hoạch cấp tỉnh cũng như trong những cơ chế liên quan khác là vô cùng
quan trọng. Trong đó, có một số lưu ý quan trọng như:
Các cơ quan Nhà nước và những công ty quốc doanh trực tiếp quản lý những khu vực rộng lớn của tỉnh, và trực tiếp
chịu trách nhiệm cho các hoạt động kinh tế trong các hệ sinh thái ưu tiên (ví dụ như SFE 5). Cơ sở hạ tầng công quan
trọng như đường bộ, đường sắt, cảng, hồ chứa cũng đối mặt với rủi ro do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong đó,
các hồ thuỷ lợi và công trình phụ trợ là vô cùng quan trọng trong việc cấp nước duy trì khả năng chống chịu của một số
hệ sinh thái khác. Vì thế Nhà nước có trách nhiệm đóng vai trò lãnh đạo trong thực hiện EbA, và có thể làm một số thí
điểm trong SES 11a và SES SFE 5.
Trong khi đó, tỉnh cần triển khai bước tiếp cận toàn tỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu và định hướng EbA trong
đó:
•

Lập kế hoạch sử dụng đất hiệu quả và trao quyền là yếu tố then chốt;

•

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (SEDP) và kế hoạch sử dụng đất được coi và sử dụng như là những tài liệu
lập kế hoạch chủ chốt cho việc định hướng thích ứng biến đổi khí hậu;

•

Đánh giá môi trường chiến lược (SEA) trong đó có phần đánh giá biến đổi khí hậu trên tổng thể Kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội cũng như những kế hoạch phát triển ngành chủ yếu.
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Lập kế
kế hoạ
hoạch cấ
cấp tỉ
tỉnh
•

Những hành động giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu cần được xem xét với việc giảm thiểu rủi ro
thiên tai, sử dụng các quy định EbA, và toàn bộ cả ba vấn đề phải tích hợp vào trong lập kế hoạch phát triển
cấp tỉnh, đặc biệt vào KHPT kinh tế - xã hội.

•

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Bình cần tăng cường tìm kiếm cách thức lập kế hoạch phát triển kinh tế
chuyển đổi thay cho việc chỉ tập trung và công nghệ và phát triển GDP, và cũng cần xem xét những vấn đề liên
quan đến tạo việc làm, an ninh lương thực, chất lượng cuộc sống và trên hết là bền vững.

•

Việc chuyển đổi công tác kế hoạch cần căn cứ vào cách tiếp cận không gian - lập kế hoạch sử dụng đất bao
gồm yếu tố biến đổi khí hậu; nhận định nhu cầu chăm sốc và hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên thiên
nhiên (đặc biệt là nước); và bảo vệ môi trường sống tự nhiên còn lại trừ phi việc phát triển là cực kỳ quan
trọng và không có sự lựa chọn vùng nào khác.

•

Cách tiếp cận này cần tránh phá huỷ hay thay đổi gốc rể và đơn điệu hoá các hệ sinh thái tự nhiên trong khi
theo đuổi phát triển kinh tế và thích ứng biến đổi khí hậu; làm việc với tự nhiên, không chống lại nó; xem xét
mọi sự phát triển trong bối cảnh môi trường rộng hơn; phục hồi và sử dụng đất thoái hoá trước khi chuyển
đổi môi trường sống tự nhiên.

•

Trong khi làm vậy, có sự tham mưu của Sở TN&MT, UBND tỉnh và Sở KHĐT thấu hiểu và áp dụng toàn bộ các
giá trị của các hệ sinh thái - từ đó sẽ không phải chịu tổn thất của “hiệu quả sản xuất” bất kể đâu trong nền
kinh tế hay ngoại cảnh.

•

Tượng tự thế, UBND tỉnh và tất cả các sở ngành cần chống chịu áp lực phát triển các giải pháp dựa vào cơ sở
hạ tầng; nếu họ không tránh được, thì cần xem xét những tác động môi trường khác và “xanh hoá hạ tầng”
thông qua thiết kế, quy hoạch và vận hành hạ tầng thân thiện môi trường.

•

Để hỗ trợ cho cách tiếp cận này, UBND tỉnh cần rà soát toàn bộ các dự án và kế hoạch phát triển về Thích ứng
Biến đổi khí hậu/EbA và tính bền vững môi trường tổng thể là yêu cầu bắt buộc. Sở TN&MT tham mưu cho
UBND tỉnh chỉ đạo trong việc vận động/quán triệt “Phát triển có trách nhiệm với môi trường” trong toàn
tỉnh.

Ngoài ra, tất cả các cơ quan cấp tỉnh cần thấy rằng sự tham gia của các cộng đồng địa phương trong lập kế
hoạch là then chốt để xây dựng được những cách tiếp cận Thích ứng Biến đổi khí hậu phù hợp và bền vững;
những cán bộ nhà nước không nên áp đặt giải pháp cho người dân - ngoại trừ rất có ý nghĩa. Các giải pháp
cần được xây dựng trên nền tảng những gì người dân địa phương biết và đã làm.
Phố
Phối hợ
hợp liên ngành
•

•

UBND tỉnh cần áp dụng việc trao đổi thông tin liên ngành về biến đổi khí hậu như là một phần của biện pháp
chiến lược lâu dài cho phát triển bền vững ở Quảng Bình.

•

UBND tỉnh nên nêu bật yêu cầu phối kết hợp liên sở ngành để vận động phát triển một nền kinh tế các-bon
thấp; trao đổi và chia sẻ dữ liệu; xây dựng năng lực cho cán bộ nhà nước cấp tỉnh về biến đổi khí hậu, thích
ứng với biến đổi khí hậu và thích ứng dựa vào hệ sinh thái; và các bước cụ thể để lồng ghép biến đổi khí hậu
vào trong quy trình lập kế hoạch.

•

UBND tỉnh cần đảm bảo một hành lang đa ngành hiệu quả bộ máy có sẵn cho việc lập kế hoạch tổng thể.

•

UBND tỉnh cần đảm bảo các sở ngành chia sẻ cởi mở và miễn phí với các đối tác về dữ liệu số, bản đồ và
thông tin khác cần cho việc lập kế hoạch rõ ràng, thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu và thích ứng
với biến đổi khí hậu.

Những hành động liên quan đến biến đổi khí hậu do sở ngành đề xuất cần phải chỉ rõ là sẽ đề cập đến rủi ro
biến đổi khí hậu gì; ví dụ như nước biển dâng, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán v.v… và cần có những nghiên cứu
khả thi và so sánh lợi ích - chi phí của đề xuất đó với những phương án khác. Mọi đề xuất cần rà soát những
khả năng không phù hợp.
Xây dự
dựng năng lự
lực thích ứng
•

Năng lực thích ứng ở cấp tỉnh tại Quảng Bình được thể hiện ở mức độ kiến thức và hiểu biết của cán bộ về các vấn đề
biến đổi khí hậu (thay đổi); chính sách và quy trình xây dựng Kế hoạch chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu
(tuyển tư vấn), mức độ những kế hoạch phát triển chủ yếu đã đề cập những vấn đề liên quan đến khí hậu trong thiết
kế (Thay đổi), rà soát khả năng không phù hợp của những kế hoạch phát triển (không tồn tại) và sự phối hợp liên
ngành trong lập kế hoạch (hiệu quả khá hạn chế). Rõ ràng cần phát triển năng lực hơn nữa về chống chịu và thích ứng
với biến đổi khí hậu, đặc biệt về các phương án EbA, trước khi định hướng những việc này một cách hiệu quả.
10.3

Kinh phí th ự c hi ệ n các ho ạ t độ
đ ộ ng EbA

Hiện tại, các dự án cơ sở hạ tầng chiếm 98,5% tổng ngân sách của CCRAP. Cần xem xét sự mất cân đối này, để tập trung
nhiều hơn cho các giải pháp mềm và hạ tầng xanh. Ngoài ra, ngân sách nhà nước chiếm phần lớn trong tổng ngân sách
của CCRAP, và đa số tập trung cho hạ tầng cơ sở. Cần làm hơn nữa để can thiệp cấp ngân sách nhà nước cho các giải
pháp mềm, và dành khoản ngân sách lớn hơn cho cấp tỉnh. Một số ngân sách có thể đến từ các dự án ODA phục hồi và
quản lý rừng bền vững như JICA, IFAD, WB, và KFW đã quy định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn Quảng Bình giai
đoạn 2016 – 2020.
Thêm vào đó, Sở TN&MT cần phối hợp chặt chẽ với Sở KHĐT với sự hỗ trợ của Bộ TN&MT và Bộ KHĐT thu hút thêm
nguồn vốn quốc tế cho các dự án EbA ở Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình, thông qua Sở KHĐTI và Sở TN&MT cần
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tìm kiếm thêm các nguồn vốn phi truyền thống như là từ khối tư nhân, bao gồm vốn từ các cơ chế mới như là Bồi
thường đa dạng sinh học, Chi trả dịch vụ hệ sinh thái và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Mục tiêu ban đầu có thể bao gồm:
•

Làm việc với các nhà phát triển dịch vụ du lịch (đặc biệt là các sân gôn) ở vùng đồi cát Nam Quảng Bình, ràng
buộc họ cam kết hỗ trợ phục hồi các giống cây bản địa ở vùng cát. Đương nhiên là họ sẽ trồng nhiều loại cây
xung quanh các sân gôn của họ, thế thì tại sao không phải là các giống cây bản địa – nhưng rõ ràng phải có
người ràng buộc và khuyến khích họ làm việc này.

•

Làm việc với công ty cổ phần 9 Việt Nam để họ hỗ trợ trồng các loại cây bản địa xung quanh các hồ tôm, và
xem xét sâu khả năng nuôi tôm hữu cơ như đã được làm bởi IUCN/SNV với Công ty hải sản Minh Phú ở tỉnh
Cà Mau.

•

Làm việc với các công ty xi măng để họ hỗ trợ tăng cường quản lý các vùng bảo tồn, như là bồi thường đa
dạng sinh học cho các hoạt động huỷ hoại không tránh khỏi gây ra ở vùng đá vôi – có một mô hình tốt để
tham khảo tại Holcim Việt Nam ở tỉnh Kiên Giang.

Cũng có những nguồn vốn mới liên quan đến biến đổi hậu như là Quỹ Khí hậu xanh, chỉ mới bắt đầu tại Việt Nam.
Quảng Bình đã gánh chịu những thiên tai do khí hậu nghiêm trọng, và cũng có thể tồi tệ hơn trong những viễn cảnh
biến đổi khí hậu. Đồng thời cũng có những cơ hội lớn để áp dụng những cách tiếp cận thích ứng dựa vào hệ sinh thái
để xây dựng khả năng chống chịu ở một số hệ sinh thái xã hội quan trọng của Quảng Bình.
Nhằm nỗ lực và bắt đầu hình thành một số cơ hội này, báo cáo đã chuẩn bị hai bản đề xuất ở Phụ lục 10.1 và 10.2.
10.4

L ự a ch ọ n đi ể m đánh giá vi mô

Những sinh kế dựa vào tài nguyên thiên nhiên thường dễ bị tổn thương hơn đối với biến đổi khí hậu bởi mức độ tiếp
xúc và độ nhạy cao. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (AFF) chỉ đóng góp 24% vào GDP nhưng sử dụng 90% đất
trong tỉnh và tạo việc làm cho 65% người dân của Quảng Bình.
Người nghèo cũng dễ bị tổn thương hơn đối với biến đổi khí hậu vì họ ít có cơ hội đầu tư vào việc thay đổi và thích ứng
các hoạt động sinh kế của họ (năng lực thích ứng thấp). Họ cũng có xu hướng làm việc trong những ngành dễ bị tổn
thương và mức tiếp xúc cao cũng như sống ở những vùng hay chịu thiệt hại, trong những ngôi nhà không chắc chắn
(độ nhạy cao). Gần 1/3 dân số Quảng Bình được phân loại là nghèo và cận nghèo.
Những cộng đồng ngư dân đánh cá ven biển và những cộng đồng vùng cao (đặc biệt là các dân tộc thiểu số) thuộc
trong nhóm nghèo nhất tỉnh, và cũng phụ thuộc nhiều nhất vào những sinh kế dựa vào tài nguyên thiên nhiên khiến họ
dễ bị tổn thương gấp đôi. Vì thế mà HSTXH 5a và HSTXH10a là hai hệ sinh thái dễ bị tổn thương cao nhất, và cần được
ưu tiên hỗ trợ hơn.
Trên cơ sở thảo luận về phân loại khả năng dễ bị tổn thương tại một hội thảo cấp tỉnh vào ngày 10/6/2016, những
điểm được khuyến nghị để đánh giá vi mô là:
•

Xã Ngư Thuỷ Bắc - huyện Lệ Thuỷ – hệ sinh thái 9a/10a: Rừng bảo vệ cát ven biển và đánh cá gần bờ quy mô
nhỏ người Kinh

•

Xã Tây Trạch - huyện Bố Trạch – hệ sinh thái 5b: Vùng chuyển đổi trồng lúa nước + hoa màu + rừng keo
người Kinh (5b)

•

Xã Thượng Trạch - huyện Bố Trạch – hệ sinh thái 5a: Canh tác trên đất dốc và thu hái sản phẩm rừng của
người dân tộc thiểu số (5a)

•

Cuối cùng, đã chọn các thôn ở Ngư Thuỷ Bắc và Thượng Trạch để đánh giá khả năng dễ bị tổn thương cấp
cộng đồng. Kết quả đánh giá được trình bày ở một báo cáo khác.

10.5

T heo dõi, đánh giá và rút kinh nghi ệ m t ừ vi ệ c th ự c hi ệ n EbA

EbA và những biện pháp thích ứng khác được lựa chọn cuối cùng để thực hiện tại Quảng Bình phải đảm bảo sức mạnh
lý tưởng cho một loạt các điều kiện khí hậu trong tương lai. Tuy nhiên, tính hiệu quả (như duy trì khả năng chống chịu
và giảm khả năng dễ bị tổn thương) không được đảm bảo chắc chắn và vẫn còn có nhiều điều không chắc chắn. Vì thế,
việc thích ứng lâu dài đòi hỏi phải có quản lý thích ứng và liên tục rút kinh nghiệm, quay lại đòi hỏi có hệ thống theo
dõi tốt và hệ thống quản lý tri thức tốt, nó cần phải được đưa ra và thành lập ngay từ đầu của vòng đời nỗ lực thích
ứng.
Các hoạt động theo dõi và đánh giá xây dựng dữ liệu đầu kỳ, quy định chỉ tiêu, đo đạc tiến độ ngắn và dài hạn của các
can thiệp thích ứng, xác định mức tiếp xúc và độ nhạy phát sinh cũng như nêu bật những tác động không được giải
quyết dai dẳng của biến đổi khí hậu. Khảo cứu định tính và định lượng cần phải làm rõ các phương pháp thu thập,
được các bên liên quan hiểu (nếu có thể và hợp lý) và kết nối với các quy trình theo dõi và đánh giá thích ứng hiện tại
của quốc gia. Lý tưởng là, bản khảo cứu nên ít số liệu, dễ thu thập thường xuyên, áp dụng các bộ dữ liệu hiện có ở bất
kể đâu có thể và phù hợp với các quy trình theo dõi và đánh giá khác.
Cũng có thể thiết kế các hoạt động theo dõi và đánh giá như là một việc tự mình rút bài học kinh nghiệm có sự tham
gia, trong trường hợp này có thể tham khảo “Theo dõi, học tập và đánh giá (MLE)”. Có thể tìm kiếm mô hình tiếp cận
này trong chương trình IUCN/UNDP “Cây đước cho tương lai” (MFF). MFF tiến hành một quy trình MLE với các dự án
dựa vào cộng đồng ủng hộ việc học tập chéo nhau giữa các nỗ lực khác nhau trong khi đó đồng thời tiếp xúc trực tiếp
với các nhà làm chính sách về những vấn đề thực tiễn và các can thiệp.
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Việc sử dụng những chỉ tiêu tương tự giữa các dự án và sự sẵn sàng chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và các tỉnh sẽ
đảm bảo các dự án mới được xây dựng trên kinh nghiệm tổng hợp của EbA trong toàn Việt Nam. Việc học hỏi cùng
nhau như vậy sẽ nâng cao khả năng áp dụng các hành động EbA giữa một loạt các hoàn cảnh.
10.6

D anh m ụ c: Các chính sách/quyế
sách/quy ế t đị
đ ị nh và báo cáo quan tr ọ ng

Chương trình hành động số 13-CTr/TW ngày 10/09/2007 của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình về chiến lược biển Việt Nam
đến năm 2020;
Lập kế hoạch, khảo sát và đánh giá môi trường và tài nguyên thiên nhiên của Trung tâm Biển đảo, 2013. Báo cáo khảo
sát thực địa tỉnh Quảng Bình;
Lập kế hoạch, khảo sát và đánh giá môi trường và tài nguyên thiên nhiên của Trung tâm Biển đảo, 2013. Báo cáo điều
tra tình hình sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển tỉnh Quảng Bình thông qua bảng câu hỏi;
Lập kế hoạch, khảo sát và đánh giá môi trường và tài nguyên thiên nhiên của Trung tâm Biển đảo, 2013. Thu thập các
báo cáo chuyên đề của dự án “Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động về quản lý tổng hợp vùng duyên hải tỉnh
Quảng Bình giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030";
Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 13-CTr/TW ngày
10/09/2007 của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình về chiến lược Biển Việt Nam đến 2020;
Quyết định số 127/QĐ-BCD ngày 21/11/2012 của Ban chỉ đạo Biển đảo về việc ban hành Chương trình hoạt động biển
đảo tỉnh Quảng Bình;
Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về phê duyệt kế hoạch quản lý tổng hợp
vùng ven biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 23/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch tổng thể phátr triển
kinh tế xã hội tỉnh QB đến năm 2020;
Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Ban chỉ đạo biển đảo
tỉnh Quảng Bình;
Quyết định số 106/QĐ-BCDBD ngày 25/09/2012 Trưởng Ban chỉ đạo Biển đảo về việc thành lập nhóm hỗ trợ Ban chỉ
đạo biển đảo tỉnh Quảng Bình;
Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 14/09/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy chế về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình;
Đài Khí tượng Thủy văn. Báo cáo tổng hợp và việc thu thập và sửa đổi số liệu khí tượng thủy văn dự án tỉnh Quảng
Bình từ 1965 đến 2005;
UBND huyện Lệ Thủy, 2005. Báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể xây dựng thị trấn Kiến Giang – huyện Lệ Thủy;
UB dân tộc và miền núi. Quyết định số 447/2013 về các xã cực kỳ khó khăn, nhóm khu vực vùng núi và dân tộc thiểu
số 1 – 3;
Thủ tướng Chính phủ, 2008. Quyết định về phê duyệt quy hoạch phát triển khu kinh tế Hòn La tỉnh Quảng Bình;
Thủ tướng Chính phủ, 2011. Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình
đến năm 2020;
Thủ tướng chính phủ, 2015. Quyết định về các tiêu chí nghèo/ cận nghèo giai đoạn 2016-2020;
Sở Công thương Quảng Bình, 2011. Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và kế hoạch năm 2011;
Sở Công thương Quảng Bình, 2011. Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Binh đến năm 2020;
Sở Khoa học công nghệ, 2009. Đánh giá tiềm năng nguồn nước, xu hướng sử dụng nước phục vụ sản xuất công nghiệp
và hoạt động của cảng biển Hòn La tỉnh Quảng Bình;
Sở NN&PTNT Quảng Bình, 2008. Báo cáo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2008-2020;
Sở NN&PTNT Quảng Bình, 2009. Kế hoạch tổng thể về phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;
Sở NN&PTNT Quảng Bình, 2012. Kế hoạch khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;
Sở TN&MT Quảng Bình, 2010. Báo cáo tổng hợp “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất trong
5 năm đầu (2011- 2015) của tỉnh Quảng Bình";
Sở TN&MT Quảng Bình, 2010. Xây dựng kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Bình đến năm
2020;
Sở TN&MT Quảng Bình, 2011. Báo cáo kết quả giám sát môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2011;
Sở VHTTDL Quảng Bình, 2009. Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm
nhìn đến năm 2025;
Sở VHTTDL Quảng Bình, 2011. Báo cáo về hoạt động du lịch năm 2011 và các xu hướng quan trọng trong năm 2012;
UBND tỉnh Quảng Bình, 2009. Báo cáo tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;
UBND tỉnh Quảng Bình, 2009. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015;
UBND tỉnh Quảng Bình, 2011. Quyết định về việc ban hành Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội giai
đoạn 2011-2015;
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UBND tỉnh Quảng Bình, 2011. Quyết định về việc ban hành Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Bình giai
đoạn 2011-2015;
UBND tỉnh Quảng Bình, 2012. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu
giai đoạn 2013-2015;
UBND tỉnh Quảng Bình, 2012. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình năm 2012;
UBND tỉnh Quảng Bình, 2012. Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn
2011-2020;
UBND tỉnh Quảng Bình, 2013. Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh,
thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Trạch, Bố Trạch đến năm 2020.
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PHỤ
PHỤ LỤC 10.1
10.1: ĐỀ
ĐỀ XUẤ
XUẤT NGHIÊN CỨ
CỨU KHẢ
KHẢ THI CHO DỰ
DỰ ÁN TĂNG CƯỜ
CƯỜNG QUẢ
QUẢN LÝ NGHỀ
NGHỀ CÁ VÀ PHỤ
PHỤC HỒ
HỒI KHU VỰ
VỰC
SỐNG Ở BA XÃ VEN BIỂ
BIỂN THUỘ
THUỘC HUYỆ
HUYỆN LỆ
LỆ THỦ
THỦY, TỈ
TỈNH QUẢ
QUẢNG BÌNH
Thời gian đề xuất thực hiện nghiên cứu khả thi: 1 - 6/2017
Thời gian đề xuất thực hiện: 7/2017 - 6/2021
1.
2.

2.1.

Địa điể
điểm thự
thực hiệ
hiện dự
dự án:
án: Ba xã huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình ven biển Bắc Trung bộ Việt Nam.
Bối cả
cảnh

Nghề cá và những thách thức

Nghề cá của Việt Nam đóng góp vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thực tiễn có 53%
tổng dân số toàn quốc sống ở 28 tỉnh ven biển, nghề cá chiếm gần 6% GDP, 10% việc làm và 8% sản phẩm xuất khẩu.
Phần đóng góp GDP của nó tương đương với ngành công nghiệp dệt may, trong khi phần đóng góp của nó trong thu
ròng ngoại tệ cao hơn nhiều so với các ngành xuất khẩu quan trọng khác (ví dụ như may, da giày, và nội thất) phụ
thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. (Có thêm thông tin bổ sung về nghề cá ở Phụ lục 1).
Nghề cá quy mô nhỏ đặc biệt quan trọng trong việc mang lại lương thực và thu nhập cho số lượng lớn hộ nghèo và cận
nghèo sống dọc bờ biển. Hiện tại, tại Việt Nam nghề cá quy mô nhỏ chiếm hơn 95% số tàu thuyền đánh cá, 90% lực
lượng lao động nghề cá và gần 2/3 tổng sản phẩm và giá trị.
Nghề cá quy mô nhỏ được định nghĩa là nghề có sử dụng thuyền chèo tay hoặc thuyền máy với máy có công suất dưới
90 HP. Hiện có trên 100.000 loại thuyền như thế đang hoạt động tại Việt Nam. Đại đa số là động cơ diesel đuôi dài hoặc
1 xy lanh cố định công suất dưới 20HP chủ yếu do Trung Quốc và Nhật Bản sản xuất, hoạt động trực tiếp từ bờ biển
không có bến cảng đậu.
Hoạt động đánh bắt cá quy mô nhỏ điển hình là nỗ lực tự thân và bị hạn chế trong vùng nước gần bờ. (Định nghĩa hợp
pháp của gần bờ là cách bờ đến 6 hải lý, nhưng trong thực tế việc đánh bắt quy mô nhỏ thường bị hạn chế bởi độ sâu
của nước hơn là khoảng cách từ bờ - hoạt động phần lưới ở những độ sâu nhỏ hơn 50m). Ngư cụ đánh bắt quy mô nhỏ
phổ biến bao gồm lưới kéo, lưới móc, lưới nâng, lưới đẩy, lưới rê, lưới chài, nò bẩy, câu, dây, lưới bủa và lưới 3 tầng.
Đánh bắt cá rạn cảnh cũng là một nghề đáng kể, những không có nhiều dữ liệu về nó, hoặc là cá thuỷ sinh hoặc cá rạn
cảnh cung cấp cho thị trường Trung Quốc. Các giống loài chủ yếu bao gồm cá Mú, cá Hanh và tôm hùm, hoặc là đánh
bắt tự nhiên hoặc là nuôi trong lồng bè.
Có những dấu hiệu rõ ràng rằng sự tăng trưởng của nghề đánh bắt hải sản toàn quốc trong thời gian qua là không bền
vững. Tăng trưởng sản lượng gần như chững lại trong những năm gần đây, ngoại trừ các loại cá có giá trị thấp hơn.
Năng suất giảm sụt và thị phần của “cá tạp” và cá kích cỡ nhỏ ở tầng đáy lại tăng lên. Biến đổi khí hậu lại mang thêm
những nguy cơ mới đối với nghề cá. Những hệ ven biển nói chung cung cấp dịch vụ sinh thái cao không cân xứng và
mang lại lợi ích cho xã hội loài người so với nhiều hệ sinh thái đất dốc (Barbier và cộng sự, 2011), và có hơn một nửa
các tác động khí hậu được báo cáo thống kê khắp thế giới bởi Poloczanska và cộng sự (2013) là đến từ hệ ven biển.
Những thay đổi do khí hậu trong nhiệt độ nước, độ bẩn đục, độ mặn và a-xít cũng như mực nước biển sẽ ảnh hưởng cả
khu vực sống tới hạn ven biển đang mang đỡ sản lượng nghề cá, và cả tác động trực tiếp đến một số giống loài cá đánh
bắt chủ yếu.
Nghề cá phải chịu sự thách thức bởi một số vấn đề cốt lõi, cụ thể là:
•

Tổng sản lượng đánh bắt đạt đến ngưỡng chững lại, nỗ lực đánh bắt trên đơn vị đang sụt giảm

•

Cơ cấu cá tạp trong đánh bắt đang tăng

•

Rất khó thi hành những quy định về nghề cá

•

Nghề cá gần bờ nói riêng là một nguồn tiếp cận mở và những khu vực sống ven biển bao gồm rừng đước, rạn
san hô và thảm cỏ biển, nơi mà sản lượng (đặc biệt) của nghề cá gần bờ phụ thuộc trực tiếp vào đó, đã bị
thoái hoá nghiêm trọng.

Những vấn đề này được thảo luận chi tiết dưới đây.
Sản lượng đánh bắ
bắt chữ
chững lại và sản lượ
lượng khai thác/ngư cụ
cụ đang sụt giảm
Sản lượng đánh bắt hải sản đã tăng trong giai đoạn từ 1981 đến 1999 tăng gần gấp ba từ 419.740 tấn vào năm 1981
đến 1.212.800 tấn năm 1999. Tuy nhiên, sản lượng khai thác trung bình của mỗi nhóm ngư cụ (CPUE) sụt giảm trong
cùng kỳ tại vì mức tăng sản lượng hàng năm có được lại lớn hơn mức tăng cơ cấu theo tổng công suất. Qua hai thập
niên, tổng công suất đã tăng hơn 5,5 lần từ 45.3871 mã lực (HP) vào 1981 đến 251. 8493 mã lực vào 1999. Sụt giảm
CPUE được quan sát trên nền tảng đánh bắt cụ thể (Vinh và cộng sự, 2001) như sau: CPUE sụt từ 1,34 đến 0,34
tấn/HP/năm ở Vịnh Bắc bộ (1985 - 97); từ 1,06 đến 0,66 tấn/HP/năm ở khu vực miền Trung (1986 - 91); và từ 2,05
đến 1.20 tấn/HP/năm ở miền Nam Việt Nam (1985 - 88).
Giữa năm 2000 và 2010, nghề cá đã tiếp tục tăng trưởng ở mức bình quan hàng năm là 13,6% theo sản lượng và
10,4% theo giá trị. Sản lượng đánh bắt vào năm 2010 ước đạt 5,2 triệu tấn. Trong khi 2/3 sản lượng được tiêu thụ
trong nước, giá trị xuất khẩu vẫn đạt 5 tỉ USD vào 2010 (tăng từ 1 tỉ USD vào năm 1999). Công suất tàu đánh cá tiếp
tục tăng nhanh gấp đôi tương đương tăng sản lượng trong giai đoạn này.
Theo những đánh giá vào đầu những năm 2000, trữ lượng cá biển trong vùng biển Việt Nam khoảng 2 triệu tấn, trong
khi tiềm năng khai thác chỉ 0,8 triệu tấn/năm +Bảng 10.10. Trong đó, 0,69 triệu tấn/năm là các loài cá biển nhỏ và 0,12
triệu tấn/năm là cá đại dương +Chung và cộng sự, 20010. Trữ lượng lớn nhất được phát hiện là ngoài khơi miền Trung
và vùng Đông Nam Việt Nam +Vinh và Thu 19970.
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Bảng 10.
10.1: Trữ lượng
ượng và nă
năng suấ
suất tiề
tiềm nă
năng của nguồ
nguồn lợ
lợi hải sản trong vùng biể
biển Việ
Việt Nam
Khu vực

Nguồn hải sản

Năng suất tiề
tiềm nă
năng
+tấ
+tấn/năm0

Trữ lượ
lượng
ượng +tấ
+tấn0

Vịnh Bắc bộ

Cá nhỏ

390.0000

156.000

Miền Trung

Cá nhỏ

500.000

200.000

Đông Nam

Cá nhỏ

524.000

209.600

Đông Nam

Cá nhỏ

316.000

126.000

Bờ biển

Cá nhỏ

10.000

2.500

Ngoài khơi

Cá đại dương +*0
TỔNG

+300.0000

+120.0000

2.040.000

814.100

Cơ cấu cá tạp trong đánh bắ
bắt đang tă
tăng
“Cá tạp” hay hải sản hỗn tạp ước đạt 33% tổng đánh bắt hải sản. Miền Nam có cơ cấu cá tạp cao nhất +trung bình tầm
60% tổng đánh bắt0, so với 5% ở miền Trung và 14% ở miền Bắc. “Cá tạp” bao gồm trên 100 loài khác nhau. +Đa phần
là cá nhưng vẫn có một ít thâm mềm, giáp xác và nhuyễn thể0.
Đa số được tiêu thụ tại địa phương hoặc dùng để chế biến nước mắm hoặc làm thức ăn thuỷ sản hay pha trộn thức ăn
thuỷ sản. Việc đánh bắt “cá tạp” thái quá đang xoá sổ giống và cá con của nhiều loài có giá trị, từ đó đóng góp làm cạn
kiệt các nguồn lợi ven biển.
Thực thi các quy định khô
không hiệ
hiệu quả như
như mong đợi
đợi
Kích cỡ mắt lưới nhỏ nhất trong ngư cụ đánh bắt hải sản được quy định cụ thể cho 5 loại: cá mòi, cá trổng, cá thu, tôm,
và tôm hùm. Việc tăng công suất máy cũng ảnh hưởng đến mắt lưới nhỏ nhất phù hợp +Xem bảng 10.20. Việc theo dõi
và thực thi quy định về mắt lưới gặp bất cập, và việc sử dụng các kích cỡ mắt lưới nhỏ trái phép hiển nhiên đã đóng
góp vào việc cơ cấu cá tạp cao.
Bảng 10.
10.2: Kích cỡ mắ
mắt lướ
lưới
ưới nhỏ
nhỏ nhấ
nhất cho các loại ngư
ngư cụ khác nhau
TT

Loại ngư cụ

Cỡ mắ
mắt lướ
lưới
ưới nhỏ nhấ
nhất +mm0

1

Lưới móc cá mòi

28

2

Lưới móc cá thu

90

3

Lưới 3 lớp tôm

44

4

Lưới móc tôm

44

5

Lưới móc tôm hùm

120

6

Lưới kéo cá trổng; lưới quây cá trổng

10

7

Lưới rê cá

8

Tàu lớn có máy Ä60

28

Tàu lớn có máy từ 60 đến 150Hp

34

Bản chất tiế
tiếp cậ
cận nguồ
nguồn lợ
lợi mở
mở dẫn đến
đến đánh bắ
bắt kiệ
kiệt và đóng góp làm thoái hóa môi trường số
sống cố
cốt lõi
Trên khắp Việt Nam, việc đánh bắt kiệt đặc biệt dễ thấy ở các vùng gần bờ, và đó là nguồn sinh kế đầu tiên đối với đa
số các cộng đồng nghèo và cận nghèo ven biển. Đa phần ngư cụ đang sử dụng đều trái với quy định hiện hành về cỡ
mắt lưới dẫn đến cơ cấu cá tạp cao trong tổng cập bờ. Nghề cá gần bờ đang trải nghiệm một hiện tượng cổ điển “Bi
kịch của mảnh đất công”, là quá nhiều ngư dân đang cạnh tranh trên một nguồn lực “Tiếp cận mở” đang cạn kiệt và
không hiệu quả, trong khi đóng góp huỷ hoại môi trường sống biển. Lợi ích trước mắt đối với ngư dân cá thể mâu
thuẫn với lợi ích lâu dài của những cộng đồng ven biển và nhu cầu quản lý nguồn lợi bền vững. Kết hợp việc đánh bắt
quá mức và phi cơ cấu đang thu phí nặng nề trên đa dạng sinh học, chất lượng nguồn lợi, và năng lực sinh kế của nhiều
cộng đồng ven biển.

2.2.

Ngành thủy sản tỉnh Quảng Bình

Ở Quảng Bình vào năm 2011 có 4.927 thuyền cá, bao gồm 3.299 Ä20 HP; 395 là >20Ä50 HP; 458 là >50Ä90 HP; 754
là >90Ä250 HP và 21 là >250Ä400HP. Chính sách gần đây đã cố gắng làm giảm số lượng thuyền cá quy mô nhỏ
khoảng chừng 300 mỗi năm. Trong lần làm việc với Sở NN&PTNT vào tháng 12/2015 có nhắc đến là số thuyền Ä
90HP hiện có ở Quảng Bình vào khoảng 3.000 +so với 4.152 từ 2011 nói trên0 có nghĩa rằng chính sách đã thực sự hiệu
quả trong 4 năm qua.
Trong khi không có một nghiên cứu chuyên sâu cụ thể nào ở Quảng Bình, thì không có lý do gì để đoán rằng tình hình
ở đây khác với phần còn lại trên khắp đất nước. Có thể an toàn khi nói rằng nghề cá biển gần bờ ở Quảng Bình đang
chịu sức ép nghiêm trọng. Tựu trung lại, cá chết hàng loạt gần đây ở 4 tỉnh duyên hải bao gồm Quảng Bình, bắt đầu từ
tháng 4/2016, đã giáng thêm một đòn nặng nề lên nghề cá. Nghiên cứu cho thấy rằng cá chết hàng loạt gây nên bởi độc
tố phenol từ việc xả thải một lượng lớn carbolic acid +một chất tẩy công nghiệp0 từ nhà máy thép Formosa ở đặc khu
công nghiệp Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh, nhưng Chính phủ vẫn chưa cung cấp một bảng tổng kết hay báo cáo về việc khảo
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sát vấn đề này, thay vì thu hút các viện nghiên cứu để đánh giá tình hình. Cũng có khả năng là sự kết hợp ô nhiễm ven
biển gây ra từ các nguồn khác bao gồm nước thải sinh hoạt và thuỷ sản; giai đoạn nhiệt độ nước tăng, và sự thay đổi
đáng kể của thảm sinh vật đáy vào tầng nước cũng đóng góp gây ra một “Bão hoàn hảo” điều kiện chết chóc đối với cá.
Thông tin đại chúng nói là hơn 2.000 hộ ngư dân bị ảnh hưởng trực tiếp ở Quảng Bình, với thiệt hại ban đầu ước hơn
115 tỉ đồng. Chính phủ khuyến cáo không bán hải sản ở khách sạn và nhà hàng ở Quảng Bình ngay lập tức từ khi có
bằng chứng, và cũng đã dỡ bỏ vào ngày 16/6/2016.

2.3.

Nghề cá huyện Lệ Thủy

Huyện Lệ Thuỷ ở phía Nam Quảng Bình, có 3 xã ven biển, là nhà của 2.700 hộ hoặc 9.500 người dọc theo 30 km đường
biển. Ba xã này có 927 thuyền cá dưới 20 HP. Tỉ lệ nghèo +theo tiêu chí mới năm 20160 là trên 20%. Theo cán bộ
huyện, năng suất đánh bắt ở 3 xã này đang giảm sút, và sinh kế dựa vào nghề cá không còn hiệu quả để đáp ứng nhu
cầu thu nhập. Như là một hậu quả, 728 người đã di cư ra khỏi vùng tìm việc làm ở nơi khác - đại đa số họ là thanh niên
và là những thuyền viên trên những con tàu đánh cá đại dương lớn hơn ở những tỉnh khác. Lưu ý rằng:
•

Số lượng tàu đã tăng và trang thiết bị cũng được cải thiện qua thời gian, trong khi những ngư trường vẫn như
cũ.

•

Các ngư trường bây giờ trở nên đông đúc, bao gồm cả việc cạnh tranh từ những ngư dân từ các nơi khác đến.

•

Giá cá đã tăng mặc dầu số lượng đánh bắt trên người giảm, thu nhập từ đánh bắt giữ nguyên như cũ.

•

Nhưng trong khi đất nước đang phát triển, chất lượng sống và kỳ vọng tăng, thì trong quá khứ khoản thu
nhập từ nghề cá có thể đáp ứng đủ nhu cầu, bây giờ thì không.

Những cộng đồng ngư dân ở 3 xã này cũng kiếm thêm thu nhập từ chăn nuôi gia súc và gia cầm +gà vịt, lợn và trâu bò0;
trồng trọt vài loại cây trên đất cát - đặc biệt là khoai lang cũng như lạc và dưa hấu. Từ năm 2006 nhiều hộ đã khai thác
mặt nước cao tự nhiên trên các đống cát và đào ao nuôi cá quả nước ngọt.

2.4.

Xã Ngư Thủy Bắc

Xã chiếm một diện tích 14,7km x 2,5km, với 1.029 hộ, là nhà của 4.142 người trên 5 thôn +Bắc Hoà, Tân Hoà, Tân Hải,
Tân Thuận và Trung Thành0. Khoảng 99 hộ nghèo và 117 hộ cận nghèo. Xã đánh bắt tầm 1.720 tấn cá mỗi năm, và hơn
247 tấn cá quả nuôi ở hồ nước ngọt. Khoảng 30 ha trồng khoai lang, có khoảng 200 con bò và 22.000 gà vịt, và cả lợn
nữa.
Có 348 thuyền dưới 24 HP. Khoảng 100 thuyền lớn hơn 1-2 tấn, có năng lực đánh bắt cá thu cách bờ đến 20 hải lý. Có
3 xưởng làm đá trong xã và 7 xe đá/đông lạnh từ 2-2,5 tấn. 145 thương lái.
Đã đến thăm nhanh tại các thôn Tân Hải và Bắc Hoà, và đã tiến hành đánh giá khả năng dễ bị tổn thương vi mô có sự
tham gia trong 3 ngày tại thôn Tân Hải xã Ngư Thuỷ Bắc, huyện Lệ Thuỷ trong tháng 6/2016. Thông tin từ người dân
được thu thập thông qua các hoạt động bao gồm thảo luận nhóm tập trung, lịch sử theo thời gian, lịch mùa vụ và vẽ
bản đồ cộng đồng, Đã xác định xu hướng tăng số ngư dân, công suất tăng của thuyền cá, sử dụng trang thiết bị hiện đại
như thiết bị dò tìm cá qua 1-2 thập kỷ, và mức sụt giảm CPUE. Toàn bộ đều làm giảm đáng kể khả năng chống chịu
nghề cá gần bờ, thậm chí làm cho họ thêm dễ bị tổn thương đối với những rủi ro mới và tăng thêm bởi biến đổi khí hậu
hiện tại.

2.5.

Hiểm họa liên quan đến khí hậu

Quảng Bình là một tỉnh hay xảy ra thiên tai nhất ở Việt Nam. Tỉnh đặc biệt dễ bị tổn thương với giông, bão, lốc xoáy, sạt
lỏ bờ sông, biển và xâm nhập mặn. Vào mùa mưa, bão và áp thấp nhiệt đới thường gây mưa lớn, sóng cồn và lũ lụt.
Những huyện ven biển ở Quảng Bình – đặc biệt những xã ngư dân quy mô nhỏ ở Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Quảng Trạch,
Bố Trạch, và thành phố Đồng Hới đặc biệt phải đối mặt trực tiếp với tác động của bão. Đánh cá vào mùa mưa bão rất
nguy hiểm đối với ngư dân. Thiệt hại lớn nhất được ghi nhận vào năm 1995 là tổng cộng 564 tàu chìm hoặc hư hỏng
gây ra bởi cơn bão số 11. Những thiên tai như thế này sẽ tiếp tục gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu.
Ngoài việc làm hư hỏng tàu thuyền, nhà cửa và cơ sở hạ tầng, cùng với thương vong và mất tích, những tác động khí
hậu lên nghề cá ven biển Quảng Bình sẽ còn tạo ra từ sự kết hợp của hai ảnh hưởng – là những tác động đến môi
trường sống ven biển đang nuôi dưỡng nghề cá +cây chắn sóng, rạn san hô, thảm cỏ biển, tầng bùn v.v…0 và những tác
động đến chính các loại nghề cá chủ yếu.

2.6.

Tác động khí hậu đến rạn san hô, cỏ biển và rừng ngập mặn

Trong khi diện tích cây chắn sóng trong tỉnh ngày càng giảm +dù có nỗ lực trồng lại rừng0 thì hầu như không biết gì về
mức độ và điều kiện của thảm cỏ biển và rạn san hô ở Quảng Bình. Phòng Biển đảo của Sở TN&MT không có dữ liệu gì
về những vực sống tới hạn này. Vì thế chúng tôi không biết gì về hiện trạng của những nguồn lợi quý này trước khi
xem xét những tác động của biến đổi khí hậu.
Trên thế giới, nước biển ven bờ trở nên nóng nhanh hơn ở ngoài đại dương +Lima & Wethey, 20120. Mặc dù Phòng
Biển đảo của Sở TN&MT không thể cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể gì về sự nóng lên của nước ven biển ở Quảng Bình,
chúng tôi vẫn cho rằng nó cũng đang xảy ra ở đây như những khu vực khác.
Hiệu ứng của nhiệt độ lên các rạn san hô là có thể quan sát được và rộng lớn +Veron và đồng sự, 20090. Việc tăng nhỏ
+1-2°C0 của nhiệt độ biển trên mức cao nhất vào mùa hè dài hạn làm mất ổn định mối quan hệ giữa các rạn san hô tại
chỗ và hệ sinh vật đơn bào cộng sinh dựa vào để lấy năng lượng và phát triển +Veron và đồng sự, 20090, gây tẩy trắng
san hô. Nhiệt độ nước năng còn tiềm tàng ảnh hưởng đến cả các hệ cụm sinh trưởng xung quanh và các giai đoạn sinh
trưởng đầu của san hô +Hoegh-Guldberg và đồng sự, 20070.
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Đến một điểm nhất định, nhiệt độ nước cao có thể làm tăng tỉ lệ sinh trưởng của tảo biển. Tuy nhiên, tảo có giới hạn
chịu nhiệt trước khi chết. Không biết gì về mức chịu nhiệt của tảo ở Quảng Bình.
Rạn san hô và thảm cỏ biển cả hai đều tồn tại ở độ sâu cụ thể thích hợp với độ hấp thụ ánh sáng mặt trời mà chúng cần
trong nước để sống. Nước biển dâng làm giảm lượng ánh sáng mặt trời đến với chúng và vì thế làm giảm khả năng
quang hợp của chúng. Tuy nhiên, thảm tạo có khả năng tích ứng nhanh hơn và sinh trưởng cùng nhau ở “khu vực
sống” được thiết lập ở độ sâu hợp hơn ở mức độ vượt qua mức nước biển dâng. Đối với rạn san hô sinh trưởng chậm
việc thiết lập khu vực sống của chúng sẽ mất nhiều thời gian hơn, và sẽ không thể tách rời khỏi biến đổi khí hậu
+Bezuijen và đồng sự, 20110. Đối với các rạn san hô đã thoái hoá nặng nề ở Quảng Bình, sự kết hợp của nước biển dâng
và nhiệt độ nước tăng có thể dẫn đến sự biến mất hoàn toàn của chúng.
Ở các vùng ven biển và cửa sông, nước biển dâng sẽ thay đổi thường xuyên giữa sông và biển. Vùng giao triều sẽ thay
đổi, xảy ra quá trình lở đất, đổi chỗ ở cửa sông và dọc bờ các cửa sông. Phần chính xác mất đi của môi trường giao triều
do nước biển dâng ở mọi vùng sẽ được xác định bởi một sự kết hợp phức tạp giữa địa mạo học tại chỗ và biên độ triều
+Lovelock và Ellison, 20070. Nước biển dâng cũng sẽ ảnh hưởng đến sự kết nối môi trường sống trung gian giữa vùng
ven cửa sông và vùng cây chắn sống xung quanh +Munday và đồng sự, 20070.
Vùng cây chắn sóng gần cửa sông Gianh và Nhật Lệ sẽ chết tại đó và một cách tự nhiên nhiễm mặn và nước biển dâng
sẽ dần tiến vào đất liền. Tuy nhiên, chúng sẽ bị ngăn cản bởi các rào chắn bao gồm đê kè, cơ sở cản xâm nhập mặn và
cơ sở hạ tầng khác. Cây chắn sóng cũng có thể bị thiệt hại do gió to và bão lớn. Những cơn bão dai dẳng có thể khiến
cây chắn sóng bị chết nếu chúng bị ngập nước quá lâu.
Giông bão tạo ra nước đục ngàu hạn chế lượng ánh sáng cho cỏ biển và làm giảm quần thể tảo ở các vùng nhiệt đới
khác +Shaffelke và đồng sự, 2005; Waycott và đồng sự, 20070. Cỏ biển đặc biệt dễ bị tổn thương với những thay đổi
này cũng như từ sự thay đổi nền đáy +sạt lở và dịch chuyển0, hỗn loạn nước và sóng cồn +Waycott và đồng sự, 20070.
Nước lũ từ các đợt bão lớn làm giảm độ mặn và tăng độ bùn, gây khó khăn và điều kiện khốc liệt cho cỏ biển sinh
trưởng +Waycott và đồng sự, 20070.
Các rạn san hô cũng bị tác động bởi quá trình đục nước do giảm hấp thụ ánh sáng mặt trời. Chúng cũng chịu thiệt hại
do sóng bão lớn, nhưng không quá nhạy so với cỏ biển.
Chi tiết về các tác động biến đổi khí hậu lên các loài cá gần bờ chủ yếu xem ở Phụ lục II.
3. Những chính sách hiệ
hiện tạ
tại và quả
quản lý nghề
nghề cá
Từ năm 1998 Chính phủ Việt Nam đã ban hành một chính sách cho vay vốn đối với ngư dân để nâng cấp tàu của họ và
lắp đặt trang thiết bị hiện đại cũng như ngư cụ hiệu quả từ đó họ có thể đánh bắt xa bờ. Chính phủ cũng đã đầu tư vào
hạ tầng cảng để hỗ trợ tàu lớn cặp bờ. Doanh nghiệp tư nhân +bao gồm doanh nghiệp vốn nước ngoài0 khai thác nghề
cá xa bờ được miễn thuế trong 3 năm đầu hoạt động.
Tuy nhiên, ở 3 xã ven biển huyện Lệ Thuỷ, số lượng hỗ trợ của Nhà nước cho việc nâng cấp tàu cá và đánh bắt xa bờ là
khá hạn chế. Những thông tin khác nhau đưa ra một số nguyên nhân sau:
•

Mặc dù có khoản vay ưu đãi dài hạn và trợ cấp của Nhà nước, ngư dân cũng phải đóng ít nhất 10% từ tiền túi,
và rất nhiều trong số họ đơn giản là không có tiền.

•

Ngư trường xa bờ cũng không tốt lắm nên doanh thu từ đầu tư không giá trị.

•

Không có cảng tại chỗ cho tàu lớn. Nơi gấn nhất là ở Đà Nẵng.

•

Thường đối với ngư dân là ra khơi tầm 5 giờ chiều và vào bờ khoảng 4 giờ sáng. Với tàu lớn họ phải thay đổi
thói quen và ở ngoài khơi lâu hơn.

Năng lực của chính quyền địa phương hỗ trợ quản lý bền vững nghề cá ven bờ là vô cùng hạn chế. Tại cấp tỉnh Quảng
Bình Sở NN&PTNT không thể cung cấp thông tin chi tiết và cụ thể về số lượng loài cá khác nhau được đánh bắt mỗi
năm - không quan tâm đến tình trạng thay đổi cơ cấu đánh bắt qua thời gian. Trong khi đó Sở TN&MT +Phòng Biển
đảo0 không có khả năng cung cấp bất kỳ thông tin nào về rạn san hô hay thảm cỏ biển ở các nơi trong tỉnh. Trong khi
thực tế họ được cho là cơ quan quản lý khai thác những nguồn lợi này.
Dường như tỉnh đang thiếu năng lực quản lý hiệu quả môi trường sống ven biển và nghề cá để khai thác bền vững
+thậm chí không xem xét việc biến đổi khí hậu0. Vì thế khó để bắt đầu ngay lập tức đề cập đến những vấn đề liên quan
đến khí hậu trong nghề cá gần bờ mà chưa sẵn sàng quản lý tốt hơn các môi trường sống ven biển và nghề cá. Nói cách
khác có một sự “thiếu hụt thích ứng” quan trọng mà cần phải đề cập trước, trước khi tiến tới thích ứng với biến đổi khí
hậu.
4.

4.1.

Khái niệ
niệm dự
dự án

Căn cứ quan trọng

Đề xuất dự án nhằm đề cập đến một số thách thức chính làm hạn chế khả năng chống chịu của nghề cá gần bờ và sinh
kế đánh cá +được xác định ở trên0 ở huyện Lệ Thuỷ.
Tin rằng hệ thống đồng quản lý có thể giúp thực thi các quy định và cải thiện tính bền vững của nghề cá gần bờ. Ở Việt
Nam nhiều thí điểm đồng quản lý nghề cá đã được thực hiện trong những hệ thống chặt chẽ +như là đầm phá, hồ
nước0, nhưng chưa làm tại các vùng tiếp cận mở như nghề cá gần bờ. Nghị định số 33/2010/NĐ-CP được Chính phủ
ban hành năm 2010 cụ thể giao các vùng ven biển tiếp cận mở cho chính quyền địa phương và cộng đồng ngư dân
cùng phối hợp thực hiện các mô hình đồng quản lý. Để chuyển thành hành động, các cộng đồng ngư dân và chính
quyền địa phương cần được hỗ trợ tăng cường năng lực của họ nhằm thực hiện trách nhiệm mới này.
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Đồng quản lý nghề cá cũng có thể được hỗ trợ qua việc xác định và vẽ bản đồ có sự tham gia về các rạn san hô và cỏ
biển, xây dựng kế hoạch hành động nâng cao quản lý các môi trường sống tới hạn này bao gồm các chương trình phục
hồi nếu cần.
Vì vậy đề xuất dự án nhằm thiết lập một cơ sở vững chắc để quản lý nghề cá bền vững và thể chế hoá đồng quản lý
nghề cá, bao gồm nâng cao bảo vệ và phục hồi rạn san hô và cỏ biển ở ba xã ven biển huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình như là một điều kiện tiên quyết cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai.

4.2.

Mục tiêu đề xuất

Mục tiêu tổng thể: Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng đánh cá gần bờ ở 3 xã ven biển huyện Lệ Thuỷ,
và củng cố nghề cá của họ thông qua nâng cao quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái.
Mục tiêu cụ thể 1: Thành lập các hệ thống đồng quản lý nghề cá gần bờ ở tất cả các thôn của 3 xã.
Mục tiêu cụ thể 2: Đánh giá được điều kiện/sức khoẻ sinh thái của các rạn san hô và cỏ biển cũng như vai trò của
chúng trong năng suất nghề cá ven bờ; Xây dựng kế hoạch chiến lược/hành động thích hợp để phục hồi sức khoẻ
/chức
năng của chúng.

4.3.

Đầu ra mong đợi +sản phẩm0

Đầu ra cho mục tiêu 1
•

Hệ thống theo dõi đánh bắt có sự tham gia được thành lập và các báo cáo năm được làm từ năm thứ hai trở đi
nhằm nắm được những thay đổi lượng đánh bắt và cơ cấu giống loài liên quan; đồng thời, thời gian đến và đi
của các loại di cư theo mùa được ghi chép thường xuyên bởi cộng đồng và cán bộ chính quyền địa phương có
trách nhiệm quản lý nghề cá.

•

Các thoả thuận đồng quản lý được thương thảo và ký kết với tất cả các thôn ven biển ở 3 xã, bao gồm các quy
định như các vùng cấm đánh bắt, hoặc những giai đoạn hết mùa nhằm phục hồi trữ lượng và đáp ứng nỗ lực
đánh bắt với khả năng hiện có.

Đầu ra cho mục tiêu 2
•

Tất cả các rạn san hô và cỏ biển ở tỉnh Quảng Bình được xác định và vẽ bản đồ có sự đánh giá sức khoẻ/tình
trạng của chúng.

•

Kế hoạch hành động phục hồi rạn san hô và thảm cỏ biển được xây dựng với các hoạt động, thời gian và kinh
phí cụ thể.

4.4.

Phương pháp

Phương pháp cho mục tiêu 1: Các hội thảo và quy trình đối thoại có sự tham gia với cộng đồng. Thiết kế các loại biên
bản, công cụ theo dõi đánh bắt có sự tham gia và các mẫu báo cáo. Thí điểm các hệ thống theo dõi kiểm tra, rút bài học
kinh nghiệm, chỉnh sửa nếu phù hợp. Triển khai thực hiện tổng thể. Thảo luận, thương thảo và thông qua tầm nhìn, kết
cấu mục đích, chức năng và những vấn đề quản trị của hệ thống đồng quản lý trước khi chính thức thành lập nó.
Phương pháp cho mục tiêu 2: Làm việc với ngư dân địa phương để xác định vị trí sơ bộ của các rạn san hô và thảm cỏ
biển. Tiến hành lặn khảo sát đối với rạn san hô và khảo sát mặt cắt dùng ống thở đối với vùng cỏ biển để vẽ bản đồ vị
trí, mức độ và điều kiện chính xác của các môi trường sống. Xác định các vùng chính để bảo vệ nghiêm ngặt, cũng như
các vùng để phục hồi. Xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ và phục hồi.

4.5.

Vai trò và trách nhiệm trong dự án

Những cộng đồng ngư dân địa phương ở 3 xã là tác nhân chính của dự án. Đối với đồng quản lý phải cần sự hỗ trợ của
Phòng nghề cá ở Sở NN&PTNT, việc bảo vệ và phục hồi rạn san hô và thảm cỏ biển thì cần hỗ trợ của Phòng Biển đảo
thuộc Sở TN&MT. Tuy nhiên, rất cần chuyên gia kỹ thuật bên ngoài để hỗ trợ mọi hoạt động của dự án, đặc biệt là lặn
khảo sát và theo dõi nghề cá có sự tham gia.

4.6.

Đánh giá khả thi

GIZ cần giúp cho một đánh giá khả thi để xem xét nhu cầu, cũng như cơ sở quan trọng và tính lô-gíc của đề xuất dự án, làm rõ
mục tiêu, kết quả và đầu ra, và đánh giá sự quan tâm và năng lực của các tác nhân chủ chốt thực hiện dự án +Cộng đồng địa
phương, Phòng nghề cá thuộc Sở NN&PTNT; Phòng Biển đảo thuộc Sở TN&MT0. Đánh giá khả thi cũng sẽ cụ thể hoá hoạt
động chi tiết, thời gian và kinh phí sau khi thảo luận với các tác nhân chủ chốt, có thể tham khảo sử dụng bảng sau:
STT
1

Hoạt động

Thời gian

Chịu trách nhiệm

Hoạt động cho Mục tiêu
1

Phòng nghề cá thuộc Sở NN&PTNT + chuyên gia
kỹ thuật bên ngoài

Hoạt động cho Mục tiêu
2

Phòng Biển đảo thuộc Sở TN&MT + chuyên gia kỹ
thuật bên ngoài

Sản phẩm

1.1
1.2
1.3
2
2.2
2.2
2.3
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Phụ lục 10.1.1: Ngành thủy sản Việt Nam
Thềm lục địa Việt Nam nơi diễn ra các hoạt động đánh bắt thủy sản rộng và nông về phía Bắc và phía Nam và hẹp với
độ dốc lớn ở khu vực miền Trung. Môi trường biển được chia làm 4 khu vực dựa trên cơ chế thủy văn, cụ thể là Vịnh
Bắc bộ, khu vực Trung bộ, khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ +xem Hình 10.10. Vịnh Bắc bộ trải dài trên diện tích
140.000km2 và chịu sự quản lý của Việt Nam và Trung Quốc. Vịnh tương đối nông, đa phần sâu chưa đến 50m và có ít
lớp bùn ở đáy. Tuy nhiên, khu vực Trung bộ lại có độ sâu lớn 200 – 500m ở khoảng cách 30 – 50km tính từ bờ biển.
Quảng Bình nằm ở phía Nam Vịnh Bắc bộ, giáp ranh khu vực Trung bộ.
Nhìn chung, dòng nước mặt tại Việt Nam chịu tác động của gió mùa, chảy từ bắc đến nam vào mùa đông và theo hướng
ngược lại vào mùa hè. Nhiệt độ và độ mặn của nước cũng khác nhau tùy theo mùa và vị trí. Nhiệt độ mặt biển trung
bình là 21 – 26 oC. Mức này là tương đối cao ở phía nam và thấp ở phía Bắc đặc biệt là tháng 1 và tháng 2 khi nhiệt độ ở
khu vực bắc bộ xuống đến 15 – 16 oC. Vào tháng 8, khi nhiệt độ đạt cao nhất, nhiệt độ mặt biển dao động 28 - 29oC
+Thước và Long, 19970.
Hình 10.
10.1: Các vùng đánh bắ
bắt cá tạ
tại Việ
Việt Nam
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Phụ lục 10.1.2: Tác động của biến đổi khí hậu đến một số loài đánh bắt thủy sản ven
bờ
Một số loài thủy sản bao gồm cá thu, mực, cá mòi và cá trống là những loài quan trọng đối với cộng đồng đánh bắt gần
bờ tỉnh Quảng Bình. Đã có bằng chứng về ảnh hưởng của xu hướng khí hậu đối với sản lượng của các loài thủy hải sản
gần bờ và chúng ta cũng cần xem xét ảnh hưởng tương tự của biến đổi khí hậu đối với sản lượng cá tỉnh Quảng Bình.
Những thay đổi về khí hậu ảnh hưởng đến loại khác nhau tùy vào kiểu khí hậu quan trọng đối với từng loài. Mặc dù
điều kiện của đại dương đối với việc sinh sản và chăm sóc con non đóng vai trò quan trọng, tuy nhiên, cơ chế chính xác
về sự liên kết giữa xu hướng thời tiết và sản lượng loài vẫn chưa được hiểu rõ. Mặc dù chúng ta có thể dự đoán rằng sẽ
có sự biến động lớn về số loài quan trọng và sản lượng đánh bắt trong tương lai, những chúng ta vẫn chưa đủ khả năng
dự đoán về những thay đổi có ích cho công tác quản lý +Beamish, 20080.
Nhìn chung, sự gia tăng nhanh nhiệt độ trên mức trung bình sẽ có tác động đáng kể đến quần thể một số loài cá biển
+Munday và cộng sự, 20080. Cá là loài đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ trong giai đoạn đầu đời. Nước ấm lên
sẽ có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến việc đẻ trứng tùy thuộc vào nhiệt độ tối ưu của loài. Nếu nhiệt độ tăng 1-3 độ
thì có thể rút ngắn thời gian ấp trứng của một số loài +Munday và cộng sự, 20070.
Hiện chưa có báo cáo phân tích về xu thế chung của các loài chiếm ưu thế trong hoạt động đánh bắt gần bờ của ngư
dân đối với Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng, nhưng chúng ta hy vọng rằng có thể tìm thấy xu thế tương tự
ở các nước láng giềng. Ví dụ, tại Hàn Quốc, trong những năm gần đây tỉ lệ các loài cá biển nhỏ như cá trống, cá mòi
Nhật, cá thu và mực ống đang tăng lên và chiếm 60 – 70% tổng sản lượng đánh bắt. Số lượng mực ống tăng lên cùng
với sự gia tăng nhiệt độ nước kể từ những năm1990, và hiện nay chỉ riêng loài này đã chiếm 20 – 25% tổng sản lượng
đánh bắt +Kim and Kang, 20000.
1. Cá mòi và cá trố
trống
Quần thể các mòi và các trống được nhận thấy là thích ứng đồng thời và nhanh chóng với nhiệt độ của đại dương
+Kawasaki, 19830. Ở nhiều hệ sinh thái trên thế giới, sự đa dạng phong phú của các trống có xu hướng ngược lại với cá
mòi. Trong những năm 1950 và 1960, số lượng cá trống rất phong phú trong khi số lượng cá mòi lại ít. Xu hướng này
thay đổi vào cuối những năm 1970 và 1980 và ngược lại vào những năm 1990 +Chavez và đồng sự, 20030. Hy vọng
rằng tỉnh Quảng Bình cũng có xu hướng tương tự.
Xu hướng thay đổi tính phong phú của hai loài này dường như là tùy thuộc vào sự thay đổi của khí hậu trên quy mô
lớn liên quan đến sự kết hợp của hiện tượng ENSO và sự biến động theo từng thập kỷ của Thái Bình Dương. Nhiệt độ
mặt biển ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng thời kỳ đầu của các loài, và có thể là yếu tố chính, với cá trống thích nghi
tốt hơn với sự gia tăng nhiệt độ +Takahashi và đồng sự, 2004; Takasuka và đồng sự, 2004, 20070. Xu hướng theo mùa
của ấu trùng phôi, tỉ lệ chết của phôi, đẻ trứng, trữ lượng trứng của cá trống cũng có liên quan với hiện tượng mùa
xuân ấm hơn, mùa hè mát hơn và số lượng sinh vật phù du +Kim, 1992; Kim và Lo, 20010. Sự biến động của đại dương
cũng ảnh hưởng đến các tuyến di cư của loài trưởng thành và việc phân bố trứng và ấu trùng.
2. Cá thu
Cá thu Indo-Pacific +Rastrelliger brachysoma0 là loại cá biển sống ở vùng nước nông có giá trị kinh tế cao và có vai trò
đảm bảo an ninh lương thực. Cá thu đẻ trứng xa bờ tuy nhiên các loài cá con sau khi ấp trứng sẽ di chuyển vào gần bờ
theo các dòng hải lưu để sinh trưởng trong rừng ngập mặn hoặc môi trường đầm lầy ở phần bờ biển giữa lúc thủy
triều lên xuống +Venkataraman, 1970; FAO, 20110. Do vậy, cá thu con sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương bởi tác động của sự
gia tăng mực nước biển đặc biệt là đối với rừng ngập mặn hoặc các sinh cảnh bị suy thoái. Sự liên kết sinh cảnh giữa
các cửa sông suy giảm cũng đe dọa đến tính liên kết của các quần thể cá thu và giảm khả năng thích ứng của chúng.
Hiện có rất ít thông in về tác động cụ thể của nhiệt độ biến đổi khí hậu đối với loài này và khả năng thích ứng của
chúng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Pradhan và Reddy +19620 cách đây 50 năm thì cá thu là loại cực kỳ dễ bị tổn
thương trước sự gia tăng nhiệt độ. Khi nước biển ấm lên, chúng sẽ di chuyển đến vùng có nhiệt độ phù hợp.
3. Mực
Mực sống khá linh hoạt và có khả năng thích ứng cao với sự thay đổi nhiệt độ +Pecl và Jackson, 20080. Các loài mực
nhiệt đới sinh trưởng nhanh khi nhiệt độ nước ấm lên – 9% nhanh hơn so với các loài sinh trưởng trong môi trường
nước mát +Jackson và Moltschaniwskyj, 20020. Điều này cho thấy là mực có thể thích ứng với hiện tượng nước biển
ấm lên với tỷ lệ sinh trưởng nhanh hơn và do đó có thể tăng số lượng quần thể và suy giảm các loài cạnh tranh
+Jackson, 20040. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tiếp tục tăng cao thì đến một điểm nào đó loài này có thể giảm xuống vì quá
trình trao đổi chất tăng lên và tiềm năng của chúng sẽ giảm dần +Pecl và Jackson, 20080.
4. Ghẹ
Ghẹ xanh
Ghẹ xanh +Portunus pelagicus0 hay còn gọi là ghẹ cát là loài có giá trị kinh tế quan trọng với sản lượng đánh bắt lớn ở
khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương +Chương trình Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc, 20110. Chúng là loài nuôi
trồng lý tưởng do dễ đẻ trứng và đẻ trứng thường xuyên +Andres và cộng sự 20100. Chúng được tìm thấy ở các cửa
sông và vùng biển gân bờ trong tự nhiên +Kangas, 20000 và chiếm thành phần quan trọng trong hoạt động đánh bắt
thủy sản gần bờ của tỉnh Quảng Bình. Chúng là loài dễ sống, ăn sinh vật tầng đáy và ăn chất cặn bẩn. Điều này có nghĩa
là loài này ít nhạy cảm với tác động của biến đối khi hậu đối với chuỗi thức ăn.
Ghẹ xanh di chuyển giữa các cửa sông và ngoài đại dương trong giai đoạn trưởng thành, ấu trùng và còn nhỏ +Kangas,
20000. Chúng phụ thuộc vào môi trường sống của vùng biển giữa các đợt thủy triều trong các giai đoạn sinh trưởng
khác nhau do đó vòng đời cùng chúng phụ thuộc vào sự gia tăng của mực nước biển. Sự cực đoan của nhiệt độ nước
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dường như sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sự tồn tại của ấu trùng và ghẹ xanh trưởng thành cũng như sự sinh trưởng và
sinh sản của chúng +Hutchings và cộng sự 20070. Sự gia tăng nhiệt độ mặt biển sẽ tiếp tục làm cho sản lượng của loài
tăng lên. Tuy nhiên, cũng như các loài sinh vật biển và nước ngọt khác sự gia tăng này chỉ xảy ra trong giới hạn chịu
đựng của loài. Đối với ghẹ xanh, theo thử nghiệm trong phòng thí nghiệm thì môi trường sống khoảng 39,5 độ
+Neverauskas và Butler, 19820. Tuy nhiên, giới hạn nhiệt độ của loài ghẹ xanh ở Quảng Bình vẫn chưa được xác định.
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án tỉnh Quảng Bình, khu vực thí điểm huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và Quảng Trạch.
1.

BỐI CẢ
CẢNH

1.1. Hiểm họa khí hậu chung của tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình là một trong những tỉnh chịu nhiều tác động nhất của hiểm họa tự nhiên tại Việt Nam. Tỉnh đặc biệt dễ bị
tác động bởi bão, lũ, lốc xoáy, sạt lở bờ sông, bờ biển và xâm nhập mặn. Trong mùa mưa, bão và áp thấp nhiệt đới gây
ra mưa lớn và lũ lụt gây ngập lụt cho vùng đồng bằng và lũ quét cho vùng đồi núi. Do điều kiện địa hình nên tất cả các
sông của tỉnh đều ngắn và dốc. Khi bão mang theo mưa lớn kết hợp với đặc điểm tự nhiên của hệ thống sông ngòi nên
thường gây ra lũ lớn và nhanh, tốc độ dòng chảy lớn và khả năng gây xói lở cao. Các hiểm họa tự nhiên khác bao gồm
lốc xoáy, cát bay và xâm nhập mặn.
Các huyện ven biển Quảng Bình như Lệ Thủy, Quảng Ninh và Quảng Trạch đặc biệt dễ bị tác động bởi mưa bão – đặc
biệt là các khu dân cư, ngành du lịch, nuôi trồng thủy sản và cơ sở chế biến thủy sản nằm dọc bờ biển và cửa sông.
Các xã Võ Ninh, Gia Ninh và Hải Ninh của huyện Quảng Bình đang bị tác động nghiêm trọng của hiện tượng cát bay.
Trong mùa mưa bão, sân vườn và nhà phủ đầy cát. Một số hộ gia đình phải di cư hoặc làm tạm thời hoặc là di cư hẳn.
Nhiều con đường nối giữa các thôn bị phủ đầy cát và chặn lối đi. Tại xã Hồng Thủy, Thanh Thủy, Cam Thủy, Hưng Thủy
và Sen thủy của huyện Lệ Thủy gần quốc lộ 1A, chỉ cần mưa có cường độ tương đối lớn là nước ở các sông suối đã dâng
lên và làm cát chảy với tốc độ nhanh hơn che phủ diện tích canh tác. Theo dự tính thì mỗi xã trung bình sẽ mất 2 ha
đất/năm. Trận lũ năm 2010 đã làm bồi lắng cát với độ cao 1.5m và người dân phải bỏ ruộng. Nhiều đoạn đường bê
tông dọc bờ biển bị nứt và thiệt hại do tác động của các hiện tượng tự nhiên không mong muốn này. Cư dân sống ở
vùng ven biển cũng rất bất ngờ trước sự hình thành của các con suối ở trên các đụng cát và chịu thiệt hại nặng nề khi
xảy ra lũ lụt.
Biến đổi khí hậu sẽ làm cho các cơn bão diễn ra nhiều hơn và khó dự báo hơn với sức gió mạnh hơn gây ra hiện tượng
cát bay xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn cho kkhu vực ven biển hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, ảnh
hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, sức gió sẽ
mạnh hơn và thổi bay nhiều cát vào nhà và cánh đồng trồng lúa và hoa màu của người dân. Cần nỗ lực thực hiện đào
cát để lấy lại diện tích đất canh tác sau bão khi xảy ra biến đổi khí hậu.

1.2. Hệ sinh thái đụn cát ven biển tỉnh Quảng Bình
Ba xã ven biển Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung và Ngư Thủy Nam có diện tích đụn cát lớn nhưng các xã này lại ít chịu
tác động của hiện tượng cát bay. Các đụn cát ven biển được tích lũy dần do tác động của gió và nằm ở vị trí sau bãi
biển. Về cơ bản một bãi biển không bị tác động sẽ được bảo vệ bởi các đụn cát phía trước và phía sau. Thực vật che
phủ cũng là một yếu tố quan trọng đối với cảnh quan đụn cát. Tốc độ gió nhìn chung sẽ giảm đi do có cây cối che phủ
giúp giữ lại cát. Các hệ sinh thái đụn cát ven biển rất dễ thay đổi, nhưng nếu quá trình sinh thái diễn ra tự nhiên thì ở
phần hướng về phía đất liền có cây lớn che phủ thì sẽ giúp ổn định sử di chuyển của cát.
Hình 10.
10.2: Đặc điể
điểm cơ bả
bản củ
của hệ
hệ sinh thái bãi cát

Sự có mặt của một hệ thống đụn cát ổn định tạo thành hàng rào bảo vệ chống lại các tác động của bão và mực nước
biển dâng. Các hệ sinh thái đụn cát cũng có chức năng quan trọng là lọc nước mưa và giữ nước ngầm để cung cấp nước
cho mùa mưa. Thực vật tự nhiên trên khu vực đụn cát cũng là nguồn thức ăn cho gia súc, một số loại có thể ăn được và
dùng làm thuốc.
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1.3. Rừng phòng hộ ven biển tỉnh Quảng Bình
Khoảng 2.5 % diện tích của tỉnh Quảng Bình +khoảng 20.000 ha0 được xác định là rừng phòng hộ ven biển trên đụn
cát, nhưng hệ thống đụn cát tự nhiên và các loại cây trồng tự nhiên ven biển khác hiện nay rất hiếm. Ở nhiều hệ thống
đụn cát của huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, các loài thực vật tự nhiên đã loại bỏ hoặc suy thoái do tác động của con
người khi xây dựng khu dân cư, chặt những cây bản địa và chuyển sang mục đích sử dụng đất khác như làm hồ nuôi
tôm thương mại hoặc trồng rau màu. Việc khai thác cát để lấy taitanium cũng là nguyên nhân khiến các loài thực vật
trên đụn cát và vùng cát ven biển bị nhổ bỏ.
Tầm quan trọng của rừng ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã được xác định là ở mức cao nhất trên lãnh thổ
Việt Nam thông qua Quyết định số 120/QĐ-TTg về việc bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi
khí hậu +xem chi tiết ở Phụ lục I0. Tuy nhiên, rừng phòng hộ ven biển tỉnh Quảng Bình hiện nay hầu như không trồng
các loại cây bản địa – chủ yếu trồng phi lao và một số loại keo. Mặc dù những loài cây này cũng có chức năng bảo vệ,
duy trì chất lượng nước, tạo thành vùng đệm khí hậu và cung cấp dịch vụ chất đốt, nhưng lại không hiệu quả như các
dịch vụ của hệ sinh thái tự nhiên. Rừng ven biển trồng cây bản địa đa dạng hơn và cung cấp các dịch vụ sinh thái hiệu
quả hơn.
Hình 10.3:
10.3: Rừng trồ
trồng mới tạ
tại Lệ
Lệ Thủ
Thủy, 2016

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong thời gian qua nhằm ổn định đụn cát thông qua việc trồng mới cây phi lao và keo,
những hiện tượng cát bay vẫn còn ảnh hưởng đến khu dân cư và cơ sở hạ tầng phía đất liền của đụn cát và có thể tiếp
tục diễn ra hoặc thậm chí còn nghiêm trọng hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Sự che phủ chưa đồng đều của
rừng phòng hộ ven biển sử dụng cây phi lao là không đủ hiệu quả để ngăn gió và cát bay.
Hình 10.4:
10.4: Cảnh quan đụ
đụn cát huyệ
huyện Lệ
Lệ Thủ
Thủy

Ngư Thủ
Thủy Bắc
Các làng chài:

Trung Hòa
Tân Thuận
Tân Hải
Xã Cam Thủy, Cát Bay
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Những cây phi lao gần biển hơn dễ bị tác động bởi gió lớn và sóng biển và thường chỉ trơ lại gốc. Vào sâu hơn trong đất
liền, cây bị cong chứ không được thẳng. Cả phi lao và keo đều dễ bị tổn thương do tác động của bão và có thể bị gió
thổi bay.
Hình 10.5:
0.5: Rừng phi lao chấ
chất lượ
lượng thấ
thấp tạ
tại huyệ
huyện Quả
Quảng Ninh

1.4. Rừng phòng hộ ven biển, nước ngầm và hạn hán
Rừng phòng hộ ven biển phụ thuộc vào nguồn nước ngầm được xác định ở hệ sinh thái đụn cát và lớp thực vật che phủ
trong khu vực cảnh quan. Biến đổi khí hậu làm cho mùa khô khô nóng hơn, nhiệt độ cao hơn. Việc suy giảm lượng mưa
vào mùa khô đi kèm với độ bốc hơi cao +960 – 1.200mm/ năm0 và sự thoát hơi nước của cây do nhiệt độ tăng cao sẽ
làm tăng nguy cơ hạn hán – đặc biệt là trên đất cát nơi có nhiệt độ tăng nhanh và khả năng giữ nước kém. Việc giảm
lượng nước trong đất và nước ngầm có thể làm chết cây phi lao và keo – kể cả những cây đã trưởng thành nếu rễ
không bám sâu vào đất để lấy nước. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng nước hàng năm cho nuôi trồng thủy sản trên cát tăng
lên. Trung bình, mỗi ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản cần 30.000m3 nước ngọt/năm. Như vậy, cần có khoảng
9.000.000 m3 nước một năm cho 300 ha đến năm 2020. Nguồn nước chính để phục vụ hoạt động nuôi tôm trên cát là
nước ngầm.
Mặc dù cả cây phi lao và keo đều có khả năng chống chịu nhiệt độ cao, nhưng nguy cơ cháy rừng sẽ tăng lên do tác
động của biến đổi khí hậu. Mặt khác, lượng mưa lớn hơn vào mùa mưa cũng sẽ làm tăng khả năng xói lở đất.
Hình 10.6:
10.6: Cháy rừ
rừng ở xã Bả
Bảo Ninh năm 2015

1 . 5 . Ưu điểm của rừng ven biển +cây bản địa0 tự nhiên
Ở khu vực ven biển còn nhiều tàn dư của rừng tự nhiên bao gồm rừng tràm và các loại cây khác. Rõ ràng là hệ thống
thực vật đa dạng, nhiều lớp, nhiều loài có khả năng phòng chống gió bão tốt hơn và cùng với thảm thực vật bên dưới
thì khả năng ổn định các càng lớn. Sự hình thành đất trong rừng tự nhiên tốt hơn so với rừng trồng phi lao. Những
diện tích rừng này cũng cung cấp dịch vụ hệ sinh thái tốt hơn cho cộng đồng như chất đốt, cây ăn được và cây làm
thuốc +phi lao chỉ dùng để làm chất đốt0 và có tính đa dạng sinh học cao hơn “đồng lợi ích”. Cuối cùng, rừng tự nhiên
có khả năng chống xói mòn, lọc nước và giảm ô nhiễm nguồn nước chảy ra biển và duy trì nguồn nước ngầm hiệu quả
hơn.
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Hình 10.7
10.7: Rừng tràm
tràm thôn Vinh Sơn, xã
xã Quả
Quảng Đông

2. MÔ TẢ
TẢ TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ
SỞ CỦA DỰ
DỰ ÁN
Để tăng khả năng thích ứng của cộng đồng và cảnh quan vùng ven biển trong bối cảnh hiểm họa khí hậu ngày càng
tăng lên do tác động của gió bão, mực nước biển dâng và hạn hán vào mùa khô, dự án này nhằm nâng cao khả năng
bảo vệ và quản lý các diện tích rừng tự nhiên ven biển còn lại và bắt tay thực hiện chương trình cải tạo đụn cát và các
cảnh quan khác bằng cách trồng cây bản địa trên diện rộng. Dự án bắt đầu bằng chiến dịch nâng cao nhận thức và hiểu
biết của cộng đồng, cán bộ xã, huyện và tỉnh +Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở KHĐT, v.v…0 về giá trị và tầm quan trọng
của các loài bản địa trên vùng cát. Tất cả những diện tích rừng còn lại này được xác định và lập bản đồ thông qua khảo
sát thực địa, sau đó thực hiện tham vấn và đối thoại giữa Ban quản lý rừng phòng hộ và người dân để xây dựng mô
hình đồng quản lý hiệu quả. Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng vườn ươm để cung cấp cây giống bản địa và tập huấn kỹ thuật
quản lý vườn ươm, chăm sóc cây giống và kỹ thuật trồng cây sinh thái v.v… Ít nhất 3 khu vực sẽ được xác định và trồng
lại cây bản địa. Cơ quan đầu mối thực hiện hoạt động này là Trường Đại học Huế, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT và Ban
quản lý rừng phòng hộ.
3. MỤC TIÊU
Mục tiêu chung: Quản lý và cải tạo rừng cây bản địa ven biển tỉnh Quảng Bình nhằm phòng chống bão, mực nước biển
dâng, xói lở bờ biển, cát bay đồng thời nâng cao chất lượng đất, nước ngầm mang lại lợi ích cho sinh kế người dân và
nền kinh tế của tỉnh.
Mục tiêu cụ thể 1: Nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng, cán bộ xã, huyện và tỉnh về giá trị và tầm quan trọng
của các loài bản địa trên vùng cát.
Mục tiêu cụ thể 2: Xác định và lập bản đồ tất cả các diện tích rừng tự nhiên còn lại của tỉnh và xây dựng cơ chế đồng
quản lý giữa BQL rừng phòng hộ và cộng đồng địa phương tại ít nhất 3 khu vực thí điểm.
Mục tiêu cụ thể 3: Trồng cây bản địa trong vườn ươm của địa phương để hỗ trợ trồng rừng ven biển tại ít nhất 3 khu
vực thí điểm.
4. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp cho mục tiêu cụ thể 1: Chuẩn bị và ấn bản sổ tay hướng dẫn, hơn 250 loài bản địa trên cát; chiến dịch
nâng cao nhận thức; hội thảo tập huấn.
Phương pháp cho mục tiêu cụ thể 2: Sử dụng Google Earth và khảo sát thực địa/ lập bản đồ; thảo luận với nhóm cho
thông tin chính; đối thoại cộng đồng và hội thảo có sự tham gia để thống nhất cơ chế đồng quản lý; lựa chọn bản thôn.
Phương pháp cho mục tiêu cụ thể 3: Nghiên cứu khả thi để xác định khu vực phù hợp để trồng cây bản địa; xây dựng
vườn ươm; tập huấn về tuyên truyền, chăm sốc, trồng và chăm sóc sau trồng; giám sát quá trình sinh trưởng và đánh
giá thành công.
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5.

ĐẦU RA MONG MUỐ
MUỐN

5.1. Đầu ra cho mục tiêu cụ thể 1
•

Tài liệu nâng cao nhận thức;

•

Chương trình đào tạo cho các nhóm đối tượng khác nhau +cán bộ xã, cán bộ Sở NN&PTNT, TN&MT, KHĐT
v.v…0;

•

Công cụ đánh giá tập huấn nâng cao nhận thức và hiểu biết về tầm quan trọng và giá trị của các loài bản địa;

•

Sổ tay hướng dẫn/ cẩm nang các loài bản địa vùng cát;

•

Chương trình tham quan và báo cáo tham quan.

5.2. Đầu ra cho mục tiêu cụ thể 2
•

Bản đồ số và bản đồ giấy tất cả các khu vực rừng ven biển tự nhiên còn lại trong tỉnh;

•

Báo cáo tham vấn và đối thoại cộng đồng về việc xây dựng cơ chế đồng quản lý;

•

Thỏa thuận đồng quản lý ba khu vực thí điểm được lựa chọn giữa BQL rừng phòng hộ và cộng đồng địa
phương được ký và thông qua;

•

Báo cáo giám sát sáu tháng và hàng năm về hiệu quả thực hiện cơ chế đồng quản lý.

5.3. Đầu ra cho mục tiêu cụ thể thứ 3

TT
1

•

Báo cáo đánh giá tính khả thi của việc cải tạo rừng tại ba khu vực thí điểm và đề xuất các loài bản địa sẽ sử
dụng;

•

Ít nhất ba vườn ươm được xây dựng và sản xuất đủ số lượng và loại cây giống phù hợp sau khi tổ chức tập
huấn;

•

Báo cáo giám sát và đánh giá.

6.

HOẠ
HOẠT ĐỘ
ĐỘNG CHI TIẾ
TIẾT, TRÁCH NHIỆ
NHIỆM VÀ NGÂN SÁCH DỰ
DỰ KIẾ
KIẾN +SẼ
+SẼ HOÀN CHỈ
CHỈNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰ
THỰC
HIỆ
ỆN NGHIÊN CỨ
HI
CỨU KHẢ
KHẢ THI0

Hoạ
Hoạt độ
động

Khung
thờ
ời gian
th

Ngân
sách

Đầu ra

Chị
Chịu trách nhiệ
nhiệm
chính/ phố
phối hợ
hợp

Hoạ
Hoạt độ
động cho mụ
mục
tiêu 1

1.1.

Bộ tài liệu nâng cao nhận thức phát cho 18 xã, 6 huyện và cấp
tỉnh +UBND tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, BQL rừng phòng
hộ

ĐH Huế/ Sở TN&MT

1.2

Chương trình tập huấn

ĐH Huế/ Sở TN&MT

1.3

Tập huấn cho các mục tiêu, báo cáo trước và sau tập huấn

ĐH Huế/ Sở TN&MT

1.4

Sổ tay hướng dẫn/ cẩm nang các loài bản địa vùng cát

ĐH Huế/ Sở
TN&MT/Sở NN&PTNT

1.5

Báo cáo tham quan học tập kinh nghiệm

Sở NN&PTNT

2

Hoạ
Hoạt độ
động cho mụ
mục
tiêu 2
Bản đồ số và bản đồ giấy tất cả các khu vực rừng ven biển tự
nhiên còn lại trong tỉnh

2.2

ĐH HUế/ Sở NN&PTNT

2.2

Báo cáo tham vấn và đối thoại cộng đồng

ĐH Huế/ BQL Rừng
phòng hộ

2.3

Ba thỏa thuận đồng quản lý được thông qua

BQL Rừng phòng hộ

2.4

Báo cáo giám sát đánh giá thực hiện thỏa thuận đồng quản lý

ĐH Huế/ BQL Rừng
phòng hộ

3.1

Báo cáo đánh giá tính khả thi của việc cải tạo rừng tại 3 khu
vực thí điểm

ĐH Huế/ BQL Rừng
phòng hộ

3.2

Xây dựng 3 vườn ươm cây bản địa

ĐH Huế/ BQL Rừng
phòng hộ

3.3

Thực hiện trồng cây bản địa tại các khu vực thí điểm

BQL Rừng phòng hộ

3

3.4

Hoạ
Hoạt độ
động cho mụ
mục
tiêu 3

Báo cáo giám sát và đánh giá thành công

ĐH Huế/ BQL Rừng
phòng hộ
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Quyế
Quyết đị
định số
số 120/QĐ
120/QĐ-TTg về việ
việc phê duyệ
duyệt đề
đề án bả
bảo vệ
vệ và phát triể
triển rừ
rừng ven biể
biển ứng phó vớ
với biế
biến đổ
đổi khí hậ
hậu giai
đoạ
ạn 2015 – 2020
đo
THỦ
THỦ TƯỚ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘ
HỘI CHỦ
CHỦ NGHĨA
NGHĨA VIỆ
VIỆT NAM
Độc lậ
lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

QUYẾ
QUYẾT ĐỊ
ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN
2015 - 2020
THỦ
THỦ TƯỚ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TƯ ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó
với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến
lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch
bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành
động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
QUYẾ
QUYẾT ĐỊ
ĐỊNH:
Điề
Điều 1. Phê duyệt “Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 - 2020” với
các nội dung chủ yếu sau:
1. Quan điểm
- Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng nhằm phòng chống thiên tai, ứng phó
với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; phù hợp với Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020, đảm bảo
hiệu quả bền vững; hài hòa giữa lợi ích quốc gia với địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng; đồng thời đáp ứng các cam kết của Việt Nam khi tham gia Công ước, Điều ước quốc tế về bảo vệ môi
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;
- Nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách, kết hợp lồng ghép các nguồn vốn đầu tư khác và huy động các nguồn
lực từ xã hội để đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển;
- Nhà nước tạo cơ chế, chính sách hưởng lợi để thu hút các thành phần kinh tế, hộ gia đình, cộng đồng dân cư tham gia
đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển.
2. Mục tiêu
a0 Mục tiêu chung
Phát huy chức năng phòng hộ của rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, giảm nhẹ thiên tai,
bảo vệ hệ thống đê biển, cơ sở hạ tầng, bảo tồn đa dạng sinh học; góp phần phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc
phòng, an ninh quốc gia.
b0 Mục tiêu cụ thể
- Bảo vệ diện tích rừng ven biển hiện có 310.695 ha;
- Trồng mới 46.058 ha, nâng tổng diện tích rừng ven biển đến năm 2020 lên 356.753 ha và độ che phủ rừng ven biển
từ 16,9% +năm 20140 lên 19,5% vào năm 2020.
3. Nhiệm vụ Đề án
a0 Bảo vệ diện tích rừng hiện có 310.695 ha
b0 Phục hồi 9.602 ha rừng kém chất lượng
c0 Trồng rừng mới: 46.058 ha, trong đó:
- Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển 37.008 ha, gồm: trồng rừng ngập mặn: 29.500 ha, trồng rừng chắn gió, chắn
cát ven biển 7.508 ha
- Trồng rừng sản xuất ven biển kết hợp phòng hộ: 9.050 ha
d0 Trồng cây phân tán ven biển: 23,5 triệu cây
4. Tổng hợp nhu cầu vốn và nguồn vốn
a0 Tổng hợp nhu cầu vốn
- Tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án giai đoạn 2014 - 2020 là 5.415 tỷ đồng +bình quân mỗi năm 902,5 tỷ đồng0, trong
đó:
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+ Khoán bảo vệ rừng: 412,7 tỷ đồng;
+ Phục hồi rừng: 288,1 tỷ đồng;
+ Trồng rừng mới: 2.960,6 tỷ đồng;
+ Trồng cây phân tán: 235,0 tỷ đồng.
+ Các hạng mục khác: 1.292,4 tỷ đồng
- Phân theo các nguồn vốn:
+ Ngân sách nhà nước: 3.791,3 tỷ đồng +chiếm 70%0;
+ Vốn ODA: 1.397,5 tỷ đồng +chiếm 25,8%0;
+ Các nguồn vốn hợp pháp khác: 226,2 tỷ đồng +chiếm 4,2%0.
b0 Các nguồn vốn
- Ngân sách nhà nước, bao gồm: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐTTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu
giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;
vốn Chương trình hỗ trợ và ứng phó với biến đổi khí hậu +SP-RCC0; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí
hậu giai đoạn 2016 - 2020;
- Vốn Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển theo Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3
năm 2006 và Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
c0 Vốn ODA
d0 Các nguồn vốn hợp pháp khác, gồm: Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng; kinh phí trồng rừng thay thế của các tổ
chức chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; vốn đầu tư của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
5. Các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020
- Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020: 44 dự án;
- Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu: 50 dự án;
- Chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển: 37 dự án;
- Các dự án hợp tác quốc tế: 14 dự án;
- Dự án nguồn vốn khác: gồm các dự án trồng rừng thay thế và dự án trồng rừng sản xuất của các tổ chức, cá nhân;
Tổng diện tích dự kiến trồng rừng của các Dự án ưu tiên là: 55.660 ha, trong đó:
- Trồng mới: 46.058 ha
- Trồng phục hồi: 9.602 ha
+Danh mục các dự án đầu tư theo các nguồn vốn tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV và Phụ lục V0
6. Các giải pháp thực hiện
a0 Về đất đai
- Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển gắn với quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020, bảo đảm ổn định lâu
dài, xác định rõ trên bản đồ và ngoài thực địa; quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng ven
biển sang mục đích khác;
- Rà soát, thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng trái phép diện tích thuộc hành lang an toàn bảo vệ đê biển hoặc
diện tích đất đã giao thuộc quy hoạch phát triển lâm nghiệp nhưng sử dụng không đúng mục đích để trồng lại rừng;
- Đẩy mạnh việc giao, khoán bảo vệ rừng cho các thành phần kinh tế, cộng đồng và các hộ gia đình để bảo vệ và phát
triển rừng ven biển;
- Khuyến khích các hình thức liên kết với dân để phát triển rừng, như thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để
trồng rừng ven biển theo quy hoạch kết hợp với nuôi trồng thủy sản, nông lâm kết hợp, du lịch sinh thái.
b0 Về cơ chế đầu tư
- Kinh phí đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển được thực hiện lồng ghép từ các nguồn vốn. Trong đó, ngân sách
trung ương chỉ tập trung đầu tư có mục tiêu cho các tỉnh ven biển chưa tự cân đối được ngân sách; các tỉnh, thành phố
tự cân đối được ngân sách có trách nhiệm bố trí từ ngân sách địa phương, đồng thời vận động thu hút các nguồn vốn
viện trợ quốc tế, vốn vay tín dụng và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện các nhiệm vụ Đề án này.
- Mức đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển
+ Mức hỗ trợ đầu tư khoanh nuôi tái sinh rừng và khoán bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển bình quân bằng 1,5
lần so với mức khoán bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn theo quy định. Mức khoán cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;
+ Mức đầu tư trồng rừng mới và trồng bổ sung, phục hồi rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển thực hiện theo thiết kế, dự
toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật hiện hành phù hợp với điều
kiện thi công cụ thể của từng địa phương;
+ Các hạng mục đầu tư khác +bảo tồn đa dạng sinh học; kiểm kê, giám sát diễn biến rừng ven biển; nghiên cứu khoa
học; trồng cây phân tán; tuyên truyền giáo dục0 thực hiện theo dự án, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c0 Về khoa học và công nghệ
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- Xác định loài cây trồng phù hợp với điều kiện từng vùng, từng địa phương; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật trồng rừng, phục hồi rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; trồng rừng ngập mặn chắn sóng và các giải pháp
chống xói lở cửa sông, ven biển;
- Xây dựng các mô hình canh tác tổng hợp +rừng, thủy sản, nông lâm kết hợp0 bền vững, hiệu quả thay thế cho các mô
hình quảng canh, năng suất thấp; nuôi trồng và sử dụng hợp lý các loài lâm sản ngoài gỗ gắn với bảo vệ và phát triển
rừng ven biển;
- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nâng cao chất lượng rừng trồng ven biển, đảm bảo khả năng thành rừng và xử lý
sâu bệnh hại, cháy rừng;
- Xây dựng hệ thống giám sát và định lượng các-bon, dịch vụ hệ sinh thái rừng ven biển nhằm huy động nguồn thu
phục vụ cho quản lý rừng bền vững;
- Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý, công nghệ thông tin trong quản lý, dự
báo, đánh giá, theo dõi diễn biến rừng ven biển và thiên tai.
d0 Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp trong xã hội về vai trò, chức năng
của rừng ven biển cũng như trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ và phát triển rừng ven biển. Tăng
cường công tác khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến nông.
đ0 Hoàn thiện cơ chế chính sách
Nghiên cứu xây dựng chính sách đầu tư và cơ chế hưởng lợi đối với rừng ven biển, nhằm khuyến khích mọi thành
phần trong xã hội tham gia bảo vệ và phát triển rừng ven biển góp phần thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm
vụ của Đề án.
7. Tổ chức thực hiện
a0 Các bộ, ngành Trung ương
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
+ Là cơ quan thường trực Đề án, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và các tỉnh ven biển tổ chức thực hiện có hiệu
quả Đề án này;
+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thẩm định các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển của các địa
phương;
+ Nghiên cứu, xây dựng chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển trình Thủ tướng Chính phủ ban hành
để hỗ trợ thực hiện Đề án;
+ Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Đề án này; đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính
phủ;
+ Ban hành các văn bản hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển;
+ Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương rà soát danh mục các dự án ưu tiên bảo vệ và phát triển rừng
ven biển để bố trí vốn đầu tư trong các chương trình, kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn 2015 – 2020;
Trong quá trình thực hiện Đề án này, nếu có vướng mắc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với
các bộ, ngành liên quan xử lý theo thẩm quyền; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối nhu cầu các nguồn vốn thực
hiện Đề án này;
+ Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển vào danh
mục ưu tiên được sử dụng vốn tài trợ, vốn vay quốc tế +WB, ADB, KfW,...0;
+ Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Đề
án này.
- Bộ Tài chính:
+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo nguồn vốn sự nghiệp
cho khoanh nuôi tái sinh rừng, khoán bảo vệ rừng, nghiên cứu khoa học và theo dõi diễn biến rừng ven biển theo Đề
án này;
+ Hướng dẫn, quản lý sử dụng các nguồn vốn thực hiện Đề án theo chức năng nhiệm vụ và quy định hiện hành.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường:
+ Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương rà soát danh mục các dự án có liên quan
đến bảo vệ và phát triển rừng ven biển theo nguồn vốn ứng phó biến đổi khí hậu gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ;
+ Phối hợp với các địa phương chỉ đạo, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vùng ven biển, bảo đảm ổn định, lâu
dài, đúng mục đích; hướng dẫn địa phương kiểm tra, thu hồi đất của tổ chức, cá nhân sử dụng trái phép diện tích đất
thuộc hành lang an toàn bảo vệ đê, diện tích quy hoạch trồng rừng ven biển nhưng sử dụng không hiệu quả hoặc
chuyển đổi sai mục đích để khôi phục và trồng lại rừng.
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Báo cáo 2 – Đánh giá tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở tỉnh Quảng Bình
- Các Bộ, ngành khác: Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan trong Đề
án này.
b0 Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng ven biển
- Chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng ven biển giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm
2030 của tỉnh;
- Chỉ đạo rà soát, lập các dự án đầu tư có liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng ven biển theo các nguồn vốn, gửi Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước khi phê duyệt.
c0 Chỉ đạo rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết thu hồi đối với những diện tích đất thuộc hành lang an
toàn bảo vệ đê, diện tích quy hoạch trồng rừng ven biển bị các tổ chức, cá nhân lấn chiếm, sử dụng trái phép, hoặc
những diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả để khôi phục và trồng lại rừng theo quy định.
d0 Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển được duyệt; hàng năm báo cáo
kết quả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
đ0 Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp trong xã hội về vai trò, chức năng của
rừng ven biển; vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng
phó với biến đổi khí hậu; tổ chức quản lý, bảo vệ rừng ven biển theo các quy định hiện hành.
Điề
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điề
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. THỦ
THỦ TƯỚ
TƯỚNG
PHÓ THỦ
THỦ TƯỚ
TƯỚNG
+đã
+đã ký0
Hoàng Trung Hả
Hải
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