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CHƯƠNG 1CHƯƠNG 1CHƯƠNG 1CHƯƠNG 1 GIGIGIGIỚI THIỆUỚI THIỆUỚI THIỆUỚI THIỆU    
1.11.11.11.1 GiGiGiGiớớớới thii  thii  thii  thiệệệệu chung và mu chung và mu chung và mu chung và mụụụục tiêu cc tiêu cc tiêu cc tiêu củủủủa đánh giá ta đánh giá ta đánh giá ta đánh giá t ình trình trình trình trạạạạ ng dng dng dng dễễễễ     bbbbịịịị     ttttổổổổn thương n thương n thương 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 diđa diđa diđa diệệệện, đa ngành và tn, đa ngành và tn, đa ngành và tn, đa ngành và tổổổổng thng thng thng thểểểể    trên cơ sở xem xét đồng thời các rủi ro về mặt lý sinh và kinh tế 
xã hội. Đánh giá tính ltính ltính ltính lộộộộ    didididiệệệện, tính nhn, tính nhn, tính nhn, tính nhạạạạy cy cy cy cảảảảm và khm và khm và khm và khảảảả    năng thích năng thích năng thích năng thích ứứứứng cng cng cng củủủủa các ha các ha các ha các hệệệệ    sinh thác, ngành kinh tsinh thác, ngành kinh tsinh thác, ngành kinh tsinh thác, ngành kinh tếếếế    và nhóm và nhóm và nhóm và nhóm 
xã hxã hxã hxã hộộộội tương i tương i tương i tương ứứứứng ng ng ng vvvvớớớới các di các di các di các dịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh tháisinh tháisinh tháisinh thái    (h(h(h(hệệệệ    sinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hộộộội)i)i)i). 

• Đưa ra nhĐưa ra nhĐưa ra nhĐưa ra nhữữữững sng sng sng sảảảản phn phn phn phẩẩẩẩm tri thm tri thm tri thm tri thứứứức c c c thithithithiếếếết tht tht tht thựựựựcccc    (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 thphương án thphương án thphương án thựựựực hic hic hic hiệệệện EbA khn EbA khn EbA khn EbA khảảảả    thi và phù hthi và phù hthi và phù hthi và phù hợợợợp vp vp vp vớớớới đi đi đi địịịịa a a a 
phươngphươngphươngphương. 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 nhnhnhnhữữữững ng ng ng khuykhuykhuykhuyếếếếnnnn    nghnghnghnghịịịị    phù hphù hphù hphù hợợợợp tp tp tp tạạạạo đio đio đio điềềềều kiu kiu kiu kiệệệện cho vin cho vin cho vin cho việệệệc thc thc thc thựựựực hic hic hic hiệệệện các hon các hon các hon các hoạạạạt đt đt đt độộộộng can thing can thing can thing can thiệệệệp trong tương lai p trong tương lai p trong tương lai p trong tương lai 
ccccủủủủa da da da dựựựự    án EbAán EbAán EbAán EbA trong giai đoạn 2014 2014 2014 2014 –    2018201820182018 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: 

 
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. 

 

1.21.21.21.2 GGGGiai đoiai đoiai đoiai đoạạạạn xác đn xác đn xác đn xác địịịịnh phnh phnh phnh phạạạạm vi ban đm vi ban đm vi ban đm vi ban đầầầầu u u u     

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 

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)
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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) 

ĐĐĐĐịịịịnh hưnh hưnh hưnh hướớớớng cng cng cng củủủủa các đa các đa các đa các đốốốối tác di tác di tác di tác dựựựự    án đán đán đán đốốốối vi vi vi vớớớới phi phi phi phạạạạm vi và khung nghiên cm vi và khung nghiên cm vi và khung nghiên cm vi và khung nghiên cứứứứuuuu    

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 vvvvốốốốn hin hin hin hiểểểểu biu biu biu biếếếết cơ bt cơ bt cơ bt cơ bảảảản và rõ ràngn và rõ ràngn và rõ ràngn 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) (a) (a) (a) EbAEbAEbAEbA    
ddddựựựựa trên via trên via trên via trên việệệệc sc sc sc sửửửử    ddddụụụụng mng mng mng mộộộột dt dt dt dịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái, và (2) Ebsinh thái, và (2) Ebsinh thái, và (2) Ebsinh thái, và (2) EbAAAA    đang giđang giđang giđang giảảảải quyi quyi quyi quyếếếết mt mt mt mộộộột vt vt vt vấấấấn đn đn đn đềềềề    do bido bido bido biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậu gây u gây u gây u gây 
ra hora hora hora hoặặặặc tác đc tác đc tác đc tác độộộộng nghiêm trng nghiêm trng nghiêm trng nghiêm trọọọọngngngng.   

• 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 tĐánh giá tĐánh giá tĐánh giá tình trình trình trình trạạạạng bng bng bng bịịịị    ttttổổổổn thương toàn tn thương toàn tn thương toàn tn thương toàn tỉỉỉỉnhnhnhnh thì cần 
phải xem xét đđđđầầầầyyyy    đđđđủủủủ    các hcác hcác hcác hệệệệ    sinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hộộộội quan tri quan tri quan tri quan trọọọọngngngng góp phần đáng kể vào sinh kế địa phương và kinh tế 
toàn tỉnh. Báo cáo VA sẽ đđđđềềềề    xuxuxuxuấấấất nht nht nht nhữữữững hong hong hong hoạạạạt đt đt đt độộộộng can thing can thing can thing can thiệệệệp EbA tip EbA tip EbA tip EbA tiềềềềm năngm năngm năngm 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 phBáo cáo VA phBáo cáo VA phBáo cáo VA phảảảải i i i đưa ra đưđưa ra đưđưa ra đưđưa ra đượợợợc các đc các đc các đc các đềềềề    xuxuxuxuấấấất (và ưu tiên) cho EbA phù ht (và ưu tiên) cho EbA phù ht (và ưu tiên) cho EbA phù ht (và ưu tiên) cho EbA phù hợợợợp có liên quanp có liên quanp có liên quanp 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 vcác vcác vcác vấấấấn đn đn đn đềềềề    tính ttính ttính ttính tổổổổn thương và áp ln thương và áp ln thương và áp ln thương và áp lựựựựcccc do biến đổi 
khí hậu gây ra, đồng thời các giải pháp này không chỉ đề cập đến các locác locác locác loạạạại hình thiên tai do hii hình thiên tai do hii hình thiên tai do hii hình thiên tai do hiệệệện tưn tưn tưn tượợợợng khí hng khí hng khí hng khí hậậậậu u u u 
ccccựựựực đoan gây rac đoan gây rac đoan gây rac đoan gây ra, mà còn cần đề cập đến ttttấấấất ct ct ct cảảảả    nhnhnhnhữữữững áp lng áp lng áp lng áp lựựựực tác đc tác đc tác đc tác độộộộng đng đng đng đếếếến n n n các các các các hhhhệệệệ    sinh thsinh thsinh thsinh thái do nhái do nhái do nhái do nhữữữững thay đng thay đng thay đng thay đổổổổi lâu i lâu i lâu i lâu 
dài tích ldài tích ldài tích ldài tích lũy mũy mũy mũy mà thànhà thànhà thànhà 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 ho(i) các ho(i) các ho(i) các hoạạạạt đt đt đt độộộộng can ng can ng can ng can 
thithithithiệệệệp nhp nhp nhp nhằằằằm tăng cưm tăng cưm tăng cưm tăng cườờờờng năng lng năng lng năng lng năng lựựựực thích c thích c thích c thích ứứứứng; (ii) các hong; (ii) các hong; (ii) các hong; (ii) các hoạạạạt đt đt đt độộộộng can thing can thing can thing can thiệệệệp nhp nhp nhp nhằằằằm qum qum qum quảảảản lý tính nhn lý tính nhn lý tính nhn lý tính nhạạạạy cy cy cy cảảảảm và (iii) các m và (iii) các m và (iii) các m và (iii) các 
hohohohoạạạạt đt đt đt độộộộng can thing can thing can thing can thiệệệệp nhp nhp nhp nhằằằằm hm hm hm hạạạạn chn chn chn chếếếế    và quvà quvà quvà quảảảản lý tính ln lý tính ln lý tính ln lý tính lộộộộ    didididiệệệện tn tn tn tạạạại thi thi thi thờờờời đii đii đii điểểểểm him him him hiệệệện tn tn tn tạạạại và trong tương laii và trong tương laii và trong tương laii và trong tương 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 nghi“nông nghi“nông nghi“nông nghiệệệệp thông minh p thông minh p thông minh p thông minh thích thích thích thích ứứứứng vng vng vng vớớớới bii bii bii biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậu”u”u”u” (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 đđđđầầầầu tư cơ su tư cơ su tư cơ su tư cơ sởởởở    hhhhạạạạ    ttttầầầầng thích ng thích ng thích ng thích ứứứứng vng vng vng vớớớới bii bii bii biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậuuuu. 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 đXác đXác đXác địịịịnh các hnh các hnh các hnh các hệệệệ    sinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trọọọọng trong khu ng trong khu ng trong khu ng trong khu vvvvựựựực đánh giá tc đánh giá tc đánh giá tc đánh giá tình trình trình trình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thương (n thương (n thương (n thương (bao gbao gbao gbao gồồồồm các dm các dm các dm các dịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh sinh sinh sinh 
thái gthái gthái gthái gắắắắn vn vn vn vớớớới xã hi xã hi xã hi xã hộộộội và phương pháp qui và phương pháp qui và phương pháp qui và phương pháp quảảảản lý các dn lý các dn lý các dn lý các dịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái đó)sinh thái đó)sinh thái đó)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. 

Xác đXác đXác đXác địịịịnh các tài snh các tài snh các tài snh các tài sảảảản xã hn xã hn xã hn xã hộộộội i i i –    bao gbao gbao gbao gồồồồm tài sm tài sm tài sm tài sảảảản hn hn hn hữữữữu hình và vô hình u hình và vô hình u hình và vô hình u hình và vô hình –    quan trquan trquan trquan trọọọọng ng ng ng đđđđốốốối vi vi vi vớớớới khu vi khu vi khu vi khu vựựựực c c c đánh giá tđánh giá tđánh giá tđánh giá tình trình trình trình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    
ttttổổổổn thươngn thươngn thươngn 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. 

Xác đXác đXác đXác địịịịnh các hnh các hnh các hnh các hệệệệ    sinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hộộộội quan tri quan tri quan tri quan trọọọọng ng ng ng     
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).  

1.31.31.31.3 MMMMô tô tô tô tảảảả     giai đogiai đogiai đogiai đoạạạạ n ln ln ln lậậậậ p kp kp kp kếếếế     hohohohoạạạạch dch dch dch d ựựựự    án cán cán cán cấấấấp tp tp tp t ỉỉỉỉnh nh nh 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 Chương Chương Chương 2 2 2 2 – HHHHồồồồ    sơ vsơ vsơ vsơ vềềềề    hhhhệệệệ    ththththốốốống xã hng xã hng xã hng xã hộộộội  i  i  i      

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 Chương Chương Chương     3 3 3 3 – HHHHồồồồ    sơ vsơ vsơ vsơ vềềềề    hhhhệệệệ    sinh thái sinh thái sinh thái 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 
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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 Chương Chương Chương     4 4 4 4 – HHHHồồồồ    sơ vsơ vsơ vsơ vềềềề    hhhhệệệệ    ththththốốốống kinh tng kinh tng kinh tng kinh tếếếế    

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 Chương Chương Chương     5 5 5 5 –    HHHHồồồồ    sơ vsơ vsơ vsơ vềềềề    hhhhệệệệ    sinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hộộộội i i i     

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:   

“nh“nh“nh“nhữữữững đơn vng đơn vng đơn vng đơn vịịịị    sinh sinh sinh sinh –    đđđđịịịịa a a a –    vvvvậậậật lý pht lý pht lý pht lý phứứứức tc tc tc tạạạạp cùng vp cùng vp cùng vp cùng vớớớới các chi các chi các chi các chủủủủ    ththththểểểể    xã hxã hxã hxã hộộộội, thi, thi, thi, thểểểể    chchchchếếếế    và các hovà các hovà các hovà các hoạạạạt đt đt đt độộộộng (kinh tng (kinh tng (kinh tng (kinh tếếếế) c) c) c) củủủủa chúng”a chúng”a chúng”a 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:   

    
    

Chương Chương Chương Chương     6 6 6 6 –    HHHHồồồồ    sơ vsơ vsơ vsơ vềềềề    khí hkhí hkhí hkhí hậậậậu u u u     

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.  

1.41.41.41.4 GGGGiai đoiai đoiai đoiai đoạạạạn đánh giá tn đánh giá tn đánh giá tn đánh giá t ình trình trình trình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị     ttttổổổổn thương cn thương cn thương cn thương cấấấấp tp tp tp t ỉỉỉỉnh nh nh nh         

Chương Chương Chương Chương     7 7 7 7 – TTTTáááác c c c đđđđộộộộng cng cng cng củủủủa bia bia bia biếếếến đn đn đn đổổổổi khí i khí i khí i khí hhhhậậậậuuuu    

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 Chương Chương Chương     8 8 8 8 – NNNNăăăăng lng lng lng lựựựực thích c thích c thích c thích ứứứứngngngng    

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.  

1.51.51.51.5 KKKKếếếết lut lut lut luậậậận và đn và đn và đn và đềềềề    xuxuxuxuấấấấtttt         

Chương Chương Chương Chương     9999    –    Đánh giá tĐánh giá tĐánh giá tĐánh giá tổổổổng thng thng thng thểểểể    tình trtình trtình trtình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thương và đn thương và đn thương và đn thương và đềềềề    xuxuxuxuấấấất các git các git các git các giảảảải pháp thích i pháp thích i pháp thích i pháp thích ứứứứng dng dng dng dựựựựa vào ha vào ha vào ha vào hệệệệ    sinh thái (EbA) sinh thái (EbA) sinh thái (EbA) 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.   

Xác định các 
HSTXH

Lập bản đồ các 
HSTXH 

Lựa chọn các 
HSTXH ưu tiên

Lập hồ sơ các 
HSTXH
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PHPHPHPHỤỤỤỤ    LLLLỤỤỤỤCCCC    1.1.1.1.1111:  :  :  :  DANH SÁCH CÁN BDANH SÁCH CÁN BDANH SÁCH CÁN BDANH SÁCH CÁN BỘỘỘỘ    TTTTỈỈỈỈNH QUNH QUNH QUNH QUẢẢẢẢNG BÌNH LÀM VING BÌNH LÀM VING BÌNH LÀM VING BÌNH LÀM VIỆỆỆỆC VC VC VC VỚỚỚỚI NHÓM DI NHÓM DI NHÓM DI NHÓM DỰỰỰỰ    ÁN ÁN ÁN ÁN     

T h á n g  1 2 / 2 0 1 5   

ThThThThờờờời gian và đi gian và đi gian và đi gian và địịịịa đia đia đia điểểểểm hm hm hm họọọọpppp    HHHHọọọọ    và tênvà tênvà tênvà tên    Cơ quan/ Đơn vCơ quan/ Đơn vCơ quan/ Đơn vCơ quan/ Đơn vịịịị    

14/12/2015  
Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng  

Đinh Huy Trí Phó Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 
Lê Thúc Định Giám đốc Trung tâm Cứu hộ  
Trần Xuân Mùi Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế  
Trần Hữu Hảo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình  

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

Phạm Văn Lương Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình  
Trần Mùi Sở GTVT tỉnh Quảng Bình  
Trương Thị Thanh Hoa Sở LĐTB & XH tỉnh Quảng Bình 
Lê Trá Khoái Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyển thông (TTTT) 

tỉnh Quảng Bình  
Hoàng Văn Tân Phó Giám đốc Ủy ban Dân tộc Miền núi Quảng Bình 
Đinh Huy Trí PGĐ VQG PNKB  
Ông Hoàng Văn Long Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình  
Ông Lê Văn Hòa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình 
Ông Trần Thanh Tuấn Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình  
Phan Đình Hùng Chi cục Biển và Hải đảo  
Phan Xuân Hào Sở TN&MT Quảng Bình  
Ngô Nữ Quỳnh Trang Sở KH&ĐT Quảng Bình  
Lã Thanh Huyền Sở KH&ĐT Quảng Bình 

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

Nguyễn Hoài Nam Phó Giám đốc 
Ngô Nữ Quỳnh Trang Trưởng phòng kinh tế đối ngoại 
Lã Thanh Huyền Phó phòng Kinh tế ngành 
Trần Anh Sơn Phòng Kế hoạch 

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

Phạm Văn Lương Phó Giám đốc 
Phan Xuân Hào Phòng Môi trường 
Đặng Thu Thủy Đa dạng sinh học 
Trương Thị Mai Thuyên Phòng Môi trường  
Hồ Thị Nhi Min Chi cục Biển và Hải đảo  

16/12/2015 (Sáng)  
Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình  
 

Trần Đình Du Phó Giám đốc 
Trần Đình Hiệp Phòng Kỹ thuật  

16/12/2015 (Chiều)  
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình  
 
 

Lê Quốc Cường Phó Giám đốc  
Trần Mùi Sở Giao thông vận tải Quảng Bình 
Phạm Hữu Chung Sở Giao thông vận tải Quảng Bình  
Phạm Duy Hùng Sở Giao thông vận tải Quảng Bình  

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

Nguyễn Tuấn Long Sở Giao thông vận tải Quảng Bình  

17/12/2015  
Sở TTTT tỉnh Quảng Bình 

Lê Trá Khoái Phó Giám đốc 
Nguyễn Đình Chiến Phòng kỹ thuật An toàn Môi trường 
Trần Đức Phú Phòng Kỹ thuật  
Nguyễn Ngọc Hải Phòng QL Thương mại 
Vũ Tuân Trung Phòng Quảng lý Công nghiệp 

17/12/2015  (10:00AM) 
Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình 

Trần Đình Dương Phó GĐ Sở LĐTBXH Quảng Bình  
Trương Thị Thanh Hoa Sở LĐTBXH Quảng Bình  
Nguyễn Hoài Phương Sở LĐTBXH Quảng Bình  

17/12/2015 (Chiều) 
Ủy ban Dân tộc miền núi tỉnh Quảng Bình  

Hoàng Văn Tân Phó Giám đốc 
Trần Hữu Linh Trưởng phòng Chính sách 
Nguyễn Minh Phương Trưởng phòng Tuyên truyền  

18/12/2015 (5:30 PM) Phạm Thành Trung Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình  



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

 

16 

 

PHPHPHPHỤỤỤỤ    LLLLỤỤỤỤCCCC    1.1.1.1.2222:  :  :  :  BBBBẢẢẢẢNG CÂU HNG CÂU HNG CÂU HNG CÂU HỎỎỎỎI BÁN CI BÁN CI BÁN CI BÁN CẤẤẤẤU TRÚC ĐU TRÚC ĐU TRÚC ĐU TRÚC ĐỂỂỂỂ    XÁC ĐXÁC ĐXÁC ĐXÁC ĐỊỊỊỊ NH PHNH PHNH PHNH PHẠẠẠẠM VI M VI M VI M VI DDDDỰỰỰỰ    ÁNÁNÁNÁN        

 

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. 

1.1.1.1. GIGIGIGIỚỚỚỚI THII THII THII THIỆỆỆỆU VU VU VU VỀỀỀỀ    DDDDỰỰỰỰ    ÁN, NHÓM VÀ HOÁN, NHÓM VÀ HOÁN, NHÓM VÀ HOÁN, NHÓM VÀ HOẠẠẠẠT ĐT ĐT ĐT ĐỘỘỘỘNG CNG CNG CNG CỦỦỦỦA NHÓM DA NHÓM DA NHÓM DA NHÓM DỰỰỰỰ    ÁN ÁN ÁN ÁN     

Quy trình sau đây được đưa ra giới thiệu:   

2.2.2.2. HHHHỎỎỎỎI VI VI VI VỀỀỀỀ    TÀI STÀI STÀI STÀI SẢẢẢẢN HN HN HN HỆỆỆỆ    SINH THÁI SINH THÁI SINH THÁI 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?  

3.3.3.3. HHHHỎỎỎỎI VI VI VI VỀỀỀỀ    CÁC TÀI SCÁC TÀI SCÁC TÀI SCÁC TÀI SẢẢẢẢN CHN CHN CHN CHỦỦỦỦ    YYYYẾẾẾẾU CU CU CU CỦỦỦỦA HA HA HA HỆỆỆỆ    THTHTHTHỐỐỐỐNG KINH TNG KINH TNG KINH TNG KINH TẾẾẾẾ        

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?  

ĐĐĐĐốốốối vi vi vi vớớớới các ngành i các ngành i các ngành i các ngành đưđưđưđượợợợc nêu tênc nêu tênc nêu tênc nêu 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?  

4.4.4.4. HHHHỎỎỎỎI VI VI VI VỀỀỀỀ    NGHÈO ĐÓI NGHÈO ĐÓI NGHÈO ĐÓI 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?  

5.5.5.5. HHHHỎỎỎỎI VI VI VI VỀỀỀỀ    KHÍ HKHÍ HKHÍ HKHÍ HẬẬẬẬU U U U     

• 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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6.6.6.6. HHHHỎỎỎỎI VI VI VI VỀỀỀỀ    CÁC KCÁC KCÁC KCÁC KẾẾẾẾ    HOHOHOHOẠẠẠẠCH HICH HICH HICH HIỆỆỆỆN CÓ N CÓ N CÓ N 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?  

7.7.7.7. HHHHỎỎỎỎI VI VI VI VỀỀỀỀ    NHNHNHNHẬẬẬẬN THN THN THN THỨỨỨỨC C C C     

CHÍNH QUYCHÍNH QUYCHÍNH QUYCHÍNH QUYỀỀỀỀN N N N     

• 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)?  

CCCCỘỘỘỘNG ĐNG ĐNG ĐNG ĐỒỒỒỒNG/ ĐNG/ ĐNG/ ĐNG/ ĐỊỊỊỊA PHƯƠNGA PHƯƠNGA PHƯƠNGA 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?  

8.8.8.8. KKKKẾẾẾẾT LUT LUT LUT LUẬẬẬẬN N N N     

• 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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PHPHPHPHỤỤỤỤ    LLLLỤỤỤỤCCCC    1.1.1.1.3333:  :  :  :  HƯHƯHƯHƯỚỚỚỚNG DNG DNG DNG DẪẪẪẪN BÁO CÁON BÁO CÁON BÁO CÁON BÁO CÁO    

 

1.1.1.1. NHNHNHNHỮỮỮỮNG HƯNG HƯNG HƯNG HƯỚỚỚỚNG DNG DNG DNG DẪẪẪẪN CHUNG N CHUNG N CHUNG N 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  

2.2.2.2. HƯHƯHƯHƯỚỚỚỚNG DNG DNG DNG DẪẪẪẪN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẤẤẤẤP TP TP TP TỈỈỈỈNH/ TNH/ TNH/ TNH/ TỪỪỪỪ    TRÊN XUTRÊN XUTRÊN XUTRÊN XUỐỐỐỐNG NG NG NG     

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 2CHƯƠNG 2CHƯƠNG 2CHƯƠNG 2 HHHHỒ SỒ SỒ SỒ SƠ MÔ TƠ MÔ TƠ MÔ TƠ MÔ TẢ TẢ TẢ TẢ TÌNH HÌNÌNH HÌNÌNH HÌNÌNH HÌNH XÃ HH XÃ HH XÃ HH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG ỘI TỈNH QUẢNG ỘI TỈNH QUẢNG ỘI TỈNH QUẢNG BÌNHBÌNHBÌNHBÌNH    
2.12.12.12.1 GiGiGiGiớớớới thii  thii  thii  thiệệệệuuuu        

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:   

“t“t“t“tậậậập hp hp hp hợợợợp các đơn vp các đơn vp các đơn vp các đơn vịịịị    sinh sinh sinh sinh –    đđđđịịịịa a a a –    vvvvậậậật lý cùng các tác nhân tht lý cùng các tác nhân tht lý cùng các tác nhân tht lý cùng các tác nhân thểểểể    chchchchếếếế    và xã hvà xã hvà xã hvà xã hộộộội và các hoi và các hoi và các hoi và các hoạạạạt đt đt đt độộộộng kinh tng kinh tng kinh tng kinh tếếếế    ccccủủủủa ha ha ha họọọọ” 

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:  

“Kh“Kh“Kh“Khảảảả    năng cnăng cnăng cnăng củủủủa cá nhân, nhóm và ca cá nhân, nhóm và ca cá nhân, nhóm và ca cá nhân, nhóm và cộộộộng đng đng đng đồồồồng trong ng trong ng trong ng trong ứứứứng phó và thích nghi vng phó và thích nghi vng phó và thích nghi vng phó và thích nghi vớớớới bi bi bi bấấấất kt kt kt kỳỳỳỳ    ssssứứứức ép bên ngoài nào đc ép bên ngoài nào đc ép bên ngoài nào đc ép bên ngoài nào đốốốối vi vi vi vớớớới sinh ki sinh ki sinh ki sinh kếếếế    
và phúc lvà phúc lvà phúc lvà phúc lợợợợi ci ci ci củủủủa ha ha ha họọọọ. Đi. Đi. Đi. Điềềềều này đưu này đưu này đưu này đượợợợc xác đc xác đc xác đc xác địịịịnh thông qua: i) snh thông qua: i) snh thông qua: i) snh thông qua: i) sựựựự    ssssẵẵẵẵn có cn có cn có cn có củủủủa các ngua các ngua các ngua các nguồồồồn ln ln ln lựựựực và; và quan trc và; và quan trc và; và quan trc và; và quan trọọọọng làng làng làng là, ii) quy, ii) quy, ii) quy, ii) quyềềềền hn hn hn hạạạạn n n n 
mà cácmà cácmà cácmà các    cá nhân và các nhóm có thcá nhân và các nhóm có thcá nhân và các nhóm có thcá nhân và các nhóm có thểểểể    titititiếếếếp cp cp cp cậậậận đưn đưn đưn đượợợợc các nguc các nguc các nguc các nguồồồồn ln ln ln lựựựực đó.”c đó.”c đó.”c 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.  

BBBBảảảảngngngng    2222....1111: : : : Ví dVí dVí dVí dụụụụ    vvvvềềềề    các quá trình tác các quá trình tác các quá trình tác các quá trình tác đđđđộộộộng đng đng đng đếếếến tình trn tình trn tình trn tình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thươngn thươngn thươngn thương    
Các quá trình Các quá trình Các quá trình Các quá trình ởởởở    ccccấấấấp đp đp đp địịịịa phươnga phươnga phươnga phương    Các quá Các quá Các quá Các quá trình trình trình trình ởởởở    ccccấấấấp cao hơnp cao hơnp cao hơnp cao hơn    

Tăng lao động di cư  Tăng dân số 

Giảm lao động sẵn có   Nhà nước tăng/ giảm cung cấp dịch vụ 

Mất các quyền về phong tục tập quán và thay đổi 
sang hệ thống sở hữu hiện đại 

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  

Tăng nhu cầu tiền mặt cho hoạt động kinh tế Thay đổi hệ thống pháp luật và hệ thống sở hữu 

Tăng chi phí đầu vào  
Giảm đa dạng sinh học và rừng/ mở rộng sản xuất nông 
nghiệp 

Tư nhân hóa đất đai và các nguồn lực/ mất sự 
tiếp cận với các nguồn lực công cộng 

Giảm kiến thức bản địa 

Phải chi trả cho nguồn lực và dịch vụ, với chi phí 
y tế và giáo dục tăng lên 

Đô thị hóa 

Yêu cầu về kỹ năng cao hơn đối với việc làm phi 
nông nghiệp 

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  

2.22.22.22.2 CCCCác yác yác yác yếếếếu tu tu tu tốốốố    xã hxã hxã hxã h ộộộội chính đi chính đi chính đi chính đốốốối vi vi vi vớớớới đánh giá i  đánh giá i  đánh giá i  đánh giá ởởởở    ccccấấấấp vp vp vp vĩ mô tĩ  mô tĩ  mô tĩ  mô tạạạại Qui Qui Qui Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

2 . 2 . 1 .2 . 2 . 1 .2 . 2 . 1 .2 . 2 . 1 .  TTTT ổổổổ n g  q u a n  n g  q u a n  n g  q u a n  n g  q u a n      
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.    

BBBBảảảảngngngng    2222....2222: : : : Phân tích xã hPhân tích xã hPhân tích xã hPhân tích xã hộộộội i i i ởởởở    ccccấấấấp vp vp vp vĩ mô vĩ mô vĩ mô vĩ mô và vi mô trong đánh giáà vi mô trong đánh giáà vi mô trong đánh giáà vi mô trong đánh giá    

Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá ởởởở    ccccấấấấp vp vp vp vĩ môĩ môĩ môĩ mô    Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá ởởởở    ccccấấấấp vi mô (cp vi mô (cp vi mô (cp vi mô (cộộộộng đng đng đng đồồồồng)ng)ng)ng)    

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 rộng; 
sắp xếp thứ tự ưu tiên 

Tập trung vào lập kế hoạch và hành động 

Dân số, mật độ dân số, tỷ lệ tăng dân số, di cư Dân số, tỷ lệ tăng dân số, di cư, phân bố các nhóm tuổi 
Các nhóm dễ bị tổn thương   
Người nghèo  

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 .2 . 2 . 2 .2 . 2 . 2 .2 . 2 . 2 .  H à n h  c h í n h  v à  q uH à n h  c h í n h  v à  q uH à n h  c h í n h  v à  q uH à n h  c h í n h  v à  q u ảảảả n  t rn  t rn  t rn  t r ịịịị         
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.Hình 2.Hình 2.Hình 2.1: 1: 1: 1: Các huyCác huyCác huyCác huyệệệện và trung tâm hành chính tn và trung tâm hành chính tn và trung tâm hành chính tn và trung tâm hành chính tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

 
2 . 2 . 3 .2 . 2 . 3 .2 . 2 . 3 .2 . 2 . 3 .  D â n  sD â n  sD â n  sD â n  s ốốốố     
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 2.2.3.1 2.2.3.1 2.2.3.1 THTHTHTHỰỰỰỰC TRC TRC TRC TRẠẠẠẠNGNGNGNG        

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.    

BBBBảảảảngngngng    2222....3333: : : : SSSSốốốố    lilililiệệệệu thu thu thu thốốốống kê dân sng kê dân sng kê dân sng kê dân sốốốố    các huycác huycác huycác huyệệệện cn cn cn củủủủa ta ta ta tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình, 2013ng Bình, 2013ng Bình, 2013ng Bình, 2013    

Tên thành phTên thành phTên thành phTên thành phốốốố/ / / / 
huyhuyhuyhuyệệệệnnnn    

DiDiDiDiệệệện tíchn tíchn tíchn tích    
SSSSốốốố    xãxãxãxã    

Dân sDân sDân sDân sốốốố    

hhhhaaaa    %%%%    TTTTổổổổng ng ng ng     %%%%    
NgưNgưNgưNgườờờờiiii////

kmkmkmkm2222    
NgưNgưNgưNgườờờời/ xãi/ xãi/ xãi/ xã    

TTTTổổổổng ng ng ng     806.613 100 159 863.350 100 107 5430 

Thành thThành thThành thThành thịịịị    

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 

HuyHuyHuyHuyệệệện nông thônn nông thônn nông thônn nông thôn 

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 

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 2.2Hình 2.2Hình 2.2Hình 2.2: : : : MMMMậậậật đt đt đt độộộộ    hhhhộộộộ    gia đgia đgia đgia đình theo xã, Quình theo xã, Quình theo xã, Quình theo xã, Quảảảảng Bình 2013ng Bình 2013ng Bình 2013ng Bình 2013    Hình 2.3Hình 2.3Hình 2.3Hình 2.3: : : : Phân bPhân bPhân bPhân bốốốố    dân cư nông thôn và thành thdân cư nông thôn và thành thdân cư nông thôn và thành thdân cư nông thôn và thành thịịịị    

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 2.2.3.2 2.2.3.2 2.2.3.2 XU HƯXU HƯXU HƯXU HƯỚỚỚỚNG DÂN SNG DÂN SNG DÂN SNG DÂN SỐỐỐỐ        

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 1995-
2010, 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. 

BiBiBiBiểểểểu đu đu đu đồồồồ    2222....1111: : : : TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ    tăng dân stăng dân stăng dân stăng dân sốốốố    ttttạạạại Qui Qui Qui Quảảảảng Bình, Hà Tng Bình, Hà Tng Bình, Hà Tng Bình, Hà Tĩnh, khu vĩnh, khu vĩnh, khu vĩnh, khu vựựựực Bc Bc Bc Bắắắắc Trung Bc Trung Bc Trung Bc Trung Bộộộộ    và và và và ccccảảảả    nưnưnưnướớớớc, c, c, c, giai đogiai đogiai đogiai đoạạạạn n n n 1995199519951995----2011201120112011    

 
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.    

BBBBảảảảngngngng    2222....4444: : : : Tình hình di cTình hình di cTình hình di cTình hình di cư tư tư tư tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình, 2007, 2007, 2007, 2007----2014201420142014    

Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ    di cư thudi cư thudi cư thudi cư thuầầầầnnnn    (%)(%)(%)(%)    
TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ    di cư theo đdi cư theo đdi cư theo đdi cư theo địịịịa a a a 

phươngphươngphươngphương    (%)(%)(%)(%)    
TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ    di cư theo tdi cư theo tdi cư theo tdi cư theo tỉỉỉỉnhnhnhnh    (%)(%)(%)(%)    

2005 -0,80 2,60 3,40 
2007 -2,40 3,30 5,70 
2008 -5,40 1,50 6,90 
2009 -9,60 1,90 11,50 
2010 -11,00 2,40 13,40 
2011 -6,3 4,00 10,30 
2012 0,00 7,60 7,60 
2013 -8,00 6,50 14,50 
2014 -5,70 5,80 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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BiBiBiBiểểểểu đu đu đu đồồồồ    2222....2222: : : : TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ    gia gia gia gia tăngtăngtăngtăng    dân sdân sdân sdân sốốốố    theo huytheo huytheo huytheo huyệệệện, tn, tn, tn, tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình ng Bình ng Bình ng Bình giai đogiai đogiai đogiai đoạạạạn n n n 2010201020102010----2013201320132013    

 
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.   

2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4. Các nhóm dCác nhóm dCác nhóm dCác nhóm dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thươngn thươngn thươngn thương    
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 2.2.4.1 2.2.4.1 2.2.4.1 NGƯNGƯNGƯNGƯỜỜỜỜI NGHÈOI NGHÈOI NGHÈOI 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).    

    

    

                                           
2
 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/vietnam-
moves-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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BiBiBiBiểểểểu đu đu đu đồồồồ    2222....3333: : : : TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ    hhhhộộộộ    nghèo và cnghèo và cnghèo và cnghèo và cậậậận nghèo theo huyn nghèo theo huyn nghèo theo huyn nghèo theo huyệệệện (2015)n (2015)n (2015)n (2015)    

 
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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BiBiBiBiểểểểu đu đu đu đồồồồ    2222....4444: T: T: T: Tỷỷỷỷ    llllệệệệ    nghèo nói chung so vnghèo nói chung so vnghèo nói chung so vnghèo nói chung so vớớớới ti ti ti tỷỷỷỷ    llllệệệệ    nghèo dân tnghèo dân tnghèo dân tnghèo dân tộộộộc thic thic thic thiểểểểu su su su sốốốố    (h(h(h(hộộộộ    gia đgia đgia đgia đình, 2015)ình, 2015)ình, 2015)ình, 2015)    

 
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. 

GiGiGiGiảảảảm nghèom nghèom nghèom nghèo    
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.   
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HìnhHìnhHìnhHình    2222.4a: .4a: .4a: .4a: Phân bPhân bPhân bPhân bốốốố    nghèonghèonghèonghèo    (% (% (% (% hhhhộộộộ    nghèonghèonghèonghèo) ) ) ) ttttạạạại Qui Qui Qui Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình, , , , 
2010201020102010    

Hình 2.4Hình 2.4Hình 2.4Hình 2.4b: b: b: b: Phân bPhân bPhân bPhân bốốốố    nghèonghèonghèonghèo    (% (% (% (% hhhhộộộộ    nghèonghèonghèonghèo) ) ) ) ttttạạạại Qui Qui Qui Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình, , , , 
2015201520152015    

Nguồn: Bản đồ do nhóm tư vấn thực hiện dựa trên những thông tin do Sở LĐTBXH cung cấp 

2.2.4.2 2.2.4.2 2.2.4.2 2.2.4.2 DÂN TDÂN TDÂN TDÂN TỘỘỘỘC THIC THIC THIC THIỂỂỂỂU SU SU SU SỔỔỔỔ6666     

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 2Hình 2Hình 2Hình 2.5: .5: .5: .5: Phân bPhân bPhân bPhân bốốốố    các nhóm dcác nhóm dcác nhóm dcác nhóm dân tân tân tân tộộộộc c c c tttthihihihiểểểểu u u u ssssốốốố    chính tchính tchính tchính tạạạại Qui Qui Qui Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng 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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BBBBảảảảngngngng    2222....5555: : : : Dân sDân sDân sDân sốốốố    các dân tcác dân tcác dân tcác dân tộộộộc thic thic thic thiểểểểu su su su sốốốố    ttttỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình, theo huyng Bình, theo huyng Bình, theo huyng Bình, theo huyệệệện (2007 và 2015)n (2007 và 2015)n (2007 và 2015)n (2007 và 2015)    

 

Nguồn: Các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình (2007)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HuyHuyHuyHuyệệệệnnnn    
ChChChChứứứứtttt    BruBruBruBru----Vân KiVân KiVân KiVân Kiềềềềuuuu    

MưMưMưMườờờờngngngng    KhácKhácKhácKhác    TTTTổổổổngngngng    
TTTTỔỔỔỔNGNGNGNG    

2015201520152015    SáSáSáSáchchchch    RúRúRúRúcccc    AremAremAremArem    MayMayMayMay    MãMãMãMã----liêliêliêliêngngngng    TTTTổổổổngngngng    Vân KiVân KiVân KiVân Kiềềềềuuuu    MacoongMacoongMacoongMacoong    KhuaKhuaKhuaKhua    TriTriTriTri    TTTTổổổổngngngng    

Thành thThành thThành thThành thịịịị                       

Tp. Đồng Hới                

Tx. Ba Đồn                 

HuyHuyHuyHuyệệệện nông n nông n nông n nông 
thôn thôn thôn thôn     

               

Minh Hóa 2579 437 7 1163 540 4726   4244  4244 37 52 9059 2377 

Tuyên Hóa 62    487 549   6  6 10 21 586 178 

Quảng Trạch                   

Bố Trạch  14  149   163 495 1848  72 2415 21 6 2605 688 

Quảng Ninh        2848    2848     834 

Lệ Thủy         4771    4771  2 4773 1262 

TTTTổổổổngngngng    (2007)(2007)(2007)(2007)    2655265526552655    437437437437    156156156156    1163116311631163    1027102710271027    5438543854385438    8114811481148114    1848184818481848    4250425042504250    72727272    14284 68686868    81818181    19871198711987119871        

TTTTổổổổngngngng    (2015) (2015) (2015) (2015)                         5848584858485848                    16425164251642516425            22285222852228522285    5339533953395339    
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2.2.4.3 2.2.4.3 2.2.4.3 2.2.4.3 SINH KSINH KSINH KSINH KẾẾẾẾ    VÀ TÌNH TRVÀ TÌNH TRVÀ TÌNH TRVÀ TÌNH TRẠẠẠẠNG DNG DNG DNG DỄỄỄỄ    BBBBỊỊỊỊ    TTTTỔỔỔỔN THƯƠNG N THƯƠNG N THƯƠNG 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. 

BBBBảảảảngngngng    2222....6666: : : : Lao đLao đLao đLao độộộộng và ving và ving và ving và việệệệc làm tc làm tc làm tc làm tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình (2010)ng Bình (2010)ng Bình (2010)ng Bình (2010)    

NgànhNgànhNgànhNgành    SSSSốốốố    lao đlao đlao đlao độộộộngngngng    %%%%    
Nông nghiệp và lâm nghiệp 255.347 56,2 
Thủy sản  42.150 9,4 
Xây dựng  18.574 4,1 
Khai khoáng – chế biến  45.786 10,0 
Thương mại – sửa chữa xe  34.753 7,6 
Nhà hàng khách sạn  9.206 2,0 
Giao thông, kho bãi, truyền thông 9.699 2,1 
Ngành khác 39.021 8,6 
TTTTỔỔỔỔNGNGNGNG    454.454.454.454.536536536536    100100100100    

Nguồn: Số liệu thống kê tỉnh Quảng Bình, 2010  
2.32.32.32.3 KKKKếếếết lut lut lut luậậậận và n và n và n và khuykhuykhuykhuyếếếến n n n nghnghnghnghịịịị         

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  

                                           
5Theo Tổ chức Lao động quốc tế, không đề cập đến giới hạn tuổi trên. 
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2.42.42.42.4 TTTTham khham khham khham khảảảảoooo        
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CHƯƠNG 3CHƯƠNG 3CHƯƠNG 3CHƯƠNG 3 HHHHỒ SỒ SỒ SỒ SƠ HƠ HƠ HƠ HỆ SINH THÁI TỆ SINH THÁI TỆ SINH THÁI TỆ SINH THÁI TỈNH QUẢNG BỈNH QUẢNG BỈNH QUẢNG BỈNH QUẢNG BÌNHÌNHÌNHÌNH    
3.13.13.13.1 GiGiGiGiớớớới thii  thii  thii  thiệệệệuuuu        

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:   

“t“t“t“tậậậập hp hp hp hợợợợp các đơn vp các đơn vp các đơn vp các đơn vịịịị    sinh sinh sinh sinh –    đđđđịịịịa a a a –    vvvvậậậật lý cùng các tác nhân tht lý cùng các tác nhân tht lý cùng các tác nhân tht lý cùng các tác nhân thểểểể    chchchchếếếế    và xã hvà xã hvà xã hvà xã hộộộội và các hoi và các hoi và các hoi và các hoạạạạt đt đt đt độộộộng (kinh tng (kinh tng (kinh tng (kinh tếếếế) c) c) c) củủủủa ha ha ha họọọọ”””” 

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:  

“Kh“Kh“Kh“Khảảảả    năng cnăng cnăng cnăng củủủủa cá nhân, nhóm và ca cá nhân, nhóm và ca cá nhân, nhóm và ca cá nhân, nhóm và cộộộộng đng đng đng đồồồồng trong trong trong trong ng ng ng ứứứứng phó và thích nghi vng phó và thích nghi vng phó và thích nghi vng phó và thích nghi vớớớới bi bi bi bấấấất kt kt kt kỳỳỳỳ    ssssứứứức ép bên ngoài nào đc ép bên ngoài nào đc ép bên ngoài nào đc ép bên ngoài nào đốốốối vi vi vi vớớớới sinh ki sinh ki sinh ki sinh kếếếế    
và phúc lvà phúc lvà phúc lvà phúc lợợợợi ci ci ci củủủủa ha ha ha họọọọ. Đi. Đi. Đi. Điềềềều này đưu này đưu này đưu này đượợợợc xác đc xác đc xác đc xác địịịịnh thông qua: i) snh thông qua: i) snh thông qua: i) snh thông qua: i) sựựựự    ssssẵẵẵẵn có cn có cn có cn có củủủủa các ngua các ngua các ngua các nguồồồồn ln ln ln lựựựực và;  và quan trc và;  và quan trc và;  và quan trc và;  và quan trọọọọng là , ii) quyng là , ii) quyng là , ii) quyng là , ii) quyềềềền mà n mà n mà n mà 
các cá nhân và các nhóm dân cư có thcác cá nhân và các nhóm dân cư có thcác cá nhân và các nhóm dân cư có thcác cá nhân và các nhóm dân cư có thểểểể    titititiếếếếp cp cp cp cậậậận đưn đưn đưn đượợợợc các nguc các nguc các nguc các nguồồồồnnnn    llllựựựực đó.”c đó.”c đó.”c đó.”(Adger and Kelly 1999).    

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.  

3.23.23.23.2 TTTTổổổổng quan vng quan vng quan vng quan vềềềề    các ycác ycác ycác yếếếếu tu tu tu tốốốố    sinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trọọọọng phng phng phng phụụụục vc vc vc vụụụụ    phân tích vphân tích vphân tích vphân tích vĩ mô tĩ  mô tĩ  mô tĩ  mô t ỉỉỉỉ nh Qunh Qunh Qunh Quảảảả ng Bìnhng Bìnhng Bìnhng 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.  

BBBBảảảảngngngng    3333....1111: : : : Phân tích hPhân tích hPhân tích hPhân tích hệệệệ    sinh thái trong đánh giá sinh thái trong đánh giá sinh thái trong đánh giá sinh thái trong đánh giá ởởởở    ccccấấấấp vp vp vp vĩ mô vĩ mô vĩ mô vĩ mô và vi môà vi môà vi môà vi mô    
Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá ởởởở    ccccấấấấp tp tp tp tỉỉỉỉnh nh nh nh     Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá ởởởở    ccccấấấấp đp đp đp địịịịa phương (ca phương (ca phương (ca phương (cộộộộng đng đng đng đồồồồng) ng) ng) ng)     

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 
rộng; sắp xếp thứ tự ưu tiên 

Tập trung vào lập kế hoạch và hành động 

Loại, số lượng và điều kiện của các hệ sinh thái chính 
của tỉnh 

Loại, số lượng và điều kiện của các hệ sinh thái địa phương 
ở địa bàn đánh giá vi mô 

Các hệ sinh thái đóng góp như thế nào vào nền kinh 
tế/ các ngành kinh tế chính của tỉnh, và hỗ trợ cho 
khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi với biến đổi 
khí hậu của tỉnh như thế nào 

Các hệ sinh thái địa phương hỗ trợ cho các sinh kế địa 
phương và khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi như thế 
nào 

Tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng 
của hệ sinh thái  

Tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng của hệ 
sinh thái 

Các hệ sinh thái được quản lý như thể nào ở quy mô 
cấp tỉnh  

Các hệ sinh thái được cộng đồng địa phương và các nhóm 
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?    

3.33.33.33.3 MMMMô tô tô tô tảảảả     vvvvềềềề     ttttựựựự     nhiên: đnhiên: đnhiên: đnhiên: địịịịa hình,  tha hình,  tha hình,  tha hình,  thổổổổ    nhưnhưnhưnhưỡỡỡỡng và khí hng và khí hng và khí hng và khí hậậậậu u u u     

3 . 3 . 1 .3 . 3 . 1 .3 . 3 . 1 .3 . 3 . 1 .  ĐĐĐĐ ịịịị a  h ì n h  a  h ì n h  a  h ì n h  a  h ì n h      
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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HìnhHìnhHìnhHình    3333....1111: : : : BBBBảảảản đn đn đn đồồồồ    đđđđộộộộ    cao tcao tcao tcao tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

 
3 . 3 . 2 .3 . 3 . 2 .3 . 3 . 2 .3 . 3 . 2 .  T hT hT hT h ổổổổ     n h ưn h ưn h ưn h ư ỡỡỡỡ n gn gn gn g     
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 đNhóm đNhóm đNhóm đấấấất cát (Arenosolst cát (Arenosolst cát (Arenosolst cát (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 đNhóm đNhóm đNhóm đấấấất mt mt mt mặặặặn (Saln (Saln (Saln (Salicfluvisols)icfluvisols)icfluvisols)icfluvisols)    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. 

ĐĐĐĐấấấất phù sa (Fluvisols)t phù sa (Fluvisols)t phù sa (Fluvisols)t 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 đNhóm đNhóm đNhóm đấấấất phèn (Thionic Fluvisols)t phèn (Thionic Fluvisols)t phèn (Thionic Fluvisols)t 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 đNhóm đNhóm đNhóm đấấấất gley (Umbric Gleysols)t gley (Umbric Gleysols)t gley (Umbric Gleysols)t 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 đNhóm đNhóm đNhóm đấấấất xám (Acrisols)t xám (Acrisols)t xám (Acrisols)t 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 đNhóm đNhóm đNhóm đấấấất đt đt đt đỏỏỏỏ    (Ferrasols)(Ferrasols)(Ferrasols)(Ferrasols)    chiếm 0,43% diện tích của toàn tỉnh.    

Nhóm đNhóm đNhóm đNhóm đấấấất t t t mmmmớớớới bii bii bii biếếếến đn đn đn đổổổổi (Cambisols)i (Cambisols)i (Cambisols)i (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 đNhóm đNhóm đNhóm đấấấất có tt có tt có tt có tầầầầng loang lng loang lng loang lng loang lổổổổ(Planosols )(Planosols )(Planosols )(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 đNhóm đNhóm đNhóm đấấấất tt tt tt tầầầầng mng mng mng mỏỏỏỏng (Lithosols)ng (Lithosols)ng (Lithosols)ng (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. 

HìnhHìnhHìnhHình    3333....2222: B: B: B: Bảảảản đn đn đn đồồồồ    ththththổổổổ    nhưnhưnhưnhưỡỡỡỡng tng tng tng tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    
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3 . 3 . 3 .3 . 3 . 3 .3 . 3 . 3 .3 . 3 . 3 .  K h í  hK h í  hK h í  hK h í  h ậậậậ uuuu     
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”.    

BBBBảảảảngngngng    3333....2222: : : : NhiNhiNhiNhiệệệệt đt đt đt độộộộ    trung bình các tháng ntrung bình các tháng ntrung bình các tháng ntrung bình các tháng năm 2012ăm 2012ăm 2012ăm 2012    ((((0000C)C)C)C)    

ThángThángThángTháng    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    
Trung Trung Trung Trung 
bìnhbìnhbìnhbình    

NhiNhiNhiNhiệt độệt độệt độệt 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 25252525,,,,1111    

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). 

BBBBảảảảngngngng    3333....3333: : : : LưLưLưLượợợợng mưa trung bng mưa trung bng mưa trung bng mưa trung bình hàng tháng nình hàng tháng nình hàng tháng nình hàng tháng nămămămăm    2012 (mm)2012 (mm)2012 (mm)2012 (mm)    

Tháng Tháng Tháng Tháng     1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    
Trung Trung Trung Trung 
bìnhbìnhbìnhbình    

LưLưLưLượợợợng ng ng ng 
mưamưamưamưa    

38,3 11,0 17,5 82,2 154,7 82,6 123,2 145,2 547,0 281,9 156,8 103,7 145145145145,,,,3333    

Nguồn: Niên giám Thống kê Quảng Bình 2013 
3.43.43.43.4 HHHHệệệệ    sinh thái tsinh thái tsinh thái tsinh thái tựựựự     nhiênnhiênnhiênnhiên    

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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HìnhHìnhHìnhHình    3333....3333: : : : HHHHệệệệ    sinh sinh sinh sinh thái thái thái thái ởởởở    QuQuQuQuảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng 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  3 . 4 . 1  3 . 4 . 1  3 . 4 . 1  C á c  hC á c  hC á c  hC á c  h ệệệệ     s i n h  t h á i  t r ê n  cs i n h  t h á i  t r ê n  cs i n h  t h á i  t r ê n  cs i n h  t h á i  t r ê n  c ạạạạ n  n  n  n      
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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HìnhHìnhHìnhHình    3333....4444: : : : Hình thHình thHình thHình thứứứức sc sc sc sửửửử    ddddụụụụng đng đng đng đấấấất tt tt tt tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

    
BBBBảảảảngngngng    3333....4444: : : : Hình thHình thHình thHình thứứứức sc sc sc sửửửử    ddddụụụụng đng đng đng đấấấấtttt    (2012(2012(2012(2012----2013)2013)2013)2013)    

SSSSửửửử    ddddụụụụng long long long loạạạại đi đi đi đấấấấtttt    
QuQuQuQuảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

HaHaHaHa    %%%%    
TTTTổổổổngngngng    806806806806....526526526526    100100100100    
Đất nông nghiệp 79.618 9,87 
Lâm nghiLâm nghiLâm nghiLâm nghiệệệệpppp    633633633633....522522522522    78787878,,,,55555555    
Nuôi trồng thủy sản 2.786 0,345 
Đất ở  5.285 0,655 
Đất đặc dụng/ đất để dành 27.068 3,01 
Đất phi nông nghiệp khác  21.104 2,61 
Đất không sử dụng  37.144 4,60 

     Nguồn: Số liệu thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2012 
    

BBBBảảảảngngngng    3333....5555: : : : DiDiDiDiệệệện tích ba lon tích ba lon tích ba lon tích ba loạạạại ri ri ri rừừừừngngngng, 2012, 2012, 2012, 2012    

    QuQuQuQuảảảảng ng ng ng BìnhBìnhBìnhBình        
TTTTổổổổng ding ding ding diệệệện tích rn tích rn tích rn tích rừừừừng (ha)ng (ha)ng (ha)ng (ha)    549549549549....540540540540    
Rừng đặc dụng (PNKB)   125.501 
Rừng phòng hộ  191.995 
Rừng sản xuất  257.404 
Tỷ lệ che phủ rừng (%) 70,1 
Phân bố   
 

Bố Trạch:       162.271 
Minh Hóa:      106.949 
Lệ Thủy:           96.828 
Quảng Ninh:   88.523 
Tuyên Hóa:      82.936  

Nguồn: Bộ NN&PTNT- FIPI, 2012 

    

BBBBảảảảngngngng    3333....6666: : : : Thay đThay đThay đThay đổổổổi vi vi vi vềềềề    didididiệệệện tích rn tích rn tích rn tích rừừừừngngngng    các năm các năm các năm các năm 1998199819981998----2005200520052005----2012201220122012    

TTTTỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    1998199819981998    2005200520052005    2012201220122012    
Diện tích cây rừng (ha) 473.287 517.363 549.540 
Rừng tự nhiên (ha) 452.634 452.285 456.536 
Rừng trồng (ha) 20.652 65.0787 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 Hình Hình Hình 3333....5555: Hi: Hi: Hi: Hiệệệện trn trn trn trạạạạng rng rng rng rừừừừng tng tng tng tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

 

 
 

HHHHệệệệ    sinh thái hang đsinh thái hang đsinh thái hang đsinh thái hang độộộộng ng ng ng     

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 .3 . 3 . 4 .3 . 3 . 4 .3 . 3 . 4 .  HHHH ệệệệ     s i n h  t h á i  n ưs i n h  t h á i  n ưs i n h  t h á i  n ưs i n h  t h á i  n ư ớớớớ c  n gc  n gc  n gc  n g ọọọọ tttt     
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.     

HHHHệệệệ    sinh thái sôngsinh thái sôngsinh thái sôngsinh 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). 

BBBBảảảảngngngng    3333....7777: : : : ĐĐĐĐặặặặc đic đic đic điểểểểm cm cm cm củủủủa các sông chính ta các sông chính ta các sông chính ta các sông chính tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

SôngSôngSôngSông    
ChiChiChiChiềềềều dàiu dàiu dàiu dài    

(k(k(k(km)m)m)m)    
DiDiDiDiệệệện tích lưu vn tích lưu vn tích lưu vn tích lưu vựựựựcccc    

(km(km(km(km2222))))    
Nhánh sông bNhánh sông bNhánh sông bNhánh sông bậậậậc 1c 1c 1c 1    

Lưu lưLưu lưLưu lưLưu lượợợợng hàng nămng hàng nămng hàng nămng hàng năm    
Wo (10Wo (10Wo (10Wo (106666mmmm3333    ))))    

Gianh 121 4.462 13 10.895,0 
Kiến Giang (Nhật Lệ) 59 2.652 8 4.772,0 
Ròon 21 275 3 607,6 
Lý Hòa 22 177 3 318,0 
Dinh 37 212 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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HìnhHìnhHìnhHình    3333....6666: : : : BBBBảảảản đn đn đn đồồồồ    hhhhệệệệ    ththththốốốống sông và nhánh sông ng sông và nhánh sông ng sông và nhánh sông ng sông và nhánh sông ởởởở    ttttỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

 

BiBiBiBiềềềều đu đu đu đồồồồ    3.13.13.13.1: : : : HHHHồồồồ    sơ theo chisơ theo chisơ theo chisơ theo chiềềềều du du du dọọọọc các con sông chính cc các con sông chính cc các con sông chính cc các con sông chính củủủủa ta ta ta tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảngngngng    Bình Bình Bình Bình     

 

HHHHệệệệ    sinh thái hsinh thái hsinh thái hsinh thái hồồồồ        

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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BBBBảảảảngngngng    3333....8888: : : : Danh sách các hDanh sách các hDanh sách các hDanh sách các hồồồồ    chính chính chính chính ởởởở    ttttỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình có dung tích hng Bình có dung tích hng Bình có dung tích hng Bình có dung tích hơn 1 triơn 1 triơn 1 triơn 1 triệệệệu mu mu mu m3333    

TTTTTTTT    Tên hTên hTên hTên hồồồồ    
VVVVịịịị    trítrítrítrí    Dung tíchDung tíchDung tíchDung tích    

(mil.m(mil.m(mil.m(mil.m3333))))    Xã Xã Xã Xã     HuyHuyHuyHuyệệệện n n n     

1 Buoi Roi Quảng Hợp Quảng Trạch 1.100 

2 Vực Tròn Quảng Hợp Quảng Trạch 52.000 

3 Sông Thai Quảng Kim Quảng Trạch 9.250 

4 Mũi Rồng Quảng Tiên Quảng Trạch 1.100 

5 Bàu Sen Sen Thuy Lệ Thủy 1.250 

6 Von Tiên  Quảng Lưu Quảng Trạch 1.100 

7 Trung Thuần Quảng Thạch Quảng Trạch 4.530 

8 Tiên Lang Quảng Liên Quảng Trạch 16.570 

9 Khe Ngang  Phúc Trạch Quảng Trạch 1.710 

10 Vực Sanh Hạ Trạch Quảng Trạch 3.120 

11 Đồng Ran Bắc Trạch  Quảng Trạch 5.250 

12 Mù U Thanh Trạch Quảng Trạch 2.750 

13 Vực Nồi Vạn Trạch Bố Trạch 11.200 

14 Thác Chuối Phú Định Bố Trạch 34.060 

15 Đập Đá Mài TT. Nông trường Việt Trung Bố Trạch 3.200 

16 Tràm Tuan Lộc Ninh TP. Đồng Hới 3.000 

17 Bàu Tró Phường  Hải Thành TP. Đồng Hới 3.600 

18 Phú Vinh Phường Đồng Sơn TP. Đồng Hới 22.000 

19 Ray Ho Nghĩa Ninh TP. Đồng Hới 1.500 

20 Đồng Sơn Nghĩa Ninh TP. Đồng Hới 2.500 

21 Điều Gà Vĩnh Ninh Quảng Ninh 1.610 

22 Rào Đá Trường Xuân Quảng Ninh 84.000 

23 Cẩm Ly Ngân Thủy Lệ Thủy 42.000 

24 Phú Hoà Phú Thủy Lệ Thủy 8.640 

25 Châu Xá Mai Thủy Lệ Thủy 1.350 

26 An Mã Kim Thủy Lệ Thủy 67.846 

27 Vũng Mồ Thái Thủy Lệ Thủy 1.600 

28 Tiền  Phong  Thái Thủy Lệ Thủy 1.500 

29 Đập Làng My Thuy Lệ Thủy 1.500 

30 Minh Tiến Tân Thủy Lệ Thủy 1.700 

31 Thanh Sơn Thái Thủy Lệ Thủy 6.000 

TTTTổổổổngngngng 398.536398.536398.536398.536    

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 .3 . 3 . 5 .3 . 3 . 5 .3 . 3 . 5 .  HHHH ệệệệ     s i n h  t h á i  cs i n h  t h á i  cs i n h  t h á i  cs i n h  t h á i  c ửửửử a  s ô n g  a  s ô n g  a  s ô n g  a  s ô n g      
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 3.8Hình 3.8Hình 3.8Hình 3.8: : : : Âu thuyÂu thuyÂu thuyÂu thuyềềềền mn mn mn mớớớới i i i ởởởở    hhhhạạạạ    du sông Rdu sông Rdu sông Rdu sông Rooooòn. òn. òn. òn.     

 
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 .3 . 3 . 6 .3 . 3 . 6 .3 . 3 . 6 .  HHHH ệệệệ     s i n h  t h á i  v e n  b is i n h  t h á i  v e n  b is i n h  t h á i  v e n  b is i n h  t h á i  v e n  b i ểểểể nnnn     
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.  

HHHHệệệệ    ssssinh thái bãi cát và inh thái bãi cát và inh thái bãi cát và inh thái bãi cát và đđđđụụụụn n n n cátcátcátcát    

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.  

 

HìnhHìnhHìnhHình    3333....9999: : : : ĐĐĐĐặặặặc đic đic đic điểểểểm tiêu bim tiêu bim tiêu bim tiêu biểểểểu cu cu cu củủủủa ha ha ha hệệệệ    ththththốốốống cát ven bing cát ven bing cát ven bing cát ven biểểểểnnnn    
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HìnhHìnhHìnhHình    3333....10101010: : : : Cây tràm Cây tràm Cây tràm Cây tràm ởởởở    rrrrừừừừng phòng hng phòng hng phòng hng phòng hộộộộ    venvenvenven    bibibibiểểểển tn tn tn tạạạại thôn Vi thôn Vi thôn Vi thôn Vĩnh Sĩnh Sĩnh Sĩnh Sơn, xơn, xơn, xơn, xã Quã Quã Quã Quảảảảng Đông ng Đông ng Đông ng Đông     

 
San hôSan hôSan hôSan 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.   

ThThThThảảảảm cm cm cm cỏỏỏỏ    bibibibiểểểểnnnn    

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.     

3.53.53.53.5 TTTThích hích hích hích ứứứứng cng cng cng củủủủa ha ha ha hệệệệ     sinh thái và thích sinh thái và thích sinh thái và thích sinh thái và thích ứứứứng dng dng dng d ựựựựa vào ha vào ha vào ha vào hệệệệ    sinh thái sinh thái sinh thái 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:  

• DiDiDiDiệệệện tích cn tích cn tích cn tích củủủủa ha ha ha hệệệệ    sinh thái sinh thái sinh thái sinh thái (diện tích càng lớn thì sẽ càng thích nghi)  

• SSSSựựựự    kkkkếếếết nt nt nt nốốốối ci ci ci củủủủa các ha các ha các ha các hệệệệ    ssssinh thái vinh thái vinh thái vinh thái vớớớới ci ci ci cảảảảnh quannh quannh quannh 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 Đa Đa Đa ddddạạạạng loài và gen trong hng loài và gen trong hng loài và gen trong hng loài và gen trong hệệệệ    sinh tháisinh tháisinh tháisinh thái    (hệ thống càng đa dạng thì khả năng thích ứng càng cao) 

• Đa dĐa dĐa dĐa dạạạạng vng vng vng vềềềề    phát sinh giphát sinh giphát sinh giphát sinh giốốốống loàing loàing loàing 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)   

• GiGiGiGiảảảảm chm chm chm chứứứức năng cc năng cc năng cc năng củủủủa loàia loàia loàia 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:  

• ĐĐĐĐặặặặc đic đic đic điểểểểm vm vm vm vốốốốn có cn có cn có cn có củủủủa loàia loàia loàia 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 hoTính linh hoTính linh hoTính linh hoạạạạt vt vt vt vềềềề    sinh thái csinh thái csinh thái csinh thái củủủủa loàia loàia loàia 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  

    

BBBBảảảảngngngng    3333....9999: : : : BBBBảảảảng tóm tng tóm tng tóm tng tóm tắắắắt các đt các đt các đt các đặặặặc đic đic đic điểểểểm chínhm chínhm chínhm chính    ccccủủủủa các ha các ha các ha các hệệệệ    sinh thái csinh thái csinh thái csinh thái củủủủa ta ta ta tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình ng Bình ng Bình ng Bình đđđđểểểể    thích thích thích thích ứứứứng dng dng dng dựựựựa vào ha vào ha vào ha vào hệệệệ    sinh tháisinh tháisinh tháisinh thái    

KiKiKiKiểểểểu hu hu hu hệệệệ    sinh tháisinh tháisinh tháisinh thái    SSSSốốốố    lưlưlưlượợợợngngngng    HiHiHiHiệệệện trn trn trn trạạạạng và nguy cơ chínhng và nguy cơ chínhng và nguy cơ chínhng và nguy cơ chính    Tình trTình trTình trTình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thương vn thương vn thương vn thương vềềềề    khí hkhí hkhí hkhí hậậậậu chu chu chu chủủủủ    yyyyếếếếuuuu    

Rừng cây thường 
xanhđộ cao 
>700m  

37.000 ha 
(bao gồm 
5.000 ha 
Calocedrus) 

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. 

Rừng trên núi đá 
vôi độ cao >700m  

3.000 ha 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. 

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.  

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.  
 

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 
thường xanh độ 

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

Điều kiện khí hậu có thể là quá khô nóng đối với 
một số loài, do ngày nóng hơn và số ngày nóng 
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KiKiKiKiểểểểu hu hu hu hệệệệ    sinh tháisinh tháisinh tháisinh thái    SSSSốốốố    lưlưlưlượợợợngngngng    HiHiHiHiệệệện trn trn trn trạạạạng và nguy cơ chínhng và nguy cơ chínhng và nguy cơ chínhng và nguy cơ chính    Tình trTình trTình trTình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thương vn thương vn thương vn thương vềềềề    khí hkhí hkhí hkhí hậậậậu chu chu chu chủủủủ    yyyyếếếếuuuu    

cao  
<700m 

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.  

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  

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.  

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  
 

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.  

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. 

Ao, hồ và đầm  
phá 

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

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.     

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.  
 

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 Chỉ còn lại diện tích rất nhỏ, tuy vậy vẫn 
bị người dân chặt phá để làm củi đốt. 

Diện tích còn lại nhỏ làm giảm đáng kể khả năng 
thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Hệ sinh thái bãi 
cát và đụn cát  

35.000 ha 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.  

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 xác 
định 

Chưa xác định – những căn cứ vào xu thế 
chung của Việt Nam có thể dự đoán là 
tương đối suy thoái. 

SLR,  nước đục hơn sau bão.  

San hô  Chưa xác 
định  

Chưa xác định – những căn cứ vào xu thế 
chung của Việt Nam có thể dự đoán là 
tương đối suy thoái.  

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 trưTrong trưTrong trưTrong trườờờờng hng hng hng hợợợợp này, đa php này, đa php này, đa php này, đa phầầầần các hn các hn các hn các hệệệệ    sinh thái vùng thsinh thái vùng thsinh thái vùng thsinh thái vùng thấấấấp trp trp trp trũng vũng vũng vũng và vùng ven bià vùng ven bià vùng ven bià vùng ven biểểểển đn đn đn đềềềều không có điu không có điu không có điu không có điềềềều kiu kiu kiu kiệệệện tn tn tn tốốốốt nht nht nht nhấấấất đt đt đt đểểểể    
cung ccung ccung ccung cấấấấp các dp các dp các dp các dịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái giúp thích sinh thái giúp thích sinh thái giúp thích sinh thái giúp thích ứứứứng vng vng vng vớớớới bii bii bii biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậu và bu và bu và bu và bảảảản thân các hn thân các hn thân các hn thân các hệệệệ    sinh thái csinh thái csinh thái csinh thái cũng không thũng không thũng không thũng không thểểểể    ttttồồồồn tn tn tn tạạạại i i i 
trưtrưtrưtrướớớớc nhc nhc nhc nhữữữững tác đng tác đng tác đng tác độộộộng cng cng cng củủủủa tình tra tình tra tình tra tình trạạạạng suy thoái như hing suy thoái như hing suy thoái như hing suy thoái như hiệệệện này và kn này và kn này và kn này và kếếếết ht ht ht hợợợợp vp vp vp vớớớới bii bii bii biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậuuuu....        
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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 trưTrong trưTrong trưTrong trườờờờng hng hng hng hợợợợp này, rp này, rp này, rp này, rừừừừng vng vng vng vẫẫẫẫn cung cn cung cn cung cn cung cấấấấp p p p 
đưđưđưđượợợợc các dc các dc các dc các dịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trọọọọng và có thng và có thng và có thng và có thểểểể    góp phgóp phgóp phgóp phầầầần xây dn xây dn xây dn xây dựựựựng năng lng năng lng năng lng năng lựựựực thích c thích c thích c thích ứứứứng vng vng vng vớớớới bii bii bii biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậu nu nu nu nếếếếu đưu đưu đưu đượợợợc c c c 
ququququảảảản lý hin lý hin lý hin lý hiệệệệu quu quu quu quảảảả.  .  .  .   

3.63.63.63.6 KKKKếếếết lut lut lut luậậậận và n và n và n và KhuyKhuyKhuyKhuyếếếến n n n nghnghnghnghịịịị         

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:  

3.6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1. PhPhPhPhụụụục hc hc hc hồồồồi các loài ti  các loài ti  các loài ti  các loài tựựựự    nhiên cnhiên cnhiên cnhiên củủủủa ra ra ra rừừừừng ven bing ven bing ven bing ven biểểểển n n 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.     

HìnhHìnhHìnhHình    3.113.113.113.11: : : : HìnhHìnhHìnhHình    ảảảảnh nh nh nh Google Earth Google Earth Google Earth Google Earth hhhhệệệệ    sinh thái đsinh thái đsinh thái đsinh thái đụụụụn cát khu vn cát khu vn cát khu vn cát khu vựựựực Nam Đc Nam Đc Nam Đc Nam Đồồồồng Hng Hng Hng Hớớớới, ti, ti, ti, tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình, ng Bình, ng Bình, ng Bình,                                                                                                                                                                                                                                             
didididiệệệện tích vùng vát có xu hưn tích vùng vát có xu hưn tích vùng vát có xu hưn tích vùng vát có xu hướớớớng mng mng mng mởởởở    rrrrộộộộng ng ng ng ra vùng đra vùng đra vùng đra vùng đấấấất canh tác t canh tác t canh tác t 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.     
3.6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.2. QuQuQuQuảảảả n lý và phn lý và phn lý và phn lý và phụụụục hc hc hc hồồồồi  hi  hi  hi  h ệệệệ     ththththốốốống san hô và thng san hô và thng san hô và thng san hô và thảảảảm cm cm cm cỏỏỏỏ    bibibibiểểểển n n n giúp tăng khgiúp tăng khgiúp tăng khgiúp tăng khảảảả     năng thích năng thích năng thích năng thích ứứứứng cng cng cng củủủủa hoa hoa hoa hoạạạạt t t t 

đđđđộộộộng đánh bng đánh bng đánh bng đánh bắắắắt tht tht tht thủủủủy sy sy sy sảảảản gn gn gn gầầầần bn bn bn bờờờờ        
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.  

3.6.3.3.6.3.3.6.3.3.6.3. Duy trì/ phDuy trì/ phDuy trì/ phDuy trì/ phụụụục hc hc hc hồồồồi  dòng chi  dòng chi  dòng chi  dòng chảảảảy ty ty ty tựựựự     nhiên cnhiên cnhiên cnhiên củủủủa sông a sông a sông 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.  

3.6.4.3.6.4.3.6.4.3.6.4. SSSSựựựự    kkkkếếếết nt nt nt nốốốối ci  ci  ci  cảảảảnh quan cnh quan cnh quan cnh quan củủủủa ra ra ra rừừừừng trên cng trên cng trên cng trên cạạạạ n n n 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. 
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BCA, WWF, Đại học Stockholm (2013). Lập bản đồ Hệ sinh thái tại Việt Nam.  

Bezuijen, M. R., Morgan, C., và Mather, R. J. (2011). Đánh giá nhanh tình trạng dễ bị tổn thương của sinh cảnh ven biển 
và các loài được lựa chọn đối với rủi ro về BĐKH tại Chanthaburi và Trat (Thailand), Koh Kong và Kampot 
(Cambodia), và Kien Giang, Ben Tre, Soc Trang and Can Gio (Việt Nam). Gland, Thụy sỹ: IUCN > Tải về (5 MB) 

Bickford, D., S. D. Howard, D. J. J. Ng và J. A. Sheridan (2010), Tác động của BĐKH đến các loài lưỡng cư và bò sát ở khu 
vực Đông Nam Á. Đa dạng sinh học và Bảo tồn 19: 1043–1062.  

Bobenrieth, M.E., Sun, K., Kong, K. và Mather, M. (2012). Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương Năng lực của Koh Kong 
và các tỉnh Kampot, Cam-pu-chia, Gland, Thụy Sỹ: IUCN. 36 pp. > Tải về  (1.45 MB) 

CEE, 2011, Trung tâm Kỹ thuật Môi trường, Công ty Môi trường và Tài nguyên miền Nam 

Chou, L.M., Tuan, V.S., PhilReefs, Yeemin, T., Cabanban, A., Suharsono, & Kessna, I. (2002). Hiện trạng của các rạn san 
hô ở Khu vực Đông Nam Á. In C. Wilkinson (Ed.), Hiện trạng của các rạn san hô trên thế giới: 2002 (pp. 123-152): Viện 
Nghiên cứu Khoa học biển Úc.  

Sở NN&PTNT 2015. Lập kế hoạch rừng phòng hộ. 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập VQG Phong Nha – Kẻ Bảng. 12/12/ 2001. Lưu từ bản 
22/01/2008. Trích ngày 24/2/ 2008. 
Dudgeon, D. 2007. Cuốn theo dòng chảy: Sự nóng lên toàn cầu và thách thức duy trì các hệ thống sinh thái sông trong 
một châu Á gió mùa. Khoa học và công nghệ nước: Nguồn cấp nước 7: 69-80.  

Gebert, R (ed). (2012). Giới-Nghèo-Dân tộc thiểu số: thách thức của công tác lập kế hoạch bảo tồn bao gồm yếu tố xã 
hội của PNKB.  

Golovatch S, Geoffroy JJ & Vandenspiegel D. (2013). Về nhiều giống mới của họ động vật nhiều chân ở Việt Nam (Động 
vật nhiều chân: cuốn chiếu). Chọn lọc động vật chân khớp, 22(3): 201-206. Clark, B. (2013). 

Haus T., Vogt M., Forster B., Thanh Vu N., and Ziegler T. (2009). Mật độ số lượng và phân bố của các loài linh trưởng 
vùng rừng núi đá vôi Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Quảng Bình, miền Trung Việt Nam. Tạp chí linh trưởng học 
quốc tế 30:301–312. 

Hubner, A và Trương Sĩ Hồng Châu (biên tập).(2013). Du lịch bền vững. Johnson, tôi, và Nguyễn Thị Ngọc Anh (biên 
tập). (2012). 

Hubner, A., Phong, L. T., Chau, T. S. H. (2014). Quản lý tốt và phát triển du lịch ở những vùng được bảo vệ: Vườn quốc 
gia Phong Nha-Kẻ Bàng, miền Trung Việt Nam. Koedoe, 56(2). 

ISPONRE 2009.  Báo cáo đánh giá về biến đổi khí hậu Hà Tĩnh.   



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

52 
 

Đánh giá tổng quan bảo tồn của IUCN, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng http://www.worldheritageoutlook.iucn.org. 
Tháng 3/2015. 

Le Trong D., Do Tuoc, Dinh Huy Tri, Le Thuc Dinh và Dang Ngoc Kien (2009). Điều tra vượn mũi trằng ở rừng vùng 
đệm U Bò, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Fauna and Flora 
International (FFI) - Chương trình linh trưởng Việt Nam. 

Bộ NN&PTNT (2014), Tái cấu trúc lâm nghiệp quốc gia, Hà Nội. 

Bộ NN&PTNT-FIPI (2012) 

Moulds, T.A., Pham, D.S., Mouritz, R. (2010) Khảo sát ban đầu hệ động vật tại khu di sản thế giới, Việt Nam. Báo cáo cho 
GIZ chưa xuất bản, 10/2010, trang 34.  

National Geographic (2011) "Hang động lớn nhất thế giới tìm thấy ở Việt Nam". Tin tức hàng ngày National Graphic. 
3/1/2011. Trích ra từ 7/4/2013. 

Nguyễn Quang My và Howard Limbert. (1993). Hệ thống núi đá vôi Karst nhiệt đới tại Việt Nam. Đại học Hà Nội 

Nguyệt, N.T., và Hoàng, H.D.C. (2014) Khảo sát rừng ngập mặn tỉnh Quảng Bình  

Phạm Khang. (1985). "Sự phát triển của sinh cảnh núi đá vôi Karst tại Việt Nam”. Acta Geologica Polonica. 35 (3-4). 
trang 305–319. 

Cục thống kê tỉnh Quảng Bình, 2014,  

Rosen, E. (2014) Hệ thống hang động lớn nhất Việt Nam bị đe dọa do xây dựng cáp treo, The Guardian, 3/12/2014. 

Schmitt, K. Albers T., Pham T.T., và Dinh, S.C. (2013) 

Thích ứng theo khu vực và thích ứng tổng hợp đối với biến đổi khí hậu của khu vực rừng ngập mặn tỉnh Sóc Trăng, 
Việt Nam , GIZ  

Thanh, T.T., Hoang, H.D.C., và Thai, P.H. (2006) Khảo sát rừng ngập mặn cửa sông Gianh  

Timmins, R. J., Do Tuoc, Trinh Viet Cong và D. K. Hendrichson. (1999). Đánh giá ban đầu về Tầm quan trọng của công 
tác bảo tồn và các ưu tiên bảo tồn tại khu vực VQG PNKB tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. FFI, Chương trình Đông Dương, 
Hà Nội 

Trần, V.D.; Phinn, S., và Roelfsema, C.  (2012) Lập bản đồ các rạn san hô của Việt Nam sử dụng vệ tinh có độ phân giải 
cao và số liệu khảo sát thực địa 2012 AARS. Tác giả: dien.tran@uqconnect.edu.au, Asian Journal of Geoinformatics, 
Vol.12,No.2 (2012)  

Tuấn, V.S., Ben, H.X., Long, N.V., & Hoang, P.K. (2005) Hiện trạng các rạn san hô khu vực Đông Nam Á: Việt Nam. In, 
Japan Wildlife(pp. 95-112). 

Tuấn, V.S., Yet, N.H., Long, N.V. Báo cáo quốc gia về các rạn san hô biển Đông – Việt Nam UNEP 

Tuan, V.S., Long, N.V., Ben, H.X., Hoang, P.K., & Tuyen, H.T. (2008). Giám sát các rạn san hô ở vùng biển Việt Nam: 1994-
2007.In (p. 105). Nha Trang: Viện Hải Dương học .  

Viet Nature (2013) Kế hoạch hành động đẩy mạnh thực thi luật bản vệ rừng và quản lý động thực vật hoang dã tại VQG 
PNKB, tỉnh Quảng Bình. 

Wikramanayake, E.D. và cộng sự. (2002). Khu vực sinh thái biển Ấn Độ - Thái Bình Dương: Đánh giá bảo tồn. Island 
Press, New York. ISBN 1-55963-923-7 

Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (2013) Khảo sát thực thi luật bảo vệ rừng và hiện trạng quản lý động thực vật 
hoang dã khu vực VQG PNKB, tỉnh Quảng Bình. 

Worboys, G. (2012) Báo cáo Lập kế hoạch quản lý di sản thế giới VQG PNKB .IUCN, Gland.  

Trao danh hiệu di sản, đánh giá kỹ thuật IUCN; VQG PNKB, pgs.53-55" (PDF).IUCN. 28/02/ 2008. 
  



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

53 
 

CHƯƠNG 4CHƯƠNG 4CHƯƠNG 4CHƯƠNG 4 HHHHỒ SỒ SỒ SỒ SƠ MÔ TƠ MÔ TƠ MÔ TƠ MÔ TẢ KINH TẾ Ả KINH TẾ Ả KINH TẾ Ả KINH TẾ TTTTỈNH QUẢỈNH QUẢỈNH QUẢỈNH QUẢNG BÌNH PHNG BÌNH PHNG BÌNH PHNG BÌNH PHỤC VỤ THÍCỤC VỤ THÍCỤC VỤ THÍCỤC VỤ THÍCH H H H ỨNG DỰA VỨNG DỰA VỨNG DỰA VỨNG DỰA VÀÀÀÀO O O O                                             
HHHHỆ SINH THÁI Ệ SINH THÁI Ệ SINH THÁI Ệ SINH THÁI ((((EBAEBAEBAEBA))))    

4.14.14.14.1 GiGiGiGiớớớới thii  thii  thii  thiệệệệuuuu        

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.  

4.24.24.24.2 CCCCác yác yác yác yếếếếu tu tu tu tốốốố    kinh tkinh tkinh tkinh tếếếế     chính cchính cchính cchính cầầầần đánh giá EbA tn đánh giá EbA tn đánh giá EbA tn đánh giá EbA t ỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảả ng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình         

4 . 2 . 1 .4 . 2 . 1 .4 . 2 . 1 .4 . 2 . 1 .  TTTT ổổổổ n g  q u a n  c á c  c â u  hn g  q u a n  c á c  c â u  hn g  q u a n  c á c  c â u  hn g  q u a n  c á c  c â u  h ỏỏỏỏ i  n g h i ê n  ci  n g h i ê n  ci  n g h i ê n  ci  n g h i ê n  c ứứứứ u  v à  su  v à  su  v à  su  v à  s ốốốố     l il il il i ệệệệ u  u  u  u      

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 .4 . 2 . 2 .4 . 2 . 2 .4 . 2 . 2 .  TTTT ổổổổ n g  q u a n  vn g  q u a n  vn g  q u a n  vn g  q u a n  v ềềềề     h ih ih ih i ệệệệ n  t rn  t rn  t rn  t r ạạạạ n g  v à  n g  v à  n g  v à  n g  v à  c ơ  cc ơ  cc ơ  cc ơ  c ấấấấ u  cu  cu  cu  c ủủủủ a  na  na  na  n ềềềề n  k i n h  tn  k i n h  tn  k i n h  tn  k i n h  t ếếếế     tttt ỉỉỉỉ n h  n h  n h  n h      

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 

                                           
6 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.  
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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.    

BBBBảảảảngngngng    4444....1111: : : : Các hoCác hoCác hoCác hoạạạạt đt đt đt độộộộng kinh tng kinh tng kinh tng kinh tếếếế    cơ bcơ bcơ bcơ bảảảản theo ngành cn theo ngành cn theo ngành cn theo ngành củủủủa ta ta ta tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìng Bìng Bìng Bình nămnh nămnh nămnh năm    2014201420142014    

Ngành Ngành Ngành Ngành     HoHoHoHoạạạạt đt đt đt độộộộng ng ng ng     Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    (tri(tri(tri(triệệệệu u u u VND, 2014)VND, 2014)VND, 2014)VND, 2014)    
XXXXếếếếp p p p 

hhhhạạạạngngngng    

NLTSNLTSNLTSNLTS     (10(10(10(10.258..258..258..258.958)958)958)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 nghiCông nghiCông nghiCông nghiệệệệpppp     (9.723.(9.723.(9.723.(9.723.327)327)327)327)     

Chế biến Vật liệu xây dựng (xi măng) 2.990.894 2 

 Chế biến lương thực thực phẩm (gồm có 
bia) 1.082.792 

8 

 Chế biến gỗ 1.920.652 5 

Xây dXây dXây dXây dựựựựngngngng     (4.485.(4.485.(4.485.(4.485.047)047)047)047)     

 Cơ sở hạ tầng dân sự 2.412.140 3 

DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ       

 Bán lẻ 12.943.000 1 

 Du lịch 1.254.000 9 

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.       

BBBBảảảảng ng ng ng 4444....2222: : : : Lao đLao đLao đLao độộộộng và tng và tng và tng và tỷỷỷỷ    llllệệệệ    lao đlao đlao đlao độộộộng trong các ngành tng trong các ngành tng trong các ngành tng trong các ngành tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình ng Bình ng Bình ng Bình năm năm năm năm 2010201020102010    

NgànhNgànhNgànhNgành    
SSSSốốốố    lao đlao đlao đlao độộộộngngngng    

(ngư(ngư(ngư(ngườờờời)i)i)i)    
%%%%    

Nông lâm nghiệp 255.347 56,2 
Thủy sản  42.150 9,4 
Xây dựng  18.574 4,1 
Công nghiệp – khai khoáng  45.786 10,0 
Bán lẻ - sửa chữa xe  34.753 7,6 
Nhà hàng khách sạn  9.206 2,0 
Giao thông, kho bãi, truyền thông 9.699 2,1 
Khác  39.021 8,6 
TTTTỔỔỔỔNG NG NG NG     454.536454.536454.536454.536    100100100100    

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 nông-
lâm-thủy sản và dịch vụ, và tăng 200% trong ngành công nghiệp.     
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BBBBảảảảngngngng    4444....3333: : : : ThThThThốốốống kê lao đng kê lao đng kê lao đng kê lao độộộộng theo ngành cng theo ngành cng theo ngành cng theo ngành củủủủa ta ta ta tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    giai đogiai đogiai đogiai đoạạạạnnnn    2005200520052005----2010201020102010    

    Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    2005200520052005    2010201020102010    
TTTTỉỉỉỉ    llllệệệệ    thay đthay đthay đthay đổổổổiiii    

((((%%%%))))    

1.  1.  1.  1.  Lao đLao đLao đLao độộộộng theo ngành ng theo ngành ng theo ngành ng theo ngành     Người    410,410,410,410,5555    454,454,454,454,5555    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. 2. 2. 2. ChChChChủủủủ    ssssửửửử    ddddụụụụng lao đng lao đng lao đng lao độộộộng ng ng ng     %%%%    100100100100    100100100100    - 

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. 3. 3. 3. Năng suNăng suNăng suNăng suấấấất lao đt lao đt lao đt lao độộộộng ng ng ng ****    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%.      

BBBBảảảảngngngng    4444....4444: : : : Tình hình sTình hình sTình hình sTình hình sửửửử    ddddụụụụng đng đng đng đấấấất tt tt tt tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    nămnămnămnăm    2013201320132013    

TTTTTTTT    SSSSử dụng ử dụng ử dụng ử dụng     
DiDiDiDiện tíchện tíchện tíchện tích    

(ha)(ha)(ha)(ha)    
%%%%    

 TTTTổngổngổngổng    806806806806....527527527527    100100100100    

1111    ĐĐĐĐẤT NÔNG NGHIỆPẤT NÔNG NGHIỆPẤT NÔNG NGHIỆPẤT NÔNG NGHIỆP    716716716716....802802802802    88888888,,,,9999    

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 

    

2222    ĐĐĐĐẤT PHI NÔNG NGHIỆPẤT PHI NÔNG NGHIỆPẤT PHI NÔNG NGHIỆPẤT PHI NÔNG NGHIỆP    55555555....181181181181 6666,,,,8888    

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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TTTTTTTT    SSSSử dụng ử dụng ử dụng ử dụng     
DiDiDiDiện tíchện tíchện tíchện tích    

(ha)(ha)(ha)(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 Sông và mặt nước đặc biệt 17.969 2,2 

2.6 Khác 39 0,0 

    

3333    ĐĐĐĐẤT TRỐNGẤT TRỐNGẤT TRỐNGẤT TRỐNG    34343434....664664664664 4444,,,,3333    

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 

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”.   

HìnhHìnhHìnhHình    4444.1: .1: .1: .1: MMMMụụụục đích sc đích sc đích sc đích sửửửử    ddddụụụụng đng đng đng đấấấất chính tt chính tt chính tt chính tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình, 2010, 2010, 2010, 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.  

BBBBảảảảngngngng    4444....5555: : : : Đóng góp Đóng góp Đóng góp Đóng góp vào vào vào vào GDPGDPGDPGDP    ttttỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    theo khu vtheo khu vtheo khu vtheo khu vựựựực kinh tc kinh tc kinh tc kinh tếếếế    nămnămnămnăm    2013 (t2013 (t2013 (t2013 (tỉỉỉỉ    VND)VND)VND)VND)    

SSSSởởởở    hhhhữữữữuuuu    
Nhà Nhà Nhà Nhà 

nưnưnưnướớớớcccc    

Ngoài Nhà nưNgoài Nhà nưNgoài Nhà nưNgoài Nhà nướớớớcccc    

TTTTỔỔỔỔNGNGNGNG    NgànhNgànhNgànhNgành        TTTTậậậập thp thp thp thểểểể    Tư nhânTư nhânTư nhânTư nhân    HHHHộộộộ    gia đgia đgia đgia đìnhìnhìnhình    NưNưNưNướớớớc c c c 
ngoàingoàingoàingoài    

TỔNG 7.748 170 17.653 12.483 5,9 38.061 
Tỷ lệ % 23 0,6 44 32,4 0,07 100 
Công nghiệp  787,3 38,9 6.428 2.462 5,9 9.723 
Bán lẻ  1.146 15 4.413 7.369   
Nhà ở/ lưu trú 44 - 312 898   

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.    

BBBBảảảảngngngng    4444....6666: : : : Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị, xu hư, xu hư, xu hư, xu hướớớớng và sng và sng và sng và sảảảản phn phn phn phẩẩẩẩm xum xum xum xuấấấất kht kht kht khẩẩẩẩu cu cu cu củủủủa ta ta ta tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảngngngng    nămnămnămnăm    2013201320132013    

Ngành hàng Ngành hàng Ngành hàng Ngành hàng     2013201320132013    %%%%    
Xu hưXu hưXu hưXu hướớớớngngngng        

5 năm5 năm5 năm5 năm    
SSSSảảảản phn phn phn phẩẩẩẩm chính m chính m chính m chính     

Khai khoáng và công nghiệp nặng  649 0,5 Biến đổi Titan, xi măng  
Thủ công và công nghiệp nhẹ  31.825 23,0 Tăng   
Nông nghiệp 77.698 56,2 Giảm  Cao su  
Lâm nghiệp 24.222 17,5 Tăng  Gỗ miếng, gỗ dăm 
Thủy sản  3.916 2,8 Biến đổi  Tôm, mực và các đông lạnh  
TTTTỔỔỔỔNGNGNGNG    138138138138....310310310310    100100100100            

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 .4 . 2 . 3 .4 . 2 . 3 .4 . 2 . 3 .  P h á t  t r iP h á t  t r iP h á t  t r iP h á t  t r i ểểểể n  k i n h  tn  k i n h  tn  k i n h  tn  k i n h  t ếếếế :  h i:  h i:  h i:  h i ệệệệ u  q uu  q uu  q uu  q u ảảảả     v à  kv à  kv à  kv à  k ếếếế     h oh oh oh o ạạạạ c h  c h  c h  c h      

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. 

BBBBảảảảngngngng    4444....7777: : : : HiHiHiHiệệệệu quu quu quu quảảảả    kinh tkinh tkinh tkinh tếếếế    ttttỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình ng Bình ng Bình ng Bình giai đogiai đogiai đogiai đoạạạạn n n n 2011201120112011----2015 2015 2015 2015 và mvà mvà mvà mụụụục tiêu đc tiêu đc tiêu đc tiêu đếếếến năm n năm n năm n năm 2020202020202020    

ChChChChỉỉỉỉ    ssssốốốố        
2011201120112011----2015201520152015    2020202020202020    

MMMMụụụục tiêuc tiêuc tiêuc tiêu    Thành tThành tThành tThành tựựựựu u u u     MMMMụụụục tiêu c tiêu c tiêu c tiêu     
Tăng trưởng GDP hằng năm 12-13% 6,5 8,5-9 
GDP theo đầu người USD 14-1600 USD 1240 USD 30-3200 
Tổng GDP     
Doanh thu nông sản nông nghiệp 2.500 tỉ  VND 2.745  tỉ VND 8.000 tỉ VND 
Tăng trưởng về giá trị nông – lâm – ngư nghiệp mỗi 
năm (%) 

4,5-5 4,2 4-4,5 

Tăng trưởng về giá trị công nghiệp mỗi năm (%) 21-22 9.1 11-11,5 
Tăng trưởng về giá trị dịch vụ mỗi năm (%)  12-12,5 6,7 9-9,5 
Nông – lâm - ngư nghiệp  (% GDP) 16,5 24,6 20 
Công nghiệp/xây dựng  (%GDP) 43 24,9 28 
Dịch vụ (% GDP)  40,5 50,5 52 
Sản xuất lương thực (tấn) 28.000  29.800  n/a 
Tạo việc làm trong năm (việc làm)  3.200  3.100  3.200  
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ChChChChỉỉỉỉ    ssssốốốố        
2011201120112011----2015201520152015    2020202020202020    

MMMMụụụục tiêuc tiêuc tiêuc tiêu    Thành tThành tThành tThành tựựựựu u u u     MMMMụụụục tiêu c tiêu c tiêu c tiêu     
Tỷ lệ giảm nghèo (%) 3,5-4 4,0 2-3 
Đáp ứng tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe quốc gia (% số 
xã)  

80-85 80,5 90,6 

Học hết tiểu học (% số học sinh) 100 100 100 
Người lao động qua đào tạo (%)  50-60 60 65 
Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới  20 21,3 50 
Tiếp cận với nước sạch ở đô thị (% dân số) 95 96 97 
Tiếp cận với nước sạch ở nông thôn (% dân số) 75-80 84,3 90 
Độ che phủ của rừng (%) 67,5-68,5 68 69-70 
MMMMụụụục c c c tiêu mtiêu mtiêu mtiêu mớớớới cho giai đoi cho giai đoi cho giai đoi cho giai đoạạạạn 2016n 2016n 2016n 2016----2020202020202020       
Vốn đầu tư xã hội    60.000 tỉ VND 
Tiếp cận mạng lưới điện quốc gia  

  
99,8% hộ gia 

đình 
Giường bệnh/nghìn người    25,5 
Tham gia bảo hiểm sức khỏe    > 80% 

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.   

BBBBảảảảng ng ng ng 4444....8888: : : : Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắt các dt các dt các dt các dựựựự    án trong Kán trong Kán trong Kán trong Kếếếế    hohohohoạạạạch Phát trich Phát trich Phát trich Phát triểểểển KT n KT n KT n KT ----    XH cXH cXH cXH củủủủa Qua Qua Qua Quảảảảng Bình, 2011ng Bình, 2011ng Bình, 2011ng Bình, 2011----2020202020202020    

NgànhNgànhNgànhNgành    SSSSốốốố    ddddựựựự    ánánánán    
Ngân sáchNgân sáchNgân sáchNgân sách    
(t(t(t(tỉỉỉỉ    VND)VND)VND)VND)    

%%%%    Ghi chúGhi chúGhi chúGhi chú    

Công nghiệp và điện  75 11.376 27,4 Giày dép, xi măng, 18 nhà máy điện 
Nông – lâm – ngư nghiệp  

17 3.200 7,7 
Rừng, cao su, hồ đập, giảm thiểu rủi ro thiên tai, 
chế biển thủy sản; 32 xã nghèo ven biển 

Vận tải 33 9.224 22,2 Đường xá (làm mới, nâng cấp), cầu cống 
Thương mại, dịch vụ 

18 5.629 13,5 
Phát trển du lịch sinh thái và khu nghỉ dưỡng sinh 
thái  

An ninh quốc phòng  3 530 1,3 Tuần tra đường biên giới; tập huấn nghiệp vụ 
Cơ sở hạ tầng công cộng  

34 6.485 15,6 
Khu đô thị mới, khu công nghiệp mới, nhà cửa, cấp 
nước  

Thông tin/liên lạc 8 1.615 3,9 Kết nối internet, đường dây cố định  
Giáo dục 7 1.040 2,5 Xây dựng và nâng cấp hệ thống trường học 
Y tế 9 965 2,3 Xây dựng, nâng cấp và trang bị các bệnh viện 
Văn hóa, thể thao  

11 1.496 3,6 
Sân gôn, khu giải trí (Bảo Ninh), cảng biển (Hải 
Ninh), khôi phục các nơi tưởng niệm 

TTTTỔỔỔỔNGNGNGNG    215215215215    41.56441.56441.56441.564    100100100100        

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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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 Cây hàng năm Cây hàng năm 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 Lúa Lúa 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.  

BBBBảảảảngngngng    4444....9999: : : : SSSSảảảản xn xn xn xuuuuấấấấtttt    lúa glúa glúa glúa gạạạạo to to to tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình, theo huyng Bình, theo huyng Bình, theo huyng Bình, theo huyệệệệnnnn    nămnămnămnăm    2013201320132013    

VVVVụ mụ mụ mụ mùaùaùaùa    TTTTổngổngổngổng    Đông xuân Đông xuân Đông xuân Đông xuân     ĐĐĐĐầu hầu hầu hầu hèèèè    HèHèHèHè    

HuyHuyHuyHuyệnệnệnện    
DiDiDiDiện ện ện ện 
tíchtíchtíchtích    

(ha)(ha)(ha)(ha)    

SSSSản ản ản ản 
lưlưlưlượng ợng ợng ợng 
(t/ha)(t/ha)(t/ha)(t/ha)    

DiDiDiDiện ện ện ện 
tíchtíchtíchtích    

(ha)(ha)(ha)(ha)    

SSSSản ản ản ản 
lưlưlưlượng ợng ợng ợng 
(t/ha)(t/ha)(t/ha)(t/ha)    

DiDiDiDiện ện ện ện 
tíchtíchtíchtích    

(ha)(ha)(ha)(ha)    

SSSSản ản ản ản 
lưlưlưlượng ợng ợng ợng 
(t/ha)(t/ha)(t/ha)(t/ha)    

DiDiDiDiện ện ện ện 
tíchtíchtíchtích    

(ha)(ha)(ha)(ha)    

SSSSản ản ản ản 
lưlưlưlượng ợng ợng ợng 
(t/ha)(t/ha)(t/ha)(t/ha)    

Tp. Đồng Hới 1.864 4,1 982 5,5 881 3,6 0 0 

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 

TTTTổng ổng ổng ổng     53535353....606606606606        29292929....034034034034        24242424....046046046046        516516516516        

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.    

BBBBảảảảngngngng    4444....10101010: : : : ThiThiThiThiệệệệt ht ht ht hạạạại do bão li do bão li do bão li do bão lũ gây ra ũ gây ra ũ gây ra ũ gây ra ởởởở    ttttỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình, 1989, 1989, 1989, 1989----2010201020102010    

ThiThiThiThiệệệệt t t t 
hhhhạạạại/nămi/nămi/nămi/năm    

DiDiDiDiệệệện tích ngn tích ngn tích ngn tích ngậậậập úng p úng p úng p úng     Nông trNông trNông trNông trạạạại ngi ngi ngi ngậậậập úngp úngp úngp úng    

1989198919891989    28.500 10.299 

1990199019901990    15.000 2.605 

1991199119911991    12.300 1.970 

1992199219921992    8.918 - 

1993199319931993    3.871 2.253 

1994199419941994    - - 

1995199519951995    4.178 4.648 

1996199619961996    4.479 997 

1997199719971997    - 2.141 

1998199819981998    - - 

1999199919991999    - - 

2000200020002000    4.555 1.540 

2001200120012001    6.685 - 

2002200220022002    322 439 

2003200320032003    - 559 

2004200420042004    7.827 - 

2005200520052005    550 1.346 

2006200620062006    7.039 1.957 

2007200720072007    8.701 3.372 

2008200820082008    501.8 4.426 

2009200920092009    386 3.819 

2010201020102010    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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BBBBảảảảngngngng    4444....11111111: : : : Các diCác diCác diCác diệệệện tích cây trn tích cây trn tích cây trn tích cây trồồồồng chính khác trong năm và năng sung chính khác trong năm và năng sung chính khác trong năm và năng sung chính khác trong năm và năng suấấấất tính theo huyt tính theo huyt tính theo huyt tính theo huyệệệện n n n nămnămnămnăm    2013201320132013    

Cây trCây trCây trCây trồng ồng ồng ồng     NgôNgôNgôNgô    KhoaiKhoaiKhoaiKhoai    SSSSắnắnắnắn    LLLLạcạcạcạc    

HuyHuyHuyHuyệnệnệnện    
DiDiDiDiện tích ện tích ện tích ện tích 

(ha)(ha)(ha)(ha)    

Năng Năng Năng Năng 
susususuất ất ất ất 

(t/ha)(t/ha)(t/ha)(t/ha)    

DiDiDiDiện tích ện tích ện tích ện tích 
(ha)(ha)(ha)(ha)    

Năng Năng Năng Năng 
susususuất ất ất ất 

(t/ha)(t/ha)(t/ha)(t/ha)    

DiDiDiDiện tích ện tích ện tích ện tích 
(ha)(ha)(ha)(ha)    

Năng Năng Năng Năng 
susususuất ất ất ất 

(t/ha)(t/ha)(t/ha)(t/ha)    

DiDiDiDiện tích ện tích ện tích ện tích 
(ha)(ha)(ha)(ha)    

Năng Năng Năng Năng 
susususuất ất ất ất 

(t/ha)(t/ha)(t/ha)(t/ha)    

T.p Đồng Hới  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   

Quảng Trạch 340 4,6 877 7,8 571 8,6   

Bố Trạch 1160 5,4 435 7,1 3278 23,8   

Quảng Ninh 360 3,5 191 7,4 403 19,0   

Lệ Thuỷ 264 2,8 820 6,1 870 12,3   

TTTTổng ổng ổng ổng     4497449744974497    3333,,,,7777    3732373237323732    7777,,,,4444    5843584358435843    18181818,,,,5555    6500650065006500    2,2,2,2,7777    

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và 2015 của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình 

Các loCác loCác loCác loạạạại cây tri cây tri cây tri cây trồồồồng khácng khácng khácng 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 Cây lâu Cây lâu Cây lâu nămnămnămnăm    

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 Chăn nuôi gia súc Chăn nuôi gia súc 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.   



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

62 
 

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 sTài sTài sTài sảảảản rn rn rn rừừừừng cng cng cng củủủủa ta ta ta tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng 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.     

BBBBảảảảngngngng    4444....12121212: : : : TTTTỷỷỷỷ    llllệệệệ    3 lo3 lo3 lo3 loạạạại ri ri ri rừừừừng tng tng tng tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    nămnămnămnăm    2014201420142014    
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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.      
    

BBBBảảảảngngngng    4444....13131313: : : : Các đơn vCác đơn vCác đơn vCác đơn vịịịị    ququququảảảản lý n lý n lý n lý rrrrừừừừng tng tng tng tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình, 2014, 2014, 2014, 2014    

LoLoLoLoạạạại hình qui hình qui hình qui hình quảảảản lýn lýn lýn lý    Cơ quan quCơ quan quCơ quan quCơ quan quảảảản lýn lýn lýn lý    
Diên tích Diên tích Diên tích Diên tích 

(ha)(ha)(ha)(ha)    
TTTTổổổổng ding ding ding diệệệện tích n tích n tích n tích 

(ha)(ha)(ha)(ha)    
%%%%    

I. BQL rừng đặc dụng VQG PNKB 126.168 
126.304 21,4 

Rừng lịch sử văn hóa  136 
II. Doanh nghiệp Lâm nghiệp Nhà 
nước 

Công ty Long Đại  91.834 
124.365 21,1 

Công ty Bắc Quảng Bình  32.531 
III. BQL rừng phòng hộ BQL rừng phòng hộ Minh Hóa 19.713 

148.306 25,2 

BQL rừng phòng hộ Tuyên Hóa 28.905 
BQL rừng phòng hộ Quảng Trạch  12.295 
BQL rừng phòng hộ Đồng Hới 2.968 
BQL rừng phòng hộ Long Đại  38.027 
BQL rừng phòng hộ Ba Rền 11.849 
BQL Rừng Phòng hộ Đồng Châu 18.327 
BQL rừng phòng hộ ven biển 
Quảng Bình 

11.513 

IV. Đơn vị công an, quốc phòng 3.946 0,7 
V. Hộ gia đình  110.950 18,8 
VI. Chưa phân bổ   68.658  11,7 
VII. Xã 2.390 0,4 
VIII. Các tổ chức khác 4.029 0,7 
TTTTổổổổng ding ding ding diệệệện tích rn tích rn tích rn tích rừừừừng cng cng cng củủủủa Qua Qua Qua Quảảảảng Bình ng Bình ng Bình ng Bình     588588588588....948948948948    100100100100    

Nguồn: Sở  NN&PTNT tỉnh Quảng Bình 

RRRRừừừừng trên cátng trên cátng trên cátng 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.    

BBBBảảảảngngngng    4444....14141414: : : : DiDiDiDiệệệện tích rn tích rn tích rn tích rừừừừng phòng hng phòng hng phòng hng phòng hộộộộ    trên cát ttrên cát ttrên cát ttrên cát tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình ng Bình ng Bình ng Bình (ha) (ha) (ha) (ha) năm năm năm năm 2015201520152015    

HuyHuyHuyHuyệệệện n n n     TTTTổổổổng ding ding ding diệệệện tích n tích n tích n tích vùng cátvùng cátvùng cátvùng cát    DiDiDiDiệệệện tích rn tích rn tích rn tích rừừừừng trng trng trng trồồồồng ng ng ng     RRRRừừừừng phòng hng phòng hng phòng hng phòng hộộộộ        ĐĐĐĐấấấất trt trt trt trốốốốngngngng    

Quảng Ninh 5.744,0 3.609,3 3.290 319,3 
Lệ Thủy 10.345,3 7.5381 6.756,1 782 
Bố Trạch 356 353,4 161,7 191,7 
Quảng Trạch 2.443,6 855,1 799,9 55,2 
Đồng Hới 2.197,9 935,3 691,3 244,0 

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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HìnhHìnhHìnhHình    4.2: 4.2: 4.2: 4.2: HiHiHiHiệệệện trn trn trn trạạạạng ngành nông lâm nghing ngành nông lâm nghing ngành nông lâm nghing ngành nông lâm nghiệệệệp tp tp tp tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình nng Bình nng Bình nng Bình năm 2011 ăm 2011 ăm 2011 ăm 2011     
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HìnhHìnhHìnhHình    4.3: 4.3: 4.3: 4.3: Các đơn vCác đơn vCác đơn vCác đơn vịịịị    ququququảảảản lý rn lý rn lý rn lý rừừừừng tng tng tng tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng 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. 

RRRRừừừừng đng đng đng đặặặặc dc dc dc dụụụụngngngng 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 BQL BQL BQL rrrrừừừừng phòng hng phòng hng phòng hng phòng hộộộộ 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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BBBBảảảảng ng ng ng 4444....15151515: S: S: S: Sởởởở    hhhhữữữữu ru ru ru rừừừừng trng trng trng trồồồồng tng tng tng tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình, 2014ng Bình, 2014ng Bình, 2014ng Bình, 2014    

ChChChChủủủủ    ssssởởởở    hhhhữữữữuuuu    
QuQuQuQuảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

DiDiDiDiệệệện tích n tích n tích n tích 
(ha)(ha)(ha)(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 
TTTTổổổổngngngng    92.94492.94492.94492.944    100100100100    

Nguồn: Sở NN & PTNT Quảng Bình 

BBBBảảảảng ng ng ng 4444....16161616: R: R: R: Rừừừừng sng sng sng sảảảản xun xun xun xuấấấất tt tt tt tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình, 2014ng Bình, 2014ng Bình, 2014ng Bình, 2014    

HHHHạạạạng mng mng mng mụụụục c c c     KhKhKhKhốốốốilưilưilưilượợợợng (mng (mng (mng (m3333))))    
Gỗ (rừng tự nhiên) 5.500  
Gỗ (rừng trồng) 17.300 
Gỗ dăm và bột gỗ 230.158  
Tre 343.000 cây 
Nhựa thông 2700 tấn 
Mây 958 tấn 

Nguồn: Sở NN & PTNT Quảng Bình 

RRRRừừừừng sng sng sng sảảảản xun xun xun xuấấấất t t t     

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 nghiNgành lâm nghiNgành lâm nghiNgành lâm nghiệệệệpppp    

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 triPhát triPhát triPhát triểểểển lâm nghin lâm nghin lâm nghin lâm nghiệệệệp p p p     

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. 

HìnhHìnhHìnhHình    4.4.4.4.4444: : : : RRRRừừừừng sng sng sng sảảảản xun xun xun xuấấấất quanh ht quanh ht quanh ht quanh hồồồồ    Phú Vinh gPhú Vinh gPhú Vinh gPhú Vinh gầầầần TP.n TP.n TP.n TP.    ĐĐĐĐồồồồng Hng Hng Hng Hớớớới, cho thi, cho thi, cho thi, cho thấấấấy my my my mộộộột tt tt tt tỷỷỷỷ    llllệệệệ    đđđđấấấất trt trt trt trốốốống lng lng lng lớớớớn n n n     
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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 2011-
2020. 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 bNgành đánh bNgành đánh bNgành đánh bắắắắt tht tht tht thủủủủy sy sy sy sảảảảnnnn    

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.     

BBBBảảảảngngngng    4444....17171717: : : : Cơ  cCơ  cCơ  cCơ  cấấấấu cu cu cu củủủủa ngành đánh ba ngành đánh ba ngành đánh ba ngành đánh bắắắắt tht tht tht thủủủủy sy sy sy sảảảản tn tn tn tỉỉỉỉnh nh nh nh QuQuQuQuảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

Công suCông suCông suCông suấấấất đt đt đt độộộộng cơ ng cơ ng cơ ng cơ     
(mã l(mã l(mã l(mã lựựựựcccc))))    

SSSSốốốố    lưlưlưlượợợợng tàu thuyng tàu thuyng tàu thuyng tàu thuyềềềềnnnn    
DiDiDiDiệệệện tích n tích n tích n tích     
đánh bđánh bđánh bđánh bắắắắtttt    

>400 mã lực  0 Vùng biển xa 
200  800 Xa bờ 
94 1.400 Xa bờ 
20  2.000 Gần bờ 
TỔNG  4.200  

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 trNuôi trNuôi trNuôi trồồồồng thng thng thng thủủủủy sy sy sy sảảảảnnnn    

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.   .   .   .    

BBBBảảảảngngngng    4444....18181818: : : : DiDiDiDiệệệện tích nuôi trn tích nuôi trn tích nuôi trn tích nuôi trồồồồng thng thng thng thủủủủy sy sy sy sảảảản tn tn tn tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình, theo huyng Bình, theo huyng Bình, theo huyng Bình, theo huyệệệệnnnn, 2014, 2014, 2014, 2014    

HuyHuyHuyHuyệệệệnnnn    
ĐĐĐĐồồồồng ng ng ng 
HHHHớớớớiiii    

Ba ĐBa ĐBa ĐBa Đồồồồnnnn    
Minh Minh Minh Minh 
HóaHóaHóaHóa    

Tuyên Tuyên Tuyên Tuyên 
HóaHóaHóaHóa    

QuQuQuQuảảảảng ng ng ng 
TrTrTrTrạạạạchchchch    

BBBBốốốố    
TrTrTrTrạạạạchchchch    

QuQuQuQuảảảảng ng ng ng 
NinhNinhNinhNinh    

LLLLệệệệ    ThThThThủủủủyyyy    TTTTỔỔỔỔNGNGNGNG    

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 4.968,4.968,4.968,4.968,7777    

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 nghiCông nghiCông nghiCông nghiệệệệp chp chp chp chếếếế    bibibibiếếếến cán cán cán 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 4.5Hình 4.5Hình 4.5Hình 4.5: : : : Đánh bĐánh bĐánh bĐánh bắắắắt và nuôi trt và nuôi trt và nuôi trt và nuôi trồồồồng thng thng thng thủủủủy sy sy sy sảảảản tn tn tn tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình ng Bình ng Bình ng Bình năm năm năm năm 2011 2011 2011 2011     

    
    

BBBBảảảảng ng ng ng 4444....19191919: : : : DiDiDiDiệệệện tích nuôi trn tích nuôi trn tích nuôi trn tích nuôi trồồồồng (ha) theo sng (ha) theo sng (ha) theo sng (ha) theo sảảảản phn phn phn phẩẩẩẩm, phương pháp nuôi và lom, phương pháp nuôi và lom, phương pháp nuôi và lom, phương pháp nuôi và loạạạại nưi nưi nưi nướớớớc tc tc tc tạạạại ti ti ti tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình giai ng Bình giai ng Bình giai ng Bình giai đođođođoạạạạn 2010n 2010n 2010n 2010----2014201420142014    

    
NămNămNămNăm    

2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Theo sTheo sTheo sTheo sản phẩmản phẩmản phẩmản 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 

Các loài khác 200,2 163,9 162,5 167,1 170,7 

Theo phương pháp nuôi Theo phương pháp nuôi Theo phương pháp nuôi Theo phương pháp nuôi          

Nuôi thâm canh 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 

Theo loTheo loTheo loTheo loại nại nại nại nưưưướcớcớcớc         

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 

Nước mặn - - - - - 

TTTTỔNGỔNGỔNGỔNG    4444....717717717717,,,,6666    4444....632632632632,,,,6666    4444....664664664664,,,,6666    4444....664664664664,,,,6666    4444....968968968968,,,,7777    

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 khoáng15  

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 triPhát triPhát triPhát triểểểển công nghin công nghin công nghin công nghiệệệệp p p p     

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 lDu lDu lDu lịịịịch ch ch ch     

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 90-
100.000 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.   
 
10 http://tuoitrenews.vn/business/32206/tourism-revenue-in-vietnamese-province-soars-thanks-to-son-doong-cave-officials 
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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 mThương mThương mThương mạạạại i i i     

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.  
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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.  

BBBBảảảảng ng ng ng 4444....20202020: Nhu c: Nhu c: Nhu c: Nhu cầầầầu su su su sửửửử    ddddụụụụng nưng nưng nưng nướớớớc đc đc đc đếếếến năm n năm n năm n năm 2020 theo ngành2020 theo ngành2020 theo ngành2020 theo ngành    

Ngành Ngành Ngành Ngành     TiTiTiTiểểểểu ngànhu ngànhu ngànhu ngành    Nhu cNhu cNhu cNhu cầầầầuuuu    Ghi chúGhi chúGhi chúGhi chú    
Nông nghiệp  1,3 tr m3 Năm 2020  

Lúa 6.550 m3/ha   
Rau màu 2.001 m3/ha  
Cây 2.132 m3/ha  
Gia súc 60 l/con/ ngày Trâu bò 

Công nghiệp  716.219 m3/năm  Năm 2020 
Khu dân cư  Đô thị  104.517 m3/ ngày Năm 2020 (270 l/người/ngày) 

~90% nước mặt 
 Nông thôn 58.640 m3/ ngày Năm 2020 (100 l/người/ ngày) ~ 30% 
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Ngành Ngành Ngành Ngành     TiTiTiTiểểểểu ngànhu ngànhu ngànhu ngành    Nhu cNhu cNhu cNhu cầầầầuuuu    Ghi chúGhi chúGhi chúGhi chú    
nước mặt 

TỔNG  2,18 tr m3/ngày Năm 2020 
Nuôi trồng 
thủy sản 

Trên cát 30.000 m3/ha/năm = 9 triệu 
m3/năm  

Năm 2020 300 ha 
Nước ngầm  

Sân gôn  Trên cát Không có số liệu  Nước ngầm 

Nguồn:  CCRAP, (2010), Sở TN&MT (2009)    
    

HìnhHìnhHìnhHình    4.64.64.64.6:::: Phân bPhân bPhân bPhân bốốốố    đđđđấấấất mt mt mt mặặặặn (màu hn (màu hn (màu hn (màu hồồồồng đng đng đng đậậậậm) m) m) m) ởởởở    CCCCửửửửa sông Gianh (ngày tháng không xác đa sông Gianh (ngày tháng không xác đa sông Gianh (ngày tháng không xác đa sông Gianh (ngày tháng không xác địịịịnh) nh) nh) nh)     

    

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 . 34 . 34 . 34 . 3  TTTT hhhh ảảảả o  l uo  l uo  l uo  l u ậậậậ nnnn     

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.    

Đẩt mặn  
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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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BBBBảảảảngngngng    4444....21212121: : : : Xác đXác đXác đXác địịịịnh các ngành kinh knh các ngành kinh knh các ngành kinh knh các ngành kinh kếếếế    đđđđểểểể    phân tích EbAphân tích EbAphân tích EbAphân tích EbA    

    
HHHHọọọọat đat đat đat độộộộng kinh tng kinh tng kinh tng kinh tếếếế        GDPGDPGDPGDP    

Ngành trNgành trNgành trNgành trọọọọng ng ng ng 
điđiđiđiểểểểm trong m trong m trong m trong 
tương laitương laitương laitương lai    

SSSSửửửử    
ddddụụụụng ng ng ng 
đđđđấấấấtttt    

SSSSửửửử    ddddụụụụng ng ng ng 
lao đlao đlao đlao độộộộng ng ng ng     

TTTTổổổổ    chchchchứứứức c c c     
XuXuXuXuấấấất t t t 
khkhkhkhẩẩẩẩuuuu    

Giá trGiá trGiá trGiá trịịịị    gia gia gia gia 
tăng*tăng*tăng*tăng*    

ThiThiThiThiệệệệt ht ht ht hạạạại i i i 
bbbbởởởởi khí i khí i khí i khí 

hhhhậậậậuuuu    

Tác đTác đTác đTác độộộộng ng ng ng 
môi trưmôi trưmôi trưmôi trườờờờngngngng    

Lưu Lưu Lưu Lưu ýýýý    XXXXếếếếp hp hp hp hạạạạnnnngggg    

NGÀNH QUAN TRNGÀNH QUAN TRNGÀNH QUAN TRNGÀNH QUAN TRỌỌỌỌNG NG NG NG 
THTHTHTHỨỨỨỨ    1111 

        
 

Quy mô rộng  

Cây hàng năm xx x x xxx Hộ gia đình x x xxx xx Hạn hán, xâm nhập mặn xx 

Cây lâu năm  
x xx xx xxx Hộ gia đình và 

Công ty tư nhân 
xx x xxx 

xx 
Cây cao su bị bão gió bật gốc xx 

Chăn nuôi 
x xxx x xx Hộ gia đình và 

Công ty tư nhân 
  x 

xxx 
Dịch bệnh, thời tiết nóng  

Trồng rừng 
x xx xxx x Hộ gia đình và 

Nhà nước 
xxx xxx x 

xxx 
Cây keo bị bão gió bật gốc xxx 

 Bảo vệ rừng 
 x   Hộ gia đình và 

Nhà nước 
   

 
 xxx 

Đánh bắt thuỷ sản 
xx xxx - xx Hộ gia đình và 

Công ty tư nhân 
x  xx 

x 
Bão hạn chế đánh bắt cá gần bờ xx 

Nuôi trồng thủy sản 
x xxx x x Hộ gia đình và 

Công ty tư nhân 
xx x x 

xx 
Dịch bệnh, ô nhiễm xxx 

Khai thác mỏ 
x xx x x Công ty tư nhân x xx x 

 
Tác động môi trường tại địa 
phương 

x 

NGÀNH QUAN TRNGÀNH QUAN TRNGÀNH QUAN TRNGÀNH QUAN TRỌỌỌỌNG NG NG NG 
THTHTHTHỨỨỨỨ    2222 

        
 

Địa phương   

Xi măng xxx xx x x Công ty tư nhân xx xx x xx Địa phương  x 
Chế biến thực phẩm x xxx x x Công ty tư nhân x  x   x 
Chế biến gỗ xx xx x x Công ty tư nhân xx  x   xx 

Xây dựng 
xx x xx xx Công ty tư nhân 

và Nhà nước 
  x 

xx 
 xx 

NGÀNH QUAN NGÀNH QUAN NGÀNH QUAN NGÀNH QUAN TRTRTRTRỌỌỌỌNG NG NG NG 
THTHTHTHỨỨỨỨ    3333 

        
 

Địa phương  

Bán lẻ/Bán buôn  
xxx xxx x xx Hộ gia đình và 

Công ty tư nhân 
  x 

 
 x 

Du lịch 
x xxx xxx xx Hộ gia đình và 

Công ty tư nhân 
 x xx 

x 
Quy mô rộng   xx 

CƠ SCƠ SCƠ SCƠ SỞỞỞỞ    HHHHẠẠẠẠ    TTTTẦẦẦẦNG THING THING THING THIẾẾẾẾT T T T 
YYYYẾẾẾẾUUUU 

        
 

  

Giao thông xxx xx xx x 
Hộ gia đình + 

Công ty tư nhân 
và Nhà nước  

 xxx xx xx  
xx 

Điện  xxx  x x 
Công ty tư nhân 

và Nhà nước 
 xxx xx xxx Cột điện bị bão gió bật gốc 

x 

Nước xxx  xx x Công ty tư nhân  xxx xx xx  xxx 

Thủy lợi 
xxx  x x Công ty tư nhân 

và Nhà nước 
  x 

xx 
 xxx 
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4.44.44.44.4 KKKKếếếết lut lut lut luậậậậnnnn        

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. 

4.54.54.54.5 TTTTham khham khham khham khảảảảoooo        

Allison E H và cộng sự, 2009. Tình trạng dễ bị tổn thương của nền kinh tế quốc gia đối với tác động của BĐKH với 
ngành thủy sản. Cá và Ngành thủy sản, Blackwell. Oxford.  

Trung tâm Kỹ thuật Môi trường, Công ty Môi trường và Tài nguyên miền Nam. 2011. Kế hoạch hành động thích ứng 
với BĐKH 2010-2020.   

King, MD 2015. Biến đổi khí hậu và ngành thủy sản Việt Nam: Những cơ hội để phòng tránh mâu thuẫn. Báo cáo tóm 
tắt 26. Trung tâm khí hậu và an ninh. WordPress.9 pp.  

https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2012/04/climate-change-and-vietnamese-fisheries-opportunities-
for-conflict-prevention_briefer-263.pdf 

Malone EL và A Brenkert, 2008. Tình trạng dễ bị tổn thương, tính nhạy cảm và khả năng thích ứng trên thế giới.  In 
Mattias Ruth, Maria Ibarranaran (eds). Tác động của BĐKH: tác động về kinh tế và xã hội. Edward Elgar Press.      

Cục Thống kê Quảng Bình, 2014, Niên giám thống kê, Tỉnh Quảng Bình 

Sở NN&PTNT Quảng Bình 2015 Công văn số 1060 / TCLN- QLSXLN ngày 03/8/2015. 

Sở NN&PTNT, 2016. Báo cáo kết quả khai thác, chế biến, và tiêu thụ thủy hải sản tỉnh Quảng Bình và định hướng phát 
triển.   

Sở TN&MT Quảng Bình 2009. Kế hạch sử dụng và sản xuất tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.   
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CHƯƠNG 5CHƯƠNG 5CHƯƠNG 5CHƯƠNG 5 HHHHỒỒỒỒ    SSSSƠƠƠƠ    MÔMÔMÔMÔ    TTTTẢ HỆ SINH THÁI XẢ HỆ SINH THÁI XẢ HỆ SINH THÁI XẢ HỆ SINH THÁI XÃ HÃ HÃ HÃ HỘI (HSTXH) TỈNH ỘI (HSTXH) TỈNH ỘI (HSTXH) TỈNH ỘI (HSTXH) TỈNH QUQUQUQUẢNG BẢNG BẢNG BẢNG BÌNHÌNHÌNHÌNH    
5.15.15.15.1 GiGiGiGiớớớới thii  thii  thii  thiệệệệuuuu        

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.  

5.25.25.25.2 Xác đXác đXác đXác địịịịnh các hnh các hnh các hnh các hệệệệ     sinh thái xsinh thái xsinh thái xsinh thái xã hã hã hã hộộộộiiii     

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).  

BBBBảảảảngngngng    5555....1111: : : : Các nhóm thành tCác nhóm thành tCác nhóm thành tCác nhóm thành tốốốố    sinh thái, xã hsinh thái, xã hsinh thái, xã hsinh thái, xã hộộộội và kinh ti và kinh ti và kinh ti và kinh tếếếế    đđđđểểểể    xác đxác đxác đxác địịịịnh HSTXHnh HSTXHnh HSTXHnh HSTXH    

Sinh tháiSinh tháiSinh tháiSinh thái Xã hXã hXã hXã hộộộộiiii Kinh tKinh tKinh tKinh tếếếế 

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 trHình 5.1: Nuôi trHình 5.1: Nuôi trHình 5.1: Nuôi trồồồồng thng thng thng thủủủủy hy hy hy hảảảảiiii    ssssảảảản thương mn thương mn thương mn thương mạạạại trên cát i trên cát i trên cát i trên cát     

    
BBBBảảảảng ng ng ng 5555....2222: : : : Danh sách các HSTXH tDanh sách các HSTXH tDanh sách các HSTXH tDanh sách các HSTXH tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

Mã HSTXHMã HSTXHMã HSTXHMã HSTXH    Tên đTên đTên đTên đầầầầy đy đy đy đủủủủ    ccccủủủủa HSTXH a HSTXH a HSTXH a HSTXH     
PNKB1     Di sản thế giới và Vườn quốc gia PNKB trên rừng tùng  > 700 m  
PNKB2     Rừng VQG PNKB trên đá vôi > 700 m     
PNKB3     Rừng lá rộng thường xanh ẩm cận nhiệt đới vườn QG PNKB > 700 m     

PNKB4    Rừng VQG PNKB trên đá vôi < 700 m  

PNKB5  Rừng lá rộng thường xanh ẩm nhiệt đới vườn QG PNKB <700m 
FPMB3    Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ (BQLRPH) rừng lá rộng thường xanh ẩm cận nhiệt đới > 700m     
FPMB4     BQLRPH trên đá vôi <700m (đá vôi thấp)    
FPMB5 BQLRPH trên rừng lá rộng thường xanh ẩm nhiệt đới <700m  
SFE4     Doanh nghiệp Lâm nghiệp quốc doanh (DNLNQD) quản lý rừng sản xuất trên đá vôi < 700m (đá vôi thấp)    
SFE5    DNLNQD quản lý rừng sản xuất với rừng lá rộng thường xanh ẩm nhiệt đới < 700m     
4b    Khu sản xuất xi măng và quặng đá vôi thương mại tại rừng đá vôi < 700 m  
5a    Canh tác trên đất canh tác nương rẫy quy mô nhỏ và thu lượm lâm sản của người dân tộc thiểu số  

5b    
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)    

5c    Đất trồng cao su thương mại    
5d    Doanh nghiệp chăn nuôi thương mại tại rừng cận nhiệt đới < 700m    
5e    Người Kinh trồng cây và hoa màu quy mô nhỏ trên gò đồi    
5f    Người Kinh phát triển du lịch quy mô nhỏ và vừa tại cửa ngõ PNKB    
6a    Người Kinh trồng lúa quy mô nhỏ có tưới tiêu trên đồng bằng ven biển     
6b    Phát triển đô thị trên đồng bằng     
7a    Người Kinh đánh bắt thủy sản nước ngọt quy mô nhỏ     
7b    Người Kinh nuôi trồng thủy sản nước ngọt hỗn hợp quy mô nhỏ/quy mô thương mại     
8a    Người Kinh nuôi cá lồng bè tại vùng cửa sông, rừng ngập mặn và bãi triều    
8b    Người Kinh đánh bắt thủy sản có vỏ thủ công    
8c    Người Kinh làm muối quy mô nhỏ    
FPMB9 (9a)     Ban quản lý bảo vệ rừng trên đụn cát    
9b    Người Kinh trồng rau quy mô nhỏ trên cát     
9c    Người Kinh nuôi trồng thủy sản trong ao quy mô thương mại trên cát     
9d    Người Kinh phát triển du lịch nghỉ dưỡng sân gôn trên cát     
9e    Ao nuôi cá nước ngọt quy mô nhỏ của người Kinh    
9f    Khai thác cát thương mại và quặng titan    
10a    Người Kinh khai thác thủy sản ven bờ ở khu vực đồng bằng và vùng biển trong vòng 6 hải lý    
10b    Người Kinh đánh bắt xa bờ tại các vùng biển > 6 hải lý    
10c    Người Kinh cung cấp dịch vụ du lịch biển quy mô nhỏ và lớn    
11a    Hồ chứa thủy lợi và thủy điện và cơ sở hạ tầng có liên quan tại rừng lá rộng nhiệt đới < 700 m    
11b    Cơ sở chế biến quy mô vừa (gỗ, sắn) tại rừng lá rộng nhiệt đới < 700 m    
11c    Đánh bắt cá và cơ sở hạ tầng khác ven biển và ngoài biển: cảng, nơi trú bão    
11d    Khu công nghiệp cảng Hòn La    
11e    Các doanh nghiệp chế biến khu vực ven biển (gỗ, đồ dùng)    
11f    Cơ sở hạ tầng giao thông khác: đường bộ, đường sắt, cầu, sân bay     
11g    Cống ngăn mặn    
11h    Đặc khu kinh tế tại rừng lá rộng nhiệt đới < 700 m    

Nuôi trồng 
thủy sản 

thương mại 
hoặc  quy mô 
nhỏ trên cát  
của người 

Kinh 

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

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

hoặc quy mô nhỏhoặc quy mô nhỏhoặc quy mô nhỏhoặc quy mô nhỏ

Yếu tố kinh 
tế: Nuôi tômNuôi tômNuôi tômNuôi tôm
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Hình 5.2:Hình 5.2:Hình 5.2:Hình 5.2:    Các hCác hCác hCác hệệệệ    sinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hộộộội i i i ởởởở    QuQuQuQuảảảảng Bình trên bng Bình trên bng Bình trên bng Bình trên bảảảản đn đn đn đồồồồ    Google EarthGoogle EarthGoogle EarthGoogle 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.   

5.35.35.35.3 LLLLậậậập bp bp bp bảảảản đn đn đn đ ồồồồ    các hcác hcác hcác hệệệệ     sinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hộộộộiiii         

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.  

5.45.45.45.4 SSSSắắắắp xp xp xp xếếếếp thp thp thp thứứứứ     ttttựựựự     ưu tiên các hưu tiên các hưu tiên các hưu tiên các hệệệệ    sinh tháisinh tháisinh tháisinh 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.     

HìnhHìnhHìnhHình    5555....3333: : : : BBBBảảảản đn đn đn đồồồồ    các hcác hcác hcác hệệệệ    sinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hộộộội ti ti ti tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    
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BBBBảảảảngngngng    5555....3333: : : : 10 HSTXH ưu tiên c10 HSTXH ưu tiên c10 HSTXH ưu tiên c10 HSTXH ưu tiên củủủủa ta ta ta tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

XXXXếếếếp thp thp thp thứứứứ    Mã HSTXHMã HSTXHMã HSTXHMã HSTXH    Tên STXHTên STXHTên STXHTên STXH    

1111    6a6a6a6a    Người Kinh trồng lúa quy mô nhỏ có hệ thống thủy lợi trên đồng bằng ven biển 

2222    5b5b5b5b    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) 

3333    PNKB 1PNKB 1PNKB 1PNKB 1----5555    Di sản thế giới, Vườn quốc gia PNKB  

4444    DNLNQD 5DNLNQD 5DNLNQD 5DNLNQD 5    Doanh nghiệp Lâm nghiệp quốc doanh (DNLNQD) quản lý rừng sản xuất trên rừng lá 
rộng thường xanh ẩm đất thấp (< 700m)  

5555    9c9c9c9c    Người Kinh nuôi tôm quy mô thương mại/quy mô nhỏ trên đụn cát 

6666    BQLRPH 9BQLRPH 9BQLRPH 9BQLRPH 9    Ban quản lý bảo vệ rừng: bảo vệ rừng phòng hộ ven biển trên đụn cát và bãi cát  

7777    10a10a10a10a    Người Kinh khai thác thủy sản ven bờ (từ cửa sông đến 6 hải lý ngoài khơi)  

8888    5a5a5a5a    Người dân tộc thiểu số canh tác trên đất canh tác nương rẫy 

9999    5c5c5c5c    Đất đồi núi trồng cao su thương mại 

10101010    11a11a11a11a    Hồ chứa thủy lợi và thủy điện và cơ sở hạ tầng có liên quan  

5.55.55.55.5 TTTTóm lưóm lưóm lưóm lượợợợc các hc các hc các hc các hệệệệ     sinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hộộộội ti  ti  ti  t ỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng 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 các-
bon 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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5.65.65.65.6 KKKKếếếết lut lut lut luậậậậnnnn        

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.  

5.75.75.75.7 TTTTham khham khham khham khảảảảoooo    
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PHPHPHPHỤỤỤỤ    LLLLỤỤỤỤCCCC    5.5.5.5.1111: : : : XXXXẾẾẾẾP HP HP HP HẠẠẠẠNG CÁC HNG CÁC HNG CÁC HNG CÁC HỆỆỆỆ    SINH THÁI XÃ HSINH THÁI XÃ HSINH THÁI XÃ HSINH THÁI XÃ HỘỘỘỘI I I I ƯU TIÊN TƯU TIÊN TƯU TIÊN TƯU TIÊN TỈỈỈỈNH NH NH NH QUQUQUQUẢẢẢẢNG BÌNH NG BÌNH NG BÌNH NG BÌNH     

BBBBảảảảng 5.4: Bng 5.4: Bng 5.4: Bng 5.4: Bảảảảng xng xng xng xếếếếp hp hp hp hạạạạng các hng các hng các hng các hệệệệ    sinh thái ưu tiên sinh thái ưu tiên sinh thái ưu tiên sinh thái ưu tiên ởởởở    ttttỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

TTTTTTTT    HSTXHHSTXHHSTXHHSTXH    

Sinh thái Sinh thái Sinh thái Sinh thái     Xã hXã hXã hXã hộộộộiiii    Kinh tKinh tKinh tKinh tếếếế    Khí hKhí hKhí hKhí hậậậậu/ Mu/ Mu/ Mu/ Môi trưôi trưôi trưôi trườờờờngngngng    

XXXXếếếếp p p p 
hhhhạạạạng ng ng ng     Cung cấp 

DVST  
Phụ thuộc 
DVST  

Dân số Nghèo 

Nhóm dễ 
bị tổn 
thương 
khác 

GDP 
Tập trung 
tương lai 

% diện 
tích đo 
lường 

Sử dụng đất 
*<5%; 
***>20% 

Sử dụng 
lao động 

Cơ sở 
cho  
VA* 

Xu hướng 
ảnh hưởng 
khí hậu 

Tác động 
môi trường 
tiêu cực 

PNKB 

1-5 
Vườn QG Phong Nha Kẻ Bàng xxx xxx x x x xx xxx 16,0 xxx x xx x - 3 

SFE5 
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 

10a 

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

xxx xx xx xxx - xx x 0,0 x xx xx xx xx 7 

10c 
Người Kinh làm dịch vụ du lịch bãi 
biển quy mô nhỏ và lớn x xx x x - xx xx 0,2 x x xx xx xx 11 

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 

xxx xxx xxx x - xx xx 0,1 x x xxx x xx 9 
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PHPHPHPHỤỤỤỤ    LLLLỤỤỤỤCCCC    5.5.5.5.2A2A2A2A: : : : MÔ TMÔ TMÔ TMÔ TẢẢẢẢ    HHHHỆỆỆỆ    SINH THÁI XÃ HSINH THÁI XÃ HSINH THÁI XÃ HSINH THÁI XÃ HỘỘỘỘIIII    ----    QUQUQUQUẢẢẢẢNG BÌNH NG BÌNH NG BÌNH NG BÌNH 5A5A5A5A    

TênTênTênTên: : : : Canh tác nương rCanh tác nương rCanh tác nương rCanh tác nương rẫẫẫẫy cy cy cy củủủủa đa đa đa đồồồồng bào dân tng bào dân tng bào dân tng bào dân tộộộộc thic thic thic thiểểểểu su su su sốốốố    và thu hái lâm svà thu hái lâm svà thu hái lâm svà thu hái lâm sảảảản vùng cao (<700m) n vùng cao (<700m) n vùng cao (<700m) n vùng cao (<700m)     

Ví dụ: xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình  

1.1.1.1. CCCChhhhỉỉỉỉ    ssssốốốố    mô tmô tmô tmô tảảảả    chínhchínhchínhchính    

1.1. Xã hội: Dân tộc thiểu số, Vân Kiều, Chứt (Arem), nghèo, sống tác biệt. 
1.2. Sinh thái: Thung lũng núi cao 400-600 m; rừng cây lá rộng nhiệt đới thường xanh 700m, đang bị suy thoái  
1.3. 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. 
2.2.2.2. Mô Mô Mô Mô ttttảảảả        

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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TTTTTTTT    
Các dCác dCác dCác dịch vụ ịch vụ ịch vụ ịch vụ 

chínhchínhchínhchính    
Mô tMô tMô tMô tảảảả    

NguNguNguNguồn dịch vụ hệ ồn dịch vụ hệ ồn dịch vụ hệ ồn dịch vụ hệ 
sinh tháisinh tháisinh tháisinh thái    

XXXXếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    
GiGiGiGiải thíchải thíchải thíchải thích    
xxxxếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    Quan  Quan  Quan  Quan  

trtrtrtrọng ọng ọng ọng     
ĐiĐiĐiĐiều ều ều ều 
kikikikiệnệnệnện    

DDDDịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấp    

P1 Lương thực  

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.  

Rừng trong HSTXH 
và BQL rừng phòng 
hộ xung quanh  

3 2 

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

P2 Nước 

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 trong HSTXH 
và BQL rừng phòng 
hộ xung quanh 

5 3 

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. 

P3 Dược liệu 
Rừng vẫn cung cấp một số loại 
thuốc mặc dù đã có dịch vụ y tế ở 
trung tâm xã. 

Rừng và đất bỏ hóa 
trong Bản thân 
HSTXH 

3 3 
Người dân dựa cả vào 
thảo dược bản địa và 
thuốc tân dược. 

P4 Song mây 

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. 

Rừng của HST và 
BQLRPH xung 

quanh 
4 3 

Song mây, vỏ cây vẫn 
được sử dụng mang lại 
thêm nguồn thu nhập. 

P5 
Vật liệu xây 
dựng 

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 và đất bỏ hóa 
trong Bản thân 
HSTXH 

3 3 

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.   

P6 
Năng lượng 
nước 

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 

Rất phù hợp và có nhiều 
tiềm năng, nhưng không 
rõ giờ có đang được áp 
dụng hay không.  

P7 
Năng lượng 
sinh khối 

Rừng và đất bỏ hóa cung cấp củi 
đốt.   

Bản thân HSTXH 4 4 

Củi đốt vẫn là nguồn năng 
lượng chính cho người 
dân địa phương.  Rất 
nhiều tre. 

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 
Hiện nay đường xá và xe 
máy được sử dụng nhiều 
hơn. 

DDDDịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch 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 

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.  

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 2 

HSTXH có tác động tiêu 
cực đến chất lượng nước; 
nhưng chất lượng nước 
vẫn còn tương đối tốt.  

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  

HSTXH có tác động tiêu 
cực đến chất lượng không 
khí, nếu không thì chất 
lượng không khí cũng tốt. 

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 

Không có đủ rừng để có 
ảnh hưởng đáng kể. 

R5 
Kiểm soát 
dịch bệnh và 
sâu hại 

Không rõ  Bản thân HSTXH - - Không rõ 
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Các dCác dCác dCác dịch vụ ịch vụ ịch vụ ịch vụ 

chínhchínhchínhchính    
Mô tMô tMô tMô tảảảả    

NguNguNguNguồn dịch vụ hệ ồn dịch vụ hệ ồn dịch vụ hệ ồn dịch vụ hệ 
sinh tháisinh tháisinh tháisinh thái    

XXXXếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    
GiGiGiGiải thíchải thíchải thíchải thích    
xxxxếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    Quan  Quan  Quan  Quan  

trtrtrtrọng ọng ọng ọng     
ĐiĐiĐiĐiều ều ều ều 
kikikikiệnệnệnện    

R6 
Tái chế nước 
/ khử độc 

Rất nhiều chất thải có thể phân 
hủy sinh học. Một số chất độc 
được sử dụng. Nên dịch vụ này 
không cần thiết. 

Bản thân HSTXH 1 3 

Hệ sinh thái xuống cấp sẽ 
có khả năng hạn chế đối 
với dịch vụ này. 

R7 Bảo vệ vật lý 
Rừng mang lại sự bảo vệ chống lại 
gió nóng ở những địa điểm nhất 
định.   

Bản thân HSTXH 1 2 
Chỉ có thể có tại các cánh 
đồng gần rừng.  

R8 
Kiểm soát 
dòng nước 

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. 

Bản thân HSTXH 1  

Có thể được cải thiện.  

R9 
Kiểm soát 
dòng trầm 
tích 

Không rõ  Bản thân HSTXH -  
HSTXH có ít năng lực để 
điều hòa dòng trầm tích 
trong các dòng sông/suối. 

DDDDịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợ    

S1 
Chu trình 
cácbon 

  0  
 

S2 Quang hợp 
Các sinh kế của HSTXH nông 
nhiệp phụ thuộc vào dịch vụ này. 

Bản thân HSTXH 5 3 
Phụ thuộc vào quang hợp  

S3 
Chu trình 
dinh dưỡng 

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

Bản thân HSTXH 1 3 
 

S4 
Hình thành 
đất 

Phụ thuộc vào nông nghiệp, mức 
độ sử dụng phân bón thấp.  

Bản thân HSTXH 5 1 

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

S5 Chu kỳ nước 
Tính toàn vẹn của chu kỳ nước 
không quan trọng ở quy mô này. 

 - - 
 

S6 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 

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. 

S7 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 

Hầu hết các cây trồng là 
do nông dân trồng nên 
phát tán hạt tự nhiên 
không quan trọng lắm đối 
với HSTXH này. 

DDDDịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóa    

C1 
Tín ngưỡng 
tâm linh 

Cần điều tra thêm 
    

C2 
Giải trí, thể 
thao, du lịch 
sinh thái 

Hiếm 
    

C3 
Khoa học, 
giáo dục 

Hiếm  
    

C4 
Xây dựng lịch 
sử/dân tộc 

Hiếm 
    

C5 

Nghỉ 
ngơi/sức 
khỏe tinh 
thần 

Cần điều tra thêm 

    

C6 

Thẩm 
mỹ/cảm 
hứng nghệ 
thuật 

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:  

• 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.  

 
2.5. 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.     

BBBBảảảảngngngng    5555....6666: B: B: B: Bảảảảng tóm tng tóm tng tóm tng tóm tắắắắt thông tin tht thông tin tht thông tin tht thông tin thờờờời tii tii tii tiếếếết tt tt tt từừừừ    các Trcác Trcác Trcác Trạạạạm khí tưm khí tưm khí tưm khí tượợợợng thng thng thng thủủủủy văny văny văny văn    QuQuQuQuảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

Mô tMô tMô tMô tảảảả    khí hkhí hkhí hkhí hậậậậuuuu    Tuyên Tuyên Tuyên Tuyên HóaHóaHóaHóa    Ba ĐBa ĐBa ĐBa Đồồồồnnnn    ĐĐĐĐồồồồng Hng Hng Hng Hớớớớiiii    
Nhiệt độ trung bình năm 23,8oC 24,3o+C 24,6oC 
Nhiệt độ thấp nhất 5,9oC (Tháng 1) 7,6oC 7,7oC (Tháng 1) 
Nhiệt độ cao nhất 40,1oC 40,1oC 42,2oC 
Lượng mưa trung bình năm 2.266,5 mm 1.932,4 mm 2.159,4 mm 
Số ngày mưa/năm 159 ngày 130 ngày 135 ngày 
Lượng mưa cao nhất/năm 403 mm 414 mm 415 mm 
Số ngày có mưa phùn/năm 18 (Tháng 1, 2, 3) 9,3 (Tháng 11) 17 (Tháng 12) 
Độ ẩm không khí trung bình 84% 84% 83% 
Độ ẩm không khí thấp nhất 66% 67% 68% 
Số ngày có sương mù 47 (Tháng 7, 8, 9) 20 (Tháng 9, 10) 13,8 (Tháng 9, 10) 
Bay hơi không khí 1.031 mm 1.035 mm 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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BBBBảảảảng ng ng ng 5555....7777: Tính t: Tính t: Tính t: Tính tổổổổn thương cn thương cn thương cn thương củủủủa canh tác du canh du cư ca canh tác du canh du cư ca canh tác du canh du cư ca canh tác du canh du cư củủủủa đa đa đa đồồồồng bào dân tng bào dân tng bào dân tng bào dân tộộộộc vùng cao trưc vùng cao trưc vùng cao trưc vùng cao trướớớớc bic bic bic biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậu du du du dựựựự    đoánđoánđoánđoán    

    

RRRRủi ro BĐKHủi ro BĐKHủi ro BĐKHủi ro BĐKH    
LLLLộ ộ ộ ộ 

didididiệnệnệnện    
GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    

ĐĐĐĐộ ộ ộ ộ 
nhnhnhnhạyạyạyạy    

GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    
Tác Tác Tác Tác 

đđđđộngộngộngộng    
ACACACAC    GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    

Tính tTính tTính tTính tổn ổn ổn ổn 
thươngthươngthươngthương    

NHINHINHINHIỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘ 
Mùa nóng sẽ nóng hơn và dài hơn; 
nhiệt độ tối đa trung bình mùa hè sẽ 
tăng 
 

4444    
2050: 1.7 - 1.9 oC 
2100: 3.2 - 3.6 oC  
Trên cơ sở 23.8 oC 

5555    

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  

5555    

2222    
    

- 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 

5555    

Số ngày nóng > 35 oC /năm tăng 5555    
 
2050: 34 - 48 ngày 
2100: 41 - 63 ngày 

5555    
Nóng làm gia tăng bệnh tật đối với lợn, 
gà và gia súc; giảm năng suất lao động  

5555    5555    

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

4444    
Không có số liệu 
định lượng 

5555    
Nhiệt độ tăng vào mùa xuân khi bắt đầu 
vụ cấy khiến lúa phát triển chậm chạp 

5555    5555    

DDDDỰ BÁO(LỰ BÁO(LỰ BÁO(LỰ BÁO(LƯƯƯƯỢNG MỢNG MỢNG MỢNG MƯA)ƯA)ƯA)ƯA)    
Lượng mưa cao hơn vào mùa mưa, 
lượng mưa mùa hè sẽ tăng 

4444    
2050: + 3-5% 
2100: +7-9% 

4444    
Mưa lớn gây lũ quét, và sạt lở đất, xói 
mòn trên sườn dốc 

4444    
2222    

 
4444    

Mùa khô sẽ khô hơn, lượng mưa vào 
mùa xuân sẽ giảm 

5555    
2050: - 5% 
2100: -8-10% 

5555    
Hạn hán khiến lúa, ngô, rau chết, và 
mất mùa 

5555    
Nông dân tăng tỷ lệ 
canh tác cây sắn 
(phù hợp với chiến 
lược) 

5555    

Số ngày khô tăng lên  5555    

2050: 17-20 ngày 
2100: 14-19 ngày 
Trên cơ sở  188 
ngày khô 

5555    
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 

5555    2222        

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

3333    

Cứ 2 năm có một 
cơn bão lớn 
Mưa lớn kèm gió 
mạnh 
Gió bão suy yếu khi 
gặp các dãy núi cao 

4444    

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  

3333    3333    

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

3333    

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG 
Không liên quan  

1111    
  

1111    
 

1111    5555    
 

1111    

     4,4,4,4,0000      4,4,4,4,1111      4,4,4,4,0000    2,2,2,2,7777      4,4,4,4,0000    
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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.   

HìnhHìnhHìnhHình    5555....4444: S: S: S: Sựựựự    phân bphân bphân bphân bốốốố    các nhóm dân tcác nhóm dân tcác nhóm dân tcác nhóm dân tộộộộc thic thic thic thiểểểểu su su su sốốốố    đđđđịịịịnh canh nh canh nh canh nh canh đđđđịịịịnh cư tnh cư tnh cư tnh cư tạạạại Qui Qui Qui Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng 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.   

3.3.3.3. KKKKếếếết lut lut lut luậậậậnnnn    

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. 

 

HìnhHìnhHìnhHình    5.55.55.55.5: : : : ẢẢẢẢnh tnh tnh tnh từừừừ    bbbbảảảản đn đn đn đồồồồ    GoogleGoogleGoogleGoogle    xã Thxã Thxã Thxã Thưưưượợợợng Trng Trng Trng Trạạạạch, huych, huych, huych, huyệệệện Bn Bn Bn Bốốốố    TrTrTrTrạạạạch, tch, tch, tch, tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    
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Hình 5.6: Hình 5.6: Hình 5.6: Hình 5.6: Canh tác đCanh tác đCanh tác đCanh tác đấấấất dt dt dt dốốốốc (> 25%) nhưng thic (> 25%) nhưng thic (> 25%) nhưng thic (> 25%) nhưng thiếếếếu các giu các giu các giu các giảảảải pháp bi pháp bi pháp bi pháp bảảảảo to to to tồồồồn đn đn đn đấấấất/duy trì t/duy trì t/duy trì t/duy trì đđđđộộộộ    ẩẩẩẩmmmm    

 
 

Hình 5.7: Dãy Hình 5.7: Dãy Hình 5.7: Dãy Hình 5.7: Dãy núi đá vôi cnúi đá vôi cnúi đá vôi cnúi đá vôi củủủủa VQG PNKB ta VQG PNKB ta VQG PNKB ta VQG PNKB từừừừ    nương rnương rnương rnương rẫẫẫẫyyyy    

 
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: Hình 5.8: Hình 5.8: Hình 5.8: BBBBảảảản 59, xã Thn 59, xã Thn 59, xã Thn 59, xã Thưưưượợợợng Trng Trng Trng Trạạạạchchchch    
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PHPHPHPHỤỤỤỤ    LLLLỤỤỤỤC 5.C 5.C 5.C 5.2B2B2B2B: MÔ T: MÔ T: MÔ T: MÔ TẢẢẢẢ    HHHHỆỆỆỆ    SINH THÁI XSINH THÁI XSINH THÁI XSINH THÁI XÃ HÃ HÃ HÃ HỘỘỘỘIIII–QUQUQUQUẢẢẢẢNG BÌNH 5BNG BÌNH 5BNG BÌNH 5BNG BÌNH 5B    

Tên: 5b HTên: 5b HTên: 5b HTên: 5b Hộộộộ    ngưngưngưngườờờời kinh tri kinh tri kinh tri kinh trồồồồng lúa trong các thung lng lúa trong các thung lng lúa trong các thung lng lúa trong các thung lũng + chuyũng + chuyũng + chuyũng + chuyểểểển đn đn đn đổổổổi đi đi đi đấấấất trt trt trt trồồồồng lúa + cây công nghing lúa + cây công nghing lúa + cây công nghing lúa + cây công nghiệệệệp (keo, cam quýt, cao p (keo, cam quýt, cao p (keo, cam quýt, cao p (keo, cam quýt, cao 
su, chè) + cây ngsu, chè) + cây ngsu, chè) + cây ngsu, chè) + cây ngắắắắn ngày qui mô nhn ngày qui mô nhn ngày qui mô nhn ngày qui mô nhỏỏỏỏ        

Ví dụ:  xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa; xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch; thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy  

1.1.1.1. Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắt/Mô tt/Mô tt/Mô tt/Mô tảảảả    ngngngngắắắắn/Mô tn/Mô tn/Mô tn/Mô tảảảả    nhnhnhnhữữữững đing đing đing điểểểểm chínhm chínhm chínhm 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. 
2.2.2.2. MMMMô tô tô tô tảảảả    đđđđầầầầy đy đy đy đủủủủ    

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.  

BBBBảảảảng ng ng ng 5555....8888: Các d: Các d: Các d: Các dịịịịch vch vch vch vụụụụ    HST quan trHST quan trHST quan trHST quan trọọọọng đng đng đng đốốốối vi vi vi vớớớới hi hi hi hộộộộ    ngưngưngưngườờờời kinh tri kinh tri kinh tri kinh trồồồồng lúa trong các thung lng lúa trong các thung lng lúa trong các thung lng lúa trong các thung lũng tũng tũng tũng tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

TTTTTTTT    Các dCác dCác dCác dịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích ải thích ải thích ải thích     
xxxxếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    

DDDDịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch 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 
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 

Bản thân HSTXH 1 
Số lượng lương thực tự nhiên 
ở đây có thể không quan 
trọng lắm đối với cộng đồng 

P2 Nước 

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 

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, suối phục vụ cho 
con người và các hoạt động 
sản xuất tại HSTXH này. 

P3 Dược liệu 
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 Không có bằng chứng rõ ràng 

về việc sử dụng dược liệu tự 
nhiên trong HSTXH này. 

P5 
Vật liệu xây 
dựng 

 
Rừng tự nhiên đầu 
nguồn tại các HSTXH 
khác 

1  

P6 
Năng lượng 
nước 

Không rõ/ Không quan trọng  0 Không có bằng chứng rõ ràng 
về việc sử dụng năng lượng 
nước trong HSTXH này. 

P7 

Năng lượng sinh 
khối 

 Bản thân HSTXH 3 Củi từ rừng trồng vẫn là một 
nguồn nhiên liệu quan trọng 
trong nấu ăn và sưởi ấm tại 
HSTXH này.  

P8 
Giao thông vận 
tải  

Không rõ/ Không quan trọng  0  
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TTTTTTTT    Các dCác dCác dCác dịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích ải thích ải thích ải thích     
xxxxếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    

DDDDịch vụ ịch vụ ịch vụ ịch vụ điđiđiđiều tiếtều tiếtều tiếtều tiết    

R1 
Cố định / lưu giữ 
cácbon 

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

Bản thân HSTXH 1 

Dịch vụ này không thực sự 
quan trọng đối với người dân 
và hoạt động sản xuất trong 
HSTXH này. 

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 

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

R3 
Duy trì chất 
lượng không khí 

Không rõ  0 
 

R4 Đệm khí hậu 
Rừng có thể mang lại Kiểu khí 
hậu ưa thích cho đồng lúa và 
vườn cây 

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. 

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 

Rừng tự nhiên đầu 
nguồn tại các HSTXH 
khác 

2 

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

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 

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. 

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 

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. 

R9 
Kiểm soát dòng 
trầm tích 

 
Trong bản thân 
HSTXH 

2 
 

DDDDịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợ    

S1 Chu trình cácbon Không rõ/ Không quan trọng  0  

S2 
Quang hợp/ sản 
xuất cơ bản 

Không rõ/ Không quan trọng  0 
 

S3 
Chu trình dinh 
dưỡng 

Keo là một trong những loài cố 
định khí nitơ. 

 1 
 

S4 Hình thành đất Không rõ/ Không quan trọng  0  

S5 Chu kỳ nước Không rõ/ Không quan trọng  0  

S6 Thụ phấn 

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 

Bản thân HSTXH  3 

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. 

S7 Phát tán hạt 

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, tự 
nhiên đầu nguồn tại 
các HSTXH khác 

1 

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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TTTTTTTT    Các dCác dCác dCác dịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích ải thích ải thích ải thích     
xxxxếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    

DDDDịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóa    

C1 
Tín ngưỡng - 
tâm linh 

Không rõ  0 
Rất ít hộ gia đình người Kinh 

C2 
Giải trí, thể thao, 
du lịch sinh thái 

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

Bên cạnh các HSTXH 
rừng tự nhiên 

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. 

C3 
Khoa học, giáo 
dục 

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

Bản thân HSTXH 1 

Dịch vụ này có vẻ quan trọng 
đối với cộng đồng nghiên cứu 
khoa học hơn là cộng đồng 
người dân. 

C4 
Xây dựng lịch 
sử/dân tộc 

Không rõ/ Không quan trọng 
 0 

 

C5 
Nghỉ ngơi/sức 
khỏe tinh thần 

Không rõ/ Không quan trọng 
 0 

 

C6 
Thẩm mỹ/cảm 
hứng nghệ thuật 

Không rõ/ Không quan trọng 
 0 

 

    

3.3.3.3. KKKKhí hhí hhí hhí hậậậậu và Biu và Biu và Biu và Biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậuuuu    

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.  

 

BBBBảảảảngngngng    5555....9999: Tóm t: Tóm t: Tóm t: Tóm tắắắắt thông tin khí ht thông tin khí ht thông tin khí ht thông tin khí hậậậậu tu tu tu tạạạại các tri các tri các tri các trạạạạm khí tưm khí tưm khí tưm khí tượợợợng tng tng tng tạạạại Tuyên Hóa, i Tuyên Hóa, i Tuyên Hóa, i Tuyên Hóa, Ba ĐBa ĐBa ĐBa Đồồồồn và Đn và Đn và Đn và Đồồồồng Hng Hng Hng Hớớớới ti ti ti tạạạại Qui Qui Qui Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

Mô tMô tMô tMô tảảảả    khí hkhí hkhí hkhí hậậậậuuuu    Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    TrTrTrTrạạạạm Tuyên Hóam Tuyên Hóam Tuyên Hóam Tuyên Hóa    TrTrTrTrạạạạm Ba Đm Ba Đm Ba Đm Ba Đồồồồnnnn    TrTrTrTrạạạạm Đm Đm Đm Đồồồồng Hng Hng Hng Hớớớớiiii    

Nhiệt độ trung bình hàng năm oC 
2388 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 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 963,4 1005,7 1212,4 

Độ ẩm không khí trung bình % 84 83 83 

Tốc độ gió trung bình m/s 1,5 1,5 1,5 

Số giờ nắng 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 

Tổng bức xạ mặt trời  kcal/m2 109,2 120,8 108,0 

Nguồn:  Cục Quản lý Khoa học và Kỹ thuật (CQLKHKT, 2013) 
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HìnhHìnhHìnhHình    5555....9999: B: B: B: Bốốốốn n n n vvvvùng khí hùng khí hùng khí hùng khí hậậậậu cu cu cu củủủủa Qua Qua Qua Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng 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) 

 

4.4.4.4. MMMMứứứức đc đc đc độộộộ    và tvà tvà tvà tầầầầm quan trm quan trm quan trm quan trọọọọng tương đng tương đng tương đng tương đốốốối ci ci ci củủủủa HSTXH này a HSTXH này a HSTXH này a 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. 

VVVVị trí:ị trí:ị trí:ị trí: Nằm dọc theo ba lưu vực sông với độ cao dưới 200m tại cạnh các bãi sông và đồi thấp. 

DiDiDiDiện tíchện tíchện tíchện tích: Khoảng 101.859 ha. 

5.5.5.5. KKKKếếếết lut lut lut luậậậậnnnn    

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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BBBBảảảảngngngng    5555....10101010: Tính phơi l: Tính phơi l: Tính phơi l: Tính phơi lộộộộ    và đvà đvà đvà độộộộ    nhnhnhnhạạạạy cy cy cy cảảảảm cm cm cm củủủủa HSTXH 5c trưa HSTXH 5c trưa HSTXH 5c trưa HSTXH 5c trướớớớc bic bic bic biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậu đưu đưu đưu đượợợợc dc dc dc dựựựự    báobáobáobáo    

RRRRỦI ROỦI ROỦI ROỦI RO    
    BIBIBIBIẾN ĐỔI KHÍ HẬUẾN ĐỔI KHÍ HẬUẾN ĐỔI KHÍ HẬUẾN ĐỔI KHÍ HẬU    

(2050)(2050)(2050)(2050)    

Tính Tính Tính Tính 
phơi phơi phơi phơi 

llllộộộộ    
GiGiGiGiải thíchải thíchải thíchải thích    (E )(E )(E )(E )    

Tính Tính Tính Tính 
nhnhnhnhạy ạy ạy ạy 
ccccảmảmảmảm    

GiGiGiGiải thíchải thíchải thíchải thích    (S)(S)(S)(S)    

NHINHINHINHIỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘ    

Mùa nóng sẽ nóng hơn 
và dài hơn; sẽ tăng 2-
2,5oC năm 2050, 3,6oC 
năm 2100 

4444    

• 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 4444    

• 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 

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

4444    

• 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 

5555    

• 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 

Nhiệt độ sẽ tăng nhanh 
hơn và sớm hơn vào 
mùa xuân 4444    

• 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 

3333    

• 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 

LƯLƯLƯLƯỢNG MỢNG MỢNG MỢNG MƯAƯAƯAƯA    
Lượng mưa cao hơn 
vào mùa mưa, lượng 
mưa mùa hè sẽ tăng 5 - 
10%  năm 2050; Số 
ngày có mưa lớn 
(>50mm) tăng  

3333    

• Lượng mưa cao hơn tốt cho việc 
trồng trọt 
 
 

3333    

• 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 

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

5555    

• 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 

4444    

• 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 
 

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

3333    

• 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) 

3333    

• 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 

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

1111    

• Diện tích này nằm sâu trong đất 
liền, nên không bị tác động bởi 
mực nước biển dâng 

1111    

• Không có tác động đến mục đích sử dụng đất ở 
đây 
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HìnhHìnhHìnhHình    5555....10101010: V: V: V: Vịịịị    trí HSTXH 5b vàtrí HSTXH 5b vàtrí HSTXH 5b vàtrí HSTXH 5b và    HSTXH 6bHSTXH 6bHSTXH 6bHSTXH 6b    

 
 

HìnhHìnhHìnhHình    5555....11111111: Th: Th: Th: Thịịịị    trtrtrtrấấấấn Ln Ln Ln Lệệệệ    Ninh trên bNinh trên bNinh trên bNinh trên bảảảản đn đn đn đồồồồ    ttttỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

 
 

HìnhHìnhHìnhHình    5555....12121212: Th: Th: Th: Thịịịị    trtrtrtrấấấấn Ln Ln Ln Lệệệệ    Ninh gNinh gNinh gNinh gồồồồm đm đm đm đấấấất trt trt trt trồồồồng lúa và các cây trng lúa và các cây trng lúa và các cây trng lúa và các cây trồồồồng ưa cng ưa cng ưa cng ưa cạạạạn khác, n khác, n khác, n khác, đđđđặặặặc bic bic bic biệệệệt là caot là caot là caot là cao    
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PHPHPHPHỤỤỤỤ    LLLLỤỤỤỤC 5.C 5.C 5.C 5.2C2C2C2C: MÔ T: MÔ T: MÔ T: MÔ TẢẢẢẢ    HSTXH 5C THSTXH 5C THSTXH 5C THSTXH 5C TẠẠẠẠI QUI QUI QUI QUẢẢẢẢNG BÌNHNG BÌNHNG BÌNHNG BÌNH    

Tên: 5c NgưTên: 5c NgưTên: 5c NgưTên: 5c Ngườờờời kinh tri kinh tri kinh tri kinh trồồồồng rng rng rng rừừừừnnnngggg    cao su thương mcao su thương mcao su thương mcao su thương mạạạại i i i     

Ví dVí dVí dVí dụụụụ:  Công ty Việt Trung, xã Cự Nẫm huyện Bố Trạch và Công ty Lệ Ninh, thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy  

 

1.1.1.1. MÔ TMÔ TMÔ TMÔ TẢẢẢẢ    TÓM TTÓM TTÓM TTÓM TẮẮẮẮT/CÁC MÔ TT/CÁC MÔ TT/CÁC MÔ TT/CÁC MÔ TẢẢẢẢ    CHÍNHCHÍNHCHÍNHCHÍNH    

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. 

 
2.2.2.2. MÔ TMÔ TMÔ TMÔ TẢẢẢẢ    ĐĐĐĐẦẦẦẦY ĐY ĐY ĐY ĐỦỦỦỦ    

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.  

BBBBảảảảngngngng    5555....11111111: : : : DiDiDiDiệệệện tích, n tích, n tích, n tích, năng sunăng sunăng sunăng suấấấất và st và st và st và sảảảản lưn lưn lưn lượợợợng cao su qua các nămng cao su qua các nămng cao su qua các nămng cao su qua các năm    

Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    1996199619961996    2001200120012001    2005200520052005    2010201020102010    2012201220122012    2014201420142014    

Diện tích trồng (ha) 3.931,4 6.150,3 7.671,9 14.086  17.980 

Diện tích thu hoạch cao su (ha) ND ND 2.887,3 5.573,7 6.677,6 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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BBBBảảảảngngngng    5555....11112222: Di: Di: Di: Diệệệện tích trn tích trn tích trn tích trồồồồng cao su đng cao su đng cao su đng cao su đếếếến năm 2015n năm 2015n năm 2015n năm 2015    (ha)(ha)(ha)(ha)    

TTTTTTTT    HuyHuyHuyHuyệệệệnnnn    
DiDiDiDiệệệện tích trn tích trn tích trn tích trồồồồng đng đng đng đếếếến  n  n  n  

2015201520152015    
DiDiDiDiệệệện tích trn tích trn tích trn tích trồồồồng đng đng đng đếếếến n n n 

2010201020102010    

DiDiDiDiệệệện tích trn tích trn tích trn tích trồồồồng cao su giai đong cao su giai đong cao su giai đong cao su giai đoạạạạn n n n     

2011201120112011----2015201520152015    

TTTTổổổổngngngng    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    

18.18.18.18.086086086086    14.14.14.14.086086086086    4.4.4.4.000000000000    900900900900    940940940940    790790790790    640640640640    640640640640    

1 Tp. Đồng Hới 194 94 100    50 50 

2 Lệ Thủy 4.311 2.311 2.000 500 500 400 300 300 

3 Quảng Ninh 452 152 300 100 50 50 50 50 

4 Bố Trạch 10.845 10.245 600 150 150 100 100 100 

5 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 dĐa dĐa dĐa dạạạạng ging ging ging giốốốống cao sung cao sung cao sung 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 1,3-
1,5 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. 

3.3.3.3. DDDDỊỊỊỊCH VCH VCH VCH VỤỤỤỤ    HHHHỆỆỆỆ    SINH THÁISINH THÁISINH THÁISINH 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: 

BBBBảảảảngngngng    5555....11113333: D: D: D: Dịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái quan sinh thái quan sinh thái quan sinh thái quan trtrtrtrọọọọng đng đng đng đốốốối vi vi vi vớớớới ngưi ngưi ngưi ngườờờời Kinh tri Kinh tri Kinh tri Kinh trồồồồng cao su thương mng cao su thương mng cao su thương mng cao su thương mạạạại ti ti ti tạạạại vùng gò i vùng gò i vùng gò i vùng gò đđđđồồồồiiii    

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    XXXXếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

DDDDịch vụ cung cấp ịch vụ cung cấp ịch vụ cung cấp ịch 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 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 

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

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 

Bản thân HSTXH 1 Gỗ sản xuất trong HSTXH này hầu như 
dùng cả để bán và xây dựng. 



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

101 
 

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    XXXXếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

 

P6 Năng lượng nước Không rõ/ Không quan trọng  0 Không có bằng chứng về việc sử dụng 
năng lượng nước trong HSTXH này. 

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 

Bản thân HSTXH 3 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. 

P8 Giao thông vận tải  Không rõ/ Không quan trọng  0  

DDDDịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiết    

R1 
Cố định / lưu giữ 
cácbon 

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 

Bản thân HSTXH 1 

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

R2 
Duy trì chất lượng 
nước 

Đồn điền cao su 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 

3 

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

R3 
Duy trì chất lượng 
không khí 

Không rõ  0 
 

R4 Đệm khí hậu 

Đồn điền cao su có thể mang 
lại tiểu khí hậu ưa thích cho 
các loại cây trồng hàng năm 
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 những loại cây trồng cạnh 
rừng trồng, mặc dù đây không phải là 
một dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên. 

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 

Rừng tự nhiên đầu 
nguồn tại các 
HSTXH khác 

2 

Đồn điền cao su có vẻ không cung cấp 
dịch vụ này cho cây màu và cây trồng 
khác. 

R6 
Tái chế nước / khử 
độc 

Không rõ   
 

R7 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 

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. 

R8 
Kiểm soát dòng 
nước 

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 

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. 

R9 
Kiểm soát dòng 
trầm tích 

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 thân 
HSTXH 

2 

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. 

DDDDịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợ    

S1 Chu trình cácbon Không rõ/ Không quan trọng  0 
 

S2 
Quang hợp/ sản 
xuất cơ bản 

Không rõ/ Không quan trọng  0 
 

S3 
Chu trình dinh 
dưỡng 

Không rõ/ Không quan trọng 
 1 

 

S4 Hình thành đất Không rõ/ Không quan trọng  0  
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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    XXXXếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

S5 Chu kỳ nước Không rõ/ Không quan trọng  0  

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 

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

4 

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. 
 

S7 Phát tán hạt Không rõ/ Không quan trọng 
Bản thân HSTXH, 
rừng tự nhiên có 
đường phân nước 

0 
Cao su không cần phát tán hạt 

DDDDịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóa    

C1 
Tín ngưỡng - tâm 
linh 

Không rõ/ Không quan trọng  0 
 

C2 
Giải trí, thể thao, du 
lịch sinh thái 

Không rõ/ Không quan trọng  0 
 

C3 Khoa học, giáo dục 
Đồn điền cao su có thể mang 
lại cơ hội cho các hoạt động 
nghiên cứu khoa học 

Bản thân HSTXH 1 

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

C4 
Xây dựng lịch 
sử/dân tộc 

Không rõ/ Không quan trọng 
 0 

 

C5 
Nghỉ ngơi/sức 
khỏe tinh thần 

Không rõ/ Không quan trọng 
 0 

 

C6 
Thẩm mỹ/cảm 
hứng nghệ thuật 

Không rõ/ Không quan trọng 
 0 

 

4.4.4.4. KHÍ HKHÍ HKHÍ HKHÍ HẬẬẬẬU VÀ BIU VÀ BIU VÀ BIU VÀ BIẾẾẾẾN ĐN ĐN ĐN ĐỔỔỔỔI KHÍ HI KHÍ HI KHÍ HI KHÍ HẬẬẬẬUUUU    

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.     

BBBBảảảảngngngng    5555....11114444: Tóm t: Tóm t: Tóm t: Tóm tắắắắt thông tin khí ht thông tin khí ht thông tin khí ht thông tin khí hậậậậu tu tu tu tạạạại các tri các tri các tri các trạạạạm khí tưm khí tưm khí tưm khí tượợợợng tng tng tng tạạạại Tuyên Hóa, Ba Đi Tuyên Hóa, Ba Đi Tuyên Hóa, Ba Đi Tuyên Hóa, Ba Đồồồồn và Đn và Đn và Đn và Đồồồồng Hng Hng Hng Hớớớới ti ti ti tạạạại Qui Qui Qui Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

Mô tMô tMô tMô tảảảả    khí hkhí hkhí hkhí hậậậậuuuu    Đơn vĐơn vĐơn vĐơn vịịịị    TrTrTrTrạạạạm Tuyên Hóam Tuyên Hóam Tuyên Hóam Tuyên Hóa    TrTrTrTrạạạạm Ba Đm Ba Đm Ba Đm Ba Đồồồồnnnn    TrTrTrTrạạạạm Đm Đm Đm Đồồồồng Hng Hng Hng Hớớớớiiii    

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 

Lượng mưa cao nhất trong ngày mm/ngày 665 630 657 

Số ngày mưa phùn trong năm ngày - - - 

Bay hơi hàng năm mm 963,4 1005,7 1.212,4 

Độ ẩm không khí trung bình % 84 83 83 

Tốc độ gió trung bình m/s 1,5 1,5 1,5 

Số giờ nắng 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 

Tổng bức xạ mặt trời kcal/m2 109,2 120,8 108,0 

Nguồn:  Cục Quản lý Khoa học và Kỹ thuật (CQLKHKT, 2013) 
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HìnhHìnhHìnhHình    5555....13131313: : : : BBBBốốốốn vn vn vn vùng khí hùng khí hùng khí hùng khí hậậậậu cu cu cu củủủủa Qua Qua Qua Quảảảảng ng ng ng BìnhBìnhBìnhBình    

 
    

BBBBảảảảngngngng    5555....15151515: Tính phơi l: Tính phơi l: Tính phơi l: Tính phơi lộộộộ    và tính nhvà tính nhvà tính nhvà tính nhạạạạy cy cy cy cảảảảm cm cm cm củủủủa HSTXH 5c trưa HSTXH 5c trưa HSTXH 5c trưa HSTXH 5c trướớớớc bic bic bic biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậu đưu đưu đưu đượợợợc dc dc dc dựựựự    báobáobáobáo    

RRRRủi ro BĐKH ủi ro BĐKH ủi ro BĐKH ủi ro BĐKH (2050)(2050)(2050)(2050)    
Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 

didididiệnệnệnện    
GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    

Tính Tính Tính Tính 
nhnhnhnhạy ạy ạy ạy 
ccccảmảmảmảm    

GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    

NHINHINHINHIỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘ 

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

3333    

Khu vực gò đồi trồng cao 
su bị phơi lộ nhiều hơn với 
hạn hán thường xuyên xảy 
ra 

3333    

• 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 

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

4444    

• 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” 

4444    

• 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 

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

2222    

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

2222    

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

LƯLƯLƯLƯỢNG MỢNG MỢNG MỢNG MƯAƯAƯAƯA    DDDDỰ BÁOỰ BÁOỰ BÁOỰ 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  
 
 

2222    

Cây cao su sẽ phát triển 
tốt hơn 
 
 2 

• 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 

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

4444    

• Cao su đối mặt với nguy 
cơ hạn hán 
• Tốc độ tăng trưởng giảm 
 4444    

• 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  

GHI CHÚGHI CHÚGHI CHÚGHI 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) 
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RRRRủi ro BĐKH ủi ro BĐKH ủi ro BĐKH ủi ro BĐKH (2050)(2050)(2050)(2050)    
Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 

didididiệnệnệnện    
GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    

Tính Tính Tính Tính 
nhnhnhnhạy ạy ạy ạy 
ccccảmảmảmảm    

GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    

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

5555    

Áp thấp nhiệt đới và bão 
xảy ra thường xuyên 

5555    

• 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) 

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

1111    

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

1111    

 

5.5.5.5. MMMMỨỨỨỨC ĐC ĐC ĐC ĐỘỘỘỘ    VÀ VÀ VÀ VÀ TTTTẦẦẦẦM QUAN TRM QUAN TRM QUAN TRM QUAN TRỌỌỌỌNG CNG CNG CNG CỦỦỦỦAAAA    HSTXHHSTXHHSTXHHSTXH    

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 

 

6.6.6.6. KKKKẾẾẾẾT LUT LUT LUT LUẬẬẬẬNNNN    

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. 

    

HìnhHìnhHìnhHình    5555....15151515: V: V: V: Vịịịị    trí xã Ctrí xã Ctrí xã Ctrí xã Cựựựự    NNNNẫẫẫẫmmmm    
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HìnhHìnhHìnhHình    5555....16161616: Cao su trong th: Cao su trong th: Cao su trong th: Cao su trong thờờờời ki ki ki kỳỳỳỳ    thu hothu hothu hothu hoạạạạch ch ch ch ởởởở    xã Cxã Cxã Cxã Cựựựự    NNNNẫẫẫẫmmmm    

 
 

HìnhHìnhHìnhHình    5555....7777: M: M: M: Mộộộột khu vt khu vt khu vt khu vựựựực rc rc rc rừừừừng cao su tng cao su tng cao su tng cao su tốốốốt t t t ởởởở    xã Cxã Cxã Cxã Cựựựự    NNNNẫẫẫẫm, huym, huym, huym, huyệệệện Bn Bn Bn Bốốốố    TrTrTrTrạạạạchchchch    
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PHPHPHPHỤỤỤỤ    LLLLỤỤỤỤC C C C 5.5.5.5.2D2D2D2D: MÔ : MÔ : MÔ : MÔ TTTTẢẢẢẢ    HHHHSTXHSTXHSTXHSTXH    10101010A A A A CCCCỦỦỦỦA QUA QUA QUA QUẢẢẢẢNG BÌNHNG BÌNHNG BÌNHNG BÌNH    

TênTênTênTên: 10a : 10a : 10a : 10a ---- NgưNgưNgưNgườờờời Kinh đánh bi Kinh đánh bi Kinh đánh bi Kinh đánh bắắắắt tht tht tht thủủủủy sy sy sy sảảảản n n n ven bven bven bven bờờờờ    ttttạạạại vùng châu thi vùng châu thi vùng châu thi vùng châu thổổổổ    và vùng bivà vùng bivà vùng bivà vùng biểểểển trong vòng 6 hn trong vòng 6 hn trong vòng 6 hn trong vòng 6 hảảảải lýi lýi lýi lý    

Ví dụ:  xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

1.1.1.1. Các mô tCác mô tCác mô tCác mô tảảảả    chínhchínhchínhchính    

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…). 

2.2.2.2. DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh tháisinh tháisinh tháisinh thái    

BBBBảảảảngngngng    5555....11116666: D: D: D: Dịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái trong HSTXH ngưsinh thái trong HSTXH ngưsinh thái trong HSTXH ngưsinh thái trong HSTXH ngườờờời Kinh đánh bi Kinh đánh bi Kinh đánh bi Kinh đánh bắắắắt t t t ggggầầầần bn bn bn bờờờờ    

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chính ịch vụ chính ịch vụ chính ịch vụ chính     
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
Mô tMô tMô tMô tảảảả    

Cung cCung cCung cCung cấp trực tiếpấp trực tiếpấp trực tiếpấp 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 

ĐiĐiĐiĐiều tiếtều tiếtều tiếtều tiết 

R1 Cố định/ lưu giữ cácbon 5 Khối lượng cácbon đi-ô-xít lớn hòa vào nước biển 

R2 Duy trì chất lượng nước 5 

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 

R3 
Duy trì chất lượng không 
khí 

 Không áp dụng 

R4 Đệm khí hậu  Không áp dụng 

R5 
Kiểm soát dịch bệnh và sâu 
hại 

 Không áp dụng 

R6 Tái chế nước / khử độc 4 
Chất thải sinh hoạt, công nghiệp và thương mại đều được xả ra 
biển 

R7 Bảo vệ vật lý  Không áp dụng 

R8 Kiểm soát dòng nước  Không áp dụng 

R9 Kiểm soát dòng trầm tích 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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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chính ịch vụ chính ịch vụ chính ịch vụ chính     
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
Mô tMô tMô tMô tảảảả    

HHHHỗ trợ (chức năng hệ sinh thái cỗ trợ (chức năng hệ sinh thái cỗ trợ (chức năng hệ sinh thái cỗ trợ (chức năng hệ sinh thái cơ bơ bơ bơ bản)ản)ản)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 

Văn hóa Văn hóa Văn hóa Văn hóa ----    tinh thtinh thtinh thtinh thầnầnầnần 

C1 Tín ngưỡng - tâm linh   

C2 
Giải trí, thể thao, du lịch 
sinh thái 

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

C3 Khoa học, giáo dục   

C4 Xây dựng lịch sử/dân tộc   

C5 
Nghỉ ngơi/sức khỏe tinh 
thần 

  

C6 
Thẩm mỹ/cảm hứng nghệ 
thuật 

1 Rất nhiều nghệ sỹ có cảm hứng từ biển 

3.3.3.3. Khí hKhí hKhí hKhí hậậậậuuuu    và và và và bibibibiếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậuuuu    

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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BBBBảảảảng ng ng ng 5555....11117777: Tính phơi l: Tính phơi l: Tính phơi l: Tính phơi lộộộộ    và tính nhvà tính nhvà tính nhvà tính nhạạạạy cy cy cy cảảảảm cm cm cm củủủủa HSTXH trên cát ven bia HSTXH trên cát ven bia HSTXH trên cát ven bia HSTXH trên cát ven biểểểển trưn trưn trưn trướớớớc bic bic bic biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậu đưu đưu đưu đượợợợc dc dc dc dựựựự    báobáobáobáo    

4.4.4.4. Quy mô và tQuy mô và tQuy mô và tQuy mô và tầầầầm quan trm quan trm quan trm quan trọọọọng cng cng cng củủủủa ha ha ha hệệệệ    sinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hộộộộiiii    

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 

Các biCác biCác biCác biến số vến số vến số vến số và hià hià hià hiện tện tện tện tưưưượng của BĐKHợng của BĐKHợng của BĐKHợng của BĐKH    
MMMMức độ ức độ ức độ ức độ 
llllộ diệnộ diệnộ diệnộ diện    

BBBBản chất nhạy cảm (mô tả) ản chất nhạy cảm (mô tả) ản chất nhạy cảm (mô tả) ản chất nhạy cảm (mô tả)     
MMMMức độ ức độ ức độ ức độ 

nhnhnhnhạy cảmạy cảmạy cảmạy cảm    
NHINHINHINHIỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘ    

Mùa nóng ngày càng nóng hơn và Mùa nóng ngày càng nóng hơn và Mùa nóng ngày càng nóng hơn và Mùa nóng ngày càng nóng hơn và 
dài hơndài hơndài hơndài 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 

SSSSố ngố ngố ngố ngày nóng trêm 35ày nóng trêm 35ày nóng trêm 35ày nóng trêm 35ooooC tăng lênC tăng lênC tăng lênC tăng lên    
Trung 
bình 

• 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 

LƯLƯLƯLƯỢNG ỢNG ỢNG ỢNG MƯAMƯAMƯAMƯA    

Mùa mưa ngày càng có lưMùa mưa ngày càng có lưMùa mưa ngày càng có lưMùa mưa ngày càng có lượng mợng mợng mợng mưa ưa ưa ưa 
cao hơncao hơncao hơncao 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 
MùaMùaMùaMùa    khô đang ngày càng trkhô đang ngày càng trkhô đang ngày càng trkhô đang ngày càng trở nở nở nở nên khô ên khô ên khô ên khô 
hơnhơnhơnhơn    

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 

HHHHạn hán thạn hán thạn hán thạn hán thưưưường xuyờng xuyờng xuyờng xuyên hơnên hơnên hơnên hơn    
Trung 
bình 

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

Thấp 

GIÓ VÀ BÃOGIÓ VÀ BÃOGIÓ VÀ BÃOGIÓ VÀ BÃO 

VVVVận tốc gió cao hận tốc gió cao hận tốc gió cao hận tốc gió cao hơnơnơnơn    Cao 

• 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 

Trung 
bình 

TTTTần suất bần suất bần suất bần suất bão khó dão khó dão khó dão khó dự báo hự báo hự báo hự báo hơnơnơnơn    
Trung 
bình 

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 

Thấp 

Mùa bão Mùa bão Mùa bão Mùa bão đđđđến muộn hến muộn hến muộn hến muộn hơnơnơnơn    
Trung 
bình 

Tính nhạy cảm có thể không thay đổi, do bão đến muộn 
hơn 

Thấp 

NƯNƯNƯNƯỚC BIỂN DÂNGỚC BIỂN DÂNGỚC BIỂN DÂNGỚC BIỂN DÂNG 

Trung bình 3mm/nTrung bình 3mm/nTrung bình 3mm/nTrung bình 3mm/năm trong văm trong văm trong văm trong vòng òng òng òng 
20 qua20 qua20 qua20 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 đTăng 1m đTăng 1m đTăng 1m đến năm 2100ến năm 2100ến năm 2100ến năm 2100 
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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.  

5.5.5.5. KKKKếếếết lut lut lut luậậậậnnnn    

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: Hình 5.8: Hình 5.8: Hình 5.8: ThuyThuyThuyThuyềềềền đánh cá tn đánh cá tn đánh cá tn đánh cá tạạạại huyi huyi huyi huyệệệện Qun Qun Qun Quảảảảng Trng Trng Trng Trạạạạch, tch, tch, tch, tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    
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PHPHPHPHỤỤỤỤ    LLLLỤỤỤỤC 5.C 5.C 5.C 5.2E2E2E2E: MÔ : MÔ : MÔ : MÔ TTTTẢẢẢẢ    HSTXH CHSTXH CHSTXH CHSTXH CỦỦỦỦA QUA QUA QUA QUẢẢẢẢNG BÌNHNG BÌNHNG BÌNHNG BÌNH    

Tên:  Lâm trưTên:  Lâm trưTên:  Lâm trưTên:  Lâm trườờờờng / Công ty lng / Công ty lng / Công ty lng / Công ty lâm nghiâm nghiâm nghiâm nghiệệệệpppp    

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 

1.1.1.1. Mô tMô tMô tMô tảảảả    chínhchínhchínhchính    

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:   

RRRRừừừừng lá rng lá rng lá rng lá rộộộộng thưng thưng thưng thườờờờng xanh cng xanh cng xanh cng xanh cậậậận nhin nhin nhin nhiệệệệt đt đt đt đớớớới trên núii trên núii trên núii trên núi> 700 m so với mặt nước biển:  Rừng bao phủ trên các dãy núi cao của 
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). 

RRRRừừừừng thưng thưng thưng thườờờờng xanh lá rng xanh lá rng xanh lá rng xanh lá rộộộộng nhing nhing nhing nhiệệệệt đt đt đt đớớớới i i i ẩẩẩẩm trên đm trên đm trên đm trên đồồồồi caoi caoi caoi 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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2.2.2.2. KKKKếếếết lut lut lut luậậậậnnnn    

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: Hình 5.9: Hình 5.9: Hình 5.9: RRRRừừừừng thông Công ty Lng thông Công ty Lng thông Công ty Lng thông Công ty Lâm Công nghiâm Công nghiâm Công nghiâm Công nghiệệệệpppp    Long ĐLong ĐLong ĐLong Đạạạại (i (i (i (ttttháng háng háng háng 3, 2016)3, 2016)3, 2016)3, 2016)    
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PHPHPHPHỤỤỤỤ    LLLLỤỤỤỤCCCC    5.5.5.5.3333:ĐÁNH GIÁ D:ĐÁNH GIÁ D:ĐÁNH GIÁ D:ĐÁNH GIÁ DỊỊỊỊCH VCH VCH VCH VỤỤỤỤ    HHHHỆỆỆỆ    SINH THÁI CSINH THÁI CSINH THÁI CSINH THÁI CỦỦỦỦA CÁC HSTXH ƯU TIÊN A CÁC HSTXH ƯU TIÊN A CÁC HSTXH ƯU TIÊN A CÁC HSTXH ƯU TIÊN CCCCỦỦỦỦA TA TA TA TỈỈỈỈNH QUNH QUNH QUNH QUẢẢẢẢNG BÌNH NG BÌNH NG BÌNH NG BÌNH     

DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    HST do VQG PNKB (Di sHST do VQG PNKB (Di sHST do VQG PNKB (Di sHST do VQG PNKB (Di sảảảản thiên nhiên thn thiên nhiên thn thiên nhiên thn thiên nhiên thếếếế    gigigigiớớớới) cung ci) cung ci) cung ci) cung cấấấấpppp, , , , PNKB 1PNKB 1PNKB 1PNKB 1----5555    

Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắt: t: t: t: 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. 

    

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    
NguNguNguNguồn dịch vụ ồn dịch vụ ồn dịch vụ ồn dịch vụ 

HSTHSTHSTHST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

DDDDịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấp    

P1 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 

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 

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 

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 
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 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 
 0 

 

P7 
Năng lượng sinh 
khối 

Rừng cung cấp củi cho người dân địa phương 
Bản thân HSTXH 3 

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

P8 
Giao thông vận 
tải  

Hiếm    0 
 

DDDDịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch 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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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    
NguNguNguNguồn dịch vụ ồn dịch vụ ồn dịch vụ ồn dịch vụ 

HSTHSTHSTHST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

lượng nước 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 

 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 

R4 Đệm khí hậu Rừng có thể mang lại tiểu khí hậu ưa thích cho khu vực 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 

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  

Bản thân HSTXH 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 

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, 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 

Bản thân HSTXH 3 

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 

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, 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 

Bản thân HSTXH 3 

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 

DDDDịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch 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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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    
NguNguNguNguồn dịch vụ ồn dịch vụ ồn dịch vụ ồn dịch vụ 

HSTHSTHSTHST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

S5 Chu trình nước 
Rừng PNKB đóng vai trò quan trọng trong chu trình 
nước 

Bản thân HSTXH 4 
Là nguồn bốc hơi nước chính 

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 
 

DDDDịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch 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 

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 

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 

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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DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trọọọọng đng đng đng đốốốối vi vi vi vớớớới HSTXHi HSTXHi HSTXHi HSTXH    ngưngưngưngườờờời dân ti dân ti dân ti dân tộộộộc thic thic thic thiểểểểu su su su sốốốố    canh tác nương rcanh tác nương rcanh tác nương rcanh tác nương rẫẫẫẫy quy mô nhy quy mô nhy quy mô nhy quy mô nhỏỏỏỏ    và thu hái lưvà thu hái lưvà thu hái lưvà thu hái lượợợợmmmm        

Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắt:t:t:t:    

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. 

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    
NguNguNguNguồn dịch vụ ồn dịch vụ ồn dịch vụ ồn dịch vụ 

HSTHSTHSTHST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

DDDDịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấp    

P1 
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 

P2 
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 

P3 
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 

P5 
Vật liệu xây 
dựng 

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

Bản thân HSTXH  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 

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  

Hiếm  0 
 

DDDDịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch 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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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    
NguNguNguNguồn dịch vụ ồn dịch vụ ồn dịch vụ ồn dịch vụ 

HSTHSTHSTHST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

lượng nước chất ô nhiễm vào cải thiện chất lượng nước 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 

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 
xung quanh 

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 

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 

Bản thân HSTXH 3 

Dịch vụ này khá quan trọng đối với người dân địa phương và 
những cánh đồng nông nghiệp gần rừng 

R6 
Tái chế nước/ 
khử độc 

Không rõ   
 

R7 Bảo vệ vật lý 
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 

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 

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 

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 

Bản thân HSTXH 2 
Tác động gián tiếp đến năng suất cây trồng 

DDDDịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch 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 
Không quan trọng trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số 

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 
Chu kỳ bỏ hóa hiện giảm xuống còn 5 năm, ảnh hưởng đến dịch 
vụ sinh thái này 
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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    
NguNguNguNguồn dịch vụ ồn dịch vụ ồn dịch vụ ồn dịch vụ 

HSTHSTHSTHST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

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

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 

DDDDịch ịch ịch ịch vvvvụ văn hóaụ văn hóaụ văn hóaụ 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. 

Bản thân HSTXH 4 

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

C2 
Giải trí, thể thao, 
du lịch sinh thái 

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

 2 
Cảnh đẹp vùng cao hấp dẫn du khách tới thăm, mang lại thêm 
phần nào thu nhập cho người dân tộc thiểu số 

C3 
Khoa học, giáo 
dục 

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

 1 

Dịch vụ này không quan trọng lắm đối với dân tộc thiểu số vùng 
cao 

C4 
Xây dựng lịch 
sử/dân tộc 

Hiếm  0 
 

C5 
Nghỉ ngơi/sức 
khỏe tinh thần 

Hiếm  0 

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 

C6 
Thẩm mỹ/cảm 
hứng nghệ thuật 

Không rõ  0 
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DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trọọọọng đng đng đng đốốốối vi vi vi vớớớới HSTXH ngưi HSTXH ngưi HSTXH ngưi HSTXH ngườờờời Kinh tri Kinh tri Kinh tri Kinh trồồồồng lúa và các cây trông khác (keo, cam quýt, cao su, chè) tng lúa và các cây trông khác (keo, cam quýt, cao su, chè) tng lúa và các cây trông khác (keo, cam quýt, cao su, chè) tng lúa và các cây trông khác (keo, cam quýt, cao su, chè) tạạạại thung li thung li thung li thung lũng trong đũng trong đũng trong đũng trong đấấấất lit lit lit liềềềền quy mô nhn quy mô nhn quy mô nhn quy mô nhỏỏỏỏ        

Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắt:t:t:t:    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). 

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

DDDDịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch 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 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 

P2 
Nước Hầu hết nước người dân dùng trong đời sống và sản xuất 

được lấy từ sông bắt nguồn từ rừng trên cao 
Rừng tự nhiên có 
đường phân nước 
tại các HSTXH khác 

5 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 

P3 
Dược liệu 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 Không có bằng chứng rõ ràng về việc sử dụng  song mây tự nhiên 

trong HSTXH này 

P5 
Vật liệu xây dựng Rừng trồng có thể cung cấp gỗ cho các công trình nhỏ 

của hộ gia đình tại địa phương 
Bản thân HSTXH 1 Gỗ sản xuất trong HSTXH này hầu hết dùng để bán, không để xây 

dựng 

P6 
Năng lượng nước Không rõ/Không quan trọng  0 Không có bằng chứng sử dụng năng lượng nước trong HSTXH 

này 

P7 
Năng lượng sinh 
khối 

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

Bản thân HSTXH 3 Củi từ rừng trồng vẫn là một nguồn nhiên liệu quan trọng trong 
nấu ăn và sưởi ấm tại HSTXH này 

P8 Giao thông vận tải  Hiếm/không quan trọng  0  

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

R3 
Duy trì chất lượng 
không khí 

Không rõ  0 
 

R4 Đệm khí hậu 
Rừng có thể mang lại tiểu khí hậu ưa thích cho đồng lúa 
và vườn cây 

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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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải 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  

Rừng tự nhiên có 
đường phân nước 
tại các HSTXH khác 

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 

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 có 
đường phân nước 
tại các HSTXH khác 

4 
Dịch vụ này rất quan trọng đối với tất cả các cây nông nghiệp  

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 

3 
Dịch vụ này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng 

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 

Bản thân HSTXH 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 

DDDDịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợ    

S1 Chu trình cácbon Hiếm/không quan trọng  0  

S2 
Quang hợp, sản xuất 
cơ bản 

Hiếm/không quan trọng  0 
 

S3 
Chu trình dinh 
dưỡng 

Keo là một loài cố định ni-tơ 
 1 

 

S4 Hình thành đất Hiếm/không quan trọng  0  

S5 Chu trình nước Hiếm/không quan trọng  0  

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

4 

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 

S7 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 
 

1 

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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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

DDDDịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóa    

C1 
Tín ngưỡng/ tâm 
linh 

Không rõ  0 
Rất ít hộ gia đình người Kinh  

C2 
Giải trí, thể thao, du 
lịch sinh thái 

Không rõ  0 
Cảnh đẹp vùng cao hấp dẫn du khách tới thăm, mang lại thêm 
phần nào thu nhập cho người dân tộc thiểu số 

C3 Khoa học, giáo dục 
Hệ sinh thái nông nghiệp có thể mang lại cơ hội cho các 
hoạt động nghiên cứu khoa học và giáo dục 

Bản thân HSTXH 1 
Dịch vụ này có vẻ quan trọng đối với cộng đồng nghiên cứu khoa 
học hơn là cộng đồng người dân 

C4 
Xây dựng lịch sử/ 
dân tộc 

Hiếm/không quan trọng 
 0 

 

C5 
Nghỉ ngơi/ sức khỏe 
tinh thần 

Hiếm/không quan trọng 
 0 

 

C6 
Thẩm mỹ/ cảm 
hứng nghệ thuật 

Hiếm/không quan trọng 
 0 

 

    

DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trọọọọng đng đng đng đốốốối vi vi vi vớớớới ngưi ngưi ngưi ngườờờời Kinh tri Kinh tri Kinh tri Kinh trồồồồng lúa quy mô nhng lúa quy mô nhng lúa quy mô nhng lúa quy mô nhỏỏỏỏ    ởởởở    đđđđồồồồng bng bng bng bằằằằng ven bing ven bing ven bing ven biểểểển có tưn có tưn có tưn có tướớớớiiii    tiêu, HSTXN 6a Qutiêu, HSTXN 6a Qutiêu, HSTXN 6a Qutiêu, HSTXN 6a Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắt:t:t:t:    

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). 

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    XXXXếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

DDDDịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấp    

P1 
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 

P2 
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  
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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    XXXXếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

P6 
Năng lượng nước Không rõ/Không quan trọng  0 Không có bằng chứng về việc sử dụng năng lượng nước cho 

HSTXH này 

P7 

Năng lượng sinh khối Không rõ/không quan trọng Bản thân HSTXH 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 

P8 Giao thông vận tải  Hiếm/không quan trọng  0  

DDDDịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch 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 

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 

R3 
Duy trì chất lượng 
không khí 

Không rõ  0 
 

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). 

Rừng tự nhiên trong 
các HSTXH khác 

2 
Không có diện tích rừng tự nhiên lớn đáng kể nào gần với hầu 
hết các khu trồng lúa vùng đất thấp 

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

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

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 
Dịch vụ này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng  

DDDDịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợ    

S1 Chu trình cácbon Hiếm/không quan trọng  0  
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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    XXXXếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải 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 

DDDDịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóa    

C1 Tín ngưỡng - Tâm linh 
Một số truyền thống và hoạt động nghi lễ gắn liền với lịch 
trồng và thu hoạch lúa hàng năm 

Bản thân HSTXH 2 
Mặc dù đây là dịch vụ của hệ thống đồng lúa, nhưng không 
phải là hệ sinh thái tự nhiên nguyên sinh 

C2 
Giải trí, thể thao, du lịch 
sinh thái 

Hiếm/không quan trọng 
 0 

 

C3 Khoa học, giáo dục Hiếm/không quan trọng  0  

C4 
Xây dựng lịch sử/ dân 
tộc 

Hiếm/không quan trọng 
 0 

 

C5 
Nghỉ ngơi/ sức khỏe 
tinh thần 

Hiếm/không quan trọng 
 0 

 

C6 
Thẩm mỹ/ cảm hứng 
nghệ thuật 

Hiếm/không quan trọng 
 0 
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DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trọọọọng đng đng đng đốốốối vi vi vi vớớớới nuôi tri nuôi tri nuôi tri nuôi trồồồồng thng thng thng thủủủủy sy sy sy sảảảản ao hn ao hn ao hn ao hồồồồ    và lvà lvà lvà lồồồồng bè cng bè cng bè cng bè củủủủa ngưa ngưa ngưa ngườờờời Kinh i Kinh i Kinh i Kinh ởởởở    vùng cvùng cvùng cvùng cửửửửa sông và ra sông và ra sông và ra sông và rừừừừng ngng ngng ngng ngậậậập mp mp mp mặặặặnnnn, HSTXH 9a QB , HSTXH 9a QB , HSTXH 9a QB , HSTXH 9a QB     

Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắt: t: t: t: 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.    

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

DDDDịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch 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 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 

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) 

5 

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

P3 Dược liệu 
Có thể thu hoạch một số cây dược liệu trong rừng 
ngập mặn 

Bản thân HSTXH 1 
Diện tích rừng ngập mặn rất hạn chế nên dịch vụ này cũng ít 

P4 Song mây Hiếm/không quan trọng  0  

P5 Vật liệu xây dựng 
Cây rừng ngập mặn có thể được sử dụng cho một số 
công trình xây dựng của người dân trong HSTXH này 

Bản thân HSTXH 1 
Diện tích rừng ngập mặn rất hạn chế nên dịch vụ này cũng ít 

P6 Năng lượng nước Hiếm/không quan trọng  0  

P7 
Năng lượng sinh 
khối 

Cây rừng ngập mặn có thể được người dân trong 
HSTXH này sử dụng để làm than hoa 

Bản thân HSTXH 1 
Diện tích rừng ngập mặn nhỏ, nên dịch vụ khá hạn chế 

P8 Giao thông vận tải  Hiếm/không quan trọng  0  

DDDDịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiết    

R1 
Cố định/lưu giữ 
cácbon 

Rừng ngập mặn và bãi triều lưu giữ lượng cácbon 
đáng kể 

Bản thân HSTXH 1 
Diện tích rừng ngập mặn nhỏ, và cộng đồng địa phương không 
hưởng lợi trực tiếp từ sự lưu giữ cácbon 

R2 
Duy trì chất lượng 
nước 

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 và 
HSTXH đường phân 
nước thượng nguồn 

5 
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) 



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

124 
 

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

R3 
Duy trì chất lượng 
không khí 

Hiếm/không quan trọng  0 
 

R4 Đệm khí hậu Hiếm/không quan trọng  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 

Rừng ngập mặn 
trong 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. 

R6 
Tái chế nước / 
khử độc 

Rừng ngập mặn có thể giúp tái chế chất thải 
Rừng ngập mặn 
trong bản thân 
HSTXH 

0 
Diện tích rừng ngập mặn nhỏ, nên dịch vụ rất hạn chế 

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 

1 
Diện tích rừng ngập mặn nhỏ, nên dịch vụ khá hạn chế 

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 

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. 

R9 
Kiểm soát dòng 
trầm tích 

Rừng ngập mặn giúp giữ lại trầm tích Bản thân HSTXH 1 
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 

DDDDịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợ    

S1 Chu trình cácbon Hiếm/không quan trọng  0  

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 

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 

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 

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  
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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

DDDDịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóa    

C1 
Tín ngưỡng - Tâm 
linh 

Hiếm/không quan trọng 
 0 

 

C2 
Giải trí, thể thao, 
du lịch sinh thái 

Những hoạt động này thường diễn ra trong các khu 
vực rừng ngập mặn 

Bản thân HSTXH 1 
Không nhiều hoạt động du lịch diễn ra trong HSTXH này, và diện 
tích rừng ngập mặn rất hạn chế 

C3 
Khoa học, giáo 
dục 

Hiếm/không quan trọng 
 0 

 

C4 
Xây dựng lịch sử/ 
dân tộc 

Hiếm/không quan trọng 
 0 

 

C5 
Nghỉ ngơi/ sức 
khỏe tinh thần 

Hiếm/không quan trọng 
 0 

 

C6 
Thẩm mỹ/ cảm 
hứng nghệ thuật 

Hiếm/không quan trọng 
 0 

 

 

DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trọọọọng đng đng đng đốốốối vi vi vi vớớớới Ban qui Ban qui Ban qui Ban quảảảản lý rn lý rn lý rn lý rừừừừng phòng hng phòng hng phòng hng phòng hộộộộ    ven biven biven biven biểểểển trên cát, HSTXH RPHVB 9 Qn trên cát, HSTXH RPHVB 9 Qn trên cát, HSTXH RPHVB 9 Qn trên cát, HSTXH RPHVB 9 Quuuuảảảảng ng ng ng BBBBìnhìnhìnhình    

Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắtttt    

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 thiCác can thiCác can thiCác can thiệệệệp thích p thích p thích p thích ứứứứng dng dng dng dựựựựa vào ha vào ha vào ha vào hệệệệ    sinh thái có thsinh thái có thsinh thái có thsinh thái có thểểểể    ththththựựựực hic hic hic hiệệệện: n: n: n: 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.    

 

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    
NguNguNguNguồn dịch ồn dịch ồn dịch ồn dịch 

vvvvụ HSTụ HSTụ HSTụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

DDDDịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấp    

P1 Lương thực Hiếm/không quan trọng    

P2 Nước Rừng phòng hộ trồng trên cát cần nước ngầm để cây sống 
HSTXH đụn 
cát  

5 
Bên cạnh chất lượng giống, nước là một yếu tố rất quan trọng 
đối với việc thành công của trồng rừng 

P3 Dược liệu Hiếm/không quan trọng  0  

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 

Bản thân 
HSTXH 

2 
Hầu hết gỗ được sử dụng cho mục đích thương mại chứ không 
phải để xây dựng tại địa phương 



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

126 
 

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    
NguNguNguNguồn dịch ồn dịch ồn dịch ồn dịch 

vvvvụ HSTụ HSTụ HSTụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải 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 

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) 

P8 Giao thông vận tải  Hiếm    0  

DDDDịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiết    

R1 
Cố định/lưu giữ 
cácbon 

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 

 0 
 

R2 
Duy trì chất lượng 
nước 

Rừng trồng phòng hộ giúp giữ gìn chất lượng nguồn nước 
nhưng dịch vụ này không quan trọng đối với toàn bộ HSTXH 

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 

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. 

R4 Đệm khí hậu 
Rừng trồng phòng hộ có thể mang lại tiểu khí hậu ưa thích cho 
khu vực 

Bản thân 
HSTXH 

3 

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. 

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 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 

Bản thân 
HSTXH 

4 

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. 

R8 Kiểm soát dòng Hiếm/không quan trọng  0  
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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    
NguNguNguNguồn dịch ồn dịch ồn dịch ồn dịch 

vvvvụ HSTụ HSTụ HSTụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

nước 

R9 
Kiểm soát dòng 
trầm tích 

Hiếm/không quan trọng  0 
 

DDDDịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợ    

S1 Chu trình cácbon Không rõ  0  

S2 
Quang hợp, sản 
xuất cơ bản 

Hiếm  0 
 

S3 
Chu trình dinh 
dưỡng 

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  

DDDDịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóa    

C1 
Tín ngưỡng - Tâm 
linh 

Không rõ  0 
 

C2 
Giải trí, thể thao, 
du lịch sinh thái 

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 

 1 
Đến nay còn hạn chế 

C3 Khoa học, giáo dục 
HSTXH này có thể mang lại cơ hội cho các hoạt động nghiên 
cứu khoa học và giáo dục 

 2 
Chưa có nhiều nghiên cứu, hoạt động giáo dục được ghi chép 
trong HSTXH này dù có tiềm năng 

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 

Hiếm  0 
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DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    HST quan trHST quan trHST quan trHST quan trọọọọng đng đng đng đốốốối vi vi vi vớớớới HSTXH ngưi HSTXH ngưi HSTXH ngưi HSTXH ngườờờời Kinh tri Kinh tri Kinh tri Kinh trồồồồng rau trên cát quy mô nhng rau trên cát quy mô nhng rau trên cát quy mô nhng rau trên cát quy mô nhỏỏỏỏ, HSTXH (9b) Q, HSTXH (9b) Q, HSTXH (9b) Q, HSTXH (9b) Quuuuảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắt:t:t:t:    

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. 

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

DDDDịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấp    

P1 Lương thực   0 Không liên quan đến trồng rau. 

P2 Nước 
Nước ngầm là một trong những đầu vào quan 
trọng nhất cho việc trồng rau 

Đụn cát 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.  

P3 Dược liệu Không quan trọng  0 
Dược liệu tự nhiên không liên quan trong HSTXH trồng rau 
trên cát. 

P4 Song mây Không quan trọng  0 Song mây không được sử dụng trong HSTXH trồng rau trên cát. 

P5 Vật liệu xây dựng Tre  Rừng 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 

Bản thân HSTXH 1 
Năng lượng sinh khối không được sử dụng nhiều trong 
HSTXH trồng rau trên cát. 

P8 Giao thông vận tải  Hiếm    0  

DDDDịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiết    

R1 Cố định/lưu giữ cácbon   0 Không liên quan đến trồng rau. 

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 

Đụn cát 4 
Chất lượng nước tác động trực tiếp đến sinh trưởng và chất 
lượng rau. 

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 

Rừng phòng hộ ven 
biển 

4 
Chất lượng nước quan trọng đối với sức khỏe con người và 
trồng rau. 

R4 Đệm khí hậu   0 
Rau trồng trên cát có thể phát triển tốt trong điều kiện khí 
hậu không thuận lợi (ví dụ khi nhiệt độ > 500C). 

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 

 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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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

bằng biện pháp sinh học trong những cánh đồng 
gần rừng 

quả hơn. 

R6 Tái chế nước/ khử độc Cát có thể lọc nước thải từ ruộng rau Đụn cát 1 
Nông dân có thể không sử dụng nhiều hóa chất trong trồng 
rau.  

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 
Cùng với hỗ trợ từ rừng phòng hộ ven biển, nông dân thường 
dùng vật liệu nhân tạo để bảo vệ đồng của mình. 

R8 Kiểm soát dòng nước Hiếm/không quan trọng  0  

R9 Kiểm soát dòng trầm tích Hiếm/không quan trọng  0  

DDDDịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch 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    

DDDDịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóa    

C1 Tín ngưỡng - Tâm linh Không quan trọng    

C2 
Giải trí, thể thao, du lịch 
sinh thái 

Không quan trọng 
 0 

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

C3 Khoa học, giáo dục 
Không quan trọng 

 2 
Rất ít nghiên cứu, hoạt động giáo dục đã được thực hiện trong 
HSTXH này. 

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 
 0 
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DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trọọọọng đng đng đng đốốốối vi vi vi vớớớới nuôi tri nuôi tri nuôi tri nuôi trồồồồng thng thng thng thủủủủy sy sy sy sảảảản trong ao quy mô thương mn trong ao quy mô thương mn trong ao quy mô thương mn trong ao quy mô thương mạạạại trên đi trên đi trên đi trên đụụụụn cát, HSTXH (9c)n cát, HSTXH (9c)n cát, HSTXH (9c)n cát, HSTXH (9c)    

Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắtttt: : : : 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. 

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    XXXXếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

DDDDịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch 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 

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

4 

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

P2 Nước 
Nuôi trồng thủy sản đòi hỏi lượng nước ngầm lớn (xấp xỉ 
50.000 m3/năm cho một hồ 10.000 m2) 

Bản thân HSTXH 4 
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 

P3 Dược liệu Hiếm/không quan trọng  0 Không có cây dược liệu tự nhiên nào được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản 

P4 Song mây Hiếm/không quan trọng    

P5 Vật liệu xây dựng Hiếm/không quan trọng  0 Người địa phương không còn sử dụng gỗ/củi từ rừng để làm nhà nữa 

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 

Bản thân HSTXH 1 
Người dân địa phương chỉ sử dụng một lượng ít cành khô gãy của cây rừng để 
sưởi ấm 

P8 Giao thông vận tải  Hiếm    0  

DDDDịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiết    

R1 
Cố định/lưu giữ 
cácbon 

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 

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 

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 

Bản thân HSTXH 5 
Chất lượng nước ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất tôm và sức khỏe người 
dân 

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 ao 
nuôi 

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 

R4 Đệm khí hậu 
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 

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 

R5 
Kiểm soát bệnh dịch 
và sâu hại 

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 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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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    XXXXếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải 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 

Bản thân HSTXH 3 
Dịch vụ này giúp giảm phát tán bệnh tật trong nuôi trồng thủy sản 

R7 Bảo vệ vật lý 

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 5 

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 

R8 Kiểm soát dòng nước Hiếm/không quan trọng  0 
 

R9 
Kiểm soát dòng trầm 
tích 

Hiếm/không quan trọng  0 
 

DDDDịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch 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 

 1 
Không có nhiều bằng chứng cho thấy HSTXH này cung cấp loại dịch vụ này 

S5 Chu trình nước     

S6 Thụ phấn Hiếm    

S7 Phát tán hạt giống Hiếm    

DDDDịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóa    

C1 
Tín ngưỡng - Tâm 
linh 

Không rõ   
 

C2 
Giải trí, thể thao, du 
lịch sinh thái 

Đụn cát có thể thu hút khách du lịch đến thăm HSTXH 
này, mang lại thêm doanh thu cho cộng đồng địa phương 

 2 
Không có nhiều hoạt động du lịch trong thực tế tại HSTXH này, mặc dù có tiềm 
năng 

C3 Khoa học, giáo dục 
HSTXH này có thể cung cấp thông tin khoa học/giáo dục 
cho các cộng đồng quan tâm 

 2 
Không có nhiều nghiên cứu/hoạt động giáo dục được ghi chép trong HSTXH 
này dù có tiềm năng. 

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 

Hiếm  0 
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DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hsinh thái xã hộộộội quan i quan i quan i quan trtrtrtrọọọọng đng đng đng đốốốối vi vi vi vớớớới ngư dân ngưi ngư dân ngưi ngư dân ngưi ngư dân ngườờờời Kinh đánh bi Kinh đánh bi Kinh đánh bi Kinh đánh bắắắắt ven bt ven bt ven bt ven bờờờờ    ttttạạạại đi đi đi đồồồồng bng bng bng bằằằằng và vùng bing và vùng bing và vùng bing và vùng biểểểển trong vòng 6 hn trong vòng 6 hn trong vòng 6 hn trong vòng 6 hảảảải lý, HSTXH (10a)i lý, HSTXH (10a)i lý, HSTXH (10a)i lý, HSTXH (10a)    

Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắt: t: t: t: 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.    

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    XXXXếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

DDDDịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch 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 

Bản thân HSTXH 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 

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  

P8 Giao thông vận tải  
Hoạt động đánh bắt khôgn thể được thực hiện nếu không 
có giao thông đường thủy 

Bản thân HSTXH 5 
 

DDDDịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiết    

R1 
Cố định/lưu giữ 
cácbon 

Số lượng lớn cácbon đi-ô-xit được hòa vào biển Bản thân HSTXH 5 
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 

R2 
Duy trì chất lượng 
nước 

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

Bản thân HSTXH 5 
Dịch vụ này rất quan trọng đối với toàn bộ HSTXH 

R3 
Duy trì chất lượng 
không khí 

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 
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… 

R7 Bảo vệ vật lý Hiếm/không quan trọng  0  

R8 Kiểm soát dòng nước Hiếm/không quan trọng  0 
 



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

133 
 

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    XXXXếp hạngếp hạngếp hạngếp hạng    GiGiGiGiải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạngải thích xếp hạng    

R9 
Kiểm soát dòng trầm 
tích 

Hiếm/không quan trọng  0 
 

DDDDịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợ    

S1 Chu trình cácbon 
Hiếm/không quan trọng 

 0 
 

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  

DDDDịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóa    

C1 
Tín ngưỡng - Tâm 
linh 

Không rõ  0 
 

C2 
Giải trí, thể thao, du 
lịch, sinh thái 

Cộng đồng ven biển có thể thu hút du khách đến thăm 
khu vực 

Bản thân HSTXH 1 
Không có nhiều hoạt động du lịch tại HSTXH này 

C3 Khoa học, giáo dục Hiếm/không quan trọng  0  

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 

Biển là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sỹ  1 
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DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trsinh thái quan trọọọọng đng đng đng đốốốối vi vi vi vớớớới các doanh nghii các doanh nghii các doanh nghii các doanh nghiệệệệp du lp du lp du lp du lịịịịch bich bich bich biểểểển quy mô nhn quy mô nhn quy mô nhn quy mô nhỏỏỏỏ    và lvà lvà lvà lớớớớn HSTXH (10c) n HSTXH (10c) n HSTXH (10c) n HSTXH (10c)     

TómTómTómTóm    ttttắắắắtttt    

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. 

TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếpải thích xếpải thích xếpải thích xếp    hhhhạngạngạngạng    

DDDDịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấpịch vụ cung cấp    

P1 Lương thực 
Lương thực biển được cung cấp cho rất nhiều du 
khách đến các điểm du lịch 

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

4 
Lương thực biển luôn là một phần rất quan trọng của 
ngành kinh doanh du lịch biển 
 

P2 Nước 
Các hoạt động du lịch đòi hỏi một lượng nước ngọt 
lớn (như để nấu nướng, tắm giặt) 

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 

Ngoài nước biển, nước ngầm ngọt cũng rất quan trọng đối 
với ngành du lịch 

P3 Dược liệu Hiếm/không quan trọng  0  

P4 Song mây Hiếm/không quan trọng    

P5 Vật liệu xây dựng Hiếm/không quan trọng  0  

P6 Năng lượng nước Hiếm/không quan trọng    

P7 
Năng lượng sinh 
khối 

Hiếm/không quan trọng  0 
 

P8 Giao thông vận tải  
Giao thông đường thủy cũng rất phổ biến đối với 
du lịch 

Đại dương 3 
 

DDDDịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiếtịch vụ điều tiết    

R1 
Cố định/lưu giữ 
cácbon 

Hiếm/không quan trọng  0 
 

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 

Đụn cát 3 
Chất lượng nước ngọt quan trọng nhưng nó không phải là 
yếu tố quan trọng nhất trong ngành du lịch biển 

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 

Rừng phòng hộ ven biển 3 
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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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếpải thích xếpải thích xếpải thích xếp    hhhhạngạngạngạng    

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 

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 

R5 
Kiểm soát bệnh 
dịch và sâu hại 

Hiếm/không quan trọng  0 
 

R6 
Tái chế nước / khử 
độc 

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 

 0 Cần điều tra thêm 

R7 Bảo vệ vật lý 
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 
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 

R8 
Kiểm soát dòng 
nước 

Hiếm/không quan trọng  0 
 

R9 
Kiểm soát dòng 
trầm tích 

Hiếm/không quan trọng  0 
 

DDDDịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợịch vụ hỗ trợ    

S1 Chu trình cácbon Hiếm/không quan trọng  0  

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  

DDDDịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóaịch vụ văn hóa    

C1 
Tín ngưỡng - Tâm 
linh 

Hiếm/không quan trọng   
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TTTTTTTT    DDDDịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chínhịch vụ chính    Mô tMô tMô tMô tảảảả    NguNguNguNguồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HSTồn dịch vụ HST    
XXXXếp ếp ếp ếp 

hhhhạngạngạngạng    
GiGiGiGiải thích xếpải thích xếpải thích xếpải thích xếp    hhhhạngạngạngạng    

C2 
Giải trí, thể thao, 
du lịch sinh thái 

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   

Đụn cát, rừng phòng hộ ven biển, 
bãi biển 

5 
 

C3 Khoa học, giáo dục Hiếm/không quan trọng  0  

C4 
Xây dựng lịch 
sử/dân tộc 

Hiếm/không quan trọng 
 0 

 

C5 
Nghỉ ngơi/sức 
khỏe tinh thần 

Hiếm/không quan trọng 
 0 

 

C6 
Thẩm mỹ/cảm 
hứng nghệ thuật 

Hiếm/không quan trọng 
 0 
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CHƯƠNG 6CHƯƠNG 6CHƯƠNG 6CHƯƠNG 6 HHHHỒ SỒ SỒ SỒ SƠ MÔ TƠ MÔ TƠ MÔ TƠ MÔ TẢ KHÍ HẬU Ả KHÍ HẬU Ả KHÍ HẬU Ả KHÍ HẬU VÀ CÁC LOVÀ CÁC LOVÀ CÁC LOVÀ CÁC LOẠI THẠI THẠI THẠI THÊN TAIÊN TAIÊN TAIÊN TAI    LIÊN QUAN ĐLIÊN QUAN ĐLIÊN QUAN ĐLIÊN QUAN ĐẾN KHÍ HẬẾN KHÍ HẬẾN KHÍ HẬẾN KHÍ HẬU TU TU TU TỈNHỈNHỈNHỈNH    QUQUQUQUẢNG ẢNG ẢNG ẢNG 
BÌNBÌNBÌNBÌNHHHH    

6.16.16.16.1 GiGiGiGiớớớới thii  thii  thii  thiệệệệuuuu        

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 .6 . 1 . 1 .6 . 1 . 1 .6 . 1 . 1 .  K h í  hK h í  hK h í  hK h í  h ậậậậ u  u  u  u  Q uQ uQ uQ u ảảảả n g  B ì n h  n g  B ì n h  n g  B ì n h  n g  B ì n h      
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. 

BBBBảảảảngngngng    6666....1111: : : : NhiNhiNhiNhiệệệệt đt đt đt độộộộ    trung bình mtrung bình mtrung bình mtrung bình mỗỗỗỗi tháng năm 2012 (i tháng năm 2012 (i tháng năm 2012 (i tháng năm 2012 (°°°°C)C)C)C)    

ThángThángThángTháng    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    
Trung Trung Trung Trung 
bìnhbìnhbìnhbình    

NhiNhiNhiNhiệt độệt độệt độệt 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 25.125.125.125.1    

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). 

BBBBảảảảng ng ng ng 6666....2222: : : : LưLưLưLượợợợng mưa trung bng mưa trung bng mưa trung bng mưa trung bình hàng tháng nình hàng tháng nình hàng tháng nình hàng tháng năm 2012 (mm)ăm 2012 (mm)ăm 2012 (mm)ăm 2012 (mm)    

ThángThángThángTháng    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    
Trung Trung Trung Trung 
bìnhbìnhbìnhbình    

LưLưLưLượợợợng ng ng ng 
mưamưamưamưa    

38,3 11,0 17,5 82,2 154,7 82,6 123,2 145,2 547,0 281,9 156,8 103,7 145145145145,,,,3333    
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BBBBảảảảngngngng    6666....3333: : : : ĐĐĐĐặặặặc đic đic đic điểểểểm thm thm thm thờờờời tii tii tii tiếếếết chính tt chính tt chính tt chính tạạạại ba tri ba tri ba tri ba trạạạạm khí tưm khí tưm khí tưm khí tượợợợng ng ng ng ởởởở    QuQuQuQuảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

6 . 1 . 1 .6 . 1 . 1 .6 . 1 . 1 .6 . 1 . 1 .  H iH iH iH i ểểểể m  hm  hm  hm  h ọọọọ a  k h í  ha  k h í  ha  k h í  ha  k h í  h ậậậậ uuuu     v à  t h iv à  t h iv à  t h iv à  t h i ệệệệ t  ht  ht  ht  h ạạạạ i  k i n h  ti  k i n h  ti  k i n h  ti  k i n h  t ếếếế     tttt ạạạạ i  ti  ti  ti  t ỉỉỉỉ n h  Q un h  Q un h  Q un h  Q u ảảảả n g  B ì n hn g  B ì n hn g  B ì n hn g  B ì n h     
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). 

BiBiBiBiểểểểu đu đu đu đồồồồ    6666....1111: : : : ThiThiThiThiệệệệt ht ht ht hạạạại kinh ti kinh ti kinh ti kinh tếếếế    ưưưướớớớc tính do thiên tai c tính do thiên tai c tính do thiên tai c tính do thiên tai ởởởở    QuQuQuQuảảảảng Bình (1989 ng Bình (1989 ng Bình (1989 ng Bình (1989 ----    2008)2008)2008)2008)

    
Nguồn: Chi cục Thủy lợi, Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình 

     

KiKiKiKiểểểểu khí hu khí hu khí hu khí hậậậậuuuu    TrTrTrTrạạạạm Tuyênm Tuyênm Tuyênm Tuyên    HóaHóaHóaHóa    TrTrTrTrạạạạm Ba Đm Ba Đm Ba Đm Ba Đồồồồnnnn    TrTrTrTrạạạạm Đm Đm Đm Đồồồồng Hng Hng Hng Hớớớớiiii    

Nhiệt độ trung bình hàng năm 23,8 oC 24,3oC 24,6oC 

Nhiệt độ thấp nhất 5,9oC (Tháng 1) 7,6oC (Tháng 2) 7,7oC (Tháng 1) 

Nhiệt độ cao nhất 40,1oC 40,1oC 42,2oC 

Lượn mưa trung bình hàng năm 2266,5mm 1932,4mm 2159,4mm 

Số ngày mưa hàng năm 159 ngày 130 ngày 135 ngày 

Lượng mưa cao nhất hàng ngày 403mm 414mm 415mm 

Số ngày có lượng mưa ít nhất trong năm 18 (Tháng 1,2,3) 9,3 (Tháng 11) 17 (Tháng 12) 

Độ ẩm không khí trung bình 84% 84% 83% 

Độ ẩm trung bình tối thiểu 66% 67% 68% 

Các ngày sương mù 47 (Tháng 7, 8, 9) 20 (Tháng 9, 10) 13,8 (Tháng 9, 10) 
Lượng nước bốc hơi 1031mm 1035mm 1222mm 

TTTTọọọọa đa đa đa độộộộ 

Vĩ độ Bắc 17o50' 17o45' 17o-29’ 

Kinh độ Tây 106o08' 106o25' 106o37' 

Độ cao so với mực nước biển 25m 8m 7m 

Năm quan sát 1961 - 2000 1960 - 1999 1900 - 2000 
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BBBBảảảảngngngng    6666....4444: : : : ThThThThốốốống kê thing kê thing kê thing kê thiệệệệt ht ht ht hạạạại do thiên i do thiên i do thiên i do thiên tai 1989tai 1989tai 1989tai 1989----2008200820082008    

NămNămNămNăm    1989198919891989    1990199019901990    1991199119911991    1992199219921992    1993199319931993    1994199419941994    1995199519951995    1996199619961996    1997199719971997    1998199819981998    
Số tử vong 5 13 2 39 13 0 35 4 15 23 
Số bị thương 6 7 2 7 32 0 12 5 1 2 
Thiệt hại (tỉ đồng) 31,0 45,2 41,3 66,53 30,0 - 102,3 25,55 1,99 19,77 

Năm 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Số tử vong 33 5 10 5 5 3 17 9 25 12 
Số bị thương 12 0 1 0 1 3 8 8 148 46 
Thiệt hại (tỉ đồng) 115,0 19,25 22,54 3,99 5,8 70,61 166,7 110,8 1354,0 166,9 

Nguồn: Chi cục Thủy lợi, Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình 
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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.  

 

BiBiBiBiểểểểu đu đu đu đồồồồ    6666....2222: : : : Nhà cNhà cNhà cNhà cửửửửa và mùa màng ba và mùa màng ba và mùa màng ba và mùa màng bịịịị    phá hphá hphá hphá hủủủủy/ hư hy/ hư hy/ hư hy/ hư hỏỏỏỏng do thiên taing do thiên taing do thiên taing 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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BiBiBiBiểểểểu đu đu đu đồồồồ    6666....3333: : : : TTTTổổổổng hng hng hng hợợợợp thip thip thip thiệệệệt ht ht ht hạạạại chính do thiên taii chính do thiên taii chính do thiên taii chính do thiên tai    theo các nămtheo các nămtheo các nămtheo các năm    ccccủủủủa ta ta ta tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng 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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(d) s(d) s(d) s(d) sảảảản xun xun xun xuấấấấtttt    nông nghinông nghinông nghinông nghiệệệệp bp bp bp bịịịị    hư hhư hhư hhư hỏỏỏỏng hong hong hong hoặặặặc tc tc tc tấấấất ct ct ct cảảảả    các locác locác locác loạạạại thi thi thi thảảảảm hm hm hm họọọọaaaa    

 
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 .6 . 1 . 2 .6 . 1 . 2 .  C h i  t iC h i  t iC h i  t iC h i  t i ếếếế t  c á c  t h it  c á c  t h it  c á c  t h it  c á c  t h i ệệệệ t  ht  ht  ht  h ạạạạ i  d o  mi  d o  mi  d o  mi  d o  m ỗỗỗỗ i  l oi  l oi  l oi  l o ạạạạ i  t h i ê n  t a i  g â y  r ai  t h i ê n  t a i  g â y  r ai  t h i ê n  t a i  g â y  r ai  t h i ê n  t a i  g â y  r a     

6.1.2.1. 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 .6 . 1 . 3 .6 . 1 . 3 .6 . 1 . 3 .  T ó m  tT ó m  tT ó m  tT ó m  t ắắắắ t  v à  kt  v à  kt  v à  kt  v à  k ếếếế t  l ut  l ut  l ut  l u ậậậậ n  n  n  n      
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.    

BBBBảảảảngngngng    6666....5555: : : : Tóm tTóm tTóm tTóm tắắắắt thông tin thiên tai giai đot thông tin thiên tai giai đot thông tin thiên tai giai đot thông tin thiên tai giai đoạạạạn 1989n 1989n 1989n 1989----2013201320132013    

Giai đoGiai đoGiai đoGiai đoạạạạnnnn    TTTTổổổổng thiên tai ghi nhng thiên tai ghi nhng thiên tai ghi nhng thiên tai ghi nhậậậận đưn đưn đưn đượợợợcccc    SSSSốốốố    ngưngưngưngườờờời chi chi chi chếếếếtttt    TTTTổổổổng thing thing thing thiệệệệtttt    hhhhạạạại kinh ti kinh ti kinh ti kinh tếếếế    

1989-1993 Không có sẵn 72 214 tỷ đồng 
1994-1998 Không có sẵn 77 150 tỷ đồng 
1999-2003 47 58 166 tỷ đồng 
2004-2008 40 66 1.9 nghìn tỷ đồng 
2009-2013 34 (2009 và 2010 chỉ có số 

liệu) 
68 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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6.26.26.26.2 TTTTham khham khham khham khảảảảoooo    

Ngân hàng Phát triển châu Á (2014). Dự án môi trường đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu. IE131001410-06-RP-
103C. 

Barbier EB, Hacker SD, Kennedy C, Koch EW, Stier AC, Sillman BR (2011). Giá trị của dịch vụ hệ sinh thái ven biển và 
cửa sông. Khảo cứu sinh thái, 81, 169–193.  

Uỷ ban phòng chống lụt bão trung ương (CCFSC) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  

Kha, L.D. 2001. Những nghiên cứu về việc sử dụng các loại cây lai tự nhiên giữa Keo tai tượng và Keo lá tràm Việt Nam. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, Việt Nam. 

Kha, L.D. 2006. Vai trò của các loài Keo lai trong chương trình trồng rừng tại Việt Nam. Trung tâm nghiên cứu phát 
triển cây lâm nghiệp, Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam.  

Lima FP, Wethey DS (2012). Ba thập kỷ nhiệt độ mặt nước ven biển phân giải cao cho thấy hơn cả sự đang nóng lên. 
Giao tiếp với tự nhiên, 3, 704. 

Matthews, R. B., Kropff, M. J., Horie, T. & Bachelet, D. (1997). Hệ thống nông nghiệp, 54, 399-425.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012). Biến đổi khí hậu và những kịch bản nước biển dâng của Việt Nam. 

Nguyễn và cộng sự. (2013): Chế độ khí tượng thuỷ văn của Quảng Bình. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. 

Nguyen, T.T., Coulier, M., Nhu, O.L., Wilderspin, I (2012). Phân tích ban đầu về dữ liệu nghèo và thiên tai ở tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc. 

Poloczanska ES, Brown CJ, Sydeman WJ, và cộng sự. (2013). Dấu hiệu toàn cầu của biến đổi khí hậu lên đời sống biển. 
Biến đổi khí hậu tự nhiên, 3, 1–7.  

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020 
của tỉnh Quảng Bình.  

Công ty môi trường và tài nguyên thiên nhiên miền Nam (2010), Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ở 
tỉnh Quảng Bình 2011-2015, và tầm nhìn đến 2020. 

Thang, T.N., và Duong, D.T., Đánh giá hạn hán và sức chịu nhiệt độ cao của các giống Keo ở vùng ven biển miền Trung, 
Việt Nam. 

Nguyên tắc cơ bản kiến thức về rủi ro. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (2009): Hướng dẫn và bài học kinh 
nghiệm xây dựng và thể chế cơ sở dữ liệu về thiệt hại do thiên tai, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, Trung tâm 
khu vực, Băng-cốc, Thái Lan.  
Vozzo, J.A. 2002. Cẩm nang giống cây nhiệt đới, Sổ tay nông nghiệp, dịch vụ lâm nghiệp USDA 721. Washington D.C. tr. 
899.     
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CHƯƠNG 7CHƯƠNG 7CHƯƠNG 7CHƯƠNG 7 TÁC ĐTÁC ĐTÁC ĐTÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔỘNG CỦA BIẾN ĐỔỘNG CỦA BIẾN ĐỔỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HI KHÍ HI KHÍ HI KHÍ HẬU ĐẾN TỈNH QẬU ĐẾN TỈNH QẬU ĐẾN TỈNH QẬU ĐẾN TỈNH QUUUUẢNG BẢNG BẢNG BẢNG BÌNHÌNHÌNHÌNH    
7.17.17.17.1 GiGiGiGiớớớới thii  thii  thii  thiệệệệuuuu        

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 

- 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 

- Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (2010), Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại 
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 .7 . 1 . 1 .7 . 1 . 1 .7 . 1 . 1 .  LLLL ựựựự a  c ha  c ha  c ha  c h ọọọọ n  c á c  t h ô n g  sn  c á c  t h ô n g  sn  c á c  t h ô n g  sn  c á c  t h ô n g  s ốốốố     b ib ib ib i ếếếế n  đn  đn  đn  đ ổổổổ i  k h í  hi  k h í  hi  k h í  hi  k h í  h ậậậậ u  c h o  tu  c h o  tu  c h o  tu  c h o  t ỉỉỉỉ n h  Q un h  Q un h  Q un h  Q u ảảảả n g  B ì n h  n g  B ì n h  n g  B ì n h  n g  B ì n h      
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”“vùng thích nghi”“vùng thích nghi”“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: 

BBBBảảảảng ng ng ng 7777....1111: : : : NhNhNhNhữữữững thông sng thông sng thông sng thông sốốốố    bibibibiếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậu quan tru quan tru quan tru quan trọọọọngngngng    

YYYYếếếếu tu tu tu tốốốố    LoLoLoLoạạạại thay đi thay đi thay đi thay đổổổổiiii    Lý do/tLý do/tLý do/tLý do/tầầầầm quan trm quan trm quan trm quan trọọọọngngngng    

NhiNhiNhiNhiệệệệt đt đt đt độộộộ        

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. 

LưLưLưLượợợợng mưa ng mưa ng mưa ng mưa     

Mùa khô thì khô hơn, và nhiều 
ngày khô hơn 

Cả nguy cơ hạn hán thủy văn và nông nghiệp đều tăng, vấn đề 
đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp. 

Nhiều mưa hơn vào mùa mưa  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. 

Số ngày có lượng mưa >50mm 
tăng lên 

Tăng nguy cơ lũ quét có tính phá hủy, xói mòn và sạt lở đất 

Bão Bão Bão Bão     

Bão với vận tốc (cường độ) gió 
tăng lên 

Hư hại vật lý đáng kể đối với cây trồng, cơ sở hạ tầng, tài sản và 
sự sống, chi phí kinh tế lớn 

Bão khó dự báo hơn và diễn ra 
vào thời gian khác nhau 

Khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch ứng phó, như điều chỉnh 
lịch thời vụ để tránh sự phá hủy của bão 

MMMMựựựực nưc nưc nưc nướớớớc bic bic bic biểểểển n n n 
dâng dâng dâng dâng     

3mm/năm trong vòng 20 năm 
qua, dự báo đến năm 2100, mực 
nước biển sẽ dâng 1m 

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 .7 . 1 . 2 .7 . 1 . 2 .7 . 1 . 2 .  KKKK ịịịị c h  bc h  bc h  bc h  b ảảảả n  b in  b in  b in  b i ếếếế n  đn  đn  đn  đ ổổổổ i  k h í  hi  k h í  hi  k h í  hi  k h í  h ậậậậ u  u  u  u      
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. 

KKKKịịịịch bch bch bch bảảảản thay đn thay đn thay đn thay đổổổổi nhii nhii nhii nhiệệệệt đt đt đt độộộộ        

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.  

KKKKịịịịch bch bch bch bảảảản thay đn thay đn thay đn thay đổổổổi lưi lưi lưi lượợợợng mưa ng mưa ng mưa ng 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.  

KKKKịịịịch bch bch bch bảảảản nưn nưn nưn nướớớớc bic bic bic biểểểển dâng n dâng n dâng n 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. 

BBBBảảảảng ng ng ng 7777....2222: : : : Xu hưXu hưXu hưXu hướớớớng cng cng cng củủủủa các ya các ya các ya các yếếếếu tu tu tu tốốốố    bibibibiếếếếnnnn    đđđđổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậuuuu    

Xu hưXu hưXu hưXu hướớớớng khí hng khí hng khí hng khí hậậậậu u u u     Xu hưXu hưXu hưXu hướớớớngngngng        

    

���� Tăng  
���� Tăng cao  
���� Giảm 
���� Giảm 

nhiều 
���� Không 

thay đổi 

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 ���� 

BBBBảảảảngngngng    7777....3333: : : : Xu hưXu hưXu hưXu hướớớớng tác đng tác đng tác đng tác độộộộng cng cng cng củủủủa khí ha khí ha khí ha khí hậậậậuuuu    

Xu hương khí hXu hương khí hXu hương khí hXu hương khí hậậậậu u u u     Xu hưXu hưXu hưXu hướớớớngngngng        

    

���� Tăng  
���� Tăng cao  
���� Giảm 
���� Giảm 

nhiều 
���� Không 

thay đổi 

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 ����            

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 .7 . 1 . 3 .7 . 1 . 3 .7 . 1 . 3 .  T á c  đT á c  đT á c  đT á c  đ ộộộộ n g  t in g  t in g  t in g  t i ềềềề m  n ă n g  cm  n ă n g  cm  n ă n g  cm  n ă n g  c ủủủủ a  b ia  b ia  b ia  b i ếếếế n  đn  đn  đn  đ ổổổổ i  k h í  hi  k h í  hi  k h í  hi  k h í  h ậậậậ u  đu  đu  đu  đ ếếếế n  tn  tn  tn  t ỉỉỉỉ n h  Q un h  Q un h  Q un h  Q u ảảảả n g  B ì n hn g  B ì n hn g  B ì n hn g  B ì n h     
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. 
    

HìnhHìnhHìnhHình    7777....1111: : : : HHHHệệệệ    ththththốốốống đng đng đng đụụụụn cát đin cát đin cát đin cát điểểểển hình ven bin hình ven bin hình ven bin hình ven biểểểểnnnn    

 
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)     

HìnhHìnhHìnhHình    7777....2222: : : : NhNhNhNhữữữững thay đng thay đng thay đng thay đổổổổi vi vi vi vềềềề    lưlưlưlượợợợng mưang mưang mưang mưa    ((((TTTTháng háng háng háng 6 6 6 6 –8888) ) ) ) ttttỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình ng Bình ng Bình ng Bình đđđđếếếếnnnn    năm 2050 và 2100năm 2050 và 2100năm 2050 và 2100năm 2050 và 2100    

 
 

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-líp-
pin (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 

Thay đổi về 
lượng mưa (%) 

Chú thích 
Đường biên giới 

Ranh giới các tỉnh 

Ranh giới các huyện 
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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.  

HìnhHìnhHìnhHình    7777....3333: : : : LLLLậậậập bp bp bp bảảảản đn đn đn đồồồồ    các các các các trtrtrtrậậậận ln ln ln lũũũũ    năm 2010năm 2010năm 2010năm 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. 

HHHHộộộộpppp    7.7.7.7.1: 1: 1: 1: Các khu vCác khu vCác khu vCác khu vựựựực bc bc bc bịịịị    ảảảảnh hưnh hưnh hưnh hưởởởởng bng bng bng bởởởởi mưa li mưa li mưa li mưa lớớớớn và ln và ln và ln và lũ quétũ quétũ quétũ 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. 

BiBiBiBiểểểểu đu đu đu đồồồồ    7777....1111: : : : NgNgNgNgậậậập lp lp lp lụụụụt do mt do mt do mt do mựựựực nưc nưc nưc nướớớớc bic bic bic biểểểển dâng n dâng n dâng n dâng ởởởở    ttttỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình ng Bình ng Bình ng Bình –    kkkkịịịịch bch bch bch bảảảản B1 n B1 n B1 n B1     

 
BiBiBiBiểểểểu đu đu đu đồồồồ    7.27.27.27.2: : : : NgNgNgNgậậậập lp lp lp lụụụụt do mt do mt do mt do mựựựực nưc nưc nưc nướớớớc bic bic bic biểểểển dâng n dâng n dâng n dâng ởởởở    ttttỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình ng Bình ng Bình ng Bình –    kkkkịịịịch bch bch bch bảảảản n n n B2 B2 B2 B2     

 
BiBiBiBiểểểểu đu đu đu đồồồồ    7.37.37.37.3: : : : NgNgNgNgậậậập lp lp lp lụụụụt do mt do mt do mt do mựựựực nưc nưc nưc nướớớớc bic bic bic biểểểển dâng n dâng n dâng n dâng ởởởở    ttttỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình ng Bình ng Bình ng Bình –    kkkkịịịịch bch bch bch bảảảản n n n A1FI A1FI A1FI 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; 0,47-
1,41% 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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BiBiBiBiểểểểu đu đu đu đồồồồ    7.47.47.47.4: : : : DiDiDiDiệệệện tích đn tích đn tích đn tích đấấấất nông nghit nông nghit nông nghit nông nghiệệệệp bp bp bp bịịịị    nhnhnhnhấấấấn chìm do bin chìm do bin chìm do bin chìm do biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậuuuu    

 
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. 

BiBiBiBiểểểểu đu đu đu đồồồồ    7.57.57.57.5: : : : ĐĐĐĐấấấất nông nghit nông nghit nông nghit nông nghiệệệệp bp bp bp bịịịị    ngngngngậậậập theo các kp theo các kp theo các kp theo các kịịịịch bch bch bch bảảảản nưn nưn nưn nướớớớc bic bic bic biểểểển dâng khác nhaun dâng khác nhaun dâng khác nhaun dâng khác nhau    

 
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 

Đất cho rừng sản xuất Đất cho rừng phòng hộ 

Đất trồng lúa Đất trồng cây Đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp khác 
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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.     

HìnhHìnhHìnhHình    7777....4444: : : : BBBBảảảản đn đn đn đồồồồ    ngngngngậậậập lp lp lp lụụụụt do mt do mt do mt do mựựựực nưc nưc nưc nướớớớc bic bic bic biểểểển dâng n dâng n dâng n dâng –    mmmmứứứức 75cm và 100cm tương c 75cm và 100cm tương c 75cm và 100cm tương c 75cm và 100cm tương ứứứứng năm 2050 và 2100 ng năm 2050 và 2100 ng năm 2050 và 2100 ng năm 2050 và 2100                                                                                                     
theo ktheo ktheo ktheo kịịịịch bch bch bch bảảảản A1F1n A1F1n A1F1n 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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BiBiBiBiểểểểu đu đu đu đồồồồ    7.67.67.67.6: : : : ĐĐĐĐấấấất xây dt xây dt xây dt xây dựựựựng cơ sng cơ sng cơ sng cơ sởởởở    hhhhạạạạ    ttttầầầầng bng bng bng bịịịị    ngngngngậậậập lp lp lp lụụụụt theo các kt theo các kt theo các kt theo các kịịịịch bch bch bch bảảảản mn mn mn mựựựực nưc nưc nưc nướớớớc bic bic bic biểểểển dângn dângn dângn dâng    

 
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.     
     

Đất cho giao thông Đất cho dân cư Đất cho tưới tiêu 
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HìnhHìnhHìnhHình    7777....5555: : : : Thay đThay đThay đThay đổổổổi vi vi vi vềềềề    lưlưlưlượợợợng mưa (tháng 3 ng mưa (tháng 3 ng mưa (tháng 3 ng mưa (tháng 3 –    ththththááááng 5) tng 5) tng 5) tng 5) tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình, ng Bình, ng Bình, ng Bình, 2050 và2050 và2050 và2050 và    2100210021002100    

 
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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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 35OC)  

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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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 trNuôi trNuôi trNuôi trồồồồng thng thng thng thủủủủy sy sy sy sảảảản nưn nưn nưn nướớớớc lc lc lc lợợợợ        

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). 
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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.  

 

ThThThThủủủủy sy sy sy sảảảản gn gn gn gầầầần bn bn bn bờờờờ    

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 cCá mòi và cCá mòi và cCá mòi và cơm biơm biơm biơm biểểểểnnnn    

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 thuCá thuCá thuCá 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. 

MMMMựựựựcccc    

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).  

GhGhGhGhẹẹẹẹ    xanh xanh xanh 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 
HHHHệệệệ    sinh thái ven bisinh thái ven bisinh thái ven bisinh thái ven biểểểểnnnn    

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 hCác hCác hCác hệệệệ    sinh thái trên csinh thái trên csinh thái trên csinh thái trên cạạạạn n n n     

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.  

7.27.27.27.2 TTTTóm tóm tóm tóm tắắắắ t và kt và kt và kt và kếếếết lut lut lut luậậậậnnnn        

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 hoCác hoCác hoCác hoạạạạt đt đt đt độộộộng can thing can thing can thing can thiệệệệp EbA đp EbA đp EbA đp EbA đốốốối vi vi vi vớớớới hi hi hi hệệệệ    sinh thái đsinh thái đsinh thái đsinh thái đụụụụn cát và rn cát và rn cát và rn cát và rừừừừng ven bing ven bing ven bing ven biểểểển n n n     

• 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 hoCác hoCác hoCác hoạạạạt đt đt đt độộộộng can thing can thing can thing can thiệệệệp EbA đói vp EbA đói vp EbA đói vp EbA đói vớớớới ri ri ri rừừừừng trên cng trên cng trên cng trên cạạạạn và rn và rn và rn và rừừừừng trng trng trng trồồồồng ng ng ng     

• 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 nghiNông nghiNông nghiNông nghiệệệệp thp thp thp thông minh thích ông minh thích ông minh thích ông minh thích ứứứứng vng vng vng vớớớới bii bii bii biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậu u u u     

• 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 sCác khu dân cư và cơ sCác khu dân cư và cơ sCác khu dân cư và cơ sởởởở    hhhhạạạạ    ttttầầầầng nông thôn và thành thng nông thôn và thành thng nông thôn và thành thng nông thôn và thành thịịịị    chchchchốốốống ng ng ng chchchchịịịịu khí hu khí hu khí hu khí hậậậậu u u u     

• 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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PHPHPHPHỤỤỤỤ    LLLLỤỤỤỤCCCC    7.7.7.7.1111: : : : BBBBẢẢẢẢN ĐN ĐN ĐN ĐỒỒỒỒ    BIBIBIBIẾẾẾẾN ĐN ĐN ĐN ĐỔỔỔỔI KHÍ HI KHÍ HI KHÍ HI KHÍ HẬẬẬẬU TU TU TU TỈỈỈỈNH QUNH QUNH QUNH QUẢẢẢẢNG BÌNH THEO KNG BÌNH THEO KNG BÌNH THEO KNG BÌNH THEO KỊỊỊỊCH BCH BCH BCH BẢẢẢẢN PHÁT THN PHÁT THN PHÁT THN PHÁT THẢẢẢẢI TRUNG BÌNH I TRUNG BÌNH I TRUNG BÌNH I TRUNG BÌNH (B2)(B2)(B2)(B2)    

1a:  1a:  1a:  1a:  NhiNhiNhiNhiệệệệt đt đt đt độộộộ    cao nhcao nhcao nhcao nhấấấất theo mùa hàng năm t theo mùa hàng năm t theo mùa hàng năm t theo mùa hàng năm (i) (i) (i) (i) KhKhKhKhảảảảo sát ban đo sát ban đo sát ban đo sát ban đầầầầu và u và u và u và (ii) (ii) (ii) (ii) năm năm năm năm 2100 2100 2100 2100     

    

  

     

  

    
        

(i) Khảo sát ban đầu (ii) Năm 2100 
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1b:  1b:  1b:  1b:  Thay đThay đThay đThay đổổổổi theo mùa trong nhi theo mùa trong nhi theo mùa trong nhi theo mùa trong nhữữữững ngày rng ngày rng ngày rng ngày rấấấất nóng t nóng t nóng t nóng (>35 oC), (i) (>35 oC), (i) (>35 oC), (i) (>35 oC), (i) KhKhKhKhảảảảo sát ban đo sát ban đo sát ban đo sát ban đầầầầu vàu vàu vàu và    (ii) (ii) (ii) (ii) Năm Năm Năm Năm 2100210021002100    

    

    

    
        

(i) Khảo sát ban đầu (ii) Năm 2100 

Khảo sát ban đầu về số ngày rất nóng tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình Số ngày rất nóng vào năm 2100 tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình 
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1c:  1c:  1c:  1c:  PhPhPhPhạạạạm vi m vi m vi m vi ảảảảnh hưnh hưnh hưnh hưởởởởng theo mùa cng theo mùa cng theo mùa cng theo mùa củủủủa nha nha nha nhữữữững ngày rng ngày rng ngày rng ngày rấấấất nóngt nóngt nóngt nóng, (i) , (i) , (i) , (i) KhKhKhKhảảảảo sát ban đo sát ban đo sát ban đo sát ban đầầầầu vàu vàu vàu và    (ii) (ii) (ii) (ii) Năm Năm Năm Năm 2100210021002100    

    

    

    
(i) Khảo sát ban đầu (ii) Năm 2100 
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2a: 2a: 2a: 2a: LưLưLưLượợợợng mưa trung bng mưa trung bng mưa trung bng mưa trung bình theo mùa tình theo mùa tình theo mùa tình theo mùa tạạạại ti ti ti tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bình và Hà Tng Bình và Hà Tng Bình và Hà Tng Bình và Hà Tĩnhĩnhĩnhĩnh, (i) , (i) , (i) , (i) KhKhKhKhảảảảo sát ban đo sát ban đo sát ban đo sát ban đầầầầuuuu        giai đogiai đogiai đogiai đoạạạạnnnn1980198019801980----1999 1999 1999 1999 vàvàvàvà    (ii) (ii) (ii) (ii) 
Năm Năm Năm Năm 2100210021002100    

        

    

    

  

    
        

(i) Khảo sát ban đầu giai đoạn1980 - 1999 (ii) Năm 2100 
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2b: 2b: 2b: 2b: SSSSốốốố    ngày khô hngày khô hngày khô hngày khô hạạạạn theo mùan theo mùan theo mùan theo mùa, (i) , (i) , (i) , (i) KhKhKhKhảảảảo sát ban đo sát ban đo sát ban đo sát ban đầầầầuuuu    (ii) (ii) (ii) (ii) Năm Năm Năm Năm 2100210021002100    

    

    (i) Khảo sát ban đầu (ii) Năm 2100 

 

Số ngày khô hạn vào năm 2100 tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình Khảo sát ban đầu về số ngày khô hạn tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình 
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PHPHPHPHỤỤỤỤ    LLLLỤỤỤỤCCCC    7.7.7.7.2222: : : : TTTTẤẤẤẤT CT CT CT CẢẢẢẢ    NHNHNHNHỮỮỮỮNG THÔNG NG THÔNG NG THÔNG NG THÔNG SSSSỐỐỐỐ    VVVVỀỀỀỀ    BIBIBIBIẾẾẾẾN ĐN ĐN ĐN ĐỔỔỔỔI KHÍ HI KHÍ HI KHÍ HI KHÍ HẬẬẬẬUUUU    

 
  

MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN

1a 1.8 1.8 1.8 3.5 3.5 3.5 23 24 23 34 35 34 4.9 5.0 5.0 9.4 9.5 9.5 -5.3 -5.2 -5.3 -10.1 -10.1 -10.1 3.8 4.0 3.9 7.4 7.6 7.5 17 17 17 15 15 15

2a 1.9 1.9 1.9 3.6 3.7 3.6 28 37 33 40 48 44 4.4 5.4 4.7 8.5 10.3 9.0 -5.5 -5.1 -5.2 -10.5 -9.7 -9.9 2.4 3.0 2.6 4.6 5.8 5.1 14 16 15 10 12 11

3a 1.9 1.9 1.9 3.6 3.6 3.6 40 40 40 54 55 55 4.6 4.7 4.7 8.8 9.0 8.9 -5.2 -5.1 -5.1 -9.9 -9.9 -9.9 2.8 2.8 2.8 5.4 5.4 5.4 16 16 16 12 12 12

3c 2.0 2.0 2.0 3.7 3.8 3.7 20 24 21 22 28 24 5.8 5.8 5.8 11.1 11.1 11.1 -5.3 -5.2 -5.2 -10.1 -9.9 -10.0 2.8 2.8 2.8 5.4 5.4 5.4 15 15 15 13 14 14

4a 1.7 1.9 1.8 3.3 3.6 3.5 42 49 47 52 66 64 3.9 5.4 4.8 7.4 10.3 9.2 -5.1 -4.5 -4.8 -9.8 -8.6 -9.2 3.2 3.4 3.4 6.1 6.6 6.5 17 19 18 14 19 17

4b 1.8 1.9 1.9 3.4 3.6 3.6 42 46 44 57 63 60 4.4 5.0 4.8 8.4 9.6 9.2 -5.2 -4.6 -5.0 -9.9 -8.8 -9.7 2.9 3.4 3.1 5.6 6.6 6.0 16 19 17 13 18 14

5a 1.7 1.9 1.8 3.2 3.6 3.5 34 48 41 41 63 56 3.4 4.7 4.2 6.5 9.0 8.0 -5.2 -4.3 -4.9 -9.9 -8.3 -9.4 3.2 4.2 3.5 6.1 8.1 6.7 17 20 19 14 19 17

5b 1.8 1.9 1.9 3.4 3.7 3.6 34 49 47 48 66 63 4.4 5.7 5.0 8.4 10.9 9.7 -5.2 -4.6 -5.0 -10.0 -8.8 -9.5 2.9 3.4 3.2 5.6 6.6 6.2 16 19 17 13 18 15

5c 1.9 2.0 1.9 3.6 3.7 3.6 33 40 36 47 51 49 4.4 6.1 5.3 8.5 11.7 10.1 -5.1 -5.0 -5.1 -9.9 -9.6 -9.7 3.1 3.3 3.2 6.1 6.4 6.2 16 17 17 14 15 14

5d 1.9 1.9 1.9 3.5 3.6 3.6 34 47 43 51 65 60 4.2 4.7 4.5 8.0 9.0 8.6 -5.1 -4.9 -5.0 -9.9 -9.5 -9.7 3.1 4.0 3.4 5.9 7.7 6.5 17 19 18 13 17 15

5f 1.7 2.0 1.9 3.2 3.8 3.6 18 50 39 17 68 53 3.4 6.4 4.8 6.4 12.2 9.2 -5.5 -4.4 -4.9 -10.6 -8.4 -9.5 2.5 4.3 3.3 4.8 8.2 6.2 14 20 18 10 19 16

5g 1.8 2.0 1.9 3.4 3.8 3.6 26 49 35 37 65 48 3.8 6.4 4.9 7.2 12.2 9.5 -5.3 -4.6 -5.0 -10.2 -8.7 -9.6 2.9 3.9 3.4 5.5 7.4 6.5 15 19 17 13 19 15

6a 1.9 1.9 1.9 3.6 3.6 3.6 37 40 39 50 54 52 4.5 4.8 4.6 8.7 9.2 8.9 -5.2 -5.1 -5.2 -10.0 -9.8 -9.9 2.6 2.8 2.7 4.9 5.3 5.2 15 16 15 11 12 12

6b 1.8 1.9 1.9 3.5 3.7 3.6 41 50 48 52 67 63 4.3 6.4 5.2 8.3 12.3 10.0 -4.8 -4.6 -4.6 -9.1 -8.8 -8.9 3.0 3.3 3.2 5.8 6.4 6.2 17 19 19 16 18 17

6c 1.9 1.9 1.9 3.7 3.7 3.7 43 45 44 58 61 60 5.3 5.7 5.5 10.2 10.9 10.5 -5.3 -5.1 -5.2 -10.1 -9.7 -9.9 3.0 3.2 3.1 5.7 6.1 5.9 16 17 16 13 15 14

8a 1.8 2.0 1.9 3.5 3.8 3.6 22 44 33 25 59 44 4.4 6.0 5.0 8.4 11.4 9.7 -5.6 -5.0 -5.2 -10.7 -9.6 -10.0 2.4 3.7 3.0 4.6 7.1 5.7 14 17 15 10 16 13

9a 1.9 2.0 1.9 3.6 3.7 3.7 37 43 40 49 58 54 4.7 5.5 5.1 9.0 10.5 9.8 -5.4 -5.2 -5.3 -10.4 -10.0 -10.2 2.6 3.0 2.8 5.0 5.8 5.3 14 16 15 11 13 12

9b 1.9 2.0 1.9 3.6 3.8 3.7 32 43 37 45 57 49 4.4 5.7 4.9 8.4 11.0 9.4 -5.6 -5.1 -5.3 -10.8 -9.7 -10.1 2.4 3.1 2.7 4.6 6.0 5.1 14 16 15 10 13 11

9c 1.8 2.0 1.9 3.5 3.8 3.6 19 41 29 22 54 39 4.4 5.8 5.1 8.5 11.1 9.8 -5.6 -5.1 -5.3 -10.8 -9.8 -10.1 2.4 3.9 2.9 4.6 7.6 5.6 14 17 15 10 15 12

9d 1.8 2.0 1.9 3.5 3.8 3.6 22 38 29 33 50 40 4.4 5.8 5.0 8.5 11.2 9.6 -5.6 -5.1 -5.3 -10.7 -9.8 -10.1 2.5 3.9 3.2 4.8 7.6 6.2 14 17 16 10 15 13

9e 1.9 2.0 1.9 3.5 3.8 3.6 27 35 31 39 47 43 4.5 5.7 4.8 8.6 10.9 9.2 -5.5 -5.1 -5.2 -10.6 -9.8 -10.0 2.6 3.2 2.8 4.9 6.2 5.5 14 16 15 11 13 12

9f 1.8 1.8 1.8 3.5 3.5 3.5 26 26 26 37 37 37 4.8 4.8 4.8 9.2 9.2 9.2 -5.2 -5.2 -5.2 -10.0 -10.0 -10.0 3.6 3.6 3.6 7.0 7.0 7.0 17 17 17 14 14 14

11a 1.9 1.9 1.9 3.6 3.7 3.6 41 44 42 55 59 57 4.9 5.0 4.9 9.3 9.6 9.5 -5.2 -5.2 -5.2 -10.1 -9.9 -10.0 2.8 3.0 2.9 5.4 5.8 5.6 15 16 16 12 13 13

10c 1.8 1.8 1.8 3.4 3.4 3.4 43 46 44 55 59 57 4.1 4.4 4.3 7.9 8.4 8.2 -4.6 -4.5 -4.5 -8.8 -8.7 -8.7 3.2 3.4 3.3 6.2 6.5 6.3 19 19 19 18 19 18

11d 1.9 1.9 1.9 3.6 3.6 3.6 32 33 32 43 44 44 4.4 4.5 4.4 8.4 8.5 8.5 -5.1 -5.1 -5.1 -9.8 -9.7 -9.8 2.4 2.7 2.6 4.7 5.2 5.0 15 15 15 10 11 11

11h 1.9 1.9 1.9 3.5 3.6 3.6 28 31 30 39 43 41 4.5 4.6 4.6 8.6 8.9 8.7 -5.2 -5.1 -5.1 -9.9 -9.8 -9.9 2.7 3.2 2.9 5.2 6.1 5.6 15 16 15 11 13 12

River-Lake1.8 2.0 1.9 3.5 3.8 3.7 19 49 35 21 66 47 4.3 6.3 5.1 8.3 12.1 9.8 -5.6 -4.7 -5.2 -10.8 -8.9 -10.0 2.4 4.0 3.0 4.6 7.7 5.8 14 19 16 10 17 13

No. dry days 

change in 2050

No. dry days 

change in 2100SES 

CODE

Rainfall change  

(9-11) in 2050

Rainfall change  

(9-11) in 2100

Avg Tmax 

Summer change 

in 2050 (C 

Avg Tmax 

Summer change 

in 2100 (C 

No. hot days 

(>35C) 

change in 2050

No. hot days 

(>35C)  

change in 2100

Rainfall change  

(6-8) in 2050 (%)

Rainfall change  

(6-8) in 2100  (%)

Rainfall change  

(3-5) in 2050 ( 

(%)

Rainfall change  

(3-5) in 2100 (%)
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CHƯƠNG 8CHƯƠNG 8CHƯƠNG 8CHƯƠNG 8 ĐÁNH GIÁ NĂNG LĐÁNH GIÁ NĂNG LĐÁNH GIÁ NĂNG LĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC THỰC THỰC THÍCH ÍCH ÍCH ÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔIỨNG VỚI BIẾN ĐỔIỨNG VỚI BIẾN ĐỔIỨNG VỚI BIẾN ĐỔI    KHÍ HKHÍ HKHÍ HKHÍ HẬU TRONG ĐÁNH GẬU TRONG ĐÁNH GẬU TRONG ĐÁNH GẬU TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH IÁ TÌNH IÁ TÌNH IÁ TÌNH 
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8.18.18.18.1 GiGiGiGiớớớới thii  thii  thii  thiệệệệuuuu        

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 .8 . 1 . 1 .8 . 1 . 1 .8 . 1 . 1 .  C á c  k h á i  n iC á c  k h á i  n iC á c  k h á i  n iC á c  k h á i  n i ệệệệ m  c ơ  bm  c ơ  bm  c ơ  bm  c ơ  b ảảảả n  n  n  n      
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 



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

172 
 

HìnhHìnhHìnhHình    8888....1111: : : : Năng lNăng lNăng lNăng lựựựực thích c thích c thích c thích ứứứứng trong ng trong ng trong ng trong đđđđánh ánh ánh ánh giá giá giá giá ttttình ình ình ình trtrtrtrạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thương trưn thương trưn thương trưn thương trướớớớc c c c bbbbiiiiếếếến n n n đđđđổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậu đu đu đu đểểểể    áp dáp dáp dáp dụụụụng cách ting cách ting cách ting cách tiếếếếp cp cp cp cậậậận n n n 
tttthích hích hích hích ứứứứng dng dng dng dựựựựa vào ha vào ha vào ha vào hệệệệ    sinh tháisinh tháisinh tháisinh thái    
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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,các loài,các loài,các loài,    tiềm năng được quy định bởi tính đa dạng gen; đối với hhhhệệệệ    sinh sinh sinh sinh 
tháitháitháithái, tiềm năng được xác định bởi tính đa dạng sinh học hoặc số lượng của các loài; và ở cấp độ quang cquang cquang cquang cảảảảnh honh honh honh hoặặặặc quc quc quc quầầầần n n n 
ththththểểểể    sinh vsinh vsinh vsinh vậậậậtttt, 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 cưtăng cưtăng cưtăng cườờờờng sng sng sng sựựựự    đa dđa dđa dđa dạạạạngngngng    ở tất cả các 
cấp và sự cần thiết phải có sự    linh holinh holinh holinh hoạạạạtttt, 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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Nguồn:  CARE (2009) Cẩm nang CVCA 

 

Để phục vụ cho mục đích của nghiên cứu này, năng năng năng năng llllựựựực thích c thích c thích c thích ứứứứngngngng 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 “ki“ki“ki“kiếếếến thn thn thn thứứứứcccc”””” và “s“s“s“sựựựự    sáng tsáng tsáng tsáng tạạạạo”o”o”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 để biết thêm chi tiết về tài sản sinh kế.  
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 gigigigiảảảải quyi quyi quyi quyếếếết nht nht nht nhữữữững nguyên nhân sâu xa ng nguyên nhân sâu xa ng nguyên nhân sâu xa ng nguyên nhân sâu xa ccccủủủủa tình tra tình tra tình tra tình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thươngn thươngn thươngn 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 kinâng cao kinâng cao kinâng cao kiếếếến thn thn thn thứứứức và sc và sc và sc và sựựựự    hihihihiểểểểu biu biu biu biếếếếtttt 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, khuyphát huy, khuyphát huy, khuyphát huy, khuyếếếến khích và hn khích và hn khích và hn khích và hỗỗỗỗ    trtrtrtrợợợợ    chchchcho các bên liên quan đo các bên liên quan đo các bên liên quan đo các bên liên quan đểểểể    hhhhọọọọ    có thcó thcó thcó thểểểể    nghnghnghnghĩ ra nhĩ ra nhĩ ra nhĩ ra nhữữữững ging ging ging giảảảải pháp i pháp i pháp i pháp 
ttttổổổổng hng hng hng hợợợợp, sáng tp, sáng tp, sáng tp, sáng tạạạạo và phù ho và phù ho và phù ho và phù hợợợợp vp vp vp vớớớới đi đi đi địịịịa phươnga phươnga phươnga 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 ccccảảảải thii thii thii thiệệệện môi trưn môi trưn môi trưn môi trườờờờng thng thng thng thểểểể    chchchchếếếế    và tvà tvà tvà tổổổổ    chchchchứứứứcccc: 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 .8 . 1 . 2 .8 . 1 . 2 .8 . 1 . 2 .  N ă n g  lN ă n g  lN ă n g  lN ă n g  l ựựựự c  t h í c h  c  t h í c h  c  t h í c h  c  t h í c h  ứứứứ n g  t r o n g  đ á n h  g i á  tn g  t r o n g  đ á n h  g i á  tn g  t r o n g  đ á n h  g i á  tn g  t r o n g  đ á n h  g i á  t ì n h  t rì n h  t rì n h  t rì n h  t r ạạạạ n g  dn g  dn g  dn g  d ễễễễ     bbbb ịịịị     tttt ổổổổ n  t h ư ơ n g  dn  t h ư ơ n g  dn  t h ư ơ n g  dn  t h ư ơ n g  d ựựựự a  v à o  ha  v à o  ha  v à o  ha  v à o  h ệệệệ     s i n h  s i n h  s i n h  s i n h  
t h á i  t h á i  t h á i  t h á i      

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:     

ThThThThểểểể    chchchchếếếế    và tvà tvà tvà tổổổổ    chchchchứứứức hic hic hic hiệệệệu quu quu quu quảảảả::::    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.  

HiHiHiHiểểểểu biu biu biu biếếếết và st và st và st và sựựựự    sáng tsáng tsáng tsáng tạạạạo:o:o:o:     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, “ssssựựựự    hihihihiểểểểu biu biu biu biếếếếtttt” 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 “ssssựựựự    sáng tsáng tsáng tsáng tạạạạoooo”.  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.   

NguNguNguNguồồồồn ln ln ln lựựựực:c:c:c:        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.). 

8.28.28.28.2 NNNNăng lăng lăng lăng lựựựực thích c thích c thích c thích ứứứứng ng ng ng ởởởở    ccccấấấấp tp tp tp t ỉỉỉỉnh hinh hinh hinh hiệệệện nayn nayn nayn 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 .8 . 2 . 1 .8 . 2 . 1 .8 . 2 . 1 .  C ơ  cC ơ  cC ơ  cC ơ  c ấấấấ u  tu  tu  tu  t ổổổổ     c hc hc hc h ứứứứ c  v à  c h í n h  s á c h  q uc  v à  c h í n h  s á c h  q uc  v à  c h í n h  s á c h  q uc  v à  c h í n h  s á c h  q u ốốốố c  g i a  đc  g i a  đc  g i a  đc  g i a  đ ốốốố i  vi  vi  vi  v ớớớớ i  i  i  i  tttt h í c h  h í c h  h í c h  h í c h  ứứứứ n g  vn g  vn g  vn g  v ớớớớ i  i  i  i  b ib ib ib i ếếếế n  đn  đn  đn  đ ổổổổ i  k h í  hi  k h í  hi  k h í  hi  k h í  h ậậậậ u  u  u  u  
v à  g iv à  g iv à  g iv à  g i ảảảả m  n hm  n hm  n hm  n h ẹẹẹẹ     rrrr ủủủủ i  r o  t h i ê n  t a i  i  r o  t h i ê n  t a i  i  r o  t h i ê n  t a i  i  r o  t h i ê n  t a i      

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 

                                           
14Bộ 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).      

HìnhHìnhHìnhHình    8888....3333: : : : Cơ cCơ cCơ cCơ cấấấấu thu thu thu thểểểể    chchchchếếếế    liên quan đliên quan đliên quan đliên quan đếếếến bin bin bin biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậu cu cu cu củủủủa Via Via Via Việệệệt Namt Namt Namt 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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Nguồn:  Lê Minh Nhật (2015) 
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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 triPhát triPhát triPhát triểểểển nông nghin nông nghin nông nghin nông nghiệệệệp vàp vàp vàp và    ddddịịịịch vch vch vch vụụụụ    khuykhuykhuykhuyếếếến nôngn nôngn nôngn 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.  

8.2.2.2.8.2.2.2.8.2.2.2.8.2.2.2. KIKIKIKIẾN THỨC VẾN THỨC VẾN THỨC VẾN THỨC VÀ HIÀ HIÀ HIÀ HIỂU BIỂU BIỂU BIỂU BIẾT ẾT ẾT ẾT     

8.2.2.2.1. 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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Các phòng ban cCác phòng ban cCác phòng ban cCác phòng ban củủủủa a a a 
SSSSởởởở    NN&PTNTNN&PTNTNN&PTNTNN&PTNT    

Công viCông viCông viCông việệệệc liên quan đc liên quan đc liên quan đc liên quan đếếếến thích n thích n thích n thích ứứứứng vng vng vng vớớớới BĐKHi BĐKHi BĐKHi BĐKH    Cán bCán bCán bCán bộộộộ    

Lâm nghiệp 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. 

5-7 cán bộ 
chuyên trách 
về BĐKH 

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. 

7 cán bộ; tất cả 
đều đóng góp 
vào lập kế 
hoạch cho tất 
cả các công 
việc 

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. 

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 

Thủy lợi và phòng 
chống lũ lụt 

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. 

Không  có cán 
bộ chuyên 
trách 

8.2.2.3.2. 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.     

BBBBảảảảngngngng    8888....2222: : : : Các hành đCác hành đCác hành đCác hành độộộộng thích ng thích ng thích ng thích ứứứứng vng vng vng vớớớới bii bii bii biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậu và tăng cưu và tăng cưu và tăng cưu và tăng cườờờờng năng lng năng lng năng lng năng lựựựực cho các sc cho các sc cho các sc cho các sởởởở    ban ngành cban ngành cban ngành cban ngành củủủủa a a a                                                                                                     
ttttỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

Các SCác SCác SCác Sởởởở    Ban Ban Ban Ban ngànhngànhngànhngành    Các hCác hCác hCác hành đành đành đành độộộộng ng ng ng     

Thích Thích Thích Thích ứứứứng Bing Bing Bing Biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậuuuu    

Xây dXây dXây dXây dựựựựng/ tăng cưng/ tăng cưng/ tăng cưng/ tăng cườờờờng năng lng năng lng năng lng năng lựựựực thích c thích c thích c thích ứứứứng ng ng ng 
vvvvớớớới bii bii bii biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậuuuu    

Ủy ban dân tộc 

(SCEMA) 

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.   

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. 

VQG PNKB 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 SCác SCác SCác Sởởởở    Ban Ban Ban Ban ngànhngànhngànhngành    Các hCác hCác hCác hành đành đành đành độộộộng ng ng ng     

Thích Thích Thích Thích ứứứứng Bing Bing Bing Biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậuuuu    

Xây dXây dXây dXây dựựựựng/ tăng cưng/ tăng cưng/ tăng cưng/ tăng cườờờờng năng lng năng lng năng lng năng lựựựực thích c thích c thích c thích ứứứứng ng ng ng 
vvvvớớớới bii bii bii biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậuuuu    

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”. 

8.38.38.38.3 TTTThhhhảảảảo luo luo luo luậậậậnnnn        

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. 

8.48.48.48.4 KKKKếếếết lut lut lut luậậậận và n và n và n và khuykhuykhuykhuyếếếến n n n nghnghnghnghịịịị         

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 trư“môi trư“môi trư“môi trườờờờng thung thung thung thuậậậận ln ln ln lợợợợi”i”i”i” 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.   

KhuyKhuyKhuyKhuyếếếếnnnn    nghnghnghnghịịịị::::    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.  

KhuyKhuyKhuyKhuyếếếếnnnn    nghnghnghnghịịịị::::    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 thican thican thican thiệệệệpppp    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.   

KiKiKiKiếếếến thn thn thn thứứứứcccc:::: 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.   

KhuyKhuyKhuyKhuyếếếếnnnn    nghnghnghnghịịịị:  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.  

KhuyKhuyKhuyKhuyếếếếnnnn    nghnghnghnghịịịị::::    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). 

KhuyKhuyKhuyKhuyếếếếnnnn    nghnghnghnghịịịị::::    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 năng năng năng 
llllựựựực thích c thích c thích c thích ứứứứngngngng    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. 

8.58.58.58.5 TTTTham khham khham khham khảảảảoooo    
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1.1.1.1. THÍCH THÍCH THÍCH THÍCH ỨỨỨỨNG NG NG NG     

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 quá trình thay quá trình thay quá trình thay đđđđổổổổiiii, thì khả 
năng phục hồi lại là một đđđđặặặặc đic đic đic điểểểểm hom hom hom hoặặặặc đic đic đic điềềềều kiu kiu kiu kiệệệện cn cn cn củủủủa ma ma ma mộộộột ht ht ht hệệệệ    ththththốốốốngngngng. 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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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. 

1.1.1.1. Năng lNăng lNăng lNăng lựựựực thícc thícc thícc thíchhhh    ứứứứngngngng    
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 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 lNăng lNăng lNăng lựựựực thích c thích c thích c thích ứứứứng cng cng cng củủủủa loài và ha loài và ha loài và ha loài và hệệệệ    sinh thái sinh thái sinh thái 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 hhhhệệệệ    sinh tháisinh tháisinh tháisinh thái, nó được xác định bằng tính đa đa dạng sinh học và khả năng bổ 
sinh của loài; và đối với ccccảảảảnh quannh quannh quannh quan hoặc ququququầầầần xã sinh vn xã sinh vn xã sinh vn xã sinh vậậậậtttt, 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”. 
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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.   

HìnhHìnhHìnhHình    8888....7777: : : : Các thành tCác thành tCác thành tCác thành tốốốố    ccccủủủủa kha kha kha khảảảả    năng thích năng thích năng thích năng thích ứứứứngngngng    

    
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.  

                                           
19 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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HìnhHìnhHìnhHình    8888....8888: : : : Tài sTài sTài sTài sảảảản/ vn/ vn/ vn/ vốốốốn sinh kn sinh kn sinh kn sinh kếếếế    
    VVVVốốốốn con ngn con ngn con ngn con ngưưưườờờờiiii    

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 

    

VVVVốốốốn xã hn xã hn xã hn xã hộộộộiiii    
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 sTài sTài sTài sảảảản sinh kn sinh kn sinh kn sinh kếếếế    

VVVVốốốốn tn tn tn tựựựự    nhiênnhiênnhiênnhiên    
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. 

VVVVốốốốn vn vn vn vậậậật cht cht cht chấấấấtttt    
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. 

VVVVốốốốn tài chínhn tài chínhn tài chínhn 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 

    

    

 
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 

Underlying causes of 

vulnerability 
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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. 

1.2.1.2.1.2.1.2. “Thích “Thích “Thích “Thích ứứứứng thành côngng thành côngng thành côngng thành công””””    là gìlà gìlà gìlà gì????    
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). 

1.3.1.3.1.3.1.3. Xây dXây dXây dXây dựựựựng năng lng năng lng năng lng năng lựựựực thích c thích c thích c thích ứứứứng ng ng ng     
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 9CHƯƠNG 9CHƯƠNG 9CHƯƠNG 9 ĐÁNH GIÁ TĐÁNH GIÁ TĐÁNH GIÁ TĐÁNH GIÁ TÌNH TRÌNH TRÌNH TRÌNH TRẠNG ẠNG ẠNG ẠNG DDDDỄỄỄỄ    BBBBỊ TỔN THỊ TỔN THỊ TỔN THỊ TỔN THƯƠNG CƯƠNG CƯƠNG CƯƠNG CỦA CÁỦA CÁỦA CÁỦA CÁC HC HC HC HỆ SINH THÁI Ệ SINH THÁI Ệ SINH THÁI Ệ SINH THÁI ƯU TIƯU TIƯU TIƯU TIÊN ÊN ÊN ÊN 
TTTTẠI QUẢNG BẠI QUẢNG BẠI QUẢNG BẠI QUẢNG BÌNHÌNHÌNHÌNH    

9.19.19.19.1 XXXXếếếế p hp hp hp hạạạạng tình trng tình trng tình trng tình trạạạạ ng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị     ttttổổổổn thương cn thương cn thương cn thương củủủủa 10 ha 10 ha 10 ha 10 hệệệệ    sinh thái tsinh thái tsinh thái tsinh thái t ạạạại Qui Qui Qui Quảảảả ng Bình ng Bình ng Bình 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.    

HìnhHìnhHìnhHình    9999....1111: : : : Ma trMa trMa trMa trậậậận tác đn tác đn tác đn tác độộộộng ting ting ting tiềềềềm năngm năngm năngm năng    

    
        

Trong đó:Trong đó:Trong đó: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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HHHHình ình ình ình 9.2: Ma tr9.2: Ma tr9.2: Ma tr9.2: Ma trậậậận mn mn mn mứứứức đc đc đc độộộộ    ddddễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổnnnn    thươngthươngthươngthương    

 
Ma trMa trMa trMa trậậậận tình trn tình trn tình trn tình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thươngn thươngn thươngn thương    
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Cực kỳ cao 
DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 
thươngthươngthươngthương    

DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 
thương caothương caothương caothương cao    

DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 
thương caothương caothương caothương cao    

DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 
thương rthương rthương rthương rấấấất t t t 

caocaocaocao    

Rất cao 
DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 

thương vthương vthương vthương vừừừừa a a a 
phphphphảảảảiiii    

DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 
thươngthươngthươngthương    

DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 
thương caothương caothương caothương cao    

DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 
thương caothương caothương caothương cao    

Cao 
DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 

thương nhthương nhthương nhthương nhẹẹẹẹ    

DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 
thương vthương vthương vthương vừừừừa a a a 

phphphphảảảảiiii    

DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 
thươngthươngthươngthương    

DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 
thương caothương caothương caothương cao    

Trung bình/ 
Vừa phải 

DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 
thương rthương rthương rthương rấấấất ítt ítt ítt ít    

DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 
thương nhthương nhthương nhthương nhẹẹẹẹ    

DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 
thương vthương vthương vthương vừừừừa a a a 

phphphphảảảảiiii    

DDDDễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 
thươngthươngthươngthương    

 Đáng kể 
Trung bình/ 

vừa phải 
Ít 

Rất ít đến 
Không 

 KhKhKhKhảảảả    năng thích năng thích năng thích năng thích ứứứứngngngng    

BBBBảảảảngngngng    9.1: 9.1: 9.1: 9.1: 10 HSTXH quan tr10 HSTXH quan tr10 HSTXH quan tr10 HSTXH quan trọọọọng cng cng cng củủủủa ta ta ta tỉỉỉỉnh nh nh nh QQQQuuuuảảảảng ng ng ng BBBBình và xình và xình và xình và xếếếếp hp hp hp hạạạạng mng mng mng mứứứức đc đc đc độộộộ    ddddễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thương n thương n thương n thương     

XXXXếếếếp hp hp hp hạạạạng tng tng tng tầầầầm m m m 
quan trquan trquan trquan trọọọọng ng ng ng 
ccccủủủủa HSTXHa HSTXHa HSTXHa HSTXH    

Tên HSTXHTên HSTXHTên HSTXHTên HSTXH    
ĐiĐiĐiĐiểểểểm trung bình theo 7 tham m trung bình theo 7 tham m trung bình theo 7 tham m trung bình theo 7 tham 

ssssốốốố    khí hkhí hkhí hkhí hậậậậu u u u     

XXXXếếếếp hp hp hp hạạạạng mng mng mng mứứứức c c c 
đđđđộộộộ    ddddễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn n n n 

thươngthươngthươngthương    

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 
     

Trong đó:Trong đó:Trong đó:Trong đó:    

5.0 -  0.99 = Mức độ tổn thương 

hạn chế/ nhẹ 

6.0 -  1.99 = Mức độ tổn thương 

vừa phải 

7.0 -  2.99 = Tổn thương 

8.0 -  3.99 = Mức độ tổn thương 

cao 

9.0 -  5.00 = Mức độ tổn thương 

cực kỳ cao 
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9.29.29.29.2 KKKKếếếết qut qut qut quảảảả    chính và chính và chính và chính và khuykhuykhuykhuyếếếế n nghn nghn nghn nghịịịị     cho mcho mcho mcho mỗỗỗỗi hi hi hi hệệệệ     sinh tháisinh tháisinh tháisinh 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.     

HìnhHìnhHìnhHình    9.3: 9.3: 9.3: 9.3: LLLLộộộộ    trình thtrình thtrình thtrình thựựựực hic hic hic hiệệệện hành đn hành đn hành đn hành độộộộng EbA trong mng EbA trong mng EbA trong mng EbA trong mỗỗỗỗi hi hi hi hệệệệ    sinh thái sinh thái sinh thái sinh thái     

    
 

9 . 2 . 1  H ệ  s i n h  t h á i  Q u ả n g  B ì n h :  P h o n g  N h a   1 - 5  
DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái sinh thái sinh thái 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 trTình trTình trTình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thương chínhn thương chínhn thương chínhn 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 hoCác hoCác hoCác hoạạạạt đt đt đt độộộộng can thing can thing can thing can thiệệệệp EbAp EbAp EbAp 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  H S T X H  t ỉ n h  Q u ả n g  B ì n h :  L â m  t r ư ờ n g  v à  C ô n g  t y  L â m  n g h i ệ p  
DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh tháisinh tháisinh tháisinh 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 trTình trTình trTình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thương chínhn thương chínhn thương chínhn 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 hoCác hoCác hoCác hoạạạạt đt đt đt độộộộng can thing can thing can thing can thiệệệệp EbAp EbAp EbAp 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  H S T X H  t ỉ n h  Q u ả n g  B ì n h  ( 5 a ) :  C a n h  t á c  n ư ơ n g  r ẫ y  v à  t h u  h á i  l â m  s ả n  c ủ a  đ ồ n g  
b à o  t h i ể u  s ố  v ù n g  c a o  
DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh tháisinh tháisinh tháisinh 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 trTình trTình trTình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thương chínhn thương chínhn thương chínhn 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 hoCác hoCác hoCác hoạạạạt đt đt đt độộộộng can thing can thing can thing can thiệệệệpppp    EbAEbAEbAEbA    

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  
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• 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  H S T X H  ( 5 b ) :  H ộ  n g ư ờ i  K i n h  t r ồ n g  l ú a  k ế t  h ợ p  v ớ i  c á c  l o ạ i  c â y  t r ồ n g  k h á c  ( k e o ,  
c a m  q u ý t ,  c a o  s u ,  t r à )   
DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái sinh thái sinh thái 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 trTình trTình trTình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thương chínhn thương chínhn thương chínhn 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 hoCác hoCác hoCác hoạạạạt đt đt đt độộộộng can thing can thing can thing can thiệệệệp EbA p EbA p EbA p 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  H S T X H  Q u ả n g  B ì n h  5 c :  T r ồ n g  c â y  c a o  s u  t h ư ơ n g  m ạ i  t r ê n  v ù n g  đ ồ i   
DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh tháisinh tháisinh tháisinh 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 trTình trTình trTình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thương chính n thương chính n thương chính n 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 hoCác hoCác hoCác hoạạạạt đt đt đt độộộộng can thing can thing can thing can thiệệệệp EbAp EbAp EbAp 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  H S T X H  6 a .  N g ư ờ i  K i n h  t r ồ n g  l ú a  ở  v ù n g  v e n  b i ể n   
DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh thái sinh thái sinh thái 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 trTình trTình trTình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thương chính n thương chính n thương chính n 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 hoCác hoCác hoCác hoạạạạt đt đt đt độộộộng thích ng thích ng thích ng thích ứứứứng dng dng dng dựựựựaaaa    vào hvào hvào hvào hệệệệ    sinh thái và các bisinh thái và các bisinh thái và các bisinh thái và các biệệệện pháp liên quann pháp liên quann pháp liên quann 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 nghiNông nghiNông nghiNông nghiệệệệp thông minh thích p thông minh thích p thông minh thích p thông minh thích ứứứứng vng vng vng vớớớới bii bii bii biếếếến đn đn đn đổổổổi khí hi khí hi khí hi khí hậậậậu u u u     

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 Thích Thích Thích ứứứứng vng vng vng vớớớới thi thi thi thờờờời tii tii tii tiếếếếtttt::::    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 Thích Thích Thích ứứứứng vng vng vng vớớớới nưi nưi nưi nướớớớcccc: 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 Thích Thích Thích ứứứứng cng cng cng cácácácác----bonbonbonbon: 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 Thích Thích Thích ứứứứng ng ng ng nnnniiii----tơtơtơtơ : 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 Thích Thích Thích ứứứứng ng ng ng nnnnăng lưăng lưăng lưăng lượợợợngngngng: 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.  

KiKiKiKiếếếến thn thn thn thứứứức thông minhc thông minhc thông minhc thông 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 nhThu nhThu nhThu nhậậậập thông minhp thông minhp thông minhp thông 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  H S T X H  Q u ả n g  B ì n h :   P F M B 9 :  B a n  q u ả n  l ý  r ừ n g  p h ò n g  h ộ  v e n  b i ể n  t r ê n  đ ụ n  c á t  
v à  v ù n g  c á t   
DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    hhhhệệệệ    sinh tháisinh tháisinh tháisinh 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 trTình trTình trTình trạạạạng dng dng dng dễễễễ    bbbbịịịị    ttttổổổổn thương chínhn thương chínhn thương chínhn 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 hoCác hoCác hoCác hoạạạạt đt đt đt độộộộng can thing can thing can thing can thiệệệệp p p p EbAEbAEbAEbA    

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  H S T X H  ( 9 c ) Q u ả n g  B ì n h :  N g ư ờ i  K i n h  n u ô i  t ô m  t h ư ơ n g  m ạ i  t r ê n  c á t  
DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    HSTHSTHSTHST    

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. 

NhNhNhNhữữữững tng tng tng tổổổổn thương chínhn thương chínhn thương chínhn 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. 

NhNhNhNhữữữững can thing can thing can thing can thiệệệệpppp    EbA tiEbA tiEbA tiEbA tiềềềềm năngm năngm năngm năng    

• 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  H S T X H  ( 1 0 a )  Q u ả n g  B ì n h :  N g ư  d â n  K i n h  đ á n h  b ắ t  g ầ n  b ờ  ở  v ù n g  đ ồ n g  b ằ n g  v à  
v e n  b i ể n  đ ế n  6 k m  n g o à i  k h ơ i  
DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    HSTHSTHSTHST    

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. 

NhNhNhNhữữữững tng tng tng tổổổổn thương chínhn thương chínhn thương chínhn 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.    

NhNhNhNhữữữững can thing can thing can thing can thiệệệệp EbA tip EbA tip EbA tip EbA tiềềềềm năngm năngm năngm 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 . 1 0  H S T X H  1 0 c :   P h á t  t r i ể n  d u  l ị c h  b ã i  b i ể n  q u y  m ô  n h ỏ  v à  l ớ n  
DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    HSTHSTHSTHST    

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. 

NhNhNhNhữữữững tng tng tng tổổổổn thương chínhn thương chínhn thương chínhn 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 
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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.    

NhNhNhNhữữữững can thing can thing can thing can thiệệệệp EbA tip EbA tip EbA tip EbA tiềềềềm năngm năngm năngm 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 . 1 1  H S T X  1 1 a : H ồ  c h ứ a  t h ủ y  l ợ i  v à  c ơ  s ở  h ạ  t ầ n g  c ó  l i ê n  q u a n  
DDDDịịịịch vch vch vch vụụụụ    HSTHSTHSTHST    

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. 

NhNhNhNhữữữững tng tng tng tổổổổn thương chínhn thương chínhn thương chínhn 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 thiCác can thiCác can thiCác can thiệệệệp EbA tip EbA tip EbA tip EbA tiềềềềmmmm    năngnăngnăngnăng    

• 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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• 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. 

9.39.39.39.3 TTTTóm tóm tóm tóm tắắắắ t các hot các hot các hot các hoạạạạt đt đt đt đ ộộộộng can thing can thing can thing can thiệệệệp EbA đp EbA đp EbA đp EbA đềềềề    xuxuxuxuấấấất cho tt  cho tt  cho tt  cho từừừừng hng hng hng hệệệệ     sinh thái  xã hsinh thái  xã hsinh thái  xã hsinh thái  xã hộộộộiiii     

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.    

BBBBảảảảng ng ng ng 9999....2222: : : : Các hoCác hoCác hoCác hoạạạạt đt đt đt độộộộng can thing can thing can thing can thiệệệệp EbA cho tp EbA cho tp EbA cho tp EbA cho từừừừng HSTXH tng HSTXH tng HSTXH tng HSTXH tỉỉỉỉnh Qunh Qunh Qunh Quảảảảng Bìnhng Bìnhng Bìnhng Bình    

####    HOHOHOHOẠẠẠẠT ĐT ĐT ĐT ĐỘỘỘỘNG CAN THING CAN THING CAN THING CAN THIỆỆỆỆPPPP    HSTXHHSTXHHSTXHHSTXH    CHCHCHCHỊỊỊỊU TRÁCH NHIU TRÁCH NHIU TRÁCH NHIU TRÁCH NHIỆỆỆỆMMMM    
Khung thKhung thKhung thKhung thờờờời i i i 

giangiangiangian    
Ưu Ưu Ưu Ưu 
tiêntiêntiêntiên    

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 

SFE 5 

BQL VQG PBKB và 
Lâm trường 

S-M 1 

2 Phòng chống cháy rừng thông qua các hoạt động giáo dục nâng cao 
nhận thức  

PNKB 1-5 

SFE 5 

BQL VQG PBKB và 
Lâm trường 

M-L 2 

3 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 

SFE 5 

BQL VQG PBKB và 
Lâm trường 

M-L 2 

4 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 

SFE 5 

BQL VQG PBKB và 
Lâm trường 

L 3 

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 
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####    HOHOHOHOẠẠẠẠT ĐT ĐT ĐT ĐỘỘỘỘNG CAN THING CAN THING CAN THING CAN THIỆỆỆỆPPPP    HSTXHHSTXHHSTXHHSTXH    CHCHCHCHỊỊỊỊU TRÁCH NHIU TRÁCH NHIU TRÁCH NHIU TRÁCH NHIỆỆỆỆMMMM    
Khung thKhung thKhung thKhung thờờờời i i i 

giangiangiangian    
Ưu Ưu Ưu Ưu 
tiêntiêntiêntiên    

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 

9.49.49.49.4 KKKKếếếết lut lut lut luậậậậnnnn    

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. 

9.59.59.59.5 TTTTham khham khham khham khảảảảoooo        
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P HP HP HP H ỤỤỤỤ     LLLL ỤỤỤỤ CCCC     9 . I9 . I9 . I9 . I     

HSTXHHSTXHHSTXHHSTXH: 1P (1a, 2a, 3a, 4a) : 1P (1a, 2a, 3a, 4a) : 1P (1a, 2a, 3a, 4a) : 1P (1a, 2a, 3a, 4a) –Di sDi sDi sDi sảảảản thn thn thn thếếếế    gigigigiớớớới Vi Vi Vi Vưưưườờờờn qun qun qun quốốốốc gia Phong Nha Kc gia Phong Nha Kc gia Phong Nha Kc gia Phong Nha Kẽẽẽẽ    BàngBàngBàngBàng    

RRRRủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậu        
(2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)    

Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 
didididiệnệnệnện    

GiGiGiGiải thíchải thíchải thíchải thích    (E )(E )(E )(E )    
Tính Tính Tính Tính 

nhnhnhnhạy cảmạy cảmạy cảmạy cảm    
GiGiGiGiải thíchải thíchải thíchải thích    (S)(S)(S)(S)    

Tác Tác Tác Tác 
đđđđộngộngộngộng    

Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thíchải thíchải thíchải thích    (AC)(AC)(AC)(AC)    
MMMMức ức ức ức đđđđộ ộ ộ ộ 

ddddễ bị tổn ễ bị tổn ễ bị tổn ễ bị tổn 
thươngthươngthươngthương    

NHINHINHINHIỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘỆT 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  

3333    

• Núi cao và trung bình (300-700-
1200m)  
• Trời sẽ nóng hơn ở khu vực núi 
đá vôi trong mùa nóng và lạnh 
hơn trong mùa lạnh  

3333    

• 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)  

3333    4444    

• 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  3333    

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  

3333    

• Núi cao và trung bình (300-700-
1200m)  
• Trời sẽ nóng hơn ở khu vực núi 
đá vôi trong mùa nóng và lạnh 
hơn trong mùa lạnh 

3333    

• 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) 

3333    4444    

• 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 3333    

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm hơn 
vào mùa xuân  

3333    

• Thời gian ngắn hơn 
• Tăng mức độ nắng nóng và khô 
hạn   

3333    

•  Tăng rủi ro về sâu bệnh, và 
các loài phá hoại  
 

3333    4444    

• 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 

3333    

LƯLƯLƯLƯỢNG MỢNG MỢNG MỢNG MƯAƯAƯAƯA     

Lượng mưa nhiều hơn vào mùa mưa; 
lượng mưa mùa hè tăng 5% năm 2040 
và 9 - 10% năm 2100 
NGUY CƠ LNGUY CƠ LNGUY CƠ LNGUY CƠ LŨ LỤTŨ LỤTŨ LỤTŨ LỤT    

3333    

• Ở nơi cao  
• Khu vực núi đá vôi do đó nước 
rút nhanh 
 

2222    

Đa dạng sinh học cao  

3333    4444    

• 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 

3333    

Mùa khô sẽ khô hạn hơn, lượng mưa 
vào mùa xuân sẽ giảm 5% năm 2050        
NGUY CNGUY CNGUY CNGUY CƠƠƠƠ    HHHHẠẠẠẠN HN HN HN HÁÁÁÁNNNN    4444    

• Độ ẩm thấp  
• Thiếu nước 

3333    

• 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  

4444    4444    

• 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 

3333    

Bão/gió/bão lớn, tốc độ nhanh (cường 
độ)/ mạnh hơn. Khó dự báo tần suất 
bão. Mùa bão đến muộn hơn  

3333    
• Đá vôi – ít lũ 
• Tốc độ gió giảm (xa bờ biển và ở 
nơi cao)  

2222    
• Rừng tự nhiên 
• Ở nơi cao 
• Đa dạng sinh học cao  

3333    4444    
 

3333    

Mực nước biển dâng 3mm/ năm trong 
vòng 20 năm qua và sẽ tăng 1m vào 
năm 2100  

1111    
• Ở nơi cao 
• Xa biển  1111    

• Ở nơi cao 
• Xa biển 1111    5555    

• Cao độ > 700m 
 1111    

     2222,,,,9999      2222,,,,4444      2222,,,,9999    4444,,,,1111      2222,,,,7777    
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HSTXHHSTXHHSTXHHSTXH: 5c : 5c : 5c : 5c –CCCCáááác hc hc hc hộộộộ    ngưngưngưngườờờời Kinh tri Kinh tri Kinh tri Kinh trồồồồng lúa và các cây trng lúa và các cây trng lúa và các cây trng lúa và các cây trồồồồng khác (keo, cam quýt, cao su và trà) trong thung lng khác (keo, cam quýt, cao su và trà) trong thung lng khác (keo, cam quýt, cao su và trà) trong thung lng khác (keo, cam quýt, cao su và trà) trong thung lũng ũng ũng ũng     

RRRRủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậu    

    (2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)    
Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 

didididiệnệnệnện    
GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    

Tính nhTính nhTính nhTính nhạy ạy ạy ạy 
ccccảmảmảmảm    

GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    
Tác Tác Tác Tác 

đđđđộngộngộngộng    
Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    
MMMMức độ dễ bị ức độ dễ bị ức độ dễ bị ức độ dễ bị 
ttttổn thổn thổn thổn thươngươngươngương    

NHINHINHINHIỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘỆT 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    

5555    

• 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  

• Nhiều bệnh hơn 

• Tác động đến việc ra hoa, thụ phấn, 
thoát hơi nước và tổng hợp cacbon 
hydrat  

4444    

• Bốc hơi nước nhiều hơn, cây 
cần nhiều nước do đó ảnh 
hưởng lớn đến quá trình trao 
đổi chất 

• Trồng cây trên đồi đói mặt 
với hạn hán thường xuyên hơn  

• Thay đổi tiểu khí hậu và tốc 
độ sinh trưởng và phân bố cây 
trồng  

5555    3333    

• Nông dân có thể sử 
dụng các loại giống phù 
hợp từ các vùng nóng  
• Sử dụng lưới để bảo vệ 
bưởi và cam 

 
 

5555    

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 

4444    

• Nhiều rủi ro về khả năng chống chịu 
khô hạn trong thời gian ngắn  

• Độ ẩm trong đất giảm xuống làm cây 
héo và chết 

• Giảm năng suất cây trồng khi mùa lũ 
đến đúng lúc cây ra hoa  

5555    

• Hạn hạn sẽ thường xuyên phá 
hại mùa màng  

• Một số cây trồng không còn 
phù hợp  

• Các giống gia súc gia cầm mới 
và giống lai rất nhạy cảm với 
BĐKH  

5555    2222    

• Khó để thích nghi với 
điều kiện này  

• Cần quản lý nguồn nước 
tốt hơn  

• Cần sử dụng những 
giống cây trồng hoặc vật 
nuôi thích ứng tốt với 
hạn hán  

5555    

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm 
hơn vào mùa xuân 

4444    

• Mùa vụ sẽ bắt đầu sớm hơn 

• Một số loài cây không còn phù hợp 

• Một số loại rau màu không còn phù 
hợp  3333    

• Thay đổi mùa vụ sớm hơn  

• Phân chia lại việc sử dụng đất  

4444    2222    

• Cũng khó thích ứng với 
điều kiện này do thay đổi 
kiểu cây trồng  

• Cần có kinh nghiệm và 
kiến thức để kiểm soát 
việc trồng trọt và điều 
chỉnh lịch thời vụ  

4444    

LƯLƯLƯLƯỢNG MỢNG MỢNG MỢNG MƯAƯAƯAƯA    

Lượng mưa nhiều hơn vào mùa 
mưa; lượng mưa mùa hè tăng 
5% năm 2040 và 9 - 10% năm 
2100;    

4444    

• Lượng mưa nhiều hơn rất tốt cho cây 
trồng 

• 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 

3333    

• Cây trồng sinh trưởng tốt 
hơn  

• 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 

4444    5555    

• Sử dụng giống cây trồng 
và vật nuôi cho năng suất 
cao và phát triển tốt 
trong điều kiện mưa 
nhiều  3333    
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RRRRủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậu    

    (2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)    
Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 

didididiệnệnệnện    
GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    

Tính nhTính nhTính nhTính nhạy ạy ạy ạy 
ccccảmảmảmảm    

GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    
Tác Tác Tác Tác 

đđđđộngộngộngộng    
Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    
MMMMức độ dễ bị ức độ dễ bị ức độ dễ bị ức độ dễ bị 
ttttổn thổn thổn thổn thươngươngươngương    

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 hạn hơn, lượng 
mưa vào mùa xuân sẽ giảm 5% 
năm 2050 và 10% năm 2100        

5555    

• Mùa khô sẽ khô hơn và do đó tác 
động đến cây trồng do cây phát triển 
chậm  

• 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  

• Cần thêm hệ thống thủy lợi, tăng chi 
phí  

4444    

• Thoái hóa đất, năng suất cây 
trồng giảm  

• Một số cây trồng không còn 
phù hợp và nông dân phải thay 
đổi cây trồng và lịch thời vụ  

• Có thể làm cây sinh trưởng 
chậm hơn do thiếu độ ẩm  

5555    1111    

• Cần có nhiều hồ chứa để 
quản lý tốt nguồn nước  

• Cần đổi sang các loài có 
khả năng chống chịu khí 
hậu  

• Cần có hệ thống tưới 
tiêu, cải thiện hệ thống và 
phương pháp tưới tiêu để 
tiết kiệm nước, sử dụng 
nhiều phân bón  

5555    

Bão/gió/bão lớn, tốc độ nhanh 
(cường độ)/ mạnh hơn. Khó dự 
báo tần suất bão. Mùa bão đến 
muộn hơn  

    

4444    

• Áp thấp nhiệt đới xảy ra hàng năm  

• Trung bình 1 cơn bão trong 2 năm  

2222    

• Mùa bão đến muộn hơn có 
thể tác động đến các giai đoạn 
trưởng thành của cam quýt và 
trà 

• Mùa bão muộn hơn kết hợp 
với lượng mưa đến muộn tốt 
cho trà và cây ăn quả  

• Bão nhỏ (<cấp độ 7) có thể 
không ảnh hưởng đến cây 
trồng  

• Bão lớn có thể làm gãy cây (ví 
dụ bão năm 2013 làm gãy rất 
nhiều cây cao su)  

3333    2222    

• 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  

3333    

MMMMực nực nực nực nưưưước biển dâng 3mm/ năm ớc biển dâng 3mm/ năm ớc biển dâng 3mm/ năm ớc biển dâng 3mm/ năm 
trong vòng 20 ntrong vòng 20 ntrong vòng 20 ntrong vòng 20 năm qua và săm qua và săm qua và săm qua và sẽ tăng ẽ tăng ẽ tăng ẽ tăng 
1m vào năm 1m vào năm 1m vào năm 1m vào năm 2100210021002100    

1111    
• Những khu vực này nằm sâu trong 
đất liền, do đó không chịu tác động của 
nước biển dâng  

1111    
• Không ảnh hưởng 

  
 

1111    5555    
• Không ảnh hưởng 

  
 

1111    

     3333,,,,9999      3333,,,,1111      3333,,,,9999    2222,,,,9999      3333,,,,7777    
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HSTXHHSTXHHSTXHHSTXH    6a 6a 6a 6a –CCCCáááác hc hc hc hộộộộ    ngưngưngưngườờờời Kinh tri Kinh tri Kinh tri Kinh trồồồồng lúa vùng đng lúa vùng đng lúa vùng đng lúa vùng đồồồồng bng bng bng bằằằằng ven bing ven bing ven bing ven biểểểển n n n     

RRRRủi ro về khí ủi ro về khí ủi ro về khí ủi ro về khí hhhhậuậuậuậu        (2050 & (2050 & (2050 & (2050 & 
2100)2100)2100)2100)    

Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 
didididiệnệnệnện    

GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    
Tính nhTính nhTính nhTính nhạy ạy ạy ạy 

ccccảmảmảmảm    
GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    Tác đTác đTác đTác độngộngộngộng    

Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    
MMMMức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ 

bbbbị tổn ị tổn ị tổn ị tổn 
thươngthươngthươngthương    

NHINHINHINHIỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘỆT 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    

4444    

• 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  

 4444    

• 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  

• Nhiều bệnh hơn 

• Tác động đến việc ra hoa, thụ phấn, thoát 
hơi nước và tổng hợp cacbon hydrat   

• 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  

4444    3333    

• Nông dân có thể sử dụng giống 
cây trồng phù hợp nhập từ vùng 
khí hậu nóng 

• Khuyến nông 

• Sử dụng giống lúa cải tiến SRI, 
RATOOM 

• Chuyển đổi cây trồng  
4444    

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    

4444    

• 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  

 

4444    

• Hạn hán diễn ra thường xuyên hơn phá 
hại mùa màng; một số cây trồng không còn 
phù hợp 

• 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  

• Giảm năng suất cây trồng khi mùa khô 
hạn trùng với mùa ra hoa 

4444    3333    

• Cải thiện hệ thống thủy lợi để 
thích nghi với điều kiện mới 

• Hệ thống thủy lợi hiện nay có 
thể cung cấp 80% lượng nước  

• Có một số loại cây chống hạn 
nhưng chỉ ở một mức độ nào đó  

• Cần đầu tư nhiều hơn cho hệ 
thống thủy lợi  

4444    

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và 
sớm hơn vào mùa xuân    

4444    

• Một số tác động tiêu cực khi mùa 
xuân ấm hơn (giảm mạnh năng suất 
lúa)  

• Sâu bệnh xuất hiện sớm hơn  
3333    

• Một số vụ phải trồng sớm hơn  

• Phá hại mùa màng  

4444    2222    

• Rất khó để thích ứng với điều 
kiện này bởi vì không dễ để thay 
đổi cây trồng ngay khi thời tiết 
thay đổi  

• Ít kinh nghiệm về kiểm soát sự 
tăng trưởng của cây trồng và 
xác định thời vụ khi nhiệt độ 
thay đổi  

• Phân bố lại việc sử dụng đất  

4444    

LƯLƯLƯLƯỢNG MỢNG MỢNG MỢNG MƯAƯAƯAƯA    

Lượng mưa nhiều hơn vào 
mùa mưa; lượng mưa mùa 
hè tăng 5% năm 2040 và 9 - 
10% năm 2100; 

1111    

• 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)  

2222    

• Cây trồng phát triển tốt hơn 

• 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, 

2222    5555    

• Sử dụng giống cây trồng năng 
suất và chất lượng cao để tối đa 
hóa năng suất trong điều kiện 
mưa nhiều hơn  

2222    



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

210 
 

RRRRủi ro về khí ủi ro về khí ủi ro về khí ủi ro về khí hhhhậuậuậuậu        (2050 & (2050 & (2050 & (2050 & 
2100)2100)2100)2100)    

Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 
didididiệnệnệnện    

GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    
Tính nhTính nhTính nhTính nhạy ạy ạy ạy 

ccccảmảmảmảm    
GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    Tác đTác đTác đTác độngộngộngộng    

Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    
MMMMức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ 

bbbbị tổn ị tổn ị tổn ị tổn 
thươngthươngthươngthương    

thiếu chất dinh dưỡng vào cuối mùa 

Mùa khô sẽ khô hạn hơn, 
lượng mưa vào mùa xuân 
sẽ giảm 5% năm 2050 và 
10% năm 2100  

4444    

• Mùa khô khô hạn hơn có tác động 
mạnh  
• Có thể dẫn đến xâm nhập mặn  

4444    

• Hạn hán diễn ra thường xuyên hơn phá 
hại mùa màng; một số cây trồng không còn 
phù hợp 

• 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  

• Giảm năng suất cây trồng khi mùa khô 
hạn trùng với mùa ra hoa 

 

4444    2222    

• Cần thiết kế và xây dựng lại hệ 
thống thủy lợi mới và tìm thêm 
nguồn cung cấp nước  

• Cần chuyển sang các giống cây 
trồng chịu hạn tốt hơn 

• Áp dụng phương pháp mới để 
tiết kiệm nước, tăng cường sử 
dụng phân bón  

• Cần đầu tư nhiều hơn cho hệ 
thống thủy lợi  

4444    

Bão/gió/bão lớn, tốc độ 
nhanh (cường độ)/ mạnh 
hơn. Khó dự báo tần suất 
bão. Mùa bão đến muộn 
hơn  

 

2222    

• Tháng 7 – 11 (bão)  

• 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  

4444    

• Mùa bão đến muộn hơn có thể tác động 
đến các giai đoạn trưởng thành của cây lúa 
vụ hè  

• Nguy cơ khó dự đoán 

• Bão lớn kết hợp với mưa to gây ngập úp 
và mất mùa  

3333    3333    

• Cần xây dựng lịch mùa vụ tối 
ưu để tránh bão 

• Cần có hành động thích ứng 
thông minh khi thu hoạch để 
giảm thất thoát lúa  

 

3333    

Mực nước biển dâng 3mm/ 
năm trong vòng 20 năm 
qua và sẽ tăng 1m vào năm 
2100 

4444    

• Gần bờ biển, đất thấp trũng, có 
nguy cơ xâm nhập mặn, và hạn hán, 
không có nước ngọt để tưới tiêu  

• Đất nhiễm mặn trên diện rộng  
4444    

• Thoái hóa đất 

• Nhiều giống lúa không còn phù hợp với 
điều kiện của đất nữa và cần phải chuyển 
sang giống lúa chịu mặn tốt hơn  

• 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  

• Làm chết lúa nếu hàm lượng muối cao 
hơn 4 ppm  

4444    4444    

• Có đập ngăn mặn giữ ngọt 

• Có hệ thống đê kè tốt để bảo vệ 
mùa màng trước nguy cơ nước 
biển dâng 

• Có giống cây chịu mặn cho 
năng suất và chất lượng cao  

3333    

     3333,,,,3333      3333,,,,6666      3333,,,,6666    3333,,,,1111      3333,,,,4444    
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HSTXHHSTXHHSTXHHSTXH: 6b : 6b : 6b : 6b –CCCCáááác hc hc hc hộộộộ    ngưngưngưngườờờời Kinh tròng ki Kinh tròng ki Kinh tròng ki Kinh tròng kếếếết ht ht ht hợợợợp lúa và cây trp lúa và cây trp lúa và cây trp lúa và cây trồồồồng khác ng khác ng khác ng khác ởởởở    vùng đvùng đvùng đvùng đồồồồng bng bng bng bằằằằng và đng và đng và đng và đồồồồi núi i núi i núi i núi     

RRRRủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậu    (2050 & (2050 & (2050 & (2050 & 
2100)2100)2100)2100)    

Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 
didididiệnệnệnện    

GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    
Tính nhTính nhTính nhTính nhạy ạy ạy ạy 

ccccảmảmảmảm    
GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    

Tác Tác Tác Tác 
đđđđộngộngộngộng    

Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    
MMMMức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ 

bbbbị tổn ị tổn ị tổn ị tổn 
thươngthươngthươngthương    

NHINHINHINHIỆT ĐỘ ỆT ĐỘ ỆT ĐỘ ỆT 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    

4444    

• Nhiệt độ tăng  
• Bốc hơi nước nhiều hơn  

4444    

• Bốc hơi nước nhiều hơn, cây trồng 
cần nhiều nước, tác động mạnh đến 
quá trình trao đổi chất  

• 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  

• Nguy cơ về sâu bệnh  

• 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  

.• 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  

4444    3333    

• Nông dân có thể sử dụng giống 
cây trồng phù hợp nhập từ vùng 
khí hậu nóng 

• Nhiệt độ cao có thể rút ngắn 
mùa vụ, tổng hợp cacbon hydrat, 
giảm năng suât cây trồng  

• Chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất  

 4444    

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 

4444    

• Rủi ro cao đối với cây 
trồng chỉ chống chọi được 
với khô nóng trong thời 
gian ngắn 

• Độ ẩm giảm xuống làm 
cây héo và chết  

• Giảm năng suất cây 
trồng nếu hạn hán xảy ra 
vào thời kỳ ra hoa  

5555    

• Hạn hán sẽ làm thiệt hại mùa màng  

• Hồ chứa nhỏ sẽ cạn kiệt nước trước 
mùa mưa, mùa xuân sẽ thiếu nước tưới  

• Cần đầu tư nhiều hơn cho hệ thống 
tưới tiêu  5555    2222    

• Rất khó để thích ứng với điều 
kiện này  

• Khu vực này có công tác quản lý 
nguồn nước khá tốt  

• Có một số loại cây chống hạn để 
thích ứng  

5555    

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và 
sớm hơn vào mùa xuân 

4444    

• Vụ mùa bắt đầu sớm hơn  

• Một số cây trồng không 
còn phù hợp  

• Một số loại rau màu cũng 
không còn phù hợp  

3333    

• Cây trồng nhạy cảm với mùa khô đến 
sớm 

• 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  

4444    2222    

• Cũng rất khó để thích ứng với 
điều kiện này do thay đổi loại 
hình canh tác  

• Cần nhiều kinh nghiệm và kiến 
thức về trồng lúa, cây ăn quả và 
xác đinh thời vụ   

 

4444    

LƯLƯLƯLƯỢNG MỢNG MỢNG MỢNG MƯAƯAƯAƯA    
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RRRRủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậu    (2050 & (2050 & (2050 & (2050 & 
2100)2100)2100)2100)    

Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 
didididiệnệnệnện    

GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    
Tính nhTính nhTính nhTính nhạy ạy ạy ạy 

ccccảmảmảmảm    
GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    

Tác Tác Tác Tác 
đđđđộngộngộngộng    

Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    
MMMMức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ 

bbbbị tổn ị tổn ị tổn ị tổn 
thươngthươngthươngthương    

Lượng mưa nhiều hơn vào 
mùa mưa; lượng mưa mùa 
hè tăng 5% năm 2040 và 9 - 
10% năm 2100; 2222    

• Lượng mưa lớn phù hợp 
cho việc trồng trọt 

  
 3333    

• Cây trồng sinh trưởng tốt hơn  

• 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 

3333    5555    

• 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  2222    

Mùa khô sẽ khô hạn hơn, 
lượng mưa vào mùa xuân 
sẽ giảm 5% năm 2050 và 
10% năm 2100  

5555    

• Mùa khô khô hơn và có 
tác động mạnh đến cây 
trồng do cây được trồng 
trên đất đồi  

• 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 

• Lúc trồng trên ruộng bậc 
thang sẽ chịu tác động của 
hạn hán kéo dài  

4444    

• Đất bị thoái hóa, năng suất thấp  

• Một số cây trồng không còn phù hợp 
và nông dân cần thay đổi cây trồng và 
lịch mùa vụ  

• Có thể làm chậm quá trình sinh 
trưởng khi độ ẩm trong đất ở mức rất 
thấp  5555    1111    

• Cần có nhiều hồ chứa để quản lý 
tốt nguồn nước  

• Cần đổi sang các loài có khả 
năng chống chịu khí hậu  

• Cần có hệ thống tưới tiêu, cải 
thiện hệ thống và phương pháp 
tưới tiêu để tiết kiệm nước, sử 
dụng nhiều phân bón   

 

5555    

Bão/gió/bão lớn, tốc độ 
nhanh (cường độ)/ mạnh 
hơn. Khó dự báo tần suất 
bão. Mùa bão đến muộn 
hơn  

 

3333    

• Bão nhỏ (dưới cấp 7) 
không ảnh hưởng đến cây 
trồng  

• Bão lớn có thể làm gãy 
cây (ví dụ trận bão lớn 
năm 2013 làm gãy đổ rất 
nhiều cây)  

4444    

• Bão đến muộn hơn có thể tác động 
đến giai đoạn trưởng thành của cây ăn 
quả 

• Bão đến muộn hơn có thể kéo theo 
mưa muộn hơn và tốt cho cây ăn quả và 
trà 

• Độc canh cây cao su, keo, tiêu, điều có 
thể tăng tính nhạy cảm với biến đổi khí 
hậu  

3333    2222    

• 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  

3333    

Mực nước biển dâng 3mm/ 
năm trong vòng 20 năm 
qua và sẽ tăng 1m vào năm 
2100 

1111    

• Những khu vực này phân 
bố trên vùng đồi núi do đó 
không bị ảnh hưởng bởi 
mực nước biển dâng  

1111    

• Không bị tác động  

1111    5555    

• Không bị tác động  

1111    

     3333,,,,3333      3333,,,,4444      3333,,,,6666    2222,,,,9999      3333,,,,4444    
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HSTXHSES: HSTXHSES: HSTXHSES: HSTXHSES: 5a 5a 5a 5a ----    HHHHộộộộ    dân tdân tdân tdân tộộộộc thic thic thic thiểểểểu su su su sốốốố    canh tác đcanh tác đcanh tác đcanh tác đấấấất dt dt dt dốốốốc và thu hái các sc và thu hái các sc và thu hái các sc và thu hái các sảảảản phn phn phn phẩẩẩẩm tm tm tm từừừừ    rrrrừừừừngngngng    

RRRRủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậu    

(2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)    
Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 

didididiệnệnệnện    
GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    

Tính Tính Tính Tính 
nhnhnhnhạy ạy ạy ạy 
ccccảmảmảmảm    

GiGiGiGiảiảiảiải    thích (S)thích (S)thích (S)thích (S)    Tác đTác đTác đTác độngộngộngộng    
Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    

MMMMức ức ức ức 
đđđđộ dễ ộ dễ ộ dễ ộ dễ 
bbbbị tổn ị tổn ị tổn ị tổn 

thươngthươngthươngthương    

NHINHINHINHIỆT KẾỆT KẾỆT KẾỆT 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 

5555    

Nhiệt độ tăng lên, nghiêm trọng 
hơn khi kết hợp với gió Lào  

5555    

Lúc nương, ngô và rau màu sẽ 
chết do nắng nóng  

Nghiêm trọng hơn khi kết hợp 
với gió Lào 

5555    3333    

Chuyển sang các loại cây trồng khác như 
sắn nhưng vẫn gặp phải vấn đề về an ninh 
lương thực  5555    

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 

5555    

Hạn hán trở nên nghiêm trọng 
hơn  

5555    

Không có hệ thống thủy lợi và 
hồ chứa. Hạn hán làm cây lúa, 
ngô và rau màu sinh trưởng 
chậm 

Thiếu nước uống   

 

5555    2222    

Cần đầu tư nhiều hơn cho hệ thống thủy 
lợi  

5555    

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm hơn 
vào mùa xuân 

5555    

Nắng nóng đến sớm hơn vào 
mùa khô  

5555    

Nhiệt độ tăng lên vào mùa xuân 
là thời điểm bắt đầu vụ mùa 
trồng lúa làm cho cây lúa sinh 
trưởng chậm 

Nhiệt độ giảm vào mùa đông 
làm chết nhiều trâu bò  

5555    2222    

Chuyển sang các loại cây trồng khác như 
sắn nhưng vẫn gặp phải vấn đề về an ninh 
lương thực 

5555    

LƯLƯLƯLƯỢNG MỢNG MỢNG MỢNG MƯAƯAƯAƯA                          

Lượng mưa nhiều hơn vào mùa mưa; 
lượng mưa mùa hè tăng 5% năm 2040 
và 9 – 10% năm 2100; 

4444    
Canh tác trên núi cao và sườn 
dốc gặp nhiều rủi ro  4444    

Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất 
và xói mòn  4444    2222    

Chưa có giải pháp đối với khu vực nghèo 
khó  4444    

Mùa khô sẽ khô hạn hơn, lượng mưa 
vào mùa xuân sẽ giảm 5% năm 2050 
và 10% năm 2100  5555    

Hạn hán đến sớm hơn  

5555    

Hạn hán làm chết cây trồng như 
lúa, ngô và cây tăng trưởng 
chậm 

Thiếu nước uống   

5555    2222    

Chuyển sang các loại cây trồng khác như 
sắn nhưng vẫn gặp phải vấn đề về an ninh 
lương thực 5555    

Bão/gió/bão lớn, tốc độ nhanh, cường 
độ mạnh hơn. Khó dự báo tần suất bão. 
Mùa bão đến muộn hơn  

 

3333    

Áp thấp nhiệt đới xảy ra hàng 
năm  

Trung bình 2 năm 1 cơn bão  

Bão lớn không xảy ra thường 
xuyên  

4444    

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  

3333    3333    

Chưa có giải pháp đặc biệt đối với khu vực 
nghèo khó 

3333    

Mực nước biển dâng 3mm/ năm trong 
vòng 20 năm qua và sẽ tăng 1m vào 
năm 2100 

1111    
  

1111    
 

1111    5555    
 

1111    

  4,4,4,4,0000      4,4,4,4,1111      4,4,4,4,0000    2,2,2,2,7777      4,4,4,4,0000    
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HSTXHHSTXHHSTXHHSTXH    10c 10c 10c 10c –Doanh nghiDoanh nghiDoanh nghiDoanh nghiệệệệpppp    du ldu ldu ldu lịịịịch bich bich bich biểểểển vn vn vn vừừừừa và nha và nha và nha và nhỏỏỏỏ        

RRRRủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậu    

(2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)    
Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 

didididiệnệnệnện    
GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    

Tính nhTính nhTính nhTính nhạy ạy ạy ạy 
ccccảmảmảmảm    

GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    Tác đTác đTác đTác độngộngộngộng    
Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    
MMMMức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ 

bbbbị ị ị ị ttttổn ổn ổn ổn 
thươngthươngthươngthương    

NHINHINHINHIỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘỆT 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 

4444    

Nhiệt độ trong nhà và ở vùng 
cát tăng lên  

4444    

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  

4444    3333    

Cần thời gian và ngân sách để 
thay đổi cách sử dụng điện 
nước thân thiện với môi trường 

4444    

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 

4444    

Khô hạn đi kèm với nhiệt độ cao  

Không khí trở nên khô nóng  
4444    

Nó làm tăng lượng điện sử dụng 
cho máy điều hòa, tăng lượng 
nước sử dụng 

Đối mặt với ngut cơ thiếu nước   

 

4444    2222    

Du lịch là ngành sử dụng nước 
nhiều nhất. Nó ảnh hưởng đến 
nguồn nước ngầm 

Nước thải cũng là một nguyên 
nhân gây ô nhiễm môi trường. 

4444    

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm hơn 
vào mùa xuân 2222    

Mùa khô nóng đến sớm hơn  
2222    

Hoạt động du lịch bắt đầu sớm 
hơn  2222    3333    

Hoạt động du lịch bắt đầu sớm 
hơn, sử dụng nhiều điện, nước 
hơn, thải ra nhiều chất thải hơn 

3333    

LƯLƯLƯLƯỢNG MỢNG MỢNG MỢNG MƯAƯAƯAƯA    

Lượng mưa nhiều hơn vào mùa mưa; 
lượng mưa mùa hè tăng 5% năm 2040 
và 9 - 10% năm 2100;    

2222    
Nhiệt độ mát mẻ hơn vào mùa 
nóng  

Có nhiều nước hơn  
2222    

Lượng mưa tăng lên làm tăng 
lương nước ngầm 

Nguy cơ bão lụt  
2222    2222    

Chưa có câu trả lời  
3333    

Mùa khô sẽ khô hạn hơn, lượng mưa 
vào mùa xuân sẽ giảm 5% năm 2050 và 
10% năm 2100  

3333    
Trời khô nóng ở khu vực bãi cát  

4444    
Đối mặt với nguy cơ thiếu nước 
vào mùa khô  3333    4444    

Quảng Bình có nhiều hồ nước 
ngọt; nguồn nước dồi dào 

Rừng sản xuất đang suy giảm  
3333    

Bão/gió/bão lớn, tốc độ nhanh, cường 
độ mạnh hơn. Khó dự báo tần suất bão. 
Mùa bão đến muộn hơn  

4444    
Gần bờ, chịu tác động trực tiếp 
của bão  4444    

Khách sạn và các công trình 
phục vụ du lịch sẽ bị tàn phá  

Nguy cơ bão lụt  
4444    3333    

Cần đầu tư nhiều hơn cho khoa 
học kỹ thuật  4444    

Mực nước biển dâng 3mm/ năm trong 
vòng 20 năm qua và sẽ tăng 1m vào năm 
2100 

4444    
Gần bờ, chịu tác động trực tiếp 
của nước biển dâng  4444    

Khách sạn và các công trình 
phục vụ du lịch sẽ bị tàn phá  

 
4444    2222    

Cần đầu tư nhiều hơn cho khoa 
học kỹ thuật 4444    

     3,3,3,3,3333      3,3,3,3,4444      3,3,3,3,3333    2,2,2,2,7777      3,3,3,3,6666    
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HSTXHHSTXHHSTXHHSTXH    8a 8a 8a 8a – NgNgNgNgưưưườờờời Kinh nuôi cá li Kinh nuôi cá li Kinh nuôi cá li Kinh nuôi cá lồồồồng, nuôi trng, nuôi trng, nuôi trng, nuôi trồồồồng thng thng thng thủủủủy sy sy sy sảảảản, rn, rn, rn, rừừừừng ngng ngng ngng ngậậậập mp mp mp mặặặặn n n n ởởởở    bãi lbãi lbãi lbãi lầầầầy, lòng hy, lòng hy, lòng hy, lòng hồồồồ    ccccạạạạn n n n     

RRRRủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậu    (2050 (2050 (2050 (2050 
& 2100)& 2100)& 2100)& 2100)    

Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 
didididiệnệnệnện    

GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    
Tính nhTính nhTính nhTính nhạy ạy ạy ạy 

ccccảmảmảmảm    
GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    

TácTácTácTác    
đđđđộngộngộngộng    

Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    
MMMMức độ ức độ ức độ ức độ 

ddddễ bị tổn ễ bị tổn ễ bị tổn ễ bị tổn 
thươngthươngthươngthương    

NHINHINHINHIỆT ĐỘ ỆT ĐỘ ỆT ĐỘ ỆT 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 

4444    

• Nhiệt độ trong ao hồ 
tăng lên  

• Nằm ở cửa sông 

• Vị trí thấp, nhiệt độ 
cao  

• Tăng khả năng nhiễm 
mặn  

 

3333    

• 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 
• Các loài cá biển sống trong rừng ngập 
mặn ở cửa sông do nhiễm mặn tăng lên  

4444    2222    

• Người dân địa phương mở rộng 
diện tích canh tác và chặt phá rừng 
ngập mặn để thay đổi mục đích sử 
dụng đất  

• Tăng hàm lượng oxi trong nước ao 
hồ 

• Cải tạo rừng ngập mặn nghèo và  
hệ sinh thái cửa sông và rừng ngập 
mặn  

4444    

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 

2222    

• 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   

3333    

• 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 

• Một số loài tôm và thủy sản tự nhiên 
khác và môi trường nước thay đổi  

3333    2222    

• Cần cải tạo rừng ngập mặn  

Bảo vệ cửa sông và bãi lầy  

3333    

Nhiệt độ tăng nhanh hơn 
và sớm hơn vào mùa 
xuân    

3333    

• Vòng đời của cá; 
rừng ngập mặn có các 
loại cây thường xanh, 
tốt hơn khi mùa xuân 
đến sớm  

• Nhiệt độ mặt nước 
nóng hơn và nước 
mặn hơn  

4444    

• Thành phần loài tự nhiên có thể thay 
đổi  

• Chuỗi thức ăn có thể thay đổi  

• 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  

3333    2222    

• Phục hồi hệ sinh thái  

•  Bắt đầu thả tôm sớm hơn  

3333    

LƯLƯLƯLƯỢNG MỢNG MỢNG MỢNG MƯAƯAƯAƯA    

Lượng mưa nhiều hơn 
vào mùa mưa; lượng 
mưa mùa hè tăng 5% 
năm 2040 và 9 - 10% 
năm 2100; 

4444    

• Thay đổi lượng nước 
nhiễm mặn 

• Tăng nguy cơ lũ lụt 

• Giảm nhiệt độ của ao 

5555    

• Cá nước ngọt thay thế cho cá biển ở ở 
tầng nước mặt ở cửa sông  

• Nguồn nước nhiễm mặn làm thay đổi 
quần xã sinh học và chuỗi thức ăn  

5555    3333    

• Hồ chứa ở vùng thượng lưu có thể 
giúp điều tiết cơ chế dòng chảy  

 5555    
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RRRRủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậu    (2050 (2050 (2050 (2050 
& 2100)& 2100)& 2100)& 2100)    

Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 
didididiệnệnệnện    

GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    
Tính nhTính nhTính nhTính nhạy ạy ạy ạy 

ccccảmảmảmảm    
GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    

TácTácTácTác    
đđđđộngộngộngộng    

Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    
MMMMức độ ức độ ức độ ức độ 

ddddễ bị tổn ễ bị tổn ễ bị tổn ễ bị tổn 
thươngthươngthươngthương    

hồ  

• Giảm độ pH trong 
nước do mưa lớn  

• Thay đổi thành phần loài  

Mùa khô sẽ khô hạn hơn, 
lượng mưa vào mùa 
xuân sẽ giảm 5% năm 
2050 và 10% năm 2100  

4444    

• Nhiệt độ tăng lên 
nước nhiều hơn: tốt 
cho rừng ngập mặn và 
quần thể sinh vật ở 
cửa sông  

Tăng lượng nước 
nhiễm mặn  

3333    

• 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 

• Cá biển xuất hiện ở rừng ngập mặn ở 
cửa sông do nước ngày càng bị nhiễm 
mặn  

4444    3333    

• Chính quyền địa phương cần có 
chiến lược quản lý tốt hệ sinh thái 
cửa sông  

4444    

Bão/gió/bão lớn, tốc độ 
nhanh, cường độ mạnh 
hơn. Khó dự báo tần 
suất bão. Mùa bão đến 
muộn hơn  

 

4444    

• Cây gãy do bão 

• Thay đổi dòng chảy ở 
cửa sông 

• Rừng ngập mặn đóng 
vai trò quan trọng 
trong việc chắn gió  

• Giảm độ pH  

• Giảm độ nhiễm mặn  

5555    

• Gió mạnh tàn phá rừng ngập mặn và 
thay đổi dòng chảy  

• Không có thêm hồ nuôi tôm thâm canh  

• Tôm chết do độ PH thấp, độ mặn thấp  

• Xuất hiện cá nước ngọt ở rừng ngập 
mặn và cửa sông   

 

5555    3333    

• Cần phục hồi rừng ngập mặn ở 
cửa sông và thực hiện duy trì hàng 
năm  

 
5555    

Mực nước biển dâng 
3mm/ năm trong vòng 
20 năm qua và sẽ tăng 
1m vào năm 2100 

4444    

• Tăng lượng nước 
nhiễm mặn  

3333    

• Nồng độ muối cao làm tăng lượng tảo 
trong nước và ảnh hưởng tiêu cực đến 
loài tôm 

• Thay đổi độ pH của rừng ngập mặn làm 
thay đổi lượng tảo và cá biển xuất hiện ở 
đó  

• Thay đổi diện tích rừng ngập mặn và 
đầm lầy  

4444    3333    

• Cần phục hồi rừng ngập mặn ở 
cửa sông và thực hiện duy trì hàng 
năm 

4444    

     3333,,,,6666      3333,,,,7777      4444,,,,0000    2222,,,,6666      4444,,,,0000    
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HSTXHHSTXHHSTXHHSTXH    10a 10a 10a 10a –NgNgNgNgưưưườờờời i i i KKKKinh đánh binh đánh binh đánh binh đánh bắắắắt tht tht tht thủủủủy sy sy sy sảảảản n n n ởởởở    6 ngư trư6 ngư trư6 ngư trư6 ngư trườờờờng đánh bng đánh bng đánh bng đánh bắắắắt xa bt xa bt xa bt xa bờờờờ        

RRRRủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậu    
    (2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)    

Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 
didididiệnệnệnện    

GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    
Tính Tính Tính Tính 
nhnhnhnhạy ạy ạy ạy 
ccccảmảmảmảm    

GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    
Tác Tác Tác Tác 

đđđđộngộngộngộng    

Năng Năng Năng Năng 
llllực ực ực ực 

thích thích thích thích 
ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    
MMMMức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ 

bbbbị tổn ị tổn ị tổn ị tổn 
thươngthươngthươngthương    

NHINHINHINHIỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘỆT 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 

2222    

Nhiệt độ mặt biển tăng nhẹ  
Tăng lượng muối ở lớp nước mặt  
GIảm lượng oxy ở tầng mặt và tầng đáy  2222    

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 

2222    3333    

Chế biến cá khô  
 

3333    

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 

2222    

Tăng nhiệt độ lớp nước mặt 
Tăng lượng muối  
Giảm lượng oxi trong nước  2222    

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 

2222    3333    

Không có hành 
động nào  
 3333    

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm 
hơn vào mùa xuân 3333    

Tăng nhiệt độ lớp nước mặt 
Các loài cá theo mùa đến sớm hơn vào mùa 
xuân  

2222    
Thay đổi pH tầng đáy  

3333    3333    
Không có hành 
động nào 
 

3333    

LƯLƯLƯLƯỢNG MỢNG MỢNG MỢNG MƯAƯAƯAƯA    
Lượng mưa nhiều hơn vào mùa 
mưa; lượng mưa mùa hè tăng 5% 
năm 2040 và 9 – 10% năm 2100 

2222    
Thay đổi độ pH ở nước mặt  
 2222    

Mưa lớn làm suy giảm lượng cá  
Không có cá khi xảy ra mưa lớn  2222    3333    

Không có hành 
động nào 
 

3333    

Mùa khô sẽ khô hạn hơn, lượng 
mưa vào mùa xuân sẽ giảm 5% năm 
2050 và 10% năm 2100  

1111    
 Không tác động nhiều đến cá biển  
 2222    

Có thể thay đổi các loại cá ở tầng 
mặt  
 

2222    3333    
Thay đổi thiết bị 
đánh bắt  
 

3333    

Bão/ gió/ bão lớn, tốc độ nhanh, 
cường độ mạnh hơn. Khó dự báo 
tần suất bão. Mùa bão đến muộn 
hơn  
 

5555    

Không tác động nhiều đến cá ngoài khơi  
 

5555    

Bão làm thay đổi dòng chảy và 
cá tầng đáy  
 5555    3333    

Kế hoạch phòng 
chống bão  
 5555    

Mực nước biển dâng 3mm/ năm 
trong vòng 20 năm qua và sẽ tăng 
1m vào năm 2100 

1111    
Không tác động  

1111    
Không nhạy cảm  

1111    3333    
Không có hành 
động nào 2222    

     2222,,,,3333      2222,,,,3333      2222,,,,4444    3333,,,,0000      3333,,,,1111    
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HSTXHHSTXHHSTXHHSTXH    9b 9b 9b 9b –NgNgNgNgưưưườờờời Kinh tri Kinh tri Kinh tri Kinh trồồồồng rau màu quy mô nhng rau màu quy mô nhng rau màu quy mô nhng rau màu quy mô nhỏỏỏỏ    trên cát trên cát trên cát trên cát     

RRRRủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậu    (2050 (2050 (2050 (2050 
& 2100)& 2100)& 2100)& 2100)    

Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 
didididiệnệnệnện    

GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    
Tính Tính Tính Tính 

nhnhnhnhạy cảmạy cảmạy cảmạy cảm    
GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    

TácTácTácTác    
đđđđộngộngộngộng    

Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    
MMMMức độ dễ bị ức độ dễ bị ức độ dễ bị ức độ dễ bị 
ttttổn thổn thổn thổn thươngươngươngương    

NHINHINHINHIỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘỆT 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 

3333    

• Ít tác động đến rau màu và suy 
giảm sản lượng rau màu do thời 
gian trồng ngắn  

• Nhiều sâu bệnh 

• 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     

 

3333    

• Bốc hơi và thoát hơi nước 
nhanh hơn, cây trồng đòi hỏi 
nhiều nước hơn, tác động đến 
quá trình trao đổi chất  

• Rau màu đối mặt với nguy cơ 
hạn hán thường xuyên hơn 

• Thay đổi tiểu khí hậu và và 
phân bố diện tích rau màu  

3333    3333    

• Nông dân có thể sử 
dụng những giống cây 
trồng lấy từ vùng khí hậu 
nóng  

• Một số nông trại kỹ 
thuật cao có thể kiểm 
soát tốt nhiệt độ  

 

3333    

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 

5555    

• 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  

• Giảm sản lượng và chất lượng rau 
màu nếu hạn hán xảy ra vào đúng 
thời điểm trưởng thành 

 

5555    

• Hạn hạn thường xuyên phá 
hại rau màu 

• Nguồn nước giảm nhanh  
• Cần đầu tư nhiều hơn cho hệ 
thống thủy lợi 5555    3333    

• Rất khó để thích ứng 
với điều kiện này 

• Khu vực này có nguồn 
nước hạn chế 

• Có một số loại rau màu 
có khả năng thích ứng  

5555    

Nhiệt độ tăng nhanh 
hơn và sớm hơn vào 
mùa xuân 

5555    

• Rau màu mùa đông sẽ thu hoạch 
sớm hơn, giảm sản lượng 

• Một số loại rau màu không còn 
phù hợp  

• Một số loại rau màu và cây trồng 
nhiệt đới không còn phù hợp 

3333    

• Rau màu nhạy cảm với mùa 
nóng xuất hiện sớm 

• Thời gian trồng rau màu 
cũng sẽ thay đổi  

• Một số loại rau màu không 
còn phù hợp với điều kiện khí 
hậu mới 

 

4444    2222    

• Rất khó để thích ứng 
với điều kiện này do thay 
đổi lịch mùa vụ 

• Cần có nhiều kiến thức 
và kinh nghiệm để xác 
định lịch mùa vụ 

4444    

LƯLƯLƯLƯỢNG MỢNG MỢNG MỢNG MƯAƯAƯAƯA    

Lượng mưa nhiều hơn 
vào mùa mưa; lượng 
mưa mùa hè tăng 5% 
năm 2040 và 9 - 10% 

2222    

Lượng mưa cao hơn tốt cho một số 
cây rau màu nhưng một số khác thì 
không ví dụ xà lách, cà chua, dưa  

 

2222    

• Một số cây rau màu lấy lá, rễ 
sinh trưởng tốt hơn, nhưng 
dưa, cà chua, khoai tây sẽ bị 
ảnh hưởng  

2222    3333    

Sử dụng nhiều giống rau 
màu có chất lượng và sản 
lượng cao phù hợp với 
điều kiện lượng mưa 

3333    
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RRRRủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậu    (2050 (2050 (2050 (2050 
& 2100)& 2100)& 2100)& 2100)    

Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 
didididiệnệnệnện    

GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    
Tính Tính Tính Tính 

nhnhnhnhạy cảmạy cảmạy cảmạy cảm    
GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    

TácTácTácTác    
đđđđộngộngộngộng    

Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    
MMMMức độ dễ bị ức độ dễ bị ức độ dễ bị ức độ dễ bị 
ttttổn thổn thổn thổn thươngươngươngương    

năm 2100  • 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  

 

nhiều hơn  

Mùa khô sẽ khô hạn 
hơn, lượng mưa vào 
mùa xuân sẽ giảm 5% 
năm 2050 và 10% năm 
2100  

5555    

• Mùa khô khô hơn không tốt cho 
nhiều cây rau màu vì rau màu cần 
nhiều nước 

• Trên đất cát thì điểm héo rất cao 
và thời gian để đạt điểm héo khá 
nhanh 

• Khô hạn hơn đồng nghĩa với việc 
thời gian đạt đến điểm héo sớm 
hơn, cây chết nhanh hơn 

4444    

• 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 

• Có thể hạn chế sự sinh 
trưởng khi độ ẩm trong đất rất 
thấp 

5555    2222    

• Cần nhiều nguồn nước 
hơn  

• Cần giới thiệu nhiều 
loại rau màu chịu hạn tốt 
hơn 

• Cần tăng cường phương 
pháp tưới tiêu nước để 
tiết kiệm nước, cần nhiều 
phân bón hơn 

 

5555    

Bão/ gió/ bão lớn, tốc 
độ nhanh, cường độ 
mạnh hơn. Khó dự báo 
tần suất bão. Mùa bão 
đến muộn hơn  

 

4444    

• Rau màu chịu nhiều tác động của 
bão vì cây sẽ bị gãy đổ và dễ chết, 
kèm theo đó là sâu bệnh  

• Gió lớn mang theo nhiều chất thải 
rắn đến các cánh đồng rau màu  

• Kèm theo mưa lớn, gió mạnh và 
làm hư hại rau màu 

2222    

• Mùa bão đến muộn hơn có 
thể tác động đến một số rau 
màu vụ đông 

• Mùa bão đến muộn hơn có 
thể đi kèm với mưa và gây 
thiệt hại cho rau màu mới 
trồng 

3333    2222    

• Các nông trại lớn có thể 
thích ứng tốt hơn so với 
các nông trại nhỏ 

• Cần thiết kế khu vực 
trồng trọt nhằm giảm 
thiểu thiệt hại do gió lớn 
gây ra  

3333    

Mực nước biển dâng 
3mm/ năm trong vòng 
20 năm qua và sẽ tăng 
1m vào năm 2100 

3333    

• 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  

4444    

• Rau màu nhạy cảm với độ pH 
và hàm lượng muối cao 

• Rau màu nhạy cảm với hạn 
hán và thiếu nước  4444    2222    

• Tưới tiêu chỉ được áp 
dụng ở những nông trại 
kỹ thuật cao  

4444    

     3333,,,,9999      3333,,,,3333      3333,,,,7777    2222,,,,4444      3333,,,,9999    
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HSTXHHSTXHHSTXHHSTXH    9C 9C 9C 9C –NuNuNuNuôôôôi tri tri tri trồồồồng thng thng thng thủủủủy sy sy sy sảảảản thương mn thương mn thương mn thương mạạạại trên cát i trên cát i trên cát i trên cát     

RRRRủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậu    

(2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)    
Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 

didididiệnệnệnện    
GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    

Tính Tính Tính Tính 
nhnhnhnhạy ạy ạy ạy 
ccccảmảmảmảm    

GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    
Tác Tác Tác Tác 

đđđđộngộngộngộng    

Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích 
ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    
MMMMức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ 

bbbbị tổn ị tổn ị tổn ị tổn 
thươngthươngthươngthương    

NHINHINHINHIỆT ĐỘỆT ĐỘỆT ĐỘỆT 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 

4444    

• Vị trí: trên cát – ít trồng rau 
màu  

• Nóng hơn – bốc hơi nhiều 
hơn 

• Nhiệt độ ao hồ tăng lên   
• Ở nơi thấp – nhiệt độ cao  

5555    

Tôm rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ  

5555    2222    

• Năng lực thích ứng thấp 
(cần nhiều vốn đầu tư và công 
nghệ)  
• Thay đổi thời gian thả con 
giống  

5555    

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 

3333    

Trang trại nuôi tôm theo mùa 

4444    

Mùa nuôi tôm bắt đầu sớm hơn tùy thuộc vào 
nhiệt độ  

3333    2222    

Năng lực thích ứng thấp (cần 
nhiều vốn đầu tư và công 
nghệ) 3333    

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm hơn 
vào mùa xuân 

2222    
Mùa nuôi tôm bắt đầu sớm 
hơn và kéo dài hơn  

2222    
Mùa nuôi tôm bắt đầu sớm hơn tùy thuộc vào 
nhiệt độ 

2222    3333    
Thay đổi chu kỳ  

3333    

LƯLƯLƯLƯỢNG MỢNG MỢNG MỢNG MƯAƯAƯAƯA    

Lượng mưa nhiều hơn vào mùa mưa; 
lượng mưa mùa hè tăng 5% năm 
2040 và 9 - 10% năm 2100 3333    

• Tác động xảy ra khi lượng 
mưa cực lớn  
• Giảm độ pH 

• Độ mặn thay đổi  

5555    

Tôm rất nhạy cảm với sự thay đổi nồng độ muối 
và pH – dễ bị pha loãng do nước mưa  

4444    3333    

Năng lực thích ứng trung bình 
(thiết bị bơm)  
 4444    

Mùa khô sẽ khô hạn hơn, lượng mưa 
vào mùa xuân sẽ giảm 5% năm 2050 
và 10% năm 2100  2222    

• Bốc hơi nước nhiều hơn -> 
cần nhiều nước hơn 

• Thiếu nước ngọt 
 

2222    

Tôm rất nhạy cảm với sự thay đổi nồng độ muối 
và pH nhưng có thể giải quyết bằng cách pha 
thêm nước ngọt  2222    3333    

Gần đụn cát – người dân có 
thể lấy nước ngọt  

3333    

Bão/ gió/ bão lớn, tốc độ nhanh, 
cường độ mạnh hơn. Khó dự báo tần 
suất bão. Mùa bão đến muộn hơn  

5555    

• Gần bờ - tác động trực tiếp 

• Lượng mưa lớn – nhiều 
nguy cơ mất mùa  

5555    

• Bão có thể làm tôm chết ngay  

• Cần nhiều thời gian để phục hồi/ xây dựng lại  5555    3333    

• Cơ sở hạ tầng không được 
bê tông hóa 

• Ngân sách hạn chế 
 

5555    

Mực nước biển dâng 3mm/ năm trong 
vòng 20 năm qua và sẽ tăng 1m vào 
năm 2100 

3333    

• Vị trí: trên cát, gần bờ  
• Tăng 1m 

• Nước muối/ biển  
3333    

• Thay đổi nồng độ muối, pH và môi trường nước – 
tác động đến tốc độ tăng trưởng và sự phân bố cá  

• Có nhiều đất để nuôi trồng thủy sản hơn  
• Dễ lấy nước mặn vào ao 

• Một số khu vực bị mất và phải xây dựng lại đê 

• Rủi ro lũ lụt  

3333    2222    

• Nâng cấp hệ thống đê điều  

• Nâng cấp hệ thống cống  
• Ngân sách hạn chế 

3333    

     3333,,,,1111      3333,,,,7777      3333,,,,4444    2222,,,,6666      3333,,,,7777    
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HSTXHHSTXHHSTXHHSTXH    11a 11a 11a 11a – HHHHồồồồ    chchchchứứứứa tha tha tha thủủủủy ly ly ly lợợợợi và thi và thi và thi và thủủủủy điy điy điy điệệệện và các công trình cn và các công trình cn và các công trình cn và các công trình cơ sơ sơ sơ sởởởở    hhhhạạạạ    ttttầầầầng cng cng cng củủủủa ra ra ra rừừừừng nhing nhing nhing nhiệệệệt đt đt đt đớớớới i i i < 700 m< 700 m< 700 m< 700 m    

RRRRủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậuủi ro về khí hậu    

    (2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)(2050 & 2100)    
Tính lTính lTính lTính lộ ộ ộ ộ 

didididiệnệnệnện    
GiGiGiGiải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )ải thích (E )    

Tính nhTính nhTính nhTính nhạy ạy ạy ạy 
ccccảmảmảmảm    

GiGiGiGiải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)ải thích (S)    Tác đTác đTác đTác độngộngộngộng    
Năng lNăng lNăng lNăng lực ực ực ực 
thích thích thích thích ứng ứng ứng ứng     

GiGiGiGiải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)ải thích (AC)    
MMMMức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ ức độ dễ 

bbbbị tổn ị tổn ị tổn ị tổn 
thươngthươngthươngthương    

NHINHINHINHIỆT ỆT ỆT ỆT ĐĐĐĐỘỘỘỘ 

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 

3333    

• Cần nhiều nước  
• Bốc hơn nước nhanh  

3333    

• Yêu cầu lượng nước vào hồ tăng 
nhẹ 

• Ít nước vào hồ  
3333    3333    

• Ngân sách duy tu bảo dưỡng và 
nâng cấp hạn chế  

3333    

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 

4444    

• Cần nhiều nước  
• Bốc hơn nước nhanh 

 
 

3333    

• Ít nước vào hồ & các cơ sở hạ 
tầng khác 

• Độ ẩm trong đất thấp hơn ở các 
lưu vực 

4444    3333    

• Ngân sách duy tu bảo dưỡng và 
nâng cấp hạn chế  

4444    

Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm hơn 
vào mùa xuân 

3333    

• Mực nước bị ảnh hưởng 
sớm hơn do bốc hơi nước 

  
 

2222    

• Ít nước vào hồ & các cơ sở hạ 
tầng khác 

• Độ ẩm trong đất thấp hơn ở các 
lưu vực  

3333    3333    

• Ngân sách duy tu bảo dưỡng và 
nâng cấp hạn chế  
• Thay đổi mùa vụ và loại cây 
trồng vật nuôi  

3333    

LƯLƯLƯLƯỢNG MỢNG MỢNG MỢNG MƯAƯAƯAƯA    

Lượng mưa nhiều hơn vào mùa mưa; 
lượng mưa mùa hè tăng 5% năm 2040 
và 9 - 10% năm 2100; 4444    

• Cần cung cấp nhiêu nước 
hơn  

• Nguy cơ nước tràn bờ  
 

4444    

• Nguy cơ lũ lụt 

• Nguy cơ đối với an toàn đập 
• Có khả năng có nhiều nước  

4444    3333    

• Ngân sách duy tu bảo dưỡng và 
nâng cấp hạn chế  
• Đầu tư không đồng bộ 
• Thiếu thiết bị đo lượng mưa  

4444    

Mùa khô sẽ khô hạn hơn, lượng mưa 
vào mùa xuân sẽ giảm 5% năm 2050 và 
10% năm 2100  4444    

• Thiếu nước nghiêm trọng 
vào mùa khô  
 4444    

• Thiếu nước nghiêm trọng vào 
mùa khô 

 
 

4444    3333    

• Ngân sách duy tu bảo dưỡng và 
nâng cấp hạn chế  
• Thay đổi mùa vụ và loại cây 
trồng vật nuôi 

4444    

Bão/ gió/ bão lớn, tốc độ nhanh, cường 
độ mạnh hơn. Khó dự báo tần suất bão. 
Mùa bão đến muộn hơn  

4444    

• Áp thấp nhiệt đới xảy ra 
hàng năm 

• Trung bình 2 năm một 
trận bão 

• Gây ra lượng mưa lơn, 
ngập lụt, lũ quét và sạt lở 
đất  

4444    

• An toàn đập 

• Nguy cơ nước tràn bờ  
• Gây ra lượng mưa lơn, ngập lụt, 
lũ quét và sạt lở đất  
• Nguy cơ vỡ đập  

4444    3333    

• Thay đổi mùa vụ và loại cây 
trồng vật nuô 

• Hệ thống cảnh báo bão  
• Dự báo bão không có độ chính 
xác cao  

4444    

Mực nước biển dâng 3mm/ năm trong 
vòng 20 năm qua và sẽ tăng 1m vào 
năm 2100 

1111    
• Không ảnh hưởng  

1111    
• Ngoài biển xa, cao trình cao  

1111    5555    
• Cao trình cao hơn 

1111    

     3333,,,,3333      3333,,,,0000      3333,,,,3333    3333,,,,3333     3333,,,,3333    



 

 
 

CHƯƠNG 10CHƯƠNG 10CHƯƠNG 10CHƯƠNG 10 TÓM TTÓM TTÓM TTÓM TẮẮẮẮT PHÁT HIT PHÁT HIT PHÁT HIT PHÁT HIỆN VỆN VỆN VỆN VÀ ĐÀ ĐÀ ĐÀ ĐỊNH ỊNH ỊNH ỊNH HƯHƯHƯHƯỚNGỚNGỚNGỚNG    
10.110.110.110.1 TTTTổổổổng quan báo cáong quan báo cáong quan báo cáong 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. 

10.210.210.210.2 KhuyKhuyKhuyKhuyếếếến nghn nghn nghn nghịịịị     

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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LLLLậậậập kp kp kp kếếếế    hohohohoạạạạch cch cch cch cấấấấp tp tp tp tỉỉỉỉnhnhnhnh    

• 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. 

PhPhPhPhốốốối hi hi hi hợợợợp liên ngànhp liên ngànhp liên ngànhp 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 dXây dXây dXây dựựựựng năng lng năng lng năng lng năng lựựựực thích c thích c thích c thích ứứứứng ng ng ng     

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.  

10.310.310.310.3 Kinh phí thKinh phí thKinh phí thKinh phí thựựựực hic hic  hic  hiệệệện các hon các hon các hon các hoạạạạt đt đt đt độộộộng EbAng EbAng EbAng 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. 

10.410.410.410.4 LLLLựựựựa cha cha cha chọọọọn đin đin đin điểểểểm đánh giá vi  môm đánh giá vi  môm đánh giá vi  môm 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. 

10.510.510.510.5 TTTTheo dõi,  heo dõi,  heo dõi,  heo dõi,  đánh giá và rút kinh nghiđánh giá và rút kinh nghiđánh giá và rút kinh nghiđánh giá và rút kinh nghiệệệệm tm tm tm từừừừ    viviviviệệệệc thc thc thc thựựựực hic hic hic hiệệệện EbA n EbA n EbA 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. 

10.610.610.610.6 DDDDanh manh manh manh mụụụục: Các chính sách/quyc: Các chính sách/quyc: Các chính sách/quyc: Các chính sách/quyếếếết đt đt đt địịịịnh và báo cáo quan trnh và báo cáo quan trnh và báo cáo quan trnh và báo cáo quan trọọọọng ng ng 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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PHPHPHPHỤỤỤỤ    LLLLỤỤỤỤC 10.C 10.C 10.C 10.1111: Đ: Đ: Đ: ĐỀỀỀỀ    XUXUXUXUẤẤẤẤT NGHIÊN CT NGHIÊN CT NGHIÊN CT NGHIÊN CỨỨỨỨU KHU KHU KHU KHẢẢẢẢ    THI CHO DTHI CHO DTHI CHO DTHI CHO DỰỰỰỰ    ÁN TĂNG CƯÁN TĂNG CƯÁN TĂNG CƯÁN TĂNG CƯỜỜỜỜNG QUNG QUNG QUNG QUẢẢẢẢN LÝ NGHN LÝ NGHN LÝ NGHN LÝ NGHỀỀỀỀ    CÁ VÀ PHCÁ VÀ PHCÁ VÀ PHCÁ VÀ PHỤỤỤỤC HC HC HC HỒỒỒỒI KHU VI KHU VI KHU VI KHU VỰỰỰỰC C C C 
SSSSỐỐỐỐNG NG NG NG ỞỞỞỞ    BA XÃ VEN BIBA XÃ VEN BIBA XÃ VEN BIBA XÃ VEN BIỂỂỂỂN THUN THUN THUN THUỘỘỘỘC HUYC HUYC HUYC HUYỆỆỆỆN LN LN LN LỆỆỆỆ    THTHTHTHỦỦỦỦY, TY, TY, TY, TỈỈỈỈNH QUNH QUNH QUNH QUẢẢẢẢNG BÌNHNG BÌNHNG BÌNHNG BÌNH    

Thời gian đề xuất thực hiện nghiên cứu khả thi: 1 - 6/2017 

Thời gian đề xuất thực hiện: 7/2017 - 6/2021 

1.1.1.1. ĐĐĐĐịịịịa đia đia đia điểểểểm thm thm thm thựựựực hic hic hic hiệệệện dn dn dn dựựựự    ánánánán: : : : Ba xã huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình ven biển Bắc Trung bộ Việt Nam.    
2.2.2.2. BBBBốốốối ci ci ci cảảảảnh nh nh nh     
2.1. 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 Sản lượng Sản lượng Sản lượng đđđđánh bánh bánh bánh bắắắắt t t t chchchchữữữữngngngng    lại và lại và lại và lại và ssssảảảản lưn lưn lưn lượợợợng khai thác/ngư cng khai thác/ngư cng khai thác/ngư cng khai thác/ngư cụụụụ    đđđđaaaang sụt giảmng sụt giảmng sụt giảmng 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.					

				



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

228	
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Khu	vựcKhu	vựcKhu	vựcKhu	vực				 Nguồn	hải	sảnNguồn	hải	sảnNguồn	hải	sảnNguồn	hải	sản				 Trữ	lTrữ	lTrữ	lTrữ	lượượượượng	+tng	+tng	+tng	+tấấấấnnnn0000				
Năng	suất	tiNăng	suất	tiNăng	suất	tiNăng	suất	tiềềềềm	nm	nm	nm	năăăăngngngng				

+t+t+t+tấấấấnnnn////nnnnăăăăm0m0m0m0				

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	 +300.0000	 +120.0000	

TỔNGTỔNGTỔNGTỔNG				 2.040.0002.040.0002.040.0002.040.000				 814.100814.100814.100814.100				

Cơ	cấu	cá	tạp	trong	Cơ	cấu	cá	tạp	trong	Cơ	cấu	cá	tạp	trong	Cơ	cấu	cá	tạp	trong	đđđđánh	bánh	bánh	bánh	bắắắắt	t	t	t	đđđđang	tang	tang	tang	tăăăănnnngggg				

“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	khThực	thi	các	quy	định	khThực	thi	các	quy	định	khThực	thi	các	quy	định	khôôôông	hing	hing	hing	hiệệệệu	quả	nhu	quả	nhu	quả	nhu	quả	nhưưưư				mong	mong	mong	mong	đợđợđợđợiiii				

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.				
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TTTTTTTT				 Loại	ngư	cụLoại	ngư	cụLoại	ngư	cụLoại	ngư	cụ				 Cỡ	mCỡ	mCỡ	mCỡ	mắắắắt	lt	lt	lt	lướướướưới	nhỏ	nhi	nhỏ	nhi	nhỏ	nhi	nhỏ	nhấấấất	+mm0t	+mm0t	+mm0t	+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	

Tàu	lớn	có	máy	từ	60	đến	150Hp	

28	

34	
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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.	

3.3.3.3. NNNNhhhhữữữững	chính	sách	hing	chính	sách	hing	chính	sách	hing	chính	sách	hiệệệện	tn	tn	tn	tạạạại	và	qui	và	qui	và	qui	và	quảảảản	lý	nghn	lý	nghn	lý	nghn	lý	nghềềềề				cácácácá				

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.	

4.4.4.4. KKKKhái	nihái	nihái	nihái	niệệệệm	dm	dm	dm	dựựựự				ánánánán								
4.1. 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	khoe/̉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:	

STTSTTSTTSTT				 Hoạt	độngHoạt	độngHoạt	độngHoạt	động				 Thời	gianThời	gianThời	gianThời	gian				 Chịu	trách	nhiệmChịu	trách	nhiệmChịu	trách	nhiệmChịu	trách	nhiệm				 Sản	phẩmSản	phẩmSản	phẩmSản	phẩm				

1	 Hoạt	 động	 cho	 Mục	 tiêu	
1	

	 Phòng	nghề	cá	thuộc	Sở	NN&PTNT	+	chuyên	gia	
kỹ	thuật	bên	ngoài	

	

1.1	 	 	 	 	

1.2	 	 	 	 	

1.3	 	 	 	 	

2	 Hoạt	 động	 cho	 Mục	 tiêu	
2	

	 Phòng	Biển	đảo	thuộc	Sở	TN&MT	+	chuyên	gia	kỹ	
thuật	bên	ngoài	

	

2.2	 	 	 	 	

2.2	 	 	 	 	

2.3	 	 	 	 	
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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.					
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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.		

1.1.1.1. CCCCá	mòi	và	cá	trá	mòi	và	cá	trá	mòi	và	cá	trá	mòi	và	cá	trốốốốngngngng				

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.		

2.2.2.2. Cá	thuCá	thuCá	thuCá	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.			

3.3.3.3. MMMMựựựựcccc				

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.	

4.4.4.4. GhGhGhGhẹẹẹẹ				xanhxanhxanhxanh				

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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PHPHPHPHỤỤỤỤ				LLLLỤỤỤỤC	10.C	10.C	10.C	10.2222:	Đ:	Đ:	Đ:	ĐỀỀỀỀ				XUXUXUXUẤẤẤẤT	NGHIÊN	CT	NGHIÊN	CT	NGHIÊN	CT	NGHIÊN	CỨỨỨỨU	KHU	KHU	KHU	KHẢẢẢẢ				THI	THTHI	THTHI	THTHI	THỰỰỰỰC	HIC	HIC	HIC	HIỆỆỆỆN	“QUN	“QUN	“QUN	“QUẢẢẢẢN	LÝ	VÀ	PHN	LÝ	VÀ	PHN	LÝ	VÀ	PHN	LÝ	VÀ	PHỤỤỤỤC	HC	HC	HC	HỒỒỒỒI	CÁC	LOÀI	BI	CÁC	LOÀI	BI	CÁC	LOÀI	BI	CÁC	LOÀI	BẢẢẢẢN	ĐN	ĐN	ĐN	ĐỊỊỊỊA	RA	RA	RA	RỪỪỪỪNG	PHÒNG	NG	PHÒNG	NG	PHÒNG	NG	PHÒNG	
HHHHỘỘỘỘ				VEN	BIVEN	BIVEN	BIVEN	BIỂỂỂỂN	TN	TN	TN	TỈỈỈỈNH	QUNH	QUNH	QUNH	QUẢẢẢẢNG	BÌNH”NG	BÌNH”NG	BÌNH”NG	BÌNH”				

Khung	thKhung	thKhung	thKhung	thờờờời	giani	giani	giani	gian::::				01/2017	–12/2021		

ĐĐĐĐịịịịa	a	a	a	điđiđiđiểểểểm	thm	thm	thm	thựựựực	hic	hic	hic	hiệệệện	dn	dn	dn	dựựựự				ánánánán:	tỉnh	Quảng	Bình,	khu	vực	thí	điểm	huyện	Lệ	Thủy,	Quảng	Ninh	và	Quảng	Trạch.	

1.1.1.1. BBBBỐỐỐỐI	CI	CI	CI	CẢẢẢẢNHNHNHNH				
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.	

HìnhHìnhHìnhHình				10101010....2222:	:	:	:	ĐĐĐĐặặặặc	đic	đic	đic	điểểểểm	cơ	bm	cơ	bm	cơ	bm	cơ	bảảảản	cn	cn	cn	củủủủa	ha	ha	ha	hệệệệ				sinh	thái	bãi	cátsinh	thái	bãi	cátsinh	thái	bãi	cátsinh	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.	

	



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

237	
	

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	10.3Hình	10.3Hình	10.3Hình	10.3:	:	:	:	RRRRừừừừng	trng	trng	trng	trồồồồngngngng				mmmmớớớới	ti	ti	ti	tạạạại	Li	Li	Li	Lệệệệ				ThThThThủủủủy,	2016	y,	2016	y,	2016	y,	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.		

HìnhHìnhHìnhHình				10.410.410.410.4:	:	:	:	CCCCảảảảnh	quan	đnh	quan	đnh	quan	đnh	quan	đụụụụn	cát	huyn	cát	huyn	cát	huyn	cát	huyệệệện	Ln	Ln	Ln	Lệệệệ				ThThThThủủủủy	y	y	y					

	

Ngư	ThNgư	ThNgư	ThNgư	Thủủủủy	y	y	y	BBBBắắắắcccc				
Các	làng	chài:		Các	làng	chài:		Các	làng	chài:		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.	

HìnhHìnhHìnhHình				11110.50.50.50.5:	:	:	:	RRRRừừừừng	phi	lao	chng	phi	lao	chng	phi	lao	chng	phi	lao	chấấấất	lưt	lưt	lưt	lượợợợng	thng	thng	thng	thấấấấp	tp	tp	tp	tạạạại	huyi	huyi	huyi	huyệệệện	Qun	Qun	Qun	Quảảảảng	Ninh	ng	Ninh	ng	Ninh	ng	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.				

HìnhHìnhHìnhHình				10.610.610.610.6:	:	:	:	Cháy	rCháy	rCháy	rCháy	rừừừừng	ng	ng	ng	ởởởở				xã	Bxã	Bxã	Bxã	Bảảảảo	Ninho	Ninho	Ninho	Ninh				nămnămnămnăm				2015201520152015				

	

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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HìnhHìnhHìnhHình				10.10.10.10.7777:	:	:	:	RRRRừừừừng	tràng	tràng	tràng	tràm	thôn	Vinh	Sơn,	xm	thôn	Vinh	Sơn,	xm	thôn	Vinh	Sơn,	xm	thôn	Vinh	Sơn,	xã	Quã	Quã	Quã	Quảảảảng	Đông	ng	Đông	ng	Đông	ng	Đông					

	
2.2.2.2. MÔ	TMÔ	TMÔ	TMÔ	TẢẢẢẢ				TTTTỔỔỔỔNG	QUAN	VÀ	CƠ	SNG	QUAN	VÀ	CƠ	SNG	QUAN	VÀ	CƠ	SNG	QUAN	VÀ	CƠ	SỞỞỞỞ				CCCCỦỦỦỦA	DA	DA	DA	DỰỰỰỰ				ÁN	ÁN	ÁN	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.					

3.3.3.3. MMMMỤỤỤỤC	TIÊUC	TIÊUC	TIÊUC	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.		

4.4.4.4. PHƯƠNG	PHÁP	PHƯƠNG	PHÁP	PHƯƠNG	PHÁP	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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5.5.5.5. ĐĐĐĐẦẦẦẦU	RA	U	RA	U	RA	U	RA	MONG	MUMONG	MUMONG	MUMONG	MUỐỐỐỐNNNN								

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	

• 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.		

6.6.6.6. HOHOHOHOẠẠẠẠT	ĐT	ĐT	ĐT	ĐỘỘỘỘNG	CHI	TING	CHI	TING	CHI	TING	CHI	TIẾẾẾẾT,	TRÁCH	NHIT,	TRÁCH	NHIT,	TRÁCH	NHIT,	TRÁCH	NHIỆỆỆỆM	VÀ	NGÂN	SÁCH	DM	VÀ	NGÂN	SÁCH	DM	VÀ	NGÂN	SÁCH	DM	VÀ	NGÂN	SÁCH	DỰỰỰỰ				KIKIKIKIẾẾẾẾN	+SN	+SN	+SN	+SẼẼẼẼ				HOÀN	CHHOÀN	CHHOÀN	CHHOÀN	CHỈỈỈỈNH	TRONG	QUÁ	TRÌNH	THNH	TRONG	QUÁ	TRÌNH	THNH	TRONG	QUÁ	TRÌNH	THNH	TRONG	QUÁ	TRÌNH	THỰỰỰỰC	C	C	C	
HIHIHIHIỆỆỆỆN	NGHIÊN	CN	NGHIÊN	CN	NGHIÊN	CN	NGHIÊN	CỨỨỨỨU	KHU	KHU	KHU	KHẢẢẢẢ				THI0	THI0	THI0	THI0					

TTTTTTTT				 HoHoHoHoạạạạt	đt	đt	đt	độộộộng	ng	ng	ng					
Khung	Khung	Khung	Khung	

ththththờờờời	giani	giani	giani	gian				
Ngân	Ngân	Ngân	Ngân	
sáchsáchsáchsách				

ĐĐĐĐầầầầu	ra	u	ra	u	ra	u	ra					
ChChChChịịịịu	trách	nhiu	trách	nhiu	trách	nhiu	trách	nhiệệệệm	m	m	m	
chính/	phchính/	phchính/	phchính/	phốốốối	hi	hi	hi	hợợợợpppp				

1111				
HoHoHoHoạạạạt	 đt	 đt	 đt	 độộộộng	 cho	 mng	 cho	 mng	 cho	 mng	 cho	 mụụụục	c	c	c	
tiêutiêutiêutiêu				1111				

				 				 				 	

1.1.1.1.1.1.1.1.				
	 	 	 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	

1.21.21.21.2				 	 	 	 Chương		trình	tập	huấn	 ĐH	Huế/	Sở	TN&MT	

1.31.31.31.3				 				 				 				 Tập	huấn	cho	các	mục	tiêu,	báo	cáo	trước	và	sau	tập	huấn		 ĐH	Huế/	Sở	TN&MT	

1.41.41.41.4				
	 	 	

Sổ	tay	hướng	dẫn/	cẩm	nang	các	loài	bản	địa	vùng	cát	
ĐH	Huế/	Sở	
TN&MT/Sở	NN&PTNT	

1.51.51.51.5				 	 	 	 Báo	cáo	tham	quan	học	tập	kinh	nghiệm		 Sở	NN&PTNT	

2222				
HoHoHoHoạạạạt	 đt	 đt	 đt	 độộộộng	 cho	 mng	 cho	 mng	 cho	 mng	 cho	 mụụụục	c	c	c	
tiêutiêutiêutiêu				2222				

	 	 	 	

2.22.22.22.2				
	 	 	 Bản	đồ	số	và	bản	đồ	giấy	tất	cả	các	khu	vực	rừng	ven	biển	tự	

nhiên	còn	lại	trong	tỉnh		

	
ĐH	HUế/	Sở	NN&PTNT	

2.22.22.22.2				
	 	 	

Báo	cáo	tham	vấn	và	đối	thoại	cộng	đồng		
ĐH	Huế/	BQL	Rừng	
phòng	hộ	

2.32.32.32.3				 	 	 	 Ba	thỏa	thuận	đồng	quản	lý	được	thông	qua		 BQL	Rừng	phòng	hộ	

2.42.42.42.4				
	 	 	

Báo	cáo	giám	sát	đánh	giá	thực	hiện	thỏa	thuận	đồng	quản	lý		
ĐH	Huế/	BQL	Rừng	
phòng	hộ	
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3.13.13.13.1				
	 	 	 Báo	cáo	đánh	giá	tính	khả	thi	của	việc	cải	tạo	rừng	tại	3	khu	

vực	thí	điểm	
ĐH	Huế/	BQL	Rừng	
phòng	hộ	

3.23.23.23.2				
	 	 	

Xây	dựng	3	vườn	ươm	cây	bản	địa		
ĐH	Huế/	BQL	Rừng	
phòng	hộ	

3.33.33.33.3				 	 	 	 Thực	hiện	trồng	cây	bản	địa	tại	các	khu	vực	thí	điểm		 BQL	Rừng	phòng	hộ	

3.43.43.43.4				
	 	 	 Báo	cáo	giám	sát	và	đánh	giá	thành	công	

	
ĐH	Huế/	BQL	Rừng	
phòng	hộ	



 

 
 

QuyQuyQuyQuyếếếết	đt	đt	đt	địịịịnh	snh	snh	snh	sốốốố				120/Q120/Q120/Q120/QĐĐĐĐ----TTg	TTg	TTg	TTg	vvvvềềềề				viviviviệệệệc	c	c	c	phê	duyphê	duyphê	duyphê	duyệệệệt	đt	đt	đt	đềềềề				án	bán	bán	bán	bảảảảo	vo	vo	vo	vệệệệ				và	phát	trivà	phát	trivà	phát	trivà	phát	triểểểển	rn	rn	rn	rừừừừng	ven	bing	ven	bing	ven	bing	ven	biểểểển	n	n	n	ứứứứng	phó	vng	phó	vng	phó	vng	phó	vớớớới	bii	bii	bii	biếếếến	đn	đn	đn	đổổổổi	khí	hi	khí	hi	khí	hi	khí	hậậậậu	giai	u	giai	u	giai	u	giai	
đođođođoạạạạn	2015	n	2015	n	2015	n	2015	–				2020	2020	2020	2020					

THTHTHTHỦỦỦỦ				TƯTƯTƯTƯỚỚỚỚNG	CHÍNH	PHNG	CHÍNH	PHNG	CHÍNH	PHNG	CHÍNH	PHỦỦỦỦ				
----------------------------	

CCCCỘỘỘỘNG	HÒA	XÃ	HNG	HÒA	XÃ	HNG	HÒA	XÃ	HNG	HÒA	XÃ	HỘỘỘỘI	CHI	CHI	CHI	CHỦỦỦỦ				NGHNGHNGHNGHĨA	ĨA	ĨA	ĨA	VIVIVIVIỆỆỆỆT	NAMT	NAMT	NAMT	NAM				
ĐĐĐĐộộộộc	lc	lc	lc	lậậậập	p	p	p	----				TTTTựựựự				do	do	do	do	----				HHHHạạạạnh	phúcnh	phúcnh	phúcnh	phúc 				

------------------------------------------------------------	

Số:	120/QĐ-TTg	 Hà	Nội,	ngày	22 tháng 01	năm	2015	

 	

QUYQUYQUYQUYẾẾẾẾT	ĐT	ĐT	ĐT	ĐỊỊỊỊNHNHNHNH	

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	

THTHTHTHỦỦỦỦ				TƯTƯTƯTƯỚỚỚỚNG	CHÍNH	PHNG	CHÍNH	PHNG	CHÍNH	PHNG	CHÍNH	PHỦỦỦỦ	

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;	

QUYQUYQUYQUYẾẾẾẾT	ĐT	ĐT	ĐT	ĐỊỊỊỊNH:NH:NH:NH:	

ĐiĐiĐiĐiềềềều	1.u	1.u	1.u	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/QĐ-
TTg 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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-	 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.	

ĐiĐiĐiĐiềềềều	2.u	2.u	2.u	2. Quyết	định	này	có	hiệu	lực	thi	hành	kể	từ	ngày	ký.	

ĐiĐiĐiĐiềềềều	3.u	3.u	3.u	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./.	
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