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CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 

1.1 Giới thiệu chung và mục tiêu của đánh giá tính dễ tổn thương 

 Báo cáo này trình bày một phần kết quả đánh giá tình trạng dễ tổn thương tại tỉnh Hà Tĩnh 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 tuyển dụng (thông qua hợp đồng của GIZ với ICEM); và 6 tư vấn trong nước do GIZ trực tiếp tuyển dụng. Báo 
cáo này tập trung vào thực hiện đánh giá tính dễ tổn thương và xác định các giải pháp EbA cấp tỉnh. Một báo cáo kèm theo sẽ 
tập trung vào đánh giá tính dễ tổn thương ở cấp địa phương (cộng đồng) tại một địa điểm được lựa chọn của tỉnh Hà Tĩnh. 
Các hoạt động đánh giá tính dễ tổn thương ở cấp tỉnh và cấp địa phương tương tự cũng được nhóm tư vấn thực hiện tại tỉnh 
Quảng Bình. Hai báo cáo đánh giá tính dễ tổn thương của Hà Tĩnh (cùng với 2 báo cáo đánh giá tính dễ tổn thương của Quảng 
Bình) là một chuỗi các hoạt động của dự án GIZ “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam”. 

 Mục tiêu chính của đánh giá tình trạng dễ tổn thương nhằm phân tích tất cả các khía cạnh của tình trạng dễ tổn thương 
(tính lộ diện, tính nhạy cảm và năng lực thích ứng); cung cấp số liệu và đưa ra khuyến nghị để lồng ghép khái niệm EbA vào 
quá trình lập kế hoạch và chính sách của tỉnh; đồng thời cung cấp các đề xuất cho các giải pháp EbA lần đầu tại các hệ sinh 
thái trên thực địa được lựa chọn. 

 Bản báo cáo đầu tiên của nhóm dự án mô tả phương pháp tiếp cận chung được áp dụng để thực hiện những mục tiêu 
nhiệm vụ này. Báo cáo giới thiệu những khái niệm và phương pháp đánh giá tính dễ tổn thương nhằm thích ứng với biến đổi 
khí hậu dựa vào hệ sinh thái. Báo cáo nhấn mạnh đến ý tưởng về giải pháp EbA nào nhận định: hiểu rằng 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 trên hành tinh này, và 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 số 1 để có thông tin cụ thể). 

 Những nhiệm vụ gắn với mục tiêu đánh giá tính dễ tổn thương như đã nêu trong Điều khoản tham chiếu cụ thể như sau: 

• Thực hiện đánh giá tính dễ tổn thương do tác động của biến đổi khí ở 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh một cách đa diện, 
đa ngành và tổng thể trên cơ sở xem xét đồng thời các rủi ro về mặt lý sinh và kinh tế xã hội. Đánh giá tính lộ diện, tính 
nhạy cảm và năng lực thích ứng của các hệ sinh thái, ngành kinh tế và nhóm xã hội phụ thuộc vào các dịch vụ hệ sinh 
thái tương ứng (hệ sinh thái xã hội). 

• Đưa ra những sản phẩm kiến thức thiết thực (báo cáo, bản đồ và những trang thông tin) 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 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 tính dễ tổn 
thương, các kiến nghị về phương án thực hiện EbA khả thi và phù hợp với địa phương được đưa ra. Bao gồm kiến nghị 
về làm thế nào để lồng ghép chiến lược 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.  

• Cung cấp những kiến nghị cho thực hiện các can thiệp trong tương lai của dự án EbA trong giai đoạn 2014 - 2018 để 
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 tính dễ tổn thương được thực hiện qua 
một số giai đoạn: 

 

 Mỗi giai đoạn sẽ được thảo luận cụ thể ở các phần sau. Kết quả của từng giai đoạn được trình bày và giải thích trong các 
chương của báo cáo này. 

1.2 Giai đoạn xác định phạm vị ban đầu 

 Mục đích của việc xác định phạm vi ban đầu là xác định phạm vi vật lý, đối tượng và ngành cần xem xét; xác định các chủ 
thể chính để 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 nào sẽ bị ảnh hưởng bởi 
những khuyến nghị nêu trong báo cáo đánh giá tính dễ tổn thương. Lý tưởng nhất là, tất các những khuyến nghị được đưa ra 
sau quá trình đánh giá tính dễ 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 tính dễ tổn thương cũng cần được thực hiện như là một quá trình 
để xác định (hy vọng khả thi) 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 đánh giá tính dễ tổn thương, những quyết định nào bị ảnh 
hưởng, 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 tính dễ tổn thương sẽ đảm bảo tính rõ ràng và hiệu quả. Việc giữ lại những ghi 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

 
10 

chép về khu vực thực hiện, các vấn đề trọng tâm và nhóm tham gia không được bỏ qua, cũng rất quan trọng cho việc đánh giá 
những sai sót 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).  

• Hướng dẫn 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) 

Hướng dẫn từ Điều khoản tham chiếu và các đối tác cho khung và phạm vi của đánh giá 

 Giai đoạn xác định phạm vi ban đầu bắt đầu với Điều khoản tham chiếu chi tiết cho đánh giá tính dễ tổn thương được GIZ 
cung cấp cho nhóm tư vấn. Những thông tin chi tiết về mong đợi của phạm vi và đầu ra cũng được cung cấp trong những 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 thứ 4 
ngày 9/12/2015, thảo luận vào ngày 12-11/12/2015 tại văn phòng ICEM và họp phỏng vấn với Sở TN&MT Hà Tĩnh vào ngày 
23/12/2015, sau cuộc khảo sát thực địa đầu tiên, một số khuyến nghị về phạm vi, định hướng và ưu tiên cho nghiên cứu đánh 
giá VA được xác định cụ thể: 

• Việc đánh giá tình trạng bị tổn thương phải thúc đẩy vốn hiểu biết cơ bản và rõ ràng của các bên liên quan về EbA. 
EbA sử dụng những lợi ích của hệ sinh thái và dịch vụ hệ sinh thái để hỗ trợ giải quyết các vấn đề gây ra do/làm 
nghiêm trọng thêm của biến đổi khí hậu. Để xác định được các giải pháp EbA đòi hỏi chúng ta phải chỉ ra được rằng 
(a) EbA dựa trên việc sử dụng một dịch vụ hệ sinh thái, và (b) EbA đang giải quyết một vấn đề gây ra hoặc làm nghiêm 
trọng thêm do biến đổi khí hậu. 

• Dự án EbA theo chỉ đạo của Chính phủ Đức 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 mặn ở đồng bằng sông Mê 
Kông, Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm đánh giá nhận thấy rằng để thực hiện Đánh giá tình trạng bị tổn thương toàn tỉnh 
thì cần phải xem xét đầy đủ các hệ sinh thái xã hội quan trọng góp phần đáng kể vào sinh kế địa phương và kinh tế 
toàn tỉnh. Đánh giá tính dễ tổn thương sẽ đề xuất những hoạt động can thiệp EbA tiềm năng cho cả khu vực đất liền và 
ven biển - 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, nhưng quan trọng là cả hai tỉnh cũng cần tìm kiếm thêm nguồn hỗ trợ để thực hiện các đề xuất được đưa ra. 

• Báo cáo đánh giá tính dễ tổn thương không nhất thiết phải là "khoa học hiện đại" và không cần quá phức tạp. Báo cáo 
không cần phải tập trung vào những phân tích chính sách cho EbA, vì GIZ đã tiến hành những nghiên cứu khác về 
khía cạnh này. Đánh giá tính dễ tổn thương phải tạo ra được một sản phẩm mới có tính ứng dụng và có thể hỗ trợ 
cho các quyết định đầu tư. 

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

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

• Dựa trên những hiểu biết về tính dễ tổn thương trên cơ sở kết hợp ba yếu tố là tính lộ diện, tính nhạy cảm và năng 
lực thích ứng thì các hoạt động EbA can thiệp cũng được chia làm ba phần chung (i) các hoạt động can thiệp nhằm 
tăng cường năng lực thích ứng; (ii) các hoạt động can thiệp nhằm quản lý tính nhạy cảm và (iii) các hoạt động can thiệp 
nhằm hạn chế và quản lý tính lộ diện tại thời điểm hiện tại và trong tương lai. 

• Đánh giá tính dễ tổn thương 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. Điều này sẽ gây ra (hoặc góp phần) làm cho các phương pháp EbA trở nên 
mơ hồ. 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 kiến nghị sẽ có liên quan đến “nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” (CSA) tập trung vào các 
khía cạnh như trồng trọt, 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 là đảm bảo tốt nhất như là một gói tổng thể của các hoạt động can thiệp 
cho các ngành. 

• Một số khuyến nghị sẽ liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Các hoạt động can thiệp về 
kỹ thuật sinh học có thể được đưa vào trong những khuyến nghị này, và trong một số trường hợp được xem là nền 
tảng cần thiết như là một phần của quá trình hỗ trợ phục hồi tự nhiên, vì vậy, các lợi ích về dịch vụ hệ sinh thái tương 
lai có thể đạt được.  

• Mục tiêu chính của dự án tổng thể là lồng ghép EbA và GIZ là một tổ chức hỗ trợ xây dựng năng lực. Việc hỗ trợ thực 
hiện các hoạt động EbA thực sự trong khuôn khổ dự án này là khá hạn chế - cần thiết tập trung vào các hoạt động thí 
điểm cơ bản để xác định phương pháp tiếp cận, có thể được sử dụng như một phần cơ bản để lồng ghép và thu hút 
nguồn vốn hỗ trợ lớn hơn - nhóm dự án EbA và GIZ cơ bản giúp các tỉnh tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ lớn hơn để 
mở rộng thực hiện các hoạt động EbA trong tương lai. Trong bối cảnh này, nhóm dự án phải làm thế nào để cân bằng 
giữa việc tiếp cận với người dân để thu thập đẩy đủ thông tin liên quan và cần thiết và đồng thời không làm họ quá 
mong chờ vào dự án. 
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 Như vậy, việc xác định phạm vi với dự định giúp nhóm đánh giá 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 Hà Tĩnh thông qua việc tham khảo các tài liệu sẵn có, làm việc với chính quyền 
địa phương và thực hiện một số khảo sát thực địa. Nhóm đánh giá thực hiện các hoạt động này tại Hà Tĩnh từ 19-23 tháng 12 
năm 2015. 

 Trong 5 ngày làm việc tại Hà Tĩnh, có 3 ngày là dành cho các cuộc họp với các tổ chức chính quyền1 và hai ngày dành cho 
các chuyến khảo sát thực địa đến những hệ sinh thái quan trọng. Ở Hà Tĩnh, khung công nghiệp Vũng Áng được quan sát từ 
xa, khảo sát thực địa ở những vùng trồng rau và phục hồi rừng ngập mặn, và đến Vườn quốc gia Vũ Quang, khu vực xây dựng 
lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang, nơi dự kiến sẽ gây ngập khoảng 3000 ha. 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 đánh giá tập trung vào các vấn đề sau:  

a) Xác định các hệ sinh thái quan trọng trong khu vực đánh giá tính dễ tổn thương (bao gồm các dịch vụ hệ sinh thái gắn 
với xã hội và phương pháp quản lý các dịch vụ hệ sinh thái đó)  

 Thông tin chung về các hệ sinh thái rừng, sông và hệ sinh thái ven biển chính cũng như các cơ chế quản lý đang được áp 
dụng được thu thập. Điều 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 Đánh giá tính dễ bị tổn thương. Trong những bước tiếp theo về đánh giá 
ở cấp tỉnh sẽ cân nhắc về các tài sản hệ sinh thái ở phạm vi lớn hơn, trong khi đánh giá cấp thôn sẽ cân nhắc các tài sản hệ 
sinh thái quy mô nhỏ hơn sẽ được xem xét rõ hơn. 

b) Xác định các tài sản xã hội - bao gồm tài sản hữu hình và vô hình - quan trọng đối với khu vực đánh giá tính dễ tổn 
thương  

 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 Đánh giá tính dễ bị tổn thương. 

 Báo cáo đánh giá tác động cấp tỉnh xem xét đến các tài sản kinh tế chính (các ngành/tiểu ngành) đóng góp cho ngành 
kinh tế, 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. 

c) Xác định các hệ sinh thái xã hội quan trọng 

 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 sinh khác trong giai đoạn xác định dự án và do vậy được nêu trong các phần liên quan đến việc lập 
kế hoạch dự án trong báo cáo này (chương  2 - chương  6). 

1.3 Mô tả giai đoạn lập kế hoạch dữ liệu cấp tỉnh 

 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 của báo cáo này). Hồ sơ về khí hậu (chương 6) cung cấp phần cuối cùng của dữ liệu. 

Chương 2 - Hồ sơ về hệ thống xã hội 

 Con người có thể nhận thấy được những tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe, nhà ở, cơ sở hạ tầng và dịch vụ 
cũng như nguồn tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động sinh kế. Hồ sơ về hệ thống xã hội tỉnh Hà Tĩnh (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 Hà Tĩnh - 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 đến các thông số xã hội được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm xây dựng và mô tả các hệ 
sinh thái xã hội.      

Chương 3 - Hồ sơ về sinh thái 

 Chương  3 tập trung vào các hệ sinh thái của Hà Tĩnh, mô tả chi tiết những hệ sinh thái nào, quan trọng ra sao và hiện 
trạng như thế nào. 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 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 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 

                                           
1 Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh xã hội, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải và 

Ban dân tộc. 
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nhân sâu xa của tính dễ tổn thương. Chương này xác định các nội dung của 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 EbA. 

Chương 4 - Hồ sơ về kinh tế 

 Chương 4 xác định những ngành kinh tế chính của tỉnh Hà Tĩnh cân nhắc nhiều phương diện bao gồm đóng góp 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 dựa 
trên các số liệu hiện có do các sở ban ngành trong tỉnh cung cấp và cần được cập nhật khi có thay đổi về thông tin, số liệu.   

Chương 5 - Hồ sơ về hệ sinh thái xã hội 

 Để hiểu rõ hơn về các vấn đề và nguy cơ của biến đổi khí hậu và từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực và bền vững thì cần 
phải xem xét tổng thể các yếu tố về sinh thái, kinh tế và xã hội. Như đã nêu trong báo cáo đầu tiên về phương pháp tiệp cận 
tổng thể, đối với báo cáo đánh giá tính dễ 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:  

“những đơn vị sinh - địa - vật lý phức tạp cùng với các chủ thể xã hội, thể chế và các hoạt động (kinh tế) của chúng” 

 Hồ sơ về HSTXH của tỉnh Hà Tĩnh 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 chính sau: 

• Xác định các HSTXH 

• Lập bản đồ các HSTXH 

• Sắp xếp ưu tiên các HSTXH 

• Lập hồ sơ các HSTXH 

Chương 6 - Hồ sơ về khí hậu  

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

1.4 Giai đoạn đánh giá tính dễ bị tổn thương cấp tỉnh 

Chương 7 - Tác động của biến đổi khí hậu 

 Nếu như chương 6 nêu tổng quan về điều kiện khí hậu tỉnh Hà Tĩnh 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 nó 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 để làm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu về phương diện đánh giá tính 
dễ tổn thương và thích ứng dựa vào hệ sinh thái và sau đó nêu ra một số kịch bản đối với tỉnh Hà Tĩnh. 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 BĐKH đến đời sống cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng ở thành 
thị và nông thôn. 

Chương 8 - Năng lực thích ứng 

 Thích ứng với biến đổi khí hậu là quá trình tự điều chỉnh và quản lý của con người dựa trên bối cảnh về sinh thái và cấu 
trúc kinh tế. Khả năng thích ứng dựa vào hiểu biết của con người về biến đổi khí hậu và những tác động của nó đến đời sống 
từ đó có những điều chỉnh hợp lý và cần thiết để đảm bảo tương lai bền vững cho gia đình và cộng đồng. Khả năng thích ứng 
cũng dựa trên sự hỗ trợ của chính quyền nhằm tìm hiểu và giải quyết nguyên nhân của tính dễ tổn thương. Như vậy, biến đổi 
khí hậu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cũng là một ví dụ điển hình của vấn đề xã hội: con người là nguyên nhân 
chủ yếu gây ra biến đổi khí hậu, và cũng là nạn nhân của nó, và cũng chính con người là tác nhân chính thực hiện các hoạt 
động thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. 

1.5 Hoàn thiện kết luận và đề xuất 

Chương 9 - Tính dễ bị tổng thương và đề xuất các giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái 

 Chương cuối cùng của báo cáo trình bày về hoạt động đánh giá tổng thể tính dễ tổn thương ở cấp tỉnh bao gồm các ví dụ 
về tính dễ tổn thương của một số hệ sinh thái xã hội cụ thể. Sau đó, đưa ra các đề xuất thực hiện các hoạt động can thiệp dựa 
vào hệ sinh thái - một số được áp dụng rộng rãi trên toàn tỉnh hoặc cho các ngành khác nhau và một số được áp dụng cụ thể 
cho một hệ sinh thái xã hội nhất định. 
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PHỤ LỤC 1.1: DANH SÁCH NHỮNG CÁN BỘ TỈNH HÀ TĨNH ĐÃ LÀM VIỆC VỚI NHÓM VÀO THÁNG 12 NĂM 2015 

 

Thời gian Họ và tên Cơ quan 

19/12/2015 
(1:30 chiều) 
UBND xã Thạch Liên, 
huyện Thạch Hà 

Nguyễn Văn Bình Chủ tịch UBND xã 
Phạm Huy Luận Phó Chủ tịch UBND xã 
Nguyễn Đình Cung Hội Nông dân xã 
Vương Khả Xuân Người dân 
Nguyễn Thị Hạnh Người dân 

20/12/2015, VQG Vũ 
Quang 

Lê Văn Anh Phòng Kỹ thuật và Hợp tác Quốc tế 

21/12/2015 (sáng), Sở 
TN&MT Hà Tĩnh 

Phan Lam Sơn Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh 

Nguyễn Trọng Hiệp Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh 
Nguyễn Mạnh Hà Phòng dân tộc Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh 
Trần Văn Hùng Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh 
Bùi Đức Đại Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh 
Nguyễn Cao Quý Sở LĐTB XH tỉnh Hà Tĩnh 
Phạm Văn Tường Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh 
Đặng Hữu Bình Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh 
Nguyễn Bá Long Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh 
Trần Duy Hạnh Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh 

21/12/2015 (chiều) tại 
Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh 

Hoàng Văn Sơn Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh 

Nguyễn Bá Long Trưởng phòng kinh tế ngành, Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh 
Ông Nguyễn Khánh Hòa Phòng kinh tế ngành, Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh 

22/12/2015 tại Văn 
phòng UBND tỉnh 

Nguyễn Đình Tuấn Trưởng phòng dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh 

Nguyễn Mạnh Hà Phó phòng dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh  

22/12/2015 
tại Sở Giao thông vận tải 
tỉnh Hà Tĩnh 

Bùi Đức Đại Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh 

Trần Thế Hùng Phòng Quản lý giao thông, Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh 
Hồ Thanh Bình Phó Giám đốc BQL dự án giao thông 
Trần Xuân Hùng BQL dự án giao thông 
Nguyễn Như Hiệu BQL dự án giao thông 
Nguyễn Cao Quý Phó phòng, Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh 

22/12/2015 tại Sở 
NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh 

Lê Xuân Nam Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính  

Bùi Lê Bắc Chi cục đê điều 
Ngô Đức Hợi Chi cục thủy lợi 
Nguyễn Công Tố Chi cục lâm nghiệp 
Nguyễn Văn  Hùng Chi cục thú y 
Mai Văn Phong Chi cục bảo vệ thực vật 
Nguyễn Xuân Linh Chi cục kiểm lâm 
Cù Thanh Hải Chi cục lâm nghiệp 

23/12/2015 tại Sở Xây 
dựng tỉnh Hà Tĩnh 

Phạm Văn Tình Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh  

23/12/2015 tại Sở 
Công Thương tỉnh Hà 
Tĩnh 

Nguyễn Hiền Lương Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh 

Lê Đức Hải Phó Phòng quản lý doanh nghiệp 
Phạm Thị Quế Phó Phòng thương mại 
Lê Đức Hùng Phòng quản lý điện năng 
Nguyễn Khắc Hùng Trưởng phòng kỹ thuật an toàn môi trường 

23/12/2015 tại Sở 
LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh 

Nguyễn Xuân Thông Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh 
Lê Thị Thúy Nhàn Phó Phòng bảo trợ xã hội 
Trần Duy An Phòng bảo trợ xã hội 
Nguyễn Duy  Nam Phòng bảo trợ xã hội 
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PHỤ LỤC 1.2: BẢNG CÂU HỎI BÁN CẤU TRÚC ĐỂ XÁC ĐỊNH PHẠM VI DỰ ÁN 

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

1. Giới thiệu về dự án EbA, nhiệm vụ VA, nhóm công tác và hoạt động của nhóm 

Quy trình sau đây được đưa ra giới thiệu.   

2. Hỏi về tài sản Hệ sinh thái  

• Các tài sản tự nhiên và hệ sinh thái quan trong của tỉnh là gì? Rừng, sông, đất ngập nước hay hệ sinh thái ven biển?    

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

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

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

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

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

3. Hỏi về tài sản chủ yếu của các ngành kinh tế (cơ bản: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khai thác mỏ; thứ hai: công nghiệp 
chế tạo, xây dựng, năng lượng, giao thông; thứ ba: địa lý, dịch vụ, du lịch)  

3.1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản  

• 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. Ngành khác 

• Các ngành kinh tế quan trọng khác của tỉnh gì?  

Đối với các ngành đươc xác định  

• Mô tả các đặc điểm chính của ngành   

• Những vấn đề thách thức là gì?  

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

4. Hỏi vệ nghèo đói  

• 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?  

5. Hỏi về khí hậu  

• Một số hiện tượng 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 từng, 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 hai 
sản hoặc đời sống đô thị, du lịch và các ngành khác?  

6. Hỏi về các kế hoạch hiện có  

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

• Những kế hoạch này được xây dựng như thế nào?  

• Những kế hoạch nào đang được thực hiện?   

• 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)  
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• 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 các các chương trình kế hoạch đã lập, anh/ chị có nhận thấy những kẻ hở/ hạn chế của chúng 
hay không?  

7. Hỏi về nhận thức  

7.1. Chính quyền 

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

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

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

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

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

7.2. Cộng đồng/địa phương  

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

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

8. Kết luận  

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

• Anh/chị còn ý kiến nào muốn chia sẻ không?  
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PHỤ LỤC 1.3: HƯỚNG DẪN BÁO CÁO 

1. Những yêu cầu chung cho báo cáo 

 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. Hướng dẫn báo cáo đánh giá cấp tỉnh/từ trên xuông:    

 Báo cáo xác định sự phân bố về mặt không gian của các hệ sinh thái hiện có tại 2 tỉnh thí điểm cũng như đánh giá về tính 
toàn vẹn, lành mạnh 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 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 tỉnh 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 dân, 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 tính 
dễ 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 tính dễ 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 tỉnh/từ trên xuống, nhóm dự án 
sẽ đưa ra các kiến 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 kiến nghị đối với lồng ghép EbA trong các kế hoạch liên quan khác (tài nguyên nước, nông nghiệp, đa 
dạng sinh học, rừng...). 
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CHƯƠNG 2  HỒ SƠ TÌNH HÌNH XÃ HỘI CỦA TỈNH HÀ TĨNH CHO THÍCH ỨNG DỰA VÀO HỆ SINH THÁI 

2.1. Giới thiệu  

 Chương 2 giới thiệu các khái niệm và phương pháp đánh giá tính dễ tổn thương cho EbA đối với BĐKH. Báo cáo nhấn 
mạnh ý tưởng làm nền tảng cho EbA: hiểu rằng 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 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 tính dễ 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 tính dễ tổn thương, đơn vị phân tích là “hệ sinh thái xã hội” (HSTXH), được định nghĩa là:  

“tập hợp các đơn vị sinh - địa - vật lý cùng các tác nhân thể chế và xã hội và các hoạt động kinh tế của họ” 

 Tác động của BĐKH được cảm nhận bởi con người - đối với sức khỏe, nhà cửa, những người xung quanh, cơ sở hạ tầng 
và dịch vụ mà họ phụ thuộc vào, tài nguyên họ dựa vào, những cách họ kiếm sống. 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 khi hậu đối với cuộc sống của họ và 
có những thay đổi trong hoạt động và tầm nhìn một cách phù hợp và sáng 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 
tính dễ 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 Hà Tĩnh tập trung vào phân tích về con người, tìm hiểu nhóm nào dễ bị tổn thương nhất và 
tại sao. Theo đó, tính dễ tổn thương có thể được hiểu là:  

“Khả năng của cá nhân, nhóm và cộng đồng trong ứng phó và thích nghi với bất kỳ sức ép bên ngoài nào đối với sinh kế và phúc 
lợi của họ. Điều này được xác định thông qua: i) sự sẵn có của các nguồn lực và quan trọng là, ii) quyền hạn mà các cá nhân và 
các nhóm có thể tiếp cận được các nguồn lực đó” (Adger và Kelly 1999). 

 Nguyên nhân sâu xa của tính dễ tổn thương là vấn đề quan trọng và khác với những khía cạnh đang tồn tại của tính dễ 
tổn thương: nhà cửa tồi tàn, sinh kế không định hình 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 mà có tác động đến tính dễ 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, thì 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.  
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Bảng 2.1: Ví dụ về các quá trình ảnh hưởng tính dễ tổn thương 

Quá trình cấp địa phương Quá trình cấp 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 

 Chương này xem xét đến bối cảnh xã hội của EbA ở Hà Tĩnh bao gồm thông tin ở cấp tỉnh và cấp tỉnh mà các sở ban 
ngành cần lưu tâm trong phân tích và lập kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu và thích ứng dựa vào hệ sinh thái. Đồng thời 
cũng xem xét các tham số chính sử dụng trong nghiên cứu này để xây dựng và mô tả HSTXH. Cùng với chương 3 và 4 đề cập 
đến các yếu tố sinh thái và yếu tố kinh tế, thông tin này sẽ đóng góp cho việc xác định và phân loại các HSTXH chính của Hà 
Tĩnh. Cũng như chương 3 và 4, 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. Thông tin hoàn chỉnh và cập nhật về dân số và nghèo đói không đủ nên bản đồ 
xây dựng không được cập nhật. 

2.2.  Các yếu tố xã hội cho đánh giá cấp tỉnh ở Hà Tĩnh 

2.2.1. Tổng quan  

 Phần này cung cấp thông tin giúp trả lời những câu hỏi thực tiễn về vấn đề xã hội, phục vụ đánh giá tính dễ 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 Hà Tĩnh. Nghiên cứu cấp tỉnh 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 thôn về tính dễ 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 2.2. Mục đích của hồ sơ này là “rõ ràng về mặt không gian” - nghĩa là, thảo ra những 
thông số được lựa chọn - để đóng góp vào việc lập bản đồ các hệ sinh thái xã hội, và để giúp thông tin cho việc lựa chọn các 
địa bàn để phân tích cấp thôn. 

Bảng 2.2: Phân tích xã hội trong đánh giá cấp tỉnh và cấp thôn 

Đánh giá cấp tỉnh Đánh giá cấp thôn 

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 tổn thương: người nghèo, nhóm đồng 
bào thiểu số, các sinh kế tổn thương 

Nhóm dễ tổn thương: Người nghèo, phụ nữ, người già, người đau ốm; 
nhóm sinh kế chính, lao động; nhóm tương đối khá trong cộng đồng  
Xác định nguyên nhân của nghèo đói và dễ tổn thương: sức khỏe, giáo 
dục, tiếp cận tài nguyên, dịch vụ, thể chế, ra quyết định   

Năng lực thích ứng: chính quyền cấp tỉnh, lịch sử ứng 
phó với những hiện tượng cực đoan 
 

Năng lực thích ứng:  chính quyền địa phương, hộ gia đình, cá nhân 
Lịch sử ứng phó với hiện tượng cực đoan  
Giáo dục, sức khỏe, kỹ năng, ra quyết định, cải tiến 

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

• Hiện nay và trong tương lai, bao nhiêu người Hà Tĩnh 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 
thôn   

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 Hà Tĩnh.   
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2.2.2. Hành chính và quản trị 

Tỉnh Hà Tĩnh có 1 thành phố, 2 thị xã, 10 huyện, bao gồm 262 xã. Năm 2015, thị xã Kỳ Anh được tách ra từ huyện Kỳ Anh. Bản 
đồ 2.1 chỉ ra những đơn vị cấp huyện và trung tâm hành chính của các đơn vị này. 

Bản đồ 2.1: Các đơn vị hành chính của tỉnh Hà Tĩnh 

 

 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 2.3 chỉ ra sự phân bố 262 xã tại 10 đơn vị cấp huyện. Mỗi huyện có từ 12 đến 
32 xã, khoảng 2500 đến 6250 người ở mỗi xã. Chính quyền các xã ở miền núi thường chịu trách nhiệm quản lý số người ít 
hơn, nhưng như trình bày ở phần sau, những xã miền núi thường có sự phân tán ở diện tích rộng hơn và khó để tiếp cận hơn.    

2.2.3. Dân số  

 Để sử dụng các quỹ thích ứng biến đổi khí hậu một cách hiệu quả thì hành động thích ứng cần mang lại lợi ích cho càng 
nhiều người càng tốt, chống lại những thách thức lớn nhất và xử lý những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến tính dễ 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. 

2.1.3.1. Thực trạng  

 Theo tổng điều tra dân số gần đây nhất thực hiện năm 2009, dân số của Hà Tĩnh là 1.223 triệu người, đến năm 2013 ước 
tính đã tăng lên 1.261 triệu người. Hà Tĩnh là tỉnh có số dân đông thứ 25 tại Việt Nam, chiếm 1,4% số dân cả nước (ước tính 
năm 20152). Theo thảo luận chi tiết hơn trong Hồ sơ về tình hình kinh tế, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh nghèo nhất tại Việt Nam. 

Bảng 2.3: Số liệu thống kê dân số các huyện của Hà Tĩnh năm 2013 

Tên thành phố, thị xã, 
huyện 

Diện tích 
Số xã 

Dân số 

ha % Tổng % người/km2 người/xã 

Tổng số 599.782 100 262 1.249.100 100 208 4768 

Khu vực đô thị        

TP. Hà Tĩnh 5663 0,9 16 95.060 7,6 1678 5941 

TX. Hồng Lĩnh 5855 1,0 6 37.720 3,0 644 6287 

Khu vực nông thôn        

Hương Sơn 110.415 18,4 32 115.910 9,3 105 3622 

Đức Thọ 20.249 3,4 28 104.750 8,4 517 3741 

Vũ Quang 63.821 10,6 12 29.760 2,4 47 2480 

Nghi Xuân  22.004 3,7 19 97.290 7,8 442 5121 

Can Lộc 30.248 5,0 23 130.030 10,4 430 5653 

Hương Khê 126.350 21,1 22 102.000 8,2 81 4636 

Thạch Hà 35.443 5,9 31 131.560 10,5 371 4244 

Cẩm Xuyên 63.928 10,7 27 142.300 11,4 223 5270 

Kỳ Anh* 104.143 17,4 33 181.380 14,5 174 5496 

Lộc Hà 11.663 1,9 13 81.350 6,5 698 6258 

* Huyện Kỳ Anh được tách thành huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, phân bố giữa thị xã và huyện không có 

Nguồn: Thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 

                                           
2 https://www.citypopulation.de/Vietnam.html 
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 Mật độ dân số chung là 208 người/km2, nhưng bảng 2.3, và bản đồ địa lý 2.2 và 2.3 chỉ ra một số hình thức phân bố dân 
số khác biệt nhau, sẽ có phương thức thích ứng BĐKH, cũng những chiều hướng phát triển và quản trị khác. 

 Rõ ràng là phần lớn dân số Hà Tĩnh (~ 80%) tập trung ở vùng đồng bằng, phản ánh rõ ràng về sự phân bố của diện tích 
trồng lúa nước, vị trí của trung tâm tỉnh và đường quốc lộ. Mật độ dân số của các đơn vị cấp huyện từ gần 170 người/km2 ở 
trung tâm tỉnh và 50-80 người/km2 là mật độ thấp nhất khu vực các huyện nông thôn. Có thể, dân số vùng đồng bằng chịu 
ảnh hưởng nhất bởi một số hiện tượng khí hậu cực đoan - bão nhiệt đới, triều cường, xâm nhập mặn. 

 Bản đồ 2.3 (mật độ dân số cấp xã) và bản đồ 2.4 (phân bố nông thôn và thành thị) chỉ ra các khu vực tập trung dân cư 
khác nhau được thấy ở thượng nguồn sông Ngàn Sâu, cũng là hành lang của đường quốc lộ, và trong lưu vực sông Ngàn Phố ở 
phía bắc của tỉnh, trong hành lang với nước Lào. 

Bản đồ 2.2: Mật độ dân số cấp huyện, tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 

 

Bản đồ 2.3: Mật độ dân số của Hà Tĩnh, theo xã năm 2001 

 

 Có nhiều xã đông dân cư nhưng diện tích nhỏ ở đồng bằng đối lập với các huyện dân cư thưa thớt nhưng diện tích lớn ở 
vùng cao. Ở huyện Hương Khê, mật độ dân cư trung bình ít hơn 50 người/km2. Tất nhiên, điều này cho thấy diện tích rừng 
lớn không có người sinh sống ở huyện vùng cao. Dân cư khá tập trung ở lưu vực sông hoặc các tuyến giao thông. Trong khi ở 
các tỉnh khác, các huyện miền núi có nhiều dân tộc thiểu số, thì ở Hà Tĩnh, trên 98% là dân tộc Kinh (xem bản đồ dưới). Người 
dân sống ở thung lũng hẹp dễ bị lũ quét và rét bất thường, và ở dốc núi cao thì dễ bị lở đất, hạn hán, nhiệt độ cao và gió nóng 
từ Lào.   

 Hai huyện thị là Hà Tĩnh và Hồng Lĩnh, chiếm tương ứng 7,6% và 3% tổng dân số. Nhìn chung, khoảng 16% dân số của 
tỉnh là ở thành phố, trong đó có các trụ sở của huyện, và 84% ở nông thôn (Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, 2015). 
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Bản đồ 2.4: Phân bố dân cư nông thôn và thành thị ở tỉnh Hà Tĩnh 

 

2.1.3.2. Xu hướng dân số  

 Dân số Hà Tĩnh dao động suốt 15 năm qua. Từ năm 2000 đến 2010, dân số giảm từ 1.273 triệu xuống còn 1.223 triệu (-
0,36%), chủ yếu do di cư lao động sang các tỉnh khác ở Việt Nam và ra nước ngoài (Hình 2.1). Trừ số lượng di cư trong suốt 
giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng dân số là 0,8%/năm. 

Hình 2.1: So sánh tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm ở Quảng Bình, Hà Tĩnh,  
khu vực ven biển Bắc Trung Bộ và Việt Nam, giai đoạn 1995-2011 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê  

Từ năm 2010 đến 2013, dân số tăng trưởng trở lại lên mức 1.249 triệu, chủ yếu do xây dựng khu công nghiệp ở Kỳ Anh và 
thành phố Hà Tĩnh tiếp tục phát triển, nhưng tốc độ chỉ khoảng 0,6%/năm3.  

Tốc độ phát triển dân số trong tỉnh khác nhau. Dân số thành thị tăng khoảng 21% từ năm 2006 đến năm 2014, trong khi dân 
số nông thôn giảm 2% trong cùng kỳ. Trong một vài năm gần đây, tốc độ tăng là 1,3%/năm trong khi dân số nông thôn, đặc 
biệt là Vũ Quang, Hương Sơn và Đức Thọ, tiếp tục giảm.  

Hình 2.2: Tốc độ tăng dân số ở Hà Tĩnh, theo các huyện giai đoạn 2006-2015 

 

Nguồn: Báo cáo phát triển kinh tế-xã hội Hà Tĩnh, 2006-2015 

                                           
3 Các hình vẽ cho năm 2011, 2013 được trích từ trang web của Tổng cục Thống kê.  0,42- 0,48% pa https://www.gso.gov.vn 
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 Hà Tĩnh là một trong những tỉnh có tỷ lệ di cư lao động nhiều nhất cả nước. Từ năm 2006 đến 2010, hơn 51.000 người di 
cư khỏi tỉnh để tìm việc làm, chiếm khoảng 10% lực lượng lao động. Khoảng 35.000 người trong số những người di cư này 
tham gia chương trình hợp tác quốc tế của Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội về hỗ trợ lao động di cư, từ 2001-2010, 
16.000 người thuộc diện di cư tự phát (phỏng vấn Bộ LĐTBXH). Năm 2010 ước tính tiền gửi từ lao động di cư chiếm 1/3 thu 
nhập từ xuất khẩu của tỉnh. Khoảng một nửa di cư đến thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hoặc Hà Nội, nửa khác đi nước ngoài 
đến Châu Á (Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản) hay các nước Ả rập (Libya, Saudi Arabia, Qatar) (Hình 2.1). Trên 
80% lao động di cư ra ngước ngoài đến từ 5 huyện đồng bằng: Kỳ Anh, Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên và Thạch Hà (Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 2012). Những huyện này đông dân cư, nhưng không phải là những huyện có tỷ lệ nghèo cao 
nhất. Không có dữ liệu về người di cư trở lại hoặc là sự bảo đảm nghề nghiệp cũng như các hoạt động kinh tế của họ.  

 Cùng thời gian, khu công nghiệp Vũng Áng thu hút lao động từ nhiều vùng của Việt Nam, thậm chí cả lao động người 
nước ngoài. Trong khoảng 40.000 việc làm thì một nửa do người dân ở tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 8.000 lao động từ Đài Loan, 
Trung Quốc và Hàn Quốc, số còn lại từ những vùng khác của Việt Nam. Rất nhiều công việc trong ngành xây dựng và công việc 
này sẽ chấm dứt khi giai đoạn xây dựng cơ bản kết thúc.  

 Vì vậy, áp lực lên tài nguyên thiên nhiên từ tăng trưởng dân số hiện nay là không nghiêm trọng, nhưng khó có thể dự 
đoán kịch bản tương lai, đặc biệt là tương lai xa. Tuy nhiên, để tương thích với dự báo biến đổi khí hậu được sử dụng trong 
nghiên cứu này (xem chương 6) cần lưu ý rằng tỷ lệ tăng trưởng hiện thời xấp xỉ ~ 0,4%/năm, có nghĩa là dân cư của tỉnh sẽ 
tăng lên 1.336.811 người vào năm 2030, lên đến 1.447.919 người vào năm 2050 và đến 1.767.786 người vào năm 2100. Dễ 
nhận thấy là, nếu tăng trưởng dân số tiếp tục trong bối cảnh mô hình địa lý như hiện nay, thì đa phần dân số gia tăng tập 
trung ở đồng bằng, đặc biệt là ở khu vực đô thị, với cái giá phải trả là đất nông nghiệp.   

2.2.4. Các nhóm dễ tổn thương 

2.1.4.1. Người nghèo 

 Nghèo là một trong những yếu tố chính của tính dễ bị tổn thương của các hộ và cộng đồng trước biến đổi khí hậu, và 
năng lực thích ứng của họ4. Nghèo mang tính đa diện5, các khía cạnh khác của nghèo giúp xác định tính dễ bị tổn thương của 
con người trước những yếu tố áp lực khác nhau do biến đổi khí hậu mang lại. Khung sinh kế (DFID, 2001) đưa ra cơ sở hữu 
ích nhằm đánh giá tình trạng nghèo trong bối cảnh thích ứng dựa vào hệ sinh thái, trong đó xác định 5 lĩnh vực cần cân nhắc: 
tự nhiên, vật chất, con người, tài chính và xã hội. Do vậy, nghèo được định dạng bởi: thiếu khả năng tiếp cận đến tài nguyên 
thiên nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái; nơi ở tồi tàn, địa bàn vùng sâu vùng xa thiếu hạ tầng thiết yếu, thiếu công cụ thiết yếu; 
thiếu lao động trong hộ gia đình; thiếu khả năng tiếp cận tín dụng và thiếu dự trữ thức ăn và tài chính để phục hồi sau cú sốc; 
và thiếu mạng lưới xã hội hỗ trợ và cam kết chính trị. Do một số thước đo nghèo đã được giảm, do vậy mà áp lực lên hệ sinh 
thái tự nhiên thường gia tăng, gây nên suy thái, đến lượt mình suy thoái lại làm gia tăng tính tổn thương của con người trước 
biến đổi khí hậu, và gia tăng khả năng tái nghèo.     

 Như chỉ rõ ở trên, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam, với 23,1% dân số xếp loại nghèo năm 2010 so 
với mức trung bình của cả nước là 14,2%, và 20,4% ở khu vực Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, số hộ “cận nghèo” còn nhiều hơn nữa. 
Năm 2013, khi 14,2% số hộ là “nghèo”, thì có 15,3% số hộ là “cận nghèo” (2013). Tổng số 29,5% là khá cao - so với tổng số 
của cả nước là 18%. Thêm nữa, tỷ lệ cao này lại kéo dài dai dẳng - trong khi một số hộ có thể thoát “nghèo” hoàn toàn, một số 
ít hơn thoát khỏi “cận nghèo” thì hộ cận nghèo lại đứng trước nguy cơ tái nghèo. Điều được công nhận rộng rãi là hiện tượng 
khí hậu cực đoan và biến đổi khí hậu chính là kiểu nguyên nhân gây áp lực khiến người dân tái nghèo, nhưng lại thiếu dữ liệu 
của tính thể hiện điều này. Bảng 2.4 so sánh số hộ nghèo và cận nghèo trong 3 năm, cho thấy số hộ nghèo giảm đáng kể, trong 
khi số hộ cận nghèo dường như không thay đổi.   

 Lý do nghèo ở Hà Tĩnh là khoảng cách xa các trung tâm kinh tế chính là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, và 
liên quan hơn đến nghiên cứu này, đó là điều kiện khí hậu khốc liệt. Vùng này phải đối mặt với nhiều cơn bão lớn, ngập lụt 
xảy ra thường xuyên, và phải gánh chịu cả những đợt rét cắt da cắt thịt vào mùa đông và những đợt nóng khủng khiếp vào 
mùa hè.  

 Bảng 2.4: Hộ nghèo và cận nghèo ở Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2013 

Tình trạng 
2011 2012 2013 

Số hộ % Số hộ % Số hộ % 

Nghèo 80180 23,9 54449 17.4 45767 14,2 

Cận nghèo 57521 16,5 57252 16.2 53547 15,3 

Tổng 137701 40,4 111701 33.6 99314 29,5 

Nguồn: Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững 2013 

 Ở Hà Tĩnh, tỷ lệ nghèo cao nhất ở vùng núi và các huyện ven biển, và thấp nhất ở khu vực trồng lúa đông dân cư. Bản đồ 
2.5 thể hiện dữ liệu sẵn có tốt nhất, nhưng từ năm 2003. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng của sự nghèo vẫn cao nhất ở đồng 
bằng, do mật độ dân số. 

                                           
4 Ở Việt Nam, "nghèo" do hai bộ đo lường có sử dụng các cấp và các ngưỡng khác nhau: Tổng cục thống kê (GSO) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư với chuẩn 
nghèo thức ăn và chuẩn nghèo nói chung; và Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội với chuẩn nghèo thực tế. Cả hai đều dựa trên thu nhập hay tương 
đương thu nhập. Mặc dù Tổng cục thống kê sử dụng phương pháp luận được quốc tế công nhận, nhưng phương pháp do Bộ Lao động, Thương Binh và 
Xã hội sử dụng lại được xem là chuẩn nghèo chính thức (UNDP 2012a, p: 3).   
5 Từ năm 2016-2020, Việt Nam sẽ áp dụng một thước đo quốc gia về nghèo đa chiều, dựa trên phương pháp Alkire-Foster, cho thấy những người dân 
nghèo thiệt thòi phải đối mặt với 5 lĩnh vực: i) điều kiện sống; ii) mức độ thu nhập; iii) tiếp cận y tế và giáo dục; iv) tiếp cận thông tin; và v) tiếp cận bảo 
hiểm và trợ giúp xã hội.  
( http://www.mppn.org/mppn_news/vietnam-moves-to-multidimensional-approach-to-poverty-reduction). 

 

http://www.ophi.org.uk/policy/alkire-foster-methodology/
http://www.mppn.org/mppn_news/vietnam-moves-to-multidimensional-approach-to-poverty-reduction
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 Nghèo thường là hiện tượng phổ biến ở khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa - các huyện nằm trong đất liền là Hương 
Khê, Vũ Quang và Hương Sơn. Dân tộc thiểu số được cho là có tỷ lệ nghèo cao nhất, nhưng số người thuộc dân tộc thiểu số ở 
Hà Tĩnh lại thấp (xem dữ liệu dưới đây) và không có dữ liệu tổng hợp về nghèo đói của tỉnh thể hiện điều này. Nghèo đói cũng 
phổ biến nhất ở các hộ nông dân và hộ đánh cá (xem dưới đây). Theo người cung cấp thông tin của chính phủ, dữ liệu hiện 
thời chưa phản ánh đúng số lượng hộ nghèo, đáng chú ý nhất là cộng đồng ngư dân là một phần của các xã ven biển sung túc 
nhất. Nhưng lại thiếu dữ liệu hỗ trợ nhận định này. 

 Nguyên nhân chính của tình trạng nghèo ở Hà Tĩnh là:   

• Thiếu phương tiện sản xuất, bao gồm cả tiếp cận đất canh tác tốt  

• Tín dụng bị hạn chế  

• Tỷ lệ phụ thuộc cao (nhiều trẻ em/người già/người ốm yếu trong khi có ít số người lao động) 

• Thiếu giáo dục và kỹ năng 

• Thiếu cơ hội nghề nghiệp 

Tỷ lệ thất nghiệp xấp xỉ 4% trong lực lượng lao động (2010).  

 Trong khi đó ở Việt Nam, tỷ lệ nghèo đặc biệt cao hơn ở các hộ theo chế độ mẫu hệ, nhưng lại thiếu dữ liệu này ở tỉnh Hà 
Tĩnh. 

Bản đồ 2.5: Tỷ lệ nghèo các xã ở Hà Tĩnh (% hộ nghèo) năm 2003 

 

Nguồn: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, năm 2015 

 Giảm nghèo 

 Số liệu gần nhất về giảm nghèo ở Hà Tĩnh, chỉ ra tỷ lệ nghèo giảm từ 23,9% năm 2010, xuống 5,8% năm 2015. Tỷ lệ cận 
nghèo giảm từ 17,6% to 8,9% cùng kỳ (Phỏng vấn cán bộ Bộ LĐTBXH).  

 Giảm nghèo ở Hà Tĩnh cũng như những nơi khác của Việt Nam, giảm nghèo chủ yếu bởi tăng trưởng kinh tế và tái cấu 
trúc lĩnh vực nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nhưng còn có nhiều chương trình giảm nghèo mục tiêu khác, điển 
hình là Chương trình Mục tiêu quốc gia về Phát triển kinh tế - xã hội ở các xã dễ bị tổn thương nhất ở khu vực miền núi và dân 
tộc thiểu số ở Việt Nam, Chương trình 135 pha I-III (1998-2015) và Nghị quyết 30a về Giảm nghèo nhanh và bền vững (2009 
- 2020). 

 Tất cả 7 xã có đồng bào thiểu số ở Hà Tĩnh đều nằm trong chương trình 135, không kể sự đầu tư lớn những vấn đề chính 
về sản xuất kinh tế bền vững vẫn không được giải quyết (Phỏng vấn ban dân tộc miền núi - văn phòng UBND tỉnh). 

 Giảm nghèo ở Hà Tĩnh được xây dựng qua việc phát triển và thúc đẩy các mô hình kinh tế hộ gia đình, với hơn 9000 mô 
hình đang hoạt động. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, và thủy sản, 15 mô hình đã được xây dựng, bao gồm 6 mô hình 
trồng trọt, 8 mô hình chăn nuôi và 1 mô hình làm nước mắm. UBND tỉnh có báo cáo chỉ ra những mô hình này đã tạo ra hơn 
500 việc làm cho người nghèo và đưa 488 hộ thoát nghèo. Tuy nhiên, không có thông tin rõ ràng là BĐKH có được cân nhắc 
trong quá trình xây dựng những mô hình này hay không (Báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2016). Chương trình thực hiện Nghị 
quyết 30a hỗ trợ các xã ở huyện Vũ Quang và Hương Khê.   

 Nghị quyết 80/NQ-CP2011 xây dựng chính sách thúc đẩy giảm nghèo ở những vùng nghèo nhất của cả nước, đặt mục 
tiêu giảm nghèo hàng năm là 4% trong giai đoạn 2011-2020, so với mục tiêu quốc gia là 2%. Chương trình mục tiêu quốc gia 
về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 thực thi chính sách cải thiện sinh kế và hạnh phúc cho người nghèo, đặc biệt là 
người nghèo ở vùng núi và vùng dân tộc thiểu số. 

 Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn mới liên bộ (2010-2020), do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chủ trì, không lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu hay quản lý rủi ro thiên tai trong các kế hoạch cấp xã, cho dù có 
một vài mục tiêu về môi trường.   

 Do nghèo là một yếu tố quyết định của tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và cả năng lực thích ứng, tỷ lệ nghèo 
giảm có thể là tin tốt lành. Tuy nhiên, sự giàu có của các hộ ngày càng gia tăng có thể làm tăng sử dụng không bền vững tài 
nguyên và do vậy làm tăng tính dễ bị tổn thương trước tác động cụ thể của biến đổi khí hậu. Cần có thêm nghiên cứu để hiểu 
được mối quan hệ giữa giảm nghèo và tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu có liên quan đến hệ sinh thái ở cấp tỉnh.  
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2.1.4.2. Dân tộc thiểu số  

 Người Kinh chiếm áp đảo trong tổng số dân Hà Tĩnh; năm 2015 chỉ có 0,16% là dân tộc thiểu số, với 1972 người ở 492 
hộ gia đình. Bảng 2.5 thể hiện các dữ liệu dân số hiện có và cho thấy các nhóm dân tộc thiểu số sống ở 7 thôn ở 7 xã trong 3 
huyện là Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang, lần lượt chiếm 0,5%, 1,4% và 0,8% dân số của huyện.  

Bảng 2.5: Dân số thuộc dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh năm 2015 

Huyện Xã Thôn Nhóm6 
Dân số 

Huyện Số hộ Số dân % 

Hương Sơn Sơn Kim 1 Đại Kim Dao  77 245  

 Sơn Kim 2 Thượng Kim Dao  91 384  

    115.910 168 629 0,5 
Hương Khê Hương Trạch Lòi Sim Mường  125 476  

 Hương Liên Rào Tre Chứt  34 137  

 Phú Gia Phú Lâm Lào  61 256  

 Hương Vinh Giàng Chứt  11 31  

    102.000 231   
Vũ Quang Hương Quang Kim Quang Lào 29.760 93 443 0,8 

Tổng 7 7 4  492 1972  

Nguồn: Phòng Dân tộc, UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2015 

 Có tổng số 34 dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh, nhưng chỉ có 4 trong số đó là “sống theo nhóm” và được Ủy ban dân tộc7 thuộc 
UBND tỉnh quan tâm. Đông đảo nhất là dân tộc Mường nói tiếng Việt, gắn bó và hòa nhập tốt với người Kinh. Dân tộc này có 
hơn 1,2 triệu người trên khắp cả nước8, nhưng chưa đến 500 người Mường ở Hà Tĩnh, phần lớn ở huyện Hương Khê. Người 
Dao thuộc dân tộc H’mông, với tổng số hơn 700.000 người trên khắp cả nước, nhưng chỉ có 630 người ở Hà Tĩnh, chủ yếu ở 
huyện Hương Sơn. Người Lào thuộc nhóm nói tiếng Tai-Kadai; như cái tên đã nói lên, dân số chính là ở nước láng giềng Lào, 
nhưng chỉ có khoảng 14.000 người sống ở Việt Nam. Họ đại diện cho nhóm dân tộc thiểu số lớn nhất ở Hà Tĩnh, với khoảng 
700 người ở Vũ Quang và Hương Khê. Cả ba nhóm dân tộc thiểu số này hòa nhập tốt với người Kinh, có nền tảng giáo dục tốt 
và tham gia sâu vào sản xuất thương mại và tổ chức khác (Ủy ban dân tộc, UBND xã).   

Nhóm thứ tư, người Chứt về mặt ngôn ngữ cũng liên quan đến người Kinh, nhưng trên cả nước chỉ có khoảng 6.000 

người và sống theo cách truyền thống hơn, tách biệt hơn. Khoảng 170 người ở 40 hộ sống ở hai thôn ở huyện Hương Khê, gần 

với trung tâm khác của người Chứt ở phía bắc Quảng Bình. Cách đây khoảng 40 năm, nhóm dân tộc này ở Hà Tĩnh sống theo 

cách bán du canh du cư ở khu vực rừng núi, du canh và thu lượm lâm sản, nhưng đã ổn định cuộc sống lâu dài ở các thôn gần 

với trung tâm xã và được giao đất canh tác. Họ vẫn thu lượm lâm sản khi có người mua. Họ là đối tượng của nhiều chương 

trình khác nhau của chính phủ, trong đó có cả bao cấp thức ăn. Mặc dù có những chương trình này, tỷ lệ nghèo ở dân tộc Chứt 

vẫn được cho là 100%. Tiền trợ cấp nay dành cho cho đối tượng là người Chứt trẻ kết hôn với người Kinh. Đây là cách được 

cho là để giảm nghèo, nhưng lại đe dọa đến tính đồng nhất của người Chứt.    

2.1.4.3. Sinh kế và tính dễ tổn thương 

 Sinh kế phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên sẽ dễ bị tổn thương hơn trước biến đổi khí hậu. Đặc biệt là ngư nghiệp và 
nông nghiệp. Hơn nữa, sinh kế của một gia đình càng ít đa dạng thì họ lại càng dễ bị tổn thương bởi nếu một sinh kế bị tác 
động của biến đổi khí hậu thì họ thiếu sinh kế thay thế.   

 Hiện thiếu nghiên cứu chi tiết về mối quan hệ giữa sinh kế, cái nghèo và tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu ở 
Hà Tĩnh. Tuy nhiên, phải công nhận rằng việc làm hay sinh kế phụ thuộc vào tài nguyên tái tạo (nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp) dễ bị tổn thương hơn trước biến đổi khí hậu do nguồn tài nguyên mà nó phụ thuộc vào vốn đã dễ bị tổn thương - 
trước hạn hán, bão táp, ngập lụt, sâu bệnh, gió… Chương 5 xem xét sinh kế ở Hà Tĩnh trong bối cảnh có khoảng 30 hệ thống 
sinh thái - xã hội. Hệ thống sinh thái - xã hội này, đến lượt mình, lại là cơ sở để đánh giá rủi ro, độ nhạy cảm và tính dễ bị tổn 
thương của tỉnh. 

 Một nghiên cứu tổng thể về thị trường lao động và việc làm ở Hà Tĩnh được thực hiện năm 2016, nhưng dữ liệu về việc 
làm và sinh kế hiện có cho nghiên cứu này rất hạn chế (phỏng vấn cán bộ Sở LĐTBXH). Lực lượng lao động, được tính từ 15 
tuổi9 trở lên, có tổng số 643.928 lao động, chiếm 52% dân số. Thông tin có từ năm 2009, chia lực lượng lao động của tỉnh ra 3 
khu vực chính. Dĩ nhiên điều này dễ gây ra sự mơ hồ cho nhiều mức độ quan trọng cho sự hiểu biết tính dễ tổn thương BĐKH. 
Hơn 56% lực lượng lao động đã gắn với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, các hoạt động có rủi ro liên quan đến các 
hiện tượng và sự thay đổi của khí hậu. Các lĩnh vực khác là công nghiệp (gồm khai thác khoáng sản, chế biến và xây dựng – 
13,8%, và 29% cho các lĩnh vực khác. Khoảng 8% lực lượng lao động được sử dụng trong các lĩnh vực của Nhà nước và số còn 
lại thuộc lĩnh vực tư nhân và hộ gia đình, một phần từ 285 người làm việc cho công ty nước ngoài. Hơn 60% lực lượng lao 
động không qua đào tạo nghề. Nhiều người trong số này được trả lương và như vậy sinh kế của họ ít tổn thương đến các hiện 
tượng và thay đổi của khí hậu.   

 

                                           
6   Nhiều nhóm dân tộc thiểu số có nhiều hơn một tên gọi. Dân tộc  Dao, còn được gọi là Yao hay Miên, người Kinh hay gọi là “Mán”, được thể hiện trong 
báo cáo của Sở Lao động, Thương Bình và Xã hội.      
7 UBND tỉnh Hà Tỉnh chỉ có một Ủy ban dân tộc nhỏ, với 3 cán bộ, không phải là Ủy ban thuộc Ủy ban dân tộc mà các tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số hơn 
đều có.  
8Tất cả các số liệu về dân số quốc gia đều được lấy từ năm 2009.   
9  Theo định nghĩa của Tổ chức Lao động Quốc tế, không có giới hạn cao nhất cho tuổi lao động.  
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2.3. Kết luận 

 Chương này đã đánh giá và sơ đồ hóa các dữ liệu xã hội chủ chốt có liên quan đến biến đổi khí hậu và thích ứng với biến 
đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái, ở cấp tỉnh Hà Tĩnh: dân cư và các nhóm dễ bị tổn thương, nghèo và sinh kế.  

 Mật độ dân số đông nhất ở Hà Tĩnh tập trung vào vùng đồng bằng ven biển. Ở đây cũng là nơi quy tụ của nhiều người 
nghèo nhất, những người trực tiếp hứng chịu hậu quả của nhiều hiện tượng khí hậu khắc nghiệt của vùng. Nhưng ở vùng 
đồng bằng, người dân lại có được phương tiện truyền thông, hạ tầng, tiếp cận thị trường và dịch vụ tốt nhất, có được sinh kế 
thay thế quy mô lớn nhất và được hỗ trợ về mặt thể chế tốt nhất khi cần. Mặc dù dân số của tỉnh tăng chậm, nhưng tăng 
nhanh nhất lại ở vùng đồng bằng, nơi rủi ro cao nhất. Dân số không ngừng gia tăng cùng với sự gia tăng đô thị hóa, có thể làm 
trầm trọng thêm các vấn đề liên quan đến khí hậu - như ngập lụt hay nắng nóng. 

 Những người nghèo nhất và những người tách biệt nhất khỏi xã hội ở tỉnh Hà Tĩnh là những nhóm dân tộc thiểu số sống 
ở núi cao. Những người nghèo nhất đã được ổn định nơi ở cách đây vài thập kỷ và đang trong giai đoạn chuyển đổi từ sinh kế 
truyền thống phụ thuộc vào du canh và thu lượm lâm sản sang sinh kế hiện đại hơn dựa vào mùa màng và thương mại. Mặc 
dù vậy, họ lại cực kỳ dễ bị tổn thương trước các hiện tượng khí hậu, và các chương trình của chính phủ, mặc dù có thiện chí 
tốt, nhưng lại bỏ qua việc cho nhóm người này tham gia lập kế hoạch cho tương lai của chính họ, và thường làm tăng tính phụ 
thuộc, qua đó làm giảm năng lực thích ứng và sáng tạo. Tuy nhiên, dân số của nhóm người này lại rất nhỏ - và do vậy, họ 
không không yêu cầu được ưu tiên cao. Mặt khác, cần rất ít tài nguyên để giải quyết tính tổn thương cụ thể của họ đối với 
BĐKH.  

 Phần lớn lao động của Hà Tĩnh tham gia sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản - tất cả đều phụ thuộc vào tài 
nguyên thiên nhiên và tất cả đều dễ bị tổn thương, chỉ là ở mức độ nặng hay nhẹ, trước hiện tượng khí hậu cực đoan và biến 
đổi khí hậu.  

 Phân tích ban đầu này đề xuất, từ giác độ xã hội, cần ưu tiên đánh giá thôn và hoạt động thích ứng cho cộng đồng ngư 
dân được cho là nghèo ở đất liền dọc bờ biển. Mô tả tiếp theo trong chuỗi bài này xâu chuỗi vấn đề xã hội với các vấn đề kinh 
tế, sinh thái nhằm xây dựng, mô tả và sơ đồ hóa hệ thống sinh thái - xã hội của Hà Tĩnh và tìm hiểu tính dễ bị tổn thương chi 
tiết hơn. 
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CHƯƠNG 3  HỒ SƠ ĐIỀU KIỆN SINH THÁI CỦA HÀ TĨNH CHO ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG VÀ 
THÍCH ỨNG DỰA VÀO HỆ SINH THÁI  

3.1.  Giới thiệu  

 Báo cáo 1 giới thiệu khái niệm và phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương đối với thích ứng với biến đổi khí hậu dựa 
vào hệ sinh thái. Mô tả nhấn mạnh ý tưởng dự báo thích ứng dựa vào hệ sinh thái: cần hiểu rằng sinh thái, xã hội và nền kinh 
tế không thể tách rời. Hệ sinh thái tự nhiên là cơ sở của sự tồn tại của con người trên hành tinh này, và của tất cả hoạt động 
kinh tế của chúng ta. Tuy nhiên, những cơ sở sinh thái này đã và đang bị biến đổi sâu sắc và bị suy yếu ở nhiều nơi so với 
trạng thái ban đầu, do con người theo đuổi sinh kế của mình (các hoạt động kinh tế) theo nhiều cách không bền vững. Mặc dù 
biến đổi diễn ra không ngừng ở mọi hệ thống trên toàn cầu, nhưng hệ sinh thái lại có giới hạn sức chịu đựng trước những 
biến đổi đó, để không làm mất đi cấu trúc và chức năng thiết yếu của chúng, những cấu trúc và chức năng mà tất cả chúng ta 
đều phụ thuộc vào. Nay biến đổi khí hậu lại tăng thêm sức ép rằng còn người đã và đang tác động vào nhiều hệ thống tự 
nhiên, với nhiều hệ quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Thích ứng dựa vào hệ sinh thái xác định suy thoái hệ sinh thái là nguyên 
nhân chính của tính dễ bị tổn thương. Cần có hành động khẩn cấp để phục hồi những hệ thống tự nhiên này, nhằm giúp chúng 
ta duy trì được hệ thống kinh tế - xã hội, trước mắt là sự sinh tồn của chúng ta, trước những thách thức trong tương lai. 
Chúng ta cũng cần khai thác dịch vụ hệ sinh thái lành mạnh nhằm giúp chúng ta thích ứng với những biến đổi phía trước.   

 Để hiểu được những vấn đề và mối đe dọa gây nên bởi biến đổi khí hậu và đưa ra các giải pháp hữu hiệu, bền vững, các 
yếu tố kinh tế và xã hội cần được xem xét trong mối tương quan lẫn nhau trong một tổng thể. Do vậy, như đã chỉ ra trong Báo 
cáo 1, với đánh giá tính dễ bị tổn thương đối với thích ứng dựa vào hệ sinh thái này, đơn vị đánh giá “hệ thống sinh thái - xã 
hội” được định nghĩa như sau: “là những đơn vị địa - vật lý - sinh học phức hợp cùng với các chủ thể xã hội, thể chế và các hoạt 
động (kinh tế) của họ” 

 Tác động của biến đổi khí hậu do con người cảm nhận - trên góc độ sức khỏe, nơi cư trú của họ, và những người, cơ sở 
hạ tầng và dịch vụ mà họ phụ thuộc vào, nguồn tài nguyên thiên nhiên mà họ phụ thuộc, và những cách sinh kế khác của họ. 
Mức độ trầm trọng của tác động và khả năng đương đầu của con người cũng có thể cảm nhận được từ hiện trạng của chúng. 
Tương tự, thích ứng với biến đổi khí hậu hoàn toàn là một quy trình của nhân loại, gắn với bối cảnh sinh thái và cơ cấu kinh tế 
cụ thể. Đó chính là cách hiểu của con người về biến đổi khí hậu và ý nghĩa của biến đổi khí hậu với cuộc sống của họ, và thực 
hiện những thay đổi (với tầm nhìn tương lai, trong khuôn khổ các hoạt động của mình) cần để đảm bảo một thương lai bền 
vững cho gia đình và cộng đồng của họ. Đó là việc các chính phủ hỗ trợ những quy trình này và giải quyết nguyên nhân gốc rễ 
của tính dễ bị tổn thương. Do vậy, biến đổi khí hậu và hành động thích ứng của chúng ta là vấn đề xã hội thuần túy: con người 
là nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu, đồng thời cũng là nạn nhân của nó, và sẽ là đối tượng chính của thích ứng và giảm 
thiểu.   

 Chương 2 của báo cáo tỉnh Hà Tĩnh tập trung phân tích về con người, đặt câu hỏi nhóm nào là nhóm bị tổn thương nhiều 
nhất và vì sao. Theo cách này, tính dễ bị tổn thương có thể được hiểu là:  

“trạng thái của cá nhân, nhóm hay cộng đồng trên góc độ khả năng đương đầu và thích ứng với áp lực bên ngoài tác động đến 

sinh kế và hạnh phúc của họ. Nó được xác định bởi i) sự sẵn có của tài nguyên và; đặc biệt là bởi, ii) quyền của cá nhân và nhóm 

đối với những tài nguyên này”(Adger và Kelly 1999). 

 Chương 3 tập trung vào các hệ sinh thái ở Hà Tĩnh, đặt câu hỏi loại hệ sinh thái nào đang hiện diện, có bao nhiêu hệ sinh 
thái, và điều kiện của chúng như thế nào. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sinh kế và nền kinh tế khi đối 
mặt với biến đổi khí hậu, và cách thức tự thân các hệ sinh thái chịu tổn thương trước biến đổi khí hậu. 

 Chương này xem xét các thước đo sinh thái của thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở Hà Tĩnh, bao gồm các thông tin bối cảnh 
ở cấp tỉnh mà bất cứ cơ quan cấp tỉnh nào cũng cần phải lưu ý khi phân tích và lập kế hoạch thích ứng dựa vào hệ sinh thái 
hay thích ứng với biến đổi khí hậu. Nó cũng xem xét các thông số chính được sử dụng trong nghiên cứu này để xây dựng và 
mô tả hệ thống sinh thái - xã hội. Chương 2 (yếu tố xã hội); chương 3 và chương 4 (yếu tố kinh tế) sẽ kết hợp chúng với nhau, 
thể hiện phân loại hệ thống sinh thái - xã hội chính của Hà Tĩnh ở chương 5. Cũng như chương 2 và 4, hồ sơ về điều kiện sinh 
thái này dựa trên dữ liệu hiện có mà nghiên cứu này tiếp cận được từ các cơ quan khác nhau của tỉnh, cũng như từ các tài liệu 
tham khảo khác. 
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3.2. Tổng quan các yếu tố sinh thái chính cho đánh giá cấp tỉnh ở Hà Tĩnh 

 Phần này thể hiện thông tin nhằm trả lời những câu hỏi chính, thực tế về các vấn đề sinh thái của đánh giá tính dễ tổn 
thương trước biến đổi khí hậu và lập kế hoạch thích ứng cấp tỉnh. Phần này không cố gắng mô tả toàn bộ các vấn đề sinh thái 
của Hà Tĩnh. Nghiên cứu cấp tỉnh chỉ có ý định sử dụng nguồn thông tin thứ cấp. Trong khi nhiều câu hỏi thú vị liên quan có 
thể được đặt ra ở cấp tỉnh, thì chỉ có một số ít các vấn đề sinh thái với các dữ liệu đầy đủ toàn diện ở cấp này. Những yếu tố 
khác sẽ được xem xét ở đánh giá cấp thôn về tính dễ tổn thương và năng lực thích ứng thực tế cấp địa phương, được hỗ trợ 
bởi dữ liệu sơ cấp nếu cần. Mô tả này cố gắng “thể hiện không gian” - có nghĩa là, sơ đồ hóa các thông số được lựa chọn - 
nhằm góp phần sơ đồ hóa hệ sinh thái - xã hội, và giúp thông tin về lựa chọn các địa bàn cho phân tích thôn. 

Bảng 3.1: Phân tích sinh thái ở đánh giá cấp tỉnh và cấp thôn 

Đánh giá cấp tỉnh Đánh giá cấp thôn 

Dựa trên thông tin thứ cấp ở cấp tỉnh Dựa trên thông tin thứ cấp có sẵn ở địa phương, thông tin sơ 
cấp  và sự tham gia của các bên liên quan ở địa phương 

Tập trung vào phạm vi và cách hiểu rộng; lập thứ tự ưu tiên Tập trung vào quy hoạch và hành động 

Thể loại, phạm vi và điều kiện của hệ sinh thái chính được thấy 
trong tỉnh 

Thể loại, phạm vi và điều kiện của các hệ sinh thái địa phương 
trên địa bàn đánh giá thôn 

Hệ sinh thái đóng góp vào các ngành kinh tế chính/nền kinh tế 
của tỉnh, và hỗ trợ khả năng chống chịu cấp tỉnh như thế nào 

Hệ sinh thái địa phương hỗ trợ sinh kế và sức chống chịu ở địa 
phương như thế nào 

Tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu của hệ sinh thái Tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu của hệ sinh thái 

Hệ sinh thái được quản lý ở cấp tỉnh như thế nào Hệ sinh thái địa phương được quản lý bởi cộng đồng và các 
nhóm địa phương khác như thế nào 

 Một vài câu hỏi đơn giản hướng dẫn phân tích như sau:   

• Kiểu hệ sinh thái nào được thấy ở Hà Tĩnh?  
✓ Chúng ở đâu, có bao nhiêu hệ sinh thái và chúng đang ở điều kiện như thế nào? 
✓ Xu hướng phạm vi và điều kiện của chúng?  

• Hệ sinh thái hỗ trợ khả năng chống chịu ra sao? 
• Bản thân các hệ sinh thái dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu như thế nào?    
• Kết luận: (dựa trên phân tích xã hội và sinh thái) Cần tập trung vào điều gì trong đánh giá thôn.   

3.3.  Mô tả tự nhiên: địa hình, khí hậu và đất đai 

 Tỉnh Hà Tĩnh nằm ở ven biển Bắc Trung Bộ - Việt Nam trên diện tích gần 6.000 km2, ở vị trí 17° 53'50 -18° 45'40" vĩ độ 
Bắc và 105° 05'50" - 106° 30'20" kinh độ Đông. Hà Tĩnh giáp với Nghệ An ở phía Bắc và Quảng Bình ở phía Nam, nước Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào ở phía Tây và có 137 km bờ biển dọc Biển Đông. 

3.3.1. Địa hình 

 Dựa vào đặc điểm địa mạo và sinh thái, Hà Tĩnh có thể được chia thành 4 khu hay vùng sinh thái theo địa hình như sau: 

• Vùng núi: Vùng núi cao trên 700 m chiếm khoảng 64% diện tích của tỉnh, chủ yếu ở các huyện Hương Sơn, Hương 
Khê, Vũ Quang và phía tây của huyện Kỳ Anh.  

• Vùng trung du - đồi núi: Khu vực này chiếm khoảng 20% diện tích của tỉnh. Vùng đồi thấp hơn được bao quanh bởi 
các dải đất bằng phẳng như những tấm thảm hẹp 

• Vùng đồng bằng vùng trũng: Diện tích đồng bằng ở Hà Tĩnh chiếm khoảng 56.000 ha, chiếm khoảng 9% diện tích 
đất của tỉnh, bao gồm các huyện và thị xã từ thị xã Hồng Lĩnh đến huyện Kỳ Anh và một phần huyện Đức Thọ, và từ 
thị xã Đức Thọ đến thị xã Hồng Lĩnh. Độ cao dưới 5 m, nghiên dần từ phía tây sang phía đông. Đồng bằng hẹp, với 
đất đai màu mỡ. Bởi vậy, phần lớn đồng bằng được chuyển thành đất trồng lúa. 

• Vùng ven biển: Tổng diện tích vùng ven biển chiếm khoảng 40.000 hecta (xấp xỉ 7% diện tích đất của tỉnh) chạy từ 
huyện Nghi Xuân đến huyện Kỳ Anh. Địa hình dốc từ phía tây về phía đông, với độ cao dưới 4 m. 

 Tỉnh cũng có một số đảo, như Hòn Nom, Hòn Lập, Hòn Én, Hòn Bớc, Hòn Chim và Sơn Dương. Tất cả những đảo này đều 
cách bờ biển 2 - 5 km.  
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Hình 3.1: Bản đồ độ cao của Hà Tĩnh 

 

3.3.2. Đất 

 Đất ở Hà Tĩnh bắt nguồn và phân bổ thành những con đường chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Đất rất đa dạng với 
8 nhóm, đó là: đất cát (Arrenosols), đất phèn (salic Thionosols), đất phù sa (Fluvisols), đất suy thoái (Acrisols), đất đỏ vàng 
(Ferrasols), đất alit vùng núi (Alisols), đất bồi đắp và đất đá bị xói mòn. Nhìn chung, đất đỏ vàng và đất phù sa chiếm ưu thế, 
lần lượt chiếm 51,6% và 17,73% diện tích của tỉnh. Đất đỏ vàng bắt nguồn từ đá phiến, với đặc điểm là có màu đỏ vàng. Loại 
đất này dày nên thích hợp cho nhiều loại cây, và thường tốt cho lớp phủ thực vật tự nhiên. Do các loại đất này cũng phù hợp 
với nhiều cây trồng khác nhau, đặc biệt là cây lâu năm, và có tiềm năng mang lại sản lượng cao, nên diện tích hệ sinh thái tự 
nhiên phát triển trên nền đất này cũng là một trong những khu vực đầu tiên được chuyển đổi thành đất nông nghiệp. 

Hình 3.2: Các loại đất ở Hà Tĩnh 

 

Nguồn: Lê Văn Thăng, 2016 

 

3.3.3. Khí hậu 

  Khu vực này có khí hậu gió mùa với lượng mưa rất lớn, đặc biệt là vào mùa hè và mùa thu. Lượng mưa trung bình ở tỉnh 
Hà Tĩnh dao động trong khoảng 2.300 - 3.000 mm10. Lượng mưa cao nhất hầu hết tập trung ở đồng bằng ven biển. Mùa mưa 
kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4. Thỉnh thoảng, mùa mưa bắt đầu sớm vào tháng 4; tuy 
nhiên bị ngắt quãng vào tháng 6 và tháng 7 do tác động của gió tây khô nóng. Tỷ lệ nước bốc hơi trung bình hàng năm trong 
khoảng 800 - 1.100 mm. Ở hầu hết các tháng, lượng bốc hơi không vượt quá 100 mm, từ tháng 6, 7 và 8 là những tháng nóng 
nhất trong năm (ISPONRE, 2009). 

 

 

                                           
10 Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (2009): Báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu ở tỉnh Hà Tĩnh. 
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3.1.3.1. Nhiệt độ 

 Theo số liệu từ 1958 đến 2007 tại các trạm Hà Tĩnh, Hương Sơn và Kỳ Anh, nhiệt độ trung bình giai đoạn 2001-2007 là 
24.5°C. Con số này cao hơn giai đoạn 1961-1970 là 0,5-0,8°C, và cao hơn 0,3-0,6°C  giá trị trung bình trong giai đoạn 1981-
1990 (Bảng 3.2). Mùa hè trở nên nóng hơn khoảng 0.3-1.6°C từ các năm nghiên cứu. Mùa đông cũng trở nên ấm hơn. Nhiệt 
độ trung bình mùa đông giai đoạn  2001-2007 là cao hơn 0,6-1,2°C mùa đông giai đoạn1961-1970. 

Bảng 3.2: Nhiệt độ thay đổi qua từng giai đoạn ở Hà Tĩnh 

Thông số Trạm 1958 - 1960 1961 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2007 

Nhiệt độ 
trung bình 
(0C) 

TP. Hà Tĩnh - 23,8 23,8 23,9 24,3 24,5 

Hương Khê - 23,5 23,5 23,9 24,2 24,3 

Kỳ Anh - 24,0 24,2 24,3 24,5 24,6 

Nhiệt độ cao 
nhất (0C) 

TP. Hà Tĩnh - 38,8 39,1 39,8 40,1 40 

Hương Khê - 39,4 41,2 41,1 41,8 41 

Kỳ Anh - 38,6 39,5 39,4 38,9 38,9 

Nhiệt độ thấp 
nhất (0C) 

TP. Hà Tĩnh - 8,1 7,9 7,9 7,8 9 

Hương Khê - 4,4 4,6 5,8 4,5 8,5 

Kỳ Anh - 8,9 7,9 8,2 8,8 10,4 

Nguồn: Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;  ISPONRE, 2009 
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Bảng 3.3: Tóm tắt thông tin khí hậu ở các trạm khí tượng Hà Tĩnh 

 

Yếu tố Trạm T1 T2 T3 T4 T4 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
Tổng hàng 

năm 

Số giờ nắng trung bình 
(giờ) 

Hương Sơn 65,4 50,8 73,5 132,9 202,1 17,3 199,8 149,1 140,1 119,0 82,9 75,1 1.463,0 
TP.  Hà Tĩnh 75,5 51,0 74,4 136,2 216,8 206,6 226,7 189,0 155,9 134,2 95,7 78,9 1.624,6 
Hương Khê 67,0 49,7 76,9 131,6 179,3 180,0 203,0 160,9 120,5 99,3 73,6 58,5 1.371,6 
Kỳ Anh 77,7 58,5 92,9 150,1 219,7 217,8 237,8 192,3 162,2 125,9 82,4 73,2 1.657,9 

Nhiệt độ trung bình (oC) 

Hương Sơn 16,9 17,8 20,6 24,4 27,4 28,6 28,7 27,8 25,7 23,6 20,4 17,7 23,3 
TP.  Hà Tĩnh 17,7 18,4 20,8 24,5 27,8 29,5 29,7 28,7 26,8 24,4 21,5 18,7 24,1 
Hương Khê 18,0 19,0 21,6 25,1 27,6 28,9 29,1 28,0 26,1 24,0 21,2 18,8 24,0 
Kỳ Anh 17,9 18,7 21,0 24,7 28,0 29,7 29,9 28,9 26,9 21,7 21,7 18,8 23,5 

Lượng mưa trung bình 
(mm) 

Hương Sơn 6,3 57,8 67,4 126,1 199,8 163,3 144,2 261,5 537,7 445,2 226,3 88,1 2.383,7 
TP.  Hà Tĩnh 98,5 66,1 59,5 72,4 150,8 133,6 127,6 228,9 503,4 693,9 341,4 164,1 2.634,4 
Hương Khê 41,9 47,5 62,9 94,4 213,5 162,3 144,1 294,6 491,4 549,1 190,5 71,8 2.358,5 
Kỳ Anh 109,4 73,3 59,2 57,8 155,4 128,9 98,8 234,9 563,8 749,0 417,0 205,9 2.842,1 

Bốc hơi trung bình (mm) 

Hương Sơn 32,2 27,6 41,4 71,0 133,3 178,1 218,7 150,7 68,1 46,6 34,3 34,5 1.036,5 
TP.  Hà Tĩnh 35,1 27,4 35,6 55,0 95,5 122,3 137,7 100,8 63,9 55,5 49,8 45,2 820,7 
Hương Khê 37,4 32,4 48,6 72,9 112,4 135,9 163,1 106,7 62,2 52,5 47,3 41,9 907,9 
Kỳ Anh 41,4 32,0 44,1 65,1 122,9 178,3 208,6 152,1 78,1 64,6 60,3 53,2 1.094,9 

Độ ẩm tương đối trung 
bình (%) 

Hương Sơn 90 91 90 86 79 75 71 78 87 89 90 90 85 
TP.  Hà Tĩnh 91 92 92 88 81 77 74 80 87 89 89 88 86 
Hương Khê 91 91 90 86 80 78 74 81 87 88 88 89 85 
Kỳ Anh 90 92 91 87 89 74 70 76 82 88 88 88 84 

Tốc độ gió trung bình 
(m/s) 

Hương Sơn 1,9 1,0 1,1 1,3 1,9 2,7 3,2 2,2 1,1 0,8 0,7 0,7 1,5 
TP.  Hà Tĩnh 1,8 1,6 1,4 1,5 1,6 1,6 1,9 1,5 1,6 2,0 2,0 1,9 1,7 
Hương Khê 1,5 1,5 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 1,5 1,4 1,6 1,7 1,6 1,6 
Kỳ Anh 2,2 2,1 1,8 1,6 2,3 2,8 3,4 2,4 1,9 2,3 2,6 2,4 2,3 

Nguồn: Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (trích dẫn từ ISPONRE, 2009) 
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3.1.3.2. Lượng mưa 

 Những năm gần đây, tổng lượng mưa ở Hà Tĩnh có giảm so với thời kỳ trước. Mùa mưa thường xuất hiện muộn hơn và 
kết thúc sớm hơn trước. Lượng mưa thay đổi lớn cả về thời gian và không gian. Giai đoạn có mưa không quá dài, nhưng 
cường độ thì tương đối cao, và tập trung ở một vùng nhỏ có thể gây lụt và lũ quét. 

 Theo số liệu thu thập ở trạm Hà Tĩnh trong vòng 50 năm, có 15 lần lượng mưa hàng ngày lớn hơn 30 mm (bảng 3.4). 
Trong khi đó, ở trạm Hương Khê và Kỳ Anh, con số này lần lượt là 9 và 17 lần. Lượng mưa hàng ngày cao nhất theo quan sát 
trong giai đoạn này là 657,2 mm tại trạm Hà Tĩnh (tháng 10, 1992), 492,6 mm tại trạm Hương Khê (tháng 10, 1983) và 
790,1mm tại trạm Kỳ Anh (tháng 10, 1967). Lượng mưa cao nhất trong tháng tại những trạm này quan sát vào tháng 10 năm 
1983, là 2.047,8mm ở Hà Tĩnh, 1.614,6 mm ở Hương Khê và 2.218,4 mm ở Kỳ Anh. Lượng mưa hàng năm cao nhất là 4.391,3 
mm ở Hà Tĩnh (1989), 3.784,4 mm ở Hương Khê (1989) và 4.386,1 mm ở Kỳ Anh (1978). 

Bảng 3.4: Tần suất mưa lớn giai đoạn 1958 - 2007 

Giá trị 
Trạm 

TP. Hà Tĩnh Hương Khê Kỳ Anh 

Trên 300 mm hàng ngày  15 9 17 

Trên 1000 mm hàng tháng 14 5 17 

Trên 1500 mm hàng tháng 4 2 7 

Trên 2000 mm hàng tháng 1 0 1 

Trên 3000 mm hàng năm 13 4 20 

Trên 4000 mm hàng năm 1 0 1 

Nguồn: Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; ISPONRE, 2009 

2.1.3.3. Độ ẩm 

 Độ ẩm tương đối trung bình những năm gần đây (1991-2007) cao hơn 7-10% giá trị này giai đoạn 1961-1990. Độ ẩm 
tương đối đạt cực đại trong mùa hè (tháng 5- tháng 7). Theo số liệu ghi chép, độ ẩm tương đối hàng năm trong mùa hè giai 
đoạn 1991-2007 cao hơn 11-14% giá trị này giai đoạn 1961-1990. Giá trị tương ứng trong mùa đông (tháng 11-tháng 1), 
mùa xuân (tháng 2 - tháng 4) và mùa thu (tháng 8 - tháng 10) lần lượt là 6-12%, 6-10% và 6-8%. 

2.1.3.4. Bốc hơi 

 Số liệu thống kê từ 1961 đến 2007 (bảng 3.5) chỉ ra lượng bốc hơi trung bình hàng năm giai đoạn 1991-2007 giảm 
khoảng 1-3 mm/năm, tương quan giai đoạn 1961-1990. 

Bảng 3.5: Giá trị trung bình của ngày khô nóng, bốc hơi trong 10 năm quan sát tại các trạm ở Hà Tĩnh 

Thông số Trạm 1961 - 70 1971 - 80 1981 - 90 1991 - 2000 2001 - 07 

Bốc hơi (mm) 

Hà Tĩnh 824 808 736 852 908 

Hương Khê 814 985 954 723 760 

Kỳ Anh 1199 1107 1084 1056 984 

Số ngày nóng khô 
Hà Tĩnh 73 81 92 92  

Hương Khê 98 95 111 102  

Nguồn: Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;  ISPONRE, 2009 

3.4.  Hệ sinh thái tự nhiên 

 Phần này cung cấp thông tin về loại, tổng số, hiện trạng, và các vấn đề của từng hệ sinh thái chính ở Hà Tĩnh. Trên bản đồ 
vùng sinh thái toàn cầu có độ phân giải thấp do WWF thực hiện, toàn bộ tỉnh Hà Tĩnh nằm trong hai vùng sinh thái, đó là vùng 
sinh thái rừng mưa/nhiệt đới Bắc Trường Sơn, và vùng sinh thái rừng mưa/nhiệt đới núi thấp Bắc Việt Nam. Bản đồ hệ sinh 
thái có độ phân giải cao hơn ở cấp quốc gia Việt Nam ghi nhận một số hệ sinh thái trên cạn, đất ngập nước ngọt và hệ sinh thái 
ven biển ở Hà Tĩnh. Bản đồ hệ sinh thái trên cạn thường tốt, tuy nhiên khi xem xét hệ sinh thái ven biển, nó lại không xác định 
hệ thống cồn cát là một kiểu hệ sinh thái ven biển đặc thù, và độ phân giải của bản đồ quá kém đến mức không xác định được 
bất cứ khu vực nhỏ nào có cỏ biển và san hô ở Hà Tĩnh. Hơn nữa, đối với hệ sinh thái nước ngọt, bản đồ không phân biệt rõ 
giữa các loại “sông/suối” và “hồ tự nhiên”. Không có cơ sở hệ thống đáng tin cậy, hoàn toàn có khả năng là nhiều vùng nước 
được sơ đồ hoá là hồ tự nhiên nhưng thực tế lại là hồ nhân tạo (Xem BCA, WWF, trường Đại học Stockholm, 2013: Bản đồ 
phân loại các hệ sinh thái ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam).  

 Trong khi có nhiều bản đồ chi tiết hơn về các hệ sinh thái nước ngọt và ven biển hữu ích hơn, nhưng phạm vi dự án 
không cho phép thực hiện sơ đồ hoá toàn tỉnh một cách chi tiết. 
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Hình 3.3: Các hệ sinh thái ở tỉnh Hà Tĩnh  

 

Nguồn ICEM, dựa vào BCA, WWF, Đại học Stockholm, 2013: Bản đồ phân loại các hệ sinh thái ở Việt Nam.  

3.4.1. Hệ sinh thái trên cạn 

 Các hệ sinh thái trên cạn chính ở Hà Tĩnh là: 

• Rừng lá rộng thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới với độ cao trên 700m 

• Rừng lá rộng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới với độ cao dưới 700m 

 Khoảng 351.000 ha tương đương 58% diện tích đất của tỉnh sẽ vẫn được xác nhận là đất “rừng” (xem bảng 3.6 và hình 

3.4). Tuy nhiên, đất được xem là đất rừng không phải lúc nào cũng là đất có rừng bao phủ. Đồng thời, thống kê về sử dụng đất 
chỉ ra ở bảng 3.6 là gần 22% của độ che phủ đất đã được chuyển hóa sang đất nông nghiệp, khoảng 20% sang mục đích khác. 
Hiện trạng sử dụng đất được chi tiết ở hình 3.4. 

Hình 3.3: Sử dụng đất ở tỉnh Hà Tĩnh  

 

Nguồn: Bản đồ sản xuất bởi nhóm tư vấn, 2016 
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Bảng 3.6: Sử dụng đất ở Hà Tĩnh 

Kiểu sử dụng đất 
Số liệu thống kê Hà Tĩnh năm 2013 

Bộ NN&PTNT-Viện Điều 
tra Quy hoạch rừng 

2012 
Sở TN&MT Hà Tĩnh 2015 

ha % ha ha 

Tổng số 599. 782 100   

Đất nông nghiệp 130.117 21,69   

Lâm nghiệp 351.891 58,69 351.891 350.882,67 

• Rừng đặc dụng   164.014 161.244,38 

• Rừng phòng hộ   113.300 115.040,48 

• Rừng sản xuất   74.577 74.597,81 
Nuôi trồng thủy sản 4.661 0,78  4.096,18 

Sản xuất muối Không xác định Không xác định  423,70 

Thổ cư 9.695 1,62   

Sử dụng đặc biệt 44.857 7,48   

Đất phi nông nghiệp khác 43.596 7,02   

Đất chưa sử dụng 27.963 4,66   

Nguồn: Niên giám Thống kê Hà Tĩnh 2013, Bộ NN&PTNT-Viện Điều tra Quy hoạch rừng FIPI 2012, và Sở TN&MT Hà Tĩnh, 2015 

 Rừng cực kỳ đa dạng với hơn 1.600 loài cây có mạch thuộc 351 chi và 138 họ (IEBR, 2001). Các loài cây gỗ giá trị cao đó 
là: Lim (Erythrophleum fordii), Sến (Madhuca pasquieri), Gụ lau (Sindora tonkinensis), Vàng Tâm (Manglietia fordiana), Re 
hương (Cinnamomum sp.), Giổi (Michelia), và Dẻ (Castanopsis spp.). Ngoài ra, còn có nhiều lâm sản ngoài gỗ, trong đó có 554 
loài cây thảo dược, 98 loài cây cảnh, 83 loài cây tinh dầu và tannin, 29 loài song mây (Lê Thanh Hương, 2015). Động vật 
hoang dã được thấy trong những khu rừng này cũng rất đa dạng. Các loài quan trọng cần bảo tồn ở phạm vi toàn cầu bao gồm 
Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), Mang lớn (Muntiacus vuquangensis). Trước đây, nơi này từng là nơi trú ẩn quan trọng của 
nhiều loài động vật lớn như hổ, voi, nhưng không còn duy trì được đến bây giờ (Mackinnon và Van Dung, 1992; Van Dung và 
cộng sự, 1994; Kuznetsov, 2001). 

Hình 3.4: Rừng ở Hà Tĩnh năm 2003  

 

Nguồn: Sở NN&PTNT Hà Tĩnh 

 Dữ liệu của Bộ NN&PTNT năm 2012 và Sở NN&PTNT Hà Tĩnh năm 2015 (xem bảng 3.7) cho thấy độ che phủ thực tế của 
rừng chỉ khoảng 321.000 ha (tương đương 50% diện tích tỉnh). Trong tổng diện tích đất có rừng che phủ, khoảng 70% là 
rừng tự nhiên và 30% là rừng trồng, có nghĩa là rừng tự nhiên chiếm khoảng 35% diện tích đất của tỉnh và rừng trồng chiếm 
khoảng 15%. Gần 40% diện tích rừng tự nhiên còn lại là trong VQG Vũ Quang và khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, nơi cung cấp 
những điển hình tốt nhất của rừng bản địa ở Hà Tĩnh.  

 Thông tin về những thay đổi diện tích rừng ở Hà Tĩnh từ năm 1998 đến nay cho thấy một bức tranh ở góc độ nào đó rất 
khó lý giải. Tổng diện tích rừng tăng 60.000 ha từ năm 1998 đến 2012, tăng thêm 70.000 ha từ năm 2005 đến 2012 - mức 
tăng trung bình là 10.000 ha/năm trong giai đoạn này. Có lẽ đáng ngạc nhiên là khoảng 40.000 ha diện tích rừng tăng thêm 
trong giai đoạn 1998 - 2012 được xác định là rừng từ nhiên. Ngoài ra, số liệu của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh năm 2015 cho thấy 
17.000 ha diện tích đất rừng được mở rộng là rừng tự nhiên trong giai đoạn 2012 - 2015. 
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Bảng 3.7: Thay đổi diện tích đất rừng các năm 1998-2005-2012-2015 ở tỉnh Hà Tĩnh 

 1998 2005 2012 2015 

Diện tích có rừng (ha) 190.923 250.529 321.377 320.381 

Rừng tự nhiên (ha) 171.181 186.240 212.884 229.742 

Rừng trồng (ha) 19.742 64.289 108.493 90.639 

Nguồn: Bộ NN&PTNT: Tái cấu trúc lâm nghiệp quốc gia, Hà Nội 2014 cho các năm 1998, 2005 và 2012; và                                     
Sở NN&PTNT Hà Tĩnh năm 2015 

 Như vậy 57.000 ha rừng tự nhiên tăng thêm trong 17 năm là từ đâu? Có thể có hai cách lý giải cho diện tích rừng tự 
nhiên tăng thêm này - một là định nghĩa rừng tự nhiên và tiêu chí sử dụng để xác định rừng tự nhiên (như tỷ lệ phần trăm che 
phủ) đã thay đổi theo thời gian. Một lý giải khác đó là diện tích rừng trước kia đã bị chặt phá và rừng xuống cấp nghiêm trọng 
không đạt tiêu chí để được coi là rừng, nay đã được phục hồi/tái sinh ở mức độ được coi là rừng (cây nhỏ lớn lên thành cây 
lớn). Hoặc có thể kết hợp cả hai cách lý giải trên. Cần nghiên cứu thêm về vấn đề này. 

 Ban quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp, UBND xã và các hộ gia đình là những chủ sở hữu rừng chính ở Hà Tĩnh (xem 
bảng 3.8) 

• Vườn quốc gia và khu Bảo tồn thiên nhiên quản lý rừng đặc dụng, là rừng giàu nhất với tính đa dạng sinh học rất 
cao, bao gồm rừng nguyên sinh còn lại ở sườn Đông của dãy Bắc Trường Sơn/biên giới giữa Việt Nam và nước 
CHND Lào. 

• Ban quản lý rừng bảo vệ quản lý hầu hết rừng bảo vệ và một vài rừng sản xuất. Họ chịu trách nhiệm về phần lớn 
diện tích rừng tự nhiên, và một phần rừng trồng. 

• Các công ty lâm nghiệp quản lý hầu hết rừng sản xuất, trong đó có cả rừng tự nhiên và rừng trồng. Tóm lại, họ quản 
lý diện tích rừng tự nhiên lớn hơn cả khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và lớn bằng VQG Vũ Quang. 

• Đất rừng giao cho các hộ hầu hết là rừng trồng và rừng cho sản xuất nông - lâm nghiệp. Rất ít rừng tự nhiên được 
giao cho các hộ. 

Bảng 3.8: Trách nhiệm quản lý và sở hữu rừng ở tỉnh Hà Tĩnh 

Chủ rừng Diện tích (ha) 

I. Ban quản lý rừng 
đặc dụng 

VQG Vũ Quang 55.341 
91.893 (N: 81.155; P: 10.738) 

Khu BTTN Kẻ Gỗ 36.552 

II. Ban quản lý rừng 
phòng hộ  

Ban quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố 25.019 

83.207 (N: 66.030; P: 17.177) 

Ban quản lý rừng phòng hộ Ngàn Sâu 16.860 

Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh 6.072 

Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm 12.917 

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh 20.567 

III. Công ty lâm 
nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên  lâm nghiệp Hương 
Sơn 

18.728 

60.745 (N: 42.359; P: 18.386) 
Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp và dịch 
vụ Chúc A 

14.381 

Công ty cao su Hà Tĩnh 12.864 

Công ty cao su Hương Khê 14.666 

IV. Các tổ chức khác 5.540 (N: 3.989; P:1.551) 

V. UBND xã 31.717 (N: 14.932; P:16.785) 

VI. Hộ gia đình 31.768 (N: 5.766; P:26.002) 

VII. Chưa giao 15.511 (N) 

Tổng diện tích rừng Hà Tĩnh 320.381 ha  
(N: 229.742ha; P: 90.639 ha) 

Nguồn: Sở NN&PTNT Hà Tĩnh 2015 (N: Rừng tự nhiên; P: Rừng trồng) 

Vườn quốc Gia Vũ Quang và khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ  

VQG Vũ Quang chiếm diện tích khá rộng ở tỉnh Hà Tĩnh, cùng với khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cũng được quản lý 
như một khu bảo vệ, chiếm khoảng 20% tổng diện tích của tỉnh. Do vậy, nơi đây thể hiện cam kết rõ ràng về bảo tồn hệ sinh 
thái tự nhiên ở trạng thái được bảo vệ. 

 Tuy nhiên, phần lớn rừng tự nhiên (kể cả ở Vũ Quang và Kẻ Gỗ) không còn ở trạng thái tự nhiên như thưở đầu. Phần 
nhiều đã bị chặt đốn và trải qua nhiều giai đoạn tái sinh rừng thứ cấp. Nhiều diện tích rừng cũng bị tàn phá trong cuộc chiến 
tranh chống Mỹ. Dường như, dây leo bụi rậm xâm lấn cây rừng cũng là một vấn đề lớn và rất phổ biến ở nhiều khu rừng có 
đường băng qua. Đến nay, chưa có nghiên cứu chi tiết về tình trạng chung của rừng trong tỉnh. 

 VQG Vũ Quang được thành lập từ năm 2002, theo quyết định số 102/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vườn có diện tích 55.029 ha ở tọa độ 18o09’ đến 18o26’vĩ độ Bắc và 105o16’ đến 105o33’ kinh 
độ Đông. 
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 Qua trao đổi cá nhân với nhiều chuyên gia bảo tồn hàng đầu ở Việt Nam, tầm quan trọng về đa dạng sinh học của VQG Vũ 
Quang đã suy giảm trong 2 thập kỷ trở lại đây, bằng chứng là không có tổ chức bảo tồn quốc tế lớn nào có dự án đang hoặc sẽ 
triển khai để hỗ trợ khu vực này. Nếu cộng đồng địa phương tích cực tham gia quản lý VQG Vũ Quang hơn, và nếu đạt được 
các thỏa thuận bảo tồn và chia sẻ lợi ích, thì sẽ có thêm nhiều giá trị kinh tế cũng như hỗ trợ cho sinh kế địa phương từ việc 
thu hái có kiểm soát lâm sản ngoài gỗ trong VQG Vũ Quang. Theo quy định và cấu trúc về quản lý hiện hành, dường như việc 
này vẫn chưa được thực hiện, và VQG vẫn phải đối phó với tình trạng khai thác gỗ, săn bắt trộm và thu hái lâm sản ngoài gỗ 
phi pháp. Khách du lịch cũng sẽ gia tăng nhiều hơn nữa. 

 Trước năm 1990, khu vực Kẻ Gỗ bao gồm những ngọn đồi thấp hầu hết dưới 300m so với mực nước biển, được quản lý 
bởi Lâm trường Cẩm Kỳ có vai trò khai thác gỗ trên địa bàn. Năm 1990, Lâm trường dừng khai thác gỗ và một phần diện tích 
rừng của Lâm trường đã được chuyển sang mục đích rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa Kẻ Gỗ. Khi khu bảo tồn Kẻ Gỗ được 
thành lập năm 1997, khu bảo tồn thiên nhiên có 7.511 ha được quản lý bởi Lâm trường Hà Đông trước đó và 11,38 ha thuộc 
rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa Kẻ Gỗ. Khu vực ban đầu sau đó được mở rộng với tổng diện tích là 40.000 ha (cả vùng 
đệm) và bao gồm diện tích rừng phòng hộ bổ sung sang khu bảo tồn thiên nhiên. Vùng bảo vệ nghiêm ngặt gồm 22.000 ha, 
chiếm hơn nửa diện tích toàn bộ khu bảo tồn thiên nhiên và được công nhận như là khu bảo tồn chim quan trọng (IBA) tại tài 
liệu số VN019. Vùng lõi và vùng đệm bao gồm 23 xã thuộc 4 huyện. Khu bảo tồn Kẻ Gỗ bảo vệ diện tích lớn của vùng đầu 
nguồn hồ chứa Kẻ Gỗ như là một trong những khu rừng ẩm lá rộng thường xanh cuối cùng của dãy Trường Sơn (dù đây là 
rừng thứ sinh sau khai thác quá mức). Giáo sư Võ Quý, một trong những nhà bảo tồn hàng đầu của Việt Nam có công lớn 
trong việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. 

 Giáo sư Võ Quý, một trong những nhà bảo tồn hàng đầu của Việt Nam có công lớn trong việc thành lập khu BTTN Kẻ Gỗ - 
đặc biệt trong việc bảo vệ loài gà lôi, bao gồm gà lôi Việt Nam (Lophura hatinhensis), phát hiện năm 1964. Cũng được biết với 
cái tên gà lôi Võ Quý, tạo nên đặc trưng nổi bật như là biểu tượng của khu BTTN Kẻ Gỗ. Gần đây, loài gà lôi này đã được phân 
loại như là một giống của gà lôi Edward, L. edwardsi, có nguồn gốc ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. 
Không có dữ liệu xác nhận gà lôi Edward trong tự nhiên từ năm 2000 - và cũng không rõ ràng nếu còn có cá thể nào ở vùng 
Kẻ Gỗ. Loài này được xác định thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp theo hệ thống của tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). 

 Trong khi không có người dân nào định cư cố định trong vùng lõi của khu vực Kẻ Gỗ, có rất nhiều hoạt động của con 
người. Cho phép thu hái bất kỳ sản phẩm lâm sản ngoài gỗ nào không thuộc nhóm nguy cấp, sản phẩm quan trọng nhất là 
song mây và lá nón. Tuy nhiên không có thông tin về trữ lượng và giá trị của những sản phẩm này; những sản phẩm này là 
nguồn thu nhập tương đối quan trọng đối với người dân; hoặc là có bao nhiêu người đi thu hái. Ngoài ra, không có sự giám sát 
tính đa dạng phong phú và sản lượng của những loài này ở trong rừng, không có thông tin về việc khai thác bền vững hay 
không. Các hoạt động không được phép bao gồm lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái phép và săn bắt động vật hoang dã cũng 
như cháy rừng đã được cho là những nguy cơ cấp bách đối với khu bảo tồn thiên nhiên. Trong tổng số 77 cán bộ công nhân 
viên thì có 40 kiểm lâm viên ở 10 trạm bảo vệ rừng xung quanh khu vực. Nhiệm vụ chính của họ là tuần tra thực thi pháp luật.   

 VQG Vũ Quang mang lại các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng, xét trên góc độ cung cấp và điều tiết nguồn nước và chất 
lượng nước cho cộng đồng hạ nguồn, cũng như cô lập các-bon và điều tiết khí hậu. Ở mức độ nào đó, tầm quan trọng của 
những dịch vụ này được xác nhận một cách đơn giản bằng quyết định tiếp tục duy trì chúng như các khu bảo vệ - nhưng giá 
trị và số lượng dịch vụ lại chưa được đánh giá. Do vậy khó có thể hiểu được liệu mức độ đầu tư từ ngân sách nhà nước cho 
quản lý các khu này có hợp lý hay không trong mối tương quan với giá trị dịch vụ mà chúng cung cấp. Cũng khó xây dựng cơ 
chế tài chính đổi mới như Chi trả dịch vụ hệ sinh thái khi chưa biết được tầm quan trọng và giá trị của những dịch vụ này như 
thế nào. 

 Đến nay, chất lượng rừng tự nhiên chưa được đánh giá chi tiết, và các biện pháp quản lý phù hợp đối với từng loại rừng 
và phạm vi cụ thể của nó cũng chưa được hiểu rõ. Cần thực hiện đánh giá chi tiết hơn về các kiểu rừng, chủ sở hữu rừng, tính 
hiệu quả về mặt kinh tế và hoạt động phát triển rừng để đánh giá chính xác hơn về cách quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản 
rừng hiệu quả hơn, hợp lý hơn trong bối cảnh phải đối mặt với biến đổi khí hậu.  

3.4.2. Hệ sinh thái nước ngọt 

 Hệ sinh thái nước ngọt thuộc hệ thống ven sông, hồ (khu vực nước tự nhiên như ao và hồ) và cửa sông (sông và suối). 

3.4.2.1. Hệ sinh thái ven sông 

 Lượng mưa dồi dào cũng với địa hình của tình và lượng bốc hơi hạn chế là điều kiện thuận lợi cho hơn 100 con sông, 
suối ngắn, dốc với tổng khối lượng dòng chảy một năm là 13 tỷ mét khối. Nó bao gồm hệ thống 13 sông chính với tổng chiều 
dài 400 km. Sông dài nhất là sông Ngàn Sâu, dài 131 km, và ngắn nhất là sông Cày, dài chỉ 9 km. Con sông lớn nhất tỉnh về quy 
mô và dung lượng là sông La - Lam, tạo nên ranh giới giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. Hệ thống sông La - Lam bắt nguồn từ vùng núi 
Mường Khút và Mường Lấp ở Thanh Hóa (lần lượt là 1.800 và 2.000 m) và chạy từ phía tây bắc về phía đông nam qua ba tỉnh 
là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trước khi đổ ra biển Đông qua cửa Hội. Trong phần lưu vực sông La - Lam thuộc tỉnh Hà 
Tĩnh, chúng ta có thể phân biệt hai hệ thống lưu vực chính: (i) hệ thống sông Ngàn Phố, với tổng diện tích lưu vực là 2.061 
km2, trong đó có nhiều sông, suối, lạch nhỏ như Tiêm, Rào Trổ, Ngàn Trươi và (ii) hệ thống sông Ngàn Sâu với tổng diện tích 
1.065 km2. Sông Ngàn Phố và Ngàn Sâu chảy 12km đổ về sông La, đến lượt mình sông La lại chảy 37 km về phía sông Lam. 
Ngoài ra, sông Đò Điệm và Rào Cái có diện tích lưu vực là 1.349 km2, và sông Gia Hội và sông Rác có diện tích lưu vực là 356 
km2, trong khi sông Kinh, sông Trí và sông Quyền có tổng diện tích lưu vực là 510 km2 (Trung tâm xúc tiến đầu tư vùng Bắc 
Việt Nam, 2016). 

 Hình 3.6 cho thấy hệ thống sông chính ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, hình 3.7 thể hiện dữ liệu lát cắt dọc của các sông chính 
ở Hà Tĩnh. 
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Hình 3.5: Bản đồ hệ thống sông và cửa sông ở tỉnh Hà Tĩnh 

 

Hình 3.6: Lát cắt dọc của các sông chính ở tỉnh Hà Tĩnh 

 

 Không có thông tin về điều kiện sinh thái của các con sông. Khu vực đầu nguồn, thượng lưu các con sông, đặc biệt là rừng 
đầu nguồn trong các vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên và những khu rừng bảo vệ khác (đôi khi là rừng sản xuất tự 
nhiên) dường như vẫn đang trong tình trạng khá tốt. Tuy nhiên, vùng trung và hạ lưu của hầu hết con sông trong tỉnh lại bị 
tác động bởi nhiều hoạt động phát triển khác nhau như thủy điện, hồ thủy lợi, đập ngăn mặn, đê ngăn lũ, và khu dân cư. Dòng 
chảy tự nhiên đã bị thay đổi, và lớp thực vật tự nhiên ven sông đã bị loại bỏ phần lớn (xem ví dụ ở ảnh 3.1). 
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Ảnh 3.1: Sông Lạc Giang (Rác) - hầu hết thực vật ven sông đã bị thay thế bởi đồng lúa ngay tại bờ sông 

 

 

 Hình thái sông ngòi của sông Rác đang bị đe dọa bởi nạn khai thác cát. Một số người khai thác cát trái phép trên sông cả 
ngày và đêm (ảnh 3.2). 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

 
38 

Ảnh 3.2: Khai thác cát trên sông Rác, không có sự bồi lấp cát giữa hai bờ liên tiếp do hiện tượng khai thác trái phép 
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Ảnh 3.3: Sông Lạc Giang, 31 km từ Cửa Nhượng, nước mặn và không thể dùng cho sản xuất 

 

 
3.4.2.2. Hệ sinh thái ao hồ 

 Hệ sinh thái hồ bao gồm ao và hồ. Ở Hà Tĩnh, có 340 ao hồ được phát hiện (cả tự nhiên và nhân tạo), với tổng công suất 
trữ nước trên 700 triệu m3. Nếu không có điều tra chi tiết trên cả tỉnh thì sẽ không thể biết được bao nhiêu ao hồ thực sự là tự 
nhiên, đặc điểm sinh thái cụ thể của chúng là gì, và chúng đang trong điều kiện như thế nào. Tuy nhiên, một số hồ lớn nhất 
đều được biết đến một cách hiển nhiên, đó là hồ Kẻ Gỗ, sông Rác, Cửa Thọ, Trại Tiểu và Ngàn Trươi (vẫn đang được xây 
dựng).  

 Đầm phá và hồ không phải là hệ sinh thái nước mở đặc trưng ở Hà Tĩnh. Thông thường hồ và đầm phá ở Bắc Trung bộ 
Việt Nam phân bố ở vùng đất cát và ven biển. Chúng chứa nước ngọt khi nằm trong vùng đất cát phía trong và nước lợ khi gần 
đến biển. Loại đất ngập nước này đóng một vai trò quan trọng trong đa dạng sinh học và tác động của vi khí hậu địa phương. 

 Dù đất ven biển ở Hà Tĩnh vẫn được xác định là đất ngập nước nhưng trên thực tế, người dân địa phương đã chuyển đổi 
hầu hết diện tích đất ngập nước thành đất sản xuất nông nghiệp, chỉ còn một vùng nhỏ có nước chảy tự do đang tồn tại. Theo 
ngôn ngữ địa phương, người dân Hà Tĩnh gọi hồ và đầm phá là đồng, tương tự như đồng sản xuất lúa hoặc cây màu. Hội 
Thông là một trong những khu vực này. Vùng đầm phá này gọi là "đồng thủy sản” nghĩa là nơi nuôi trồng thủy sản. 

 Đầm Hội Thông nằm gần cửa Hội của sông Lam, được quản lý để nuôi cá. Hơn 20% người dân địa phương, sống ở xã 
Xuân Hội, có thu nhập thường nhật từ Hội Thông và các đầm nhỏ khác dọc sông Lam. Vì đánh bắt nhiều để bán ở chợ quê 
hoặc ở chợ Vinh nên tính đa dạng và phong phú của các loài cá bản địa ở đây giảm hẳn. Hầu hết thực vật bản địa xung quanh 
đầm phá đã bị chặt phá và thay bằng cây keo lai và cây Phi lao. Tái sinh cây bản địa được thực hiện thông qua việc kiểm soát 
cỏ hàng năm. 

Ảnh 3.4: Đầm phá Hội Thông, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân 

 

 

 Đến nay, hạ tầng nước phát triển rất nhanh chóng, với 345 hồ chứa nước, 57 đập nước, 381 trạm bơm, 318,5 km đê và 
19,2km kè sông 2 cấp. Công suất trữ nước hiện thời là 745 triệu mét khối, và nước tưới tiêu phục vụ cho 50.000 ha. UBND 
tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt kế hoạch nâng cấp hệ thống đê kè và chuẩn bị lập kế hoạch quản lý đê  kè.  

 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

 
40 

3.4.2.3. Dự án thuỷ điện và thuỷ lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang 

 Theo thông tin cung cấp từ cuộc họp với cán bộ Sở NN&PTNT và qua những chuyến thăm đến khu vực tháng 12/2015 
hồ Ngàn Trươi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam bắt đầu xây dựng từ tháng 6 năm 2009 với tổng chi phí 
đầu tư xấp xỉ 6 tỷ đồng, chủ yếu từ trái phiếu chính phủ. Dự án này được phê chuẩn ban đầu vào năm 2006, và được xem là 
một trong những dự án phát triển trọng điểm ở tỉnh Hà Tĩnh. Dự án được xây dựng trên sông Ngàn Trươi thuộc xã Hương 
Đại, huyện Vũ Quang. Nó được thiết kế với công suất 775 triệu mét khối (tương đương với tổng công suất hiện tại của tất cả 
các hồ chứa ở Hà Tĩnh). Khi hoàn thành, hồ chứa này sẽ cung cấp nước cho 35.400 ha đất canh tác của 7 huyện ở Hà Tĩnh, đó 
là Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, bắc Thạch Hà và Hồng Lĩnh, với công suất 56,8 m3/s. Hồ sẽ cung cấp 
nước sinh hoạt cho các huyện lân cận và 12 khu công nghiệp, đặc biệt là khu khai thác khoáng sản Thạch Khê với công suất 6 
m3/s, và cũng cung cấp nước cho khoảng 6.000 ha đất nuôi trồng thủy sản, trong đó 3.500 ha sẽ là nước ngọt và 2.500 ha 
nước lợ. Dự án được cho là sẽ giúp giảm tổn thất do lũ lụt gây nên ở sông Ngàn Sâu và cả sông La, đồng thời tiếp tục góp phần 
trong dòng chảy môi trường với lượng xả 4 m3/s ở đồng bằng và cửa sông. Công trình cũng bao gồm hệ thống thủy điện với 
công suất 16 MW. 

 Diện tích dẫn nước là 408 km2, nằm trong VQG Vũ Quang, trong khi diện tích hồ chứa sẽ là 43 km2, bao gồm khoảng 
2.000 ha rừng thuộc VQG Vũ Quang. Dự án đã di dời nơi ở của trên 600 hộ dân với 2.977 người ở 2 xã là Hương Quang, 
Hương Điền và một số thôn của huyện Vũ Quang. Các xã nằm trong VQG Vũ Quang dọc lưu vực sông sẽ bị ngập lụt do hồ chứa 
này đã được tái định cư ở khu vực ngoài vườn quốc gia. Khi nhóm làm việc đến công tác vào tháng 12 năm 2015, đê chính đã 
gần xây xong. Dự kiến nó sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2017. Nhóm làm việc cũng thăm một số trong 898 hộ dân đã được tái 
định cư và được giao đất rừng ở vùng đệm - nay đã bị chặt phá và chuyển đổi thành đất nông nghiệp. 

 Dự án này chuyển đổi rừng bảo vệ và sông tự nhiên thành các mục đích phát triển khác. Đặc biệt, nó phản ánh sự đánh 
đổi giữa thủy lợi/sản xuất nông nghiệp với bảo tồn đa dạng sinh học cộng với các dịch vụ hệ sinh thái khác mà rừng và sông 
mang lại. Cung cấp nước có quản lý cho hoạt động kinh tế hạ nguồn, phát triển sinh kế và duy trì dịch vụ đa dạng cần được 
xem là hàng hóa công.  

3.4.3. Hệ sinh thái cửa sông 

 Hệ sinh thái cửa sông bao gồm cửa sông, rừng ngập mặn và đầm lầy. Toàn tỉnh có bốn hệ thống cửa sông. Từ cực bắc đến 
cực nam là cửa Hội, Sót, Nhượng và Khẩu. Cửa hội là cửa ra của sông La - Lam, cửa Sót là cửa ra của sông Đò Điệm và sông 
Rào Cái, cửa Nhương được tạo bởi sông Gia Hội và sông Rác, và cửa Khẩu là cửa ra của sông Kinh, Trí và Quyền. 

 Rừng ngập mặn được thấy ở bên bờ 4 con sông chính của tỉnh Hà Tĩnh và được xác định ở Xuân Hội, Xuân Trường của 
huyện Nghi Xuân, Thạch Mỹ, Hộ Độ, Thạch Châu và Thạch Bằng của huyện Lộc Hà, Kỳ Hà và Kỳ Trinh của huyện Kỳ Anh. Theo 
QĐ 302/QĐ-UBND-2014 và 1457/QĐ-UBND-2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, chỉ ghi nhận 510 ha rừng ngập mặn vào năm 2015 
(giảm 33% từ 750 ha năm 2011). 

Bảng 3.9: Rừng ngập mặn ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2011 

TT Huyện Diện tích (ha) Có RNM Không có RNM Nuôi trồng thủy sản Làm muối 

1 
Kỳ Anh 568,0 360,5 207,5 0,0 0,0 

2 Cẩm Xuyên  231,4 48,4 143,0 40,0 0,0 

3 TP Hà Tĩnh 74,2 66,4 7,8 0,0 0,0 

4 Thanh Hà 220,4 117,1 103,3 0,0 0,0 

5 Lộc Hà 265,1 113,6 19,4 118,2 14,0 

6 Nghi Xuân 227,2 46,7 136,5 44,0 0,0 

 
Tổng 1.586,3 752,6 617,6 202,2 14,0 

Nguồn: UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2011. Báo cáo về rừng ngập mặn phòng hộ ở Hà Tĩnh và                                                                             
kế hoạch hành động giai đoạn 2014 - 2022 

 Trong khi diện tích rừng ngập mặn còn lại rất nhỏ với đước, bần và trang được ghi nhận là những loài phổ biến nhất, thì 
có tới 27 loài thuộc 18 họ được ghi nhận ở rừng ngập mặn cửa Sót. Sáu cộng đồng tạo nên cấu trúc rừng được tìm thấy bao 
gồm mắm quăn; mắm trắng và đước đôi; mắm trắng, trang và đước đôi; mắm trắng, sú, trang và đước đôi; mắm trắng, sú và 
đước đôi. Ngoài ra, có hơn 30 loài cá, tôm và trai được 25% dân địa phương đánh bắt hàng ngày. Thu nhập thường nhật từ 
đánh bắt tự nhiên là 200.000 VND/ngày/người ở địa bàn nghiên cứu cửa Sót (Nguyễn Thu Hiền và Hồ Đắc Thái Hoàng, 
2015). 

 Theo quy hoạch, dự kiến diện tích rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh tăng từ 752,6 ha năm 2015 lên 1.162,1ha vào năm 2022, 
nhờ việc trồng mới 409,5 ha rừng ngập mặn trên đất trống trong thời gian gần đây. 36ha rừng mới này sẽ được trồng ở nơi 
trước kia là hồ nuôi tôm ở huyện Nghi Xuân, phần còn lại sẽ là khu vực thuỷ triều hướng ra biển của rừng ngập mặn hiện thời 
(Sở NN&PTNT, 2015). Tuy nhiên, cần lưu ý là tỷ lệ sống sót của kế hoạch trồng rừng ngập mặn gần đây khá thấp. Có thể trồng 
thêm ở rừng ngập mặn bảo vệ hiện nay, và có thể trồng làm giàu rừng ở những ô có điều kiện kém với mật độ đước thưa thớt. 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

 
41 

 

Bảng 3.10: Kế hoạch phát triển rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh theo các huyện 

Hoạt động Tổng 

Huyện 

Kỳ Anh 
Cẩm 

Xuyên 
Tp.Hà 
Tĩnh 

Thạch Hà Lộc Hà Nghi Xuân 

Diện tích rừng ngập mặn hiện 
nay (ha) 

752,6 360,5 48,4 66,4 117,1 113,6 46,7 

Trồng mới trên đất trống (ha) 409,5 170,0 92,7 7,8 24,5 18,4 96,0 

Tổng diện tích đến năm 2022 
(ha) 

1.162,1 530,5 141,1 74,2 141,6 132,0 142,7 

Trồng rừng bảo vệ 499,2 192,5 38,4 54,4 115,1 60,1 38,7 

Trồng làm giàu rừng ở những 
ô điều kiện kém với mật độ 
thưa thớt 

253,4 168,0 10,0 12,0 2,0 53,5 8,0 

Nguồn: Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, 2015 

Ảnh 3.5: Trồng mới rừng ngập mặn vào tháng 1/2016, nhìn từ cầu cửa Nhượng về phía cửa sông 
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Ảnh 3.6: Rừng ngập mặn mới trồng ở sông Rác 

 

 Khu vực sông Lạc Giang ở ảnh 3.7, từng có cây bần nhưng người dân đã chặt hầu hết. Phần còn lại trong ảnh là xung 
quanh ao của ông Lưu và bà Hương, những người đã sống ở đây trên 20 năm. Theo ông Lưu, những cây bần giúp làm giảm 
nhiệt độ của nước trong mùa hè, rất tốt cho tôm cá.  

Ảnh 3.7: Sông Lạc Giang (sông Rác), xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên 

 

 Ngoài rừng ngập mặn, có một ít diện tích đầm lầy ở khu vực cửa Hội - sông Lam ở huyện Nghi Xuân; cửa sông My Dương 
ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân; cửa sông Lạc Giang, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, xã Kỳ Hà, huyện Nghi Xuân. 
Không có đánh giá chi tiết về thực trạng, nhưng nhìn chung khu vực cửa sông của 4 cửa sông chính rất phát triển và chức 
năng sinh thái cơ bản đang bị xáo trộn. 
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Ảnh 3.8: Cầu Cửa Nhượng - dài 1.390 m, xây dựng 2010-2015, cầu dài thứ hai ở miền Trung Việt Nam.                                      
Google Earth, tháng 8, 2014 

 

 Chức năng sinh thái cơ bản của hệ sinh thái nước ngọt phía thượng nguồn cửa sông và hệ sinh thái hạ nguồn ven biển 
còn bị xáo trộn bởi đập ngăn mặn. Mục đích của các cống ngăn mặn là duy trì các điều kiện nước ngọt phù hợp với trồng lúa, 
thượng nguồn của cống. Tuy nhiên, điều này lại tác động đến sự lưu thông của bồi lắng đến được đường bờ biển và giảm 
lượng nước ngọt lẫn với nước mặn vùng thấp của cống, gây ra hiện tượng quá mặn cho nhiều loài cây ngập mặn tồn tại. 

Ảnh 3.9: Đập ngăn mặn Đò Điệm trên sông Nghèn 

      

3.4.4. Hệ sinh thái ven biển 

Hệ sinh thái ven biển chính của Hà Tĩnh bao gồm: 

• Bãi biển có cát và hệ sinh thái đất cát (cùng với việc tạo rừng ven biển ở phần thấp của những hệ thống này) 

• Rặng san hô 

• Thảm cỏ biển 

• Nước sâu hơn (50m trở lên) hệ sinh thái ven biển ngoài khơi (không được xem xét trong nghiên cứu này) 

• Hệ sinh thái trên đảo (không được xem xét trong nghiên cứu này). 
 

3.4.4.1. Rừng ven biển ở vùng đất cát 

 Diện tích đất cát ở Hà Tĩnh chạy dài theo bờ biển khoảng 100km từ cửa sông Lam, huyện Nghi Xuân đến cửa sông Con 
Bo ở huyện Kỳ Anh. Khu vực đất cát chiếm tỷ lệ 12,7% của toàn bộ diện tích đất. Theo thông tin từ Sở TN&MT năm 2015, diện 
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tích đất cát gồm 2 loại đất chính, đất cát và đụn cát (8.222 ha) và đất nhiễm mặn (22.405 ha). Mục đích sử dụng chính của loại 
đất này trong nghiên cứu là rừng phòng hộ, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và thổ cư.  

 Tương tự với các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam khác, phi lao là loài cây chính được trồng phổ biến ở vùng đất cát 
thuộc tỉnh Hà Tĩnh (Lê Văn Thăng, 2016, lấy từ báo cáo UBND tỉnh 2014, 2015). Rừng bảo vệ trên đất cát ở tỉnh Hà Tĩnh 
chiếm 5.855,4 ha ở 33 xã ven biển của 5 huyện (Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh). Rừng chắn gió và bảo 
vệ môi trường có diện tích tương ứng là 885,9 ha và 4.451,2 ha. 

 Trước đây, vùng cát ở Hà Tĩnh từng được bao phủ bởi 250 loài cây bản địa. Ở hầu hết mọi nơi sinh cảnh nguyên sơ tự 
nhiên đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Với dân số gia tăng và đất thổ cư mở rộng, rừng tự nhiên trên cát đã bị đốn chặt và thay 
thế bằng cây phi lao để lấy củi đun theo nhu cầu của người dân địa phương. Ngoài các loại cây chính, chỉ có một số lượng nhỏ 
các loài cây khác được thấy sống cùng với phi lao, đó là cỏ lá gừng, dứa rừng và dứa gỗ (Văn Thăng, 2016, quan sát cá nhân 
của tư vấn). 

 Còn sót lại một phần nhỏ rừng tràm ở một vài nơi thuộc tỉnh Hà Tĩnh như xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên. Nhưng khó 
để biết được quy mô nguyên gốc của nó là gì (Văn Thăng, 2016). 

Ảnh 3.10: Sử dụng đất ở vùng cát - xã Cẩm Dương - huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

 

 Ở Việt Nam, nghề nuôi tôm trải qua nhiều thăng trầm. Ngày nay, những khu vực đất cát được xem là nơi thích hợp nhất 
cho việc nuôi tôm hồ. Trước năm 2013, hầu hết các hồ nuôi tôm hùm ở Hà Tĩnh đều phải đối mặt với nhiều vấn đề về sản 
lượng, thị trường và cả dịch bệnh. Giai đoạn 2014 -2015, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu đưa vào phương thức sản xuất 
mới, gia tăng tôm thẻ chân trắng ở vùng đất cát. Sở NN&PTNT Hà Tĩnh (2015) ghi nhận 160 ha đất cát được chuyển đổi thành 
các hồ nuôi tôm với sản lượng 20 tấn tôm/ha mỗi vụ. Ước tính trong những năm tới, với sự phát triển mạnh mẽ hơn của Cộng 
đồng kinh tế ASEAN (AEC) thì nhu cầu cũng như giá tôm đều gia tăng. Vì vậy, theo kế hoạch, vùng đất cát rộng lớn sẽ được 
chuyển đổi thành hồ nuôi tôm thẻ chân trắng. Ngoài việc chuyển đổi hệ sinh thái trên cát này, lượng nước thải từ các hồ nuôi 
tôm ở Hà Tĩnh gây ô nhiễm nặng không chỉ ở khu vực đất cát mà còn cả nước biển và bãi biển lân cận. 
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Ảnh 3.11: Nuôi trồng thủy sản trên cát ở xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân 

 

Hình 3.7: Quy hoạch và Phân vùng nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh  

 

Nguồn: UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2003 

 Trồng rừng bảo vệ trên đất cát ở Hà Tĩnh được thúc đẩy nhằm ở rộng độ che phủ của rừng nhằm đối mặt với những 
thách thức của việc giảm rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh (2014, 2015), rừng bảo vệ trên đất cát 
ở tỉnh Hà Tĩnh chiếm 5.855,4 ha ở 38 xã ven biển của 5 huyện (Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh), và được 
chia thành ba loại rừng bảo vệ chính: (i) rừng ngập mặn dọc bờ sông ở các cửa sông; (ii) rừng chắn gió; và (iii) rừng bảo vệ 
môi trường. Rừng chắn gió và bảo vệ môi trường có diện tích tương ứng là 885,9 ha và 4.451,2 ha. Tương tự với các tỉnh ven 
biển miền Trung Việt Nam khác, phi lao là loài cây chính được trồng phổ biến ở vùng đất cát thuộc tỉnh Hà Tĩnh như là rừng 
bảo vệ. Tuy nhiên, nhiều diện tích lớn ở tỉnh Hà Tĩnh có đất cát cằn cỗi nên phi lao không thể vươn lên sống tốt như dáng cây 
của nó mà lại bò trên mặt đất. 
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Ảnh 3.12: Trồng phi lao ở cửa sông Lạc Giang/cửa Nhượng 

 

 Đúng là phi lao đóng vai trò quan trọng làm củi đun và cũng có tác dụng chắn gió; phần nào ổn định cát di động; điều tiết 
vi khí hậu và bảo vệ nước ngầm ở vùng cát. Tuy nhiên, nói cho cùng thì nó vẫn là loài cây được trồng đơn lẻ, làm nghèo đa 
dạng sinh học, với những chức năng sinh thái rất cơ bản và làm giảm giá trị dịch vụ hệ sinh thái ghê gớm. Cây phi lao vẫn tiếp 
tục được trồng mới, nhưng cùng lúc thì rừng bảo vệ ven biển vẫn đang bị chặt phá để làm đất thổ cư và nuôi trồng thuỷ sản ở 
5 huyện ven biển thuộc tỉnh Hà Tĩnh.   
3.4.4.2. Rặng san hô 

 Nước biển Việt Nam có sự đa dạng về rặng và cấu trúc, hỗ trợ cho hơn 350 loài san hô cứng, với diện tích khoảng 1,122 
km2. Rặng san hô ở biển Hà Tĩnh chủ yếu là dạng rặng viền và và đốm, phân bố rải rác và số lượng hạn chế về mặt kích thước 
so sánh với rặng ở đập ngăn mặn và đảo san hô. Khoảng 60% san hô của Việt Nam được mô tả tương đối, 20% là nghèo, 17% 
là tốt, chỉ 3% là rất tốt (Chou và cộng sự 2002). Những hệ sinh thái rặng san hô tiếp tục bị đe dọa bởi nhiều nguy cơ, đặc biệt 
là nơi có dân số đông. Bao gồm khai thác cá quá mức, khai thác hủy diệt, ô nhiễm, bồi lắng và phát triển vùng ven bờ, khai 
thác san hô, du lịch cũng như hiện tượng bị tẩy trắng san hô và sự bùng phát của sao biển (Tuấn và cộng sự, Báo cáo quốc gia 
về rặng san hô của Việt Nam cho dự án biển Đông của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc). 

 Trong thập kỷ trước, Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu quan tâm đến nghiên cứu về rặng san hô, điển hình là điều tra 
những dạng rặng ở khu vực Cát Bà - Hạ Long, giám sát những rặng ở vịnh Nha Trang, Côn Đảo và đảo Phú Quốc (Tuấn và cộng 
sự, 2005; Tuấn và cộng sự, 2008), hướng đến xây dựng một mạng lưới các khu vực bảo tồn biển. Tuy nhiên, không có thông 
tin hay nghiên cứu cụ thể về rặng san hô ở tỉnh Hà Tĩnh. Từ  hình thái ven biển và các điều kiện về đại dương, chúng ta có thể 
tin rằng có một vài rặng viền chạy song song với đường bờ biển.  

 Rặng san hô rất quan trọng trong việc hỗ trợ sản lượng thủy sản, và cung cấp giá trị bảo vệ cho đường bờ biển trước các 
cơn bão và đợt sóng lớn. Rất quan trọng khi xác định thêm về vị trí, phạm vi và hiện trạng của rặng san hô ở Hà Tĩnh. Điều 
này có thể được bắt đầu từ những thông tin và kiến thức bản địa của ngư dân trong việc xác định vị trí của san hô và có thể sử 
dụng phương pháp viễn thám để xác định (Trần và cộng sự 2012) từ đó lập bản đồ mặt đáy của rặng san hô sử dụng dữ liệu 
có độ phân giải không gian cao hoặc dữ liệu hình ảnh vệ tinh quang phổ. 

3.4.4.3. Thảm cỏ biển 

 Thảm cỏ biển khá phổ biến ở vùng rìa hoặc phần tiếp giáp về phía đất liền với rặng san hô. Tác dụng của các dải san hộ 
viền đặc trưng là giảm tác động của sóng biển lên bờ và tạo ra môi trường phù hợp 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 ở Vịnh Đông Nam của Côn Đảo, ở tỉnh Bình Thuận dọc bờ 
biển Vĩnh Hảo, và dọc bờ biển Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận. Cũng giống như rặng san hô, thảm cỏ biển đóng vai trò cực kỳ quan 
trọng trong việc hỗ trợ tăng năng suất đánh bắt thủy hải sản. Tương tự như rặng san hô, chưa có thông tin cụ thể hệ sinh thái 
thảm cỏ biển ở tỉnh Hà Tĩnh. 

3.5. Khả năng phục hồi của hệ sinh thái và EbA 

 Hệ sinh thái tự nhiên mang lại nhiều hàng hóa và dịch vụ đa dạng cho xã hội con người. Trong những dịch vụ hệ sinh thái 
đó, dưới nhiều cách thức khác nhau tự nhiên giúp con người chống chọi với biến đổi khí hậu và các hiện tượng khí hậu cực 
đoan gắn liền với biến đổi khí hậu. “Hạ tầng tự nhiên” như rừng ngập mặn ven biển, rừng tràm như cái ‘khiên sinh học’ chống 
lại gió bão lớn. Dưới những điều kiện nhất định, phù sa do rừng ngập mặn giữ lại có thể làm tăng độ cao của đất để bắt kịp với 
tốc độ nước biển dâng, và những đụn cát lớn sẽ là những bức tường biển tự nhiên bảo vệ hữu hiệu trước nước biển dâng. 
Cũng như vậy, rừng che phủ trên những trườn dốc cao có thể bảo vệ chống xói lở đất và lũ quét dường như ngày càng nghiêm 
trọng do hiện tượng mưa lớn thường xuyên được dự báo đi kèm với với biến đổi khí hậu. Diện tích cây che phủ lớn cũng làm 
mát không khí và giảm nhiệt độ bề mặt đất. Đất ngập nước tự nhiên giúp hấp thụ nước lũ, giảm sức tấn công, độ sâu và thời 
gian lũ ở hạ nguồn, cũng đang là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng theo kịch bản biến đổi khí hậu. 
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 Để làm tốt những vai trò này, hệ sinh thái tự nhiên cần có quy mô hợp lý (tương ứng với quy mô cũng vấn đề phải đối 
mặt và phạm vi bảo vệ cần có). Chính các hệ sinh thái tự nhiên cũng bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu, và do vậy để đảm bảo 
chúng tồn tại được và hoạt động chức năng hiệu quả cũng như tiếp tục cung cấp các dịch vụ làm tăng sức chống chịu của con 
người, các hệ sinh thái phải được duy trì trong điều kiện tốt. Nhìn chung, sức chống chịu của các hệ sinh thái trước biến đổi 
khí hậu có thể được cải thiện, đầu tiên bằng việc giảm áp lực phi khí hậu lên hệ sinh thái. Các đặc điểm cụ thể hơn đóng vai trò 
quan trọng đối với khả năng chống chịu của hệ sinh thái (mà quản lý cần lưu tâm) đó là: 

• Quy mô của khu vực hệ sinh thái (hệ sinh thái tự nhiên càng rộng thì khả năng chống chịu càng tốt); 

• Liên kết của các hệ sinh thái trong sinh cảnh cho phép các loài di chuyển cả chiều ngang lẫn chiều dọc khi ứng phó với 
điều kiện thay đổi (thay đổi một độ có nghĩa là sinh vật phải di dời 55km từ xích đạo về phía các cực, hay tăng độ cao 
100 m ở vùng khô hoặc 200 m ở vùng ngập nước, để tìm các điều kiện khí hậu giống như trước đây); 

• Sự đa dạng của loài và gen trong hệ sinh thái (hệ sinh thái càng đa dạng thì sức chống chịu càng cao); 

• Đa dạng về giống - địa vật lý - mức độ mà số lượng các loài khác nhau về gen được phát tán khắp sinh cảnh, trong đó số 
lượng càng đa dạng và càng dàn trải rộng bao nhiêu thì khả năng chống chịu trước thay đổi tốt bấy nhiêu; 

• Sự phong phú về chức năng của các loài (càng nhiều loài có thể cùng đóng một vai trò như nhau trong một hoạt động 
chức năng của hệ sinh thái, thì khả năng chống chịu càng cao - nếu một vài loài biến mất do biến đổi khí hậu thì toàn bộ 
hệ sinh thái vẫn duy trì được chức năng của mình) (Bezuijen và cộng sự, 2011; Bickford và cộng sự, 2010; Bobenreith 
và cộng sự; 2012). 

 Khi xem xét thêm khả năng phục hồi của các loài chính trong từng hệ sinh thái, sau đây cũng rất quan trọng:  

• Đặc điểm vòng đời của các loài cũng là tiêu chí quan trọng của khả năng thích ứng trước thay đổi (loài có tỷ lệ sinh sản 
cao, vòng đời phát triển nhanh, tuổi thọ ngắn và khả năng phát tán rộng rãi trên khắp sinh cảnh để tìm đến không gian 
khí hậu phù hợp, được dự đoán là sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn và phục hồi nhanh hơn sau thay đổi); 

• Độ mềm dẻo về “sinh thái” là những thay đổi chủ động trong ngắn hạn, của cá thể hay của loài, để ứng phó với thay đổi, 
thông qua biến đổi sinh lý (như thích nghi khí hậu, điều chỉnh nhiệt) hay thay đổi hành vi (như tìm kiếm nơi trú ẩn 
khác trong sinh cảnh hiện thời, phát tán ra ngoài địa bàn để tìm kiếm đến nơi phù hợp hơn, thay đổi hoạt động thường 
nhật hay theo mùa, thay đổi sử dụng vi sinh cảnh trong địa bàn, thay đổi tương tác sinh học). 
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Bảng 3.11: Tóm tắt các điểm chính của những hệ sinh thái ở Hà Tĩnh cho khả năng phục hồi và EbA 

Kiểu hệ sinh 
thái 

Số lượng Hiện trạng và nguy cơ chính Tính dễ tổn thương về khí hậu 

Rừng nhiệt đới 
lá rộng ẩm 
thường xanh, 
độ cao >700m 

26.000 ha Diện tích trung bình, điều kiện tốt ở một vài khu 
vực của Vườn quốc gia Vũ Quang, một ít ở đai cao ở 
rừng phòng hộ. 

Ở nơi cao và do đó ít có cơ hội di chuyển khi 
nhiệt độ tăng lên; 
Tăng nguy cơ cháy rừng với những ngày 
nóng và mùa khô khô và dài hơn; 
Quá ẩm cho một vài loài như là đất bị ứ đọng 
với lượng mưa nhiều và lớn trong mùa mưa. 
Tổ thành loài có thể thay đổi theo thời gian. 

Rừng nhiệt đới 
lá rộng ẩm 
thường xanh, 
độ cao <700m 

205.000 ha Diện tích rất lớn nhưng điều kiện khác nhau. Nhiều 
khu rừng thứ sinh trước đây 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. Phần 
lớn ở Vườn quốc gia Vũ Quang và Khu bảo tồn 
thiên nhiên Kẻ Gỗ, cũng như ở một số diện tích 
rừng phòng hộ. 

Điều kiện có thể quá khô cho một số loài 
trong mùa khô dài và nóng hơn, tổ thành loài 
có thể thay đổi theo thời gian; 
Điều kiện có thể quá ẩm cho một vài loài như 
là đất bị ứ đọng với lượng mưa nhiều và lớn 
trong mùa mưa. Tổ thành loài có thể thay đổi 
theo thời gian. 

Sông và suối  Hơn 100 
sông ngắn 
với 400 km 
kết hợp dài, 
13 tỉ m3 

dòng chảy 
hàng năm 

Hệ thống nước nguồn trong rừng có thể có điều 
kiện tốt, ở chỗ thấp hơn, 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 . 

Sông thường có dòng chảy thấp hơn trong 
mùa khô và cao hơn trong mùa mưa do thay 
đổi về lượng mưa. Xâm nhập mặn ở các dòng 
sông sẽ tăng cùng với mực nước biển dâng 
và với dòng chảy thấp hơn trong mùa khô. 

Khu vực nước 
tự nhiên (ao, 
hồ, đầm phá) 

700 triệu 
m3 

Hệ thực vật tự nhiên quanh khu vực nước tự nhiên 
được thay thế hầu hết bằng phi lao và keo, chính 
khu vực nước cũng đã được cải tạo thành đất nông 
nghiệp. Ít nhất thì vùng đầm phá vẫn đang được sử 
dụng cho nuôi trồng thủy sản. 

Mưa lớn và bão có thể làm tăng hiện tượng 
xói lở ở rừng đầu nguồn và gây ra hiện 
tượng bồi lắng các khu vực nước tự nhiên; 
Ảnh hưởng của tăng lượng mưa vào mùa 
mưa và lượng bốc hơi nước vào mùa khô 
sẽ ảnh hưởng đến diện tích của ao hồ, đầm 
phá là không rõ ràng. 

Rừng ngập mặn 752 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 mực nước biển dâng và 
sự thay đổi nhiệt độ. 

Rừng tràm Không có số 
liệu 

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

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

Hệ sinh thái bãi 
cát biển, đụn 
cát và bãi cát 

38.000 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, và xây dựng các khu kinh 
tế đặc biệt. 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 cuốn 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. 

Mực nước biển dâng, nước đục hơn sau 
bão. 

Rặng 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. 

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

 Như đã nêu rõ ở chương 2, dân số năm 2002, 2006, 2011 và 2015 lần lượt là 1.277.878; 1.288.513; 1.237.809 và 
1.261.288 người. Nhìn chung, khoảng 16 % dân số của tỉnh ở vùng đô thị, bao gồm các thị trấn huyện, và 84% ở vùng nông 
thôn (Cục Thống kê Hà Tĩnh, 2015). Mật độ dân số trung bình là 211 người/km2 năm 2015, nhưng có sự khác biệt về phân bố 
dân số, phản ánh trong loại hình sử dụng đất, có những liên quan nhất định, điều kiện và tính chống chịu của hệ sinh thái, 
cũng như cho thích ứng BĐKH. 

 Phần lớn dân số Hà Tĩnh (80%) tập trung ở khu vực đồng bằng và vùng ven biển, phản ánh rõ ràng sự phân bố của khu 
vực sản xuất lúa nước, tỉnh lị của Hà Tĩnh và tuyến đường dọc quốc lộ 1A. Có thể hiểu rằng hệ sinh thái ở vùng thấp hơn ở khu 
vực ven sông, cửa sông và dọc theo bờ biển hầu hết đã bị thay đổi so với tình trạng ban đầu. Ở vùng đồng bằng và ven biển, 
hầu hết diện tích hệ sinh thái tự nhiên đã biến mất hoặc suy thoái nghiêm trọng. Rừng ngập mặn, rừng tràm chỉ tồn tại ở 
những dải sót lại nhỏ. Những bãi cát biển đã bị tác động bởi hoạt động du lịch, phát triển làng chài và nuôi trồng thủy sản trên 
cát, cũng như là khai thác titan và xây dựng khu kinh tế đặc biệt Vũng Áng. Có rất ít thực vật ven sông và thực vật đồng bằng 
ngập lũ ở vùng thấp của những con sông chính, chế độ dòng chảy của những con sông này đã bị thay đổi thông qua sự phát 
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triển cơ sở hạ tầng nguồn nước. Cửa sông đã được phát triển mạnh và chức năng hệ sinh thái cửa sông đã bị thay đổi đáng kể. 
Người dân sống ở những khu vực này hầu hết bị ảnh hưởng bởi một số sự kiện thời tiết cực đoan như bão nhiệt đới, triều 
cường, xâm nhập mặn, trong khi đó lại có ít nhất môi trường tự nhiên còn lại để hỗ trợ khả năng phục hồi của họ.  

 Trong điều kiện này, hầu hết các hệ sinh thái vùng đồng bằng và ven biển không có khả năng để cung cấp dịch vụ hệ 
sinh thái quan trọng giúp tăng cường khả năng phục hồi đối với BĐKH, chính những hệ sinh thái này có thể không tồn tại 
trước những cú sốc liên tiếp từ suy thoái hiện tại cùng với BĐKH dài hơn. 

 Có nhiều xã nhỏ nhưng dân cư đông đúc ở đồng bằng đối lập với các huyện dân cư thư thớt ở vùng cao, trong khi vẫn 
còn nhiều diện tích rừng không có dân cư sinh sống. Ở huyện Hương Khê, mật độ dân cư trung bình dưới 50 người/km2. 
Trong khi đó, Hương Khê có hơn 95.000 ha rừng và Hương Sơn có hơn 80.000 ha - cả hai huyện chiếm hơn một nửa diện tích 
đất rừng còn lại trong tỉnh (Viện điều tra quy hoạch rừng - Bộ NN&PTNT, 2012). Khu vực dân cư vẫn khá tập trung ở lưu vực 
sông hoặc quanh các tuyến giao thông. Người dân sống ở thung lũng hẹp chịu nhiều lũ quét và những đợt rét cắt da cắt thịt, ở 
miền núi thì bị lở đất, hạn hán, nhiệt độ cao và gió nóng từ Lào.    

 Một phần lớn diện tích của rừng hiện tại được bảo vệ tại Vườn quốc gia Vũ Quang và Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, 
cũng như khu vực vùng đệm gần kề. 

 Trong điều kiện này, rừng vẫn cung cấp nhiều dịch vụ hệ sinh thái quan trọng, có thể đóng góp nhiều cho việc xây 
dựng khả năng phục hồi đối với BĐKH nếu quản lý tốt.  

3.6. Kết luận 

 Kết quả rà soát các điều kiện về khu vực và xu thế hệ sinh thái ở Hà Tĩnh, dường như hệ sinh thái tự nhiên nguyên sơ 
nhất ở vùng đồng bằng và ven biển đã biến mất hoặc bị xuống cấp trầm trọng. Chỉ còn rất ít rừng ngập mặn, và một phần nhỏ 
rừng tràm. Hầu hết rừng bảo vệ ven biển chỉ trồng loài cây duy nhất là phi lao. Diện tích lớn cồn cát bị xóa bỏ do công trường 
xây dựng của Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh hay bị xuống cấp, tàn phá do khai thác titan hoặc 
phát triển nông nghiệp. Còn rất ít thực vật ven sông tự nhiên và ở vùng đồng bằng cửa sông do nước lũ tạo thành ở hạ lưu các 
con sông lớn, và chế độ dòng chảy ở những con sông này đã bị biến đổi do xây dựng hạ tầng nước.  

 Đồng thời, như đã xác định trong chương 2, dân cư đông đúc nhất ở Hà Tĩnh tập trung vào vùng đồng bằng ven biển. Nơi 
đây cũng có nhiều người nghèo nhất, hứng chịu trực tiếp các hiện tượng thời tiết khốc liệt nhất của vùng. Mặc dù dân số của 
tỉnh tăng chậm, nhưng tăng nhanh nhất lại ở vùng đồng bằng, nơi rủi ro cao nhất. Dân số không ngừng gia tăng cùng với sự 
gia tăng đô thị hóa, có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề liên quan đến khí hậu - như ngập lụt hay nắng nóng. 

 Trong bối cảnh này, hệ sinh thái đồng bằng ven biển không phải là địa bàn tốt cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái có 
khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu - và chính những hệ sinh thái này còn không tồn tại nổi trước áp lực kép từ tình 
trạng suy thoái của chúng cùng với biến đổi khí hậu nếu còn kéo dài. Bất cứ can thiệp thích ứng dựa vào hệ sinh thái nào ở 
khu vực đồng bằng ven biển Hà Tĩnh cũng phải gắn liền với nỗ lực phục hồi hệ sinh thái quy mô lớn. Cần phải bỏ ra khoản 
đầu tư lớn nhưng lợi ích mang lại cũng không hề nhỏ. Ví dụ, rừng ngập mặn có thể tăng độ cao bề mặt lên 1-10 mm/năm, 
cùng với tốc độ tăng của mực nước biển; và bởi vì 75% các loài cá nhiệt đới đều dành một phần cuộc đời của mình ở rừng 
ngập mặn, nên mỗi hecta rừng ngập mặn tính sơ bộ cũng tương đương với sản lượng một tấn cá mỗi năm; như vậy mang lại 
lợi nhuận lớn nhất trong mọi hoạt động đầu tư, vì mỗi một triệu đô la đầu tư vào rừng ngập mặn có thể làm giảm ngân sách 
cần để bảo trì đê kè trên 6 triệu đô la Mỹ (Schmitt và cộng sự, 2013). 

 Vùng đồi núi vẫn có độ che phủ rừng lớn. Phần lớn ở đây là rừng tự nhiên, ở các điều kiện rất khác nhau. Như trình bày ở 
chương 2, tỷ lệ nghèo cao ở các huyện miền núi. Cái nghèo làm gia tăng tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và giảm 
năng lực thích ứng. Sinh kế phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên như lâm nghiệp sẽ dễ bị tổn thương hơn trước khí hậu biến 
đổi. Thêm nữa, sinh kế gia đình càng ít đa dạng, thì gia đình đó càng dễ bị tổn thương vì nếu một sinh kế bị tác động bởi biến 
đổi khí hậu thì họ không có sinh kế thay thế để phục hồi. Trong hoàn cảnh đó, rừng sẽ mang lại nhiều dịch vụ hệ sinh thái 
quan trọng, và có thể góp phần lớn làm gia tăng khả năng chống chọi trước biến đổi khí hậu nếu được quản lý hợp lý. 

 Trong đánh giá này, “Phương pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái’ được hiểu là thúc đẩy bảo tồn và 
phục hồi quy trình sinh thái và sinh cảnh làm nên khả năng chống chịu của cộng đồng và hệ sinh thái trước biến đổi khí hậu 
nhờ việc duy trì dịch vụ hệ sinh thái bảo vệ và hỗ trợ sinh kế cũng như hạ tầng. Phân tích ban đầu này cho thấy, từ góc độ sinh 
thái, những khu vực ưu tiên cho đánh giá cấp thôn và xây dựng các giải pháp EbA có thể trước đó bị khai thác quá mức và 
rừng đầu nguồn bị suy thoái cục bộ, ví dụ rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Quản lý được cải thiện nói chung, cùng với 
một số các can thiệp có thể làm tăng nhanh khả năng phục hồi của những cánh rừng này, và dịch vụ hệ sinh thái chúng cung 
cấp, trong bối cảnh BĐKH. Những đồng lợi ích của giảm thiểu BĐKH, và bảo tồn đa dạng sinh học cũng là kết quả của những 
can thiệp này. 

 Đánh giá ở mức độ thôn ở Khu BTTN Kẻ Gỗ có thể tập trung vào: 

• Đạt được sự hiểu biết hơn về sự thành công của trồng làm giàu rừng với cây bản địa và đánh giá hiệu quả của công 
việc này trong việc giảm tính nhạy cảm đối với thảm họa khí hậu; cũng như xác định phương án và khả năng cho mở 
rộng cách tiếp cận này 

• Tổng hợp thông tin về tính chịu nhiệt độ củ những loài bản địa khác nhau và xác định loài ưu tiên cho trồng rừng dựa 
vào sự phù hợp của chúng đối với điều kiện khí hậu dự báo trong tương lai 

• Hiểu hơn về mức độ khai thác trái phép, chăn thả tự do và lấn chiếm (bao gồm sử dụng viễn thám và  máy bay không 
người lái) 

• Hiểu hơn về sự thu hái LSNG và giá trị tương đối của chúng đối với sinh kế người dân 
• Xác định danh mục các can thiệp phù hợp có thể cải thiện kết quả quản lý của Khu BTTN, trong khi đóng góp cho đa 

dạng sinh kế và tạo thu nhập cho người dân 
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Một số ý tưởng ban đầu cho EbA và những can thiệp liên quan bao gồm: 

3.6.1. Tăng cường quản lý Khu BTTN và hồ chứa Kẻ Gỗ 

• Có sự tham gia của cộng đồng trong trồng làm giàu rừng bằng lâm sản ngoài gỗ (song mây và các loài lá cọ khác) 
đồng thời xác định thỏa thuận và giới hạn khai thác cho việc khai thác bền vững (điều này tạo ra sinh cảnh tốt cho gà 
lôi cũng như đã được đề xuất là gà lôi ăn hạt mây và làm tổ dưới cây lá nón). 

• Thiết lập trung tâm nuôi sinh sản gà lôi Võ Quý để tạo thu nhập cũng như hấp dẫn du khách, và chuẩn bị cho giới 
thiệu lại giống gà lôi sau cùng, cùng lúc thỏa thuận bảo tồn có thể đạt được với cộng đồng để hạn chế đặt bẫy. 

• Giới thiệu giống tre có thể trồng ở vùng suy thoái và phát triển sản phẩm từ tre.  

3.6.2. Duy trì/phục hồi dòng chảy tự nhiên của sông  

 Ít nhất một trong số nhưng sông chính ở tỉnh Hà Tĩnh 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. 

3.6.3. Sự kết nối cảnh quan của rừng trên cạn 

 Để tăng cường khả năng phục hồi của rừng tự nhiên, các hành lang rừng cần được duy trì kết nối những khu vực 
khác nhau của rừng tự nhiên với nhau. Cách kết nối này có thể được duy trì giữa Vườn quốc gia Vũ Quang, Khu bảo tồn thiên 
nhiên Kẻ Gỗ cũng như những hình thức khác của rừng trong cảnh quan rộng hơn. 
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CHƯƠNG 4   HỒ SƠ KINH TẾ CỦA HÀ TĨNH CHO ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG VÀ EbA 

4.1. Giới thiệu  

 Mục tiêu của hoạt động xác định phạm vi phân tích kinh tế ở cấp tỉnh để Đánh giá tính dễ tổn thương phục vụ công tác 
thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) là nhằm xác định các hoạt động kinh tế và tài sản quan trọng nhất tại cấp tỉnh cần được 
đưa vào đánh giá tính dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu. Hồ sơ kinh tế này cùng hồ sơ xã hội và hồ sơ sinh thái sẽ bổ sung 
cho nhau, tất cả sẽ được tổng hợp cho tỉnh Hà Tĩnh, và cả ba bộ hồ sơ sẽ được sử dụng để xác định các hệ sinh thái xã hội 
(HSTXH) tại tỉnh. Các hồ sơ hệ sinh thái xã hội này tạo nền tảng cho việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu. 

4.2.  Các yếu tố kinh tế chính cho đánh giá cấp tỉnh của Hà Tĩnh 

4.2.1. Tổng quan về câu hỏi và dữ liệu  

 Phần này sẽ trình bày thông tin để trả lời các câu hỏi thực tiễn về các vấn đề kinh tế phục vụ đánh giá tính dễ tổn thương 
trước biến đổi khí hậu và lập kế hoạch thích ứng cho cấp tỉnh. Báo cáo này không nhằm trình bày hồ sơ kinh tế chi tiết của 
tỉnh Hà Tĩnh. Nghiên cứu ở cấp tỉnh chỉ sử dụng dữ liệu thứ cấp, mặc dù rất nhiều câu hỏi thú vị và phù hợp có thể được đặt 
ra cho cấp tỉnh. Chỉ có dữ liệu đầy đủ cho một số yếu tố kinh tế nhất định hoặc một số yếu tố cần thảo luận. 

 Mục tiêu của hoạt động này là xác định các hoạt động kinh tế và các tài sản quan trọng nhất ở cấp tỉnh cần được đưa vào 
đánh giá tính dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu. Vì vậy, nhóm chuyên gia cố gắng trả lời một số câu hỏi đơn giản:  

• Cơ cấu và thực trạng nền kinh tế tỉnh Hà Tĩnh? 
– So sánh GDP theo ngành; tăng trưởng/xu hướng GDP; xuất khẩu, việc làm; sử dụng đất;  

– Hiện nay, những ngành kinh tế nào là quan trọng nhất?   

– Khu vực nào tham gia/có vai trò quan trọng nhất (Nhà nước, tư nhân, hộ gia đình). 

• Có những kế hoạch nào cho sự phát triển trong tương lai? 

• Các hoạt động chính trong những ngành này là gì?  

• Những tài sản chính nào hỗ trợ cho hoạt động kinh tế và chúng nằm ở đâu? 

– Giao thông (đường bộ, đường sắt, cảng, sân bay), điện, nước.  

 Những phát hiện này sẽ cung cấp thông tin để xác định và miêu tả các hệ sinh thái-xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, và xếp thứ ưu 
tiên một số ít các HTTXH phục vụ đánh giá tính dễ tổn thương ở cấp thôn.   

 Đối với bạn đọc trong tỉnh, phần lớn thông tin trình bày dưới đây rất quen thuộc - nhưng được trình bày theo một cách 
mới xúc tích và tiện dụng. Đối với bạn đọc ngoài tỉnh - báo cáo này cung cấp tổng quan súc tích về nền kinh tế, nhấn mạnh 
những yếu tố cần xem xét trong việc lập kế hoạch EbA. 

4.2.2. Tổng quan thực trạng và cơ cấu nền kinh tế của tỉnh 

4.2.2.1. Vai trò/vị trí của tỉnh trong nên kinh tế quốc gia  

 Vùng ven biển Bắc Trung bộ Việt Nam vẫn là một trong những vùng kinh tế ít trù phú nhất, khi so với các vùng khác 
trong cả nước. Năm 2010, tỷ lệ nghèo của vùng ven biển miền Trung và Bắc Trung bộ là 20,4%, chỉ đứng sau khu vực Tây Bắc 
và Tây nguyên. Tỷ lệ nghèo cao như vậy có thể được giải thích vì lý do xa các trung tâm kinh tế lớn và điều kiện khí hậu khắc 
nghiệt mà khu vực này phải hứng chịu hàng năm. Hơn nữa, cho đến thời gian gần đây, hầu hết các hoạt động kinh tế trong 
vùng liên quan đến nông nghiệp, và quy mô sản xuất chung có quy mô nhỏ và phân tán. Chính phủ đã ghi nhận thách thức này 
và đã thực hiện hành động để thay đổi tình hình. Về GDP trên đầu người, vùng ven biển Bắc trung bộ đứng thứ hai từ dưới 
lên, chỉ sau khu vực Tây Bắc. Trong 63 tỉnh trên toàn quốc, Hà Tĩnh chiếm 1,8% tổng diện tích, 1,5% dân số, và chỉ đóng góp 
1,1% GDP toàn quốc (Hà Tĩnh, 2012). 

 Mặc dù có những khó khăn nêu trên, nhưng Hà Tĩnh cũng có một số lợi thế so sánh và cơ hội phát triển trong tương lai. 
Tỉnh nằm ở vị trí thuận lợi cho việc hợp tác và giao lưu thương mại với các nước láng giềng. Các tuyến giao thông chính gồm 
đường cao tốc 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc Nam, đường cao tốc 8A, và đường Cao tốc 12A Đông - Tây. Ngoài ra, Hà 
Tĩnh cũng có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giáp với Lào, và cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương giúp thông thương với các 
nước trong khu vực. Việc tăng cường phát triển các tiểu khu vực dọc hành lang kinh tế Đông-Tây và tiểu vùng sông Mê-Kông 
mở rộng mang lại cơ hội cho sự phát triển và hội nhập kinh tế  của Hà Tĩnh (Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 2012). 

4.2.2.2. GDP 

 Năm 2014, tỉnh Hà Tĩnh có GDP bình quân đầu người tương đương 1.645 đô la Mỹ (tăng từ 690 đô la Mỹ năm 2010) và 
tổng GDP khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1,1% GDP toàn quốc. Năm 2014, chỉ có 26% ngân sách đến từ quỹ của tỉnh, 74% 
đến từ ngân sách trung ương và vốn ODA (Niên giám thống kê Hà Tĩnh, 2015). 

4.2.2.3. Cơ cấu kinh tế 
4.2.2.3.1. Ba ngành  

 Tại Việt Nam, theo truyền thống, cơ cấu kinh tế dựa trên đóng góp GDP thường được báo cáo theo ba ngành chính:  i) 
nông- lâm nghiệp và thủy sản là ngành sử dụng nhiều diện tích đất nhất; ii) ngành công nghiệp, bao gồm cả xây dựng; và iii) 
ngành dịch vụ, gồm cả du lịch. Do các sinh kế phụ thuộc vào ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản thường dễ bị tổn thương 
hơn trước biến đổi khí hậu so với các sinh kế liên quan đến ngành công nghiệp hoặc ngành dịch vụ, nên báo cáo này sẽ chú ý 
nhiều hơn đến ngành này. Ngành thương mại và dịch vụ hiện nay đóng góp 31% GDP, sản xuất công nghiệp và xây dựng đóng 
góp 38% GDP, ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 20% GDP, và thuế sản phẩm 11%. 
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4.2.2.3.2. Đóng góp GDP: lĩnh vực chính  

 GDP năm 2015 là 54,1 nghìn tỷ đồng, tăng từ 276,7 nghìn tỷ đồng năm 2010 - tăng hơn 250% trong vòng 4 năm. Trong 
số đó, năm 2015, trong số 18% đóng góp từ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 39% từ công nghiệp và xây dựng, 42% 
từ các các ngành khác. Tỷ lệ đóng góp GDP của 3 ngành đều tăng mạnh từ năm 2010, lâm nghiệp, lâm nghiệp, thủy tăng gấp 
đôi công nghiệp và xây dựng tăng gấp 5, các ngành khác tăng gần gấp  ba (Nhà xuất bản Thống kê, 2015). 

 Giá trị sản xuất (năm 2014 theo giá thực tế) là 90,4 nghìn tỷ đồng (tương đương 67,8 nghìn tỷ theo giá so sánh năm 
2010) tăng so với mức 32,2 nghìn tỷ đồng năm 2010 - một tốc độ tăng rất ấn tượng. Trong giá trị sản xuất năm 2014, 46,17% 
đến từ ngành xây dựng, 24,20% từ ngành dịch vụ. 17,06% từ ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản, và 12,75% từ ngành công 
nghiệp. Từ năm 2010 đến 2014, tỷ trọng của ngành nông nghiệp đã giảm 9%; dịch vụ giảm 8%, và công nghiệp giảm 2,8%. 
Đồng thời, tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành xây dựng đã tăng 20%. 

 Năm 2010, khoảng 23% hoạt động kinh tế thuộc khu vực nhà nước, gần 68,5% thuộc khu vực ngoài nhà nước và dưới 
1% hoạt động thông qua đầu tư nước ngoài, phần còn lại từ thuế và viện trợ. Tuy nhiên đến năm 2015 khu vực đầu tư nước 
ngoài đã tăng lên và chiếm 14,7% tổng giá trị sản xuất trong khi khu vực nhà nước chỉ chiếm 16,7% và ngoài nhà nước chiếm 
55% (trong đó kinh tế tập thể là 0,8%; kinh doanh tư nhân là 19,8%; và hộ gia đình là 34,4%) (Nhà xuất bản Thống kê, 2015). 
Chỉ có 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động tại tỉnh năm 2006. Từ 2010 đến 2014, có 44 dự án đầu tư trực tiếp nước 
ngoài được cấp phép, với tổng số vốn đăng ký là 10 tỷ USD. Trong số đó, vốn dành cho các hoạt động chế xuất, và chủ yếu đến 
từ Đài Loan, tiếp theo là một số rất ít dự án về các hoạt động dịch vụ ăn ở. Năm 2014, có 6 dự án FDI trong ngành khai khoáng 
và hầm mỏ cũng đã được phê duyệt (tất cả đều đến từ Đài Loan) với số vốn đăng ký tương đối khiêm tốn, khoảng 17 triệu đô 
la Mỹ, và một dự án FDI mới về dịch vụ ăn ở (đến từ Cộng hòa Séc) đã được phê duyệt với tổng số vốn đăng ký khoảng 25 
triệu đô la Mỹ. 

 Trong ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản, giá trị chia theo đơn vị diện tích gieo trồng đạt trung bình khoảng 65 triệu 
đồng/ha/năm trong năm 2014; trong đó có 44,17% đến từ ngành chăn nuôi. Sản lượng trồng trọt đạt 53,3 nghìn tấn; sản 
lượng thủy sản đạt 44.119 tấn; và sản lượng thịt đạt 86.976 tấn, tổng thể tăng 10,7% so với năm 2013. Việc tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp tại Hà Tĩnh tập trung tăng quy mô sản xuất, hiện đại hóa và cơ giới hóa ngành nông nghiệp với sản lượng cao 
hơn đến từ các doanh nghiệp lớn và tăng đầu tư tư nhân. 

 Trong ngành công nghiệp và xây dựng, như đề cập ở trên, ngành xây dựng vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn hẳn. Giá trị sản xuất 
ngành xây dựng năm 2014 đạt 41 nghìn tỷ đồng, trong đó đầu tư nước ngoài chiếm 23 nghìn tỷ (56%). Trong bản thân ngành 
công nghiệp, ngành công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 5% tổng GDP; sản xuất và phân phối điện và gas chiếm 1,6% GDP; khai 
khoáng chiếm 1% GDP. Trong ngành khai khoáng, các quy định về tính giá tiền thuê mỏ và thanh toán liên quan đến quyền 
khai thác được thông qua tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP và được áp dụng đối với 129 mỏ, ngành này mang lại tổng doanh 
thu khoảng 457,6 tỷ đồng trong năm 2014. Các xưởng đồ thủ công cũng là một khu vực đang tăng trưởng. Với tổng giá trị sản 
xuất tăng khoảng 22,93% từ năm 2013 đến năm 2014. 

 Trong ngành dịch vụ, thương mại bán buôn và bán lẻ chiếm 11,6% GDP; giáo dục và đào tạo chiếm 4,5%; vận tải và kho 
bãi chiếm 3,8%, dịch vụ ăn ở chiếm 2%. Các hoạt động của Đảng cộng sản, các tổ chức chính trị-xã hội, hành chính công, quốc 
phòng và an ninh bắt buộc cũng chiếm 5% tổng GDP. 

 Tăng trưởng kinh tế đáng chú ý tại tỉnh Hà Tĩnh trong vòng 5 năm qua được dẫn dắt phần lớn bởi sự bùng nổ trong 
ngành xây dựng và mức tăng đáng kể trong đầu tư nước ngoài. Sự thúc đẩy chính của chiến lược phát triển kinh tế tỉnh Hà 
Tĩnh là cân bằng lại nền kinh tế của tỉnh thiên về ngành công nghiệp nặng và dịch vụ, để đến năm 2020, sự tỷ lệ đóng góp của 
ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ lần lượt là 13%, 55% và 32%.  Nói chung, nền kinh tế dự kiến sẽ tăng 18% một 
năm và xuất khẩu tăng 5 lần với giá trị lên tới 2.000 triệu đô la Mỹ tính đến năm 2020.     

 Sự tập trung chính của phát triển công nghiệp trong tỉnh là đảm bảo xử lý kịp thời bất kỳ khó khăn và thách thức nào để 
xúc tiến thực hiện các dự án phát triển công nghiệp và xây dựng - bao gồm việc xúc tiến các dự án cung cấp nước cho đặc khu 
kinh tế Vũng Áng, đẩy mạnh việc triển khai các cơ của Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Công ty Bia - 
Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đã tăng công suất sản xuất bia lon. 

4.2.2.4. Dân số 

 Từ năm 2006 đến năm 2014, dân số của tỉnh Hà Tĩnh giảm từ 1.277 triệu xuống còn 1.261 triệu, với tốc độ tăng dân số 
bình quân hàng năm khoảng 0,16%. Xu hướng dân số này đã khiến dân số tỉnh Hà Tĩnh năm 2010 chỉ chiếm 1,41% tổng dân 
số của Việt Nam. Tổng dân số giảm do dân di cư đến các tỉnh khác của Việt Nam hoặc sang các nước khác. 

 Gần 85% dân số tỉnh Hà Tĩnh vẫn sống tại khu vực nông thôn. Trong số 13 đơn vị cấp huyện, đến nay mới chỉ có 3 đơn vị 
được coi là trung tâm đô thị - là thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh. Tuy nhiên, ngoài việc di cư ra khỏi tỉnh, 
cũng có xu hướng di cư rõ ràng từ khu vực nông thôn ra khu vực thành thị trong tỉnh. Vậy nên tổng dân số của Hà Tĩnh giảm 
trong vòng 1 thập kỷ qua, dân số nông thôn thậm chí còn giảm nhiều hơn, do dân số thành thị tăng lên. Trong giai đoạn 2001-
2005, và 2006-2010, tốc độ tăng trưởng đô thị hóa tương ứng là 9,1% và 8,3% tại thành phố Hà Tĩnh; và 3,8% và 13,3% tại 
thị xã Hồng Lĩnh. Năm 2015 tốc độ đô thị hóa nói chung là 12% và đến năm 2030 tốc độ đó được kỳ vọng là sẽ lên đến 48% 
(Sở Công Thương Hà Tĩnh, 2015). 

4.2.2.5. Việc làm  

 Thương mại bán buôn và thương mại bán lẻ; chế tạo, xây dựng; và các dịch vụ ăn ở, là những nguồn việc làm lớn nhất 
trong tất cả các loại doanh nghiệp. Tổng số lượng việc làm tăng khi từ năm 2010 đến năm 2014 có thêm hơn 16.000 người có 
việc làm chỉ trong bốn ngành này. 
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Bảng 4.1: Việc làm trong các doanh nghiệp trong các lĩnh vực chính ở Hà Tĩnh năm 2015 

Lĩnh vực Số lao động (2011) Số lao động (2015) 

Xây dựng 10.152 14.438 

Sản xuất (chủ yếu là các sản phẩm kim loại và các sản phẩm 
khoáng sản phi kim loại) 

25.759 20.333 

Khai thác mỏ và khai thác đá 3.792 2.549 

Bán buôn, bán lẻ và sửa chữa xe 42.110 50.941 

Nhà trọ và dịch vụ ăn uống 10.337 13.863 

Giao thông vận tải và lưu trữ 4.795 5.365 

Bất động sản 641 4.472 

Các dịch vụ khác 2.734 4.364 

Nguồn: Niên giám thống kê Hà Tĩnh 2015 (Lưu ý: chỉ có lĩnh vực tuyển dụng hơn 2.000 người đã được liệt kê) 

4.2.2.6. Di cư lao động 

 Hơn 12.000 lao động di cư khỏi Hà Tĩnh hàng năm, khoảng một nửa đi tới các tỉnh khác của Việt Nam, và một nửa đi 
nước ngoài. Trong vòng 5 năm qua, tỷ lệ người trong tỉnh di cư ra nước ngoài đã tăng lên, chủ yếu là từ 5 huyện ven biển. Các 
chính sách của chính phủ cũng đóng góp vào xu hướng này. Chính phủ Việt Nam đã khuyến khích xuất khẩu lao động để đạt 
mục tiêu việc làm, tăng thu nhập, nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động. Bất kỳ ai mong muốn đều có thể tham gia chương 
trình xuất khẩu lao động, không nhất thiết phải là người nghèo. Nhưng các hộ nghèo có thể có sự hỗ trợ về vay vốn và hỗ trợ 
hộ chiếu và visa cũng như các quy trình thủ tục hành chính khác (Sở LĐTB&XH, 2015). 

 Tổng số có hơn 51.000 người đến từ Hà Tĩnh hiện đang làm việc tại nước ngoài tại 25 quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Đài Loan, Đông Âu, Trung Đông, v.v... Hơn 35.000 người đi theo chương trình hợp tác quốc tế của Bộ LĐTB&XH. Ngoài ra có 
16.000 người là di cư tự phát/tự di cư sang Thái Lan và Lào (có trên 15.000 người đến từ Hà Tĩnh làm việc tại Thái Lan). Sở 
LĐTB&XH Hà Tĩnh hiện đang chuẩn bị thực hiện một chương trình rà soát về người di cư tự phát sang Thái Lan và Lào, nằm 
trong chương trình rà soát quốc gia của Bộ LĐTBXH trong việc chuẩn bị cho Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) và 
Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Dữ liệu về người di cư trở lại và sự sẵn có của việc làm cho họ sau khi trở lại hiện không đầy 
đủ (Sở LĐTB&XH, 2015). 

 Một trong những lý do chính để người dân di cư là tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn. Tỉnh Hà Tĩnh được xem là đang ở 
dưới mức trung bình của quốc gia khá nhiều trong vấn đề tạo cơ hội việc làm mới - trong khi số lượng việc làm ở Việt Nam đã 
tăng lên với tốc độ 2,8% hàng năm từ năm 2000 đến 2010, thì tốc độ của Hà Tĩnh chỉ đạt 0,9%. Hầu hết người di cư đang làm 
việc trong ngành nông nghiệp tại Hà Tĩnh, đây là ngành có tỷ lệ thất nghiệp theo mùa cao. Ngoài ra, một số người di cư để tìm 
kiếm việc làm và thu nhập cao hơn trong các ngành công nghiệp và dịch vụ. Những công việc này thường khó tìm tại Hà Tĩnh. 
Những người khác rời Hà Tĩnh để tìm kiếm các cơ hội giáo dục và đào tạo chuyên sâu hơn để nâng cao triển vọng việc làm. Họ 
hiếm khi quay trở về làm việc tại Hà Tĩnh, nơi mà có ít việc làm cao cấp, phù hợp với những kỹ năng và trình độ mới của họ. 

 Theo điều tra mức sống hộ gia đình, thu nhập bình quân đầu người hàng tháng năm 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh là 
2.737 triệu đồng, so với mức 2.013 triệu đồng tại Hà Nội, 1.897 triệu đồng tại Đà Nẵng và chỉ 839.700 đồng tại Hà Tĩnh. Tuy 
nhiên, Hà Tĩnh hưởng lợi nhiều từ tiền gửi về của các lao động ở nước ngoài. Ví dụ, năm 2010 lao động di cư gửi 1.200 tỷ 
đồng về Hà Tĩnh, tương đương với 1/3 thu nhập từ xuất khẩu của tỉnh (UBND Hà Tĩnh, 2012). 

 Ngoài hiện tượng lao động Hà Tĩnh di cư ra khỏi tỉnh, cũng có hiện tượng lao động Việt Nam và nước ngoài nhập cư vào 
tỉnh. Khu kinh tế Vũng Áng có 40.000 lao động - trong đó có gần 8.000 người là người nước ngoài gồm có người Trung Quốc, 
Đài Loan và người nước khác trong 25 nước từ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Phi. Trong số 32.000 người Việt Nam làm 
việc tại Vũng Áng, có 50% là người Hà Tĩnh, số còn lại đến từ 61 tỉnh thành khác từ khắp Việt Nam. Rất nhiều lao động ở đây 
làm việc trong ngành xây dựng. Trong khoảng 2-3 năm nữa, khi cơ sở hạ tầng được phát triển đầy đủ thì con số này sẽ giảm đi 
đáng kể. 

 Trên cả nước có khoảng 200.000 người tốt nghiệp đại học mà không có việc làm. Rất nhiều người quay về quê vì họ 
không tìm được việc làm. Không có đầy đủ thông tin về người đã tốt nghiệp bị thất nghiệp và quay về Hà Tĩnh. Sở LĐTBXH 
hiện là cơ quan chính thực hiện Quyết định số 156 - hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn để giúp họ chuyển nghề - 
nhằm cải thiện năng suất và tăng thu nhập. Chương trình này gồm các khóa đào tạo ngắn cho người lao động thất nghiệp. 

 Có một số vấn đề xã hội liên quan đến mức độ di cư cao. Trước hết, ở rất nhiều thôn xóm số lao động trưởng thành trẻ 
giảm, con em của lao động di cư thường giao cho ông bà hoặc họ hàng chăm sóc. Hội Liên hiệp Phụ nữ đã thành lập “câu lạc 
bộ khi mẹ vắng nhà”. Thứ hai, tại khu kinh tế Vũng Áng, có tỷ lệ tội phạm, mại dâm, ma túy cao... Chính quyền địa phương rất 
lo lắng về vấn đề này. Một số nhóm cũng cố tình lợi dụng tình hình để khích động bạo động giữa lao động Trung Quốc và 
người Việt Nam. 

4.2.2.7. Sử dụng đất 

 Mô hình sử dụng đất cũng cung cấp những quan sát sâu sắc về tình hình kinh tế của khu vực. Bảng 4.2 trình bày các số 
liệu về sử dụng đất của Hà Tĩnh năm 2015, Bảng 4.3 trình bày dữ liệu theo huyện, và Bản đồ 4.1 thể hiện sự phân bố các mục 
đích sử dụng chính. Từ đây có thể thấy địa hình đồi núi và đồng bằng ven biển nhỏ hẹp của tỉnh, mục đích sử dụng đất chính 
trong tỉnh là rừng, chiếm 58% tổng diện tích đất, sau đó là đồng lúa chiếm khoảng 11%.  



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

 
55 

Bản đồ 4.1: Sử dụng đất ở Hà Tĩnh 

 

 

Bảng 4.2: Loại hình sử dụng đất ở tỉnh Hà Tĩnh (2015) 

ID 
CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT 

Tổng số  
(ha) 

Trong đó 

Khu vực nông thôn 
Khu vực thành 

thị 

Tổng diện tích đất tự nhiên: 59.9717,66 40.875,57 18.968,18 

1 Đất nông nghiệp (gồm đất rừng) 476157,55 23093,15 11211,58 

1.1 Đất canh tác 120548,33 22288,03 6240,26 

1.1.1 Trồng cây hàng năm 86709,61 2516,23 4483,46 

1.1.1.1 Lúa 64691,09 1388,94 3725,56 

1.1.1.2 Đồng cỏ cho chăn nuôi 438,32 35,10 4,40 

1.1.1.3 Cây hàng năm khác 21580,20 1092,19 753,50 

1.1.2 Cây lâu năm 33838,72 19771,80 1756,80 

1.2 Đất lâm nghiệp 350882,67 642,68 4657,64 

1.2.1 Đất rừng sản xuất 161244,38 455,16 1443,91 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ 115040,48 187,52 2509,83 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng 74597,81  703,90 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 4096,18 159,70 245,14 

1.4 Đất làm muối 423,70  10,12 

1.5 Đất nông nghiệp khác 206,67 2,74 58,42 

2 Đất phi nông nghiệp 84961,15 17604,60 6360,12 

2.1 Đất thổ cư 8654,29 7473,52 1154,04 

2.1.1 Đất ở vùng nông thôn 7500,25 7473,52  

2.1.2 Đất ở vùng đô thị 1154,04  1154,04 

2.2 Đất sử dụng đặc biệt 42874,66 9427,49 2974,56 

2.2.1 Đất cho văn phòng 293,09 157,21 98,00 

2.2.2 Đất quân sự 1892,50 28,98 104,69 

2.2.3 Đất an ninh 111,87 1,83 21,84 

2.2.4 Đất kinh doanh 5508,52 226,25 365,73 
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ID CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT 
Tổng số  

(ha) 

Trong đó 

Khu vực nông thôn 
Khu vực thành 

thị 

2.2.5 Đất công 35068,68 9013,22 2384,30 

2.3 Đất tín ngưỡng 337,01 252,53 35,31 

2.4 Đất nghĩa trang 4783,45 86,41 267,47 

2.5 Đât mặt nước 28273,85 363,29 1927,99 

2.6 Đất phi nông nghiệp khác 37,89 1,36 0,75 

3 Đất chưa sử dụng 38598,96 177,82 1396,48 

3.1 Đất bằng chưa sử dụng 15049,89 135,62 1100,58 

3.2 Đúi chưa sử dụng, đất đồi 21358,41 42,20 295,31 

3.3 Đất núi đá không có cây 2190,66  0,59 

Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh, 2015 

Bảng 4.3: Loại hình sử dụng đất chính ở Hà Tĩnh theo huyện (tính đến ngày 31/12/2015) 

Tên của thành phố / 
huyện11 

Tổng số (ha) Đất sản xuất nông nghiệp (ha) 
Đất rừng 

 (ha) 
Đất sử dụng đặc 

biệt (ha) 
Đất thổ cư (ha) 

Tổng số 599.031 152.563 322.107 41.498 11.794 

TP. Hà Tĩnh 5.655 2.475 72 1.297 808 

Hồng Lĩnh 5.897 2.274 1.217 963 297 

Hương Sơn 109.680 16.539 83.019 3.467 963 

Đức Thọ 20.349 11.219 3.161 2.384 947 

Vũ Quang 63.766 6.178 47.640 1.352 352 

Nghi Xuân 22.246 8.345 4.724 2.090 717 

Can Lộc 30.213 15.109 5.736 3.653 1.139 

Hương Khê 126.274 26.005 87.383 3.221 899 

Thạch Hà 35.391 15.057 7.448 5.057 1.672 

Cẩm Xuyên 63.635 17.684 31.484 4.067 1.730 

Kỳ Anh 75.960 18.760 40.003 5.973 939 

Lộc Hà 11.743 5.619 1.701 1.383 802 

Kỳ Anh 28.222 7.299 8.519 6.591 529 

Nguồn: Niên giám thống kê Hà Tĩnh 2015 

4.2.2.8. Các mô hình kinh tế 

 Khu công nghiệp Vũng Áng tại phía Nam Hà Tĩnh (xem hình ảnh 4.1) có vẻ là một mô hình đáng để suy nghĩ về kinh tế 
cấp tỉnh. Dự án đầu tư mới của Đài Loan/Trung Quốc mới này sẽ tập trung vào sản xuất thép, dự kiến sẽ sử dụng quặng sắt 
Thạch Khê tại địa phương, và sẽ phát triển hai cảng nước sâu, nhà máy nhiệt điện đốt than, cầu, đường và các cơ sở hạ tầng 
dân cư tổng hợp cho lao động di cư. Việc xây dựng tổ hợp đó sẽ giúp nâng tầm Hà Tĩnh thành nơi có những đụn cát ven biển 
đẹp nhất, và giúp cho sự định cư của rất nhiều hộ gia đình. Tỉnh sẽ được bảo vệ khỏi các sự kiện khí hậu cực đoan và nước 
biển dâng ở mức 10 mét tường biển. Không rõ điều này sẽ có tác động thế nào đối với các khu vực bờ biển liền kề. Hiện nay có 
24 doanh nghiệp và 94 nhà thầu đang làm việc tại đây. Thu nhập bình quân đầu người là 5-10 triệu đồng. 

                                           
11 Thị trấn Kỳ Anh đã chỉ chia tách từ huyện Kỳ Anh vào năm 2015 
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Hình 4.1: Khu công nghiệp kinh tế Vũng Áng 

 

 Có các mô hình kinh tế hiệu quả khác ở quy mô nhỏ hơn rất nhiều, trong các lĩnh vực như chăn nuôi, trồng cây cảnh, nuôi 
trồng thủy sản, lâm nghiệp, chế biến, dịch vụ và thương mại (UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2013). Rất nhiều mô hình sản xuất và kinh 
doanh hiệu quả đang được nhân rộng, và số các công ty, tập đoàn và doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp đã tăng nhanh 
chóng (UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2014). Năm 2015, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã đạt được những kết quả đáng kể, giúp 
thúc đẩy phát triển và dẫn đến tốc độ tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức 7,96%. 
Một số sản phẩm nông nghiệp quan trọng bắt đầu thu hút doanh nghiệp lớn vào đầu tư, tăng quy mô sản xuất, tăng chất 
lượng và dần hòa nhập với các chuỗi thị trường có giá trị cao hơn. Ví dụ, hoạt động nuôi tôm, nuôi lợn và trâu bò lấy thịt chất 
lượng cao đang thuộc xu hướng này. Nhóm tư vấn về Điều phối chính sách xã hội do Văn phòng phát triển nông thôn mới 
xây dựng phổ biến thông tin tới người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận với vốn vay 
ngân hàng để đầu tư vào phát triển sản xuất. 

4.2.2.9. Các tiêu chí phát triển nông thôn mới 

 Trong Chương trình Phát triển nông thôn mới có 19 tiêu chí mà các xã cần đạt được. Tại Hà Tĩnh, Chương trình phát 
triển nông thôn mới quốc gia tập trung vào cải thiện giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông và nhà ở tại các cộng đồng nông 
thôn. Các mục tiêu bao gồm cung cấp 100 lit nước uống/1 người/ngày, và nâng cấp cũng như mở rộng đường nông thôn rộng 
tối thiểu 4m. Chương trình cũng đóng góp vào việc cải thiện trường học, cơ sở hạ tầng văn hóa, hệ thống y tế tại khu vực nông 
thôn (UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2012). Đến cuối năm 2014, 26 xã đã đạt toàn bộ 19 tiêu chí; 8 xã đạt được từ 13-18 tiêu chí; 135 xã 
đạt từ 7-12 tiêu chí và và 65 xã đạt dưới 7 tiêu chí (UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2014). Đến cuối năm 2015, 26 xã nông thôn khác đã 
đạt toàn bộ các tiêu chuẩn mới, nâng tổng số xã đạt toàn bộ chỉ tiêu lên 52 xã (22,6%), và không xã nào đạt dưới 8 tiêu chí 
(UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2016). 

4.2.3. Phát triển kinh tế: hoạt động thực tế và kế hoạch  

 Mặc dù Hà Tĩnh là một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam, nhưng tỉnh cũng đang đạt được sự tăng trưởng nhanh 
đáng kể và chính quyền tỉnh đồng lòng mong muốn tiếp tục duy trì sự tăng trưởng này. Trong khi xác định xu hướng phát 
triển đến năm 2020, việc quy hoạch của tỉnh Hà Tĩnh cần phải thống nhất với quy hoạch chiến lược của các ngành và sản 
phẩm trong nước, bao gồm việc phân vùng bờ biển miền Trung đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 61/2008/QĐ-TTg ngày 9/5/2008. Các lĩnh vực chính trong quy hoạch này bao gồm: 

a) Tăng cường cơ sở hạ tầng 

 Phát triển cơ sở hạ tầng khu vực miền Trung cần thống nhất với vùng ven biển, gồm cơ sở hạ tầng mặt đất và biển. Hà 
Tĩnh sẽ thực hiện sát sao các kế hoạch để xây đường cao tốc và đường bộ quan trọng của tỉnh, cũng như nâng cấp đường xá 
hiện tại để nâng cao năng lực. Hơn nữa, Hà Tĩnh cũng sẽ hỗ trợ xây dựng tuyến đường sắt cao tốc, và sẽ mở rộng cũng như 
nâng cấp cảng Vũng Áng và xây dựng các hệ thống cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cung cấp nước, điện và quản lý chất thải một cách 
hiệu quả hơn. 

b) Phát triển kinh tế biển 

 Với tiềm năng từ cụm cảng lớn, Hà Tĩnh sẽ phải xây dựng và phát triển các trung tâm đô thị của tỉnh để hỗ trợ hoạt động 
hàng hải. Hà Tĩnh cũng phải thúc đẩy phát triển khu kinh tế Vũng Áng qua thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài đến khu vực 
này. 

c) Xóa đói giảm nghèo và phát triển các khu vực khó khăn dọc bờ biển Việt Nam  

 Hà Tĩnh cần cải thiện cả hệ thống y tế và hệ thống giáo dục để đảm bảo rằng các cơ sở vật chất như trường học và các cơ 
sở y tế đạt được các chuẩn quốc gia mới. Đặc biệt, tỉnh cần đảm bảo rằng 100% các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đến 
năm 2015; 70% các trường cấp ba và 50% các trường cấp hai đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020. Hà Tĩnh cũng cần tập trung 
vào phát triển hệ thống an sinh xã hội và thực hiện các chính sách xã hội để hỗ trợ cho cuộc sống của người nghèo. 

d) Phát triển các hoạt động ngành công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp  

 Các tỉnh ven biển miền Trung cần tăng cường đầu tư vào đổi mới công nghệ và thiết kế sản phẩm cho danh sách các sản 
phẩm công nghiệp được lựa chọn bao gồm dầu khí, các sản phẩm hóa dầu, luyện kim, điện tử và đóng tàu. Hà Tĩnh sẽ đóng vai 
trò quan trọng trong các hoạt động công nghiệp. Hà Tĩnh cũng cần đảm bảo các hoạt động nông nghiệp và lâm nghiệp đồng bộ 
và thống nhất với các hoạt động trong những ngành này của toàn bộ khu vực ven biển miền Trung. Để thực hiện điều này, 
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tỉnh cần tập trung vào áp dụng công nghệ cao để đảm bảo chất lượng và an toàn lương thực thực phẩm để đạt được năng suất 
cao hơn. Hà Tĩnh cũng cần tiếp tục chú ý đến việc bảo vệ phát triển bền vững tài nguyên rừng của tỉnh. 

e) Bảo vệ môi trường biển và ven biển  

 Theo kế hoạch phát triển, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thực hiện các sáng kiến bảo vệ môi trường, và bảo tồn các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tác động của việc phát triển khu kinh tế Vũng Áng. 

f) Đảm bảo An ninh và quốc phòng trên biển  

 Hà Tĩnh sẽ đào tạo và phát triển độ ngũ để tham gia và các lực lượng an ninh và quốc phòng. Hơn nữa, tỉnh Hà Tĩnh cũng 
hỗ trợ các biện pháp an ninh và quốc phòng cho khu vực ven biển miền Trung thông qua phát triển các ngành công nghiệp 
như đóng tàu, các vật liệu xây dựng, dệt may và truyền thông. Hoạt động kinh tế này sẽ tăng cường năng lực của khu vực ven 
biển trong việc thực hiện các nghĩa vụ dân sự (UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2012). 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chung trong việc trình các Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội  lên Ủy ban Nhân 
dân tỉnh, dựa trên các hướng dẫn từ Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư. Theo nguyên tắc, việc lập kế hoạch bắt đầu 
từ cấp xã đến cấp huyện và sau đó lên cấp tỉnh, là cấp mà Sở KHĐT xây dựng kế hoạch của tỉnh và gửi lên UBND tỉnh. Kế 
hoạch đặt ra các mục tiêu phát triển đối với tăng trưởng GDP và tốc độ tăng trưởng của các ngành khác nhau, cùng với các đề 
xuất bao gồm các biện pháp và nhiệm vụ thực hiện kế hoạch. Các đề xuất được chia thành hai lĩnh vực lớn: 

• Các biện pháp và nhiệm vụ để đạt được các mục tiêu cụ thể của các ngành cụ thể; 

• Đầu tư phát triển - với các nguồn lực sẵn có thì chúng ta có thể/nên làm gì; chúng ta có thể có được sự tham gia của 
cộng đồng doanh nghiệp ở đâu và như thế nào. 

 Việc thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH tỉnh Hà Tĩnh chủ yếu phụ thuộc vào việc phân bổ ngân sách trung ương - kể cả 
chuyển nhượng ngân sách và vốn ODA. Trong bối cảnh này, quyết định số 60 của Thủ tướng Chính phủ - về các nguyên tắc và 
định mức chi phí trong sử dụng ngân sách có tầm quan trọng để biết được các dự án và chương trình nào sẽ được chi trả từ 
ngân sách nhà nước và điều đó có nghĩa là các quyết định đầu tư cũng bị hạn chế rất nhiều từ những quy định trong quyết 
định này. Thông thường 80% ngân sách chi phí xây dựng được hưởng vốn từ cấp ngân sách nhà nước. Khi xem xét thích ứng 
dựa vào hệ sinh thái, có một thông tin quan trọng là Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh báo cáo rằng trước đây tỉnh không bao giờ 
được phân bổ ngân sách từ trung ương cho những biện pháp phi công trình. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bày tỏ rằng họ cũng muốn tạo ra sự thay đổi trong cách sử dụng ngân sách 
nhà nước. Họ cũng đã ưu tiên 3 lĩnh vực hoạt động: 

• Củng cố bờ biển; 

• An toàn hồ chứa - ngân sách nhà nước và quỹ ODA đặc biệt là quỹ của ngân hàng Phát triển Châu Á và Ngân Hàng 
Thế giới hỗ trợ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

• Phát triển rừng bền vững (trồng rừng). 

 Sở KH&ĐT ghi nhận các tài sản kinh tế quan trọng nhất của tỉnh Hà Tĩnh như: 
1) Khu kinh tế 
2) Sản xuất chăn nuôi 
3) Nuôi trồng thủy sản và đánh bắt thủy sản 
4) Các ngành công nghiệp chế biến 
5) Các ngành dịch vụ - dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm 

 Sở KH&ĐT gợi ý rằng bất cứ điều gì chúng ta thực hiện ở Hà Tĩnh thì cũng gắn với ngành nông nghiệp - “đó là ngành 
chính cần nhận được sự hỗ trợ đặc biệt - đó là giải pháp cho vấn đề đói nghèo - 80% dân số hoạt động trong ngành nông 
nghiệp - nếu chúng ta không chú ý đầy đủ thì mọi người sẽ chết đói”. 

 Định hướng của Sở Kế hoạch Đầu tư cho phát triển nông nghiệp, gợi ý tập trung vào các sản phẩm chính tại các khu vực 
khác nhau: 

▪ Vùng duyên hải - thúc đẩy nuôi tôm và các loại nuôi trồng thủy sản khác cũng như trồng rau trên đất cát; 
▪ Vùng đất thấp - lúa nước (không thể cạnh tranh với Đồng bằng sông Mê kông về trồng lúa); 
▪ Vùng gò đồi - đất không phì nhiêu lắm và khí hậu khắc nghiệt, đất sẵn có thì hạn chế và chia cắt - nên khó để cải 

thiện năng suất -  do vậy cần tập trung vào sản xuất chăn nuôi - mở rộng diện tích nuôi lợn và trâu bò; 
▪ Vùng núi và gò đồi - cần đảm bảo bảo vệ và phát triển rừng. 

 Ngoài ra cũng có kế hoạch cho các sản phẩm có giá trị tăng thêm cao hơn, như canh tác hữu cơ, chế biến lương thực. 
Tỉnh đang kêu gọi đầu tư vào phát triển nông thôn và chế biến kinh doanh nông nghiệp, gồm chế biến gạo và chế biến các 
nông sản khác. Đã có một số hoạt động chế biến thóc gạo nhỏ và xuất khẩu sang Trung Quốc. Ngoài ra cũng có chế biến chè - 
chè được trồng tại huyện Hương Sơn và Kỳ Anh. Chè có chất lượng cao và được xuất khẩu sang Châu Âu. Một công ty muốn 
đầu tư vào nho và gừng. Ngoài ra cũng có những kế hoạch về các nhà máy chế biến thịt - để xuất khẩu và sử dụng trong nước 
(nhưng người Việt vẫn không có thói quen thiêu thụ thịt đông lạnh nên có lẽ chủ yếu thịt này để xuất khẩu). Tỉnh cũng 
khuyến khích và tạo động lực để các công ty đầu tư vào chế biến tôm xuất khẩu. Một công ty đang chế biến cá và mực. Cần chú 
ý nhiều hơn đến nền kinh tế biển, đặc biệt là tái cơ cấu ngành thủy sản đánh bắt để có thể khai thác các nguồn tài nguyên tại 
vùng nước biển sâu hơn.   

 Tuy nhiên, sự tập trung lớn nhất dành cho ngành công nghiệp và dịch vụ. Trong khu vực, Hà Tĩnh sẽ khai thác địa hình 
của mình để cung cấp các dịch vụ hậu cần và vận tải sang các nước láng giềng như Lào, Đông Bắc Thái Lan và Đông Myanmar. 
Tất cả các ngành đều mong muốn áp dụng công nghệ hiện đại và hiệu quả sản xuất, và cơ sở hạ tầng sẽ được phát triển toàn 
diện để hỗ trợ công cuộc này.  
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 Sở KH&ĐT nhấn mạnh rằng sự phát triển công nghiệp có thể mang lại doanh thu lớn từ góc độ phát triển kinh tế nhưng 
Sở cũng nhận thức rất rõ về các vấn đề tiêu cực liên quan đến phát triển công nghiệp - biết rằng sẽ có sự đánh đổi và chúng ta 
phải trả giá cho các hậu quả - không chỉ là tài nguyên thiên nhiên và môi trường bị ảnh hưởng, mà việc phát triển công nghiệp 
còn lấy mất đất của các mục đích sử dụng khác, và chúng ta cũng phải tìm việc làm mới cho những người bị mất đất cho việc 
phát triển công nghiệp. 

 Khu kinh tế Vũng Áng là một con linh dương trong phát triển kinh tế. Khu này đóng góp 15 nghìn tỷ đồng hàng năm - 
tương đương với 80% tổng doanh thu ngân sách của tỉnh - từ thuế, tiền thuê quặng, phí môi trường và thuế nhập khẩu. Họ 
tuân thủ rất tốt các quy định về thuế. Trong 10 năm, dự kiến rằng khu kinh tế Vũng Áng cũng sẽ đóng góp nhiều vào ngân 
sách của tỉnh và trung ương thông qua các dịch vụ về thép, luyện kim và cảng biển. Khu này cũng sẽ tạo 15.000 việc làm mới 
trong tương lai. Các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan, tất cả đều xin phép đầu tư tại đây. Trong vòng 5 năm, thị 
xã Kỳ Anh sẽ trở thành một thành phố công nghiệp. Rất nhiều nhà đầu tư muốn cung cấp các dịch vụ về cảng và hậu cần. Vũng 
Áng cũng sẽ có nhà máy nhiệt điện (đốt than) lớn nhất. Ngoài ra, cũng có doanh thu tốt từ công việc xây dựng. Chi tiết bổ sung 
về kế hoạch phát triển cho từng ngành cũng được cung cấp trong phần tiếp theo.  

4.2.4. Mô tả và phân tích theo ngành 

 Phần này trình bày thông tin và phân tích bổ sung về các ngành khác nhau của nền kinh tế, cần thiết để giúp xác định các 
tài sản kinh tế của tỉnh và các ưu tiên phát triển cho đánh giá tính dễ tổn thương. 

4.2.4.1.Nông - lâm nghiệp và thủy sản 

4.2.4.1.1. Cây lương thực hàng năm 

 Lúa: Tổng diện tích trồng lúa trong tỉnh rơi vào khoảng 99.000 ha. Năng suất đã tăng đều từ 4,75 tấn/ha năm 2011 lên 
5,04 tấn/ha năm 2014. Vụ lúa chính là lúa đông bắt đầu từ tháng 12 với tổng diện tích trồng lúa chỉ khoảng 55.000 ha, sau đó 
là vụ lúa hè thu với tổng diện tích trên 41.000 ha, bắt đầu từ tháng 4. Vụ lúa mùa có diện tích trồng rất ít, chỉ trên 2.000 ha. 
Mô hình trồng lúa này giúp tránh được những tổn thất đối với cây trồng do lũ lụt và bão gây ra vào cuối mùa hè (số liệu năm 
2013 - xem bảng 4.7 để biết thêm chi tiết). Lúa tại Hà Tĩnh chủ yếu phân bố tại các vùng đất thấp của tỉnh dọc đồng bằng 
duyên hải, với diện tích lớn nhất ở huyện Can Lộc và Cẩm Xuyên, tiếp theo là huyện Thạch Hà, huyện Kỳ Anh và huyện Đức 
Thọ.  

Hình 4.2: Đồng lúa tại xã Phúc Lộc, huyện Can Lộc 

 

Ngô  là loại cây lương thực hàng năm quan trọng thứ hai tại Hà Tĩnh, và được trồng nhiều tại các huyện có điều kiện 

không thuận lợi cho trồng lúa. Những huyện miền núi điển hình như Hương Sơn, Đức Thọ và Hương Khê chỉ có những diện 

tích trồng lúa nhỏ hẹp. Hầu hết ngô được trồng vào mùa xuân và mùa hè - là những mùa có độ ẩm tốt phù hợp cho những cây 

trồng phụ thuộc vào nước mưa. Năng suất ngô tại Hà Tĩnh còn thấp với mức trung bình là 3,68 tấn/ha. Năng suất cao nhất là 

khoảng 4 tấn/ha tại Đức Thọ và Vũ Quang; và năng suất thấp nhất là tại thành phố Hà tĩnh và huyện Thạch Hà (Cục Thống kê 

Hà Tĩnh 2015). 

Khoai lang  là một loại cây trồng truyền thống phù hợp rất tốt đối với nhóm đất kết cấu nhẹ tại Kỳ Anh và Nghi Xuân. 

Khoảng 5.577 ha khoai lang được trồng phân bố chủ yếu tại những vùng đất cát dọc theo vùng ven biển. Tổng sản lượng 

khoảng 34.515 tấn/năm (Cục Thống kê Hà Tĩnh 2015). 

 Sắn  hiện được trồng tại tỉnh Hà Tĩnh với diện tích khoảng 4.089 ha, với tổng sản lượng khoảng 65,258 tấn. Sắn được 
dùng cho các mục đích công nghiệp (sản xuất ethanol), cho chăn nuôi và con người cũng tiêu thụ. Có nhiều tiềm năng mở 
rộng sản xuất sắn do có rất nhiều nhu cầu đối với sản phẩm này, và sắn cũng có sức chịu đựng tương đối tốt đối với các điều 
kiện nắng nóng và lượng mưa thấp trong mùa khô (Niên giám Thống kê Hà Tĩnh, 2015).  
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Bảng 4.4:  Sản xuất lúa tại Hà Tĩnh, theo huyện, năm 2015 

Đơn vị cấp huyện 

Tổng số lúa Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa  

Diện tích  
(ha) 

Năng suất 
trung bình 
(tấn/ha) 

Diện tích  
(ha) 

Năng suất 
(tấn/ha) 

Diện tích (ha) 
Năng suất 
(tấn/ha) 

Diện tích 
(ha) 

Năng suất 
(tấn/ha) 

TP Hà Tĩnh 2.707 4.828 1.475 5.008 12.321 4.612 0 0 

TX Hồng Lĩnh 2.484 4.913 1.374 5.458 11.101 4.240 0 0 

H Hương Sơn 6.786 4.793 4.583 5.485 22.032 3.355   

Đức Thọ 10.182 5.422 6.388 5.800 37.944 4.785 0 0 

Vũ Quang 1.561 5.557 1.243 5.890 318 4.255 0 0 

Nghi Xuân 3.962 4.543 3.090 4.912 467 3.857 405 2.524 

Can Lộc 18.455 5.331 9.368 5.638 90.878 5.015 0 0 

Hương Khê 5.541 4.587 3.428 5.437 13.101 3.301 803 3.057 

Thạch hà 15.382 5.134 7.863 5.223 74.307 5.053 8 3.989 

Cẩm Xuyên 18.462 5.504 9.529 5.503 89.338 5.504 0 0 

huyện Kỳ Anh 9.324 4.886 5.110 5.071 42.144 4.662   

Lộc Hà 5.161 4.717 2.961 5.362 16.501 4.610 550 1.564 

TX Kỳ Anh 1.741 4.339 1.509 4.371 232 4.129   

Nguồn: Cục Thống kê Hà Tĩnh (2015) 

Chú ý: năng suất lúa năm 2013 của cả nước và vùng ven biển Bắc Trung bộ lần lượt là 5,58 và 5,37 tấn/ha; lúa Xuân là 6,44 và 

5,66; lúa Hè Thu là 5,21 và 5,06; và lúa mùa là 4,73 và 4,25 tấn/ha.  

Bảng 4.5: Sản xuất ngô, khoai lang và sắn tại các huyện ở Hà Tĩnh năm 2015 

Huyện 
Ngô Khoai lang Sắn 

Diện tích 
(ha) 

Năng suất 
(tấn/ha) 

Diện tích 
(ha) 

Năng suất 
(tấn/ha) 

Diện tích 
(ha) 

Năng suất 
(tấn/ha) 

TP Hà Tĩnh 7 1.714 50 4.42 0 0 

TX Hồng Lĩnh 1 2 51 7.118 0 0 

Hương Sơn 3.542 3.499 173  363 8.138 

Đức Thọ 1.376 4.233 91 5.2545 24 7.042 

Vũ Quang 758 4.437 43 4.721 103 9.0 

Nghi Xuân 148 2.155 1.383 7.034 379 12.124 

Can Lộc 260 3.354 678 6.389 271 9.734 

Hương Khê 1.980 3.970 313 5.259 79 6.835 

Thạch hà 135 2.015 501 6.174 44 6.977 

Cẩm Xuyên 117 2.436 592 6.66 371 11.243 

Huyện Kỳ Anh 154 3.065 923 5.612 2.211 20.825 

Lộc Hà 240 2.029 559 5.472 37 8.892 

TX Kỳ Anh 6 2.5 220 5.877 207 12.483 

Tổng số 8.724 3.688 5.577 6.189 4.089 15.959 

Nguồn: Cục Thống kê Hà Tĩnh (2015) 

4.2.4.1.2. Cây công nghiệp hàng năm 

 Mía đường tại Hà Tĩnh được trồng chủ yếu tại huyện Hương Khê với khoảng 137 ha. Các huyện khác có diện tích trồng 
mía không đáng kể (Cục Thống kê Hà Tĩnh, 2015). 

 Lạc là một trong những loại cây công nghiệp có thế mạnh tại Hà Tĩnh với điều kiện khí hậu và đặc điểm đất cát rất phù 
hợp cho cây lạc. Năm 2014, tổng diện tích trồng lạc là 15.967 ha đã được trồng tại hầu hết các huyện, nhưng diện tích trồng 
lớn nhất là tại Kỳ Anh, Hương Khê và Nghi Xuân. Năng suất lạc tại Hà Tĩnh khoảng 2,3 tấn/ha  (Cục thống kê Hà Tĩnh 2015).   

 Vừng cũng là một thế mạnh với tổng diện tích trồng khoảng hơn 914 ha, được trồng chủ yếu tại huyện Kỳ Anh và Nghi 
Xuân (Cục thống kê Hà Tĩnh, 2015). 
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Hình 4.3: Cánh đồng lạc ở xã Phúc Lộc, Can Lộc 

 

 
4.2.3.1.1. Cây lâu năm 

 Diện tích trồng cây lâu năm của Hà Tĩnh là trên 24.000 ha. Trong đó có khoảng 1/3 diện tích là trồng cao su, là một loại 
cây lâu năm quan trọng nhất (xét về diện tích). Ngoài ra, có 9.800 ha đất được dùng để trồng rất nhiều loại cây ăn quả không 
có múi, và thêm 2.538 ha đất được trồng các loại cam và cây có múi khác, được trồng chủ yếu tại các vùng có độ cao lớn hơn 
tại Hương Sơn, Hương Khê, và huyện Vũ Quang. Việc trồng nho ở Phúc Trạch cũng rất nổi tiếng nhưng vẫn chưa đủ để đáp 
ứng nhu cầu. Gần 3.000 ha được trồng trà, tiêu, là những loại cây lâu năm đang trở nên ngày càng quan trọng. 

4.2.3.1.2. Chăn nuôi  

 Mặc dù số vật nuôi không cao lắm, nhưng chăn nuôi vấn chiếm tỷ lệ lớn trong giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. 
Việc phòng và chống bệnh đang ngày càng trở thành một vấn đề được quan tâm, do một số đợt dịch bệnh nghiêm trọng đã 
xảy ra tại các tỉnh lân cận. Sở NN&PTNT đang phát triển các chương trình vaccine và lập kế hoạch ứng phó với bất kỳ dịch 
bệnh nào có thể xảy ra trong tương lai.  

Chiến lược nâng cao sản lượng chăn nuôi bao gồm: 

• Thúc đẩy các đơn vị chăn nuôi lớn hơn, mang tính thương mại hơn và chuyên sâu hơn 

• Liên tục cải thiện gen “Sindhilisation” của đàn gia súc thông qua AI 

• Lai giống lợn để tăng tỷ lệ thịt so với mỡ 

• Phát triển các đồng cỏ có giá trị dinh dưỡng cao để chăn nuôi gia súc 

• Đẩy mạnh chăn nuôi các loài có giá trị cao: như hươu và dê. 
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Bảng 4.6: Một số loại cây công nghiệp tại các 
huyện của Hà Tĩnh năm 2015 

Đơn vị cấp 
huyện 

Mía 
(ha) 

Lạc 
(ha) 

Vừng 
(ha) 

TP. Hà Tĩnh 0 277 11 

TX. Hồng Lĩnh 0 38 1 

Hươ g Sơn 16  .769 1 

Đức Thọ 0 1.417 0 

Vũ Quang 24 678 0 

Nghi Xuân 0 2.017 266 

Can Lộc 3 598  1 

Hương Khê 87 2.205 3 

Thạch hà 2 1.443 42 

Cẩm Xuyên 4 1.167 150 

Huyện Kỳ Anh 0 2.345 197 

Lộc Hà 0 1.405 164 

TX. Kỳ Anh 0 608 58 

TỔNG 136 15.967 914 

Nguồn: Cục thống kê Hà Tĩnh (2015) 

Bảng 4.7: Diện tích một số cây lâu năm tại các huyện ở Hà Tĩnh năm 2015 

Đơn vị cấp 
huyện 

Tổng diện 
tích (ha) 

Trà 
(ha) 

Cây ăn quả 
(ha) 

Cam/quýt 
(ha) 

TP. Hà Tĩnh 167 0 153 16 

TX. Hồng Lĩnh 110 10 92 11 

Hương Sơn 3.692 678  .324 772 

Đức Thọ 804 49 442  5 

Vũ Quang 3.028 149 1.754 950 

Nghi Xuân 238 26 188 18 

Can Lộc 1.832 214 877 200 

Hương Khê 10.483 450 2.854 958 

Thạch hà 884 131 645 140 

Cẩm Xuyên 1.469 128 1.271 143 

Kỳ Anh 1.955 617 664 105 

Lộc Hà 348 86 242 22 

TX. Kỳ Anh 127 13 110 7 

TỔNG 25. 37 2.551 11.616  

Nguồn: Cục thống kê Hà Tĩnh, 2015 

 

Bảng 4.8: Chăn nuôi tại các huyện của Hà Tĩnh năm 2015 

Đơn vị cấp 
huyện 

Trâu 
(con) 

Bò 
(con) 

Lợn 
(con) 

Gia cầm 
(1.000 con) 

Hươu 
(con) 

Dê 
(con) 

TP. Hà Tĩnh 618 3.588 8.267 238 0 0 

TX. Hồng Lĩnh 886 1.818 5.166 155 17 333 

Hương Sơn 9.397 27.327 47.930 581 36.627 6.975 

Đức Thọ 6.052 25.834 40.040 719 415 280 

Vũ Quang 3.837 9.518 25.372 244 660 257 

Nghi Xuân 3.497 13.211 18.593 597 13 642 

Can Lộc 5.300 26.683 67.627 943 389 296 

Hương Khê 17.356 13.406 54.506 643 1.758 374 
Thạch Hà 7.217 18.929 74.952 903 95 201 

Cẩm Xuyên 8.744 21.796 91.737 1.161 91 223 

Kỳ Anh 11.757 14.482 22.397 636 64 1.200 

Lộc Hà 2.493 10.633 11.055 256 15 217 

TX. Kỳ Anh 3.631 5.507 6.189 150 0 9 

TỔNG 80.785 192.732 7.225 5.573 40.144 11.007 

Nguồn: Cục thống kê Hà Tĩnh, 2015 

 Nói chung, tổng diện tích đất nông nghiệp còn khá ổn định. Từ năm 2007 tổng diện tích trồng lúa mỗi năm đã thay đổi 
một chút, khoảng 99-101.000 ha, nhưng lúa mùa đã giảm liên tục từ 7.475 ha năm 2007 xuống chỉ còn 1.732 ha năm 2014, 
trong khi cả diện tích lúa Hè Thu và lúa Đông Xuân đều tăng. Diện tích trồng ngô và sắn cũng tương đối ổn định, mặc dù diện 
tích trồng khoai lang đã giảm liên tục từ 13.921 ha năm 2007 xuống còn 5.861 ha năm 2014. Diện tích trồng lạc cũng tương 
đối ổn định nhưng cả diện tích trồng vừng và mía đường (là những loại cây trồng trên diện tích rất nhỏ) đều giảm khoảng 40-
50% từ năm 2007 đến năm 2014. Số lượng trà đã tăng lên 4 lần từ 2007 đến 2014. Diện tích trồng cam và chanh cũng tăng từ 
2.180 lên 2.655 ha, trong khi diện tích trồng nho vẫn giữ nguyên. Diện tích trồng chuối đã tăng từ 1.569 lên 1.983 ha, trong 
khi tỷ lệ tăng cao nhất (với điểm khởi đầu rất thấp) là diện tích trồng xoài từ chỉ có 62ha năm 2007 lên 327 ha năm 2014 
(tăng 500%). Xem bảng 4.9 để biết thêm chi tiết. 

 UBND tỉnh cũng xây dựng thêm các cơ chế để hỗ trợ cho người nông dân - ví dụ như hỗ trợ tiếp thị các sản phẩm nông 
nghiệp, cung cấp xe lạnh, dùng bùn và các sản phẩm phụ của ngành nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ...  Tổng công ty 
khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh  cũng có một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. 
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Bảng 4.9: Những thay đổi trong sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh theo thời gian  

Lúa (tổng số) 
Diện tích trồng (ha) Năng suất (tấn/ha) 

2007 2010 2014 2007 2010 2014 
100.844 99.003 101.011 3,607 4,186 5,077 

Lúa Đông Xuân 54.514 53.569 56.619 4,342 5,014 5,608 
Lúa Hè Thu 38.855 41.356 42.760 2,960 3,447 4,482 
Lúa mùa 7.475 4.078 1.732 1,608 0,792 2,444 
Cây hàng năm khác       
Ngô 8.590 8.060 8.311 2,841 3,446 2,993 
Khoai lang 13.921 9.427 5.861 6,076 6,244 6,120 
Sắn 4.130 3.439 4.022 7,944 11,612 14,570 
Đậu 4.130 3.439 4.022 7,944 11,612 14,570 
Rau   9.456   6,344 
Đay  20 25 2 3,5 3,12 1,5 
Cói 100 100 100 6,5 6,5 6,5 
Mía đường 280 280 156 52,682 41,432 55,019 
Lạc 20.450 19.414 17.376 1,805 2,110 2,202 
Vừng 1.567 14.67 885 0,267 0,339 0,47 
Thuốc lá 6 4 1 0,5 0,5 0,5 
Cây lâu năm 16.862 21.133     
Búp trà 811 895 2.548    
Trà thu hoạch 567 647 2.312    
Cam/chanh 2.180 2.568 2.655    
Nho 1.402 1.587 1.417    
Dứa 296 411 197    
Chuối 1.569 1.951 1.983    
Nhãn 145 193 215    
Vải 111 188 218    
Xoài 62 201 327    
Các loại hoa quả khá       
Chăn nuôi     1.000 con 
Trâu     109,8 94,7 79,592 
Bò    210,1 166,3 175,325 
Lợn     422,4 356,0 434,167 
Ngựa    0,2 0,2 0,151 
Dê    23,9 11,1 8,588 
Gia cầm     4,379 4,956 6,492 
Gà    3,425 3,837 4,952 
Vịt - thiên nga- ngỗng    954 1,025 1,349 
Diện tích nông nghiệp 6.724 6.177     
Diện tích nước lợ 2.813 2.197     
Cá 71 99     
Tôm 2.394 1.698     
Hỗn hợp 345 399     
Diện tích nước ngọt 3.911 3.980     
Cá 3.832 3.955     
Tôm 11 1     
Hỗn hợp 27 8     
Ươm giống 41 16     
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4.2.4.1.3. Lâm nghiệp  

 Như mô tả tại chương 3, (Hồ sơ sinh thái của tỉnh Hà Tĩnh), khoảng 351.000 ha (tương đương trên 58% diện tích đất 
của tỉnh) vẫn được xem là đất “lâm nghiệp” (xem bảng 4.10 và bản đồ 4.1). Tuy nhiên, sự phân loại theo mục đích sử dụng là 
đất lâm nghiệp nhưng không hẳn là có rừng che phủ. Dữ liệu của Sở NN&PTNT năm 2012 và thông tin của Sở năm 2015 (xem 
Bảng 4.10) cho thấy độ che phủ rừng thực tế chỉ khoảng 321.000 ha. Trong tổng số đất có rừng bao phủ, khoảng 70% là rừng 
tự nhiên và khoảng 30% là rừng trồng, nghĩa là tính theo tổng số, rừng tự nhiên chiếm khoảng 35% diện tích đất của tỉnh và 
rừng trồng chiếm khoảng 15%. Khoảng 40% rừng tự nhiên còn lại nằm trong Vườn Quốc gia Vũ Quang và Khu bảo tồn tự 
nhiên Kẻ Gỗ. 

Bảng 4.10: Các loại rừng tại Hà Tĩnh 

Loại sử dụng đất 

Niên giám thống kê Hà Tĩnh 
2013 

Viện ĐTQHR -Bộ 
NN&PTNT 2012 

Sở TN&MT 2015 

ha % ha ha 

Tổng diện tích đất 599. 031 100   

Đất nông nghiệp 152.563 25,47   

Đất rừng 322.107 53,77 351.891 350. 882,67 

Rừng đặc dụng   164.014 161.244,38 

Rừng phòng hộ   113.300 115.040,48 

Rừng sản xuất   74.577 74.597,81 

 Ban Quản lý rừng, UBND xã và hộ gia đình là những chủ sở hữu rừng chính tại Hà Tĩnh (xem bảng 4.11) 

• Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn tự nhiên quản lý rừng đặc dụng bao gồm hầu hết các khu rừng giàu nhất với sự đa 
dạng sinh học rất cao bao gồm các khu còn lại của rừng nguyên sinh trên sườn Đông của núi Bắc Trường Sơn thuộc 
biên giới Việt - Lào. 

• Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý hầu hết các rừng phòng hộ và một số rừng sản xuất. Họ chịu trách nhiệm đối 
với những khu rừng tự nhiên rộng lớn. và một số rừng trồng. 

• Các công ty Lâm nghiệp quản lý hầu hết rừng sản xuất gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng. Họ đang quản lý tổng 
cộng diện tích rừng tự nhiên lớn hơn diện tích khu Bảo tồn tự nhiên Kẻ Gỗ và rộng tương đương với Vườn quốc gia 
Vũ Quang. 

• Đất lâm nghiệp được giao cho các hộ gia đình chủ yếu là đất rừng trồng và đất dành cho các hoạt động nông-lâm 
nghiệp. Rất ít rừng tự nhiên được giao cho các hộ gia đình. 

Bảng 4.11: Trách nhiệm quản lý và sở hữu rừng tại tỉnh Hà Tĩnh 

Sở hữu rừng Diện tích  (ha) 

I. Ban quản lý rừng đặc dụng 
VQG Vũ Quang 55.341 

91.893 (N: 81.155; P: 10.738) 
Khu Bảo Tồn Tự nhiên Kẻ Gỗ 36.552 

II. Ban quản lý rừng phòng hộ 
(BQLRPH) 

BQLRPH Sông Ngàn Phố 25.019 

83.207 (N: 66.030; P: 17.177) 
BQLRPH Sông Ngàn Sâu 16.860 
BQLRPH Hồng Lĩnh 6.072 
BQLRPH Sông Tiêm 12.917 
BQLRPH Nam Hà Tĩnh 20.567 

III. Công ty Lâm nghiệp 

CTTNHH Hương Sơn 18.728 

60.745 (N:42.359; P: 18.386) CTTNHH Chúc A 14.381 
Công ty Cao su Hà Tĩnh 12.864 
Công ty Cao su Hương Khê 14.666 

IV. Các tổ chức khác 5.540 (N: 3.989; P: 1.551) 

V. Ủy ban Nhân dân xã 31.717 (N: 14.932; P: 16.785) 

VI. Hộ gia đình tư nhân 31.768 (N: 5.766; P: 26.002) 
VII. Chưa giao 15.511 (N) 
Tổng diện tích rừng tại Hà Tĩnh 320.381 ha (N: 229.742 ha; P: 90.639 ha) 

     Nguồn: Sở NN&PTNT Hà Tĩnh 2015 (N: Rừng tự nhiên; P: Rừng trồng) 

 Năm 2014, ngành lâm nghiệp tại Hà Tĩnh cho thu nhập 1,16 nghìn tỷ đồng trong đó 957 tỷ (82,5%) đến từ thu hoạch gỗ, 
và phần còn lại đến từ trồng và chăm sóc rừng - 110 tỷ đồng (9,7%); các sản phẩm ngoài gỗ: 52 tỷ đồng (4,4%); và dịch vụ: 
41 tỷ đồng (3,4%). Trên 50% giá trị được đóng góp từ huyện Kỳ Anh và Hương Sơn, sau đó là Hương Khê, Vũ Quang và Cẩm 
Xuyên chiếm khoảng gần 40% còn lại trong tổng số. Khoảng 260.000 m3 gỗ được sản xuất năm 2014, trong đó khoảng 93% là 
đến từ rừng trồng. Gần như tất cả gỗ rừng trồng được sử dụng làm bột giấy và dăm gỗ, số liệu cho thấy khoảng 238.000 m3 
bột giấy và dăm gỗ đã được sản xuất. Tuy nhiên, củi đốt là mục đích sử dụng chính tại đây - với tổng số lượng sử dụng gần gấp 
đôi tổng số gỗ, bột giấy và dăm gỗ cộng lại. 
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Bảng 4.12: Sản lượng rừng tại Hà Tĩnh năm 2015 

Sản phẩm Số lượng (m3) 
Gỗ (rừng tự nhiên)  22.500 
Gỗ (rừng trồng)  247.149 
Dăm gỗ và bột giấy  243.319 
Củi 912.072 
Tre 2.802 
Song mây  965 

Nguồn:  Niên giám Thống kê Hà Tĩnh 2015 

Chế biến gỗ tại Hà Tĩnh 

 Có 5 loại chế biến gỗ tại Hà Tĩnh, đó là: cưa xẻ, chế biến gỗ dân dụng và/nội thất, gỗ dán, gỗ dán ván sàn và dăm gỗ (xem 
bảng 4.13). Hà Tĩnh có 509 đơn vị/nhà máy chế biến gỗ với tổng công suất hàng năm khoảng 85.000 m3 sản phẩm gỗ và gần 
300.000 tấn dăm gỗ. Chỉ có 195 các công ty này có giấy phép hoạt động, 314 đơn vị còn lại (62%) hoạt động không có giấy 
phép. Ngoài ra, một số đơn vị chế biến gỗ quy mô nhỏ ở cấp hộ gia đình không đăng ký và không được quản lý. Thực ra, các cơ 
quan chính quyền địa phương không có năng lực để quản lý những đơn vị này. Các nhà máy chế biến gỗ thường được đặt ở 
gần rừng: tài nguyên gỗ cũng được mua từ thị trường tự do địa phương, nơi mà, rất không may, gỗ lậu từ rừng tự nhiên cũng 
được đưa vào chuỗi cung cấp. Dữ liệu thống kê được trình bày tại Bảng 16 cho thấy khoảng một nửa nguyên liệu thô để sản 
xuất gỗ cưa, gỗ dán và nội thất tại Hà Tĩnh được nhập khẩu (có lẽ chủ yếu từ Lào), nhưng mặt khác, tất cả nguyên liệu thô để 
sản xuất dăm gỗ đều có nguồn gốc từ trong tỉnh, từ những diện tích trồng keo rộng lớn. Điều này gợi ý rằng có một cơ hội 
kinh tế giúp dịch chuyển phần nào từ việc sản xuất dăm gỗ sang sản xuất gỗ có giá trị cao hơn, do nhu cầu thị trường cho loại 
này đã tồn tại. 

Bảng 4.13: Chế biến gỗ tại Hà Tĩnh 

Hoạt động Số nhà máy Công suất hàng năm 
Nguồn gỗ (%) 

Huyện 
Rừng tự nhiên Rừng trồng Nhập khẩu 

Cưa sẻ 385 47.145 m3/năm 36,87 8,86 47,45 

Hương Sơn 
Hương Khê 
Vũ Quang 
Kỳ Anh 

Chế biến gỗ dân 
dụng và nội thất 

109 25.557 m3/năm 29,40 8,22 59,20 

Đức Thọ 
Hương Sơn 
Hương Khê 
Vũ Quang 
Kỳ Anh 

Gỗ dán 5 5.076 m3/năm 29,56 66,29  
Đức Thọ 
Hồng Lĩnh 
Nghi Xuân 

Gỗ dán ván sàn  5 6.409 m3/năm 28,04 15,74 48,15 

Đức Thọ 
Nghi Xuân 
Hương Sơn 
Hương Khê 

Dăm gỗ 5 298.191 tấn/năm  100  
Nghi Xuân 
Hương Khê 
Kỳ Anh 

Nguồn: Báo cáo từ Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, 2012 
4.2.4.1.4. Đánh bắt Thủy sản 

 Thềm lục địa Việt Nam, nơi diễn ra các hoạt động ngành thủy sản ven bờ, có đặc tính rộng và sâu tại miền Bắc và miền 
Nam, và hẹp hơn cũng như có độ dốc cao hơn tại khu vực miền Trung. Môi trường ven biển được phân chia thành bốn khu 
vực dựa  trên các chế độ thủy văn của các khu vực này, đó là Vịnh Bắc Bộ, Khu vực miền Trung, khu vực Đông Nam và khu vực 
Tây Nam (xem bản đồ 4.2). Vịnh Bắc bộ trải dài trên diện tích khoảng 140.000 km2 nằm giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vịnh 
này tương đối nông, gần như chưa đến 50 m sâu và có đáy tương đối bằng phẳng với nền bùn và cát. Hà Tĩnh nằm tại khu vực 
phía nam của Vịnh Bắc Bộ (xem bản đồ 4.2). 
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Bản đồ 4.2: Các vùng thủy sản tại Việt Nam 

 

 Ngành thủy sản của Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước, chiếm gần 
6% GDP, 10% tổng số việc làm và 8% tổng sản phẩm xuất khẩu. Tỷ lệ đóng góp vào GDP của ngành thủy sản tương đương với 
ngành dệt may, mặc dù ngành dệt may có tỷ lệ thu nhập tỷ giá hối đoái thuần cao hơn rất nhiều do một số ngành xuất khẩu 
quan trọng (như đồ may mặc, giày dép, và đồ nội thất) phụ thuộc vào hàm lượng nhập khẩu cao.  

 Ở cấp quốc gia, thủy sản đánh bắt ở biển tăng đều từ năm 1981 đến 1999, tăng gần ba lần, từ 419.740 tấn vào năm 1981 
lên 1.212.800 tấn vào năm 1999. Tuy nhiên, năng suất khai thác (hay sản lượng khai thác trên một đơn vị cường lực) (CPUE) 
giảm trong giai đoạn trên, vì để tăng sản lượng hàng năm thì phải tăng tỷ lệ tổng mã lực ở mức cao hơn. Qua hai thập kỷ, tổng 
mã lực tăng lên hơn 5,5 lần từ 453.871 mã lực năm 1981 lên 2.518.493 mã lực năm 1999. CPUE giảm ở một số ngư trường 
nhất định (Vinh và cộng sự 2001). Tại Vịnh Bắc Bộ chỉ số này giảm từ 1,06 tấn/HPnăm vào năm 1985 xuống  0,66 tấn/HP 
năm. Từ năm 2000 đến năm 2010, ngành này tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tăng trung  bình hằng năm khoảng 13,6% về 
khối lượng và 10,4% về giá trị. Sản lượng thủy sản đánh bắt năm 2010 được ước lượng khoảng 5,2 triệu tấn. Mặc dù 2/3 sản 
lượng được tiêu thụ trong nước, nhưng giá trị xuất khẩu vẫn đạt 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2010 (tăng từ 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 
1999). Mức tăng mã lực của đội tàu đánh cá tiếp tục tăng hai lần, bằng với mức tăng sản lượng trong giai đoạn này. 

 Có những dấu hiệu rõ ràng rằng đánh bắt thủy sản trên biển tại Việt Nam là không bền vững. Tốc độ tăng trưởng về sản 
lượng đã giảm gần một nửa trong những năm gần đây, trừ các loài cá có giá trị thấp hơn. Năng suất giảm xuống và tỷ lệ cá tạp 
và cá cỡ nhỏ trong ngành đánh bắt ben bờ tăng lên. Trên toàn bộ Việt Nam, đánh bắt quá mức đặc biệt thấy rõ ở những vùng 
ven bờ, đó là nguồn sinh kế cơ bản của hầu hết các cộng đồng nghèo và cận nghèo ven biển. Hầu hết các ngư cụ đánh bắt đang 
được sử dụng vi phạm những quy định hiện hành về kích cỡ mắt lưới dẫn đến tỷ lệ đánh bắt cá tạp cao tại vùng ven bờ.  

 Thủy sản quy mô nhỏ được định nghĩa là những người sử dụng thuyền không có động cơ, hoặc thuyền có động cơ với 
máy dưới 90 mã lực. Trên 100.000 thuyền đánh cá nhỏ đang hoạt động tại các vùng gần bờ của Việt Nam (định nghĩa pháp lý 
của vùng gần bờ là vùng trong vòng 6 hải lý tính từ bờ trở ra, nhưng trong thực tế đánh bắt quy mô nhỏ gần bờ có thể bị hạn 
chế do độ sâu của nước nhiều hơn là hơn là do khoảng cách tính từ bờ - chủ yếu hoạt động ở độ sâu chưa đến 50 m). Phần lớn 
là các máy dùng dầu diesel 1 xi lanh cố định hoặc đuôi dài có công suất dưới 20 mã lực, chủ yếu được sản xuất ở Trung Quốc 
hoặc Nhật Bản, hoạt động trực tiếp trên biển mà không cần dùng đến các cơ sở vật chất cảng biển. Hoạt động đánh bắt quy 
mô nhỏ tốn nhiều lao động và gắn liền với vùng nước gần bờ. Ngư cụ đánh bắt quy mô nhỏ phổ biến gồm các lưới vây bãi 
biển, lưới rê, lưới nâng, lưới đẩy, lưới kéo, lưới đúc, bẫy, móc, dây chuyền, lưới đặt và lưới cản. Hiện nay, thủy sản quy mô nhỏ 
tại Việt Nam chiếm hơn 95% tổng số thuyền đánh cá, chiếm 90% lực lượng lao động của ngành thuỷ sản và đóng góp gần hai 
phần ba sản lượng và giá trị.  

 Thủy sản gần bờ đang trải qua một hiện tượng “bi kịch của mảnh đất công” kinh điển, vì quá nhiều ngư dân hiện đang 
cạnh tranh với nhau trên một nguồn tài nguyên “tiếp cận mở” thiếu và cạn kiệt, đồng thời góp phần hủy hoại môi trường sống 
ở biển. Những khuyến khích ngắn hạn cho cá nhân ngư dân không phù hợp với lợi ích lâu dài của cộng đồng ven biển và nhu 
cầu quản lý tài nguyên bền vững. Sự kết hợp của công suất quá lớn và phương pháp đánh bắt hủy diệt đang gây thiệt hại nặng 
về đa dạng sinh học, chất lượng của nguồn tài nguyên và khả năng tồn tại của sinh kế của nhiều cộng đồng ven biển. Đồng 
thời, biến đổi khí hậu đang gây nên những mối đe dọa khác như thay đổi nhiệt độ nước, độ đục, độ mặn và độ chua cũng như 
mực nước biển dâng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống ven biển thiết yếu, đó chính là nền tảng của năng suất thủy sản, và 
cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một số thủy sản trọng điểm.  
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 Từ năm 1998 Chính phủ Việt Nam đã có chính sách cấp các khoản vay ưu đãi cho ngư dân để nâng cấp tàu thuyền và lắp 
đặt thiết bị hiện đại cũng như ngư cụ đánh bắt hiệu quả để họ có thể đánh bắt cá xa bờ hơn. Chính phủ cũng đã đầu tư vào cơ 
sở hạ tầng cảng biển để hỗ trợ việc cập bến của tàu đánh bắt xa bờ. Các doanh nghiệp tư nhân (gồm các doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài) đang khai thác thủy sản xa bờ được miễn thuế trong ba năm đầu tiên hoạt động kinh doanh. 

 Hệ thống đồng quản lý hiệu quả giúp củng cố các quy định và cải thiện tính bền vững của thủy sản ven bờ. Quyết định số 
33/2010/ND-CP được chính phủ ban bành năm 2010 phân công rõ ràng vùng ven bờ tiếp cận mở cho các cơ quan chính 
quyền địa phương và các cộng đồng đánh bắt ven biển thực hiện quan hệ đối tác với mô hình đồng quản lý. Để biến những 
quy định này thành hành động, các cộng đồng đánh bắt địa phương cũng như các cơ quan chính quyền địa phương cũng cần 
hỗ trợ tăng cường năng lực để thực hiện những nhiệm vụ mới. 

 Đánh bắt thủy sản tại Hà Tĩnh khai thác trên 100 loài, gồm cá, hải sản có vỏ, tôm và mực, với rất nhiều thiết bị và kỹ 
thuật như lưới rê, lưới vây, lưới kéo. Cấu trúc của nghề đánh bắt, thể hiện trong Bảng 4.14, dựa trên công suất động cơ, phản 
ánh khoảng cách từ bờ đến vùng biển khai thác. 

Bảng 4.14: Cơ cấu ngành thủy sản đánh bắt tại Hà Tĩnh 

Quy mô động cơ  (Mã 
lực) 

Số thuyền Khu vực đánh bắt 

>90 HP  31 Vùng biển xa bờ đến rất xa 
50-90 HP 56 Xa bờ 
20-50 HP 692 Xa bờ  
<20 HP 3.010 Gần bờ  
TỔNG 3.789  

Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2012) 

 Hiện nay có hơn 3.000 thuyền nhỏ, vỏ thường đan bằng tre (<20 HP), hoạt động từ bãi biển trở ra với các nhóm 6-10 
người đàn ông và đánh bắt ven bờ (trong vòng 6 hải lý tính từ bờ). Cá đánh bắt được cập cảng và bán trên các bãi biển gần 
các ngôi làng nghèo rộng lớn, nơi ngư dân sinh sống. Có hai nhà máy chế biến cá ở Hà Tĩnh phục vụ xuất khẩu, nhưng hầu hết 
sản phẩm thủy sản được bán tại thị trường nội địa. 

 Mặc dù chưa thực hiện nghiên cứu sâu nào tại Hà Tĩnh, nhưng không có lý do nào để cho rằng tình hình ở đây khác với 
tình hình ở những nơi còn lại của Việt Nam. Thực vậy, thảo luận với Phòng Thủy sản của Sở NN&PTNT khẳng định rằng các 
tài nguyên gần bờ hiện nay đã cạn kiệt - cho thấy rằng những gì còn lại hiện nay chỉ đủ cho sinh hoạt. 

 Có thể thấy tương lai của ngành đánh bắt thủy sản tại Hà Tĩnh qua việc tái cơ cấu ngành thủy sản qua việc thay đổi từ 
chỗ nhiều thuyền cỡ nhỏ ven bờ sang đội ít tàu thuyền hơn nhưng tàu thuyền lớn hơn đánh bắt xa bờ để khai thác tài nguyên 
(được cho là) vẫn còn phong phú tại những vùng biển sâu và để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển và hải đảo. Vì những lý 
do này, và cùng với chính sách quốc gia về ngành thủy sản, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đang khuyến khích việc bố trí lại lao 
động cho các tàu lớn hơn đánh bắt xa bờ hoặc chuyển sang nuôi trồng thủy sản, chế biến và thậm chí là chuyển từ ngành thủy 
sản sang các ngành khác, như ngành làm vườn hoặc chăn nuôi. Quyết định số 90 của tỉnh Hà Tĩnh hướng tới giảm số thuyền 
đánh bắt cỡ nhỏ và khuyến khích tàu thuyền lớn hơn qua việc cấp vốn vay lãi xuất thấp từ ngân hàng chính sách xã hội. Các 
khoản vay từ nhân hàng thương mại cũng cần thiết để đầu tư cho những tàu thuyền lớn nhất. Để đầu tư cho tàu thuyền từ 90-
150HP, ngư dân có thể vay ưu đãi 200 triệu đồng; từ 250 - <400 HP họ có thể được hỗ trợ vay 300 triệu đồng; và từ 400 mã 
lực trở lên họ có thể vay ưu đãi 600 triệu đồng. Phòng Thủy sản Sở NN&PTNT cũng bày tỏ hi vọng rằng trong khoảng 10 năm 
nữa thì các nguồn lực gần bờ sẽ phục hồi, sau khi số ngư dân đánh bắt gần bờ giảm đáng kể. 

 Dự án của Ngân hàng Thế giới “Tài nguyên ven biển cho Phát triển bền vững (CRSD)” - P118979 (2012-2018) với mục 
tiêu là cải thiện quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản ven biển trong dự án với 4 hợp phần: 

A. Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nguồn lợi thủy sản bền vững (tổng vốn 5,30 triệu đô la Mỹ)  
B. Những thí điểm tốt cho nuôi trồng thủy sản bền vững (vốn 48,10 triệu đô la Mỹ) 
C. Quản lý bền vững đánh bắt thủy sản gần bờ (vốn 52,20 triệu đô la Mỹ) 
D. Quản lý dự án, giám sát và đánh giá (vốn 12,30 triệu đô la Mỹ) 

 Dự án này sẽ hỗ trợ quy hoạch không gian ven biển tại Hà Tĩnh. Huyện Cẩm xuyên sẽ được thí điểm, sau đó các hoạt 
động sẽ được nhân rộng tại các huyện ven biển khác. Ngoài ra, có một dự án của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) với số vốn 5 
triệu đô la Mỹ dành cho 8 tỉnh, hỗ trợ cho một khu bảo tồn nguồn lợi thủy sản trên bờ biển Hà Tĩnh. Hai dự án này có thể giúp 
giải quyết một số vấn đề ảnh hưởng đến thủy sản gần bờ tại Hà Tĩnh. 

 Tháng 12/2015 và tháng 3/2016, Phòng Thủy sản của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cũng bày tỏ quan ngại về tác động của ô 
nhiễm môi trường từ một số nguồn như sự phát triển của Formosa và cảng biển Vũng Áng - do các tàu vào và ra, rò rỉ dầu, và 
các loại ô nhiễm khác đang làm tổn hại các tài nguyên gần bờ. Đợt cá chết hàng loạt đã tác động nghiêm trọng đến thủy sản tại 
4 tỉnh, một số người cho rằng nguyên ngân là do lượng lớn a-xít-các-bô-líc, một loại chất tẩy công nghiệp dùng để tẩy rửa các 
đường ống của Công ty Formosa, thải ra môi trường. Sự việc xảy ra vào tháng 4/2016, cho thấy những quan ngại trên là hoàn 
toàn có căn cứ. 

4.2.4.1.5. Nuôi trồng thủy sản 

 Ngành công nghiệp nuôi tôm tại Việt Nam đã trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm. Trước năm 2013, hầu hết các hồ 
nuôi tôm tại Hà Tĩnh nuôi loại tôm hùm khổng lồ, tuy nhiên họ gặp rất nhiều khó khăn gồm các vấn đề về bệnh tật, năng suất 
thấp và khó tiếp cận thị trường. Năm 2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra một quyết định hỗ trợ nuôi tôm trên cát (chủ yếu là tôm 
thẻ chân trắng). Năm 2015, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã ghi nhận khoảng 180ha đất cát cuối cùng đã bị chuyển thành các hồ 
nuôi tôm và cho năng suất khoảng 20 tấn/ha/vụ. Người cung cấp thông tin cho nhóm nghiên cứu đã nuôi tôm trên cát trong 
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vòng 2-3 năm, với khoảng 5 ha hồ nuôi, cách trung tâm thành phố 20 km. Ông ấy đã nuôi được tôm cỡ vừa - 70-80 con/kg và 
cho biết không phải lo lắng về thị trường. 

 Hơn nữa, chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản của UBND tỉnh là để hỗ trợ cho những người nuôi trồng nâng cao sản 
lượng bằng cách chuyển từ nuôi quảng canh sang thâm canh qua việc hỗ trợ 50 triệu đồng cho một người. Tỉnh cũng đang 
chuẩn bị cho các mô hình công nghiệp hóa. Có hai nhà máy chế biến - họ mua nguyên liệu với giá thấp hơn và xuất khẩu sang 
Trung Quốc - nhưng họ cũng đang kêu gọi thêm các nhà đầu tư. Một trong 5 cấu phần của dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự 
Phát triển Bền vững” trị giá 8 triệu đô la Mỹ của Ngân hàng Thế giới tại tỉnh Hà Tĩnh sẽ hỗ trợ đa dạng hóa việc nuôi trồng 
thủy sản và áp dụng tiêu chuẩn Viet GAP và An toàn sinh học cững như phát triển cơ sở hạ tầng. 

 Tổng cộng hiện nay có khoảng 6.000 ha được sử dụng để nuôi trồng thủy sản tại Hà Tĩnh với tổng số khoảng 6.000 tấn 
sản phẩm trong đó chỉ 180 ha nuôi trồng trên cát cũng cho nguồn thu khoảng 1.600 tấn. 

 Nuôi tôm trên cát đòi hỏi độ mặn khoảng 23‰, và độ mặn của nước biển là khoảng 33 ‰, nên độ mặn cần phải được pha 
loãng một chút bằng cách trộn lẫn với nước ngọt. Tuy nhiên, nguồn cung nước ngọt cho nuôi trồng thủy sản trên cát cũng là 
một thách thức - nó phải cạnh tranh với những mục đích sử dụng khác như nông nghiệp cũng như sinh hoạt của các cộng 
động làm nghề cá ven biển. Do vậy người nuôi tôm cần phải dựa vào nguồn nước ngầm. 

 Việc xả nước thải từ nơi nuôi tôm cũng là một vấn đề - nếu không đầu tư xử lý nước thải, vấn đề này sẽ ngày càng trầm 
trọng. Hầu hết các hồ nuôi tôm trên cát chỉ xả nước thải ra môi trường xung quanh mà không xử lý (chú ý “cái đuôi” từ hồ 
nuôi tôm hướng ra bờ biển trong hình 4.4). 
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Hình 4.4: Nuôi trồng thủy sản trên đất cát tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân 

 

 Các vấn đề khác liên quan đến việc nuôi tôm gồm: 

• Bệnh tật - hội chứng tôm chết sớm - cấp tính 

• Nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu khiến tốc độ tăng trưởng nhanh - nhưng khi nhiệt độ trở nên rất nóng (trên 37oC) 
thì nó ảnh hưởng xấu cho tôm, khiến tôm ngừng ăn  

• Bão và lũ lụt có thể làm hư hại và cuốn trôi các cơ sở vật chất - ví dụ trận lụt lớn năm 2000 đã có những tác động rất 
lớn. 

 Có thể dự đoán trong những năm tới, nhu cầu trong ASEAN sẽ tăng lên, thúc đẩy bởi Cộng đồng kinh tế ASEAN, và giá 
tôm sẽ tăng. Kết quả là những vùng đất cát rộng lớn sẽ được quy hoạch chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng. 

Bảng 4.15: Nuôi trồng thủy sản tại Hà Tĩnh 

Phân loại nuôi trồng thủy sản 
Năm 

2011 2012 2013 2014 2015 

Loại sản phẩm      

Tôm 1,656 1,653 1,659 1,930 2,146 

Cá 3,906 3,837 3,943 4,107 4,076 

Các loại thủy sản khác 399 482 522 461 504 

Theo phương pháp canh tác      

Thâm canh 373 147 276 604 602 

Bán thâm canh 3,638 3,823 3,989 4,086 857 

Quảng canh và quảng canh cải tiến  1,950 2,002 1,859 1,808 5,267 

Theo loại nước      

Nước ngọt 3,841 3,756 3,824 4,004 3,958 

Nước lợ 1,748 1,782 1,805 2,091 2,353 

Nước mặn 372 434 495 403. 412 

Nguồn: Cục Thống kê Hà Tĩnh 2015
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Bảng 4.16: Sản xuất nuôi trồng thủy sản ở các huyện của Hà Tĩnh (ha) 

Đơn vị cấp huyện 
Diện tích 

 (ha) 
Giá trị sản xuất/ha 

(triệu VND) 

TP. Hà Tĩnh 355 166,03 

TX. Hồng Lĩnh 69 118,52 

Hương Sơn 402 39,64 

Đức Thọ 568 98,90 

Vũ Quang 139 28,51 

Nghi Xuân 761 233,24 

Can Lộc 607 55,58 

Hương Khê 289 48,47 

Thạch Hà 1.186 214,49 

Cẩm Xuyên 694 144,40 

Kỳ Anh 464 112,65 

Lộc Hà 736 147,67 

TX. Kỳ Anh 456 112,65 

TỔNG 6.726  

Nguồn: Cục thống kê Hà Tĩnh (2015) 

Phát triển các Cụm nông nghiệp trong tương lai (gồm cả chế biến nông nghiệp) 

 Ở Hà Tĩnh, ngành nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp, vẫn đóng góp tỷ lệ GDP đáng kể của tỉnh và cung cấp 
một nguồn việc làm rất quan trọng. Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục là một trụ cột cho sự thịnh vượng trong 10 năm tới. Hà 
Tĩnh sẽ áp dụng các sáng kiến như đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao năng suất, chế biến thực phẩm và tăng cường sự tham gia 
của khu vực tư nhân để nâng cao giá trị của ngành này. Ngoài việc tăng giá trị kinh tế cho nông dân, các sáng kiến này cũng sẽ 
giúp cải thiện khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi của ngành nông nghiệp. 

4.2.4.2. Ngành công nghiệp 

 Trên khắp Việt Nam, và nhiều nơi tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á, các đặc khu kinh tế được chính phủ quan tâm 
nhiều, xem như là phương tiện để thúc đẩy phát triển kinh tế. Hà Tĩnh hiện nay cũng có hai đặc khu kinh tế được ưu đãi đầu 
tư và ưu đãi thuế - khu Vũng Áng, trên khu vực bờ biển, nơi đặt nhà máy thép của công ty Formosa cùng với một nhà máy 
nhiệt điện đốt than, một cảng để nhập than và một cảng công-ten-nơ; và khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo trên tuyến đường 
chính sang Lào. Tại Hà Tĩnh, một Ban quản lý khu kinh tế của tỉnh (sát nhập của hai ban quản lý của hai khu kinh tế trên) 
trông nom cả hai đặc khu kinh tế này. 

 “Phân nhóm” các hoạt động cũng là một chiến lược được ưa thích. Đến năm 2020, theo kế hoạch là sẽ có 25 cụm công 
nghiệp. Ngoài ra có 29 làng nghề trong đó 4 làng sẽ được chứng nhận - tham gia vào các công việc như chế biến gỗ, làm đồ nội 
thất, và đúc thép. Tổng giá trị công nghiệp năm 2010 là 13 nghìn tỷ đồng và đến 2020  giá trị này kỳ vọng sẽ đạt 230 nghìn tỷ.  

4.2.4.2.1. Sắt và thép  

  Trữ lượng quặng sắt trong tỉnh khoảng 550 triệu tấn, là cơ sở cho ngành khai khoáng vững mạnh. Dự kiến hoạt động 
trong cụm này (bắt đầu từ các mỏ sắt Thạch Khê) sẽ không chỉ đóng góp đáng kể vào GDP của tỉnh, mà còn tạo hơn 7.000 việc 
làm vào năm 2020. Sản xuất thép sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của Hà Tĩnh. Không chỉ thông qua bản 
thân các nhà máy thép lớn, mà còn thông qua các nhà cung cấp vật liệu thô có liên quan khác (như than cốc), và các nhà máy 
sản xuất trong tương lai sẽ sử dụng thép cho rất nhiều sản phẩm giá trị gia tăng cho cả thị trường trong nước và khu vực xung 
quanh. Formosa sản xuất 21 triệu tấn thép. Tuy nhiên, trong khi có một mỏ quặng sắt lớn đang hoạt động đầy đủ, thì tại một 
khu mỏ lớn thứ hai, 11 triệu tấn đất phủ đã được khai quật và sau đó công việc dừng lại do giá quặng sắt sụt giảm mạnh và 
thiếu tài chính. Trong thực tế, tỷ trọng GDP của ngành công nghiệp khai khoáng ở Hà Tĩnh năm 2014 chỉ đạt 1,09%, giảm so 
với mức 2,36% trong năm 2010. Các mỏ sắt nhỏ hơn được phân bố ở vùng núi tại các huyện khác. 
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4.2.4.2.2. Ti-tan 

 Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã cấp ba giấy phép cho việc khai thác titan trên cát tại hai huyện của tỉnh. Quặng ti-tan tại 
Hà Tĩnh đã từng là quặng lớn nhất tại Việt Nam vào đầu những năm 1990. Hiện nay quặng hầu như đã cạn kiệt, và có quy định 
cấm xuất khẩu nguyên liệu thô (nguyên liệu cần được xử lý để tăng thêm giá trị). Thay vì chỉ trồng keo, các khu quặng khai 
thác titan đã cạn kiệt hiện đang được chuyển thành những khu trồng rau (bí ngô) và nuôi tôm, và cũng có thể được sử dụng 
để làm các khu phát triển năng lượng mặt trời, (nhưng một khu phát triển điện mặt trời cũng cần phải rộng 500 ha nên có thể 
không đủ đất nếu chỉ dựa trên những khu khai thác titan trước đây).  

4.2.4.2.3. Khai thác đá 

 Đá vôi và các loại đá khác cũng được khai thác để làm nguyên liệu xây dựng. 

4.2.4.2.4. Dệt may 

 Hà Tĩnh có cơ hội tận dụng lực lượng lao động có trình độ và sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng, bao gồm các cảng và nhà máy 
điện, và nguồn cung cấp nước, để xây dựng các cụm công nghiệp dệt may. Hà Tĩnh có thể tận dụng lợi thế từ vị thế lớn mạnh 
của ngành dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

4.2.4.3. Xây dựng 

 Sự phát triển liên tục của khu Vũng Áng, gồm việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện đốt than, cùng với sự mở rộng nhanh 
chóng cơ sở hạ tầng đô thị tại thành phố Hà Tĩnh, việc xây dựng tại đặc khu kinh tế Cầu Treo, và kế hoạch xây dựng đường bộ 
và đường sắt mới, sẽ đảm bảo rằng xây dựng vẫn là một ngành chính của nền kinh tế trong những năm tới. Ngành đóng 
thuyền cũng có thể phát triển trong tương lai. 

4.2.4.4. Dịch vụ 
4.2.4.4.1. Cụm ngành thương mại, giao thông và hậu cần 

 Bên cạnh vai trò hỗ trợ cho những ngành trụ cột chính nêu trên, ngành này giúp vận chuyển hiệu quả các nguyên vật liệu 
thô và thành phẩm. Ngành hậu cần cũng sẽ đóng góp vào việc tạo nên một giai đoạn chìa khóa cho sự phát triển của Hà Tĩnh. 
Thông qua việc xây dựng đường bộ, Lào và Đông bắc Thái Lan có thể được kết nối với vùng biển Việt Nam, và Hà Tĩnh sẽ có 
cơ hội phát triển thêm các hoạt động thương mại xung quanh vùng cảng của tỉnh và cửa khẩu Cầu Treo. 

 Khu kinh tế Cầu Treo gần biên giới Lào có tổng diện tích 56.000 ha (nhưng chỉ có 12.000 ha sẽ phát triển do phần còn lại 
là đồi núi). Đó sẽ là địa điểm cho một cụm công nghiệp và một cơ sở thương mại. Một số cơ sở hạ tầng hỗ trợ như đường xá 
và cơ sở vật chất về điện cũng đã được xây dựng, nhưng chưa có nhà đầu tư nào. Nghị định số 64 đã giao một số đất rừng 
vùng này cho người dân. 

4.2.4.4.2. Viễn thông 

 Hà Tĩnh là nơi sinh sống của rất nhiều người có trình độ chuyên môn, đòi hỏi cơ sở hạ tầng viễn thông đáng tin cậy - đây 
là một lĩnh vực nền tảng cho việc phát triển các hợp đồng dịch vụ công nghiệp và kinh doanh. Ngành này giúp tạo việc làm, 
đóng góp vào GDP và thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp dựa trên thông tin và công nghệ cao trong trung và dài hạn.  

4.2.4.4.3. Giáo dục  

 Ngành giáo dục tập trung trọng tâm vào cải thiện giáo dục trung học, dạy nghề và thúc đẩy giáo dục đại học để phát triển 
lực lượng lao động có khả năng cho tương lai của Hà Tĩnh. 

4.2.5. Các tài sản chính hỗ trợ cho các ngành kinh tế 

4.2.5.1. Giao thông 

 Hà Tĩnh có mạng lưới giao thông dày đặc gồm đường bộ, đường sắt và đường thủy. Tổng chiều dài của đường bộ trên đất 
liền khoảng 16.600 km. Chiều dài đường thủy và đường sắt nội địa lần lượt là 200 km và 150 km. Hà Tĩnh có một số cảng 
biển, trong đó cảng biển nước sâu Vũng Áng là một cảng quan trọng nhất đóng góp 80% vào GDP của tỉnh trong năm 2014 - 
2015, theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư. Do tỉnh không có sân bay, nên việc phát triển giao thông chủ yếu tập trung vào 
đường bộ, đường sắt và đường thủy12. Theo quy hoạch hiện tại của ngành giao thông vận tải của tỉnh, đến năm 2020 tổng 
lượng vận chuyển bằng đường thủy hàng năm sẽ là 32,9-35 triệu tấn hàng hóa và  22,8-24 triệu hành khách. 

                                           
12 Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020. 
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4.2.5.1.1. Đường bộ 

Hà Tĩnh có 5 tuyến đường quốc gia với tổng chiều dài 383 km trên toàn tỉnh, bao gồm quốc lộ 1A, đường Hồ Chí 
Minh và đường sắt; ngoài ra có quốc lộ số 8 nối thị xã Hồng Lĩnh với Lào và xuyên qua Lào sang Thái Lan tại cửa khẩu Cầu 
Treo, và quốc lộ số 12A nối khu kinh tế Vũng Áng với Lào và sau đó là Đông Bắc Thái Lan xuyên qua cửa khẩu Cha lo. Quốc lộ 
số 1A chạy qua tỉnh từ cầu Bến Thủy qua huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh và xuyên qua các huyện khác như Can Lộc, 
Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh và Kỳ Anh với tổng chiều dài 126 km. Đường bộ số 12A là tuyến đường ngắn nhất kết nối Hà 
Tĩnh và Quảng Bình đến đường biên giới Việt-Lào. Hà Tĩnh có thể được xem là một cửa ngõ lớn của hành lang kinh tế Đông 
Tây. 

 Ngoài ra, Hà Tĩnh có 28 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài khoảng 390 km; 46 đường liên huyện với tổng chiều dài khoảng 
1.646 km và hệ thống đường liên xã mà xe ô ô có thể đi vào với tổng chiều dài khoảng 3.623 km, theo số liệu thống kê năm 
2014. Nếu tính cả đường thôn và đường đồng thì tổng chiều dài đường bộ của tỉnh là 16.000 km. Hà Tĩnh là một trong những 
tỉnh đi đầu của cả nước trong việc xây dựng đường nông thôn và thường nhận được khen thưởng của chính phủ. Hầu hết 
đường nông thôn là đường bê tông. Nhà nước và người dân cùng đóng góp. Nhà nước hỗ trợ xi măng và thiết kế, người dân 
góp sức lao động. 1.000 km đường nông thôn mới/cải tiến được xây dựng mỗi năm tại Hà Tĩnh. Đường nông thôn có tiêu 
chuẩn tốt, không chỉ ở vùng đồng bằng mà cả ở vùng đồi núi. Xây dựng đường nông thôn mới là một phần của chương trình 
phát triển nông thôn mới. Đối với đường ra đồng để làm nông nghiệp - đặc biệt là để đưa máy móc nông nghiệp ra các cánh 
đồng, nhà nước cũng cần hỗ trợ xi măng, nhưng việc xây dựng đường này vẫn còn hạn chế so với việc xây dựng đường nông 
thôn nói chung.  

 Trong các trận lũ lụt, một phần của đường số 1A từ huyện Nghi Xuân đến thị xã Hồng Lĩnh bị ngập. Rất nhiều phần của 
đường số 8 rất nguy hiểm trong mùa mưa do tác động của các sự kiện thiên tai như lũ quét. Đường Hồ Chí Minh và đường 
quốc lộ 15A là nơi tránh an toàn trong khi lũ lụt do chúng cao hơn rất nhiều so với những khu xung quanh. Đường quốc lộ số 
8 vẫn có một số vấn đề về sạt lở đất tại một số vùng núi cao với độ dốc lớn. Ngoài ra cũng có hai nơi tại đường quốc lộ 15A có 
một số trận lở đất, nhưng không quá nghiêm trọng. Đường bộ huyện Kỳ Anh cũng có một chút vấn đề. Ngoài ra, một số đường 
chính trong tỉnh bao gồm đường số 1A và đường Hồ Chí Minh cũng bị hư hại nghiêm trọng do xe quá tải trọng, cần phải tốn 
kém nhiều chi phí sửa chữa và duy tu hàng năm. 

 Một con đường ven biển mới đã được quy hoạch sẽ kết nối toàn bộ bốn cửa sông dọc theo bờ biển và sẽ kết nối với các 
tỉnh lân cận về phía bắc và phía nam. Một kế hoạch xây dựng đường cao tốc song song với đường quốc lộ 1A cũng đã được 
phê duyệt. Đường quốc lộ số 8 sang Lào cũng sẽ được nâng cấp. Một đường xuyên biên thứ hai cũng đang được quy hoạch tại 
huyện Hương Khê. Huyện Kỳ Anh cũng sẽ có một đường cao tốc ASEAN sang Quảng Bình và tới biên giới Việt-Lào.  

4.2.5.1.2. Đường thủy 

Tuyến đường thủy chính trong tỉnh là từ Ngàn Sâu đến Cửa Hội thông qua sông La và sông Lam với chiều dài 
khoảng 60 km. Tuy nhiên, các tàu lớn không thể di chuyển sâu vào đất liền trong mùa khô (tháng 11 đến đầu tháng 5) do mực 
nước nông. Đường thủy nội địa trong mùa này phụ thuộc rất nhiều vào chế độ thủy chiều. Cửa Hội và Cửa Sót là hai cửa sông 
lớn nhất, thường bị đóng do lắng đọng trầm tích gây khó khăn cho tàu thuyền.  

 Hà Tĩnh được hưởng lợi nhiều từ cảng Vũng Áng, nơi có thể đón nhận tàu trọng tải 50.000 tấn (khi giai đoạn phát triển 
thứ hai hoàn thành) và cảng Xuân Hải (gần cửa sông Cửa Hội) đón nhận được tàu 3.000 tấn. Chính phủ Việt Nam đã đề xuất 
một kế hoạch tổng thể xây dựng hệ thống cảng biển Vũng Áng nhằm phục vụ việc chế tạo thép, đóng và sửa chữa tàu, các 
ngành công nghiệp hóa dầu và đặc biệt là chuyển cảng này thành địa điểm chính để giúp Lào nhập và xuất khẩu hàng hóa và 
mở cửa thương mại ra thế giới. 

 Cầu tàu số 1 tại cảng biển sâu Vũng Áng có công suất thiết kế có thể tiếp nhận 460.000 tấn hàng/năm. Hiện nay cảng có 
thể tiếp nhận tàu 30.000 tấn và một số tàu đặc  biệt 45.000 tấn. Giai đoạn hai của cảng biển hiện đang thi công; dự kiến sẽ 
tăng công suất và điều kiện toàn diện của cảng để tiếp nhận tàu có trọng tải tới 50.000 tấn. 

4.2.5.1.3. Đường sắt 

 Đường sắt quốc gia Bắc-Nam qua hai huyện là Hương Khê và Đức Thọ với 2 ga: Yên Trung và Hương Phố. Một đường sắt 
mang tên Vũng Áng theo dự kiến sẽ được xây dựng nối liền thủ đô Viên Chăn của Lào với cảng biển Vũng Áng. Tổng chiều dài 
của tuyến đường sắt này sẽ là 550 km, trong đó phần ở Việt Nam được báo cáo dài khoảng 119 km. Hiện nay, nghiên cứu khả 
thi cho tuyến đường sắt này đang được thực hiện, sẽ mất khoảng hai năm để hoàn thành, dự kiến từ tháng 12 năm 2015 đến 
tháng 12 năm 2017. Nghiên cứu này nhận được khoản tài trợ 3 triệu đô la Mỹ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), 
với mục đích chuẩn bị một kế hoạch tổng thể và hỗ trợ tăng cường năng lực cho ngành đường sắt của hai nước.  

4.2.5.1.4. Giao thông đường hàng không 

 Hà Tĩnh không có sân bay. Sân bay gần nhất là tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), cách Hà Tĩnh khoảng 50 km và cách 
khu kinh tế Vũng Áng 100 km. Ngoài ra có Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 150 km. Tuy nhiên, 
tỉnh cũng đang quy hoạch sân bay mới trên vùng đất cát của bờ biển tại khu vực khai thác titan trước đây (tại xã Cẩm Dương 
và Cẩm Hòa - huyện Cẩm Xuyên). 

4.2.5.2. Nguồn điện 
4.2.5.2.1. Nhiệt điện đốt than 

 Hà Tĩnh hiện có đường dây điện 110 kV, 220 kV và 500 kV. Một nhóm các nhà máy nhiệt điện (đốt than) với tổng công 
suất 4.800 MW đã được quy hoạch trong khu kinh tế Vũng Áng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 với công suất 1.200 MW, do 
Tập đoàn dầu khí Việt Nam đầu tư, đi vào hoạt động tháng 9 năm 2015, trong khi nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 hiện đang 
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được xây dựng và nhà máy Vũng Áng 3 được quy hoạch. Tất cả các nhà mày này đều phù hợp với kế hoạch số 7 của ngành 
điện quốc gia. 

4.2.5.2.2. Thủy điện 

 Có ba nhà máy thủy điện quy mô nhỏ đã đi vào hoạt động, và một nhà máy đang được xây dựng: 
- Hương Sơn (33 MW) 
- Kẻ Gỗ (3 MW) 
- Hồ chứa Ngàn Trươi - Cẩm Trang tại Vũ Quang cũng sẽ sản xuất 10 MW điện qua một dự án mà chủ yếu phục vụ 

cho mục đích thủy lợi (xem dưới đây). 
  

4.2.5.2.3. Năng lượng tái tạo khác và bảo tồn năng lượng 

 Một công ty Hàn Quốc đã xin phép tiến hành một nghiên cứu phạm vi và tính khả thi cho nhà máy điện năng lượng mặt 
trời 300 MW. Việc này đang được triển khai. Hiện nay không có kế hoạch nào về điện gió. Đối với ga sinh học và năng lượng 
sinh khối - một số hộ gia đình và một số trang trại nuôi lợn sử dụng ga sinh học, nhưng quy mô còn rất nhỏ. Một số trang trại 
lợn đã nhận được sự hỗ trợ từ dự án của EU để phát triển ga sinh học. 

 Trung tâm bảo tồn và hiệu quả năng lượng đang triển khai một chương trình quốc gia - bắt đầu từ năm 2013.  Họ hỗ trợ 
đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp và các hộ gia đình cũng như các nhà quản lý và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
năng lượng, và họ cũng triển khai chương trình “Giờ trái đất” hằng năm, cùng các cuộc thi cho thanh niên. Họ hỗ trợ đèn LED 
tại các khu vực nông thông. Họ xây dựng và cập nhật danh sách những đối tượng tiêu thụ năng lượng quan trọng trong tỉnh - 
và báo cáo cho Bộ Công thương để Bộ Công thương có thể triển khai tổ chức kiểm toán năng lượng (thực hiện ở cấp quốc gia).  

4.2.5.3. Cung cấp nước 

 Quản lý nguồn nước tại Hà Tĩnh có nhiều vấn đề do cực đoan khí hậu và biến đổi khí hậu. Hà Tĩnh bị lũ nghiêm trọng vào 
những năm 2002, 2007, 2013, và 2010, sau một thời gian mưa kéo dài, cả khu đều bị ngập. Các huyện miền núi như Hương 
Sơn, Hương Khê và Vũ Quang có vẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do lũ, và không rõ việc quản lý thượng nguồn đóng góp 
vào vấn đề này ở mức nào.  

 Theo thông tin cung cấp của Sở NN&PTNT, Hà Tĩnh có 347 hồ chứa, 57 đập nước và 381 trạm bơm với tổng công suất 
785 triệu mét khối nước, cung cấp nước tưới tiêu cho 5000 ha đất canh tác và cấp nước cho nuôi trồng thủy sản, cũng như để 
sử dụng trong sinh hoạt và ngành công nghiệp. Khu kinh tế Vũng Áng nhận được khoảng 162 triệu mét khối nước mỗi năm, 
và việc xử lý quặng sắt cần khoảng 345 mét khối nước. Hồ Kẻ Gỗ rộng 223 km2 với công suất chứa 345 triệu mét khối nước, là 
nguồn cung nước cho thành phố Hà Tĩnh  

 Các hồ chứa cần được vận hành theo các quy định về tan toàn hồ chứa. Ngoài ra, nếu có nhiều hồ chứa trong cùng một 
lưu vực thì các quy trình vận hành liên hồ chứa cấp quốc gia cần được đưa ra. Theo kế hoạch đến năm 2020, và tầm nhìn đến 
năm 2030, tỉnh đang cố gắng đảm bảo cung cấp đủ nước cho nhu cầu phát triển của tỉnh. Trong dài hạn, vấn đề này được dự 
báo thậm chí sẽ căng thẳng hơn do biến đổi khí hậu (quy hoạch dựa vào các kịch bản biến đổi khí hậu xây dựng năm 2009 của 
Viện nghiên cứu Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

 Tại Vũ Quang, họ đang xây dựng hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, nơi có công suất hồ chứa chính là 778 triệu 
mét khối (nghĩa là hồ này sẽ chứa số nước bằng với 347 hồ đã có trên toàn tỉnh). Hồ này sẽ cung cấp nước tưới tiêu cho 
32.000 ha, cũng như cấp nước cho nuôi trồng thủy sản và sử dụng cho mục đích công nghiệp (xem Hình  4.5). 

 Hà Tĩnh có 318,5 km đê, gồm 19,2 km đê sông hai bên. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt một kế hoạch để tăng cường hệ 
thống đê và đang chuẩn bị quy hoạch quản lý đê. Dự án Ngân hàng Thế giới số 5 sẽ cấp tài chính xây dựng hai cống lớn. 

Hình 4.5: Thung lũng sông Ngàn Trươi tại Vườn quốc gia Vũ Quang sẽ bị lũ lụt do việc xây dựng một đập thủy lợi mới 

 

 Tại Hà Tĩnh, việc sử dụng nước ngầm cho ngành công nghiệp rất hạn chế. Dữ liệu cơ sở những năm 1980 cho thấy rất ít 
nước ngầm, trừ Thạch Khê  là họ đã sử dụng để cung cấp cho những khu vực dân cư. Nước ngầm từ các giếng cũng được sử 
dụng để pha với nước biển để làm loãng độ mặn để nuôi tôm trên cát. Nước ngầm cũng thường có độ pH cao và hàm lượng 
sắt cao - việc xử lý loại bỏ sắt cũng rất tốn kém. Có những quy định về cách lấy nước ngầm để phòng tránh sụt lún. Mặc dù mọi 
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người cho rằng tổng số lượng nước ngầm khai thác không lớn, nhưg chưa có nghiên cứu đầy đủ nào về vấn đề này được triển 
khai. 

 Đồng thời, có sự xâm nhập mặn đáng kể vào sông, và điều này càng trầm trọng hơn do dòng chảy sông giảm xuống vì 
nước được lấy để tưới tiêu, nghĩa là sông có ít khả năng để xả nước muối ra. Tại cống Trung Lương, thôn này đã ở đây trong 
thời gian dài - họ đã chứng kiến xâm nhập mặn trong vòng 30 năm và nói rằng vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn trong 10 
năm gần đây. Thành phần của các loài cá đánh bắt cũng gồm nhiều loài nước mặn hơn. 

 Hai đập đã được xây dựng để chống sự xâm nhập này - đập Đò Điệm trên sông Nghèn gần thành phố Hà Tĩnh nằm tại vị 
trí 10 km về phía thượng nguồn, và đập Kỳ Hà nằm trên sông Quyền gần khu kinh tế Vũng Áng. Hình 4.6 thể hiện hình ảnh 
đập Đò Điệm, và việc dự trữ nước ngọt ở phía thượng nguồn. Về phía hạ nguồn, hiện tượng thiếu nước ngọt đang gây tổn hại 
cho rừng ngập mặn. Một dự án của Oxfam tài trợ đã trồng rừng ngập mặn này vào những năm 1980, để thúc đẩy sinh kế và hỗ 
trợ ngành thủy sản. Cây đã sống ổn định, nhưng sự tăng trưởng thì hiện đang được kiểm nghiệm, và hiện tượng chết từ gốc 
lên hoặc từ ngọn xuống đang lan rộng. Không rõ dòng nước chảy qua đập được quản lý như thế nào vào điều gì đang diễn ra 
với việc đánh bắt bằng lưới túi thả hoặc cố định tại cửa sông. 

Hình 4.6: Đập ngăn mặn Đò Điệm trên sông Nghèn, gần thành phố Hà Tĩnh 

 

 Hình 4.7 chỉ ra một khi vực gần sông Nghèn, xã Phúc Lộc, huyện Can Lộc. Trong quá khứ, đây là khu vực nước lợ, từ khi 
xây dựng đập ngăn mặn Đò Điệm thì nơi này chuyển sang khu vực nuôi thủ sản nước ngọt. Có thể khám phá phương pháp 
tiếp cận toàn diện hơn với việc quản lý các nguồn nước, dựa trên nguyên tắc duy trì “dòng chảy môi trường tự nhiên”, giảm 
nhu cầu và giảm thất thoát thông qua hệ thống.  

Hình 4.7: Ao nuôi thủy sản nước ngọt thượng nguồn đập ngăn mặn Đò Điệm 

 
 

4.3.  Kết luận 

 Từ xuất phát điểm thấp như là một phần của một trong những khu vực nghèo hơn của Việt Nam, Hà Tĩnh đã phát triển 
về kinh tế rất nhanh chóng trong thập kỷ qua. Trong 5 năm gần đây sự tăng trưởng này đã được định hướng bởi các lĩnh vực 
xây dựng và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Rất nhiều công trình đến nay đã liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự phát triển 
của các khu công nghiệp Vũng Áng và cảng nước sâu, trong đó cung cấp các mô hình kinh tế công nghiệp dẫn đầu trong tương 
lai của Hà Tĩnh. 
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 Tuy nhiên, trong điều kiện đóng góp vào GDP, tỷ lệ diện tích đất sử dụng và việc làm (đặc biệt là cho những người nghèo 
hơn), cũng như sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên và tính dễ tổn thương cao hơn so với các yếu tố khí hậu, ngành nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì giá trị quan trọng nhất cho việc xác định và thực hiện các biện pháp thích ứng dựa 
vào hệ sinh thái. 
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CHƯƠNG 5  HỆ SINH THÁI XÃ HỘI CỦA HÀ TĨNH 

5.1. Giới thiệu 

 Chương này trình bày các phương pháp và kết quả của nghiên cứu về hệ sinh thái - xã hội (HSTXH) được thực hiện trong 
đánh giá cấp tỉnh để thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) tại tỉnh Hà Tĩnh. Bốn bước chính đã được thực hiện, và mỗi bước sẽ 
được miêu tả sau đây: 

• Xác định các HSTXH 

• Lập bản đồ các HSTXH 

• Xếp hạng ưu tiên các HSTXH 

• Lập hồ sơ các HSTXH  

 Hai chương tiếp theo sẽ trình bày thông tin liên quan đến khí hậu tỉnh Hà Tĩnh, và chương 9 hoàn thiện nghiên cứu cấp 
tỉnh thông qua trình bày các kết quả của đánh giá tính dễ tổn thương của tỉnh, và xác định các can thiệp EbA ở cấp tỉnh cho 10 
HSTXH ưu tiên.       

5.2. Xác định hệ sinh thái - xã hội (HSTXH) 

 Mục đích của đánh giá tính dễ tổn thương ở cấp tỉnh là giúp chính quyền tỉnh dự báo được những tác động biến đổi khí 
hậu quan trọng nhất và gợi ý cách thức mà các biện pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái có thể giúp giải quyết những vấn đề 
liên quan đến tác động đó. Một số thách thức khí hậu có thể được xem là quan trọng vì chúng ảnh hưởng đến hầu hết tất cả 
mọi người, hoặc hầu hết người nghèo, hoặc vì chúng ảnh hưởng đến một “tài sản” chiến lược trong nền kinh tế của tỉnh.   

 Dùng các hệ thống sinh thái xã hội làm đơn vị phân tích, những rủi ro này có thể được phân tích “một cách toàn diện” - 
xây dựng dựa trên sự hiểu biết về tình hình xã hội, sinh thái và kinh tế của tỉnh, và các ưu tiên phát triển xã hội. 

 Khái niệm hệ sinh thái xã hội (còn gọi là hệ thống môi trường - con người hoặc hệ thống tự nhiên và con người) nhấn 
mạnh rằng con người và tự nhiên kết nối với nhau, với mối tương quan tương tác liên tục, như vậy nên con người và sinh thái 
(tự nhiên) không thể tách rời nhau khi phân tích (Folke, 2006; Folke và cộng sự, 2005; Folke và cộng sự, 2011; Hanspach và 
cộng sự, 2014; Rockström và cộng sự, 2009). Nhu cầu đánh giá tính dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu tập trung vào hệ 
sinh thái xã hội đã được xác định rõ (ISPONRE, 2012; WWF, 2012) nhưng chưa có khuyến cáo nào về cách định nghĩa, ghi 
nhận và xác định từng HSTXH. Do vậy nhóm nghiên cứu cần phải phát triển cách tiếp cận sáng tạo riêng trong xác định và 
phân tích HSTXH để đánh giá tính dễ tổn thương và xác định các phương án thích ứng dựa vào hệ sinh thái. 

 Kinh nghiệm cho thấy quy mô vùng đất là quy mô tốt nhất để nghiên cứu hệ sinh thái xã hội (Liu và cộng sự, 2007; 
Carpenter và cộng sự, 2012) nhưng thực tế hầu hết các nghiên cứu cho đến nay mới chỉ tập trung vào quy mô cấp toàn cầu 
hoặc quy mô rất nhỏ (ví dụ từng thôn/làng) trong khi quy mô cấp trung bình đã bị bỏ qua (Rounsevell và cộng sự, 2012). Đối 
với đánh giá tính dễ tổn thương ở cấp tỉnh này, quy mô phân tích của nhóm nghiên cứu là toàn bộ tỉnh Hà Tĩnh đòi hỏi phải 
xác định tất cả các HSTXH có mặt tại tỉnh. Trong đánh gia thôn sau này, các HSTXH sẽ được xếp hạng, theo tầm quan trọng về 
mặt sinh thái, xã hội và kinh tế, và hai hệ sinh thái xã hội sẽ được lựa chọn để nghiên cứu có sự tham gia một cách chi tiết.  

 Mặc dù các HSTXH có đặc điểm là phức tạp và luôn thay đổi, nhưng rất nhiều hệ sinh thái xã hội chủ yếu được định hình 
bởi một số biến số tương đối nhỏ (Walker và cộng sự, 2006). Xây dựng dựa trên các nghiên cứu cơ sở được trình bày trong 
chương 2 đến 4 xác định ba bộ cấu phần gồm sinh thái, xã hội và kinh tế - và các biến số thành phần liên quan đến Hà Tĩnh. 
Những thông tin này được trình bày trong bảng 5.1.  
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Bảng 5.1. Các hợp phần sinh thái, xã hội và kinh tế để xác định các HSTXH 

Địa hình/sinh thái Xã hội Kinh tế 
Núi > 700 m  Hộ gia đình dân tộc thiểu số Lúa nước (có tưới tiêu hoặc không) 
Vùng gò đồi < 700 > 10 m Hộ gia đình nhỏ người kinh Lúa nương  
Đồng bằng ven biển < 10 m Doanh nghiệp vừa và nhỏ của người Kinh  Hoa màu (lạc, sắn, ngô...) 
Rừng đá vôi  Doanh nghiệp lớn của người Kinh Thu hái lâm sản  
Rừng cận nhiệt đới Cơ quan nhà nước  Trồng cây phát triển nhanh 
Rừng lá rộng ẩm nhiệt đới Doanh nghiệp nhà nước  Cao su 
Bãi sông Doanh nghiệp nước ngoài Cây ăn quả 
Vùng đất cát ven biển  Nuôi cá  
Hệ thống sông, hồ  Nuôi tôm  
Bãi triều cửa sông  Đánh bắt thủy sản  
Rừng ngập mặn   Chăn nuôi  
Phá nước lợ   Trồng rau 
Vùng biển gần bờ  Sản xuất muối 

Vùng biển xa bờ  
“Các tài sản chính” - cơ sở hạ tầng, 
các đặc khu kinh tế 

 Một thông số từ mỗi cấu phần sẽ được tổng hợp, nếu phù hợp, để cấu thành hệ sinh thái-xã hội. Những thông tin này sẽ 
được xác nhận qua Google Earth và các lớp phủ bản đồ khác. Dưới đây là một ví dụ về cách xác định các HSTXH, cùng với ảnh 
minh họa một khu vực đại diện của loại HSTXH này (hình 5.1).   

 

Hình 5.1: Nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên cát ở Hà Tĩnh 

 Nói chung, 32 HSTXH khác nhau đã được xác định cho Hà Tĩnh, gồm 8 “tài sản quan trọng”. Danh sách đầy đủ được trình 
bày trong bảng 5.2. Mặc dù các nguyên tắc xác định các HSTXH khá rõ ràng, nhưng trong thực tế, việc xác định và sau đó là lập 
bản đồ HSTXH cho thấy còn có rất nhiều thách thức.  

 Để nắm bắt biến số quan trọng trong loại hình này (về sinh thái, xã hội và kinh tế), thông thường cần thiết phải tách hoặc 
gộp các biến với nhau thành những loại hình khác một cách không dựa vào thực tế. Ví dụ như, hệ sinh thái biển có các đặc 
điểm hoàn toàn khác với các hệ sinh thái đất liền và biến đổi khí hậu tạo ra những tác động khác biệt đối với mỗi hệ sinh thái, 
vì thế đòi hỏi phải có những can thiệp khác biệt tương ứng. Tuy nhiên, người dân - những nhóm người sử dụng hệ sinh thái 
biển phục vụ mục đích sinh kế lại sống ở các khu vực cát ven biển và đồng thời cũng sử dụng nước ngọt để nuôi trồng thủy 
sản, trồng rau và các hoạt động sinh kế khác, mà mỗi loại hình sinh kế này cũng ứng phó với biến đổi khí hậu theo một cách 
khác nhau. Ngược lại, những khu bảo tồn, lấy ví dụ như Vườn quốc gia Phong Nha Kẽ Bàng, trực thuộc một đơn vị quản lý, có 
thể có cùng một lúc từ 5 đến 6 các hệ sinh thái khác nhau. Và các con sông - mỗi con sông chứa đựng nhiều hệ sinh thái bởi về 
mặt đặc thù với nhiều đặc điểm khác nhau do chúng chảy qua nhiều hệ sinh thái trước khi đổi ra biển.   

 Ngoài ra, các đơn vị diện tích đất liền thuộc các ma trận các hệ sinh thái phức hợp, bao gồm nhiều cảnh quan và sinh kế 
của người dân đan xen. Hình 5.1 thể hiện khá rõ nét những điểm này - cho thấy một doanh nghiệp nuôi tôm thương phẩm 
cạnh một ngôi làng chài nhỏ, nơi các hộ dân có trồng rau ở phần diện tích đất vườn xung quanh nhà.    

 Cuối cùng - một số “tài sản” kinh tế quan trọng có thể là một phần của môi trường được xây dựng và khía cạnh “sinh 
thái” không bộc lộ rõ, hoặc có thể nằm xen kẽ trong nhiều hệ sinh thái khác nhau. Những tài sản này bao gồm cơ sở hạ tầng 
như đường bộ, cầu, hồ chứa, kênh thủy lợi, truyền tải điện, cảng, các khu công nghiệp và đặc khi kinh tế, đô thị.   

 Trong xác định và phân loại các hệ sinh thái xã hội (HSTXH), chúng tôi đã thử tạo ra một mối cân bằng: bằng cách nắm 
bắt những sự khác biệt dễ nhận thấy để tìm hiểu trong đánh giá tính dễ bị tổn thương do BĐKH, trong khi không làm nó trở 
nên phức tạp. Các chuyên gia khác có thể sẽ không đồng ý với cách phân tích này của chúng tôi và nhìn nhận các HSTXH của 
tỉnh Hà Tĩnh theo một cách khác. Chúng tôi mong muốn nhận được những trang luận như vậy, bởi lẽ cách phân loại và phân 
tích được trình bày ở đây chỉ là bước đầu tiên trong một quá trình.   
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Bảng 5.2: Danh sách 32 HSTXH ở Hà Tĩnh 

Mã 
HSTXH 

Tên đầy đủ 
Diện tích 

ha % 
1 

PA1 
RỪNG Á NHIỆT ĐỚI >700 M  
Rừng đặc dụng quản lý bởi Nhà nước (VQG Vũ Quang) 

13.522 2,27 

FPMB1 Ban quản lý rừng phòng hộ 18.813 3,15 
2 

PA2 
RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM < 700M  
Rừng đặc dụng quản lý bởi Nhà nước (VQG Vũ Quang, Khu BTTN Kẻ Gỗ) 

66.999 11,23 

FPMB2 Ban quản lý rừng phòng hộ vùng thấp 83.733 14,03 
2b Hộ gia đình người Kinh và người dân tộc trồng trọt và trồng rừng 38.846 6,51 
2c Đất lâm nghiệp của người Kinh trên rừng vùng gò đồi (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và 

Dịch vụ Hương Sơn và Chúc A) 
Phần thuộc FPMB2 

2d Hộ gia đình người Kinh trồng lúa tại thung lũng trong đất liền + trồng cây (thông, keo, cam 
quýt, cao su, chè) 

91.246 15,29 

2e Hộ gia đình dân tộc thiểu số trong đất liền trồng lúa+hoa màu + thu hái lâm sản 0 0 
2f Các công ty của người Kinh trồng và kinh doanh cao su (Hà Tĩnh, Hương Khê)  26.710 4,48 
2g Doanh nghiệp chăn nuôi của người Kinh 0 0 
3 

3a 
ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN 
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước tại đồng bằng có tưới tiêu 

43.230 7,25 

3b Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước, hoa màu và cây ở khu vực chuyển tiếp giữa vùng 
đồng bằng và khu vực đồi núi  

58.326 9,78 

4 
4a 

NƯỚC NGỌT TRONG ĐẤT LIÊN 
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước tại đồng bằng có tưới tiêu 

24.026 4,03 

4b Đánh bắt thủy sản nước ngọt quy mô nhỏ người Kinh 0 0 
5 

5a 
CỬA SÔNG  
Người Kinh nuôi cá/tôm lồng bè nước lợ 

2.051 0,34 

5b Bắt nghêu, sò, ốc, hến thủ công của người Kinh 0 0 
5c Sản xuất muối quy mô nhỏ của người Kinh 274 0,05 
6 

6a 
ĐỤN CÁT VEN BIỂN  
Trồng rau quy mô nhỏ người Kinh (kết hợp với 7b) 

973 0,16 

6b Chăn nuôi (gia súc) quy mô nhỏ người Kinh 0 0 
6c Hồ nuôi cá nước ngọt quy mô nhỏ người Kinh  196 0,03 
6d Người Kinh nuôi tôm thương mại trên cát 778 0,13 
6e Công ty và doanh nghiệp nhỏ của người Kinh kinh doanh du lịch bãi biển 472 0,08 
7 

7a 
BIỂN  
Công ty và hộ gia đình người Kinh đánh bắt xa bờ (> 6 hải lý từ bờ biển) 

0 0 

7b Người Kinh đánh bắt gần bờ (< 6 hải lý từ bờ biển) 70.191 11,76 
8 

8a 
TÀI SẢN CHÍNH 
Cơ sở hạ tầng quản lý nước của doanh nghiệp và nhà nước (đập, cống ngăn mặn, kênh thủy 
lợi) 

N/A N/A 

8b Công ty khai thác - quặng sắt, thạch anh, đất xét, cát, titan 470 0,08 
8c Giao thông và cơ sở hạ tầng có liên quan của nhà nước 0 0 
8d Nhà máy sản xuất nhiệt điện và cơ sở hạ tầng truyền tải 0 0 
8e Các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế do nhà nước quản lý (ven biển) 1.841 0,31 
8f Các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế do nhà nước quản lý (vùng núi) 18.427 3,0 

8g Cơ sở hạ tầng giao thông đường sông và cảng biển do nhà nước quản lý 1.436 0,24 
8h Khu dân cư thành thị và nông thôn, công nghiệp, dịch vụ 7.356 1,23 

TỔNG SỐ 596.629 100 

5.3. Lập bản đồ các HSTXH 

 Sự thay đổi theo không gian có thể xuất hiện vì một số lý do. Cả điều kiện lý sinh và kinh tế xã hội có thể thay đổi theo 
không gian trên địa bàn tỉnh, các địa điểm khác nhau có thể có các nguyên nhân khác nhau dẫn đến sự thay đổi (Baumann và 
cộng sự, 2011). Vì vậy, lập bản đồ theo không gian có thể giúp thể hiện sự thay đổi theo không gian, cũng như có thể thể hiện 
rõ sự đánh đổi và hợp lực/bổ trợ cho nhau giữa các tài sản của hệ thống, như các dịch vụ hệ sinh thái (Raudsepp-Hearne và 
cộng sự, 2010; Qiu và Turner, 2013) và giúp dự báo tác động của biến đổi khí hậu cũng như các sự kiện khí hậu cực đoan. Do 
vậy, lập bản đồ theo không gian là một phần chính trong nghiên cứu các hệ sinh thái xã hội. Vậy nên, việc lập bản đồ của tất cả 
các HSTXH trên toàn tỉnh Hà Tĩnh là một phần thiết yếu trong quá trình đánh giá  các HSTXH, và kết quả đánh giá được trình 
bày trong bản đồ số 5.1 dưới đây. Bản đồ các HSTXH được xây dựng từ nhiều nguồn khác nhau. Các hệ sinh thái và bản đồ 
phân loại rừng của Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) cho Việt Nam và các bản đồ sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường cung cấp các số liệu cơ bản, được bổ sung bởi các bản đồ địa lý và thổ nhưỡng, và các yếu tố kinh tế do các cơ 
quan chính phủ cung cấp. Phụ lục 3 cung cấp một danh sách các bản đồ tham khảo. Thường là không thể có được các bản đồ 
điện tử, nên độ chính xác có giảm ít nhiều. Google Earth được sử dụng nhiều để hiểu về quang cảnh của Hà Tĩnh và xác nhận 
các đơn vị và đường biên của các HSTXH. Nhóm nghiên cứu triển khai phần nào hoạt động thu thập thông tin quan sát thực 
địa trực tiếp, tập trung vào các địa bàn và quang cảnh cụ thể, nơi có còn tồn tại sự bất định.   

5.4 Xếp hạng ưu tiên các HSTXH 

 Phạm vi của đánh giá này không thể điều tra nghiên cứu chi tiết được hết tất cả các loại HSTXH. Vì vậy cần thực hiện 
hoạt động xếp hạng để xác định các HSTXH quan trọng nhất, và 10 HSTXH quan trọng nhất sẽ được miêu tả chi tiết, sau đó các 
dịch vụ hệ sinh thái và tính dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu của 10 hệ sinh thái xã hội đó sẽ được đánh giá ở cấp tỉnh.   
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 Việc xếp hạng căn cứ vào 12 tiêu chí, gồm các yếu tố về sinh thái, xã hội, kinh tế và môi trường. Việc xếp hạng dựa trên 
các hồ sơ được xây dựng trong giai đoạn đầu tiên của dự án (xem chương 2 - 4) và đánh giá của nhóm chuyên gia. Vì không có 
đủ dữ liệu định lượng có độ tin cậy và cập nhật về rất nhiều khía cạnh quan tâm, nên việc chấm điểm các tiêu chí chủ yếu 
mang tính chất định tính. Bản đồ các HSTXH cho phép ước lượng diện tích đất mà mỗi HSTXH sử dụng. Bản đồ 5.1 trình bày 
các kết quả xếp hạng của toàn bộ các HSTXH, và bảng 5.3 trình bày 10 HSTXH quan trọng nhất. 10 HSTXH quan trọng nhất đại 
diện cho gần 70% diện tích đất của tỉnh và tất cả các vùng nước gần bờ. 

Bảng 5.3: 10 HSTXH ưu tiên ở Hà Tĩnh 

Xếp 
loại 

Mã HSTXH Tên HSTXH 
% diện 

tích 

1 8a 
Cơ sở hạ tầng quản lý nước của doanh nghiệp và nhà nước (đập, cống ngăn mặn, kênh 
thủy lợi) 

- 

2 8h Khu dân cư đô thị và nông thôn, công nghiệp, dịch vụ 1,2 

3 PA1+2 Rừng đặc dụng quản lý bởi Nhà nước (VQG Vũ Quang, KBTTN Kẻ Gỗ) 13,5 

4 3a Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước tại đồng bằng có tưới tiêu 7,25 

5 3b 
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước, hoa màu và cây ở khu vực chuyển tiếp giữa 
vùng đồng bằng và khu vực đồi núi  

9,78 

6 FPMB 1+2 Ban quản lý rừng phòng hộ: rừng á nhiệt đới > 700m và á ẩm nhiệt đới < 700 m 17,18 

7 8e Các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế do nhà nước quản lý (ven biển, Vũng Áng) 0,31 

8 2b Hộ gia đình người Kinh và người dân tộc trồng trọt và trồng rừng 6,51 

9 2d 
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa tại thung lũng trong đất liền + trồng cây (thông, keo, 
cam quýt, cao su, chè) 

15,29 

10 6d Người Kinh nuôi tôm thương mại trên cát 0,13 

TỔNG DIỆN TÍCH 71,15 
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Bản đồ 5.1: Hệ sinh thái xã hội ở Hà Tĩnh 

 

5.5. Lập hồ sơ về các HSTXH  

 Để giúp bạn đọc hiểu được các HSTXH, 10 HSTXH quan trọng nhất đã được lập hồ sơ, cung cấp cái nhìn tổng quan về các 
đặc điểm sinh thái, xã hội, kinh tế và khí hậu của mỗi HSTXH, ước lượng tầm quan trọng tương đối của các HSTXH đó, một 
bản đồ phác họa Google Earth thể hiện phạm vi địa lý trong tỉnh và một số bức ảnh. Hầu hết các hồ sơ được xây dựng dựa 
trên bối cảnh xung quanh một địa bàn chuyên gia đã thăm trong chuyến công tác xác định phạm vi, và sau đó là mức độ thông 
tin sâu hơn của các HSTXH trong tỉnh và các biến số chính sẽ được thảo luận.   

 Được dự kiến như những tài liệu độc lập, các phần tài liệu cũng đưa ra nội dung tóm tắt đánh giá dịch vụ các hệ sinh thái 
và đánh giá tính dễ tổn thương do BĐKH mà sẽ được thảo luận chi tiết trong các chương tiếp theo (xem tài liệu ở Phụ lục 5.2).   
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5.6. Kết luận 

 Xác định tất cả các HSTXH ở cấp tỉnh của một tỉnh là một sự đổi mới quan trọng trong cách tiếp cận lồng ghép thích ứng 
biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái ở cấp tỉnh. Việc xác định 32 HSTXH cho Hà Tĩnh trình bày ở đây thể hiện một phân tích 
sơ bộ, dựa trên các dữ liệu chưa hoàn thiện và thông tin quan sát thực địa hạn chế. Phương pháp luận vẫn đang tiếp tục cải 
tiến và kết quả ở đây nên được xem là có tính chất sơ bộ.   
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PHỤ LỤC 5.I: XẾP HẠNG ƯU TIÊN CÁC HSTXH Ở HÀ TĨNH 

Mã 

HSTXH 
Tên HSTXH 

Sinh thái Xã hội Kinh tế Khí hậu/Môi trường 

Xếp  loạii 
Cung cấp dịch 

vụ HST 

Phụ 

thuộc 

vào HST 

Dân số Nghèo 
Nhóm dễ tổn 

thương 

Trực tiêp 

GDP 

Trọng tâm 

trong tương 

lai  

Sử dụng đất 

% *<5%; 

***>15% 

Sử dụng 

lao động 

Cơ sở 

cho giá 

trị tăng 

thêm 

Xu hướng 

thiệt hại do 

khí hậu 

Tác động môi 

trường tiêu 

cực 

1+2 

PA1 

 

PA2 

RỪNG Á NHIỆT ĐỚI >700 M  

Rừng đặc dụng quản lý bởi Nhà nước (Vườn 

QG Vũ Quang) 
xxx xx x x - x x xx 

13,5 
x xxx x - 3 

FPMB1 

FPMB2 Ban quản lý rừng phòng hộ xxx x x x x x x 
xxx 
17,4 

 

x xxx x - 7 

2 

2b 

RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM < 700M  

Rừng đặc dụng quản lý bởi Nhà nước (Vườn 

QG Vũ Quang, Khu BTTN Kẻ Gỗ) 
x xx xx xx x xx xx xx 

6,5 
xx x xx x 8 

2c 
Ban quản lý rừng phòng hộ vùng thấp xx xx x x - x xx 

xx 
5,5 

x xx xx xx 13 

2d Hộ gia đình người Kinh và người dân tộc 

trồng trọt và trồng rừng 
xx xx xx x - xx xx xxx 

15,3 
xx xx xx xx 9 

2e Đất lâm nghiệp của người Kinh trên rừng 

vùng gò đồi (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

và Dịch vụ Hương Sơn và Chúc A) 

xx xxx x x x x x 
x 

0,0 
x xx xx xx 29 

2f Hộ gia đình người Kinh trồng lúa tại thung 

lũng trong đất liền + trồng cây (thông, keo, 

cam quýt, cao su, chè) 

x x x x - x xx 
x 

4,5 
x x xx xx 14 

2g Hộ gia đình dân tộc thiểu số trong đất liền 

trồng lúa + hoa màu + thu hái lâm sản x xx x - - xx xx x 
0,0 

x  xx xx 15 

3 

3a 

Các công ty của người Kinh trồng và kinh 

doanh cao su (Hà Tĩnh, Hương Khê)  
x xxx xxx x - x x xx 

7,2 
xx xx xx x 4 

3b Doanh nghiệp chăn nuôi của người Kinh x xx xx x - x x xx 
9,8 

x xx   5 

4 

4a 

ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN 

Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước tại 

đồng bằng có tưới tiêu 

x xx x x - x x x 
4,0 

x x x x 22 
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Mã 

HSTXH 
Tên HSTXH 

Sinh thái Xã hội Kinh tế Khí hậu/Môi trường 

Xếp  loạii 
Cung cấp dịch 

vụ HST 

Phụ 

thuộc 

vào HST 

Dân số Nghèo 
Nhóm dễ tổn 

thương 

Trực tiêp 

GDP 

Trọng tâm 

trong tương 

lai  

Sử dụng đất 

% *<5%; 

***>15% 

Sử dụng 

lao động 

Cơ sở 

cho giá 

trị tăng 

thêm 

Xu hướng 

thiệt hại do 

khí hậu 

Tác động môi 

trường tiêu 

cực 

4b Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước, hoa 

màu và cây ở khu vực chuyển tiếp giữa vùng 

đồng bằng và khu vực đồi núi  

x xxx x x - x x x 
0,0 

x x x x 23 

5 

5a 

NƯỚC NGỌT TRONG ĐẤT LIÊN 

Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước tại 

đồng bằng có tưới tiêu 

x xx x - - x xx x 
0,1 

x x x xx 20 

5b Đánh bắt thủy sản nước ngọt quy mô nhỏ 

người Kinh 
x xx x x - x x 

x 
0,0 x  x x 28 

5c CỬA SÔNG  

Người Kinh nuôi cá/tôm lồng bè nước lợ 
- xx x x  x x 

x 
0,0 x  xx xx 24 

6 

6a 
Bắt nghêu sò ốc hến thủ công của người Kinh x xxx x x - x x x 

0,1 
x  xx x 25 

6b Sản xuất muối quy mô nhỏ của người Kinh 
x xx x x - x x x 

0,1 
x  x xx 27 

6c ĐỤN CÁT VEN BIỂN  

Trồng rau quy mô nhỏ người Kinh (kết hợp 

với 7b) 

x xxx x x - x x 
x 

0,1 
x  xx x 26 

6d 
Chăn nuôi (gia súc) quy mô nhỏ người Kinh x xx x - - xx xxx x 

0,1 
x x xx xx 10 

6e Hồ nuôi cá nước ngọt quy mô nhỏ người Kinh  
x xx x x - x x x 

0,0 
x xx xx xx 21 

7 

7a 
Người Kinh nuôi tôm thương mại trên cát xx xxx x x - xx xxx 

x 
0,0 

x xx x x 12 

7b Công ty và doanh nghiệp nhỏ của người Kinh 

kinh doanh du lịch bãi biển 
xx xxx xx xx - x x xx 

11,8 
xx xx xx xx 11 

8 

8a 

BIỂN  

Công ty và hộ gia đình người Kinh đánh bắt 

xa bờ (> 6 hải lý từ bờ biển) 

xxx xxx xx x - x xxx xx 
 

xx xxx xx xx 1 

8b Người Kinh đánh bắt gần bờ (< 6 hải lý từ 

bờ biển) 
x x x - - x xx x  

0,8 
xx xx x xx 19 

8c TÀI SẢN CHÍNH 

Cơ sở hạ tầng quản lý nước của doanh 

nghiệp và nhà nước (đập, cống ngăn mặn, 

kênh thủy lợi) 

x xx xxx x x xx* xx 
x 
 

xx xxx xx xx 9 
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Mã 

HSTXH 
Tên HSTXH 

Sinh thái Xã hội Kinh tế Khí hậu/Môi trường 

Xếp  loạii 
Cung cấp dịch 

vụ HST 

Phụ 

thuộc 

vào HST 

Dân số Nghèo 
Nhóm dễ tổn 

thương 

Trực tiêp 

GDP 

Trọng tâm 

trong tương 

lai  

Sử dụng đất 

% *<5%; 

***>15% 

Sử dụng 

lao động 

Cơ sở 

cho giá 

trị tăng 

thêm 

Xu hướng 

thiệt hại do 

khí hậu 

Tác động môi 

trường tiêu 

cực 

8d Công ty khai thác - quặng sắt, thạch anh, đất 

xét, cát, titan 
- x xxx x x xx* xx x 

0,0 
xx xxx x xx 17 

8e Giao thông và cơ sở hạ tầng có liên quan của 

nhà nước 
- x xx - - xxx xxx 

x 
0,3 

xx xxx x xxx 7 

8f Nhà máy sản xuất nhiệt điện và cơ sở hạ 

tầng truyền tải 
x xx xx - x x xx x 

3,0 
x xx x x 16 

8g Các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế do 

nhà nước quản lý (ven biển) 
- x x - x xx xxx x 

0,0 
x xx xx x 18 

8h Các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế do 

nhà nước quản lý (vùng núi) 
x xx xxx x x xxx xx 

x 
1,2 

x x x xx 2 
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PHỤ LỤC 5.II: HỒ SƠ CỦA 10 HSTXH ƯU TIÊN Ở HÀ TĨNH 
 

Xếp 
loại 

Mã HSTXH Tên các hệ sinh thái xã hội 

1 8a 
Cơ sở hạ tầng quản lý nước của doanh nghiệp và nhà nước (đập, cống ngăn mặn, kênh thủy 
lợi) 

2 8h Khu dân cư đô thị và nông thôn, công nghiệp, dịch vụ 

2 PA1+2 Rừng đặc dụng quản lý bởi Nhà nước  (Vườn QG Vũ Quang, Khu BTTN Kẻ Gỗ) 

3 3a Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước tại đồng bằng có tưới tiêu 

4 3b 
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước, hoa màu và cây ở khu vực chuyển tiếp giữa vùng 
đồng bằng và khu vực đồi núi  

5 FPMB 1+2 Ban quản lý rừng phòng hộ: rừng á nhiệt đới > 700m và á ẩm nhiệt đới < 700 m 

6 8e Các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế do nhà nước quản lý (ven biển, Vũng Áng) 

7 2b Hộ gia đình người Kinh và người dân tộc trồng trọt và trồng rừng 

8 2d 
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa tại thung lũng trong đất liền + trồng cây (thông, keo, cam 
quýt, cao su, chè) 

9 6d Người Kinh nuôi tôm thương mại trên cát 

 

BIỂU ĐỒ MẪU ĐỀ XUẤT ĐỂ TRÌNH BÀY DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI CHO ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG 

Dịch vụ hệ sinh thái 

 

TT Dịch vụ chính Mô tả Nguồn của dịch 
vụ hệ sinh thái 

Xếp loại* Giải thích cho 
xếp loại 

Tầm quan trọng Điều kiện 

Cung cấp trực tiếp 

P1 Thực phẩm      

*: 1=ít nhất/xấu nhất; 5=nhiều nhất/tốt nhất 
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Đánh giá tính dễ tổn thương 

CÁC RỦI RO 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (BĐKH) 

Tính lộ diện Độ nhạy cảm 
Điểm tác 
động 

Khả năng thích ứng 
Điểm cuối cùng về 
mức độ dễ bị tổn 

thương Điểm Giải thích Điểm Giải thích Điểm Giải thích 

NHIỆT ĐỘ 

Mùa nóng sẽ nóng hơn và lâu hơn 

Nhiệt độ tối đa trung bình mùa hè sẽ 
tăng 

 

4 

2050:  1.7 - 1.9 oC  

2100:  3.2 - 3.6 oC  

Nhiệt độ tối thiểu 23.8 oC 

5 

Lúa, ngô, rau tăng trưởng chậm trên vùng 
đất cao (trừ sắn) và cuối cùng chết trong 
nắng nóng kéo dài, đặc biệt là khi nắng 
nóng kết hợp với hạn hán và gió Lào làm 
khô. 

5 

3 

Khó tiếp cận dịch vụ khuyến nông 

và thị trường. 

 

Không có các phương án sinh kế 

thay thế, các nguồn lực, kiến thức, 

hoạt động thích ứng. 

Nhưng sự đa dạng của các giống lúa 

truyền thống giúp đối phó với hạn 

hán. 

Việc người dân phụ thuộc vào việc 

cấp phát lương thực sẽ giảm sự chủ 

động của họ. 

2050:  1.7 - 1.9 oC 
2100:  3.2 - 3.6 oC  

Nhiệt độ tối thiểu 
23.8 o C 

Số ngày nóng > 35oC mỗi năm cũng 
tăng 

5 

 

2050:  34 - 48 ngày 

2100:  41 - 63 ngày 

 

 

5 

Nhiệt làm tăng nguy cơ dịch bệnh ở lợn, 
gà, gia súc; làm giảm hiệu suất lao động. 

 
 

5 

 

2050:  34 - 48 
ngày 

2100:  41 - 63 
ngày 

 

 

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

4 

Không có dữ liệu định 
lượng 

5 

Nhiệt độ cao ngay từ đầu mùa làm chậm 
sự tăng trưởng của lúa.  

5 

Không có dữ liệu 
định lượng 
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1. HSTXH 8a: Cơ sở hạ tầng quản lý nước của doanh nghiệp và nhà nước (đập, cống ngăn mặn, kênh thủy lợi) 

Ví dụ: Hồ chứa nước Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

Phần mô tả chính 

▪ Về mặt xã hội: người Kinh, canh tác lúa nước, cộng đồng nuôi trồng thủy sản nước ngọt 

▪ Về mặt sinh thái: nước, sông và suối 

▪ Về mặt kinh tế: dự án phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, cung cấp nước cho các khu công nghiệp và mỏ quặng Thạch 
Khê cũng như nhu cầu sử dựng tại địa phương, ngoài ra dự án còn  cấp nước cho việc nuôi trồng thủy hải sản nước 
ngọt và nước lợ, dự án thủy điện, ngăn lũ và du lịch. 

▪ Định Hướng: giảm nghèo, chuyển đổi đất nông nghiệp và rừng thông sang các loại cây họ cam quýt. 

▪ Đe dọa biến đổi khí hậu: Hạn hán, thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng, lũ lụt, gió nóng. 

Mô tả:  

 Hồ chứa nước Ngàn Trươi được bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho phép khởi công vào tháng 6 năm 
2009 với tổng mức đầu tư xấp xỉ 6.000 tỷ đồng với nguồn vốn được lấy chủ yếu từ nguồn trái phiếu chính phủ. Ban đầu dự án 
được phê duyệt bởi văn phòng chính phủ Việt Nam năm 2006 và được coi là dự án quan trọng nhất của tỉnh Hà Tĩnh. Dự án 
được xây dựng trên sông Ngàn Trươi, xã Hương Đại, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.  Hồ được thiết kế để có thể chứa được 
775 triệu m³ nước.  Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp nước tưới cho 35.400 ha đất nông nghiệp của 7 huyện của Hà 
Tĩnh là Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân,  phía bắc hai huyện Thạch Hà và Hồng Lĩnh với công suất 56,8 
m³/s. Công trình sẽ cung cấp nước cho người dân địa phương huyện Vũ Quang và 12 khu công nghiệp trong đó đặc biệt là mỏ 
sắt Thạch Khê với công suất 6 m³/s cùng với đó là 6.000 ha nuôi trồng thủy sản bao gồm 3.500 ha nước ngọt và 2.500 ha 
nước lợ. Dự án cũng sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi lũ lụt bởi sông La và sông Ngàn Sâu. Góp phần tạo dòng chảy 
môi trường với lưu lượng 4m³/s cho vùng hạ du và vùng cửa sông. Dự án cũng bao gồm một hệ thống công trình thủy điện có 
công suất 16 MW góp phần bổ sung lưới điện quốc gia, cung cấp điện cho sản xuất và đời sống hàng ngày của người dân địa 
phương.  

 Công trình hồ chứa nước Ngàn Trươi được kết nối với rừng nguyên sinh Trường Sơn, khu du lịch sinh thái Nước Sốt, 
nhà máy thủy điện Hương Sơn và các di tích lịch sử và văn hóa khác như căn cứ cách mạng Vũ Quang, đền thờ Phan Đình 
Phùng, khu mộ Trần Phú, chùa Am, khu lăng mộ Lê Hữu Trác tạo ra một tuyến du lịch hấp dẫn du khách cả trong và ngoài 
nước đặc biệt từ sự mở rộng của tiểu vùng sông Mê Kông.  

 Tuy nhiên dự án này đã di chuyển hơn 600 hộ dân với hơn 2977 nhân khẩu thuộc hai xã Hương Quang và Hương Điền 
và một số thôn ở Huyện Vũ Quang.   

 

Toàn cảnh hồ chứa nước Ngàn Trươi và đập thủy điện Cẩm Trang 

(Nguồn: Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam - VNCOLD) 

 Theo CCWR - Trung tâm tư vấn về tài nguyên nước Việt Nam, việc xây dựng  đập thủy điện Cẩm Trang sẽ gây ngập lụt 
khoảng 590 ha đất canh tác ở Hương Khê, Vũ Quang và huyện Đức Thọ. Sự ngập lụt này sẽ làm đảo lộn cuộc sống của hàng 
ngàn người dân, di dời hơn 857 hộ gia đình; chi phí bồi thường tái định cư có thể lên đến 1.318 tỷ đồng.  

 Ngoài ra, với việc các dòng chảy lũ dâng lên nhanh chóng và diễn biễn cực đoan của sông Ngàn Sâu, để đảm bảo an toàn, 
các hồ chứa phải mở tất cả các cửa để giải phóng khoảng 20 triệu m3 nước. Điều này sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho 
vùng hạ lưu, như xói lở bờ sông, lũ quét, sạt lở đất, phá hủy đường sá, cầu cống, và cơ sở hạ tầng khác cũng như môi trường tự 
nhiên. Với sự tồn tại của hồ chứa nước Ngàn Trươi, khu vực ở hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông La sẽ bị cạn kiệt, và do đó sẽ gây 
ra các vấn đề như xâm nhập mặn và thay đổi hình thái sông cho các khu vực đất ngập nước. 
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Các dịch vụ hệ sinh thái 

Bảng 5.4: Các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng đối với việc sản xuất lương thực, chăn nuôi gia súc                                              
và thủy sản của người Kinh 

STT Dịch vụ chính Xếp hạng Mô tả 
 Dịch vụ cung cấp   

P1 Lương thực Cao 
Hồ chứa nước có thể cung cấp nhiều thực phẩm cho người dân địa 
phương như cá và tôm. Hồ cũng cung cấp nước cho cây trồng và sản 
xuất rau. 

P2 Nước Cao 

Công trình giữ lại nước trong suốt mùa mưa để sử dụng trong mùa 
khô. Bên cạnh đó, công trình cũng làm tăng các vấn đề gây ra bởi 
xung đột sử dụng nước giữa các ngành kinh tế - xã hội như thủy 
điện và thủy lợi, giao thông hàng hải, yêu cầu cấp nước đối với 
ngành công nghiệp và nông nghiệp, v.v… 

P3 Dược liệu  Không áp dụng. 

P4 Song mây Trung bình 
Hồ không trực tiếp cung cấp gỗ cho người dân địa phương, nhưng 
các cư dân ở đây có thể thu lượm gỗ gần những miệng cống của các 
dòng sông, con suối đem theo các loại vật liệu đến đây. 

P5 Vật liệu xây dựng Cao 
Với sự hoạt động của hồ chứa, cát sẽ được luân chuyển đến hồ sau 
đó đến các cửa cống. Ngoài ra sự xói lở bờ cũng là một nguồn cung 
cấp cát  và chúng có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng. 

P6 Năng lượng nước Cao 

Điều này đặc biệt quan trọng. Một khi hồ chứa nước được xây dựng, 
có một sự khác biệt đáng kể giữa nước ở thượng lưu và hạ lưu của 
con đập, trong đó có khả năng tạo ra nhiều năng lượng để xây dựng 
nhà máy thủy điện. Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi là một ví dụ điển 
hình. 

P7 Năng lượng sinh khối  Không áp dụng. 

P8 Giao thông vận tải  
Trung bình 

cao 

Hồ chứa nước có thể cải thiện hệ thống hàng hải đặc biệt là ở 
thượng nguồn của hồ. Tuy nhiên công trình hồ chứa có thể gây ra 
tình trạng mực nước thấp ở hạ nguồn vào mùa khô. 

 Dịch vụ điều tiết   

R1 Cố định/lưu giữ cácbon 
Trung bình 

cao 
Công trình có thể giúp điều tiết nhiệt độ và độ ẩm vì thế giúp cố 
định các-bon. 

R2 Duy trì chất lượng nước 
Cao Các trầm tích và các chất hòa tan sẽ được lưu trữ lại trong lòng hồ 

của công trình. Vì vậy nước ở phía hạ lưu sông sẽ được làm sạch. 
R3 Duy trì chất lượng không khí Cao Công trình hồ chứa nước sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí. 

R4 Đệm khí hậu 
Cao Nó sẽ làm giảm nhiệt độ của các vùng xung quanh, bảo vệ các khu 

vực đó khỏi gió Lào. 

R5 Kiểm soát bệnh dịch và sâu hại 
Trung bình 

cao 

Công trình này sẽ tạo ra độ ẩm. Độ ẩm cao cũng tạo ra điều kiện tốt 
cho các loại vi rut, vi khuẩn và nấm mốc dẫn tới sự gia tăng của các 
bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như (viêm họng, viêm phế quản và 
viêm mũi viêm phế quản cấp). 

R6 Tái chế nước / khử độc Trung bình Mỗi hồ chứa nước đều có cơ chế làm sạch nước riêng của nó. 

7 Bảo vệ vật lý Cao 
Hồ chứa đóng vai trò quan trọng để bảo vệ các khu vực xung quanh 
từ những cơn gió nóng. 

R8 Kiểm soát dòng nước 
Cao 

 
Nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến dòng chảy, chế độ thủy văn của hạ lưu 
hai con sông Ngàn Sâu và sông La. 

R9 Kiểm soát dòng trầm tích cao 
Công trình sẽ ngăn chặn dòng chảy của  trầm tích về hạ lưu gần như 
suốt cả năm. 

 
Dịch vụ hỗ trợ  (các chức năng cơ 
bản của  hệ sinh thái) 

  

S1 
Chu trình cac-bon 
 

Trung bình 
cao 

Công trình có thể giúp điều tiết nhiệt độ và độ ẩm vì thế cac-bon 
được cố định. 

S2 Quang hợp, sản xuất cơ bản  Không rõ 

S3 Chu trình dinh dưỡng Thấp 

Một hồ chứa sẽ được coi là một hệ thống khép kín. Có hai yếu tố chủ 
chốt đối với sự sẵn có chất dinh dưỡng trong một hồ chứa, là nước 
và pH. Hầu hết các định dạng hóa học của các chất dinh dưỡng sẵn 
có dành cho cây là ở dạng hòa tan. Khi nước chảy qua và thấm qua 
đất, nó sẽ mang theo các chất dinh dưỡng có giá trị. Khi một vùng 
đất hấp thụ nước, thì nó cũng hấp thụ rất nhiều chất dinh dưỡng đã 
hòa tan trong nước. Đây là sự kết nối thiết yếu giữa chu kỳ thủy văn 
và chu kỳ dinh dưỡng. Một đập hồ chứa sẽ ngăn dòng chảy thủy văn 
tự nhiên và chu kỳ dinh dưỡng. 
Hơn nữa, các hồ chứa trong các lưu vực đá granit thường có giá trị 
độ pH thấp hơn, năng suất sinh học thấp hơn và dễ bị giảm độ pH 
khi tăng nồng độ axit. Độ pH thấp hơn trong những hồ chứa nhạy 
cảm này có thể gây những hậu quả tiêu cực đối với các quần thể 
sinh vật. 

S4 Hình thành đất Cao 
Một loại đất được xác định qua các đặc điểm như cấu trúc đất, độ 
ẩm, sự hình thành đất, cỡ phân tử và kết cấu đất. Các loại đất khác 
nhau có thể mang lại mức độ năng suất sinh học nhất định. Các hồ 
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STT Dịch vụ chính Xếp hạng Mô tả 
chứa thúc đẩy việc hình thành đất cả ở các khu vực thượng nguồn 
và các khu vực hạ nguồn. 

S5 Chu trình nước 
Trung bình 

cao 
Tác động đến chu trình nước của khu vực và toàn cầu 

S6 Thụ phấn  Không áp dụng 
S7 Phát tán hạt giống  Không áp dụng 

 Dịch vụ văn hóa - tinh thần   

C1 Tôn giáo, tâm linh Cao 

Hồ chứa nước Ngàn Trươi kết nối với  căn cứ cách mạng Vũ Quang, 
đền thờ Phan Đình Phùng, khu vực lăng mộ Trần Phú, chùa Am, khu 
lăng mộ Lê Hữu Trác, tạo ra một tuyến du lịch hấp dẫn  khách du 
lịch cả trong nước và ngoài nước. 

C2 
Vui chơi giải trí, thể thao, du lịch 
sinh thái 

Cao 
Như C1 

C3 Khoa học, giáo dục Cao Có rất nhiều các bài học mà chúng ta có thể có trong tương lai 
C4 Xây dựng lịch sử/dân tộc Cao Như C1 
C5 Nghỉ ngơi/sức khỏe tinh thần Cao Nó tạo ra phong cảnh và môi trường tốt 
C6 Thẩm mỹ, cảm hứng nghệ thuật  Không rõ ràng 
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Khí hậu và biển đổi khí hậu 

Bảng 5.5: Tính lộ diện và độ nhạy cảm ở hồ chứa 

Biến đổi khí hậu và hiện tượng 
Mức độ lộ 
diện 

Mô tả bản chất độ nhạy cảm 
Mức độ 
nhạy cảm 

NHIỆT ĐỘ 

Mùa nóng thì nóng hơn và dài hơn Cao 
Do sự bốc hơi nước, mức độ lưu trữ của hồ giảm. Sẽ 
có ít nước được lưu trữ hơn trong các tháng hè.  

 

Tăng từ 2-3° C đến năm 2050    

Số những ngày nóng > trên 35°C  Cao 
Tăng tiêu thụ nước sinh hoạt, thủy lợi, hệ thống  thủy 
điện và công nghiệp. 

 

Thay đổi thời gian của các mùa 
Trung bình  
 

Có thể phát sinh các vấn đề về cung cấp nước nếu 
mùa khô diễn biến quá dài. 

 

Nhiệt độ tăng hơn vào tháng 5 và tháng 6 Cao 
Gây ra tình trạng hạn hán vào mùa hè. 
 

 

LƯỢNG MƯA 

Mùa mưa sẽ mưa nhiều hơn  Cao 
Có thể gây ra sự cố vỡ đập nếu cường độ mưa là rất 
cao và kéo dài trong hơn 24 giờ, gây lũ quét và ngập 
úng ở các vùng hạ lưu. 

 

Tới năm 2050 vào mùa hè mưa nhiều hơn 
5%  

  
 

Mùa khô sẽ khô hạn hơn Cao 
Trong hồ chứa có ít nước sẽ ảnh hưởng đến sự cung 
cấp nước. 

 

Tới năm 2050 vào mùa xuân mưa sẽ ít hơn 
5% 

  
 

Hạn hán thường xuyên hơn Cao 
Người dân địa phương, hệ thống thủy lợi và thủy điện 
sẽ không có nước để sử dụng. 

 

GIÓ VÀ BÃO 

Tốc độ gió sẽ nhanh hơn Cao 
Sẽ gây ra tình trạng sói lở, cát sẽ được đưa vào lòng 
hồ, thay đổi hình thái hồ  và giảm dung tích chứa 
nước. 

 

Tần số bão ít hơn dự đoán Cao 
Bão đến với cường độ mưa cao. Một hồ chứa nước sẽ 
giống như một quả bom nước. Việc dự báo bão  là 
việc quan trọng trong việc vận hành hồ chứa nước. 

 

Mùa bão đến muộn hơn 
Trung bình 
cao 

Bão đến trong thời điểm hồ chứa đã gần như đầy, sau 
mùa mưa chính. Điều này tốt cho hồ chứa khi nó có 
thêm nước. Ngược lại nó sẽ gây hậu quả nghiêm 
trọng nếu lưu lượng nước nhiều hơn công suất thiết 
kế của hồ chứa. 

 

NƯỚC BIỂN DÂNG 
Trung bình 3mm /năm trong vòng 20 năm Trung bình Giới thiệu các vấn đề xâm nhập mặn.   

Mức độ và tầm quan trọng của HSTXH  

 Công trình hồ chứa nước Ngàn Trươi là công trình lớn nhất của tỉnh Hà Tĩnh. Nó cung cấp nước cho ngành công nghiệp, 
nông nghiệp, sản xuất và nuôi trồng thủy sản cũng như cung cấp nước uống, cải thiện môi trường sinh thái và giảm thiểu 
thiên tai cho huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc, Nghi Xuân, Lộc Hà, và các xã phía bắc của 
huyện Thạch Hà. Nó cũng bao gồm một hệ thống công trình thủy điện có công suất 15 MW, bổ sung lưới điện quốc gia, cung 
cấp điện cho sản xuất và đời sống hàng ngày của người dân địa phương. 

Kết luận 

 HSTXH này rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, và sẽ là rất tốt nếu chúng ta tiến hành nghiên cứu đánh giá ở 
mức độ thôn đối với HSTXH này - hồ chứa nước Ngàn Trươi. 
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2. HSTXH PA1 và PA2: Rừng đặc dụng quản lý bởi Nhà nước (VQG Vũ Quang, KBTTN Kẻ Gỗ) 

Ví dụ: Vườn quốc gia Vũ Quang 

Đặc điểm chính 

▪ Xã hội: Là vườn quốc gia trực thuộc sự quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cộng đồng người Kinh trước đây sống trong 
VQG Vũ Quang di cư đến từ một thung lũng bị ngập lụt do hệ thống thủy lợi mới. 

▪ Sinh thái: Hai kiểu rừng lá rộng thường xanh ẩm: nhiệt đới và cận nhiệt đới bao phủ trên độ cao từ 100- 1900m.  
▪ Kinh tế: VQG Vũ Quang cung cấp nguồn nước chủ yếu cho khu vực hạ lưu, giá trị kinh tế của nó chưa thể tính toán hết 

được. Ủy ban nhân dân tỉnh là đơn vị cung cấp kinh phí cho việc quản lý VQG Vũ Quang. Du lịch hiện có lợi nhuận 
tương đối thấp. 

Xu hướng: Xóa đói giảm nghèo; chuyển đổi đất rừng thông và đất canh tác hoa màu sang trồng cam, bưởi, chanh  

Mối đe dọa từ BĐKH: Hạn hán; nóng lạnh gay gắt; lũ lụt; gió nóng 

Mô tả: VQG Vũ Quang được thành lập năm 2002, theo quyết định số 102/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Vị trí: 

▪ Phía đông giáp xã Hòa Hải (huyện Hương Khê) 

▪ Phía tây giáp xã Kim Sơn (huyện Hương Sơn) 

▪ Phía nam giáp biên giới Việt-Lào 

▪ Phía bắc giáp xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn), xã Hương Đại, Hương Minh (huyện Vũ Quang) 

Tọa độ địa lý: 

▪ Từ 18o09’ đến 18 o26’ bắc 

▪ Từ 105 o16’ đến 105 o33’ đông 

Tổng diện tích VQG Vũ Quang là 55,029 ha, trong đó:  
• Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 38,800 ha 

• Phân khu phục hồi sinh thái: 16,185 ha 

• Phân khu hành chính dịch vụ: 44 ha 

Thực vật:  Thông tin báo cáo về VQG Vũ Quang dẫn ra 1600 loài thực vật chia làm 351 chi  và 138 họ cây có nhựa (IEBR, 
2001). Những loại gỗ có giá trị bao gồm: Lim (Erythrophleum fordii), Sến (Madhuca pasquieri), Gụ đỏ 
(Sindora tonkinensis), Vàng Tâm (Manglietia fordiana), Re hương (Cinnamomum sp.), Giổi (Michelia), Dẻ 
(Castanopsis spp)... Trong số nhiều loài thực vật lâm sản ngoài gỗ  đã được biết tới, có 554 loài thuốc, 98 loài cây cảnh, 83 loài 
để lấy tinh dầu và tannin để thuộc da, và 29 loài mây (Lê Thanh Hương, 2015). 

Động vật: Thông tin từ báo cáo cho biết VQG Vũ Quang có 94 loài động vật có vú, 315 loài chim, 310 loài bướm, 65 loài bò sát, 
25 loài động vật lưỡng cư, 88 loài cá ( IEBR, 2009).  Bên cạnh đó có 28 loài kiến chia làm 43 chi được báo cáo lại ở huyện Vũ 
Quang và Hương Sơn. (Bui T. V., 2011). Các loài động vật quý được bảo tồn trên toàn thế giới có Sao la Nghệ Tĩnh (Pseudoryx 
nghetinhensis), Mang Vũ Quang (Muntiacus vuquangensis). Ban đầu đây là nơi cư trú rất quan trọng cho các loài thú có vú 
lớn như hổ và voi, nhưng tình hình không được duy trì đến bây giờ. 

Khí tượng thủy văn: Khu vực VQG Vũ Quang có khí hậu gió mùa với lượng mưa rất cao đặc biệt là mùa hè và mùa thu. VQG Vũ 
Quang  là nguồn cung cấp nước cho hệ thống sông Ngàn Trươi - Cấm Trang. 

Bảng 5.6: Tóm tắt thông tin khí hậu của trạm khí tượng Hà Tĩnh 

Đặc điểm khí hậu Đơn vị Giá trị 

Nhiệt độ trung bình hàng năm oC 23,9 

Nhiệt độ thấp nhất oC 6,8 

Nhiệt độ cao nhất oC 40,2 

Lượng mưa trung bình hàng năm mm 2690 

Số ngày mưa trong một năm ngày 159 

Lượng mưa cao nhất trong một ngày mm/ngày 657 

Số ngày mưa phùn trong một năm ngày 16 

Trung bình độ ẩm không khí % 85,7 

Tốc độ gió trung bình m/s 1,5 

Số giờ được chiếu sang giờ/năm 1664 

Số ngày có sương mù ngày 15 

Số ngày có mây ngày 8 

Nguồn: Bộ Xây dựng, Thông tin thời tiết tự nhiên phục vụ thi công 
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 Dự án này tham gia vào việc chuyển đổi rừng phòng hộ sang các mục đích phát triển khác. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là 
sự đánh đổi giữa một mặt là sản xuất nông nghiệp/thủy lợi và mặt khác là bảo tồn đa dạng sinh học và các dịch vụ sinh thái 
khác mà rừng cung cấp. Giữa cấp nước có quản lý cho các hoạt động kinh tế ở vùng hạ du, phát triển sinh kế và duy trì tổng 
hợp các dịch vụ (xem bảng 5.7 dưới đây) có thể xem như là dịch vụ công.  

Khai thác và buôn bán trái phép các lâm sản: gỗ, lâm sản ngoài gỗ, và động vật hoang dã 

 Về mặt pháp lý, VQG Vũ Quang là một khu bảo tồn, nên các lợi ích kinh tế dưới mọi hình thức tiêu thụ trực tiếp gỗ, lâm 
sản ngoài gỗ, thực vật và động vật hoang dã đều là khai thác bất hợp pháp. Việc khai thác gỗ và bẫy, bắt động vật hoang dã trái 
phép tiếp tục là vấn đề đe dọa nghiêm trọng đối với VQG, với quy mô và giá trị kinh tế chưa nắm rõ và rất khó đo lường. 

Du lịch: Theo trao đổi với cán bộ VQG, hoạt động du lịch ở VQG Vũ Quang có vẻ rất hạn chế và du lịch được xem là một 
hoạt động kinh tế khá nhỏ - có thể nói là rất nhỏ khi so với du lịch ở VQG PNKB ở tỉnh Quảng Bình. 

Dịch vụ hệ sinh thái: Các dịch vụ hệ sinh thái chính khai thác được từ cảnh quan, và thực trạng hiện nay được trình bày 
ở bảng 5.7. Phân tích này dự trên nguồn thông tin thứ cấp, thông tin thu thập được từ các chuyến đi thực tế và sẽ được mở 
rộng, cải thiện thông qua đánh giá ở cấp thôn (thôn) trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan ở địa phương.  

Bảng 5.7: Dịch vụ hệ sinh thái quan trọng của Vườn quốc gia Vũ Quang 

STT Dịch vụ chính Xếp hạng Mô tả 

Dịch vụ cung cấp 

P1 Lương thực  

Thực phẩm tự nhiên (bao gồm cả cá) chắc chắn là quan trọng hàng đầu đối 

với người dân sống trong VQG Vũ Quang, nhưng bây giờ không còn như 

trước nữa. Có khả năng do người dân ở khu vực lân cận vườn quốc gia vẫn 

tiếp tục thu lượm trái phép.  

P2 Nước  
VQG Vũ Quang là nguồn cung cấp nước cho các sông chính ở khu vực hạ lưu. 

Đây là một dịch vụ sinh thái vô cùng quan trọng.  

P3 Dược liệu  

Nhiều loại cây dược liệu trước đây rất quan trọng đối với người dân sống 

trong VQG. Hiện tại không còn nữa có thể là do thu lượm trái phép vẫn tiếp 

diễn.  

P4 Song mây   

P5 Vật liệu xây dựng  
Gỗ xây nhà trước đây rất quan trọng với người dân ở VQG Vũ Quang - hiện 

nay việc khai thác trái phép các loại gỗ có giá trị cao vẫn tiếp diễn. 

P6 Năng lượng nước  
Hồ chứa đang được thi công cho mục đích tưới tiêu trên diện rộng sẽ tạo ra 

14MW thủy điện. 

P7 Năng lượng sinh khối   

P8 Giao thông vận tải    

Dịch vụ điều tiết 

R1 Cố định/lưu giữ cácbon  

Các bể chứa cacbon có giá trị của VQG Vũ Quang vô cùng lớn - không thể 

tính toán được hết, và các nhà hoạch định không nhất thiết phải đánh giá và 

tính đến. 

R2 Duy trì chất lượng nước  

VQG Vũ Quang giữ một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chất lượng 

nước của các nguồn ở hạ lưu. Thực vật bao phủ trên các sườn núi ngăn chặn 

sói mòn đất và chống lại trầm tích bị cuốn đi theo dòng nước. Thảm thực vật 

bao phủ và ôm vào đất giữ lại một phần nước trước khi chảy đi.    

R3 
Duy trì chất lượng không 

khí 
  

R4 Đệm khí hậu  

Khu vực có cây to bao phủ của VQG Vũ Quang làm dịu nhiệt độ ở địa 

phương. VQG cũng làm giảm ảnh hưởng của gió tây khô nóng (gió Lào) hoạt 

động suốt từ tháng tư đến tháng sáu. 

R5 
Kiểm soát bệnh dịch và sâu 

hại 
 

VQG Vũ Quang cung cấp dịch vụ kiểm soát sâu bọ cho các khu vực xung 

quanh - bao gồm côn trùng ăn thịt cung cấp thiên địch cho đất nông nghiệp 

và dơi bắt muỗi và các loại côn trùng hoạt động về đêm.  

R6 Tái chế nước / khử độc   

R7 Bảo vệ vật lý  
Thảm thực vật trong VQG Vũ Quang chống lại sói mòn, sạt lở đất, và các ảnh 

hưởng của bão. 

R8 Kiểm soát dòng nước  

Nhiều tầng lá rừng chặn đứng nước mưa làm giảm vận tốc của nước, thảm 

thực vật phía dưới làm giảm tốc độ của dòng chảy và làm tăng lượng nước 

thẩm thấu vào trong đất bổ sung vào mạch nước ngầm. Cùng với đó quá 

trình này kiểm soát được lưu lượng nước, thời gian và tốc độ chảy khi 

xuống hạ lưu qua các dạng địa hình khác. Diện tích rộng lớn của VQG Vũ 

Quang làm cho tác động này diễn ra trên diện rộng. 

R9 Kiểm soát dòng trầm tích  Thảm thực vật làm giảm sói mòn và đồng thời kiểm soát dòng trầm tích đổ 
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STT Dịch vụ chính Xếp hạng Mô tả 

vào các sông suối. Tương tự như dòng nước, diện tích rộng lớn của VQG Vũ 

Quang có ảnh hưởng lớn đến dòng trầm tích. Điều này không thể tính toán 

được hoặc đánh giá được giá trị kinh tế của nó (ví dụ như: vai trò của nó 

trong việc mở rộng các hồ chứa ở hạ lưu do ngăn chặn được dòng trầm tích 

bồi lấp) . 

Dịch vụ hỗ trợ (các chức năng cơ bản của hệ sinh thái) 

S1 Chu trình cácbon  Quá trình này diễn ra khắp VQG 

S2 Quang hợp, sản xuất cơ bản  Quá trình này diễn ra khắp VQG 

S3 Chu trình dinh dưỡng  Quá trình này diễn ra khắp VQG 

S4 Hình thành đất  Quá trình này diễn ra khắp VQG 

S5 Chu trình nước  

Thêm vào những điều đã liệt kê trong phần điều hòa dòng chảy, thảm thực 

vật rộng lớn bao phủ VQG Vũ Quang cũng là nguồn cung cấp hơi nước chủ 

yếu để duy trì độ ẩm không khí. Tác động làm mát của thảm thực vật kết 

hợp với sự chuyển động bất thường của không khí do cây lay động sẽ làm 

thay đổi kiểu mưa.  

S6 Thụ phấn  

Chim, dơi, ong và các loài côn trùng trong VQG Vũ Quang cung cấp dịch vụ 

thụ phấn tự nhiên cho các nông trường xung quanh đặc biệt là cây ăn quả, bí 

ngô, bí đao, và các loại đậu.  

S7 Phát tán hạt giống  

Chim, dơi, sóc, các loài linh trưởng phát tán hạt cho các cây dại trong hệ sinh 

thái tự nhiên (ngoài ra có nhiều loài được gió phân tán) nhưng dịch vụ phát 

tán hạt cho cây trồng trên đất nông nghiệp không được coi là dịch vụ chính 

vì cây nông nghiệp được trồng từ hạt nông dân thu lượm được hoặc mua. 

Dịch vụ văn hóa 

C1 Tín ngưỡng - Tâm linh  Chưa rõ 

C2 
Giải trí, thể thao, du lịch 

sinh thái 
 Gắn liền với chọi trâu 

C3 Khoa học, giáo dục  
VQG Vũ Quang mang lại nhiều cơ hội quan trọng phục vụ công tác nghiên 
cứu khoa học và giáo dục, nhưng có vẻ như hiện nay, cơ hội này rất ít được 
khai thác. 

C4 Xây dựng lịch sử/dân tộc  VQG Vũ Quang là nơi cung cấp nguồn thực phẩm quan trọng và các nguyên 
liệu khác cho bộ đội trong chiến tranh chống Mỹ.  

C5 
Nghỉ ngơi/sức khỏe tinh 

thần 
 

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh mối liên hệ giữa việc trải nghiệm 
thiên nhiên và nâng cao sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của con 
người. Và rõ ràng là VQG Vũ Quang có thể cung cấp các dịch vụ trải nghiệm 
thiên nhiên như thế nhưng hiện rất ít được khai thác.   

C6 
Thẩm mỹ/cảm hứng nghệ 

thuật 
 Tương tự, tiềm năng này rất lớn nhưng chưa được khai thác.  
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Các mối hiểm họa liên quan tới biến đổi khí hậu 

Bảng 5.8: Mức độ dễ bị ảnh hưởng và độ nhạy cảm của việc sản xuất lương thực, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản 
của người Kinh trước các hiện tượng biến đổi khí hậu được dự báo 

Biến đổi khí hậu và hiện tượng 
Mức độ dễ bị 
ảnh hưởng 

Bản chất của sự nhạy cảm  
(mô tả) 

Mức độ nhạy cảm 

NHIỆT ĐỘ    

Mùa nóng nhiệt độ cao hơn và 
kéo dài hơn  

Cao 

Một số loài cây dại không thể chịu được 
những đợt khô nóng kéo dài và sẽ dần biến 
mất khỏi hệ sinh thái. Việc sinh sản của 
nhiều loài sẽ bị ảnh hưởng.  

Phụ thuộc vào mỗi cá thể 
loài và đòi hỏi nghiên cứu 
sâu về các loài. 

Tăng 2-3oC vào năm 2050    

Số ngày nhiệt độ trên 35oC tăng 

Cao  
 
 
 

Cao 

Tương tự như trên. Năng suất và sức sống 
của nhiều loài sẽ suy giảm khi nhiệt độ 
trên 350C. Một số loài động vật có thể phải 
chịu đựng áp lực nhiệt độ cao và sinh sản 
sẽ bị ảnh hưởng. 
Nguy cơ cháy rừng sẽ tăng cao. 

Như trên 
 
 
 
 

Cao 

Sự thay đổi về thời gian của các 
mùa 

Trung bình 

Thực vật và khí hậu học - thời gian thay lá, 
ra hoa, ra quả sẽ thay đổi - ảnh hưởng đến 
nguồn cung cấp thức ăn cho động vật 
trong những khoảng thời gian quan trọng 
trong vòng đời của chúng . 

Như trên 
 

Nhiệt độ tăng cao vào tháng 
năm và sáu 

 Gây hạn hán vào mùa khô   

LƯỢNG MƯA    

Lượng mưa ngày càng tăng cao 
trong mùa mưa 

Cao Có thể gây ra ngập úng đất làm nhiều loài 
không thể chống chọi được. có thể làm gia 
tăng lũ quét và sạt lở đất trong VQGVQ 

Trung bình 

Đến năm 2050 lượng mưa sẽ 
tăng lên 5% vào mùa hè 

   

Mùa khô sẽ ngày càng khắc 
nghiệt hơn 

Cao Kết hợp với nhiệt độ ngày càng tăng cao, 
nguy cơ cháy rừng ngày càng gia tăng 

Cao 

Đến năm 2050 lượng mưa sẽ 
giảm 5% vào mùa xuân 

   

Hạn hán thường xuyên hơn Trung bình 

Về phương diện thủy văn học hạn hán có 
thể chuyển đổi thành tình trạng thiếu 
nước sinh lý đối với các loài sống xa nguồn 
nước.  

Trung bình 

GIÓ VÀ BÃO    

Tốc độ gió lớn hơn Trung bình 
Nhiều cây trong rừng có thể bị gió thổi bay 
trong các trận bão. 

Trung bình 

Tần xuất bão khó dự đoán Trung bình 
Tấn xuất ít nhưng khó dự đoán và cường 
độ cao hơn cùng với thiệt hại lớn. 

Thấp 

Mùa bão đến muộn  Trung bình 
Mất mùa vào mùa thu đông, thiệt hại kinh 
tế. 

Thấp 

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG     
Trung bình 3mm/năm,  trong 
20 năm qua 

Không áp 
dụng 

  Không áp dụng 

 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

 
95 

 

Quy mô và tầm quan trọng của HSTXH  

 VQG Vũ Quang chiếm một diện tích lớn của tỉnh Hà Tĩnh, và cùng với khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Kẻ Gỗ cũng là 
khu vực được bảo vệ, chiếm khoảng 20% diện tích đất của tỉnh. VQG Vũ Quang đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì 
hệ sinh thái tự nhiên trong tình trạng được bảo vệ (mặc dù các lâm trường quốc doanh đã khai thác gỗ có chọn lọc ở một số 
điểm trong VQG Vũ Quang và gần hết các điểm trong KBTTN Kẻ Gỗ trước khi hai nơi này được qui hoạch thành những khu 
vực bảo tồn). 

 VQG Vũ Quang cung cấp các dịch vụ sinh thái quan trọng, đặc biệt là cung cấp và điều tiết nước và chất lượng nước cho 
các hoạt động ở vùng hạ du, cũng như lưu giữ các-bon và điều hòa khí hậu. Ở một mức độ nào đó, tầm quan trọng của các dịch 
vụ này đơn giản chỉ được ghi nhận bằng quyết định tiếp tục duy trì các khu vực này là các khu bảo tồn - nhưng số lượng và giá 
trị của dịch vụ này vẫn chưa được đánh giá. Vì vậy, rất khó để biết rõ được mức độ đầu tư từ ngân sách nhà nước đối với việc 
quản lý khu bảo tồn như hiện tại có phù hợp hay không khi cân nhắc giá trị của dịch vụ mà khu vực này mang lại. Đồng thời 
cũng không dễ để xây dựng các cơ chế tài chính cải tiến như chi trả dịch vụ sinh thái (PES) mỗi một khi tầm quan trọng và giá 
trị của các dịch vụ này chưa được hiểu rõ. 

 Dựa trên các cuộc trò chuyện cá nhân với những chuyên gia bảo tồn hàng đầu Việt Nam, đa dạng sinh học ở VQG Vũ 
Quang đã suy giảm đáng kể trong suốt hai thập kỉ qua và điều này cũng cho thấy chưa có một tổ chức quốc tế lớn nào hoạt 
động về bảo tồn tiến hành bất kỳ kế hoạch hoặc dự án nào để hỗ trợ khu vực này. 

 Nếu cộng đồng địa phương tích cực tham gia nhiều hơn trong công tác quản lý VQG Vũ Quang và nếu có các thỏa thuận 
bảo tồn và cơ chế chia sẻ lợi ích, thì các giá trị kinh tế bổ sung và hỗ trợ cho sinh kế địa phương có thể được nhận thêm từ 
việc thu hái có quản lý bền vững lâm sản ngoài gỗ từ VQG. Theo cơ cấu và quy định quản lý hiện nay, thì việc này không thể 
xảy ra, và VQG vẫn phải chống chọi với nạn khai thác gỗ, bẫy bắt động vật hoang dã và thu hái LSNG trái phép. Tiềm năng du 
lịch của VQG Vũ Quang có thể phát triển hơn nữa. 

Kết luận và xem xét các khu vực có thể thực hiện đánh giá cấp thôn 

 Đối với phương pháp tiếp cận thực sự từ khía cạnh HSTXH, không nên tập trung quá nhiều vào khu vực VQG Vũ Quang, 
mà phải chuyển sự tập trung vào cộng đồng ở vùng đệm trong mối quan hệ tương tác với vùng lõi VQG: cần nghiên cứu xem 
người dân được hưởng lợi từ VQG như thế nào, và phụ thuộc vào VQG ở mức độ nào, các dịch vụ hệ sinh thái nào mà người 
dân được cung cấp nhờ có VQG trong mối tương quan với vùng đệm.v.v… Vì vậy, có thể cân nhắc để đánh giá tính dễ bị tổn 
thương của BĐKH cấp địa phương (thôn) đối với một hoặc một nhóm cộng đồng vùng đệm. Điều này sẽ phải so sánh với khả 
năng tiến hành một đánh giá thôn tương tự ở vùng đệm thuộc KBTTN Kẻ Gỗ, hoặc vùng đệm VQG PNKB, vì chúng tôi sẽ không 
chọn tiến hành đánh giá thôn thí điểm đối với những khu vực có đặc điểm tương tự mà chỉ chọn một khu vực có tính đại diện 
nhất để đánh giá thí điểm. Một phương án thay thế liên quan mật thiết khác có thể cân nhắc thực hiện đó là đánh giá hồ chứa 
và hệ thống thủy lợi ở cấp thôn (mặc dù điều này có thể khó khi chúng chưa được hoàn thành) hoặc tiến hành đánh giá lưu 
vực sông Ngàn Trươi - Cẩm Trang, bao gồm vùng rừng đầu nguồn ở VQG VQ, hệ thống thủy lợi và các khía cạnh khác liên 
quan đến vùng hạ du. 
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3. HSTXH  3a: Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước tại đồng bằng có tưới tiêu 

Ví dụ: Xã Phúc Lộc, huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh    

Mô tả chính   

▪ Xã hội:  Dân tộc Kinh, sở hữu diện tích trồng rau quy mô nhỏ, không nghèo 
▪ Sinh thái: Đất đồng bằng làm nông nghiệp; độ cao thấp hơn 10m so với mực nước biển 

▪ Kinh tế: Các loại cây vùng thượng du, ngô, lạc, rau vào mùa đông 
▪ Xu hướng: Tình trạng nghèo đang giảm; 
▪ Mối đe dọa của BĐKH: Hạn hán; quá lạnh hoặc quá nóng; lũ lụt, 

Mô tả 

 Xã Phúc Lộc nằm ở khu vực đồng bằng gần bờ biển ở huyện Can Lộc có độ cao nhỏ hơn 10 m so với mực nước biển. Lưu 
vực hình thành từ đất phù sa chảy từ đường phân thuỷ Ngàn Sâu. Xã đồng bằng này có dân số khoảng 7.800 người với tổng 
diện tích là 970 ha, bao gồm 480 ha đất nông nghiệp, chủ yếu thuộc sở hữu của người dân tộc Kinh đã sống ở đây từ rất lâu.    

 Địa hình khu vực này rất bằng phẳng, thổ nhưỡng là đất phù sa thuộc lưu vực sông Nghèn. Quá trình bồi đắp phù sa tạo 
thành loại đất này ở độ cao và cấu tạo là đất cát. Đặc tính thổ nhưỡng là đất nhẹ (đát sét pha cát). Khu vực đồng bằng này đã 
hình thành từ lâu đời và trồng trọt là hoạt động nông nghiệp nhiều nhất, ban đầu trồng khoai và một số loại cây trồng trên 
nương như vừng nhưng đã có một số thay đổi trong loại cây trồng (ví dụ: trước đây có nhiều khoai lang, các loại lúa dài ngày 
và lúa mùa). 

Kinh tế: cây trồng và các hoạt động kinh tế chính 

 Cây trồng chủ yếu ở khu vực này là các loại cây vùng thượng du, chủ yếu là lạc vào mùa xuân và nhiều loại cây trồng 
thượng du trong năm và rau vào mùa đông. Các cây trồng luân canh ở khu vực này chủ yếu là lạc - hành - ngô, khoai, đỗ, đậu 
xanh vào mùa xuân. 

 Diện tích đất trồng cũng thay đổi theo độ cao. Về cơ bản, khu vực này trồng các loại cây trồng vùng thượng du rất đơn 
giản ví dụ như khoai lang và lạc, nhưng nông dân bây giờ đã bắt đầu trồng các loại cây khác nhau ví dụ hành, hành lá cho thu 
nhập cao. Đặc biệt, dân số của Hà Tĩnh đang tăng lên rất nhanh do ảnh hưởng của đô thị hóa và công nghiệp hóa, dẫn đến mức 
tiêu thụ thực phẩm và rau củ rất cao. Do vậy rau được trồng không chỉ ở khu vực đất sét pha cát phù hợp mà còn có rất nhiều 
ở khu vực cát và đụn cát gần bờ biển. 

 Về mặt kinh tế, hầu hết nông dân trong xã trồng rau, lúa và nuôi gia súc kèm theo chăn nuôi sản xuất với mức là 1 -2 con 
bò hoặc trâu, 1 - 2 con lợn.Thu nhập của nông dân xuất phát từ lúa và các sản phẩm cây trồng vùng thượng du (như lạc, ngô, 
rau, …), gia súc và cũng có thể là từ nuôi trồng thủy sản. 

Dịch vụ hệ sinh thái 

 Các dịch vụ hệ sinh thái chủ chốt xuất phát từ phong cảnh ở đây và thực trạng được thể hiện ở bảng 5.9. Bảng phân tích 
này dựa trên nguồn tài liệu thứ cấp, các chuyến khảo sát và sẽ được mở rộng và hoàn thiện ở mức độ đánh giá thôn dựa trên 
cảm nhận của những người liên quan ở địa phương.  
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Bảng 5.9: Dịch vụ hệ sinh thái 

STT Các dịch vụ chính 
Xếp 

hạng 
Mô tả 

Cung cấp trực tiếp 

P1 
Lương thực (phi nông 

nghiệp) 
 

Cách đây rất lâu, người dân câu cá để lấy thức ăn nhưng bây giờ hoạt động 

này rất ít và người dân đã chuyển sang nuôi cá. Hệ sinh thái này cung cấp 

cỏ để trâu bò của người dân làm thức ăn. 

P2 Nước  

Nước là nguồn tài nguyên quan trọng nhất đối với con người và hoạt động 

nông nghiệp (người Việt Nam nói nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống). 

Nước cũng là tài nguyên quan trọng nhất để nuôi trồng thủy sản. 

P3 Cây thuốc   

P4 Chất xơ   

P5 Vật liệu xây dựng  
Trước đây nhà cửa được xây bằng đất còn bây giờ làm bằng gạch, và gạch 

cũng được làm từ đất.  

P6 Năng lượng nước   

P7 Năng lượng sinh khối   

P8 Giao thông  

Việc có một hệ thống giao thông tốt cũng rất quan trọng giúp phát triển 

kinh tế nhanh chóng và tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân tiếp cận 

khu vực sản xuất (ví dụ: dưa hấu, hành) và là một trong các tiêu chí phát 

triển nông thôn mới. 

Điều tiết 

R1 Cố định/lưu trữ cacbon  Không nắm được 

R2 Duy trì chất lượng nước  
Rau cần nguồn nước tưới ngọt để tưới, nhưng bản thân rau lại dễ làm giảm 

chất lượng nước bởi vì dùng nhiều phân bón và thuốc trừ sâu. 

R3 Duy trì chất lượng không khí  
Khu vực trồng rau khiến chất lượng không khí sạch hơn nhưng nó cũng có 

thể làm giảm chất lượng không khí có lạm dụng thuộc trừ sâu. 

R4 Vùng đệm khí hậu  
Giảm nhiệt độ ở khu vực đô thị và của gió Tây (gió Lào), giảm phát thải khí 

mê-tan khi trồng rau thay thế lúa. 

R5 Kiểm soát sâu bệnh  
Đôi khi làm tăng sâu bệnh, nhưng sẽ giảm bớt sâu bệnh nếu chúng ta luân 

chuyển tốt giữa lúa và rau. 

R6 Tái chế/khử độc chất thải  Kém đi do lạm dụng quá nhiều phân bón và thuốc trừ sâu. 

R7 Lớp bảo vệ vật lý  
Các khu vực trồng rau rộng tạo lớp bảo vệ chống lại gió nóng ở một số khu 

vực. 

R8 Kiểm soát dòng nước   

R9 
Kiểm soát dòng chảy trầm 

tích 
  

Hỗ trợ (các chức năng hệ sinh thái cơ bản) 

S1 Chu trình các-bon   

S2 Quang hợp, sản xuất cơ bản  
Đây là quá trình quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất lương thực ở 

khu vực này. 

S3 Chu trình dinh dưỡng  
Chu trình dinh dưỡng tốt sẽ góp phần làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng 

lượng cây trồng, phân bón và chất mùn từ cây hoa màu. 

S4 Hình thành đất  

Đây là một quy trình dài của việc hình thành đất để tạo ra loại thổ nhưỡng 

đặc trưng với quá trình phổ biến là đá ong tích tụ quặng, nhôm nhưng giảm 

bớt canxi, magiê, potassium) và khiến cho đất có độ phèn cao hơn. 

S5 Chu trình nước   

S6 Thụ phấn  
Quan trọng đối với sản xuất mùa vụ, đặc biệt là cây trồng lấy hoa quả, bí 

ngô, bí và đỗ. 

S7 Phân tán hạt giống  Tốt cho nhiều loại đỗ. 

Văn hóa - tinh thần 

C1 Tín ngưỡng – tinh thần  Liên quan đến các quy luật thời thiết, quản lý thiên tai của con người. 

C2 Giải trí, thể thao, du lịch  Gắn liền với trò chơi chọi trâu nổi tiếng. 

C3 Khoa khọc, giáo dục  Rất nhiều nghiên cứu và công tác giáo dục về sản xuất mùa vụ. 
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STT Các dịch vụ chính 
Xếp 

hạng 
Mô tả 

C4 Lịch sử/xây dựng đất nước  
Nguồn lương thực chính nuôi các chiến sĩ, những người chiến đấu vì tổ 

quốc. 

C5 Thư giãn/sức khỏe tinh thần  Một số sản phẩm có thể sẽ rất tốt cho da mặt (ví dụ: dưa chuột, v.v…) 

C6 
Thẩm mĩ/cảm hứng nghệ 

thuật 
 Không rõ 

Khí hậu và biến đổi khí hậu 

 Lượng mưa từ 1800 – 2000 mm/năm. Mưa chủ yếu xuất hiện vào tháng 6 đến tháng 9, mặc dù thỉnh thoảng cũng có 
mưa phùn từ tháng 3 đến tháng 5. Những dịp mưa lớn thường không xảy ra. Gió Lào nóng (Tây Bắc, Tây Nam) xuất hiện 
thường xuyên trong các tháng từ tháng 3 đến tháng 9. Các ngày rất nóng đang tăng lên và thường xuyên hơn, đặc biệt các 
tháng từ tháng 5 đến tháng 7. Gió cũng đang trở nên mạnh hơn, tới mức một số gia súc chết và nhà bị sập. Thời tiết mát mẻ 
trong các tháng từ tháng 10 đến tháng 2, nhưng thực tế chỉ riêng tháng 2 là lạnh. Bản tóm tắt thông tin khí hậu của Hà Tĩnh 
trong bảng 5.10.  

Bảng 5.10: Tóm tắt thông tin khí hậu của trạm Khí tượng - Thủy văn Hà Tĩnh 

Mô tả khí hậu Đơn vị Giá trị 

Nhiệt độ trung bình trong năm oC 23,9 

Nhiệt độ thấp nhất oC 6,8 

Nhiệt độ cao nhất oC 40,2 

Lượng mưa trung bình trong năm mm 2690 

Số lượng ngày mưa trong năm mm 158,5 

Lượng mưa cao nhất trong một ngày mm/ngày 657 

Số lượng ngày mưa phùn trong năm 15.6  

Độ ẩm không khí trung bình % 85,7 

Vận tốc gió trung bình m/s 1,5 

Số giờ ánh sáng mặt trời chiếu h/năm 1664 

Số ngày có sương mù ngày 15 

Ngày có mây ngày 7,6 

Nguồn: Bộ Xây dựng, Thông tin dữ liệu tự nhiên để phục vụ xây dựng 

 

Bảng 5.11:  Mức độ dễ bị ảnh hưởng và tính nhạy cảm của người Kinh có hoạt động sản xuất lương thực, chăn nuôi gia 
súc và nuôi trồng thủy sản tốt trong hệ sinh thái xã hội trước biến đổi khí hậu được dự báo 

Các biến số và hiện tượng biến đổi khí hậu 
Mức độ lộ 

diện 
Tính chất của độ nhạy cảm 

(mô tả) 
Mức độ 

nhạy cảm 
NHIỆT ĐỘ    

Mùa nóng nóng hơn và kéo dài hơn   
Cao Hạn hán/khí nóng ảnh hưởng rau, giảm sản 

lượng rau, đặc biệt là bắp cải, sinh khối của rau 
sống và đỗ. 

 

Tăng 2 – 3oC tính đến năm 2050    

Số ngày nóng > 35oC đang tăng 

Cao Như đã nêu ở trên; khí nóng làm tăng bệnh tật ở 
lợn, gà và trâu bò; làm giảm hiệu quả lao động, 
đặc biệt là giai đoạn lúa trổ bông gắn liền với gió 
Lào (cuối tháng năm). 

 

Có sự dịch chuyển thời gian của các mùa 
 Khí lạnh cực đoan gây ra tình trạng rau bị chết 

non hoặc hạt giống rau không thể mọc. 
 

Nhiệt độ tăng nhiều hơn vào tháng 5 và 6  Gây ra hạn hán vào mùa hè.  

LƯỢNG MƯA    

Mùa mưa có nhiều mưa hơn 
 Lượng mưa lớp tập trung làm hư hại rau (cây 

hành). 
 

Mưa nhiều hơn 5% vào mùa hè tính đến 
năm 2050 

   

Mùa khô trở nên khô hơn 
 Cần dùng nước tưới rau nhiều hơn và tăng chi 

phí. 
 

Mưa ít hơn 5% vào mùa xuân tính đến 
năm 2050 

   

Hạn hán xảy ra thường xuyên hơn 
 Hạn hán ảnh hưởng đến rau bởi vì rau cần được 

tưới nhiều, đặc biệt là bắp cải và rau sống. 
 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

 
99 

Các biến số và hiện tượng biến đổi khí hậu 
Mức độ lộ 

diện 
Tính chất của độ nhạy cảm 

(mô tả) 
Mức độ 

nhạy cảm 
GIÓ VÀ BÃO    

Vận tốc gió cao hơn 
Trung 
bình 

Có thể làm hỏng cuống rau mềm dễ dàng ví dụ 
như hành, bí ngô và bí. 

 

Tần suất xảy ra bão khó dự đoán hơn 
 Tần suất ít hơn nhưng khó dự đoán hơn, và 

cường độ cũng cao hơn và mức độ hư hại lớn 
hơn. 

 

Mùa bão xuất hiện muộn hơn 
 Gây hại cho cây trồng/rau củ mùa thu và đông, 

mất mát về kinh tế. 
 

MỰC NƯỚC BIỂN     

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

 Xâm nhập mặn sâu hơn vào đất liền (20 - 30km 
từ cửa sông), tăng độ mặn, nước tưới tiêu mặn 
gây ra hạn hán cho cánh đồng lúa. 

 

Tính đến 2100, sẽ tăng 1m    

Nguồn: Bộ Xây dựng, Thông tin dữ liệu tự nhiên để phục vụ xây dựng. 

Mức độ và tầm quan trọng tương đối của hệ sinh thái xã hội  

 Hà Tĩnh có một diện tích lớn đất phù hợp để trồng rau màu và các cây trồng khác. Một số loại rau đơn giản được trồng 
trước đây nhưng không cho thu nhập cao hơn lúa, nên ngày nay, cán bộ khuyến nông và nông dân đã tự giới thiệu nhiều loài 
cây trồng và giống mới với sản lượng cao, chất lượng tốt và giá trị cao hơn, đặc biệt là trong điều kiện công nghiệp hóa, đô thị 
hóa và dịch vụ ngày càng tăng. Thu nhập và lợi ích từ rau màu và các cây trồng ở vùng cao ngày càng cao hơn trồng lúa truyền 
thống và cây trồng khác, đặc biệt là ở những vùng đất cát và đất sét có diện tích lớn. Do vậy, HSTXH nên được nghiên cứu và 
đầu tư theo định hướng thị trường nhằm cải thiện lợi ích cho người dân. Trên thực tế, tỉnh đã có dự án mới đầu tư trồng rau 
thâm canh ở vùng đất cát và các đụn cát, áp dụng công nghệ cao để tối ưu hóa lợi ích từ nguồn năng lượng mặt trời, chất dinh 
dưỡng và thủy lợi giúp rau an toàn có thể có chỗ đứng tốt đáp ứng yêu cầu cao của xã hội. 

Kết luận 

 Hệ sinh thái xã hội này sẽ trở thành một hệ sinh thái xã hội tốt để nâng cao sản xuất, cải thiện lợi ích cho nông dân đồng 
thời duy trì hệ sinh thái.   

Hình 5.2: Hình ảnh từ Google Earth 
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Hình 5.3: Khu trồng lạc tại Nha Giam, xã Phúc Lộc 

 

 

4. HSTXH 2d:  Hộ gia đình người Kinh trồng lúa tại thung lũng trong đất liền + trồng cây (thông, keo, cam quýt, cao su, chè)  

Ví dụ:  Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn  

▪ Xã hội: Dân tộc Kinh, sở hữu diện tích nhỏ, không nghèo, sẵn sàng cải tiến.   
▪ Sinh thái: Các thung lũng sông nội địa; địa hình phức tạp; có các khu vực bãi bồi nhỏ và thấp (<50m), các cánh đồng 

khô cạn, đồi có rừng bao phủ một phần cao đến 150m; có nhiều hồ chứa nước nhỏ.   
▪ Các dịch vụ hệ sinh thái: Nước (tưới tiêu và sinh hoạt); chất dinh dưỡng cho đất.  
▪ Kinh tế: Đa dạng; trồng lúa; tưới tiêu có sử dụng kỹ thuật một phần, cây hoa màu; cây trồng, gia súc, điều kiện tiệp 

cận thị trường tốt. 
▪ Xu thế: Tình trạng nghèo đang giảm; chuyển đổi rừng thông và đất trồng hoa màu sang trồng cam. 
▪ Các mối đe dọa của biến đổi khí hậu: Hạn hán; quá lạnh hoặc quá nóng; lũ lụt; gió nóng.  

Mô tả  

 Xã Sơn Trường có đường Hồ Chí Minh chạy xuyên qua, nằm ở huyện Hương Sơn, trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh. Địa hình 
của xã là một tập hợp phức tạp của các thung lũng nhỏ (thuộc thời kỳ Holocene) được bồi đắp gần đây có độ cao so với mặt 
nước biển là 15 – 30 m và có đồi thấp với độ cao dưới 150m so với mực nước biển, hình thành từ sa thạch thời kỳ Triassic. Do 
có các mỏ quặng sắt ở gần nên khu vực này có nguy cơ bị sét đánh cao. Nước ở khu vực này chảy đi theo cả hai hướng, phía 
Bắc chảy về sông Ngàn Phố và phía Nam chảy về sông Ngàn Sâu. Hệ thực vật ban đầu là rừng nhiệt đới vùng đất thấp, nhưng 
do toàn bộ diện tích đã được chuyển sang các mục đích sử dụng khác và các loài thực vật ban đầu còn sót lại rất ít (nếu có).    

  Khu vực sinh sống của người dân nằm ở các thung lũng dọc đường và dòng nước. Nhờ có các chương trình giao đất, 
các hộ gia đình được tiếp cận với các khu vực đất đai màu mỡ và bằng phẳng trong các thung lũng và đất đồi để trồng cây 
nông nghiệp. Nhiều hồ chứa nước nhỏ đã được xây trên đồi và cung cấp nước tưới cho một số khu vực trồng lúa. Ở các khu 
vực nằm ngoài những chương trình này, đất thung lũng được trồng hoa màu, chủ yếu là lạc nhưng cũng có cả ngô và sắn.   

 Nhiều khu vực của xã trước đây thuộc sở hữu của doanh nghiệp lâm nghiệp quốc doanh, và trong những năm cuối thập 
niên 1990, đất đồi đã được giao cho các hộ gia đình để trồng thông theo một chương trình trồng rừng vốn ODA. Trong 10 
năm trở lại đây, qua chương trình Phát triển Nông thông mới và các chương trình khác của chính phủ, dân làng đã được động 
viên thay thế cây thông và trồng cam ở bất kỳ khu vực nào còn đất trống để có thu nhập tốt hơn, và hiện tại đã có 80% hộ gia 
đình trồng cam. Các loại cam đặc biết rất phù hợp với khu vực này, bởi vì chúng chịu được đất cằn cỗi và hạn hán - mặc dù các 
loài cam cũng cần được tưới tiêu một chút để bổ sung thêm cho lượng nước mưa. Các cây có thể cho năng suất lên đến 125 
kg/năm khi đã lớn và quả cam bán được với giá từ 40 - 100 nghìn đồng/kg. Theo dự tính thì thu nhập có thể đạt 1 tỷ 
đồng/ha/năm - cao hơn 10 - 20 lần so với các loại cây khác. Hai loại cam được trồng là chanh và bù; cam chanh được trồng 
trước nhưng cam bù (cam bù Hương Sơn - loại cây đã được chứng nhận của Hà Tĩnh) có giá trị cao hơn và khả năng chống 
chịu sâu bệnh tốt hơn. Bưởi cũng đã được trồng thử nghiệm ở đây nhưng không thành công. Một số khu vực trên đỉnh đồi vẫn 
còn điện tích trồng thông và cây keo.  

 Một số nông dân cũng chăn nuôi gia súc - truyền thống là trâu bò và hươu, và gần đây đã nuôi thêm thỏ.  Đa số gia súc 
được nuôi trong chuồng và thức ăn được trồng trên đồi. Phân trâu bò được dùng để bón cho các khu vực trồng cam và bưởi.   

Các dịch vụ hệ sinh thái: 

 Hệ sinh thái rừng nhiệt đới tự nhiên gần như đã được chuyển đổi toàn bộ sang các mục đích sử dụng khác. Bảng 5.12 
dưới đây thảo luận về các dịch vụ hệ sinh thái hiện có.   
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Bảng 5.12: Các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng với người dân ở trong các thung lũng nội địa 

STT Các dịch vụ chính Xếp hạng Mô tả/trạng thái 

Cung cấp trực tiếp 

P1 Thức ăn  Thấp Suy thoái nặng; một số hoạt động đánh bắt cá vẫn diễn ra 

P2 Nước Cao 
Các đường phân thuỷ cung cấp nước cho cây và trâu bò; mực nước sông 

và hồ chứa nước đã giảm trong những năm gần đây  

P3 Cây thuốc Thấp Suy thoái nặng; một số cây vẫn còn ở giai đoạn sinh trưởng thứ cấp  

P5 Vật liệu xây dựng Trung bình 
Vật liệu ở địa phương bây giờ ít khi được dùng làm nhà cửa; cây tre 

được dùng chủ yếu làm hàng rào và chuồng gia súc 

P7 Năng lượng sinh khối  
Các khu đất trồng cây, hoa màu và một số bã nông nghiệp được dùng 

làm chất đốt thay vì tạo thành hệ sinh thái tự nhiên   

Điều tiết 

R1 Cố định/lưu trữ cacbon  Không nắm được 

R2 Duy trì chất lượng nước   

R3 Duy trì chất lượng không khí  Không áp dụng 

R4 Vùng đệm khí hậu  
Rừng có thể tạo ra các vi khí hậu thuận lợi cho các cánh đồng ở gần, 

nhưng dịch vụ này đã giảm đi do rừng đã bị suy thoái. 

R5 Kiểm soát sâu bệnh  Không có thông tin về tình hình sâu bệnh 

R6 Tái chế/khử độc chất thải   

R7 Lớp bảo vệ vật lý  Rừng tạo ra lớp bảo vệ chống gió nóng ở một số khu vực 

R8 Kiểm soát dòng nước  Mực nước sông đã giảm trong vài năm trở lại đây 

R9 Kiểm soát dòng chảy trầm tích  Việc thiếu lớp bao phủ của rừng làm gia tăng tình trạng xói mòn đất 

Hỗ trợ (các chức năng hệ sinh thái cơ bản) 

S1 Chu trình cacbon  Chủ yếu từ cây trồng, hoa màu 

S2 Quang hợp, nguồn chủ yếu  Chủ yếu từ cây trồng, hoa màu  

S3 Chu trình chất dinh dưỡng  
Suy thoái do sự mất mát sinh khối và các sinh vật liên quan, mặc dù rất 

quan trọng đối với hoạt động sản xuất hoa màu, cây nông nghiệp  

S4 Hình thành đất Cao 
Suy thoái do sự mất mát sinh khối và các sinh vật liên quan mặc dù rất 

quan trọng đối với việc duy trì độ phì nhiêu của đất  

S5 Chu trình nước  
Suy thoái do sự mất mát cấu trúc thực vật dẫn đến tình trạng bị giảm 

sút ngày càng tăng 

S6 Thụ phấn Cao Ong thụ phấn cho cam  

S7 Phân tán hạt giống  
Không quan trọng đối với các loại cây hiện đang được trồng và thức ăn 

tự nhiên được sử dụng 

Văn hóa - tinh thần 

C1 Tín ngưỡng - tinh thần  Không rõ 

C2 Giải trí, thể thao, du lịch  Không có tiềm năng 

C3 Khoa khọc, giáo dục  Không có tiềm năng 

C4 Lịch sử/xây dựng đất nước  Không có tiềm năng 

C5 Thư giãn/sức khỏe tinh thần  
Không có tiền năng 

C6 Thẩm mĩ/cảm hứng nghệ thuật  Không rõ 

Khí hậu và Biến đổi khí hậu 

 Hà Tĩnh có khí hậu gió mùa nhiệt đới, chịu sự ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam vào mùa hè và gió mùa Đông Bắc và mùa 
đông. Lượng mưa hàng năm nằm trong khoảng từ 2000 mm và có thể lên đến 4000 mm ở các khu vực đồi núi cao. Mùa mưa 
bắt đầu từ tháng 4 - 5 kéo dài đến tháng 11 - 12, nhưng có sự gián đoạn thường xuyên vào tháng 6 và tháng 7 khi gió mùa Tây 
Nam mang nhiều gió khô nóng từ Lào về. Hầu hết mưa xuất hiện vào tháng 8 – 9, khi bão xảy ra và thường gây ra lũ lụt. Nhiệt 
độ trung bình vào mùa hè khoảng 22oC và nhiệt độ tối đa có thể cao hơn 40oC. Mùa khô là mùa đông, các tháng đặc biệt lạnh là 
tháng 12 đến tháng 2, nhưng vẫn thường có mưa phùn. Gió mùa Tây Bắc cũng có khi mang không khí lạnh từ Trung Quốc 
xuống, khiến nhiệt độ giảm xuống 7oC hoặc thấp hơn vài lần trong một tháng. 
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Hình 5.4: Nhiệt độ trung bình ở Hà Tĩnh 

 

 Trong những năm gần đây, hạn hán và khí nóng đã trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiệt độ tối đa vào mùa hè giờ đã lên đến 
43oC và kéo dài hơn. Cây lúa bị chết và nông dân buộc phải cấy lại. Cây ăn quả tăng trưởng chậm và sản lượng giảm. Tình 
trạng thiếu nước uống cũng xảy ra.   

 Các đợt rét đậm, rét hại ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, với nhiệt độ thấp ở mức 50C. Rét có thể làm lúa chết, làm 
chậm quá trình ra hoa của cam quýt; thường vào tháng 3, cây trồng thường đã ra quả nhỏ, nhưng năm nay chỉ mới vừa ra hoa. 
Lũ quét ngày càng xảy ra với tần suất nhiều hơn và mạnh hơn, gây thiệt hại lúa, lạc và mất đất nông nghiệp do xói lở.   

 Trong bảng 5.13, tác động của các biến đổi khí hậu được dự báo (mức độ dễ bị ảnh hưởng và nhạy cảm) trong hệ sinh 
thái xã hội này được nghiên cứu. 

Bảng 5.13: Tính lộ diện13 và độ nhạy cảm14 của HSTXH thung lũng nội địa đối với tính trạng BĐKH dự báo trước 

                                           
13 Tính lộ diện: Bao lâu, Khoảng thời gian (độ dài về thời gian); Tần suất; Địa điểm (Khu vực); Cường độ (quy mô, lượng); Cường lực 
(lực/năng lượng liên quan); Hướng (địa hình) 
14 Độ nhạy cảm: cơ sở hạ tầng: thiết kế, vật liệu, địa điểm, bảo trì; mùa màng: khả năng chống chịu (đối với độ dài thời gian, cường độ, 
cường lực, v.v…) 

Các biến số và hiện tượng biến đổi khí hậu 

Mức độ dễ 

bị ảnh 

hưởng 

Tính chất của độ nhạy cảm 

(mô tả) 

Mức độ nhạy 

cảm 

NHIỆT ĐỘ    

Mùa nóng nóng hơn và kéo dài hơn Cao   

Tăng 2 – 3 độ C tính đến năm 2050    

# ngày nóng > 35oC đang tăng  Cao   

# ngày/đêm lạnh < 5oC đang tăng  
 Lúa có thể bị chết; thời điểm ra hoa của 

cam bị chậm 

 

Có sự dịch chuyển thời gian của các mùa     

Nhiệt độ tăng nhanh và sớm hơn và mùa xuân    

LƯỢNG MƯA    

Mùa mưa có nhiều mưa hơn  
 Lở đất, xói mòn tăng lên, bồi lắng ở các 

hồ chứa nước nhỏ 

 

Mưa nhiều hơn 5% vào mùa hè tính đến năm 2050  Thung lũng Ngàn Sâu có nguy cơ bị lũ    

Mùa khô trở nên khô hơn    

Mưa ít hơn 5% vào mùa xuân tính đến năm 2050 Cao   

Hạn hán thường xuyên hơn   Các mùa vụ chính phải có nước tưới  Trung bình 

GIÓ VÀ BÃO    

Vận tốc gió cao hơn  Trung bình    Cam dễ bị gió làm hư hại  

Tần suất bão xảy ra khó dự đoán hơn     

Mùa bão đến muộn hơn     
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Mức độ và tầm quan trọng tương đối  của HSTXH 

 Hệ sinh thái xã hội này rất rộng - bao gồm nhiều khu vực rộng của 4 huyện thượng du và 3 hệ thống sông chính: Hương 
Sơn (Sông Ngàn Phố), Vũ Quang và Hương Trạch (sông Ngàn Sâu) và Kỳ Anh (sông Rào Cái). Đại bộ phận người dân của 3 
huyện nội địa - khoảng 250.00015 người kiếm kế sinh nhai từ Hệ Sinh thái Xã hội này.   

 Sông Ngàn Phố chảy từ khu vực đồi núi, gần như vuông góc với đường ven biển, trở thành sông La ở phía dưới khu vực 
hợp lưu với sông Ngàn Sâu. Cách biên giới Lào 10 km, đáy của thung lũng vẫn chỉ có độ cao 50 m so với mực nước biển. Đến 
khu vực bãi bồi, thung lung có bề rộng 4km.    

 Sông Ngàn Sâu, phụ lưu chính của sông La, hình thành một thung lũng dài, chảy từ hướng Bắc-Tây Bắc sang hướng Nam-
Đông Nam khoảng 35 km về phía đất liền, và dòng sông, ở một mức độ nào đó, được bảo vệ bởi dãy núi dài 200-300m nằm 
phía tây của vùng đồng bằng ven biển trọng yếu. Sông Ngàn Sâu bao gồm ba hệ thống thung lũng: Thung lũng phía trên gần 
ranh giới với tỉnh Quảng Bình, chạy theo hướng Nam - Đông Nam ở độ cao từ 125-80 m so với mực nước biển trung bình, cho 
đến khi chảy vào hẽm núi - nay bị ngập lụt do Đập Hố Hô. Dưới đập, ở độ cao khoảng 50 m trên mực nước biển trung bình, 
sông bẻ ngoặt 180 độ chảy trở ngược lại hướng Nam - Đông Nam tại thung lũng chính Ngàn Sâu. Ở đoạn rộng nhất, gần thị xã 
Hương Khê, thung lũng rộng khoảng 14 km, nhưng chỉ cao 25 m so với mực nước biển trung bình. Các cánh đồng lúa xung 
quanh có diện tích rộng và được cấp nước đầy đủ. Đất trồng cây và đất vườn đang chuyển đổi sang trồng bưởi. Ở xã Hương 
Trạch, có nhiều mô hình thử nghiệm canh tác thâm canh lúa cái tiến (SRI). Sông Ngàn Sâu chảy xuyên vào hẻm núi thứ hai ở 
độ cao khoảng 15m so với mực nước biển, trước khi rẽ sang hướng Bắc và chảy vào vùng trũng đồng bằng của sông La ở độ 
cao khoảng 5m so với mực nước biển. Các hẻm núi là rào cản đối với các khối không khí, giữ lại khối khí lạnh ở hai thung lũng 
phía trên.   

 Dải địa hình rộng kết hợp các thung lũng trong đất liền địa có độ cao thấp và rộng, lớp đất phù sa sâu, và các nhánh sông 
ngắn nhỏ, kết hợp với những ngọn đồi lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sinh kế cơ bản là trồng lúa kết hợp trồng 
các loài cây có múi và/hoặc cây lâm nghiệp, tùy thuộc vào loại đất và nguồn nước.   

 Sông Rào Cái ở vùng cao của huyện Kỳ Anh chảy song song dọc theo thung lũng Ngàn Sâu, trước khi chuyển hướng Nam, 
dòng sông chảy vào Sông Gianh ở tỉnh Quảng Bình. Hệ thống thung lũng có phần trên rộng, ở độ cao 50-80 m trên mực nước 
biển trung bình nhưng bị chia cắt trên nhánh sông phía Bắc, và một phần thấp hẹp, thấp hơn ở độ cao khoảng 40-60 m so với 
mực nước biển trung bình ở nhánh sông phía Nam, với một hẻm núi ngắn ở giữa - bây giờ đã xây đập. Đất trồng lúa chỉ hạn 
chế ở vùng ven sông; rừng trồng Keo ngày càng phổ biến.   

Kết luận 

 Hệ sinh thái xã hội này rộng, đông dân cư và đóng góp một số cây trồng quan trọng như cam/quýt/bưởi cho nền kinh tế 
của tỉnh, kế hoạch sản xuất loại cây này dự kiến sẽ tăng sản lượng trong 10 năm tới. Hệ sinh thái rất dễ bị tổn thương do 
những tác động của BĐKH nhất định - đặc biệt là hạn hán và ở một số nơi, lũ lụt và xói lở. Ở đây hầu như không còn thảm thực 
vật tự nhiên nào - vì vậy các dịch vụ môi trường bị xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, hầu hết các hộ người Kinh có điều 
kiện sống khá khá giả, có nhiều sinh kế đa dạng bao gồm trồng lúa, hoa màu và cây lấy gỗ. Đây là một hệ sinh thái quan trọng 
nhưng có lẽ không phải là một hệ thống ưu tiên để nghiên cứu ở cấp địa phương vào thời điểm này.   

                                           
15 Tổng dân số của 3 huyện - bao gồm các thị trấn và một số người dân ở vùng thượng du thung lũng. 
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Hình 5.5: Ảnh Google Earth Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
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Vị trí của những khu vực chính trong hệ sinh thái xã hội này: Rừng nhiệt đới ẩm thung lũng trong đất liền, hộ gia đình người Kinh làm lúa và trồng cây 
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Nhà của các hộ dân trồng cam/quýt và nuôi gia súc Diện tích trồng xen cam/chanh, bù và cỏ Nuôi gia súc cũng tạo nguồn phân xanh để bón cho diện tích 
trồng cam/quýt 

 
  

Cấp nước trồng cam 

Bơm nước lên đồi để tưới 

Chuẩn bị đất trồng cam Bù và cam Chanh xen kẽ Nuôi hươu gạc và lấy thịt theo hình thức nuôi nhốt 
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5. HSTXH 6d:  Người Kinh nuôi tôm thương mại trên cát 

Ví dụ: Xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

Đặc điểm chính:   

▪ Xã hội:  Dân tộc Kinh, trung nông  
▪ Sinh thái: Những vùng cồn cát ven biển có độ cao trên mực nước biển từ 4-6m; những khu đất trống của vùng cát 

hoặc vùng cát ven biển, những vùng xuất hiện giống cây tràm cajuput và cây sa tùng.  
▪ Giống tôm thẻ chân trắng (Lipopenaeusvannamei) 
▪ Kinh tế: Giá trị thương mại: chi phí và lợi nhuận cao  
▪ Xu hướng: Xóa đói giảm nghèo   
▪ Mối nguy BĐKH: Hạn hán, nóng lạnh cực đoan, lũ lụt, gió nóng.  

Mô tả: 

 Huyện Cẩm Xuyên nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Hà Tĩnh, nơi có tất cả các loại địa hình, núi đồi, sông, đất đồng bằng và 
vùng cát. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện khoảng 63,554 ha, trong đó đất nông nghiệp là khoảng 12,985 ha, phân bố ở 
25 xã và 2 thị trấn. Tổng dân số trong năm 2015 là khoảng 153.518 người, thuộc 38.455 hộ gia đình. Mật độ dân số trung bình 
là 239 người/km2, trong đó có đến 91% dân số sống ở các khu vực nông thôn.  

 Bảy xã ven biển của huyện Cẩm Xuyên có diện tích chiếm 7.698 ha, với mật độ dân số cao, khoảng 841 người/km2. Thu 
nhập chính của người dân ở các xã ven biển chủ yếu từ canh tác nông nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản... Thu nhập bình 
quân đầu người ở 7 xã ven biển vào khoảng 18,2 triệu đồng/người/năm (2015), thấp hơn thu nhập trung bình của huyện 
Cẩm Xuyên (23 triệu đồng/người/năm (2015).  

 Huyện Cẩm Xuyên có 18 km bờ biển với các vùng cát dài và hẹp cát ngay trong đất liền.  

Bảng 5.14. Các xã ven biển của tỉnh Hà Tĩnh 

Xã 
Tổng diện tích đất 

(ha) 
Dân số 
(người) 

Mật độ dân cư 
(người/km2) 

Thu nhập chính 

Cẩm Hòa 1429,76 4595 321 Mùa vụ, lúa gạo và nuôi trồng thủy 
sản  

Cẩm Dương 1441,16 6128 425 Mùa vụ, lúa gạo và nuôi trồng thủy 
sản 

Thiên Cầm  1401,34 4.863 347 Mùa vụ, lúa gạo và du lịch 

Cẩm Nhượng 278,32 9286 3336 Nuôi trồng thủy sản 

Cẩm Linh 1745,39 5476 314 Mùa vụ, lúa gạo, làm muối và đánh bắt 
cá 

Cẩm Phúc 779,98 3.650 468 Mùa vụ, lúa gạo, làm muối và đánh bắt 
cá 

Cẩm Lộc 622,77 4.495 678 Mùa vụ, lúa gạo và nuôi trồng thủy 
sản 

Tổng 7.698,72 38222 841   

 Vùng triều và bãi triều của huyện Cẩm Xuyên có diện tích lớn. Đây là môi trường sống của quần xã sinh vật thủy sinh của 
nhiều loài cá (49 loài) và giáp xác (19 loài). Thực tế cho thấy, một số hải sản có chất lượng tốt đánh bắt được ở huyện Cẩm 
Xuyên là Cá mòi Trung Hoa (Clupanodon thrissa), Cá mòi cờ chấm (Konosirus punctatus), Cá chẽm (Lates calcarifer), Cá song 
gió (Epinephelus awoara), Cá song điểm gai (Epinephelus  malabaricus); Ruốc (Acetes japonicus), Ghẹ xanh (Charybdis 
cruciata), Ghẹ đỏ (Charybdis feriatus), Tôm he (Penaeus merguiensis), Sò (Anadara antiquata), Điệp (Anomia cytaeum), Mực 
ống (Loligo beka), Ngao (Meretrix meretrix). 

 Theo ghi nhận, rừng ở huyện Cẩm Xuyên có diện tích 13,241 ha (2010), chiếm 278% tổng diện tích đất nông nghiệp của 
toàn huyện. Hai loại rừng chủ yếu ở huyện Cẩm Xuyên là rừng sản xuất và rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu với các loài cây 
chính: Phi lao và Keo. Trong năm 2015, theo Quyết định số 1475/QĐ-UB (ban hành ngày 23/04/2015) của UBND tỉnh Hà 
Tĩnh, 7 xã ven biển của huyện Cẩm Xuyên có 1.402ha diện tích rừng, trong đó rừng phòng hộ ven biển là 907,8 ha (chiếm 
65%) và rừng sản xuất 493,8ha (35%). 

Về kinh tế 

 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1742/QĐ-UB ngày 20/6/2014 về việc phê duyệt quy hoạch vùng trồng 
rau ở vùng đất cát ven biển của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015-2020. Trong những năm tới, người dân Hà Tĩnh sẽ đòi lại vùng 
đất cát, bao gồm vùng cát có cây bụi và vùng cát trắng để chuyên canh trồng rau theo Chương trình Nông thôn mới. Kế hoạch 
này ước tính sẽ đóng góp khoảng 12.000 việc làm, với thu nhập bình quân 5-7 triệu đồng/tháng. Đến năm 2020, dự kiến các 
trang trại trồng rau của tỉnh sẽ bao phủ 684,1ha, và có thể sản xuất 23.000 tấn rau có giá trị cao, với chi phí ước tính 230 tỷ 
đồng/năm cho thị trường trong nước và xuất khẩu. 

 Tỉnh Hà Tĩnh cũng tăng cường năng lực trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở nước mặn, nước lợ và nước ngọt. 5 khu vực 
nuôi tôm chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã được xác định: xã Cẩm Hòa (288,5 ha) và xã Cẩm Dương (42,63 ha) và 
chuyển đổi khoảng 150 ha diện tích trồng lúa sang nuôi tôm ở các xã Cam Lộc, Cẩm Hưng và Cẩm Phúc. 
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 Nguồn thu nhập chính của người dân địa phương vùng cát ở xã Cẩm Dương vào năm 2015 chủ yếu từ đánh bắt cá hải 
sản ở các vùng triều và bãi triều, nuôi tôm và một số hoa màu. 

Dịch vụ hệ sinh thái 

 Thông tin về những dịch vụ hệ sinh thái chủ yếu thu được từ những nguồn thứ cấp và chuyến đi thực địa. 

Bảng 5.15. Dịch vụ hệ sinh thái của vùng đất cát ven biển 

STT Các loại dịch vụ 
Xếp 

hạng 
Mô tả 

Dịch vụ cung cấp 

P1 Lương thực  

Mặc dù những vùng cồn cát ven biển của tỉnh Hà Tĩnh không trực tiếp cung cấp 

thức ăn cho người dân, nhưng họ vẫn có thể tự trồng cây và rau tại những mảnh 

đất này. Càng nhiều vùng cồn cát thấp ở phía đê biển, càng có nhiều vùng cồn cát 

rộng lớn được sử dụng để trồng lúa trong các vụ mùa Đông-Xuân và Hè-Thu.  

Bên cạnh đó, gia súc được  chăn thả tự do trên rừng phòng hộ ven biển. 

P2 Nước  

Khu vực cồn cát, khu vực xuất hiện nhiều nhóm cây bụi hay rừng  đều đóng vai 

trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước tại khu vực đất cát này. Nguồn 

nước ngầm chủ yếu được dùng cho việc trồng lúa và các giống cây trồng, nuôi 

trồng thủy sản và dùng cho sinh hoạt thường ngày.  

P3 Dược liệu  
Giống cây tràm cajuput và cây sa tùng có thể được chiết xuất làm tinh dầu thảo 

mộc (rất đắt). 

P4 Song mây  
Sợi cây thùa được sử dụng  như chất liệu chính làm lưới đánh bắt cá của ngư 

dân.  

P5 Vật liệu xây dựng  Cát được dùng trong xây dựng những công trình xây dựng và đường bộ. 

P6 Năng lượng nước  Không có 

P7 Năng lượng sinh khối  
Cây bụi, cây gỗ trong rừng cung cấp củi cho người dân địa phương từ bao đời 

nay.  

P8 Giao thông vận tải   Chưa có thông tin 

Dịch vụ điều tiết 

R1 
Cố định/lưu giữ các-

bon 
 Chưa có thông tin/kết luận 

R2 
Duy trì chất lượng 

nước 
 Chưa xác nhận thông tin 

R3 
Duy trì chất lượng 

không khí 
 Chưa xác nhận thông tin 

R4 Đệm khí hậu  • Khu vực đất cát góp phần cung cấp nước cho việc trồng lúa và các giống cây 
trồng. Hàng rào chắn gió. Giảm ảnh hưởng của bão.  

R5 
Kiểm soát bệnh dịch 

và sâu hại 
 Chưa có thông tin 

R6 
Tái chế nước / khử 

độc 
 Tái chế chất thải  

R7 Bảo vệ vật lý  Hàng rào chắn gió bão 

R8 Kiểm soát dòng nước  Lượng nước ngầm dưới cồn cát giảm dần trong mùa khô 

R9 
Kiểm soát dòng trầm 

tích 
 Vận chuyển cát  

Dịch vụ hỗ trợ (chức năng cơ bản của hệ sinh thái) 

S1 Chu trình cácbon  
Trồng rừng phòng hộ (phi lao) là độc canh và không có tác dụng bảo vệ, Vùng 

đất cát tự nhiên đã được can thiệp để thay đổi việc sử dụng đất. 

S2 
Quang hợp, sản xuất cơ 

bản 
 Chưa có thông tin 

S3 Chu trình dinh dưỡng  Chưa có thông tin 

S4 Hình thành đất  Đất cát  

S5 Chu trình nước   

S6 Thụ phấn  Chưa có thông tin 

S7 Phát tán hạt giống  Cây trinh nữ mọc rất nhiều ở khu vực đất cát 

Văn hóa tinh thần 

C1 Tín ngưỡng - Tâm linh  Đạo Thiên chúa và đạo khác 
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STT Các loại dịch vụ 
Xếp 

hạng 
Mô tả 

C2 
Giải trí, thể thao, du lịch 

sinh thái 
 Tích cực tham gia các câu lạc bộ cộng đồng 

C3 Khoa học, giáo dục  Hệ thống giáo dục trong nước tiên tiến 

C4 
Xây dựng lịch sử/dân 

tộc 
 Tốt 

C5 
Nghỉ ngơi/sức khỏe 

tinh thần 
 Nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhưng quy mô còn bé 

C6 
Thẩm mỹ/cảm hứng 

nghệ thuật 
 Mang tính chất truyền thống 
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Khí hậu và Biến đổi khí hậu 

 Bốn vấn đề khí hậu của xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên tại thời điểm hiện nay là bão nhiệt đới, xói mòn đất vùng ven 
biển, hạn hán và nhiễm mặn nguồn nước 

Bảng 5.16: Tính lộ diện và độ nhạy cảm của HSTXH vùng đất cát ven biển đối với biến đổi khí hậu dự báo trước 

Kết luận 

 Cần đánh giá thông chi tiết hơn tại các khu rừng cát phòng hộ tự nhiên, hiện trạng nước ngầm của đụn cát và hiệu quả 
của nuôi tôm tại các khu vực có cát. Trong những năm gần gây, việc sản xuất rau áp dụng phương pháp thâm canh đang được 
tiến hành tại các vùng đất cát mà chưa dựa trên bất kỳ nghiên cứu môi trường nào. Bởi vậy cần tiến hành thêm nhiều nghiên 
cứu ở những khu vực này. 

Các hiện tượng biến đổi khí hậu 

Mức độ dễ 

bị ảnh 

hưởng 

Bản chất của độ nhạy cảm (mô tả) 
Mức độ nhạy 

cảm 

NHIỆT ĐỘ    

Thời tiết nắng nóng kéo dài và ngày càng khắc 

nghiệt  

Cao Hạn hán, nắng nóng tác động trực tiếp đến việc 

trồng lúa, dẫn đến việc chuyển đổi đất trồng lúa vào 

vụ mùa hè thu sang đất trồng cây hàng năm. Bên 

cạnh đó 1 số nơi cũng chuyển đổi đất trồng cây 

hàng năm sang đất nuôi trồng tôm. 

 

Ước tính đến năm 2050, nhiệt độ tăng lên từ 2-

3oC 

   

Số ngày nhiệt độ trên 35oC  tiếp tục tăng cao 

Cao Như đã đề cập trước đó, nắng nóng làm tăng nguy 

cơ bệnh dịch ở lợn, gà, gia súc cũng như giảm năng 

suất lao động. 

 

LƯỢNG MƯA    

Lượng mưa ngày càng tăng cao vào mùa mưa  
Vừa 

 

Xói mòn đất vùng ven biển (không có lũ lụt).  

Đến năm 2050, lượng mưa tăng 5% trong mùa hè    

Mùa khô sẽ ngày càng khắc nghiệt hơn 
Cao Hạn hán ảnh hưởng đến việc nuôi tôm và trồng lúa 

nước.  

 

Đến năm 2050, lượng mưa sẽ giảm 5% trong mùa 

xuân 

   

Hạn hán xảy ra thường xuyên 
Cao Hạn hán ảnh hưởng đến năng suất cây trồng và 

chăn nuôi thủy sản.  

 

GIÓ VÀ BÃO    

Tốc độ gió lớn hơn 
Vừa 

 

Giảm năng suất lúa và tôm.  

Tần suất bão khó dự đoán     

Mùa bão đến muộn hơn     

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG    

Trung bình 3mm/năm trong suốt 20 năm qua  Không có thông tin.  

Dự tính đến năm 2100, mực nước tăng cao 1 m    
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Các hình ảnh  

 

Xây dựng đập Cẩm Trang và đập tràn 

 

Nhìn từ thượng lưu của cầu Ngàn Trươi 

 

Nhìn từ hạ du của cầu Ngàn Trươi 
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CHƯƠNG 6  HỒ SƠ VỀ KHÍ HẬU VÀ THẢM HỌA LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ HẬU Ở HÀ TĨNH 

 

6.1. Giới thiệu  

 Chương này cung cấp các số liệu nền khí hậu của tỉnh Hà Tĩnh, làm tiền đề để xây dựng các kịch bản BĐKH và đánh giá 
tính dễ bị tổn thương trong những chương sau. Nội dung chương này bắt đầu với tổng quan về số liệu BĐKH của tỉnh Hà Tĩnh, 
tiếp theo là mô tả các điều kiện khí hậu hiện tại của tỉnh và thông tin tóm tắt về lịch sử thiên tai liên quan đến khí hậu và thiệt 
hại liên quan trên địa bàn tỉnh.    

Báo cáo tóm tắt này dựa trên ba tài liệu chính: 

- Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên & môi trường (2009). Báo cáo Biến đổi Khí hậu ở Hà Tĩnh.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh (2012). Kế hoạch hành động ứng phó Biến đổi Khí hậu tỉnh Hà Tĩnh. 

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2014) Báo cáo: Tình hình thiên tai trong vòng 10 năm qua và tác động đối với nông 
nghiệp và phát triển nông thôn.   

6.2. Xác định các HSTXH 

 Hà Tĩnh có 6 trạm khí tượng, do Viện Nghiên cứu Khí tượng Thủy văn và Môi trường quản lý, 4 trạm đã hoạt động từ 
năm 1982, đủ thời gian để đóng góp vào dữ liệu biến đổi khí hậu:  Hà Tĩnh, Kỳ Anh trên bờ biển, và trong vùng đất liền huyện 
Hương Sơn và Hương Khê. Bản đồ 6.1 thể hiện vị trí và độ cao.   

 Việc phân tích chi tiết về các tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội trên 
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa được tiến hành. Thông tin được trích từ các nguồn liệt kê dưới đây.  

6.3. Điều kiện khí hậu hiện có  

6.3.1. Tổng quan  

 Tỉnh Hà Tĩnh nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa và hình thái khí hậu chung được quy định bởi sự chuyển mùa gió và 
áp suất giữa phía bắc và phía nam. Gió mùa Đông Bắc lạnh và khô diễn ra thường xuyên từ tháng 11 đến tháng 5, và gió mùa 
Tây Nam từ tháng 6 đến tháng 10. Đây là vùng chuyển tiếp, tỉnh này có cả loại hình khí hậu nóng nhiệt đới của Miền Nam, và 
mùa đông rất lạnh của miền Bắc. Ngoài ra, loại hình khí hậu địa phương trong tỉnh cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi địa hình và 
có sự khác biệt rõ nét từ vùng này sang vùng khác. 

Bản đồ 6.1: Vị trí và độ cao của của các trạm khí tượng thủy văn ở Hà Tĩnh 

 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

 
113 

 

Bảng 6.1: Giá trị trung bình của các thông số khí hậu tại bốn trạm thủy văn của Hà Tĩnh, 1982-2011 

Thông số Hà Tĩnh Hương Sơn Kỳ Anh Hương Khê 

Nhiệt độ trung bình năm (oC) 24,8 24,7 24,9 25,0 

Nhiệt độ thấp nhất (oC) 4,4 (2/1995) 2,3 (12/1999) 7,4 (3/1996) 3,7 (12/1999) 

Nhiệt độ cao nhất (oC) 40,2 (5/1994) 40,5 (5/1992) 40,4 (6/2006) 42,6 (5/1992) 

Lượng mưa bình quân năm (mm) 2680 2085 2816 2444 

Lượng mưa ngày cao nhất (mm) 657 (8/1992) 519 (10/1983) 573 (8/2007) 493 (10/1983) 

Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh, 2012 

6.3.2. Nhiệt độ 

 Nhiệt độ năm trung bình của Hà Tĩnh thường cao hơn nhiệt độ trung bình của toàn quốc. Nhiệt độ trung bình năm tại 
đồng bằng và vùng núi thấp của Hà Tĩnh là 24,6-25,3°C, trong khi nhiệt độ đó ở vùng núi cao là 14-15°C. Mùa mưa kéo dài từ 
tháng 5 đến tháng 11 và nhiệt độ nóng từ tháng 5 đến tháng 7, khi nhiệt độ trung bình của tháng là từ 24.7°C - 30.1°C. Nhiệt 
độ cao kỷ lục là 42,6°C. 

 Mùa khô mát mẻ hơn kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3, với nhiệt độ trung bình hàng tháng giao động trong khoảng 
17,9°C - 22°C. Dưới tác động của gió mùa Đông Á, tỉnh đón nhận khối không khí lạnh di chuyển vào đất liền từ 2-4 lần/năm, 
đặc biệt là vào tháng Giêng và tháng Hai, và nhiệt độ giảm xuống dưới 7°C. Ở đây cũng ghi nhận được nhiệt độ giảm xuống 
2°C. 

Bảng 6.2: Nhiệt độ trung bình theo tháng ở thành phố Hà Tĩnh trong năm 2014 (oC) 

Tháng 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trung bình 

17,6 18,3 20,5 26,0 30,2 31,1 30,4 29,7 28,4 25,6 23,7 18,0 25,0 

Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh; Trạm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, 2015 

 Các bản đồ 6.2 thể hiện mức nhiệt độ cơ sở trong bốn mùa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng như mối quan hệ giữa vĩ độ và 
địa hình, và nhiệt độ tối đa trung bình qua các mùa. Ở những vùng bị hạn chế dọc theo bờ biển gần thành phố Hà Tĩnh, nhiệt 
độ mùa hè có nơi lên đến 36oC, với nhiệt độ thấp hơn một chút ở vùng trũng ven biển thuộc phía Bắc của tỉnh và ở vùng núi 
gần biên giới Lào. Vào mùa đông, các khu vực ven biển miền Trung và phía Nam của tỉnh vẫn ấm hơn so với các nơi khác, với 
nhiệt độ mùa đông trung bình tối đa thấp nhất trong khu vực miền núi ở phía Tây bắc của tỉnh. 

 Một “ngày rất nóng” được xác định là một ngày có nhiệt độ trên 35oC và độ ẩm tương đối dưới 65%. Mỗi năm, Hà Tĩnh 
trải qua 15-22 đợt nóng như vậy. Hầu hết mỗi đợt kéo dài từ 2-5 ngày, nhưng một đợt cũng có thể kéo dài tới 14 ngày. Huyện 
Hương Sơn và huyện Vũ Quang thường chứng kiến 40 ngày nóng trên một năm, trong khi thành phố Hà Tĩnh và huyện Kỳ 
Anh có dưới 30 ngày. Bảng 6. 3 trình bày số ngày khô nóng tại bốn trạm khí tượng thủy văn của tỉnh và bản đồ 6.2 thể hiện sự 
thay đổi theo mùa và theo vùng địa lý.  

 Gió lào là nguyên nhân của rất nhiều đợt nóng, thường diễn ra từ tháng 2 đến tháng 9, và đỉnh điểm là từ tháng 4 đến 
tháng 8. Gió lào là nhân tố chính phần gây nên vấn đề thiếu nước và hạn hán, làm chậm quá trình tăng trưởng của rất nhiều 
loại cây trồng, đặc biệt là lúa. Gió cũng cản trở sự kết nối thông thường và ảnh hưởng lượng mưa kèm theo trong mùa hè tới 
ba tháng. 

Bảng 6.3: Sự xuất hiện ngày khô nóng từ tháng 2 đến tháng 9 tại 4 trạm ở Hà Tĩnh 

Trạm T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 TB 
Hương Sơn  0,0 0,6 3,4 4,0 8,4 9,6 2,2 0,6 28,8 
TP. Hà Tĩnh 0,0 0,8 1,8 3,8 11,0 10,2 1,8 0,4 29,8 
Hương Khê 0,4 1,4 5,4 8,8 14,4 14,4 3,4 0,8 49,0 
Kỳ Anh  0,0 1,0 3,0 6,0 9,0 9,2 2,6 0,0 30,8 

Nguồn: ISPONRE 2009 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

 
114 

Bản đồ 6.2: Dữ liệu cơ bản của 4 mùa 

 

 

6.3.3. Lượng mưa, độ ẩm và bốc hơi  

 Hà Tĩnh có lượng mưa rất cao, trung bình trên 2.000 mm/năm, tại một số nơi như thượng nguồn Sông Ngàn Phố, sông 
Ngàn Sâu, sông Rào Trổ, khu vực Hương Sơn, Lộc Hà - Kỳ Anh có lượng mưa lên tới 3.500 mm/năm. Lượng mưa được phân 
bố không đều trong năm. Mùa đông-xuân có khoảng 20-25% lượng mưa hàng năm, hầu hết là mưa phùn kèm theo gió mùa 
đông bắc. Mưa lớn nhất tập trung vào mùa hè và mùa thu (tháng 5-11), trong khi 75-80% lượng mưa hàng năm, xuất hiện với 
mức tối đa vào thời điểm muộn của mùa thu. Ở rất nhiều nơi, lượng mưa bị gián đoạn vào tháng 10 (hoặc tháng 7) do gió lào 
khô nóng từ phía tây (xem ở trên). 

Bảng 6.4: Lượng mưa trung bình hàng tháng ở thành phố Hà Tĩnh (mm) 

Tháng 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

11,2 27,3 31,8 59,3 36,2 227,4 39,4 168,5 164,0 563,9 208,9 167,7 1705,6 
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 Trung bình lượng mưa theo ngày cao nhất là 240-290 mm, mặc dù số liệu này có sự khác biệt theo địa bàn, từ 492 mm 
tại Hương Khê (1983) đến 790 mm tại Kỳ Anh (1967).  Trong vòng 50 năm tính đến năm 2009, lượng mưa theo ngày vượt 
quá 300 mm xảy ra 17 lần tại Kỳ Anh, 15 lần tại thành phố Hà Tĩnh và 9 lần tại Hương Khê. Lượng mưa theo tháng cao nhất 
được ghi chép là 2.218 mm tại Kỳ Anh (1983). Bảng 6.5 trình bày chi tiết hơn thông tin tại 3 trạm khí hậu. 

Bảng 6.5: Tần suất các trận mưa từ 1958 - 2007 

Giá trị 
Trạm 

Hà Tĩnh Hương Khê Kỳ Anh 

Lượng mưa theo ngày trên 300 mm 15 9 17 
Lượng mưa theo tháng trên 1000 mm  14 5 17 
Lượng mưa theo tháng trên 1500 mm 4 2 7 
Lượng mưa theo tháng trên 2000 mm  1 0 1 

Lượng mưa theo tháng trên 3000 mm 13 4 20 

Lượng mưa theo tháng trên 4000mm 1 0 1 

Nguồn: Viện nghiên cứu Khí tượng, Thủy văn BĐKH; và ISPONRE, 2009 

 Bản đồ 6.3 thể hiện kịch bản cơ sở lượng mưa trong 4 mùa, dựa trên dữ liệu của Viện nghiên cứu khí tượng Thủy văn và 
Môi trường, và thể hiện sự thay đổi theo không gian và thời gian của lượng mưa tại tỉnh Hà Tĩnh. Vào mùa thu và mùa đông, 
mưa ở Hà Tĩnh chủ yếu tập trung tại đồng bằng ven biển, và lưu lượng giảm khi đi vào vùng núi. Tuy nhiên, vào mùa xuân và 
mùa hè - mùa nông nghiệp chính thì có hình thái mưa ngược lại, với lượng mưa cao hơn ở vùng núi. 

Bản đồ 6.3: Kịch bản dữ liệu cơ bản của 4 mùa cho lượng mưa ở Hà Tĩnh 

 

6.3.4. Bão và gió  

 Tại Hà Tĩnh, bão thường diễn ra bắt đầu từ tháng 8 và tần suất cao nhất là từ tháng 9-11. Hầu hết bão là do lốc xoáy gây 
nên, nhưng cũng có các yếu tố khác bao gồm hoạt động tại vùng hội tụ hai khí quyển, sự hội nhập của khối khí lạnh và sự kết 
hợp của chúng (ISPONRE 2009).   

 Trong khoảng thời gian từ năm 1961 đến năm 2004, tỉnh Hà Tĩnh đã có hơn 12 cơn bão và 5 đợt áp thấp nhiệt đới. 
Đường đi và vùng bị ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới được thể hiện ở Bản đồ 6.4. Như vậy, trung bình Hà Tĩnh hứng 
chịu 0,90 trận bão/năm, trong đó có một số năm có đến 4 trận bão và hơn nữa số năm còn lại thì không có trận bão nào.    

 Trận bão lớn mạnh nhất  được ghi nhận là bão nhiệt đới Rose, với sức gió giật cấp 13, tiếp cận vào đất liền của tỉnh Hà 
Tĩnh vào tháng 8 năm 1968. Bên cạnh đó tỉnh phải hứng chịu 2 cơn bão nữa với sức gió giật cấp 12: bão Kim (tháng 7/1971), 
bão Anita (tháng 7/1973), bão Brian (tháng 10/1989) và bão Becky (tháng 8/1990). Bản đồ 6.4 thể hiện khoảng cách từ biển 
vào đất liền và sức gió của các trận bão này.  

 Tại trạm đo khí hậu ven biển Kỳ Anh, vận tốc gió trung bình hàng năm là 2,3 m/giây (8,3 km/giờ; 4,5 hải lý/giờ), cấp 2 
hoặc gió nhẹ theo thang độ Beaufort. Tốc độ gió cao nhất được ghi nhận là 54 m/giây (194 km/giờ; 105 hải lý/dặm) - cấp 
“siêu bão”.  

 Vào mùa hè, gió tây nam chiếm khoảng 35-40% theo thời gian. Gió đông bắc cũng xuất hiện vào mùa hè nhưng chỉ chiếm 
tỷ lệ 5-6%; thời gian còn lại là gió nam hoặc gió đông nam chiếm hữu. Vào mùa thu và mùa đông, gió đông bắc và gió bắc 
chiếm ưu thế. Trong các giai đoạn chuyển tiếp, thực ra không có hướng gió nào phổ biến. 
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Bản đồ 6.4: Vị trí đổ bộ của các cơn bão chính ảnh hưởng Hà Tĩnh từ 1961-2004 

 

Nguồn:  UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2011 

6.4. Hiểm họa khí hậu và chi phí kinh tế của thiên tai ở Hà Tĩnh  

 Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ các hiểm họa khí hậu, gồm có bão, lũ lụt, hạn hán, các đợt lạnh, gió xoáy, nước 
biển dâng và xâm nhập mặn. Năm 2010, thiệt hại từ các sự kiện khí hậu cực đoan là 6.400 tỷ đồng, trong đó có 2.536 tỷ đồng 
(hay 40% tổng thiệt hại) là thiệt hại trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2014). Chi tiết 
của sự xuất hiện những thảm họa này và, nơi có, chi phí về kinh tế và xã hội được cung cấp ở dưới, một số vị trí có ở phần 
thông tin trong bản đồ 6.5.    

6.4.1. Các đợt nắng nóng (sóng nhiệt) và hạn hán 

 Đợt nắng nóng (sóng nhiệt) được xác định là khoảng thời gian hơn 2 ngày trải qua nhiệt độ trên 35oC và độ ẩm tương 
đối dưới 65%. Mỗi năm có 15-22 đợt nắng nóng ở Hà Tĩnh, với hầu hết kéo dài từ 2 đến 5 ngày, nhưng cũng có thể đến 14 
ngày. Ở hai huyện Hương Sơn và Vũ Quang thường phải chịu hơn 40 ngày nóng mỗi năm, phần lớn là do ảnh hưởng của của 
gió Lào xảy ra giữa tháng 2 và tháng 9, cao điểm từ tháng 4 đến tháng 8. Gió nóng làm tăng tốc độ tốc độ bay hơi và làm giảm 
cả độ ẩm không khí và độ ẩm của đất, làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng về hạn hán và thiếu nước. Vùng ven biển, bao gồm 
thành phố Hà Tĩnh và huyện Kỳ Anh chịu ảnh hưởng hiện tượng sóng nhiệt dưới 30 ngày.   

 Bảng 6.6 trình bày các chỉ số hạn hán hàng tháng và hàng năm tại bốn trạm Khí tượng Thủy văn tại Hà Tĩnh. Chỉ số hạn 
hán hàng năm đo được vào khoảng 0,30-0,4416, thấp (ít nghiêm trọng) so với các tỉnh Bắc miền Trung khác. Hạn hán chủ yếu 
xảy ra vào mùa hè, nhưng cũng có thể xuất hiện bất cứ thời gian nào từ tháng 2 đến tháng 8. Những đợt hạn hán là nguyên 
nhân nghiêm trọng gây ra suy giảm năng suất lương thực - bao gồm cả nguyên nhân trực tiếp từ thiếu nước và nguyên nhân 
gián tiếp từ xâm nhập mặn sâu trong đất liền dọc theo các con sông chính (xem nội dung dưới đây). Hạn hán nghiêm trọng đã 
xảy ra bốn năm trong các thập kỷ gần đây. Khu vực bị ảnh hưởng hạn hán đã tăng lên đến hàng ngàn ha (12.680 vào năm 
2003, và lên đến 3.360 vào năm 2005). 

Bảng 6.6: Chỉ số hạn hàng tháng và hàng năm của 4 trạm ở Hà Tĩnh 

Trạm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 TB 

Hương 
Sơn 

0,48 0,45 0,67 0,57 0,58 1,18 1,27 0,59 0,16 0,09 0,18 0,36 0,44 

TP. Hà 
Tĩnh 

0,35 0,41 0,65 0,70 0,65 0,81 1,22 0,45 0,12 0,07 0,15 0,27 0,30 

Hương 
Khê 

0,87 0,72 0,80 0,80 0,55 0,79 1,14 0,43 0,13 0,10 0,24 0,61 0,39 

Kỳ Anh 0,39 0,44 0,78 1,06 0,88 1,37 2,15 0,71 0,14 0,08 0,14 0,26 0,38 

Nguồn: ISPONRE 2009 

                                           
16Chỉ số hạn hán được tính bằng mức độ và tần suất và khả năng xảy ra nhanh của hạn hán (ISPONRE 2009). 
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Bản đồ 6.5: Vị trí của thảm họa và các sự kiện thời thiết cực đoan ở Hà Tĩnh 

 

 Thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh do hạn hán xảy ra vào mùa hè năm 2010. Tại huyện Hương 
Sơn, 2.450 ha lúa mất trắng do sự nảy mầm kém và tăng trưởng chậm. Tại các khu vực như Sơn An, Sơn Bằng, Sơn Trung và 
Sơn Quang, Sơn Trà, thiếu nước càng trầm trọng hơn bởi nguồn cung cấp điện không ổn định, do đó không bơm được nước 
tưới tiêu. Huyện Đức Thọ, được coi là vựa lúa của tỉnh, mất hơn 2.000 ha vì những lý do tương tự.  

 Nhiệt độ cao và hạn hán không chỉ gây đình trệ sản xuất nông nghiệp, mà còn làm tăng nguy cơ cháy rừng. Hà Tĩnh có 
365,000 ha rừng và đất lâm nghiệp, và hàng chục ha rừng bị đốt cháy mỗi năm do hạn hán. Năm 2005 và năm 2006 là những 
năm có tình hình rất tồi tệ.  

6.4.2. Đợt rét 

 Như đã mô tả ở trên, thời tiết lạnh nhất tại Hà Tĩnh thường xảy ra từ tháng 12 đến tháng 2, và rét bất thường với nhiệt 
độ dưới 5oC kéo dài vài ngày có thể xảy ra nhiều lần trong suốt mùa. Rét bất thường thường xảy ra nhất trong các thung lũng 
núi hẹp, nhưng trong năm 2008, toàn tỉnh đã bị ảnh hưởng. Những đợt rét đậm, rét hại kéo dài và khắc nghiệt có thể làm chết 
lúa, là nguyên nhân phá hoại các loại cây họ cam quýt và thậm chí giết chết gia súc. Nông dân vùng đồng bằng ven biển phía 
nam Hà Tĩnh báo cáo họ mất 25% lúa vụ đông do rét đậm, rét hại, nhưng con số chi tiết cho các tổn thất kinh tế do rét bất 
thường tại Hà Tĩnh vẫn chưa có.    

6.4.3. Bão và lũ lụt 

 Các trận bão thường xảy ra kèm mưa lớn và gió mạnh. Trong các cửa sông và vùng ven biển bão gây ra lũ lụt, và các khu 
vực nằm bên trong đê, như Đức Thọ - Can Lộc, thường xuyên bị ngập úng kéo dài. Hiện tượng nước dâng co bão kết hợp với 
lốc xoáy khiến nhiều hộ gia đình phải di dời. Trong toàn tỉnh đã có 8.615 hộ (31.946 người) đã phải di dời, trong đó số lượng 
lớn nhất ở huyện Kỳ Anh (2.920 hộ gia đình và 8.893 người). Hạ lưu các hồ chứa lớn như Ke Song, việc vỡ đê do lũ lụt đã gây 
thiệt hại về người và tài sản. Gió mạnh gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng bao gồm tốc mái hoặc sập nhà và các công trình khác, 
làm đổ cột truyền tải và đứt truyền tải. Bão cũng gây thiệt hại đáng kể cho nông nghiệp như làm đổ rạp mùa màng, làm gãy 
cây trồng, và làm rụng trái cây ăn quả.   

 Tại Hà Tĩnh, lũ lụt thường xảy ra đồng thời trên tất cả 4 con sông lớn - sông Cả, sông La, sông Ngàn Sâu và sông Ngàn 
Phố. Lũ lụt cũng xảy ra trên một số khu vục nhỏ hơn, quy mô địa phương, chẳng hạn như sông Ngàn Sâu (1960), sông La 
(1978) và sông Ngàn Phố (2002). Trong khi trên nhiều sông, đỉnh lũ trong thời gian ngắn, thường là từ 6 đến 8 tiếng , thì trên 
sông Ngàn Phố, đỉnh lũ thường kéo dài từ 8-12 tiếng và có thể mất 8-10 ngày để rút hoàn toàn. Lũ quét, đạt đỉnh điểm trong 
2-3 giờ và rút sau 2-3 giờ khá phổ biến trên địa bàn huyện Hương Sơn, Hương Khê, nơi các con sông chảy qua thung lũng núi 
hẹp. Từ  năm 1959 đến 2006, 21 trận lũ lớn đạt đến báo động cấp 3 đã xảy ra trên địa bàn tỉnh. Các trận lũ lụt lớn nhất và lũ 
quét xảy ra vào năm 1960, 1962, 1964, 1978, 1983, 1989 và 2002. Một vài trong số những trận lũ này được mô tả dưới đây, 
với các số liệu ảnh hưởng về KTXH của từng trận bão trong vòng 10 năm trở lại đây được cung cấp trong bảng 6.7.   

 Tháng 9 năm 2002, một cơn áp thấp nhiệt đới, kết hợp với hội tụ khí quyển dọc bờ biển Bắc Trung bộ đã tấn công Hà 
Tĩnh, gây mưa lớn trên toàn tỉnh, đặc biệt là lưu vực sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố. Sơn Diệm đạt lượng mưa 753 mm, đạt 
tổng lượng mưa theo ngày cao nhất trong vòng 50 năm. Lũ quét tại Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang và Đức Thọ đã làm 
chết 53 người và làm bị thương 111 người.   

 Cơn bão số 2, tháng 8 năm 2007 đã có 4 ngày mưa lớn, với lượng mưa 1.153 mm tại Hương Khê. Đỉnh lũ đi kèm đạt kỷ 
lục 16,13m. Nước nhanh chóng gây lũ lụt tại sông Ngàn Sâu, Ngàn Trươi, 22 xã của Hương Khê và 9 xã của huyện Vũ Quang, 4 
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xã của huyện Đức Thọ, 10 xã huyện Hương Sơn hoàn toàn bị cô lập. Bão làm thiệt hại về người và làm hư hại cơ sở hạ tầng, 
với 29 người chết, 44 người bị thương và tổng thiệt hại ước tính là 667 tỷ đồng. 

Bảng 6.7: Thiệt hại kinh tế và xã hội từ những cơn bão ở Hà Tĩnh, 2002-2013 

Năm Ngày 
Chết 

(người) 
Bị thương 
(người) 

Thiệt hại (tỷ VND) 

2002 18-22/9 56 111 824  

2007  06-08/8 29 44 667  

2010  14-19/10  51 175 6.400 

2013  15-16/10  5 23 1037 

Tổng 141 353 8.928 

Nguồn: UBND tỉnh Hà Tĩnh 2014 

 Tháng 10 năm 2010, nhiều hiện tượng khí hậu kết hợp gây ra mưa lớn trong 6 ngày: Chu Lê có lượng mưa 1.032 mm; 
Sơn Diệm 672 mm và Thành phố Hà Tĩnh 1.126 mm, tạo nên đỉnh lũ lịch sử nữa tại Chu Lê cao 16,56 m và dòng chảy 582 
m3/giây. Lũ làm ngập 182 trong tổng số 262 xã của tỉnh, gây thiệt hại lớn về người, về của và cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 51 người 
chết, 175 người đã bị thương và thiệt hại được ước tính là 6.400 tỷ đồng. Các trận lũ lụt năm 2010 gần như làm hỏng đập Hố 
Hô khi mưa lớn tràn vào hồ chứa. Việc xả nước bất ngờ gây nên thiệt hại nghiêm trọng cho các thôn làng và đất nông nghiệp 
tại hạ nguồn thung lũng Ngàn Sâu và các tuyến đường sắt.  

 Bão số 11 năm 2013 cũng tấn công vào tháng 10, với gió cấp 7 - 8 và mưa kéo dài tới 19 tiếng, đạt 400-500 mm và đỉnh 
lũ cao 14,42m, đạt mức báo động lũ cấp 3. Có lũ cực đại và làm thiệt hại nặng nề cho 66 xã tại 4 huyện: Hương Sơn, Hương 
Khê, Vũ Quang và Đức Thọ. Tại thành phố Hà Tĩnh, rất nhiều con đường đã bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,0 m. Lũ lụt làm chết 5 
người và 23 người bị thương, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.037 tỷ đồng. 

 Mưa lớn kết hợp với bão là nguyên nhân gây ra xói mòn và sạt lở đất. Hiện tượng xói mòn càng trầm trọng hơn bởi việc 
sử dụng đất không bền vững, trong đó lớp đất bề mặt bị loại bỏ hoặc được che phủ thấp. Tại các vùng đất thấp, xói mòn bề 
mặt loại bỏ lớp đất mặt để lại sỏi và đá. Sự xói mòn thành rãnh xảy ra phổ biến ở các huyện miền núi Hương Sơn, Vũ Quang, 
Hương Khê, dẫn đến bồi lắng lòng hồ và làm giảm công tác thủy lợi và công suất phát điện. Tỷ lệ xói mòn tại Hà Tĩnh ước đạt 
trên 20 tấn/ha/năm, và các khu vực bị xói mòn dự tính sẽ mở rộng trên 100.000 ha. 

 Tại Hà Tĩnh, các vụ sạt lở đất gây thiệt hại nhất xảy ra chủ yếu dọc theo quốc lộ 8, giữa Hồng Lĩnh đến cửa khẩu Cầu 
Treo; Tỉnh lộ 5 ở Vũ Quang, từ địa bàn Vũng Áng đến thị trấn Đồng Lê (Quảng Bình). Sạt lở đất cũng thường xảy ra trên các 
sườn dốc ở khu vực rừng, đặc biệt là tại các nơi trồng cây ngắn ngày.   

Những cơn bão gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản ở Hà Tĩnh. Như ở bảng 6.7, từ  2002 đến 2013, bão làm 141 chết, làm 
bị thương 353 người, và gây thiệt hại kinh tế lên tới  8.900 tỷ đồng.    

6.4.4. Gió lốc và cát bay 

 Lốc tố thường xảy ra trong giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa khô và mùa mưa (tháng 3-4). Ví dụ vào tháng 4/2013, hai 
ngày mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm một bé trai 02 tuổi chết, tốc mái hơn 1.000 ngôi nhà và làm đổ rạp 100 ha cây trồng ở 
huyện Hương Khê. Tổng thiệt hại ở Hà Tĩnh được ước tính khoảng 2 tỷ đồng. 

 Cát bay, cát chảy gây xói mòn là hiện tượng rất phổ biến ở các khu vực ven biển của Hà Tĩnh. Dưới tác động của gió biển, 
cát từ các cồn cát ven biển thổi vào các cánh đồng, đặc biệt là vào mùa khô.  

6.4.5. Nước biển dâng, xói mòn bờ biển và nhiễm mặn 

 Trong lịch sử, mực nước biển đã dâng lên tốc độ trung bình khoảng 3 mm/năm trong vòng hai thập kỷ qua. Trong 10 
năm đến năm 2014, huyện Cẩm Xuyên, triều cường vượt quá vạch nước cao trước đó khoảng 10-15 cm. Các huyện khác như 
Nghi Xuân, Thạch Hà và Lộc Hà cũng đang trải qua những tác động ban đầu của nước biển dâng, xâm nhập mặn ở các sông và 
ngập lụt tại một số khu vực ven biển. Nước biển dâng cũng làm trầm trọng thêm hiện tượng nước dâng do bão.  

 Đường bờ biển của Hà Tĩnh tương đối thẳng, và các quá trình xói mòn và bồi lắng xảy ra với mức độ khác nhau theo mùa 
và ở những nơi khác nhau, tùy thuộc nền địa chất. Nhìn chung, quá trình trầm tích chiếm ưu thế, ví dụ từ Xuân Đàn đến Xuân 
Trường, Xuân Hội, đường bờ biển tại bãi biển Thiên Cầm và một phần của bờ biển ở Kỳ Phú, xã Kỳ Xuân. Tuy nhiên, 11 khu 
vực bờ biển đang bị xói mòn. Tỷ lệ trung bình của sự xói mòn là 8,8m/năm, nhưng có một số nơi tỷ lệ cao hơn nhiều: Xuân 
Hội - Nghi Xuân (19,4 m/năm), Cẩm Hòa (18,6 m/năm), Cẩm Nhượng (30 m/năm), Cẩm Xuyên và Kỳ Nam (12,2 m/năm) và 
Kỳ Phương (15 m/năm) (UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2011)17.  

 Triều dâng, kết hợp với gió mùa đông bắc, đẩy nước mặn chảy theo các con sông và vào đất liền. Nước mặn có thể thấm 
dưới nền móng của các đê điều và vào cánh đồng nông nghiệp. Việc nhiễm mặn của vùng đồng bằng ven biển Hà Tĩnh là một 
vấn đề và một số đê ngăn xâm nhập mặn đã được xây dựng.  

 

 

 

                                           
17 Con số dường như cao và cần phải kiểm tra lại.  
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6.5. Tóm tắt và kết luận  

 Khí hậu của Hà Tĩnh được đặc trưng bởi một mùa đông tương đối khô mát, từ tháng 11 đến tháng 3 và mùa hè nóng ẩm 
từ tháng 4 đến tháng 10. Nằm ở vị trí trong vùng chuyển tiếp nhiệt đới gió mùa mang lại nhiều biến động. Đầu mùa hè, Lào 
khô nóng thường xuyên làm gián đoạn những cơn mưa, gây ra hạn hán. Hầu hết các năm, vào cuối mùa hè các cơn bão gây 
ảnh hưởng, mang mưa lớn và gió mạnh. Địa hình của tỉnh đồng bằng ven biển hẹp, được bao bọc bởi các dãy núi cao, thoát 
nước bởi các con sông có dốc, càng làm tăng thêm các tác động. Do đó, người dân và nền kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh từ lâu đã 
trải qua một loạt các thách thức khí hậu và tác động, bao gồm bão, hạn hán, gió tây khô nóng, mưa lớn và lũ lụt.  

 Nhìn chung, bão đã có ảnh hưởng lớn nhất đối với kinh tế và xã hội. Bão thường diễn ra vào cuối mùa cánh tác chính của 
các loại cây trồng quan trọng nhất, và thường ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn, mang cả gió mạnh và mưa lớn, gây lũ lụt 
và lở đất trong đất liền, sóng cồn tại bờ biển, và thiệt hại do gió xảy ra ở khắp mọi nơi. Các khu vực tại hợp lưu của Ngàn Phố 
và các sông Ngàn Sâu là những khu vực đặc biệt dễ bị lũ lụt. Những đợt nắng nóng và hạn hán, gây ra bởi chế độ mưa và gió 
Lào khô hanh, và rét bất thường do chuyển động của khối không khí lục địa cũng có xu hướng gây ảnh hưởng trên diện rộng 
rãi. Tuy nhiên, chi phí thiệt hại đến nay vẫn chưa định lượng được.   

 Các hiện tượng khí hậu khác tùy thuộc vào từng địa phương. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến các vùng ven biển và các hệ 
thống sông thấp hơn. Tùy thuộc vào địa chất của từng địa phương, tại một số khu vực bờ biển đang bị bồi lấp, một số khu vực 
khác bị xói mòn.  

 Như sẽ được nhìn thấy trong các chương tiếp theo, biến đổi khí hậu làm hầu hết các tác động trở nên tồi tệ hơn. 
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CHƯƠNG 7    KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA HÀ TĨNH VÀ TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN 

7.1. Giới thiệu 

 Các chương trước đã xem xét đến hiện trạng khí hậu và lịch sử khí hậu liên quan đến các thảm họa. Chương này sẽ xem 
xét đến các kịch bản biến đổi khí hậu và các ảnh hưởng dự kiến. Các cuộc thảo luận bắt đầu với một đánh giá các xu hướng 
hiện tại trong các yếu tố khí hậu chính. Tiểu tập hợp các tham số được sử dụng trong xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu đối 
với đánh giá tính dễ bị tổn thương của việc thích ứng dựa trên các hệ sinh thái và cơ sở cho việc lựa chọn được đưa ra trong 
chương này. Tổng quan về ba kịch bản BĐKH được xây dựng cho Việt Nam được cung cấp, trước khi trình bày chi tiết kịch 
bản B (2). Bản đồ chi tiết và các bảng số liệu được trình bày ở các phụ lục 7.1 và 7.2. 

 Phân tích là việc đầu tiên của các chuyên gia khí hậu về đánh giá tính dễ bị tổn thương EbA, và cũng như kết quả phân 
tích 4 tài liệu chính được công bố ở chương 618.   

7.2.  Xu hướng hiện tại trong những yếu tố khí hậu chính 

 Để đánh giá xu hướng biến đổi khí hậu gần đây tại Hà Tĩnh, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 
(2009) đã phân tích 8 yếu tố khí hậu chính từ 3 trạm khí hậu (Hương Khê, Hà Tĩnh và Kỳ Anh) theo giai đoạn 5 năm từ 1956-
1960 đến 2001-2005. Kết quả được trình bày tại bảng 7. Các xu hướng chính là nhiệt độ trung bình theo năm tăng lên và 
thường xuyên có các đợt nắng nóng. Nhiệt độ tối đa cũng có xu hướng tăng tại Hà Tĩnh và trạm trong đất liền tại Hương Khê. 

                                           
18 Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (2009): Báo cáo Biến đổi khí hậu ở Hà Tĩnh.  

- Sở TN&MT (2012): Kế hoạch ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Hà Tĩnh. 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh (2014): Báo cáo tình hình thiên tai 10 năm trở lại đây và tác động của thiên tai đối với phát triển nông nghiệp 
và phát triển nông thôn. 
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Bảng 7.1: Xu hướng các yếu tố khí hậu tại 3 trạm ở Hà Tĩnh, giai đoạn 5 năm 1956-2005 

Yếu tố Trạm 1956-1960 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 

Số giờ nắng (giờ) 

Hà Tĩnh - 1.674 1.574 1.620 1.654 1.674 1.784 1.622 1.560 1.482 

Hương Khê - - - - - - - - - - 

Kỳ Anh - - - 1,650 1,678 1,822 1,860 1,786 1,770 1,460 

Nhiệt độ trung 
bình (oC) 

Hà Tĩnh - 23,8 23,7 23,7 13,8 23,7 24,1 24,1 24,4 24,5 
Hương Khê - 23,5 23,4 23,4 23,6 23,7 24,1 24,1 24,2 24,3 

Kỳ Anh - 23,9 24,1 24,0 24,3 24,0 24,6 24,4 24,5 24,5 

Nhiệt độ cao nhất 
(oC) 

Hà Tĩnh - 38,1 39,5 38,5 39,7 39,3 39,9 40,2 39,9 40,0 

Hương Khê - 39,5 39,3 41,1 41,2 40,5 40,3 42,6 41,0 41,0 

Kỳ Anh - 38,3 38,8 38,6 40,4 39,3 39,5 39,4 38,3 38,8 

Nhiệt độ thấp 
nhất (oC) 

Hà Tĩnh - 7,6 8,6 7,6 8,2 7,3 8,2 8,1 7,5 9,0 

Hương Khê - 2,8 5,9 2,6 6,5 5,5 6,5 5,4 3,6 8,5 

Kỳ Anh - 8,3 9,4 6,9 8,9 7,5 7,8 9,2 8,4 10,4 

Lượng mưa trung 
bình (mm) 

Hà Tĩnh - 2.128 2.438 2.974 2.541 2.572 2.938 3.020 2.188 2.680 

Hương Khê - 2.552 2.114 2.336 2.182 2.462 2.816 2.280 2.256 1.862 

Kỳ Anh - 2.676 2.912 2.972 2.736 3.190 2.828 2.446 2.866 2.614 

Lượng mưa ngày 
cao nhất (mm) 

Hà Tĩnh - 244,7 308,3 456,1 502,4 434,9 546,0 657,2 266,1 401,6 

Hương Khê - 274,6 290,3 411,2 313,2 492,6 347,0 294,4 357,3 302,6 

Kỳ Anh - 206,3 790,1 377,7 475,8 519,1 367,8 484,2 480,1 359,0 

Bốc hơi (mm) 

Hà Tĩnh 320,1 768 8,8 832 784 730 74,2 820 884 908 

Hương Khê - 722 906 946 1,024 1,068 840 672 774 760 

Kỳ Anh 316,6 1.070 1.328 1.128 1.086 1.034 1.033 1.040 1.072 984 

Số ngày nóng và 
khô 

Hà Tĩnh  62 77 68 72 89 93 79 103 81 

Hương Khê  94 99 96 96 94 116 115 103 100 

Số trận bão bao 
gồm ven biển từ 
Nghệ An- Hà 
Tĩnh- Quảng Bình 

           

- 8 6 4 7 4 4 2 2 2 2 

           

Số đợt nóng trung 
bình 

Hà Tĩnh - 912,4 15,4 13,6 14,4 17,8 18,6 15,8 20,6 16,2 
Hương Khê - 18,8 19,8 19,2 19,2 18,8 23,2 23,0 20,6 20,0 

Nguồn: Viện Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu
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Bảng 7.2: Xu hướng các yếu tố khí hậu 

Xu hướng khí hậu Xu hướng   Tăng 
Lượng mưa bất thường trong mùa mưa   Tăng nhanh 
Lượng mưa hàng năm   Giảm 
Nhiệt độ trung bình hàng năm   Giảm nhanh 
Ngày khô-nóng, đợt nóng   Không thay đổi 
Hạn khí tượng    
Đợt lạnh    
Áp thấp, bão nhiệt đới    
Gió mạnh bất thương (lốc)    
Sét    

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu được chỉ ra trong bảng 7.3   

Bảng 7.3: Xu hướng tác động liên quan khí hậu 

Xu hướng khí hậu Xu hướng   Tăng 
Lũ thượng nguồn/lũ quét   Tăng nhanh 
Xói lở bờ sông và sạt lở đất   Giảm 
Ngập diện rộng ở vùng thấp   Giảm nhanh 
Bồi lắng hồ chứa và cửa sông   Không thay đổi 
Hạn nông nghiệp    
Thiếu nước sinh hoạt và công nghiệp    
Cháy rừng do thời tiết nóng    

Mất rừng và đất nông nghiệp do nước biển dâng    

Tăng nhiễm mặn ở đồng bằng ven biển    
Bão phá hỏng cơ sở hạ tầng     

Lựa chọn các thông số về biến đổi khí hậu để đánh giá tính dễ tổn thương 

 Thảo luận ở chương 6 cho thấy có rất nhiều yếu tố và các thông số khác nhau có thể được sử dụng để đo lường sự thay 
đổi và biến đổi khí hậu. Để đánh giá tính dễ tổn thương giúp thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA), cần tập trung vào một số ít 
các thông số, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, có dữ liệu tin cậy, và có thể giải thích được những hậu quả của sự thay đổi đó. 
Các yếu tố này được trình bày trong bảng 7.2. Các yếu tố sau đây được xem xét trong việc lựa chọn này. 

 Khi xem xét các loài động vật và thực vật tạo nên hệ sinh thái tự nhiên, chúng ta có thể suy nghĩ theo “các vùng thích 
nghi” - một loạt các điều kiện khí hậu mà mỗi loài phù hợp nhất, và trong đó chúng sẽ phát triển. Tương tự, với các loại cây 
nông nghiệp và đồn điền của các loài bản địa và ngoại lai, có các điều kiện khí hậu phù hợp nhất để trồng mỗi loài này. Trong 
bối cảnh này, việc đo lường thay đổi nhiệt độ và lượng mưa trung bình hàng năm rất hữu ích. Chúng thậm chí có xu hướng 
thay đổi theo các hướng khác nhau trong các mùa khác nhau, nên rất khó hiểu được thực sự các sinh vật bị tác động như thế 
nào.  

 Sự thay đổi đỉnh điểm và thời gian mà các đỉnh điểm tồn tại thì có nhiều thông tin hơn, vì sự thay đổi đó có thể liên quan 
đến các ngưỡng mà nếu vượt qua ngưỡng đó thì năng suất nông nghiệp và rừng trồng có thể bị ảnh hưởng, và các loài chính 
trong hệ sinh thái tự nhiên cũng có thể bị ảnh hưởng. Ví dụ, với các rạn san hô, nếu nhiệt độ nước biển vượt quá một ngưỡng 
nhất định, thì tảo cộng sinh trên po-lip san hô bắt đầu sinh ra nhiều sản phẩm phụ là chất độc hơn. Để bảo vệ bản thân mình, 
po-lip san hô trục xuất tảo. Nếu nhiệt độ cao chỉ kéo dài trong vài ngày, tảo có thể quay trở lại, và san hô có thể phục hồi. Tuy 
nhiên, nếu nhiệt độ nước tiếp tục tăng lên trong thời gian dài, tảo không qua trở lại và hiện tượng tẩy trắng san hô trong thời 
gain dài như vậy có thể dẫn đến san hô chết hàng loạt. 

 Tương tự, xem xét việc trồng lúa và các cây trồng khác, một điều thường được hiểu là lượng cácbon dioxit 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 cácbon điôxit cao, kết hợp với nhiệt độ tăng lên thực tế 
lại làm giảm năng suất19. 

                                           
19 Sản lượng tiềm năng mô phỏng trong các vùng trồng lúa chính của châu Á với nồng độ CO2 trong khí quyển hiện nay giảm 7% đối 
với mỗi 1°C tăng lên so với nhiệt độ trung bình hiện tại (Mathews và cộng sự, 1997). Tuy nhiên, không chắc rằng cây lúa đang ứng 
phó với nhiệt độ trung bình. Nghiên cứu sâu hơn đã chỉ ra có mối tương quan mạnh nhất giữa tăng nhiệt độ ban đêm trong mùa trồng 
trọt và năng suất lúa bị giảm. Điều này cho thấy rằng trong khi cây trồng đang sản xuất nhiều hơn vào ban ngày khi hiện tượng quang 
hợp thực sự gia tăng, chúng cũng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn vào ban đêm khi hô hấp tăng lên do nhiệt độ cao hơn, cùng với kết 
quả thực của sản lượng thấp hơn (Peng và cộng sự, 2004).  
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Bảng 7.4: Những thông số BĐKH quan trọng và tác động của chúng 

Thông số Loại thay đổi Lý do/tầm quan trọng 

Nhiệt độ 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 xuất 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 

Lượng 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 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 

Mực nước biển 
dâng 

3 mm/năm trong vòng 20 năm qua, dự 
báo đến năm 2100, mực nước biển sẽ 
dâng 1 m 

Xói mòn, ngập lụt vùng đất ven biển và xâm nhập mặn 

Các thông số lựa chọn kết hợp những yếu tố có liên quan nhiều đến hiện thảm họa khí hậu liên quan ở Hà Tĩnh - đặc biệt là 
bão và thay đổi lượng mưa (liên quan đến cả lũ lụt và hạn hán) - với mực nước biển dâng có thể trở thành mối quan ngại ngày 
càng tăng trong tương lai. 

 Phần sau sẽ xem xét các kịch bản biến đổi khí hậu và tác động dự kiến của những thông số chính này.   

7.3. Những kịch bản BĐKH chính và tác động dự kiến  

7.3.1. Kịch bản BĐKH 

 Các kịch bản biến đổi khí hậu và mực nước biển tăng ở Việt Nam được xây dựng và công bố vào năm 2009, được dựa 
trên các kịch bản thấp (B1), trung bình (B2) và cao (A2, A1F1). Kịch bản B2 trung bình được khuyến cáo cho tất cả các Bộ, 
ngành và địa phương để đánh giá ban đầu về tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng và để thiết kế kế hoạch hành 
động ứng phó với biến đổi khí hậu. Các kịch bản này được cập nhật và xây dựng cho từng tỉnh trong năm 2012 (Bộ 
TN&MTMT, 2012). Các kịch bản chung đối với tỉnh Hà Tĩnh về nhiệt độ và lượng mưa thay đổi cũng như mực nước biển dâng 
được dựa trên kịch bản chung của Bộ TN&MT (2012), sau đó, để đánh giá cấp tỉnh hiện nay tại Hà Tĩnh, các phân tích bổ sung 
và bản đồ thể hiện các thông số nhiệt độ và thay đổi lượng mưa quan trọng đã được chuẩn bị, thể hiện tình hình cơ sở, và dự 
đoán những thay đổi trong các năm 2030, 2050 và 2100, một lần nữa phản ánh kịch bản phát thải trung bình (B2).   

7.3.1.1. Kịch bản thay đổi về nhiệt độ  

 Ba kịch bản đã được dự báo cho thay đổi nhiệt độ trung bình hàng năm tại Hà Tĩnh là:  

• Kịch bản phát thải thấp (B1): đến năm 2100, nhiệt độ trung bình hàng năm ở hầu hết các khu vực miền Bắc Việt 
Nam tính từ Thừa Thiên-Huế (bao gồm Hà Tĩnh) sẽ tăng 1,6-2,2°C so với giai đoạn 1980 -1999. 

• Kịch bản phát thải trung bình (B2): đến năm 2050, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, nhiệt độ sẽ tăng 1,6-1,8°C. 
Đến năm 2100, nhiệt độ được dự báo sẽ 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): đến năm 2100, 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.  

 Mặc dù việc lập mô hình hóa không được Bộ TN&MT tiến hành cũng như có trong báo cáo này, số lượng các đợt rét 
đậm/rét hại đột ngột dự kiến sẽ giảm khi nhiệt độ chung tăng lên.   

 Sự thay đổi 4 mùa đối với nhiệt độ trung bình tối đa (Tmax) vào năm 2100 trên cơ sở theo kịch bản B2 được thể hiện 
trong đồ 7.1. Sự biến động trong cường độ của sự thay đổi lớn phản ánh vĩ độ địa phương và độ cao, lớn nhất ở phía Đông 
nam và ít nhất ở Tây Bắc. Mức độ chuẩn của nhiệt độ trung bình tối đa là đã khá cao, từ 31,20C đến 32,90C vào mùa xuân và từ 
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33,60C đến 35,60C vào mùa hè. Dự đoán nhiệt độ trung bình tối đa sẽ tăng vào mùa xuân giữa 3,3-4,20C và mùa hè bằng giữa 
3,3 và 3,80C vào năm 2100.   

  Sự thay đổi 4 mùa trong số ngày nóng (nhiệt độ tối đa trên 350C) trên số liệu cơ sở được thể hiện trong bản đồ 7.2. Cấp 
độ số liệu cơ sở cũng khá cao. Tùy thuộc vào vị trí, ngày nóng hiện đang xảy ra 60-90 ngày (chiếm 33-50% thời gian) trong 6 
tháng vào mùa xuân và mùa hè. Số ngày nóng cũng được dự đoán sẽ tăng từ 15 đến 30 ngày đối với mức cơ sở này vào năm 
2100. Tổng số ngày rất nóng (> 35 độ0C) có thể tăng lên đến 35 ngày trong năm 2030, lên đến 38 ngày vào năm 2050, và lên 
đến 54 ngày vào năm 2100.   

 Mặc dù việc lập mô hình hóa không được Bộ TN&MT tiến hành cũng như có trong báo cáo này, số lượng các đợt rét 
đậm/rét hại đột ngột dự kiến sẽ giảm khi nhiệt độ chung tăng lên.   

 Các bộ bản đồ đầy đủ (ản đồ nền, bản đồ dự báo các năm 2030, 2050 và 2100) và các bộ dữ liệu cấp xã được cung cấp tại 
Phụ lục 7.1.     

Bản đồ 7.1: Sự thay đổi nhiệt độ trung bình tối cao vào bốn 
mùa năm 2100 so với thời kì chuẩn(B2) 

Bản đồ 7.2: : Sự thay đổi số ngày nóng trên 35oC năm 2050 so 

với thời kì chuẩn (1980-1999) 
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Bản đồ 7.3: Sự thay đổi lượng mưa theo mùa vào năm 2100 so với 
thời kì chuẩn  

Bản đồ 7.4: Sự thay đổi số ngày khô vào năm 2050, so với thời kì 
chuẩn 

 

 

 

7.3.1.2. Kịch bản thay đổi lượng mưa 

 Lượng mưa trong mùa khô dự kiến sẽ giảm ở hầu hết các vùng của Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực phía Nam. Lượng 
mưa trong mùa mưa và tổng lượng mưa hàng năm được dự báo sẽ tăng ở tất cả các khu vực.  

• Kịch bản phát thải thấp (B1): Đến năm 2100, lượng mưa hàng năm sẽ tăng ở hầu hết các vùng trong cả nước khoảng 
6% so với giai đoạn 1980-1999.  

• Kịch bản phát thải trung bình (B2): Đến năm 2100, 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 (trong đó có Hà Tĩnh). Lượng mưa trong ngày bất thường có thể 

xảy ra tại bất cứ nơi nào, với lượng mưa cao gần gấp đôi so với lượng mưa tối đa trong ngày hiện nay.    

• Kịch bản phát thải cao (A2): Đến năm 2100, lượng mưa hàng năm sẽ tăng khoảng 2-10% ở hầu hết các vùng trong 
cả nước.  

 Bản đồ 7.3 cho thấy sự thay đổi phần trăm trong lượng mưa theo mùa dự báo năm 2100 sơ với dữ liệu cơ sở.  Bản đồ 
này cho thấy mùa xuân - một mùa thiết yếu cho ngành nông nghiệp - trở nên khô hơn thêm 8% và tất cả các mùa khác thì 
mưa nhiều hơn, đặc biệt là mùa hè. Các bản đồ dữ liệu cơ sở lượng mưa theo mùa tại Hà Tĩnh và lượng mưa năm 2100 được 
cung cấp tại phụ lục 7.2.    

Số ngày khô nóng cũng được dự báo tăng lên đến 10%, từ số liệu cơ sở là 165 ngày/năm, lên đến 181 ngày/năm vào 2050. 
Bản đồ 4 thể hiện sự thay đổi trong bốn mùa tính từ số liệu cơ sở đến năm 2050. Mùa hè (từ tháng 6 đến tháng 8) có số ngày 
khô nóng cao nhất theo số liệu cơ sở (là 65 ngày), và thời gian ít bị gia tăng số ngày khô nóng, nhưng số ngày khô nóng trong 
các mùa xuân và mùa thu sẽ tăng khoảng 10% vào 2050. Tất cả các bản đồ và tập hợp số liệu được trình bày ở phụ lục 7.2. 

7.3.1.3. Kịch bản cho nước biển dâng 

 Trên cơ sở số liệu cơ sở của giai đoạn 1980-1999 về mực nước biển dang ở hầu hết các khu vực ven biển của Việt Nam, 
các kịch bản khác nhau về mực nước biển dâng đến năm 2100 được đưa ra như sau:  

• Kịch bản phát thải thấp (B1): Giữa 49 và 64 cm.    

• Kịch bản phát thải trung bình (B2): Giữa 60 và 71 cm.   

• Kịch bản phát thải cao (A2): Trên 100 cm 
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Bảng 7.5: Dự báo mực nước biển dâng ở Việt Nam dưới 3 kịch bản 

Nguồn: Viện khí thượng thủy văn và BĐKH (2012) 

 Bản đồ 7.5 thể hiện các khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Tinh dễ bị ảnh hưởng của hiện tượng mực nước biển dâng 1m20. 
Các nghiên cứu khác ở cấp quốc gia mô hình hóa tác động của mực nước biển dâng ước tính rằng 24,3 km2 diện tích của Hà 
Tĩnh sẽ bị ngập khi nước biển dâng 1m, chiếm 0,41% tổng diện tích toàn tỉnh và 0,17% tổng diện tích bị ngập của toàn quốc 
gia (Carew Reid, 2007)21.  

Bản đồ 7.5:  Khu vực ở Hà Tĩnh có thể bị ngập dưới 1 m khi nước biển dâng22 (màu đỏ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Bộ TN&MT, 2012 

7.3.1.4. Kịch bản cho bão 

 Những thay đổi về tần suất và cường độ của các cơn bão đã chưa được mô hình hóa chính thức. Tuy nhiên, dự kiến 
những thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa sẽ theo xu hướng:  

(i) tốc độ gió ngày càng gia tăng trong các trận bão;  

(ii) khả năng khó đoán thời gian xuất hiện các cơn bão gia tăng. 

7.3.2. Tác động dự kiến của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 Phần này xét đến những thay đổi dự kiến của các thông số quan trọng và một số tác động dự đoán chung về các hệ sinh 
thái tự nhiên, nông lâm nghiệp và thủy sản, định cư và cơ sở hạ tầng. Sự tương tác giữa các thông số được nhấn mạnh. Tuy 
nhiên, phải lưu lý rằng việc cung cấp một đánh giá chi tiết của các tài liệu về các tác động của biến đổi khí hậu trên tất cả các 
hệ sinh thái có liên quan, các hoạt động dựa trên nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường đô thị/cơ sở hạ tầng là ngoài 
phạm vi của cuộc nghiên cứu này. Phần đánh giá tính dễ tổn thương ở cấp địa phương sẽ xem xét các tác động chi tiết hơn. 

                                           
20 Việc lập bản đồ chỉ có thể tại điểm đồng mức 1m - bản đồ chỉ nhằm mục đích minh họa, khu vực thực tế bị ảnh hưởng theo kịch bản 

B(2) có thể sẽ hẹp hơn so với thể hiện trên bản đồ.   
21  NB 5 tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất có đến 40-50% diện tích bị ngập.   
22 Giải pháp có thể tốt nhất, dù mực nước biển dâng cao nhất dự báo năm 2100 kịch bản B(2) là 73.7 cm.   

Kịch bản   Giá trị cụ thể  
Mực nước biển dâng (cm) 

2020 2050 2070 2100 

Rất cao (A1F1) 
Ranh giới trên 11,8 33,4 57,1 101,7 
Ranh giới giữa 6,5 18,5 31 52,9 
Ranh giới thấp 2,6 7,6 12,6 20,3 

Cao  
(A2) 

Ranh giới trên 11,8 30,8 48,9 85,9 
Ranh giới giữa 6,6 16,8 26,1 44,5 
Ranh giới thấp 2,7 6,6 10,2 16,8 

Trung bình  
(B2) 

Ranh giới trên 11,7 30,1 45,8 73,7 
Ranh giới giữa 6,6 16,2 23,9 37 
Ranh giới thấp 2,6 6,1 8,7 12,9 
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7.3.2.1. Tác động của gia tăng nhiệt độ và gia tăng số ngày rất nóng 

 Như đã thảo luận ở trên, nhiệt độ trung bình ở Hà Tĩnh được dự báo sẽ tăng 3,1 - 3,3oC vào năm 2100 - vượt xa mức dự 
báo mục tiêu của IPCC (mức tăng toàn cầu) là 1,5oC. Ngoài ra, nhiệt độ tối đa trung bình hàng ngày trong khoảng từ tháng 6 
đến tháng 8 có thể tăng 2oC vào năm 2050, và hơn 4oC vào năm 2100. Số ngày rất nóng (> 35oC) có thể tăng từ mức cơ sở 76 
ngày thêm đến 38 ngày (50%) vào năm 2050, và lên đến 54 ngày (71%) vào năm 2100.   

a. Tác động đến các hệ sinh thái tự nhiên 

Rừng: Diện tích rừng tự nhiên ít bị tác động của Hà Tĩnh được tập trung vào hai khu vực chính: Khu vực giáp biên giới 
Lào - trải dài từ diện tích của Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, qua VQG Vũ Quang đến huyện Hương Khê - và rừng 
đầu nguồn của hồ chứa Kẻ Gỗ. Thành phần thực vật và các loài động vật trong ba loại rừng chính, rừng lá rộng thường xanh 
ẩm nhiệt đới và cận nhiệt đới, và một phần nhỏ rừng đá vôi đất thấp, được xác định bởi một loạt các điều kiện ưu tiên (khu 
thích nghi) của mỗi loài riêng lẻ. Về mặt lý thuyết, sự thích ứng của các loài đối với hiện tượng nhiệt độ tối đa trung bình ngày 
càng tăng sẽ dẫn đến sự thay đổi về phân bố theo độ cao hoặc vĩ độ đến một nơi mà điều kiện khí hậu vẫn nằm trong vùng 
thích nghi của chúng. Nói chung, nhiệt độ tăng 10C tương ứng với việc dịch chuyển sự phân bố của các loài lên 100-200m theo 
độ cao (tùy thuộc vào điều kiện độ ẩm) hoặc 35km tăng theo vĩ độ (di chuyển về phía đối cực) là việc cần thiết để các loài tìm 
một nơi có nhiệt độ tương tự với ban đầu. Trong thực tế, do sự phức tạp của các hệ sinh thái rừng nên vô cùng khó khăn để 
dự đoán những thay đổi cụ thể. Đối với cây, với tuổi thọ cao, thay đổi phân bố sẽ được thực hiện bởi khả năng của các loài để 
tái sinh thành công, nhưng tùy thuộc vào mỗi loài. Điều này cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của các loài thụ phấn 
và phát tán hạt giống. Hầu hết các loài động vật đều di chuyển, nhưng sự linh hoạt của chúng để di chuyển để ứng phó với sự 
thay đổi nhiệt độ có thể bị giới hạn bởi sự phân bố của nguồn thức ăn và các yếu tố môi trường sống khác. Sự gia tăng số ngày 
rất nóng - lên đến 54 ngày vào năm 2100, có thể vượt quá biên độ nhiệt của một số loài và dẫn đến tử vong và tuyệt chủng địa 
phương.   

b. Tác động về Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản 
i. Nông nghiệp 

 Sản xuất nông nghiệp chiếm ưu thế trong cơ cấu sản xuất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, chủ yếu bằng trồng ngũ cốc, đặc biệt 
là gạo và ngô. Đậu phộng cũng được trồng rộng rãi. Khoai lang và sắn là hai loại cây trồng quan trọng tại địa phương. Trong số 
các cây trồng thân gỗ, cao su và cây có múi là quan trọng nhất.   

 Nhiệt độ là yếu tố chính ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của tất cả các loài; nhiệt độ ấm hơn và các hiện tượng nhiệt độ 
cực đoan xảy ra thường xuyên hơn sẽ tác động đến năng suất cây trồng. Sự thụ phấn đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ cực đoan 
và chỉ có một số chiến lược thích ứng có thể ứng phó với hiện tượng này, hơn là lựa chọn các loài và giống cây cho phấn hoa 
trong khoảng thời gian mát mẻ trong ngày hoặc là không xác định nên việc có hoa diễn ra trong một thời gian dài của mùa 
phát triển. Trong các nghiên cứu môi trường có kiểm soát, nhiệt độ ấm làm tăng tốc độ phát triển vật hậu, nhưng không có tác 
dụng trên sinh khối thực vật so với nhiệt độ bình thường. Sinh sản bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nhiệt độ ấm hơn và trong tất 
cả các trường hợp năng suất hạt ngô đã được giảm đáng kể với mức 80-90% so với chế độ nhiệt độ bình thường. Hơn nữa, 
hiệu ứng nhiệt độ lại chịu tác động gia tăng của tình trạng thiếu nước hoặc nước dư thừa trong đất (Hatfield và Preuger, 
2015).  

 Theo IPCC, ở các vùng nhiệt đới, sự gia tăng của nhiệt độ trung bình có tác động tiêu cực đến năng suất của hầu hết các 
loại ngũ cốc và lúa nước. Nếu nhiệt độ tăng 10C, năng suất ngô sẽ giảm 5-20% và năng suất sẽ giảm đến 60% nếu nhiệt độ 
tăng thêm 40C. Nếu nhiệt độ tăng 30C, cây trồng ở tất cả các khu vực này sẽ phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng (Fisher 
và cộng sự, 2002 và Rosenzweig và cộng sự, 2001). 

 Ở nhiều nơi lúa đã được trồng ở giới hạn phía trên của phạm vi nhiệt độ thích nghi (22-280C) và ở vùng nhiệt đới Đông 
Nam Á, đã có chứng minh rõ ràng rằng hiện tượng nhiệt độ tăng làm giảm năng suất lúa (Feng và đồng sự, 2004). Năng suất 
lúa có thể giảm thêm 10% khi nhiệt độ tăng thêm 10C. Sự kết hợp của tăng nhiệt độ và hạn hán thường xuyên hơn (xem nội 
dung dưới đây) có thể làm lúa tăng trưởng kém và ít thành công hơn đối với nông dân Hà Tĩnh trong tương lai. Trong khi đó, 
các loại cây có củ (như khoai lang và sắn) có thể được gia tăng sản lượng vì những loài cây trồng này có xu hướng phát triển 
tỷ lệ củ/thân cây cao hơn với nhiệt độ cao.   

 Đồng thời, mức tăng chung về nhiệt độ sẽ được đi kèm với việc giảm tần số và thời gian của các đợt rét đậm/rét hại đột 
ngột - điều này sẽ có lợi cho cả trồng lúa (giảm tái canh) và trồng các loài cây có múi (giảm hư hỏng trái cây).  

 Điều kiện tối ưu đối với sản xuất cao su (lấy mủ) bao gồm: 

• Nhiệt độ tối đa từ 29oC - 34oC và tối thiểu khoảng 20oC hoặc nhiệt độ trung bình hàng tháng từ 25 đến 28oC; 
• Lượng mưa của 2000 - 3000 mm phân bố đều mà không có mùa khô rõ ràng và 125-150 ngày mưa mỗi năm; 
• Không có gió mạnh.23 

 Bằng cách tính này, Hà Tĩnh đã là một tỉnh giáp biên giới nơi được chọn để trồng cao su bởi các yếu tố về nhiệt độ, mùa 
khô và gió lớn và những thay đổi dự đoán sẽ có khả năng làm giảm năng suất.     

 Các loài cây có múi đòi hỏi những yêu cầu về môi trường và khí hậu phức tạp để đạt được năng suất tối ưu. Tác động của 
nhiệt độ tăng đối với các loài cây này bao gồm: cây cho ít nụ hoa; lượng quả rụng cao hơn; khối lượng trái cây tăng trưởng 
nhanh hơn; trưởng thành sớm hơn; màu sắc trái cây kém; mất nước trong quả; suy giảm axit nhanh hơn. Nhiệt độ mát mẻ 
kéo dài là cần thiết để kích thích cây ra hoa (Albrigo, 2016).   

 Đối với nhiều loại cây trồng khác nhau, nhiệt độ tăng lên làm tăng tỷ lệ, mức độ nghiêm trọng và phạm vi của sâu bệnh 
và bệnh hại cây.   

                                           
23 http://rubberboard.org.in/ManageCultivation.asp?Id=33  

http://rubberboard.org.in/ManageCultivation.asp?Id=33
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ii. Lâm nghiệp 

 Ngành trồng rừng tại Hà Tĩnh chủ yếu tập trung vào các loài cây như cây keo, cây thông và cao su. Do nhiệt độ trung bình 
tăng theo thời gian, nên các khu vực phù hợp với cât thông sẽ bị co hẹp lại và sẽ chúng dịch chuyển lên các khi vực có độ cao 
cao hơn, nơi mà nhiệt độ ở trong vùng thích nghi của chúng. 

 Tại Hà Tĩnh, loài cây trồng chủ yếu là Keo lai vô tính (keo mangium× keo auriculiformis).  Keo lai được tìm thấy nở nơi 
có nhiệt độ trung bình hàng năm từ 12- 35°C, lượng mưa hàng năm từ 1200-1850 mm và độ cao từ 50-350 m (Vozzo, 2002), 
có nghĩa là tại Hà Tĩnh, keo có thể phát triển tốt trong vùng thích nghi về nhiệt độ và độ cao. Biến đổi khí hậu dẫn đến tăng 
nhiệt độ và tăng số ngày rất nóng, điều này không có nhiều tác động trực tiếp lên cây keo. Tuy nhiên, nhiệt độ tăng có thể tăng 
tần suất dịch bệnh, sâu hại, khó kiểm soát, đặc biệt là tại các vùng miền núi và vùng sâu vùng xa trên biên giới giáp Lào.  

 Nhiệt độ trung bình, nhiệt độ tối đa tăng lên và tần suất của những ngày nóng tăng kết hợp với các yếu tố hạn hán (số 
ngày có mưa xuân thấp hơn và có nhiều ngày nóng hơn) làm tăng nguy cơ và tỷ lệ các vụ cháy rừng.    

iii. Thủy sản 

 Nuôi trồng thủy sản theo hình thức nuôi trong ao và nuôi lồng bè là một lĩnh vực quan trọng và phát triển trong nền kinh 
tế của Hà Tĩnh. Các loài cá và tôm đều hết sức nhạy cảm với nhiệt độ nước. Nồng độ oxy trong nước giảm khi nhiệt độ nước 
tăng, đồng thời tỷ lệ hô hấp gia tăng. Nhiệt độ cao cũng làm tăng sự bốc hơi của nước, làm tăng độ mặn, thay đổi độ pH và cơ 
hội cho tảo và bệnh tật phát triển. Vì vậy, khi nhiệt độ không khí trung bình và tối đa tăng lên do biến đổi khí hậu, việc nuôi cá, 
tôm trở nên tốn kém và trong một số trường hợp không thể duy trì các điều kiện thích hợp trong ao, sông và cửa sông.   

 Dòng chảy bị suy giảm vào mùa khô kết hợp với mực nước biển dâng sẽ làm gia tăng độ mặn ở các cửa sông, tăng diện 
tích phù hợp cho nuôi trồng thủy sản cá lồng nước lợ. 

iv. Đánh bắt hải sản 

 Nói chung, nhiệt độ tăng nhanh hoặc nhiều trên mức nhiệt độ tối đa thông thường dự kiến sẽ có những tác động tiêu cực 
đáng kể đối với khả năng sống sót nói chung của một số loài cá tự nhiên (Munday và cộng sự, 2008). Cá đặc biệt nhạy cảm với 
sự thay đổi nhiệt độ tỏng giai đoạn đầu đời. Sự ấm lên có thể có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với việc sản sinh trứng, 
tùy thuộc vào việc các loài cá này có ở gần nhiệt độ tối ưu hay không. Tăng nhiệt độ thêm 1-3°C có thể giảm giai đoạn ấp 
trứng của các loài đẻ trứng trên biển (Munday và cộng sự, 2007), làm tăng khả năng sinh tồn. 

 Cá thu Ấn Độ-Thái Bình Dương (Rastrelliger brachysoma) là một trong những loài quan trọng nhất trong ngành đánh 
bắt để tạo thu nhập và an ninh lương thực. Cá thu là một loài sống ở biển nông, 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 vùng 
nhiệt độ thích nghi.   

 Mặt khác, các loài mực lại có khả năng phát triển mạnh ở các vùng biển ấm hơn. Tốc độ tăng trưởng tăng, gia tăng vòng 
đời và tốc độ quay vòng nhanh trong quần thể mực có khả năng sẽ làm quần thể mực phát triển mạnh hơn so với các loài cá 
xương cạnh tranh phát triển chậm (Jackson, 2004). Tuy nhiên, dưới tác động của việc nhiệt độ tiếp tục gia tăng, có khả năng 
đến một điểm nào đó, tốc độ tăng trưởng bắt đầu suy giảm khi chỉ số trao đổi chất tiếp tục tăng và tiềm năng tăng trưởng sau 
đó được giảm xuống (PECL và Jackson, 2008).  

c. Tác động đến các khu dân cư và cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn 

 Các trung tâm đô thị thường được biết đến là khu vực bị ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, với nhiệt độ cao hơn 
2-3oC so với các khu vực xung quanh. Nhiệt độ tăng và số ngày nóng tăng do biến đổi khí hậu có thể đẩy nhiệt độ tại thành 
phố Hà Tĩnh, khu vực công nghiệp Vũng Áng và các thị trấn khác đến mức không thể chịu đựng ở một số  giai đoạn nhất định. 
Căng thẳng do nhiệt có thể trực tiếp gây ra bệnh tật và trong một số trường hợp thậm chí tử vong, cũng như làm tăng tần suất 
xuất hiện một số dịch bệnh khác.   

 Nhiệt độ tăng sẽ làm tăng sự bốc hơi từ hồ chứa, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và thủy lợi. 
Số ngày cực nóng ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng giao thông vận tải do làm chảy nhựa đường, gây tăng thiệt hại cho bề mặt 
đường.  

7.3.2.2. Tác động do lượng mưa gia tăng và cường độ lớn hơn 

 Biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến tăng lượng mưa vào mùa hè, mùa đông và đặc biệt là vào mùa thu. Mùa mưa (từ tháng 9 đến 
tháng 11) sẽ ngắn hơn, với số ngày mưa lớn sẽ tăng lên và các cơn bão sẽ nghiêm trọng hơn (xem nội dung bên dưới). Đến 
năm 2050, dự kiến lượng mưa sẽ tăng từ 4,4 - 8% vào mùa thu, và vào năm 2100 con số này có thể tăng lên 5,3 - 11,4%. Điều 
này sẽ làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của lũ lụt đã từng xảy ra trên địa bàn tỉnh.    

a. Tác động đối với các hệ sinh thái tự nhiên 

 Các khu rừng tự nhiên trên cạn của Hà Tĩnh là loại rừng thường xanh ẩm. Lượng mưa lớn bổ sung trong mùa mưa không 
có khả năng tác động lớn đến các khu rừng còn nguyên vẹn. Ở một số khu vực trũng thấp, một số loài có thể không chịu được 
ngập úng kéo dài, và có thể hơi dịch chuyển khu vực ưa thích, nhưng điều này sẽ không có tác động đáng kể đối với toàn thể 
khu rừng. 

 Lượng mưa gia tăng và tập trung nhiều sẽ làm tăng lưu lượng nước và dẫn đến lũ lụt ở cả 4 cửa sông lớn của tỉnh Hà 
Tĩnh: Cửa sông La, Cửa Sót, Cửa Nhượng, Cửa Khẩu. Dòng chảy hàng năm có thể tăng lên 3-4% vào năm 2050 và 6-7% vào 
năm 2100. Dòng chảy lũ có thể sẽ tăng 6-7% và 10-12% trong cùng kỳ. Tuy nhiên, dòng chảy mùa khô (xem mục 7.3.2.3 dưới 
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đây) có thể giảm từ 5-7% vào năm 2050 và 12-13% vào năm 2100. Những dòng chảy giảm sẽ làm tăng độ mặn khoảng 1 
phần triệu trong các sông Cửa Sót, Cửa Nhượng, Cửa Khẩu, và xâm nhập mặn sẽ tiếp tục lấn sâu vào đất liền (ISPONRE, 2009).  

 Các loài cây rừng ngập mặn rất nhạy cảm với độ mặn của nước - vì vậy, lũ lụt và suy giảm dòng chảy dẫn đến xâm nhập 
mặn đều có khả năng ảnh hưởng đến các loài, đặc biệt là nếu hiện tượng này thường xuyên lặp đi lặp lại. Tình trạng ngập 
nước kéo dài cũng có thể gây ra cái chết của một số cây ngập mặn. Các khu vực rừng ngập mặn còn lại tại Hà Tĩnh có diện tích 
rất nhỏ, do ảnh hưởng lặp đi lặp lại có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của rừng ngập mặn ở địa phương. 

 Mưa lớn làm tăng dòng chảy của nước ngọt vào các cửa sông, làm thay đổi độ mặn, do đó có thể gây ảnh hưởng đến sự 
phân bố và sự phong phú của các loài cá nước lợ. Nhưng điều này có thể chỉ là sự thay đổi tạm thời mỗi khi có một đợt mưa 
lớn xảy ra. 

b. Các tác động đối với nông ngiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

 Không chắc rằng sự gia tăng tổng lượng mưa hàng năm sẽ gây tác động đáng kể đến các loài trong lĩnh vực lâm nghiệp, 
ngư nghiệp của Hà Tĩnh.Tuy nhiên, sự gia tăng lượng mưa trong thời gian cuối mùa hè có thể ảnh hưởng đến thu hoạch một 
số loài cây trồng nhất định, đặc biệt là lúa, và đòi hỏi phải tăng cường thoát nước theo mùa.   

 Mưa lớn bất thường sau một đợt hạn hán có thể gây ra thiệt hại vật chất do sự xói mòn đất nhanh chóng, làm mất độ phì 
của đất và rửa trôi đất. Một số cây trồng, đặc biệt là sắn và ngô, nếu chịu hạn hán và sau đó đột nhiên phải hứng chịu một 
lượng lớn mưa, có thể tích tụ Axit xianhiđric (hydrogen cyanide) (hoặc axit prussic), và trở thành độc hại. Các trường hợp 
người chết sau khi tiêu thụ sắn với mức độ axit prussic cao đã được báo cáo từ Kenya và Philippines (UNEP, 2016). Những 
dạng khí hậu như vậy thường xảy tại Hà Tĩnh, đặc biệt là khi hiện tượng La Nina diễn ra và ngay sau đó là hiện tượng El Nino, 
và những hiện tượng này có thể xảy ra thường xuyên và mạnh mẽ hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu.   

 Nhiệt độ và độ ẩm cao hơn cũng làm tăng mối đe dọa từ vật gây hại và bệnh tật. Aflotoxins loại độc tố vi nấm có thể ảnh 
hưởng đến cây trồng và cũng có thể gây tổn thương gan và mù lòa ở người, cũng đang lan rộng sang nhiều khu vực do biến 
đổi khí hậu gây ra những thay đổi về các hình thái thời tiết (UNEP, 2016). 

 Như đã mô tả trong chương 6, lũ lụt ở Hà Tĩnh thường xuyên gây ra thiệt hại đáng kể đối với nông nghiệp và cơ sở hạ 
tầng. Và lượng mưa, hình thái bão thay đổi có thể làm tăng lũ lụt, gây nhiều thiệt hại do xói mòn đất nông nghiệp gần bờ sông, 
ngập lụt kéo dài tại các cánh đồng và lắng đọng bùn.  

 Điều này 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 do tôm và các loài thủy sinh khác không thể 
chịu đựng cú sốc đột ngột.  

 Chu kỳ thu hoạch ngắn hạn đối với rừng sản xuất keo, chuyển đổi rừng thành đất nông nghiệp và khai thác gỗ bất hợp 
pháp, tất cả hoạt động này dẫn đến hiện tượng rửa trôi nhanh chóng và xói mòn mạnh hơn, thậm chí khiến lũ lụt xảy ra nhanh 
hơn, và sạt lở đất trở nên tồi tệ hơn do rừng đầu nguồn sẽ không có đủ cây để giữ đất và làm chậm chảy tràn. Trong các trận 
lũ năm 2010, khối lượng đất và mùn bị cuốn trôi rất lớn, trong đó phần lớn trôi vào các hồ chứa. Nếu không thay đổi phương 
thức quản lý rừng, chúng ta thậm chí có thể thấy một lượng lớn hơn bị cuốn trôi do mưa lớn hơn trong tương lai. 

c. Tác động đến khu dân cư nông thôn và đô thị và cơ sở hạ tầng 

 Tỉnh Hà Tĩnh có địa hình dễ bị lũ quét ở khu vực thượng nguồn và ngập lụt trên diện rộng ở các khu vực thấp trũng; với 
tất cả những tác động liên quan đến nó, vấn đề này sẽ gia tăng do mưa ngày càng lớn hơn do BĐKH. Nhiều khu vực dân cư sẽ 
bị ảnh hưởng, với số giờ và số ngày ngập lụt khác nhau, tùy thuộc vào địa phương. Khi mực nước biển dâng và khả năng thoát 
nước tự nhiên giảm, thì ngập lụt sẽ diễn ra ngày càng nhanh.  

 Những thay đổi của lượng mưa sẽ gây ra xói mòn và sạt lở đất, gây ra hư hỏng đường bộ và  đường sắt, tăng bồi lắng ở 
các hồ chứa và kênh mương thủy lợi.   

 Hà Tĩnh có trên 300 hồ chứa với quy mô khác nhau. Với lượng mưa ngày càng tập trung vào mùa mưa, và quá trình bồi 
lắng nhanh làm giảm công suất hồ chứa, nhiều hồ có thể không trữ đủ lượng nước và có thể có nguy cơ thất bại, như Đập Hố 
Hô bị đe dọa năm 2010. Điều này sẽ là mối đe dọa lớn cho các khu vực hạ du của các hồ chứa này.   

7.3.2.3. Tác động của mùa mưa dài hơn và mùa khô khô khô hơn  

 Tổng lượng mưa ở Hà Tĩnh dự kiến sẽ tăng, nhưng lượng mưa vào mùa xuân (tháng 3-5) dự kiến giảm khoảng 2,3-5% 
vào năm 2050 và giảm 4,3-9,9% vào năm 2100 (bản đồ số 3, phụ lục 7.2).   

 Số lượng ngày khô nóng mỗi năm dự kiến tăng khoảng 10%, từ số liệu cơ sở là 142 ngày/năm đến 159 ngày/năm vào 
năm 2050 và 160 ngày vào năm 2100, đặc biệt là vào mùa xuân, khi số ngày khô nóng tăng so với số liệu cơ sở khoảng 30% 
(bản đồ 4 và phụ lục 7.2).  

 Gió Lào khô, nóng dự kiến bắt đầu vào đầu năm, và kết thúc muộn hơn, đồng thời dự kiến sẽ kéo dài lâu hơn.   
a. Tác động đối với các hệ sinh thái tự nhiên 

 Mùa khô dài và khô hơn sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng theo cách tương tự ảnh hưởng của hiện tượng tăng nhiệt độ 
như mô tả ở phần trước. Điều này làm một số loài sẽ ra khỏi “vùng an toàn” của chúng và cuối cùng sẽ thay đổi phân bố và 
quy mô quần thể, hoặc làm chúng chết ngay lập tức.   

 Mùa khô nắng gắt sẽ làm giảm lưu lượng nước sông, làm vấn đề đã nghiêm trọng do lấy nước quá nhiều cho các kênh 
thủy lợi và cấp nước sinh hoạt nay còn ảnh hưởng nhiều yếu tố lý sinh của hệ sinh thái tự nhiên theo xu hướng rất khó dự 
báo.   
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 Như trao đổi ở trên, rừng ngập mặn rất nhạy cảm với thay đổi độ mặn. Hiện tượng chết ngược của 10.000 ha rừng ngập 
mặn gần đây ở Đông Bắc nước Úc được cho là do hạn hán và nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu24.   

 Sự kết hợp nhiệt độ cao và hạn hán làm gia tăng bất thường nguy cơ cháy rừng. Năm 2016, nguy cơ cháy rừng ở Hà Tĩnh 
đạt đến nguy hiểm cấp độ V, cấp độ tối đa. Và nhiệt độ và tác động mô tả ở trên do tăng nhiệt độ, tất cả sẽ làm gia tăng nguy cơ 
cháy rừng. Hầu hết các vụ cháy rừng xảy ra ở khu vực rừng trồng - nơi tán lá mở hơn và các loài cây có nhựa như Bạch đàn và 
Thông được trồng với mật độ cao.   

 Mặc dù vậy, cháy rừng hiện không phải là vấn đề nghiêm trọng ở Hà Tĩnh, và không được xem là mối đe dọa đối với hệ 
sinh thái tự nhiên. Nhưng trong tình hình biến đổi khí hậu làm cho mùa khô kéo dài hơn, nhiệt độ cao hơn, và số ngày nóng 
nhiều hơn, kết hợp với khả năng chu kỳ hiện tượng El Nino xảy ra thường xuyên và gay gắt hơn, hàng ngàn ha rừng có thể 
gặp nguy hiểm hơn, và cháy rừng sẽ trở thành một vấn đề cần phải tăng cường đặc biệt quan tâm và chú trọng trong thời gian 
tới.  

b. Tác động đến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

 Sự tương tác giữa hạn hán và nước biển dâng là một yếu tố quan trọng dẫn đến vấn đề nhiễm mặn nguồn nước mặt và 
nước ngầm trên toàn tỉnh ngày càng trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn.  

 Nhiễm mặn dẫn đến tình trạng thiếu nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp càng trầm trọng hơn. 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 30.000 m3 nước ngọt mỗi năm. 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 Hà Tĩnh 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 bị khô kiệt trong mùa khô.  

c. Tác động đến khu dân cư đô thị và nông thôn và cơ sở hạ tầng 

 Trong những năm gần đây, hạn hán diễn ra bất ngờ và dưới nhiều hình thức cực đoan hơn, và hầu hết các hồ chứa ở Hà 
Tĩnh không thể cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp vào thời kỳ hạn hán gay gắt.  

 Lượng mưa giảm ở các khu vực thượng nguồn, cùng với nhiệt độ cao, bốc hơi mạnh, dẫn đến mực nước ở các hồ chứa 
giảm xuống mức rất thấp đáng kể.  

 Hạn hán kéo dài, mực nước biển dâng, xâm nhập mặn, cùng với môi trường ô nhiễm sau bão và lũ lụt, sẽ làm cho việc cấp 
đủ nước sạch sinh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và sản xuất hàng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Điều này sẽ lần 
lượt ảnh hưởng đến sản xuất, phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân. 

7.3.2.4. Tác động của nước biển dâng 

 Theo kịch bản phát thải trung bình (B2), diện tích ngập/nhiễm mặn tại Hà Tĩnh sẽ là 287 km2 (chiếm 5% tổng diện tích 
toàn tỉnh). Phần lớn các khu vực bị ngập sẽ là các vùng đất trồng lúa, khu vực đô thị và khu dân cư, cũng như đất nuôi trồng 
thủy sản và các làng chài ven biển tại Kỳ Anh, Nghi Xuân và Lộc Hà.  

a. Tác động đến hệ sinh thái tự nhiên 

 Ở các khu vực ven biển và cửa sông, mực nước biển dâng cao sẽ thay đổi cân bằng động lực học giữa sông và biển, và lần 
lượt sẽ thay đổi quá trình bồi đắp phù sa ở khu vực cửa sông, và khu vực bờ sông, đòi hỏi phải duy tu bảo dưỡng với chi phí 
ngày càng tốn kém.  

 Như đề cập ở trên, rừng ngập mặn rất nhạy cảm với thay đổi độ mặn và ở khu vực cửa sông, rừng ngập mặn có thể bị 
chết, hoặc ở những nơi bị cản bởi các rào cản xâm nhập mặn, sẽ rút lui sâu vào đất liền.      

b. Tác động đến nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

 Trong thời gian tạm thời, xâm nhập mặn do mực nước biển dâng và ở mức càng nghiêm trọng hơn do giảm dòng chảy ở 
hệ thống sông (do hạn hán và nhiệt độ tăng) sẽ làm sụt giảm đáng kể năng suất nông nghiệp, đặc biệt là cây trồng vụ Đông-
Xuân.   

 Không những rừng ven biển, đặc biệt là rừng ngập mặn, mà cả Phi lao và Keo cũng sẽ gặp nguy hiểm. Phi lao và Tràm 
bản địa là các loài chịu mặn và chịu úng.   

c. Tác động đến khu dân cư đô thị và nông thôn và cơ sở hạ tầng 

 Theo bản đồ 7.5, nhiều khu vực dân cư, đô thị và hành lang giao thông chính (Quốc lộ 1A) sẽ ngập dưới 1m do mực nước 
biển dâng, trừ phi đê bảo vệ ven sông và ven biển được nâng cao và duy tu bảo dưỡng.   

 Mực nước biển dâng và xâm nhập mặn có thể gây nhiễm mặn tầng ngậm nước gần khu vực ven biển và nước mặt, ảnh 
hưởng đến cấp nước phục vụ sinh hoạt, hoạt động nông nghiệp và công nghiệp.  

7.3.2.5. Tác động của bão và gió mạnh 

                                           
24 http://www.abc.net.au/news/2016-07-10/unprecedented-10000-hectares-of-mangroves-die/7552968 
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 Liên quan đến thay đổi lượng mưa như trình bày ở trên, cường độ và tần suất bão dự kiến tăng và thời gian xảy ra trở 
nên bất thường và khó đoán. Ở Hà Tĩnh, bão diễn ra gần như hàng năm từ tháng 8 đến tháng 10 (xem chương 6). Cùng với lũ 
lụt như trình bày ở trên, bão kèm theo gió to, sấm chớp và nước dâng do bão ở khu vực ven biển. Với tần suất bão xảy ra ngày 
càng tăng, cường độ và khả năng khó dự đoán do biến đổi khí hậu, những hiện tượng này tất cả đều có thể tăng. 

a. Tác động đến hệ sinh thái tự nhiên 

 So với rừng trồng, rừng tự nhiên có khả năng chống chịu tốt hơn đối với gió bão do có nhiều loài với cấu trúc tuổi khác 
nhau. Tuy nhiên, thiệt hại do bão đối với rừng tự nhiên ở khu vực Bắc Trung bộ Việt Nam khá phổ biến, bao gồm gãy đổ, bật 
gốc cũng như gãy cành.   

 Rừng ngập mặn có đặc trưng là bảo vệ các khu vực ven cửa sông, nhưng diện tích hiện đang sụt giảm nghiêm trọng, làm 
cho những khu vực này trở nên lộ diện/xung yếu. Bản thân rừng ngập mặn cũng chịu những thiệt hại do sóng và gió, xói lở và 
bồi lắng do bão.  

b. Tác động đến nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

 Như đã đề cập ở trên, gió bão gây thiệt hại đáng kể đối với nông nghiệp - làm thiệt hại đối với hoa màu, làm rừng keo và 
cao su gãy đổ, bật gốc và thiệt hại cây ăn quả. Vấn để này có thể tăng lên trong tương lai. Hệ sinh thái xã hội thung lũng ở đất 
liền có thể được bảo vệ tốt nhờ địa hình hơn khu vực ven biển.   

 Khai thác gần bờ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão, với nhiều thuyền và ngư cụ bị thiệt hại mỗi năm. Trong khi thuyền 
lớn hơn nằm ở các cửa biển/cửa sông lớn có thể trú ẩn ở khu tránh trú bão, thì các thuyền nhỏ hơn được kéo lên bờ biển lại 
gặp nguy hiểm.  

 Ở các khu vực ven biển, bão gia tăng cường độ và gió mạnh sẽ gây hiện tượng cát bay, cát lấp thường xuyên hơn và 
nghiêm trọng hơn bất cứ đâu. Mặc dù hệ thống cồn cát ở khu vực này rộng, nhưng đã đi mất thảm thực vật tự nhiên. Diện tích 
cây Phi lao rải rác ở khu vực rừng trồng phòng hộ ven biển không đủ khả năng bảo vệ cho khu vực khỏi gió và bão cát. Phi lao 
gần biển dễ ảnh hưởng do gió mạnh và sóng biển và chỉ còn lại rễ trần. Vào sâu đất liền, có nhiều cây Phi lao phát triển chậm 
thấp chứ không phát triển thành cây thẳng đứng. Trong tình hình BĐKH, gió mạnh ngày càng tăng sẽ thổi cát vào nhà cửa và 
làm lấp các khu vực đồng ruộng. Việc đào xúc cát để trả lại đất canh tác sau mùa mưa bão sẽ phải tăng theo thời gian do biến 
đổi khí hậu.  

c. Tác động đến khu dân cư đô thị và nông thôn và cơ sở hạ tầng 

 Bão cũng gây thiệt hại đáng kể cho các tòa nhà và cơ sở hạ tầng ở Hà Tĩnh (xem nội dung ở trên), và cường độ và tần 
suất bão tăng do BĐKH sẽ làm nghiêm trọng vấn đề này hơn trong tương lai.   

 Ở khu vực ven biển, các cồn cát ven biển là các đường ranh tránh bão, cũng như hạn chế xói lở, ngăn cản sóng và nước 
mặn xâm nhập đất liền. Các cồn cát là rào cản chống ngập nước biển, và là sự chuyển tiếp quan trọng về mặt sinh thái và hình 
thái từ môi trường biển sang môi trường trên cạn.   

 Các cồn cát ven biển là bồi tụ cát do gió thổi nằm phía sau bãi biển. Điển hình là, một bãi biển ít bị xáo trộn sẽ được bảo 
vệ bởi đụn cát phía trước và đụn cát phía sau. Thảm thực vật là một nhân tố quan trọng của cảnh quan các cồn cát. Vận tốc gió 
thường bị giảm khi có thảm thực vật, tạo thuận lợi cho quá trình bồi cát và giữ cát dịch chuyển do gió. Sự hiện diện của một 
hệ thống cồn cát ổn định mang lại một cơ chế bảo vệ tự nhiên khỏi những nguy hiểm do bão ven biển. 

 Ở các cồn cát không ổn định, các thôn bản, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất gần bờ biển rất dễ bị ngập, làm hư hại kết cấu 
công trình do các cơn sóng, và làm suy yếu khu vực này do xói lở bờ biển hoặc bồi cát.   

7.4.  Kết luận 

 Các thông số quan trọng nhất và có thể phân tích được dùng trong đánh giá tính dễ tổn thương phục vụ thích ứng dựa 
vào hệ sinh thái liên quan đến nhiệt độ, lượng mưa, bão và nước biển dâng. Giá trị của các thông số được lựa chọn để đánh giá 
tính dễ tổn thương được trình bày trong bảng 7.6. 

Bảng 7.6: Giá trị của các thông số khí hậu được sử dụng trong đánh giá tính dễ tổn thương 

Thông số Thay đổi cụ thể Giá trị 
Nhiệt độ Mùa hè nóng hơn và dài hơn; Nhiệt độ tối 

đa sẽ tăng  
+ 2 – 2,5oC năm 2050,  
+ 3,6oC năm 2100 

 Tăng số ngày > 35oC + 34 - 48 ngày năm 2050 
+ 41 - 63 ngày năm 2100 

 Nhiệt độ tăng nhanh hơn và sớm hơn vào 
mùa xuân  

Không áp dụng 

Lượng mưa Lượng mưa ít hơn vào mùa khô  - 5% năm 2050 
- 8-10% năm 2100 

 Nhiều ngày khô hơn + 17-20 ngày năm 2050 
+ 14-19 ngày năm 2100 
Tăng so với 188 ngày khô trong dữ liệu cơ 
sở 

 Lượng mưa tăng vào mùa mưa + 3-5% năm 2050 
+7-9% năm 2100 

 Ngày có lượng mưa cao (>50mm) tăng lên Không áp dụng 
Bão Bão có cường độ/tốc độ gió lớn hơn Không áp dụng 
 Bão khó lường hơn và xảy ra vào bất kỳ 

thời gian nào  
Không áp dụng 

Nước biển dâng 3mm/năm trong vòng 20 năm qua  + Đến năm 2100 tăng 1m    
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 Chương 9 trình bày đánh giá tính dễ tổn thương của Hà Tĩnh, đánh giá khả năng dễ bị ảnh hưởng và tính nhạy cảm của 
10 hệ sinh thái ưu tiên, dựa trên các thông số và giá trị này.   

 Thậm chí trước khi đánh giá tính dễ tổn thương chính thức, có thể thấy rõ một điều là nếu không có đầu tư và nỗ lực lớn, 
đồng bộ và liên tục để giải quyết các vấn đề chính này, thì biến đổi khí hậu nói chung sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế 
và ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống ở Hà Tĩnh. 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 ven biển và nông thôn (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. Hậu quả là, 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. 
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PHỤ LỤC 7.I: CÁC KỊCH BẢN THAY ĐỔI VỀ NHIỆT ĐỘ (B2): BẢN ĐỒ VÀ SỐ LIỆU  

7.1.a:  Nhiệt độ cực đại trung bình trong 4 mùa: (i) Số liệu cơ sở và (ii) dự báo vào năm 2100 

 (i) Dữ liệu cơ bản 
(ii) Năm 2100 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

135 

 

7.1.b:  Nhiệt độ cực đại trong 4 mùa: (i) dự báo vào năm 2030 và (ii) 2050 

 (i) Năm 2030 (ii) Năm 2050 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

136 

 

 

7.1.c:  Số liệu về sự thay đổi về nhiệt độ tối đa trong bốn mùa, Số liệu cơ bản và dự báo vào các năm 2030, 2050 và 2100 

  

Số liệu cơ bản: Nhiệt độ cực đại trung bình  
Thay đổi về nhiệt độ cực đại trung bình vào 

năm 2030 
Thay đổi về nhiệt độ cực đại trung bình vào năm 

2050 
Thay đổi về nhiệt độ cực đại trung bình vào 

năm 2100 

T12 – 2 T9 –11 T 6 – 8 T3 - 5 T12 - 2 T9 -11 T6 - 8 T3 - 5 T12 - 2 T9 - 11 T6 - 8 T3 – 5 T12 - 2 T9 - 11 T6 –8 T3 – 5 

Độ C Độ C Độ C Độ C 

TB 23,0 26,9 34,7 32,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,5 1,5 1,8 1,8 3,0 3,0 3,4 3,4 

Cực đại 24,9 28,1 35,6 33,0 0,92 0,97 1,09 1,82 1,7 1,8 2,0 2,6 3,2 3,4 3,8 4,4 

Cực 
tiểu  21,7 25,3 32,3 31,0 0,79 0,73 0,72 -0,16 1,4 1,3 1,3 0,5 2,7 2,5 2,5 1,9 

 

7.1.d:  Số liệu về sự thay đổi về số ngày “Rất nóng” trong bốn mùa, Số liệu cơ bản, dự báo vào các năm 2030, 2050 và 2100 

  

Số liệu cơ bản: Số ngày “rất nóng” 
Thay đổi về số ngày “rất nóng” vào năm 

2030 
Thay đổi về số ngày “rất nóng” vào năm 

2050 Thay đổi về số ngày “rất nóng” vào năm 2100 

T3 - 5 T6 - 8 T9 -11 T12 -2 T3 - 5 T 6 -8 T9 -11 T12 - 2 T3 - 5 T6 - 8 T9 -11 T12 - 2 T3 - 5 T6 - T8 T9 - 11 T12 - 2 

Số ngày  Số ngày Số ngày Số ngày  

TB 33 56 2 3 12 9 3 0 13 8 6 3 15 10 10 3 

Cực đại 35 62 3 3 15 13 3 1 16 14 8 4 19 19 12 4 

Cực 
tiểu  29 32 1 2 11 6 1 0 4 0 3 1 -1 -2 3 -2 
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7.1.e  Thay đổi theo mùa về số ngày rất nóng (>35 oC), (i) Số liệu cơ sở và dự báo (ii) 2100 

 (ii) 2100 (i) Dữ liệu cơ bản 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

138 

 

 

PHỤ LỤC 7.II: CÁC KỊCH BẢN THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG MƯA (B2): BẢN ĐỒ VÀ SỐ LIỆU 

7.2.1a: Lượng mưa trung bình theo mùa ở tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, (i) Số liệu cơ sở (1980-1999) và vào (ii) vào năm 2100 

(i) Dữ liệu cơ bản (1980 - 1999) (ii) Năm 2100 
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7.2.1b: Lượng mưa trung bình theo mùa ở tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, (i) vào năm 2030 and (ii) vào năm 2050 
(i) Năm 2030 (ii) Năm 2050 
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7.2.1c:  Số liệu về sự thay đổi trong bốn mùa về lượng mưa, số liệu cơ sở, số liệu dự báo vào các năm 2030, 2050 và 2100 

  

Lượng mưa cơ sở Thay đổi về lượng mưa vào 2030 Thay đổi về lượng mưa vào 2050 Thay đổi về lượng mưa vào 2100 

T12 – 
T2 

T9  - 
T11 

T6 - 
T8 

T3 - 
T5 

T12 - 
T2 

T 9 - T 
11 

T 6 - T 
8 

T 3 - T 
5 

T 12 - 
T 2 

T 9 - T 
11 

T 6 - T 
8 

T 3 - T 
5 

T 12 - 
T 2 

T 9 - T 
11 

T 6 - T 
8 

T 3 - T 
5 

mm % % % 

TB 220 1462 453 271 1,3 1,6 2,6 -2,3 2,5 2,9 4,8 -4,2 4,7 5,6 9,2 -8,1 

Cực đại 327 1725 560 382 1,9 2,2 3,4 -1,2 3,5 3,9 6,3 -2,3 6,7 7,5 12,0 -4,3 

Cực tiểu  120 1025 312 186 0,1 1,3 1,5 -3,1 0,2 2,3 2,8 -5,6 0,4 4,4 5,3 -10,7 

 

7.2.1d:  Số liệu về sự thay đổi trong 4 mùa về Lượng mưa tối đa theo ngày, số liệu cơ sở, số liệu dự báo vào các năm 2030, 2050 và 2100 

  

Lượng mưa ngày                                     cực đại 

(số liệu cơ sở)   

Thay đổi về lượng mưa ngày cực 

đại vào năm 2030 

Thay đổi về lượng mưa ngày 

cực đại vào năm 2050 

Thay đổi về lượng mưa ngày 

cực đại vào năm 2100 

1. T 

3 

- 

T 

5 

2. T 

6 

- 

T 

8 

3. T9 

- 

T1

1 

4. T 

1

2 

- 

T 

2 

5. T 

3 

- 

T 

5 

T 6 - T 

8 

T9 - 

T11 

T12 - 

T2 

T3 - T 

5 

T 6 - T 

8 

T9 - 

T11 

T12 - 

T2 

T 3 - T 

5 

T 6 - T 

8 

T 9 - T 

11 

T 12 - 

T 2 

mm/ngày % % % 

TB 63 98 214 32 -3 0 2 -11 -31 -13 -20 26 -22 -55 9 46 

Cực đại  69 109 262 44 6 25 23 14 -17 -3 0 38 0 -46 19 59 

Cực tiểu  58 85 169 21 -12 -5 -13 -29 -41 -18 -29 21 -28 -61 -6 25 

 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

141 

 

7.2.2a: Số ngày khô theo mùa, (i) Số liệu cơ bản (ii) Số liệu năm 2100 

 (i) Dữ liệu cơ bản (ii) Năm 2100 
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 7.2.2b: Số ngày Khô nóng theo mùa, (i) vào năm 2030 (ii) vào năm 2050 

 (i) Năm 2030 (ii) Năm 2050 
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7.2.2c:  Số liệu về Thay đổi trong bốn mùa về số ngày khô nóng, số liệu cơ bản, số liệu dự báo năm 2030, 2050 và 2100 

 

 

 

 

 

  

Số ngày khô nóng cơ sở 
Thay đổi về số ngày khô nóng  dự 

báo vào năm 2030 

Thay đổi về số ngày khô nóng  dự 

báo vào năm 2050 

Thay đổi về số ngày khô nóng  dự 

báo vào năm 2100 

T 3 - T 

5 

T 6 - T 

8 

T9 - T 

11 

T 12 - 

T 2 

T 3 - T 

5 

T 6 - T 

8 

T 9 - T 

11 

T 12 - 

T 2 

T 3 - T 

5 

T 6 - T 

8 

T 9 - T 

11 

T 12 - 

T 2 

T 3 - T 

5 

T 6 - T 

8 

T 9- T 

11 

T 12 - 

T 2 

Số ngày  Số ngày Số ngày  Số ngày 

TB 39 48 23 32 7 0 3 2 6 2 4 4 5 5 4 4 

Cực đại 41 61 31 37 8 1 4 3 6 3 6 6 5 6 6 5 

Cực tiểu  38 39 17 24 5 -1 2 1 5 2 3 2 4 3 2 1 
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CHƯƠNG 8  ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN 
THƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH 

8.1. Giới thiệu  

 Báo cáo này thảo luận một yếu tố quan trọng của tính dễ 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 tỉnh cho Hà Tĩnh. 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 tính dễ 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. Từ những khái niệm phức tạp và 
trong một số trường hợp có tranh chấp, một điều trị đầy đủ hơn được cung cấp trong các phụ lục của chương này. Phần sau 
sẽ phác họa cách tiếp cận đối với năng lực thích ứng được áp dụng trong các nghiên cứu ở cấp tỉnh và cấp thôn của đánh giá 
tính dễ tổn thương này. Phần 2 trình bày những kết quả đánh giá cấp tỉnh 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 Hà Tĩnh càng chi tiết càng tốt. Tiếp theo là phần thảo 
luận và cuối cùng là kết luận và một số khuyến nghị. 

8.1.1. Các khái niệm cơ bản 

 Để hiểu về năng lực thích ứng và đánh giá năng lực thích ứng dựa vào hệ sinh thái trong nghiên cứu tính dễ 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. Để hiểu về năng lực thích ứng và đánh giá năng lực thích ứng dựa vào hệ sinh thái trong nghiên cứu tính dễ 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 sẽ 
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 là 
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)25. 

 Đối với đánh giá tính dễ 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.   

                                           
25http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=650 
 

http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=650
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Hình 8.1: Năng lực thích ứng trong Đánh giá tính dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu để                                                                            
áp dụng cách tiếp cận thích ứng dựa vào hệ sinh thái 

 

Nguồn: Trích từ GIZ, Adelphi và EURAC năm 2013, dựa vào Ủy ban liên Chính phủ về BĐKH 

Năng lực thích ứng của loài và hệ sinh thái 

 Một số đánh giá thích ứng dựa vào hệ sinh thái bao gồm cả phân tích về “năng lực thích ứng” của các loài và các hệ sinh 
thái (Tuấn và cộng sự 2012)26. Trong các tài liệu về hệ sinh thái (Gunderson và Holling, 2002; Carpenter và Brock, 2008), 
năng lực thích là khả năng mà một hệ sinh thái sống có thể điều chỉnh để đáp ứng với nhu cầu bên trong và những động lực 
bên ngoài đang thay đổi trong ngắn hạn; trong dài hạn, đó là “tiềm năng tiến hóa” của hệ thống. Ba mức độ khác nhau đã được 
xác định. Đối với các loài, tiềm năng được quy định bởi tính đa dạng gen; đối với hệ sinh thái, tiềm năng được xác định bởi 
tính đa dạng sinh học hoặc số lượng của các loài; và ở cấp độ quang cảnh hoặc quần thể sinh vật, tiềm năng được xác định bởi 
thể khảm của các hệ sinh thái có mặt, sự kết nối của chúng và quy mô quần thể.   

 Trong khi 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 cường sự đa dạng ở tất cả các cấp và sự cần thiết phải có sự linh hoạt, 
để tối đa hóa và tận dụng các phương án mở trong các hệ sinh thái xã hội, khi đối mặt với một tương lai không chắc chắn.  

                                           
26 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 giao động của nhu cầu bên trong và các cú sốc bên ngoài dẫn đến sự thay đổi 

năng lực thích ứng, Điều này có thể tạo lực kéo và kéo hệ thống ra khỏi bẫy nghèo”. 
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Hình 8.2: Các thành tố chính trong năng lực thích ứng 

 

Nguồn:  CARE (2009) Cẩm nang CVCA 

 Để phục vụ cho mục đích của nghiên cứu này, năng lực thích ứng về cơ bản được định nghĩa là:   

“một tập hợp lớn các đặc điểm thuận lợi của con người để quản lý khả năng dễ bị ảnh hưởng và tính nhạy cảm của hệ sinh thái-
xã hội của họ, hoặc để làm tăng khả năng chống chịu của hệ thống đối với các điều kiện khí hậu thay đổi, hoặc để biến đổi sang 
một chế độ mới phù hợp hơn với các điều kiện khí hậu mới”.   

 Khi đã hiểu năng lực thích ứng liên quan đến khả năng dễ bị ảnh hưởng, tính nhạy cảm và tính dễ tổn thương, một điều 
hữu ích cần xem xét là năng lực thích ứng gồm những thành tố gì. Tổ chức CARE vơi 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 chính27. 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, tính dễ 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 “kiến thức” và “sự sáng tạo”. 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 tính dễ tổn 
thương ở cấp tỉnh 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 cấp thôn để có đánh giá chi tiết hơn.  

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 

                                           
27 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 
 

http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0901/section2.pdf
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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 

 Những thách thức mang tính liên kết toàn cầu về BĐKH; suy thoái môi trường; khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn 
cầu, đã mang lại những nhu cầu phát triển phức tạp, làm tăng nhu cầu về tư vấn chuyên sâu và hỗ trợ năng lực ở phạm vi rộng 
hơn về các vấn đề. Năng lực là yếu tố cần thiết cho phát triển, được phản ánh thông qua chương trình nghị sự Paris/chương 
trình cứu trợ Accra hiệu quả. Đối với phát triển quốc tế, năng lực được xem là “khả năng của con người, tổ chức và xã hội như 
một tổng thể để quản lý công việc của họ thành công” (OECD/DAC), và dẫn đến đạt được những mục tiêu phát triển bền vững. 
Tiếp theo, trong bối cảnh BĐKH, năng lực thích ứng được hiểu là “khả năng của con người, tổ chức, xã hội như một tổng thể 
để quản lý thách thức và tận dụng cơ hội của BĐKH một cách thành công". 

 Xu hướng chung của cộng đồng phát triển quốc tế là thay thế thuật ngữ "nâng cao năng lực" với "phát triển năng lực". Sự 
thay đổi về thuật ngữ phản ánh sự tiến bộ từ khái niệm ban đầu của quá trình định hướng bên ngoài cần thiết, trong đó không 
có năng lực tồn tại từ trước, đến một khái niệm mới nhấn mạnh vào quyền sở hữu quốc gia và dựa vào quá trình thay đổi nội 
sinh. Xây dựng năng lực là "quá trình mà con người, tổ chức, xã hội như một tổng thể không ràng buộc, đẩy mạnh, tạo ra, thích 
ứng và duy trì năng lực qua thời gian” (OECD/DAC). Tương tự, trong bối cảnh BĐKH chúng ta có thể hiểu xây dựng năng lực 
thích ứng là “quá trình mà con người, tổ chức, xã hội như một tổng thể không ràng buộc, đẩy mạnh, tạo ra, thích ứng và duy 
trì năng lực để giải quyết BĐKH qua thời gian”. Xây dựng năng lực đã kết hợp một cách truyền thống với chuyển giao kiến 
thức và đào tạo cho các cá nhân, nhưng nó là một quá trình thay đổi dài hạn, phi tuyến tính và phức tạp, trong đó không có 
yếu tố đơn (ví dụ, thông tin, giáo dục và đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, khuyến cáo chính sách) có thể là một cách giải thích cho xây 
dựng năng lực.  

 Xây dựng năng lực hiệu quả hơn dựa trên một phương pháp tiếp cận lồng trong đó năng lực của cá nhân, tổ chức và môi 
trường cho phép được xem xét (với sự quan tâm đến cả năng lực kỹ thuật và chức năng), và các can thiệp nâng cao năng lực 
được thiết kế để giải quyết các nhu cầu cụ thể trên liên kết ba chiều là cá nhân, tổ chức và môi trường cho phép. Điều này áp 
dụng để xây dựng năng lực thích ứng biến đổi khí hậu như cho bất kỳ khu vực nào của xây dựng năng lực.  

 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 giải quyết những nguyên nhân sâu xa của tính dễ tổn 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 kiến thức và sự hiểu biết về những thách thức biến đổi khí hậu, gồm bản chất không chắc 
chắn của biến đổi khí hậu, cần duy trì sự đa dạng và tiếp tục linh hoạt, cũng như tạo động lực để những bên liên 
quan chính thực hiện hành động.  

• Hành động để phát huy, khuyến khích và hỗ trợ cho các bên liên quan để họ có thể nghĩ ra những giải pháp tổng hợp, 
sáng tạo và phù hợp với địa phương, dự báo thách thức của biến đổi khí hậu, để thích ứng không chỉ đơn thuần là 
phản ứng đối phó với những hiểm họa tức thời, hoặc là những mệnh lệnh từ trên xuống.  

• Hành động để cải thiện môi trường thể chế và tổ chức: chính sách tạo điều kiện cho thích ứng biến đổi khí hậu, ở địa 
phương cũng như toàn quốc, đặc biệt liên quan đến ba điểm ở trên, gồm các hành động đối với các vấn đề cơ bản 
như vấn đề giới và cần có sự tham gia của tất cả các bên liên quan.  

 Những điểm này có thể hướng dẫn công việc thích ứng của rất nhiều chủ thể, từ cộng đồng thông qua tổ chức dựa vào 
cộng đồng, tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính phủ ở tất cả các cấp, nhà tài trợ quốc tế. Sự tập trung vào thích ứng biến đổi 
khí hậu không chỉ là những can thiệp thích ứng thực tế (như là thâm canh lúa, quản lý lưu vực, đa dạng sinh kế), mà còn dựa 
vào quá trình làm giảm tính dễ tổ thương và xây dựng năng lực thích ứng hỗ trợ những can thiệp và thúc đẩy tính bền vững 
của thích ứng trong thời gian dài.   

8.1.2. Năng lực thích ứng trong đánh giá tính dễ tổn thương dựa vào hệ sinh thái  

 Trong Đánh giá Tính dễ 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 tỉnh, và sau đó là lại đánh giá ở cấp thôn. 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 tính dễ tổn thương cấp tỉnh 

 Mục tiêu đánh giá tính dễ tổn thương ở cấp tỉnh là xác định các HSTXH của tỉnh và đánh giá tính dễ 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 tỉnh. 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 tính dễ tổn thương ở cấp tỉnh 
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 
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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 tính dễ tổn thương ở cấp thôn (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 tỉnh:     

• Thể chế và tổ chức hiệu quả: các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm đối với chính sách và hành động về biến đổi khí 
hậu, các chính sách, chiến lược, kế hoạch và chương trình chính, hiệu quả riêng của từng chính sách, Chương  trình, 
chiến lược, kế hoạch đó và hiệu quả khi chúng phối hợp với nhau.  

• Hiểu biết và sự sáng tạo:  đối với hầu hết các hành động của chính quyền, sự hiểu biết của tập thể được thể hiện trong 
các chính sách, chiến lược, kế hoạch và chương  trình. Do vậy, cần xem xét khung chính sách về biến đổi khí hậu của 
Việt Nam. Tuy nhiên, những kiến thức cụ về biến đổi khí hậu cụ thể 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, “sự hiểu biết” cũng phải bảo 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 “sự sáng tạo”.  Những ngành 
nào và những 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.   

• Nguồn lực:  chính phủ phân bổ ngân quỹ cho các hành động liên quan đến biến đổi khí hậu.  
 

8.1.2.2. Năng lực thích ứng trong đánh giá tính dễ tổn thương ở cấp địa phương  

 Các mục tiêu của đánh giá tính dễ tổn thương ở cấp thôn 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 tỉnh. Mục tiêu quan trọng của sáng kiến này ở cả 
cấp tỉnh và cấp thôn 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 thôn, 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 (vd: Ban Quản lý rừng phòng hộ [BQLRPH], bộ đội biên 
phòng Việt Nam, các công ty thương mại, v.v.).     

8.2. Năng lực thích ứng ở cấp tỉnh hiện nay 

 Như đề cập ở trên, phần này tập trung vào năng lực thích ứng cấp tỉnh, nhưng để cung cấp bối cảnh thì cần bắt đầu với 
thông tin tổng quan về cơ cấu tổ chức của quốc gia và các chính sách thích ứng biến đổi khí hậu mà các hành động ở cấp tỉnh 
cần đáp ứng, và các chương trình có liên quan chặt chẽ với giảm nhẹ rủi ro thiên tai.   

8.2.1. Cơ cấu tổ chức và chính sách quốc gia đối với thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai  

 Năng lực thích ứng biến đổi khí hậu ở Hà Tĩnh được định hình chủ yếu bởi các thể chế và chính sách ở cấp quốc gia. Hình 
8.6 trình bày cho chúng ta thấy cơ cấu tổ chức ứng phó với các vấn đề khí hậu ở Việt Nam, và hình 8.7 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 chính28. 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 bên, 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 Nghiên cứu 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.   

 

                                           
28Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông, 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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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 (2013) của Ủy ban Trung 
ương Đảng như sau “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 quốc gia chủ chốt, 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 
Phát triển Liên hiệp quốc, Chương trình Lương thực Nông nghiệp Liên hiệp quốc, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật, Cơ quan Hợp 
tác quốc tế Pháp, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác quốc tế chính phủ Úc và Bộ Môi trường 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 và 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:  

(i) Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; 

(ii) Xác định các cách ứng phó phù hợp; 

(iii) Phát triển chương trình khoa học - kỹ thuật; 

(iv) Tăng cường năng lực và khung chính sách trong các thể chế và tổ chức có liên quan; 

(v) Tăng cường nhận thức trên toàn quốc; 

(vi) Tăng cường hợp tác quốc tế; 

(vii) Lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia của các ngành; 

(viii) Xây dựng Kế hoạch Hành động cụ thể để ứng phó với biến đổi khí hậu (tất cả các bộ, ngành, địa phương). 

Hình 8.3: Cơ cấu thể chế liên quan đến biến đổi khí hậu của Việt Nam 

 

Nguồn: Lê Minh Nhật, 2016 

 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 ứng phó với biến đổi khí hậu (2013), Bảo vệ Tài nguyên và 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:  
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• 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. Hà Tĩnh đã xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2011 và đã 
gia hạn năm 2015-2016.   

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 Hyogo29 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&PTNTNN&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. 

Hình 8.4: Chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam 

 

Nguồn: Lê Minh Nhật, 2015 

8.2.2. Năng lực thích ứng tại Hà Tĩnh 

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  

 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.   

                                           
29 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 năm 2015. 
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8.2.2.1.1. Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) 

 Tại Hà Tĩnh, 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, Hà Tĩnh chưa có Ban chỉ huy về Biến đổi khí hậu cấp tỉnh theo chương trình mục tiêu quốc 
gia.30 

 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. Chi cục Biển, Hải đảo và 
Tài nguyên Nước thu thập một số 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. Đài khí tượng thủy 
văn và biến đổi khí hậu quản lý nhiều trạm khí tượng thủy văn và thời tiết ở những dòng sông chính. Sở TN&MT cũng thu 
thập thông tin về nước nhiễm mặn và xâm nhập mặn nhưng không thường xuyên, hoặc chỉ thực hiện ở một số khu vực, để hỗ 
trợ giám sát rõ ràng những thay đổi về xâm nhập mặn liên quan đến nước biển dâng và những thay đổi khác. 

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 bộ phận chuyên trách về biến đổi khí hậu, nhưng "lồng ghép" biến đổi khí hậu trong tất cả các 
phòng ban. Mặc dù có những chuyển biến, thích ứng biến đổi khí hậu không được lồng ghép hiệu quả trong kế hoạch hàng 
năm của Sở NN&PTNT (Sở NN&PTNT 2016). Hạn hán được cho là hậu quả của hiện El-Nino nhưng hiện tượng ngắn hạn này 
không được thể hiện trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Những kế hoạch bao gồm giới thiệu giống lúa ngắn ngày, mở rộng kỹ 
thuật thâm canh lúa cải tiến, chuyển đổi lúa sang cây trồng có nhu cầu ít nước nhưng những giải pháp và xu hướng trung và 
dài hạn không được đề cập. Kế hoạch tập trung vào tăng năng suất, công nghệ hiện đại và tái cấu trúc ngành nói chung, mặc 
dù nhiệm vụ sau yêu cầu mối quan tâm lớn hơn đến biến đổi khí hậu. 

    Phát triển nông nghiệp và dịch vụ khuyến nông  

 Hệ thống khuyến nông tại Việt Nam được tổ chức theo ngành dọc - có Trung tâm Khuyến nông quốc gia (thuộc Bộ 
NN&PTNT), mỗi tỉnh có một trung tâm tỉnh (thuộc Sở NN&PTNT) và các trạm khuyến nông tại cấp huyện (cũng thuộc Sở 
NN&PTNT). Thông thường, một cán bộ khuyến nông phụ trách hai hoặc ba xã, nhưng ở khu vực miền núi, có thể mỗi xã có 
một cán bộ khuyến nông.  

 Bộ NN&PTNT có Cục Trồng trọt, vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Cả hai đều đóng góp vào phát triển các giải pháp 
thích ứng. Ở cấp tỉnh, Phòng Kinh tế và Kỹ thuật phụ trách các vấn đề kỹ thuật. Hầu hết các quyết định về biện pháp thích ứng 
được đưa ra ở cấp quốc gia. Các tỉnh xây dựng kế hoạch hành động riêng của tỉnh, tùy vào các thách thức cơ bản liên quan đến 
hạn hán và xâm nhập mặn. Bộ NN&PTNT có một đơn vị chuyên trách về thích ứng biến đổi khí hậu, cũng như có các cán bộ 
chuyên môn ở tất cả các đơn vị liên quan, nhưng như đã đề cập ở trên thì thích ứng chỉ được lồng ghép ở cấp tỉnh, và cán bộ ít 
chuyên môn hơn. Các cán bộ khuyến nông làm việc cùng các hội nông dân tại địa phương và hệ thống này có thể cung cấp tư 
vấn kỹ thuật theo nhu cầu; ví dụ như lịch thời vụ, cũng như các loại đầu vào, như các loại giống cải tiến, các loại phân bón và 
thuốc trừ sâu được trợ giá, tạo điều kiện để nông dân thay đổi theo khuyến nghị của chính phủ. Cán bộ nhà nước có quyền lực 
cao để các chính sách được thực thi. Điều này thường mang tính tích cực, nhưng cũng có thể là tổn thất nếu các khuyến nghị 
không hoàn toàn dựa trên bằng chứng.   

8.2.2.1.3. Điều phối 

 Sự điều phối giữa các sở ban ngành cấp tỉnh, đặc biệt là giữa Sở TN&MT và Sở NN&PTNT, không chặt chẽ. Điều này có 
thể dễ hiểu, do lịch sử của "phương pháp tiếp cận theo chiều dọc" trong phát triển kinh tế của Việt Nam, và sự gia tăng của các 
kế hoạch của ngành và kế hoạch chuyên đề. Chính quyền trung ương hiện đang cố gắng dùng cách tiếp cận "một kế hoạch 
chung", qua đó sẽ đơn giản hóa quá trình điều phối và tạo điều kiện để các mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu được tích hợp 
đầy đủ trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.    

 Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ điều phối tất cả các chương  trình mục tiêu quốc gia, gồm cả Chương trình mục tiêu 
quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo khuyến nghị của họ, ban chỉ huy biến đổi khí hậu của tỉnh chưa được thành lập. 
Đây cũng là Ủy ban cấp tỉnh về cứu hộ và phòng chống lụt bão. Nhiều ban ngành đã tham gia vào ủy ban này. Ví dụ: Sở Giao 
thông trong một tiểu ban chịu trách nhiệm cung cấp phương tiện. 

 Cuối cùng, một thành tố của điều phối và “môi trường thuận lợi cho thích ứng” vẫn còn yếu tại Hà Tĩnh, 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. 

                                           
30 Có rất nhiều các ban chỉ đạo khác nhau giám sát của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Vì vậy, Ban chỉ đạo không nhất thiết phải sản xuất tập 
trung thực về các vấn đề quan trọng.  
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8.2.2.1.4. Kiến thức và hiểu biết Về vấn đề biến đổi khí hậu và thich ứng  

 Hà Tĩnh 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. 

 Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu quốc gia mới được ban hành năm 2008, 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, 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 bị giảm đi. Điều này được cho là dẫn đến 
việc xây dựng và tăng cường năng lực thích ứng BĐKH tập 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.   

8.2.2.1.5. 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 Hà Tĩnh được bắt đầu mà không đề cập tới thích 
ứng dựa vào hệ sinh thái. Một chuyên gia tư vấn đã được thuê để thực hiện lồng ghép cần thiết. Kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội của Hà Tĩnh 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 bằng Tiếng Anh 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. 
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8.2.2.2. Hành động và sáng tạo 

 Hệ thống quản lý theo ngành dọc được áp dụng tại Việt Nam, nghĩa là hầu hết các can thiệp và sáng tạo về biến đổi khí 
hậu xuất phát từ 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.   

8.2.2.2.1. Sở NN&PTNT  

 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.  

 Đối với sản xuất cây trồng, Sở NN&PTNT 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 góp phần làm tăng khí thải nhà kính.  

 Vai trò của rừng rất quan trọng - không chỉ có giá trị cung cấp, mà còn cho bảo vệ môi trường. Sở NN&PTNT cung cấp hỗ 
trợ trực tiếp cho quản lý rừng. Những chương trình lớn trong ngành lâm nghiệp bao gồm REDD+ và chương trình quản lý 
rừng phòng hộ ven biển (JICA). 35 đến 37 tỷ đồng hàng năm cho bảo vệ và phát triển bền vững rừng được lấy từ ngân sách 
quốc gia.  

 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; 3) một số hoạt động thí điểm để tăng cường các dịch vụ hệ sinh thái - cá và lúa mô 
hình làm việc thực sự tốt; 4) trong khu vực cho thấy một số suy thoái môi trường, sự chuyển đổi từ nuôi tôm thâm canh để 
một tôm và một vụ cá. Hoặc một tôm và tảo cho sản xuất thạch rau câu. 

 Chương trình tái cơ cấu ngành bao gồm thích ứng BĐKH nhưng kết quả đầu ra chưa rõ như mong đợi, vì chương trình 
này chỉ mới được xây dựng gần đây. Chương trình tập trung vào công trình kỹ thuật như đê điều và hồ chứa thủy lợi. Có nhiều 
mục tiêu để sửa chữa và nâng cấp nhiều hồ chứa cho mục đích thủy lợi nhưng ngân sách rất hạn. 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 ngân sách riêng cho thích ứng BĐKH, mà 
được lồng ghép vào các chương trình khác. Tỉnh không có ngân sách để sở NN&PTNT để thực hiện thích ứng BĐKH. Tất cả các 
hoạt động thích ứng BĐKH được hỗ trợ bởi các nhà tài khác. 

8.2.2.2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 Cơ bản thì Sở KH&ĐT chịu trách nhiệm lồng ghép BĐKH vào kế hoạch phát triển của tỉnh, kết nối nhiệm vụ quan trọng 
của thích ứng BĐKH vào chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. BĐKH chưa được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội, nhưng sẽ được lồng ghép vào giai đoạn 2016-2020. Sở KHĐT không định hướng thực hiện. Sở KHĐT có nhiệm vụ rà 
soát các dự án liên quan đến BĐKH, nhưng không làm nhiệm vụ phê duyệt. Bộ KHĐT đã có Thông tư hướng dẫn lồng ghép 
BĐKH vào lập kế hoạch. Tương tự, Bộ cũng có hướng dẫn và cẩm nang cho tăng trưởng xanh năm 2013 nhưng cán bộ Sở 
KHĐT chưa được đào tạo về các vấn đề BĐKH. 

 Hiện có một số lo ngại về việc phát thải từ nhà máy nhiệt điện đốt than - một số phương án năng lượng tái tạo khác đang 
được tìm kiếm, ví dụ như tiềm năng điện gió - thông qua liên doanh với Hàn Quốc. 

 Thẩm định dự án là một lĩnh vực chính trong đó có thể tăng cường thích ứng BĐKH (và đặc biệt là thích ứng dựa vào hệ 
sinh thái). Đối với các dự án sử dụng ngân sách trung ương - các ban ngành khác nhau sẽ thẩm định dự án theo lĩnh vực 
chuyên môn của mình. Đối với các dự án do các công ty đề xuất, Sở KH&ĐT trước hết sẽ xem xét một số thông tin chính, như: 
dự án sẽ sử dụng bao nhiêu đất, áp dụng công nghệ gì, sản xuất sản phẩm gì, tác động của dự án đó như thế nào (về mặt phi 
tiền tệ). Các nhà đầu tư phải tiến hành đánh giá tác động môi trường và Sở TN&MT sẽ tham gia giám sát quá trình đánh giá. 
Đối với các tác động xã hội như mất đất và dịch chuyển lao động, các nhà đầu tư và chính quyền địa phương sẽ phải giải quyết 
vấn đề này. 

 Hàng năm đều có ngân sách đảm bảo an toàn hồ chứa. Việc kết hợp ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và nguồn 
vốn phát triển chính thức (ODA) để đảm bảo an toàn hồ chứa và đầu tư xây dựng các tuyến đường sơ tán và cơ sở vật chất 
cứu hộ, cứu nạn. Các chương trình liên quan đã xây được 78 hồ chứa với 1.274 tỷ đồng. Người dân Hà Tĩnh đã rất quen và rất 
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chủ động trong việc ứng phó với các trận lũ. Phương pháp tiếp cận quản lý hồ chứa theo hướng phân cấp (nhưng với một 
phương pháp được chuẩn hóa) là rất quan trọng. Một số hồ chứa nhỏ có thể quản lý và duy tu ở cấp xã. 

 Hướng dẫn của Bộ NN&PTNT có dự báo mức độ và tần suất của lũ lụt sẽ cao hơn vì vậy rất cần thiết để thiết kế dung tích 
hồ chứa phù hợp hơn. Sở KHĐT là đơn vị đầu mối cho phê duyệt tổng thể - nghiên cứu những tác động về xã hội và kinh tế 
của các dự án và phạm vi phù hợp của dự án cân nhắc nguồn ngân sách sẵn có (phân tích chi phí lợi ích). Yêu cầu kỹ thuật cho 
từng hồ chứa thì Sở NN&PTNT sẽ chịu trách nhiệm, và đánh giá tác động môi trường sẽ do Sở TN&MT chịu trách nhiệm. Khi 
rừng bị chặt hạ để xây hồ chứa (như đang xảy ra ở VQG Vũ Quang), Sở KHĐT đề nghị  nên trồng mới rừng, sử dụng các loài 
bản địa có giá trị cao để bù đắp lại diện tích rừng đã mất (không rõ đây chỉ là một ý kiến, một hướng dẫn hay là yêu cầu bắt 
buộc phải thực thi). 

 Đến nay, người nông dân chưa phải trả phí thủy lợi, mà sử dụng ngân sách địa phương chi trả. Các công ty thủy lợi không 
phải trả phí dịch vụ môi trường rừng - nhưng bên cấp nước và sử dụng sản xuất công nghiệp thì phải trả. Nghiên cứu ở các 
khu vực khác ở Việt Nam cho thấy khi nông dân sử dụng nước miễn phí, họ không tiết kiệm và lãng phí nước khi sử dụng. Vấn 
đề này nên cân nhắc một cách nghiêm túc bởi nó liên quan đến năng lực thích ứng. 

 Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và huyện đang được điều chỉnh cho giai đoạn 2016-2020, và phải được cấp tỉnh phê 
duyệt. 13 huyện và thị xã đã trình quy hoạch điều chỉnh lên cấp tỉnh, trong đó có bao gồm các nội dung về biến đổi khí hậu.  

 Quy hoạch khoáng sản đến năm 2025 và quy hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong năm 2014. Quy hoạch 
quản lý tài nguyên nước sẽ được điều chỉnh năm 2016. Đối với quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, tỉnh đang xây dựng đề 
cương giai đoạn đến 2020 và định hướng đến năm 2030.    

8.2.2.2.3. Sở Giao thông Vận tải 

 Tác động của BĐKH trong lĩnh vực giao thông vận tải là rất phức tạp và khu vực miền Trung là nơi bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng nhất. Hà Tĩnh có một kế hoạch hàng năm kiểm tra các điểm giao thông bị hư hại và dự báo các vấn đề nảy sinh, từ đó có 
hỗ trợ tài chính từ cấp trên để giải quyết vấn đề này.   

 Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận các hướng dẫn liên quan chung từ Bộ Giao thông Vận tải nhưng phải áp dụng phù hợp 
với bối cảnh địa phương. Đôi khi, tỉnh cũng có những sáng kiến và cải tiến từ địa phương.   

 Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ dài 16.600 km - bao gồm đường 
quốc lộ, tỉnh lộ, đường cấp huyện, đường liên thôn, liên xã và đường nội đồng, ngoại trừ quốc lộ 1 và đường mòn Hồ Chí Minh. 
Sở cũng quản lý hệ thống giao thông đường thủy. Thay mặt UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải quản lý công tác xây dựng giao 
thông ở trong tỉnh bao gồm quy hoạch, thẩm định và quản lý chất lượng các công trình xây dựng. 

 Trong bối cảnh do tác động của BĐKH, một số hệ thống đường bộ cần được nâng cấp. Hai phương án giải quyết vấn đề 
nước lũ dâng cao bao gồm - (i) mở rộng chiều rộng của các cây cầu; (ii) gia tăng số lượng cống. Quốc lộ số 8 và 15 trước đây 
thường bị ngập lụt nhưng nay đã được nâng cấp nên ít bị ngập hơn. Phương án thứ ba là gia cố các bờ kè ở hai bên đường. 
Năm 2013, một trận lũ lớn trên quốc lộ số 8 đã làm hỏng đường - và đường đã nâng cấp bằng cách làm các cây cầu “khô” để 
cho nước phía dưới đường thoát nhanh hơn khi có lũ. Hiện tượng sạt lở đất thường xảy ra nhất ở các khu vực gần biên giới 
Việt-Lào ở huyện Hương Sơn, dọc theo quốc lộ số 8 (đoạn đường miền núi có độ dốc cao) và hai điểm ở trên quốc lộ số 15 
nhưng không nghiêm trọng lắm. Tuyến đường ở huyện Kỳ Anh cũng ít gặp vấn đề khi có lũ. Hiện vẫn chưa rõ là tỉnh đã áp 
dụng phương pháp kỹ thuật sinh học ở mức nào trong quản lý xói. Đây có thể là lĩnh vực cần cải tiến và ứng dụng thêm. 

 Đường mòn Hồ Chí Minh và quốc lộ số 15 là khu vực lánh nạn an toàn khi có lũ vì có cao độ cao hơn các khu vực lân cận. 
Toàn bộ các tuyến đường ven biển của Hà Tĩnh thường không có bị ngập lụt nhưng có thể bị ngập khi có siêu bão xảy ra - tuy 
nhiên, người dân vẫn sử dụng các tuyến đường thay thế để đi lại trong những trường hợp đó. Trong trường hợp mực nước 
biển dâng, phương án thứ nhất là quốc lộ 1, thứ hai là đường mòn HCM. Một số nơi ở phía bắc huyện Đức Thọ sẽ hoàn toàn bị 
cô lập khi có lũ.  

8.2.2.2.4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

 Nhiều nhu cầu để lồng ghép thích ứng BĐKH vào chương trình hỗ trợ giảm nghèo và chấm dứt thực hiện giảm nghèo 
theo cách hủy diệt môi trường đã được nhận định, nhưng không có giải pháp tổng hợp nào được thực hiện, do thiếu ngân 
sách.  

8.2.2.2.5. Sở Công thương 

 Sở Công thương vận hành dưới sự quản lý của 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 Công thương có chức năng thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực an toàn môi trường công nghiệp - đặc biệt là an 
toàn trong khai thác khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, và điện. Hoạt động khai thác titan ở trên địa bàn tỉnh gần như đã kết 
thúc - nhưng sau khi bàn giao đất sau khai thác, thì việc trồng Keo và các loài cây trồng khác trên đất đã khai thác lại rất khó. 
Hầu hết các khu vực khai thác Titan trước đây đã được chuyển sang nuôi trồng thủy sản trên cát và khoảng 200 ha diện tích 
đất mỏ titan trước đây đã được chuyển sang trồng rau. Nếu không có sự kiểm soát và quản lý chặt chẽ thì sẽ rất khó phục hồi 
được môi trường các khu vực này. 

8.2.2.2.6. Sở Xây dựng 

 Biến đổi khí hậu rất quan trọng đối với ngành xây dựng. Tuy nhiên, Luật Xây dựng không lồng ghép các nội dung về 
BĐKH. Vì vậy, thích ứng BĐKH chỉ được áp dụng thông qua các hoạt động liên quan đến dự án. 
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 Ngành xây dựng/kiến trúc nên chú ý đến các tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng liên quan, đặc biệt là về cấp và thoát nước. 
Hiện tượng ngập lụt và ngập úng xảy ra rất nhanh nhưng thoát nước cũng nhanh. Khoảng cách từ miền núi đến vùng biển 
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rất ngắn, trung bình khoảng 60km. Hệ thống các con sông chính cũng giúp thoát lũ nhanh - do đó lũ 
lụt và ngập úng chỉ xảy ra khi có cả triều cường và lũ trên các sông.   

 Quy hoạch của tỉnh đã đặt ra các mục tiêu về phát triển không gian xanh - đồng thời, các khu vực có không gian xanh còn 
lại sẽ được duy trì, đặc biệt là từ khu kinh tế Vũng Áng đến thành phố Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều đó cũng tùy thuộc vào chủ dự 
án và ban quản lý các khu kinh tế - các đơn vị chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng các không gian xanh (cụ thể là không bắt 
buộc). 137 km tuyến đường dọc bờ biển cũng đã có trồng rừng phi lao bảo vệ. Quy hoạch phát triển đô thị cũng đã đặt mục 
tiêu duy trì không gian xanh - đặc biệt là dọc các bờ sông. 

 Mục tiêu (tạo không gian xanh và để thoát lũ) được đặt ra dựa trên các quy định kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam (đây là 
những quy định ở cấp trung ương và có thể chưa lồng ghép dự báo về BĐKH). Ở các khu vực ven biển, Sở Xây dựng cân nhắc 
nên có một vành đai cây xanh dài 150m nhưng trên thực tế nhiều đoạn khu vực ven biển có rất nhiều hồ tôm, nhà ở và các 
công trình khác. Dự án Ngân hàng Thế giới đang hỗ trợ tỉnh quy hoạch không gian ven biển. 

 Sở Xây dựng cũng đã hướng dẫn, phổ biến các luật và nghị định cũng như tập huấn về an toàn và các tiêu chuẩn và quy 
định kỹ thuật liên quan cho các huyện. Cán bộ Sở đã tiến hành kiểm tra tại chỗ về các dự án (nhưng không tiến hành giám sát 
định kỳ các dự án). Ngoài ra, Sở cũng tham gia vào quy hoạch phân vùng trên địa bàn toàn tỉnh - góp ý về các mục tiêu xây 
dựng không gian xanh, các khu vực an toàn ven sông, ven biển, kế hoạch sơ tán đối với các khu vực lân cận hay bị lũ lụt. 

 Hà Tĩnh là một trong 7 tỉnh thí điểm của một dự án nghiên cứu nhà ở thích ứng với BĐKH: mô hình nhà chống lũ và gia 
cố nhà ở chống chịu bão. Năm 2011, dự án đã giới thiệu 3 phương án nhà ở thích ứng với lũ/nhà chống lũ - với sự hỗ trợ của 
Cơ quan Pháp DWF hợp tác với Bộ Xây dựng: cụ thể nhà được xây với các cột trụ cao 3,6 m để đảm bảo sàn nhà không bị ngập 
và thiết kế thuận tiện cho thuyền cứu hộ dễ tiếp cận nhà. Đối với nhà chống chịu bão, áp dụng phương pháp néo dây thừng cố 
định với mặt đất - theo cách thường áp dụng của địa phương. 

 Chương trình 167 hỗ trợ nhà ở cho người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh, qua đó người nghèo có thể tiếp cận tài 
trợ hoặc vay vốn tín dụng để gia cố nhà ở, với gói hỗ trợ bao gồm 10 triệu từ nhà nước, và 10 triệu từ Ngân hàng Chính sách 
Xã hội. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ khoảng 1.200 nhà đã thích ứng với lũ và 1.100 nhà thích ứng với bão. Nhiều người 
dân hiện đang học làm theo các thiết kế nhà ở dạng này. Trong giai đoạn II của Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, sẽ 
có khoảng 1.200 hộ gia đình được hưởng lợi. 

8.2.2.3. Tài nguyên  

 Hà Tĩnh là một tỉnh có ngân sách hạn chế và hầu hết ngân sách được cấp từ nguồn của chính phủ. 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 sơ bộ 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 BĐKH 2011-2015 đề nghị mức ngân sách hơn 200 triệu đô la Mỹ nhưng hình như không có 
dự án nào được thực hiện. Bản cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH 2016-2020 có ngân sách tương tự, 95% trong 
tổng số được cho là dự án dựa vào 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”.   

8.2.2.4. Lỗ hổng trong Năng lực thích ứng trong một số lĩnh vực chính 

 Những ví dụ đưa ra dưới đây chỉ được lấy từ một phân ngành - ngành lâm nghiệp, làm ví dụ chỉ để minh họa một vài 
trong số các lĩnh vực cần nghiên cứu chi tiết hơn trong trường hợp cần phát triển một kế hoạch xây dựng năng lực thích ứng 
BĐKH một cách nghiêm túc. Các ngành khác cũng có những thách thức tương tự về vấn đề năng lực cơ bản, nhân sự, thiết bị, 
ngân sách, cũng như thực thi luật pháp. 

 Hà Tĩnh có một diện tích lớn rừng che phủ. Diện tích rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh bao gồm VQG Vũ Quang và KBTTN 
Kẻ Gỗ. Mỗi một khi năng lực quản lý những khu vực này một cách hiệu quả còn thiếu, thì khó để xem xét bởi tác động của 
BĐKH đòi hỏi năng lực thích ứng tương ứng và như thế sẽ gia tăng áp lực đối với việc nâng cao năng lực. 

Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và năng lực thích ứng 

 Việc thu hái bất cứ lâm sản ngoài gỗ (LSNG) nào không thuộc loài bị đe dọa được cho phép trong diện tích KBTTN Kẻ Gỗ. 
Những sản phẩm quan trọng nhất mà người dân hay thu hái là mây và lá nón (sử dụng để làm nón lá truyền thống). Tuy 
nhiên, hiện không có thông tin nào về sản lượng và giá trị của những sản phẩm này cũng như tầm quan trọng của chúng đối 
với nguồn thu nhập của người dân địa phương; hoặc số lượng người tham gia thu hái. Ngoài ra, khu bảo tồn cũng không giám 
sát mức độ phong phú và sản lượng của những loài này ở trong rừng; và không rõ việc thu hái này có mang tính bền vững hay 
không. Vì vậy, có thể kết luận rằng trong điều kiện hiện tại nguồn tài nguyên ở khu bảo tồn không được quản lý hiệu quả - đó 
là chưa tính đến những điều kiện của KBT đang thay đổi do biến đổi khí hậu. 

 Bên cạnh đó, các hoạt động trái phép đang diễn ra bao gồm lấn chiếm đất đai, khai thác gỗ trái phép và bẫy, bắt động vật 
hoang giã cũng như cháy rừng được xem là những thách thức lớn mà KBTTN Kẻ Gỗ phải đối mặt. Khu bảo tồn có tổng cộng 77 
nhân viên, gồm 40 cán bộ kiểm lâm trực tại 10 trạm kiểm lâm đóng xung quanh khu bảo tồn. Nhiệm vụ chính của các cán bộ 
kiểm lâm là tuần tra bảo vệ rừng, thực thi pháp luật. Bốn kiểm lâm mà chúng tôi thăm tại Trạm Kiểm lâm số 1 (sau chuyến đi 
đò khoảng một tiếng đồng hồ, lạnh và ướt) cho biết họ chịu trách nhiệm trực bảo vệ 6.000 ha của KBT, và họ được về nhà ở 
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thị xã/thành phố hai lần/tháng. Mặc dù cơ sở vật chất và điều kiện sống của họ rất cơ bản, họ may mắn có điện chiếu sáng từ 
tấm điện mặt trời, giúp họ xạc điện thoại di động, có tivi xem (tivi loại nhỏ). 

 Ở KBTTN Kẻ Gỗ, chương trình trồng rừng 327 đã hỗ trợ trồng keo xung quanh khu bảo tồn và sau đó dự án trồng rừng 
661 cũng hỗ trợ trồng keo nhưng đã dần được khai thác, và trồng mới bằng các loài bản địa. Khu bảo tồn cũng đã trồng làm 
giàu rừng trên diện tích 800 ha bằng các loài bản địa được nhân giống từ vườn ươm từ hạt thu hái từ rừng. 

 Một dự án JICA (2008-2018) được thực hiện ở 11 tỉnh cũng đã và đang hỗ trợ trồng làm giàu rừng bằng các loài bản địa. 
Có thể có một dự án về REDD+ hỗ trợ than sinh học từ Chương trình UN REDD nhưng chưa rõ nội dung hoạt động cụ thể. 
Trước đây, tỉnh cũng có các dự án khuyến nông nhưng đã kết thúc, như dự án Oxfam Anh hỗ trợ trồng tre. Có thể đã có dự án 
của Tổ chức phát triển Hà Lan và Chương trình Động - Thực vật Quốc tế. Nhưng BQL khu bảo tồn không nắm rõ những thành 
công và lợi ích từ các dự án này. 

 Cán bộ KBTTN Kẻ Gỗ cũng cho tư vấn biết rằng việc trồng một loài cây tràm nhập khẩu từ Úc đã giúp ổn định đất, chống 
xói mòn ở một số khu vực bờ gần hồ chứa do loài này có thể sống trong điều kiện ngập nước đến 6 tháng; vì thế có thể trồng 
tràm ngay xuống bờ hồ chứa và việc trồng Tràm đã giúp phòng chống hiện tượng sa lắng và cải thiện chất lượng nước. 

 Hiện nay trong KBTTN Kẻ Gỗ, có 1 ha rừng trồng tre lấy măng, và trưởng BQL khu bảo tồn đề xuất một phần diện tích 
của khu bảo tồn có thể phù hợp để sản xuất cây dược liệu. Ông cũng phản đối đề xuất dự án nuôi gia súc trên diện tích 1.000 
ha và dự án này đã không được phê duyệt. 

 Rõ ràng là, cải thiện công tác quản lý KBTTN Kẻ Gỗ bao gồm giảm thiểu tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác gỗ trái 
phép và bẫy, bắt động vật hoang dã, giúp gia tăng tính chống chịu của rừng với biến đổi khí hậu bằng cách giảm hoặc xóa bỏ 
những căng thẳng khác không do các yếu tố khí hậu. Một khu rừng được quản lý tốt hơn, với nhiều thành phần loài đa dạng 
hơn, tái tạo một cấu trúc rừng nhiều tầng tự nhiên hơn sẽ tăng cường bảo vệ đất, giảm rửa trôi, xói mòn và sạt lở đất, tất cả 
đều góp phần cải thiện chức năng dịch vụ của khu vực lưu vực - điều này rất quan trọng trong bối cảnh dự báo lượng mưa sẽ 
tăng lên vào mùa mưa. Kiểu rừng như thế này sẽ phát triển mạnh hơn để chống chọi với các cơn bão nghiêm trọng hơn, và 
giảm được nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng trong bối cảnh số ngày nắng dự báo sẽ ngày càng tăng trong tương lai. Một khu 
rừng đa dạng hơn sẽ hỗ trợ cho nhiều loài động vật hoang dã và sẽ tăng tính hấp dẫn của điểm đến du lịch. 

Các tiêu chuẩn năng lực đối với các công việc ở khu bảo tồn, vườn quốc gia 

 Cả KBTTN Kẻ Gỗ và VQG Vũ Quang là các dạng khu bảo tồn được quốc tế công nhận. Thông qua quy trình phối hợp giữa 
thành viên các nước ASEAN và trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học khu vực ASEAN, các bên đã nỗ lực xác định các loại công 
việc điển hình cần thiết đối với tất cả các hình thức khu bảo tồn và từ đó xây dựng các tiêu chuẩn công việc đối với mỗi vị trí 
công việc này. Appleton (2003) đã khuyến nghị về các kỹ năng và kiến thức cần thiết cần có đối với 24 loại công việc chính ở 
các khu bảo tồn, được chia thành 17 loại công việc kỹ thuật và 5 loại công việc trình độ cao. Báo cáo khuyến nghị này đưa ra 
nội dung chi tiết của tất cả các tiêu chuẩn và hướng dẫn sử dụng đối với mỗi loại công việc cụ thể.  

 Các tiêu chuẩn được xây dựng nhằm hỗ trợ các cấp quản lý khu bảo tồn, các tổ chức giáo dục và đào tạo và các dự án bảo 
tồn nhằm cải thiện công tác phát triển nguồn nhân lực, khả năng làm việc của cán bộ và phục vụ mục đích tập huấn. Các tiêu 
chuẩn được xây dựng dựa trên rà soát các thực tiễn tốt nhất ở trong khu vực và được điều chỉnh theo yêu cầu sử dụng nhằm 
đáp ứng các yêu cầu của mỗi quốc gia, phục vụ công việc tập huấn và phát triển. Một kiến nghị chính của cuộc họp khu vực 
Đông Nam Á lần thứ ba của Ủy ban thế giới IUCN về các khu bảo tồn (tổ chức ở Manila vào tháng 4/2003) là áp dụng và vận 
dụng các tiêu chuẩn này cho các khu bảo tồn trong khu vực.  

 Dựa trên các chuyến đánh giá nhanh trong một ngày đối với cả VQG Vũ Quang và KBTTT Kẻ Gỗ, tư vấn nhận thấy các tiêu 
chuẩn nói trên chưa được áp dụng một cách hiệu quả ở hai khu bảo tồn này. Ngoài ra, các tiêu chuẩn được xây dựng từ năm 
2003 không còn phù hợp để giải quyết vấn đề liên quan đến BĐKH và năng lực nhân sự của các KBT; vì vậy việc áp dụng cần 
được thực hiện và cập nhật về nội dung BĐKH. 

Quản lý cháy rừng  

 Với mùa xuân nóng hơn, khô hơn và dài hơn, trong khi mùa hè đến sớm, cháy rừng ở Hà Tĩnh sẽ là trở thành một vấn đề 
ngày càng nghiêm trọng hơn. Do tỉnh có diện tích rừng rất lớn, vấn đề quản lý cháy rừng cần được xem xét một cách nghiêm 
túc. Trong khi chưa có một đánh giá cụ thể nào về công tác quản lý cháy rừng ở Hà Tĩnh thuộc một phần của Đánh giá tác 
động môi trường, chúng ta có thể xem xét một số quan tâm chung về năng lực quản lý cháy rừng từ các nghiên cứu cấp quốc 
gia ở Việt Nam. 

 Theo Kauffman và cộng sự, 2007, công tác quản lý cháy rừng ở Việt Nam vẫn còn kém hiệu quả, với những lý do chính 
được đưa ra như sau:  

• Thiếu một hệ thống quản lý chặt chẽ đối với công tác phòng cháy và chữa cháy rừng ở tất cả các cấp. Hướng dẫn 
chương trình phòng cháy và chữa cháy rừng vẫn còn thiếu do không có các thông tin cập nhật và chính xác, thiếu 
phương tiện giao thông, cơ sở vật chất và vật dụng khác. Các cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh và trung ương thực hiện 
chức năng của mình để dự báo nguy cơ cháy rừng, cảnh báo và phát hiện. Tuy nhiên, họ không đủ nguồn tài chính, 
thiết bị, cơ sở vật chất theo dõi/giám sát và thiếu tập huấn và đào tạo tập trung. Ngoài ra, số liệu thu thập để tính 
toán mức độ nguy cơ cháy rừng không đủ đại diện cho sự đa dạng của các khu vực và tiểu khu vực cụ thể trong cả 
nước. Hơn nữa, phương pháp luận khoa học thiếu sự chặt chẽ cần thiết để tính toán mức độ nguy cơ cháy rừng cụ 
thể trên hiện trường. Hiện nay, hệ thống chỉ có khả năng dự báo nguy cơ cháy rừng trên diện rộng. Hiện chưa có 

công nghệ xác định vị trí cháy rừng thông qua hình ảnh vệ tinh “các điểm nóng” để phát hiện sớm và kiểm soát.    

• Mặc dù luật phòng cháy và chữa cháy rừng có hiệu lực, nhưng đội chữa cháy chuyên nghiệp vẫn chưa được thành 
lập. Lực lượng bảo vệ rừng chịu trách nhiệm phòng cháy chữa cháy rừng, tuy nhiên, lực lượng này ở quy mô nhỏ và 
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manh mún không đủ trình độ và năng lực. Chi cục Kiểm lâm của tỉnh chưa được đầu tư ngân sách để xây dựng lực 
lượng cứu hỏa chuyên nghiệp.  

• Điều  phối là không nhất quán và kém hiệu quả giữa đội phòng chống cháy và các hướng dẫn là không phù hợp. 
Người dân chưa hài lòng giữa cơ chế thực hiện và cơ chế điều phối. Mặc dù lực lượng bảo vệ rừng rất đông nhưng 
họ thiếu chuyên nghiệp và chức năng của họ trong phòng chống cháy là chưa hiệu quả. 

Quản lý chế biến gỗ ở Hà Tĩnh 

 Hà Tĩnh có 509 cơ sở chế biến gỗ, nhưng chỉ 195 cơ sở có giấy phép hoạt động, còn lại 314 cơ sở (62%) hoạt động không 
có giấy phép. Ngoài ra, các cơ sở chế biến gỗ quy mô nhỏ cấp hộ gia đình không đăng ký hoạt động và không được quản lý. Các 
cơ sở chế biến gỗ thường đóng ở gần khu vực rừng: nguồn gỗ được mua từ thị trường địa phương tự do, nơi mà gỗ được khai 
thác trái phép từ rừng tự nhiên cũng có thể đưa vào chuỗi cung ứng. 

 Những con số này cho thấy năng lực chính quyền trong quản lý chế biến gỗ khá hạn chế. Với áp lực lên rừng ngày càng 
tăng do biến đổi khí hậu, nhu cầu thực thi bảo vệ rừng tốt hơn, đảm bảo tính hợp pháp của gỗ tham gia vào chuỗi cung ứng, và 
theo dõi lượng gỗ từ các loài bản địa được chế biến phù hợp với khai thác hợp pháp có nguồn gốc, tất cả sẽ trở nên ngày càng 
quan trọng. 

8.3. Thảo luận  

 Điều khoản tham chiếu ban đầu và lịch góp ý cho nghiên cứu này không đưa ra quy mô về kiểm tra năng lực thích ứng 
tập trung. Tầm quan trọng của vấn đề chỉ nảy sinh trong quá trình nghiên cứu và nay được tìm hiểu càng sâu càng tốt. Thay vì 
sử dụng một phương pháp có tính hệ thống, việc tìm hiểu này nghiên cứu tổng quan chung về chính sách và các văn bản liên 
quan, phỏng vấn bán cấu trúc một số người cung cấp thông tin chính, chủ yếu là cán bộ Sở NN&PTNT và Sở TN&MT, cũng như 
các sở, ban ngành quan trọng khác, kinh nghiệm của nhóm và quan sát. Vì vậy, những nhận định ở đây nên được xem là tạm 
thời và sẽ được tiến hành một nghiên cứu sâu hơn, và trên cơ sở đó sẽ có một chương trình nâng cao năng lực cụ thể.  

 Dựa trên phân tích ở trên, có thể thấy một số điểm mạnh và điểm yếu trong “năng lực thích ứng” của chính quyền tỉnh 
Hà Tĩnh. Tỉnh có kiến thức và hiểu biết phù hợp về BĐKH và thích ứng dựa vào hệ sinh thái, nhưng có ít cán bộ chuyên tâm về 
BĐKH, tập huấn thi thoảng mới được tổ chức và tập trung vào các vấn đề cụ thế, vì vậy, kiến thức và hiểu biết về BĐKH của 
hầu hết cán bộ chưa được toàn diện. Ngoài ra, với thực tế thuê ngoài thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật, và nguồn vốn hạn chế của 
các dự án, thì kiến thức đưa vào thực tiễn chưa đủ để mang lại hiểu biết thực tếvà cơ hội để sáng tạo/cải tiến. Do vậy, tỉnh vẫn 
còn quá coi trọng các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng để giải quyết các vấn đề về BĐKH.   

 Cụ thể, ngành nông nghiệp, được tổ chức tốt và các dịch vụ khuyến nông của tỉnh có thể tạo ra thay đổi trong dân khá 
nhanh, điều chỉnh lịch mùa vụ, giống cây trồng và thậm chí là các loại giống cây trồng theo mùa. Nhưng hiện chưa rõ những 
thông điệp điều chỉnh này liên quan đến các dự báo thời tiết của tỉnh và khu vực như thế nào. Hơn nữa, nhiều quyết định 
thích ứng BĐKH được đưa ra ở cấp trung ương, và việc chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc có thể dẫn đến việc theo đuổi các 
kiến nghị ít phù hợp ở cấp địa phương, hoặc đồng loạt tuân theo một số ý tưởng phát triển bất chợt từ trên xuống mà thiếu đi 
tính thích ứng vào từng điệu kiện cụ thể ở mỗi địa phương. Trên thực tế, người dân vẫn tuân theo phong trào phát triển nông 
thôn đối với phương pháp “một làng một sản phẩm”. Bối cảnh BĐKH đòi hỏi các địa phương phải đa dạng hóa sinh kế và 
phương pháp tiếp cận này cần phải cân nhắc lại một cách nghiêm túc.   

 Mặc dù tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều kế hoạch và sáng kiến khác nhau về thích ứng BĐKH (cụ thể hơn là thích ứng BĐKH dựa 
vào hệ sinh thái) nhưng các nội dung này vẫn chưa được lồng ghép và các kế hoạch kinh tế - xã hội. Vì vậy, thiếu sự điều phối 
và có thể thấy mức độ “tư duy bó hẹp/thiếu hợp tác, dẫn đến kết quả là, các hành động trong một lĩnh vực có thể làm nảy sinh 
vấn đề đối với sự thích ứng ở các lĩnh vực khác do thiếu sự hợp lực giữa các ban ngành liên quan. Điều này được nhận thấy 
trong hai lĩnh vực lâm nghiệp và cấp nước ở khu vực hạ du trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Việc trồng lâm nghiệp có chu kỳ kinh 
doanh ngắn ở lưu vực các hồ chứa quan trọng có thể gây xói lở đất, dẫn đến hiện tượng sa lắng ở các hồ chứa. Tương tự, sự 
điều tiết dòng chảy các con sông để cấp nước thủy lợi và kiểm soát lũ lụt làm giảm đáng kể lưu lượng nước sông, làm tăng 
nguy cơ xâm nhập mặn và làm xuống cấp rừng ngập mặn - là khu vực bãi đẻ của nhiều loài thủy sản quan trọng.     

 So với điều kiện chung của tỉnh, năng lực thích ứng của các hệ sinh thái xã hội (HSTXH) khác nhau thì khác nhau. Điều 
này phản ánh nhiều ưu tiên của chính quyền trung ương và tỉnh đối với các mặt hàng cụ thể sản xuất trong một HSTXH. Tình 
trạng khá nghèo của địa bàn cũng phản ánh “năng lực thích ứng” liên quan đến các HSTXH khác nhau. Nghèo đói có liên quan 
đến vị trí địa lý và dân số. Ví dụ, HSTXH của các xã nằm ở khu vực hạ du tương đối khá có những lợi thế liên quan đến năng 
lực: điều kiện giao thông, thông tin liên lạc, dịch vụ, giáo dục và y tế tốt hơn. Vì vậy, các yếu tố chính của năng lực thích ứng 
của người dân ở những khu vực này, như kiến thức, tài nguyên, năng lực sáng tạo, các tổ chức địa phương đều có khả năng 
mạnh hơn.    

 Hệ sinh thái xã hội - canh tác lúa vùng đồng bằng hạ du có thể có năng lực thích ứng tốt nhất “trên địa bàn tỉnh” vì lúa là 
thực phẩm chủ lực của quốc gia, là cơ sở sinh kế cho một phần lớn dân số, và là một cây trồng xuất khẩu quan trọng, và đã 
được đầu tư nhiều trong các năm qua. Hệ thống khuyến nông được đều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của cây trồng này và 
tác động của BĐKH liên quan đến các hiện tượng như hạn hán, xâm nhập mặn đã được chính quyền, nhà tài trợ và các tổ chức 
phi chính phủ rất quan tâm.   

 Lấy một ví dụ khác về một hệ thống canh tác kết hợp ở khu vực đồi núi - HTSTXH 5d. Ví dụ ở xã Hương Trạch, huyện 
Hương Khê, có khoảng 2.000 hộ dân sinh sống với gần khoảng 8.000 người với chỉ trên 10.000 ha đất rừng và đất nông 
nghiệp; trong số này 5.871 ha là diện tích rừng đặc dụng thuộc KBTTN Kẻ Gỗ, 2.800 là diện tích rừng phòng hộ và 1.066 ha là 
diện tích rừng sản xuất. Năng suất canh tác đạt khoảng 460 ha ngô lạc và khoai lang và 150 ha ruộng sản xuất hai vụ lúa/năm. 
Ngoài ra, 280ha bưởi và 100 ha cam được trồng mỗi năm. Vườn cây ăn quả mang lại lợi nhuận cao nhất trong số các lĩnh vực 
nông nghiệp khác ở khu vực này. Trong kế hoạch phát triển, xã đưa ra mục tiêu tăng diện tích cam và bưởi. Tuy nhiên, trong 
những năm gần đây, hạn hán ngày càng trở nên nghiêm trọng, tác động không chỉ đến cây ăn quả mà còn ảnh hưởng đến diện 
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tích canh tác lúa và cấp nước sinh hoạt. Đồng thời, vào mùa mưa, lũ quét ngày càng nghiêm trọng hơn và các đợt rét đậm, rét 
hại vào mùa mưa ngày càng nặng hơn. Vì vậy, khi xem xét năng lực thích ứng, chúng ta phải đặt câu hỏi liệu kế hoạch phát 
triển KTXH của xã và tư vấn dịch vụ khuyến nông của Sở NN&PTNT đã cân nhắc kỹ các vấn đề ảnh hưởng do hạn hán, lũ lụt 
và các đợt rét đậm, rét hại ngày càng nghiêm trọng đến cây ăn quả; và Sở đã xác định các loài cây và giống phù hợp nhất trong 
các điều kiện khí hậu trong tương lai chưa; hay đây chỉ là một quyết định ngắn hạn dựa vào suy nghĩ cho rằng cây ăn quả 
mang lại thu nhập tốt hơn. 

 Đối với trồng lúa ở khu vực này, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) đã hỗ trợ một mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI, với 
quy mô 3,3 ha thuộc ruộng của 25 hộ có đủ nước tưới. Mô hình này kết hợp giảm sử dụng phân bón hóa học, tăng sử dụng 
phân chuồng. Đồng thời, cây giống các loài gỗ bản địa cũng được được cung cấp cho rừng trồng, bao gồm 4.200 cây Lim 
(Fabaceae), Giổi (Magnoliaceae), Vàng tâm (Manglietia fordiana), và 1.200 cây dược liệu mộc hoa trắng (Holarrhrena 
antidysenteria). 

8.4. Kết luận và khuyến nghị  

 Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã có nền tảng “năng lực thích ứng” để ứng phó với BĐKH, nhưng năng lực thích ứng cần phải 
phát triển hơn nữa. Một số điều kiện chính thúc đẩy cơ hội để phát triển thành công năng lực thích ứng như sau: 

• Sử dụng các khung từ các sáng kiến quốc tế (cụ thể của Ủy ban liên Chính phủ về BĐKH);   

• Cam kết của Trung ương về thực hiện các chính sách và cải thiện hiệu quả hoạt động; 

• Xác định các đơn vị/tổ chức/cá nhân điển hình của địa phương để làm tác nhân xúc tác tạo sự thay đổi thực sự; 

• Tiến hành đánh giá nhu cầu mục tiêu;    

• Chú trọng đến tất cả ba phương diện năng lực (cá nhân-tổ chức-môi trường thuận lợi); 

• Chú trọng đến cả năng lực kỹ thuật và khả năng hoạt động;  

• Kết hợp các hình thức can thiệp;  

• Áp dụng các phương pháp tập huấn hợp lý với phương pháp sư phạm phù hợp;  

• Áp dụng các phương pháp tiếp cận trung hạn đến dài hạn;  

• Tạo các mạng lưới để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm;  

• Trung ương tiếp thu những thay đổi để đưa vào các ưu tiên, hệ thống và quy trình của mình; 

• Phân bổ ngân sách mang tính chiến lược; 

• Xây dựng phương pháp tiếp cận gia tăng từ phản hồi của các giai đoạn trước;   

• Giám sát và đánh giá kết quả và tác động. 

 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 trường thuận lợi” cho thích ứng biến đổi khí hậu hiện đã sẵn sàng cho cấp tỉnh tại Hà Tĩnh. 

 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.  

 Khuyến nghị: cần khẩn cấp nâng cao nhận thức của Chính phủ về tầm quan trọng của các vấn đề biến đổi khí hậu và sự 
cần thiết phải định hướng lại các chiến lược phát triển cho phù hợp. Một bước quan trọng là lồng ghép các hành động biến đổi 
khí hậu, gồm các dự án của cá nhà tài trợ vào Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội của tỉnh. Một bước quan trọng khác là xây 
dựng các kế hoạch sử dụng đất thống nhất sự giữa các ngành kinh tế khác nhau, giúp xử lý tính dễ 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 của Việt Nam theo chiều dọc nghĩa là hầu hết các can thiệp đối với vấn đề biến đổi khí hậu xuất phát từ 
trung ương, đặc biệt là Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT. Có một số can thiệp mang tính sáng tạo đổi mới - xuất phát từ nghiên 
cứu và phát triển, nhưng còn lại hầu hết là các giải pháp cơ sở hạ tầng cứng “như thường lệ”. Do vai trò của tỉnh chủ yếu là 
hưởng ứng các sáng kiến của trung ương áp dụng tại cấp địa phương, hoặc triển khai các hướng dẫn và có xu hướng chờ đợi 
hướng dẫn, nên làm giảm phạm vi đổi mới và hành động tự chủ của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ chính của 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 BĐKH 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.   

 Kiến thức: thích ứng có tồn tại ở tỉnh Hà Tĩnh - 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.   

 Khuyến nghị: tất cả các dự án biến đổi khí hậu thuê các chuyên gia tư vấn cần có sự tham gia tích cực của các cán bộ sở 
ban ngành của tỉnh với vai trò là thành viên nhóm.  

 Khuyến nghị: tất cả các sở ban ngành cần một lực lượng nòng cốt nhỏ các cán bộ được đào tạo tốt dành toàn bộ thời gian 
cho các vấn đề biến đổi khí hậu, cũng như các cán bộ nói chung được cung cấp thông tin đầy đủ, để đảm bảo điều phối các 
hành động biến đổi khí hậu hiệu quả. Phối hợp cùng với các nhà đầu tư chính, xây dựng chương  trình đào tạo toàn diện về 
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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 tính dễ 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).  

 Khuyến nghị: đối với thích ứng dựa vào hệ sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu nói chung, năng lực thích ứng thể hiện 
một nhóm các năng lực quan trọng - và cần được xây dựng và tăng cường ở tất cả các cấp. Cần tập trung vào năng lực thích 
ứng chứ không chỉ đơn giản là hành động thích ứng và ở cấp tỉnh thì cần thực hiện công việc ở cả bốn lĩnh vực: xây dựng kiến 
thức thực sự, đổi mới và các thể chế hiệu quả, được hỗ trợ bởi nguồn lực đầy đủ.   

 Mục tiêu của báo cáo này đã tập trung vào vấn đề năng lực thích ứng. Nghiên cứu này rất sơ khai và cần thêm nhiều 
thông tin để thiết kế sự ứng phó phù hợp đang thiếu. Hi vọng rằng nghiên cứu chi tiết hơn sẽ được thực hiện và có nỗ lực lớn 
hơn để nâng cao năng lực thich ứng tại Hà Tĩnh.   
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giới. 

UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2014. Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2014 và kế hoạch 2015. 

Cục Thống kê Hà Tĩnh, 2014. Niên giám Thống kê Hà Tĩnh 2013. 

UBND tỉnh Hà Tĩnh 2015. Báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 2011-2015. 

Ban Miền núi Dân tộc - UBND tỉnh Quảng Bình 2008. Sổ tay về các nhóm dân tộc thiểu số. 
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Phụ lục 8.I: BỐI CẢNH KHÁI NIỆM CỦA THÍCH ỨNG VÀ NĂNG LỰC THÍCH ỨNG 

1. Thích ứng 

 Thích ứng có thể được định nghĩa là:  

“Việc điều chỉnh các hệ thống tự nhiên hoặc nhân tạo để đáp ứng với các tác động khí hậu thực tế hoặc dự kiến hoặc các hiệu 
ứng của chúng, nhằm giảm thiểu các tác hại hoặc khai thác các cơ hội mang lại lợi ích. Thích ứng là một quá trình và không 
phải là một kết quả."(GIZ/WRI, 2011).   

 Thích ứng là một quá trình bởi vì biến đổi khí hậu là không ngừng và do đó việc thích ứng với nó cũng luôn tiếp diễn 
không ngừng; và vì vậy không có kết quả nào là cuối cùng cả. Mặc dù quá trình thích ứng cá nhân có thể có một kết thúc trạng 
thái trong tâm trí, điều này chỉ có thể là một trạng thái tạm thời, và thay đổi hơn nữa là điều tất yếu trong tương lai. Sự không 
chắc chắn là thuộc tính cố hữu trong việc thích ứng, cũng giống như biến đổi khí hậu vậy, và do đó "năng lực để thích nghi", 
hoặc tiếp tục điều chỉnh luôn rất quan trọng nhất.   

 Thích ứng thường bị nhầm lẫn với "khả năng phục hồi", nhưng trong khi thích ứng là một quá trình thay đổi, thì khả năng 
phục hồi lại là một đặc điểm hoặc điều kiện của một hệ thống. 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 các quá trình phát triển cũng đòi hỏi con người 
phải áp dụng các biện pháp thích ứng phù hợp. Quan trọng hơn, để tăng cường hiệu quả thích ứng, cần thiết phải làm rõ các 
vấn đề không liên quan đến khí hậu có tác động tiêu cực đến quá trình phát triển. Đó chính là những "nguyên nhân cơ bản của 
sự tổn hại", như thảo luận dưới đây (xem hình 8.5). Một ví dụ đó là nỗ lực áp dụng các giải pháp thích ứng dài hạn trong 
ngành thủy sản, trong khi các nguồn tài nguyên đang bị suy thoái bởi đánh bắt quá mức và ô nhiễm. Tốt hơn, là các biện pháp 
thích được tích hợp (lồng ghép) trong quá trình phát triển: điều này thể hiện đúng "năng lực thích nghi". 

 Nỗ lực thích ứng thường bị theo sát bởi sự không chắc chắn vốn có trong các mô hình dự báo sự thay đổi khí hậu. Theo 
đó, thường được biết đến là các chiến lược thích ứng khí hậu "không hối tiếc": thực hành luôn có lợi ngay cả trong trường 
hợp không có sự thay đổi khí hậu, và các chi phí cho quá trình thích ứng thường tương đối thấp so với kết quả của quá trình 
thích ứng. Ở nhiều nơi, việc thực hiện chiến lược "không hối tiếc" đã bước đầu mang lại hiệu quả trong cả chiến lược thích 
ứng dài hạn. Một trong những biện pháp đó là nhân rộng trở lại sử dụng nước ngầm để ổn định hơn, hoặc chuyển đổi từ một 
loại cây trồng sang các các loại cây trồng khách có năng suất như nhau nhưng ít nhạy cảm hơn. 

 Thích ứng rất phức tạp. Hình 8.5 chỉ ra bốn yếu tố quyết định quan trọng của quá trình thích ứng, cơ bản là "ai, cái gì, 
làm thế nào và tại sao" của sự thích nghi, mỗi yếu tố cần được xem xét ở nhiều khía cạnh khi đánh giá khả năng thích ứng và 
xây dựng các biện pháp can thiệp thích ứng cụ thể.  
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HÌnh 8.5: Các khía cạnh và yếu tố quyết định thích ứng 

 

 Điều này giúp giải thích vì sao các biện pháp thích ứng thường có nhiều hình thức khác nhau: thích ứng biến đổi khí hậu 
thông thường thường tập trung vào cơ sở hạ tầng quy mô lớn nhằm làm giảm sự tiếp xúc với các tác động của khí hậu; thích 
ứng cộng đồng tập trung toàn diện vào những thách thức cụ thể của khí hậu địa phương và chủ yếu là huy động các giải pháp 
địa phương, nhằm khai thác các hệ sinh thái tự nhiên và dịch vụ để giải quyết các vấn đề cụ thể về 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. Năng lực thích ứng  

 Năng lực thích ứng được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Xét trong điều kiện chung, nó được định nghĩa là: “Năng 
lực của một hệ thống để thích ứng nếu môi trường nơi hệ thống tồn tại thay đổi”. 

 Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nó được được nghĩa là: “Tiềm năng hoặc khả năng của một hệ thống để thích ứng (hoặc 
thay đổi đề phù hợp hơn) với yếu tố khí hậu và ảnh hưởng của nó” (Smit và cộng sự, 1999)31. 

 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 tính dễ 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.    

                                           
31 http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=650 
 

http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=650


Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

162 

 

Hình 8.6: Năng lực thích ứng trước Đánh giá tính tổn thương BĐKH cho EbA 

 

Nguồn: Trích dẫn từ GIZ, Adelphi và EURAC 2013, dựa vào Ủy ban liên Chính phủ về BĐKH 2007 

 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 viẹc 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 tính dễ tổn thương ví dụ năng lực thích ứng của con 
người.   

Năng lực thích ứng của loài và hệ sinh thái 

Một số đánh giá EbA “năng lực thích ứng” của loài và hệ sinh thái (Tuấn và cộng sự, 2012)32. 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 3 mức độ được xác định: Đối với loài, tiềm năng được xác định bởi tính đa 

dạng nguồn gen; đối với hệ sinh thái, nó được xác định bằng tính đa đa dạng sinh học và khả năng bổ sinh của loài; và đối với 

cảnh quan hoặc quần xã sinh vật, nó được xác định bằng sự tồn tại của nhiều hệ sinh thái và sự kết nối và phạm vi của chúng.   

 Các loài khác nhau, với đặc điểm di truyền khác nhau sẽ có “vùng an toàn” khác nhau tùy theo điều kiện khí hậy 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 6, 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 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 

                                           
32 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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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 khác 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.  

 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 8.2.  

 Có lẽ yếu tố quan trọng nhất trong việc định hình năng lực thích ứng của các 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 chính33. Những tài sản này 
được mô tả trong hình 8.7 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, tính dễ tổn thương với biến đổi khí hậu, nghèo đói và những khó khăn của phụ nữ các các nhóm dễ bị tổn thương 
khác. 

                                           
33 Tham khảo DFID Tờ hướng dẫn sinh kế bền vững đối với các tài sản sinh kế http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0901/section2.pdf 

http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0901/section2.pdf
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Hình 8.7: Tài sản/Vốn sinh kế 

 Vốn con người 
Sức khỏe và khả năng của con người 
để làm việc, kiến thức và kỹ năng đạt 
được qua sự đúc rút kinh nghiệm và 
quan sát, bổ sung cho vốn con người. 
Giáo dục có thể giúp cải thiện năng 
lực con người để sử dụng các tài sản 
đang có một cách tốt hơn, và tạo ra 
những tài sản và cơ hội mới 

 

Vốn xã hội 
Cách mà con người làm việc với nhau, 
trong gia đình và trong cộng đồng, là 
một yếu tố quan trọng cho sinh kế hộ 
gia đình. Tại nhiều cộng đồng, các hộ 
gia đình khác nhau được liên kết với 
nhau bởi các trách nhiệm xã hội, trao 
đổi qua lại, sự tin cậy và hỗ trợ lẫn 
nhau, tất cả đều có vai trò quan trọng, 
nhất là trong những giai đoạn khó 
khăn. Vốn xã hội, có thể hiểu rằng, là 
những hình thức của năng lực sinh kế 
hộ gia đình 
 

 
 
 
 
 
 

Tài sản sinh kế 

Vốn tự nhiên 
Đối với những người sống ở nông 
thôn, vốn tự nhiên bao gồm các tài 
sản như đất, nước, rừng và vật nuôi, 
những thứ quan trọng để tạo ra lương 
thực và thu nhập. Những phương 
thức mà con người tiếp cận vốn tự 
nhiên như quyền sở hữu, thuê, sử 
dụng chung,... cần được xem xét đến 
các điều kiện của tài nguyên, sản 
lượng của chúng và cách chúng thay 
đổi theo thời gian. 

Vốn vật chất 
Vốn vật chất bao gồm các công cụ và 
thiết bị, cũng như cơ sở hạ tầng 
(đường, cảng, bến bãi, các dịch vụ đi 
kèm của chợ). Tiếp cận với những 
thành phần này, cũng như những 
hình thức khác của cơ sở hạ tầng, như 
dịch vụ cung cấp nước và chăm sóc 
sức khỏe, sẽ có ảnh hưởng đến khả 
năng của con người để đạt được sinh 
kế đầy đủ. 

Vốn tài chính 
Vốn tài chính sẵn có cho các hộ gia 
đình nông thôn có thể có từ việc 
chuyển đổi sản phẩm sang giá trị tiền 
tệ để đảm bảo được sự thiếu hụt sản 
phẩm trong giai đoạn nhất định, hoặc 
để đầu tư các hoạt động khác. Giá trị 
tài chính có thể được sử dụng dưới 
dạng tín dụng chính thức hoặc không 
chính thức để bổ sung vốn tài chính 
cho hộ gia đình 

 

 

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 nhưng hiểu biết về tầm quan trọng của hệ sinh 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 

http://www.fao.org/docrep/006/y5084e/y5084e04.htm
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mới. Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều hiện tượng khí hậu cực đoan trong nhiều thế kỷ qua do đó càn 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 tính dễ 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.  

2. "Thích ứng thành công" là 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 vè tài chính, vật chất và con người (Smit và cộng sự, 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). 

3. Xây dựng năng lực thích ứng  

 Như đã thảo luận ở trên, câu hỏi “ai thích ứng” và “năng lực thích ứng của ai” rất quan trọng. Trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu, hiểu theo nghĩa rộng, thì tất cả mọi người, toàn xã hội, đơn vị tư nhân và chính phủ cần có năng lực thích ứng, nhưng bản 
chất của năng lực thích ứng của từng nhóm đối tượng sẽ có sự khác biệt.   

 Giản đồ của CARE sẽ giúp chúng ta hiểu được xây dựng năng lực thích ứng:  

• Những hành động để giải quyết nguyên nhân của tính dễ tổn thương cũng như nghèo đói bao gồm 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 
dựa vào 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 tính dễ tổn thương và xây dựng năng 
thương từ đó thực hiện các hoạt động can thiệp và đảm bảo tính bền vững của những hoạt động thích ứng trong thời gian dài.   
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CHƯƠNG 9  ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC HỆ SINH THÁI XÃ HỘI ƯU 
TIÊN CỦA HÀ TĨNH 

9.1. Giới thiệu  

 Trong chương này, chúng tôi trình bày các kết quả cuối cùng của việc đánh giá tính dễ tổn thương cấp tỉnh cho thích ứng 
dựa vào hệ sinh thái ở Hà Tĩnh. 10 trong số 33 hệ sinh thái xã hội ở Hà Tĩnh đã được phân tích chi tiết hơn về các dịch vụ hệ 
sinh thái chung của chúng và tính dễ tổn thương biến đổi khí hậu - ở cấp tỉnh. Chúng được liệt kê trong bảng 9.1. Các phương 
pháp đánh giá này được mô tả, và kết quả thảo luận, với đầy đủ chi tiết của các phân tích được cung cấp trong Phụ lục.    

 Việc đánh giá được xây dựng đặc biệt dựa trên những thông tin được cung cấp trong chương 5, trong đó các HSTXH của 
Hà Tĩnh đã được xác định, lập bản đồ, ưu tiên và được mô tả. Chương 6 và 7 kiểm tra bối cảnh biến đổi khí hậu của Hà Tĩnh và 
chương 8 là năng lực thích ứng cấp tỉnh ở Hà Tĩnh. 

Bảng 9.1: Mười hệ sinh thái xã hội ưu tiên ở Hà Tĩnh 

Xếp loại Mã HSTXH Tên các hệ sinh thái xã hội 
1 8a Cơ sở hạ tầng quản lý nước của doanh nghiệp và nhà nước (đập, cống ngăn mặn, kênh thủy lợi) 
2 8h Khu dân cư nông thôn và đô thị, công nghiệp, dịch vụ 
3 PA1+2 Rừng đặc dụng quản lý bởi Nhà nước (VQG Vũ Quang, KBTTN Kẻ Gỗ) 
4 3a Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước tại đồng bằng có tưới tiêu 

5 3b 
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước, hoa màu và cây ở khu vực chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng và 
khu vực đồi núi  

6 FPMB 1+2 Ban quản lý rừng phòng hộ: rừng lá nhiệt đớ > 700m và lá ẩm nhiệt đới < 700 m 
7 8e Các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế do nhà nước quản lý (ven biển, Vũng Áng) 
8 2b Hộ gia đình người Kinh và người dân tộc trồng trọt và trồng rừng 

9 2d 
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa tại thung lũng trong đất liền + trồng cây (thông, keo, cam quýt, cao su, 
chè) 

10 6d Người Kinh nuôi tôm thương mại trên cát 

9.2. Đánh giá dịch vụ hệ sinh thái và tính dễ tổn thương đối với các khuyến nghị EbA khuyến nghị cho 10 HSTXH ưu tiên 

9.2.1 Đánh giá hệ sinh thái dịch vụ   

 Mục đích của việc đánh giá dịch vụ hệ sinh thái là để xác định các dịch vụ quan trọng trong mỗi HSTXH, hiểu được trạng 
thái hoặc điều kiện của dịch vụ này và cuối cùng xem mức độ mà các dịch vụ này có thể được phục hồi, để giúp các bên liên 
quan của HSTXH đó hoặc HSTXH lân cận thích ứng biến đổi khí hậu. Rõ ràng bản chất và tầm quan trọng của các dịch vụ hệ 
sinh thái là rất cụ thể. Như vậy, ở cấp tỉnh này, việc đánh giá chỉ có thể được chung chung và định tính, dựa trên một sự hiểu 
biết chung của HSTXH. Nó được dựa chủ yếu vào các đánh giá chuyên môn của đội ngũ tư vấn và nghiên cứu tài liệu để thông 
tbáo và giúp hướng dẫn đánh giá cụ thể tại địa phương chi tiết hơn.   

 Phân tích được cấu trúc xung quanh một phiên bản sửa đổi của Phân loại chung quốc tế cho các dịch vụ hệ sinh thái 
(CICES) được phát triển thông qua Cơ quan Môi trường châu Âu. Việc đánh giá cố gắng trả lời câu hỏi sau đây cho mỗi 
HSTXH:  

• Dịch vụ hệ sinh thái nào mà HSTXH này phụ thuộc? 

• Dịch vụ này tạo ra ở đâu?  

• Nó quan trọng như thế nào (những gì và tại sao), trên thang điểm từ 1 (ít quan trọng nhất) - 5 (quan trọng nhất)?  

• Trong điều kiện nào dịch vụ hệ sinh thái này trên thang điểm từ 1-5 (so với một hệ sinh thái nguyên vẹn giả 

thuyết)?   

• Những dịch vụ hệ sinh thái mà HSTXH này cung cấp cho HSTXH khác?  

 Nhìn chung, HSTXH rừng đặc dụng được tìm thấy là khu vực lớn nhất của các hệ sinh thái tự nhiên khỏe mạnh, và các 
nhà cung cấp lớn nhất của các dịch vụ hệ sinh thái. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp và điểu tiết các nguồn 
cung cấp nước mà nhiều người dân và các hoạt động ở hạ lưu phụ thuộc. Các công ty lâm nghiệp và Ban quản lý rừng phòng 
hộ cũng đang quản lý một diện tích lớn rừng tự nhiên (cũng như rừng trồng) cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng cho 
vùng hạ lưu. Tất cả các HSTXH khác đại diện cho khu vực trong đó các hệ sinh thái tự nhiên ban đầu đã bị điều chỉnh hoặc 
chuyển đổi - một số trong số họ có thể có một số thành phần nhỏ của các hệ sinh thái tự nhiên còn lại - như rừng ngập mặn, 
rừng tràm, nhưng đây là những dải rừng cơ bản còn lại. Trong những trường hợp này, điều quan trọng là phải hiểu những gì 
các dịch vụ hệ sinh thái các mà hệ sinh thái xã hội phụ thuộc vào sản lượng tiếp diễn của chúng, nhiều hơn những dịch vụ mà 
chúng cung cấp cho các khu vực khác. Các cảnh quan đồi cát lớn của Hà Tĩnh đã bị biến đổi đáng kể từ trạng thái tự nhiên của 
chúng, nhưng vẫn còn có thể cung cấp các dịch vụ môi trường quan trọng như cấp nước ngầm hỗ trợ các hoạt động kinh tế 
như nuôi trồng thủy sản và trồng rau, trong cùng cảnh quan. Rừng trồng, trong khi các hệ sinh thái không tự nhiên vẫn cung 
cấp một số dịch vụ tương tự như các khu rừng tự nhiên ban đầu mà chúng đã thay thế chẳng hạn như lưu trữ các-bon và bảo 
vệ cơ học, mặc dù ít thường xuyên có hiệu quả hạn chế hơn. Đồng thời, những mảnh rừng tự nhiên manh mún có khả năng 
phục hồi thấp  hơn và cuối cùng là dễ tổn thương hơn trước biến đổi khí hậu so với các hệ sinh thái còn nguyên vẹn trong 
cảnh quan tương tự. Đánh giá dịch vụ hệ sinh thái chi tiết trong 10 HSTXH quan trọng nhất được nêu trong Phụ lục 9.1.   

9.2.2 Đánh giá tính dễ tổn thương biến đổi khí hậu 

 Chương 7 kiểm tra kịch bản biến đổi khí hậu và những tác động có thể của chúng đối với Hà Tĩnh, và xác định bảy thông 
số biến đổi khí hậu cụ thể theo bốn lĩnh vực rộng lớn của sự thay đổi để đánh giá tổn thương: lượng mưa (hàng năm, số ngày 
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khô, số trận mưa cao, và số trận mưa lớn), nhiệt độ (nhiệt độ tối đa và số ngày nóng), bão và nước biển dâng. Trọng tâm 
chính của nghiên cứu này là đánh giá mỗi HSTXH về bảy thông số.  

 Khung khái niệm tổng thể cho đánh giá này được thể hiện trong hình 9.1.   

Hình 9.1: Khung phân tích cho xác định các giải pháp EbA cho các HSTXH 

 

Nguồn: Trích từ GIZ, Adelphi và EURAC năm 2013, dựa vào  UB Liên Chính phủ về BĐKH 

 Quá trình chấm điểm dễ bị tổn thương là hai giai đoạn: 

TÁC ĐỘNG = LỘ DIỆN x NHẠY CẢM 

DỄ TỔN THƯƠNG = TÁC ĐỘNG x NĂNG LỰC THÍCH ỨNG 

 Đầu tiên, tác động được đánh giá (hình 9.2). Tác động là một sản phẩm của tính lộ diện của HSTXH với một tham số thay 
đổi và sự nhạy cảm của nó cho tham số đó. Mỗi điểm được ghi từ 1 (thấp) - 5 (cao), sử dụng tốt nhất các thông tin thứ cấp sẵn 
có và sự phán xét chuyên gia của các thành viên trong nhóm. Sau đó tính lộ diện được đặt chống lại tính nhạy cảm để có một 
số điểm tổng thể về tác động của tham số đó vào HSTXH. Sau đó, tính dễ tổn thương được đánh giá (hình 9.3). Tác động được 
đặt chống lại năng lực cấp tỉnh để thích ứng với nó, để cung cấp cho một số điểm tổng thể cho tính dễ tổn thương cho tham số 
đó. Tính dễ tổn thương chung của HSTXH đối với biến đổi khí hậu được hiểu là giá trị trung bình dễ tổn thương của 7 điểm số. 
Các điểm dễ tổn thương chung cho 10 HSTXH được cung cấp trong bảng 9.2, và điểm số thành phần cho mỗi HSTXH chống lại 
bảy thông số được nêu trong Phụ lục 9.3. Các phân tích tính dễ tổn thương đầy đủ cho mỗi HSTXH trong 10 HSTXH ưu tiên 
được nêu trong Phụ lục 9.2. 

Hình 9.2: Ma trận tác động tiềm năng 

  

Trong đó: 

0.0 -  0.99 = Mức độ tổn thương hạn chế/ nhẹ 

1.0 -  1.99 = Mức độ tổn thương vừa phải 

2.0 -  2.99 = Tổn thương 

3.0 -  3.99 = Mức độ tổn thương cao 

4.0 -  5.00 = Mức độ tổn thương cực kỳ cao 
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Hình 9.3: Ma trận tính dễ tổn thương 
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Bảng 9.2: Tóm tắt đánh giá tính dễ tổn thương cho 10 HSTXH cao điểm 

Xếp loại tầm 
quan trọng 

HSTXH 

Mã 
HSTXH 

Tên của HSTXH 

 

Giải thích chính cho việc xếp loại tầm quan trọng 

Điểm trung bình 
tính dễ tổn 
thương cho 7 
yếu tố khí hậu 

Xếp loại tính 
dễ tổn thương 

1 8a 
Cơ sở hạ tầng quản lý nước của doanh nghiệp và nhà nước 
(đập, cống ngăn mặn, kênh thủy lợi) 

Cực kỳ quan trọng đối với nguồn cung cấp nước hỗ trợ cho nông 
nghiệp, công nghiệp và dân dụng 

3,3 2 

2 8h Khu dân cư nông thôn và đô thị, công nghiệp, dịch vụ 
Hà Tĩnh đang đô thị hóa nhanh chóng; dịch vụ và xây dựng là đóng 
góp chính vào GDP 

3,3 2 

3 PA1+2 
Rừng đặc dụng quản lý bởi Nhà nước  (Vườn QG Vũ Quang, 
Khu BTTN Kẻ Gỗ) 

Bao gồm diện tích đất đáng kể và cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái 
quan trọng cho một loạt các HSTXH ở hạ lưu 

2,7 8 

4 3a 
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước tại đồng bằng có 
tưới tiêu 

Trồng lúa là một hoạt động nông nghiệp chủ yếu ở vùng đồng bằng, 
tạo việc làm đáng kể, hỗ trợ an ninh lương thực và đóng góp vào 
GDP 

3,4 1 

5 3b 
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước, hoa màu và cây ở 
khu vực chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng và khu vực đồi 
núi  

Việc làm, an ninh lương thực và GDP 
3,3 2 

6 
FPMB 
1+2 

Ban quản lý rừng phòng hộ: rừng á nhiệt đới > 700m và Lá 
ẩm nhiệt đới < 700 m 

Bao gồm diện tích đất đáng kể và cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái 
quan trọng 

2,7 8 

7 8e 
Các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế do nhà nước quản 
lý (ven biển, Vũng Áng) 

Một mô hình chính để thúc đẩy phát triển kinh tế trong tương lai, 
đầu tư trực tiếp nước ngoài 

2,6 10 

8 2b 
Hộ gia đình người Kinh và người dân tộc trồng trọt và trồng 
rừng 

Diện tích đất, việc làm, an ninh lương thực và tăng thu nhập 
3,3 2 

9 2d  
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa tại thung lũng trong đất 
liền + trồng cây (thông, keo, cam quýt, cao su, chè) 

Diện tích đất, an ninh lương thực làm và thu nhập 
3,3 2 

10 6d Người Kinh nuôi tôm thương mại trên cát Việc làm, an ninh lương thực và tăng thu nhập 3,1 7 
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9.2.3 Khuyến nghị cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái 

 Tại thời điểm kết luận này trong nghiên cứu cấp tỉnh, khi các hành động EbA thích hợp được xác định, nó là hữu ích để 
xem xét các khung phân tích cho EbA, lần đầu tiên được trình bày trong chương 1. Điều này được thể hiện một lần nữa trong 
hình 9.4. Nếu không có mũi tên màu xanh, hình 9.4 thể hiện sự hiểu biết về các thành phần của tính dễ tổn thương đã được sử 
dụng ở trên, và điều đó đã được phổ biến kể từ khi Ủy ban liên Chính phủ về BĐKH (IPCC) lần đầu tiên trình bày ý tưởng rằng 
dễ tổn thương là một chức năng của (Tính lộ diện x Độ nhạy cảm)/Khả năng thích ứng. Từ hành động EbA nhằm giảm tính dễ 
tổn thương, những hành động này bằng cách giảm tính lộ diện với một thông số BĐKH, giảm độ nhạy cảm của các thực thể 
trong câu hỏi để tham số đó, và bằng cách tăng cường khả năng thích ứng. Sự bổ sung của các mũi tên màu xanh để hình 9.4 
cho thấy cách tăng cường năng lực thích ứng có thể được triển khai đến các hành động liên quan đến môi trường tự 
nhiên/vật lý và môi trường xã hội mà cùng nhau có thể giúp quản lý các vấn đề nhạy cảm và tiếp xúc trong HSTXH. Vì vậy, 
quản lý tính lộ diện, và quản lý độ nhạy cảm, có thể thông qua tăng khả năng thích ứng, kết hợp để giảm thiểu rủi ro tổng thể. 

 Mỗi khuyến cáo EbA trình bày dưới đây được giải thích bằng các chứng cứ được trình bày trong các chương trước, nêu 
bật lý do tại sao nó là cần thiết và quan trọng, và chỉ ra những lợi ích nó sẽ cung cấp. Một thời gian biểu dự kiến cho việc thực 
hiện của mỗi can thiệp cũng được nêu ra.  

 Các biện pháp đề xuất EbA gồm nhiều kiểu khác nhau. Một số để giải quyết cú sốc khí hậu địa, và một số giải quyết căng 
thẳng gây ra bởi, hoặc làm trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Do đó, chúng không chỉ liên quan đến các thảm họa gây ra bởi 
các sự kiện khí hậu khắc nghiệt, mà còn để những căng thẳng tích lũy trên các hệ thống phát triển thông qua sự thay đổi theo 
hướng chậm (về nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển dâng cao, và các loại hình bão) mà sẽ thay đổi hoặc trong một số 
trường hợp chuyển đổi những hệ thống này. 

Hình 9.4: Khung phân tích cho xác định các hành động EbA cho các HSTXH 

 

Nguồn: Trích từ GIZ, Adelphi và EURAC năm 2013, dựa vào  UB Liên Chính phủ về BĐKH 

 Một số quan tâm đã được thực hiện chỉ để đánh dấu một can thiệp EbA nếu nó đáp ứng rõ ràng định nghĩa này. Để bao 
gồm các can thiệp khác sẽ tạo ra (hoặc thêm vào hiện tại) nhầm lẫn về phương pháp tiếp cận EbA. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố 
gắng thực tế - can thiệp thích ứng tốt không phải là 100% EbA. Trong ngữ cảnh này: 

• Một số khuyến nghị liên quan đến nông nghiệp "khí hậu thông minh" (bao gồm cả trồng trọt và chăn nuôi), lâm 
nghiệp trồng rừng, nuôi trồng thuỷ sản. Đây có thể bao gồm một hỗn hợp của EbA và các yếu tố phi EbA, nhưng tốt 
nhất xem xét cùng nhau như là một gói các biện pháp can thiệp. 

• Một số khuyến nghị liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng "Kiểm chứng khí hậu". Can thiệp công trình sinh học có thể 
được coi như là một phần của điều này - và trong một số trường hợp là "đá nhảy" cần thiết như là một phần của quá 
trình "tự nhiên hóa" (giúp mang tự nhiên lại) để lợi ích dịch vụ hệ sinh thái trong tương lai thêm có thể thu được.  

9.3. Các phát hiện và khuyến nghị chính cho mỗi HSTXH 

 Đối với mỗi trong 10 HSTXH ưu tiên, các phần sau đây trình bày tóm tắt các kết quả của việc đánh giá các dịch vụ hệ sinh 
thái và những tổn thương biến đổi khí hậu chính được xác định trong đánh giá tính tổn thương. Dựa vào đó, những can thiệp 
EbA "chung chung" và can thiệp thích ứng BĐKH tiềm năng khác được xác định. 

9.3.1 HSTXH 8a:  Cơ sở hạ tầng quản lý nước của doanh nghiệp và nhà nước (đập, cống ngăn mặn, kênh thủy lợi) 

9.3.1.1. Dịch vụ hệ sinh thái 

 Hồ chứa cung cấp những gì có lẽ là dịch vụ hệ sinh thái quan trọng nhất đối với tỉnh Hà Tĩnh: nước - cho nông nghiệp, 
cho điện, cho các nhu cầu dân dụng và công nghiệp, và cho "dòng chảy môi trường" tự nhiên giúp duy trì đa dạng sinh học 
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nước ngọt của tỉnh. Tất cả các hồ chứa phụ thuộc vào dòng chảy của nước từ lưu vực của HSTXH có rừng (PA1 + 2, FPMB 1 + 
2) ở thượng nguồn của chúng. Do đó, hệ sinh thái rừng nguyên vẹn và nhưngd dịch vụ cung cấp (nước), điều tiết (chất lượng 
nước, kiểm soát dòng chảy của nước, kiểm soát bồi lắng) và hỗ trợ mà chúng cung cấp là rất quan trọng cho hoạt động bền 
vững của hồ chứa. Các hồ chứa này sau đó được sử dụng để điều tiết dòng chảy của nước cho những HSTXH khác ở vùng hạ 
lưu thông qua các kênh thủy lợi, đường ống, cũng như thông qua nước mà các hồ xả vào các kênh sông tự nhiên dưới hồ. 

9.3.1.2. Tổn thương chính 

 Hạn hán > thiếu nước: dự báo về lượng mưa giảm trong mùa đông và mùa xuân sẽ làm giảm lưu lượng nước đến các hồ 
chứa và lượng nước đến người dùng hạ lưu.  

 Mưa lớn > vỡ đập: dự đoán sự gia tăng mưa lớn trong thời gian kéo dài trong mùa mưa có thể nhanh chóng tràn hồ chứa 
để giới hạn an toàn của chúng, và làm tăng nguy cơ vỡ đập.  

 Mưa lớn > xói lở: lượng mưa dồn dập trong nhiều vùng đầu nguồn bị suy thoái cũng có khả năng tăng xói mòn và tạo ra 
bồi lắng của các hồ chứa, giảm dung tích và thời gian sử dụng.  

 Bão > hỏng đập: các công trình đi kèm của hồ chứa cũng có thể dễ tổn thương từ những cơn gió mạnh và bão. 

9.3.1.3. Các can thiệp EbA tiềm năng  

• Tăng tuổi thọ của hồ chứa bằng cách giảm bồi lắng thông qua cải thiện quản lý lưu vực, đặc biệt là áp dụng chu kỳ 
trồng rừng dài hơn, và chấm dứt bất kỳ hiện tượng chuyển đổi rừng tự nhiên sang mục đích khác.  

• Thiết lập các quần thể cỏ nổi ở ao để hạn chế bốc hơi nước.  
• Xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời trên bề mặt hồ chứa để sản xuất điện và giảm bốc hơi. 
• Bảo vệ cơ sở hạ tầng từ thiệt hại cơ học từ các cơn bão thông qua trồng cây chắn gió. 

9.3.1.4. Các can thiệp thích ứng liên quan khác 

• Kế hoạch quản lý tổng hợp nguồn nước cấp tỉnh, bao gồm các vấn đề liên quan đến nhiều HSTXH khác nhau.   
• Thực hiện các hoạt động lập kế hoạch theo kịch bản cho nhu cầu nước trong tương lai trong khu vực được cung cấp 

bởi mỗi hồ chứa. 
• Chiến dịch bảo tồn nhiều bên và quản lý nhu cầu. 

9.3.2 HSTXH PA1+2: Rừng đặc dụng quản lý bởi Nhà nước (Vườn QG Vũ Quang, Khu BTTN Kẻ Gỗ) 

9.3.2.1. Dịch vụ hệ sinh thái 

 Vườn Quốc gia Vũ Quang và khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cùng đại diện cho khu vực lớn nhất của các hệ sinh thái tự 
nhiên khỏe mạnh, và là đơn vị cung cấp lớn nhất của các dịch vụ hệ sinh thái ở Hà Tĩnh. Ngoài vai trò chính của bảo tồn đa 
dạng sinh học, như đã thảo luận ở trên, những khu rừng được bảo vệ này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp và điều 
tiết cung cấp nước cho nhiều hoạt động khu vực hạ lưu phụ thuộc. Như được nêu ra, những khu rừng đặc dụng không đóng 
góp đáng kể cho ngành du lịch trong tỉnh - hoặc trong nước hoặc quốc tế - như khách du lịch đến khu vực có nhiều khả năng 
thăm di sản thế giới nổi tiếng của Phong Nha-Kẻ Bàng, ở tỉnh Quảng Bình.  

 Những khu rừng này đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hấp thu và lưu trữ các-bon, có thể trong tương lai có giá 
trị về tiền, và trong điều tiết mức độ vi khí hậu địa phương. Chúng cũng cung cấp dịch vụ kiểm soát dịch hại và thụ phấn cho 
đất nông nghiệp gần rừng, tùy thuộc vào các loại cây trồng cụ thể, nhưng không kém, các khu rừng được bảo vệ thường là nơi 
có vật có xương sống và côn trùng sâu bệnh gây thiệt hại cho HSTXH liền kề. Trong thời gian thiếu lương thực, các thông ân 
cận rừng cũng có thể tìm thấy một nguồn thực phẩm tự nhiên ở đây để giúp họ đối phó cho đến khi nguồn cung cấp lương 
thực được phục hồi. Mặc dù nó là bất hợp pháp để làm như vậy, nhiều người đi lấy vật liệu xây dựng, sợi từ các khu rừng này, 
để bán hoặc sử dụng trong gia đình.  

9.3.2.2. Tổn thương chính 

 Nhiệt độ tăng > thay đổi sự phong phú và phân bố của loài:  Tăng nhiệt độ > thay đổi trong phân bố các loài và sự phong 
phú. Diện tích lớn các khu rừng đặc dụng, sự đa dạng sinh học, và kết nối trong vùng cảnh quan, tất cả giúp giảm tính dễ tổn 
thương với biến đổi khí hậu. Độ cao và khoảng cách từ bờ biển làm giảm tác động của các cơn bão và đưa chúng ra khỏi mức 
độ ảnh hưởng của các tác động trực tiếp của nước biển dâng. Tuy nhiên, có một số khía cạnh cụ thể của tính dễ tổn thương 
liên quan đến thay đổi nhiệt độ và lượng mưa cần được xem xét.  

 Như đã thảo luận trong chương trước, tất cả các loài có ngưỡng chịu về sinh lý hay "vùng sinh thái thuận lợi", vì vậy nếu 
biến đổi khí hậu gây ra tăng nhiệt độ lên trên ngưỡng của một loài, một loài động vật có thể di chuyển đến ở trong vùng thuận 
lợi của chúng; thực vật có thể đáp ứng trong một thời gian dài, dẫn đến những thay đổi về phân bố. Thông thường, nhiệt độ 
tăng lên 1oC, kết quả là một sự thay đổi tới 35km về vĩ độ, hoặc 100 - 2.000m ở độ cao (hoặc kết hợp cả hai). Đối với các loài 
hiện nay phù hợp với điều kiện ở độ cao cao nhất ở Vũ Quang, điều này sẽ để lại cho chúng không có nơi nào để đi, khi nhiệt 
độ tăng. Đối với các loài mà sẽ cần phải di chuyển xa hơn về phía bắc bên ngoài ranh giới phía bắc hiện tại của Vũ Quang, mô 
hình sử dụng đất của khu vực đó sẽ xác định xem liệu có một cơ hội để chúng di chuyển thành công hay không. Đối với những 
lý do này, các nhà quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cố gắng để duy trì "kết nối" giữa các khu vực được bảo vệ khác nhau.   

 Thời tiết khô nóng > lửa: Mùa khô dài nóng hơn, và số lượng ngày càng tăng của ngày rất nóng 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 là mối quan tâm trong tương lai. Mặt khác, với mùa mưa ẩm ướt và trận mưa dữ dội hơn, xói lở và nguy cơ sạt lở cũng có 
thể tăng.  
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9.3.2.3. Các can thiệp EbA tiềm năng 

- Cải thiện, quản lý khu vực bảo vệ dựa vào sinh thái. Tính dễ tổn thương sẽ giảm bằng cách loại bỏ hoặc giảm bớt 
những căng thẳng phi khí hậu do đó làm tăng khả năng phục hồi của các khu vực được bảo vệ để chống lại biến đổi 
khí hậu. Các mối đe dọa chính đối với rừng phòng hộ bao gồm chuyển đổi mục đích sử dụng khác, khai thác gỗ trái 
phép và săn bắt động vật hoang dã, và những mối đe dọa chỉ có thể được giảm bằng cách tăng cường quản lý, bao 
gồm cả EbA và các can thiệp khác. Điều này phải bao gồm việc tăng cường mối quan hệ giữa quản lý khu bảo tồn và 
cộng đồng địa phương, thông qua quản lý có sự tham gia, quyền truy cập và chia sẻ lợi ích.  

- Phục hồi các khu vực bị suy thoái trong các khu rừng bảo vệ, sử dụng các loài bản địa. 
- Quy hoạch không gian và quản lý đất đai để đảm bảo kết nối của Vườn quốc gia Vũ Quang và khu Bảo tồn thiên 

nhiên Kẻ Gỗ đến những khu rừng khác trong cảnh quan lớn hơn (bao gồm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng ở 
Quảng Bình) được duy trì (hoặc phục hồi khi cần thiết) dọc theo cả độ cao và vĩ độ để thuận lợi cho việc di chuyển 
của các loài theo thời gian để ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại Hà Tĩnh, rất cần thiết là khu kinh tế Cầu Treo có một 
hợp phần quy hoạch môi trường rất tốt, vì vậy Vũ Quang không bị cô lập. Hợp tác với Lào nên được tiếp tục và tăng 
cường, phát huy hiệu quả quản lý của các cảnh quan xuyên biên giới. 

9.3.2.4. Các can thiệp thích ứng liên quan khác  

- Đảm bảo thực thi pháp luật có hiệu quả chống lại khai thác gỗ bất hợp pháp, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và 
săn bắt động vật hoang dã.   

- Nâng cao nhận thức ở các HSTXH vùng hạ lưu về tầm quan trọng của rừng bảo vệ.  
- Xác định và thực thi các quy định quy hoạch sử dụng đất để ngăn chặn chuyển đổi rừng "hợp pháp".  

- Cải thiện phòng chống cháy rừng và nếu cháy xảy ra, đảm bảo phục hồi thích hợp đối với diện tích bị cháy bằng các 
loài bản địa.   

9.3.3 HSTXH 3a:  Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước tại đồng bằng có tưới tiêu 

9.3.3.1. Dịch vụ hệ sinh thái 

 HSTXH này là hầu hết phụ thuộc vào dịch vụ môi trường của các hệ sinh thái rừng đầu nguồn để cung cấp nước tưới cho 
trồng lúa, mặc dù bây giờ được cung cấp thông qua một hệ thống các hồ chứa, kênh mương thủy lợi. Đất trồng lúa phải mất 
nhiều năm để đạt được cấu trúc và thành phần tối ưu và thực tế là các hệ sinh thái trong quyền lợi của chúng, tùy thuộc vào 
việc duy trì các yếu tố khác nhau để duy trì độ phì của đất. Ở một số nơi, những cánh đồng lúa vẫn cung cấp một số loại thực 
phẩm tự nhiên trong các hình thức như cá, cua tự nhiên có thể sống trong các ruộng lúa (mặc dù sử dụng nhiều hóa chất 
trong trồng lúa sẽ giảm cung cấp thực phẩm tự nhiên này). 

9.3.3.2. Tổn thương chính 

 Hạn hán > mất mùa lúa: Lúa gạo là dễ tổn thương do hạn hán và thường xuyên tại Hà Tĩnh, nước tưới không đủ để đáp 
ứng tất cả các nhu cầu.  

 Hạn hán > đồng lúa nhiễm mặn: Đồng lúa Hà Tĩnh trong vùng ngập nước ven biển có nguy cơ gia tăng xâm nhập mặn 
như nước muối thẩm thấu ngược dòng từ cửa sông, và thấm dưới đê vào nơi sản xuất nông nghiệp. Thủy lợi, trong khi cung 
cấp nước cho cây lúa, làm giảm lưu lượng và chế độ trên các con sông, làm trầm trọng thêm sự xâm nhập mặn.   

 Bão, lũ > mất mùa lúa: Bão, lũ lụt > lúa bị mất mùa: Những vùng trồng lúa ven biển mất toàn bộ do các cơn bão nhiệt 
đới, không được bảo vệ, ngoại trừ bởi những cồn cát thấp ở một số nơi. Lúa nước dễ tổn thương do bão và ngập lụt khi đã 
chín và sắp được thu hoạch. Lúa cũng dễ tổn thương do lạnh. Nếu một đợt lạnh xảy ra ngay sau khi gieo mạ hoặc cấy, toàn bộ 
giống có thể bị hỏng hết. Tuy nhiên, những đợt lạnh theo dự đoán sẽ giảm cường độ và thời gian với sự thay đổi khí hậu.  

 Nhiệt độ tăng > giảm năng suất lúa: Năng suất lúa cũng giảm khi nhiệt độ tăng. Nhiệt độ ban đêm rất quan trọng. Khi 
nhiệt độ tăng lên, hô hấp thực vật tăng, giảm tốc độ tăng trưởng.    

 Nước biển dâng > ngập thường xuyên, gió bão khắc nghiệt hơn.  Trừ khi, giải quyết được, nước biển dâng (ước tính vào 
khoảng 13 đến 74 cm (kịch bản B2)), sẽ vĩnh viễn làm ngập khoảng 25 km2 của vùng đồng bằng thấp của Hà Tĩnh nơi trồng 
lúa và các khu vực đô thị.   

9.3.3.3. Các can thiệp EbA tiềm năng 

 Các bài học chính từ EBA cho vùng đồng bằng là vấn đề hạn hán, lũ lụt và xâm nhập mặn không thể nhìn thấy hoặc dự 
kiến. Họ cần phải được xem xét như là một phần của một kế hoạch quản lý tài nguyên nước tổng hợp rộng lớn hơn mà nên 
xem xét: 

• "Tạo lại tự nhiên" hoặc "tạo lại hoang sơ" của một số sông, bãi sông, có thể kể đến loại bỏ một số tuyến đê, kè và các 
rào cản khác, để nước chảy tự nhiên hơn, uốn khúc trong thung lũng và qua vùng ngập, và khôi phục lại "dòng chảy 
môi trường" và môi trường sống vùng đất ngập nước tự nhiên để giúp làm chậm và hấp thụ nước lũ, cung cấp nước 
ngầm, chống xâm nhập mặn, khắc phục nước biển dâng và làm sạch nguồn nước, vì lợi ích của tất cả HSTXH hạ lưu. 

• Trên sông có đập ngăn mặn đã tồn tại, các cống cần phải được mở và đóng theo cách hợp lý để cung cấp nhiều lợi 
ích; giảm xâm nhập mặn phía thượng lưu; vận chuyển bồi lắng hạ lưu, di cư của cá và các loài khác, và sự tồn tại 
tiếp tục của rừng ngập mặn ở cửa sông. Điều này chưa được hiểu rõ, và nghiên cứu là cần thiết. Sau đó, các nhóm 
dựa vào cộng đồng với đại diện từ cả hai phía thượng lưu và hạ lưu của đập ngăn mặn phải được thành lập để quản 
lý các hoạt động của họ.   

• Nghiên cứu thêm về các hoạt động sinh kế thay thế như việc sử dụng nhiều giống lúa mặn chịu hoặc chuyển từ khỏi 
trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản nước lợ.  

• Cải thiện quản lý hồ chứa để khôi phục lại dòng chảy môi trường ở các sông và giúp giảm xâm nhập mặn và nhiễm 
nhập mặn của những cánh đồng lúa.  
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 Một số sáng kiến "nông nghiệp thông minh với khí hậu" đã và đang được đẩy mạnh ở các tỉnh cần được tiếp tục và mở 
rộng. Bao gồm:   

- Thúc đẩy/áp dụng "Hệ thống thâm canh lúa cải tiến - SRI", có thể làm giảm đáng kể lượng nước sử dụng, cũng như 
việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu, trong khi tăng sản lượng. Tuy nhiên SRI yêu cầu quản lý chuyên sâu hơn 
trên đồng ruộng và tăng ngày công lao động tăng lên để làm cỏ. 

- Chuyển các lịch thời vụ, sử dụng giống lúa có thời kỳ sinh trưởng ngắn (dưới 100 ngày) để cây chín trước khi cơn 
bão và lũ cuối mùa hè. 

- Mở rộng việc sử dụng lúa tái sinh - cho phép cây lúa đã gặt lại nảy mầm và cung cấp vụ thứ hai. Điều này làm giảm 
thời gian của luân kỳ ít nhất là 45 ngày, và trong khi năng suất có thể đạt khoảng 65% so với thu hoạch ban đầu, tất 
cả các chi phí lao động và đầu vào giảm, dẫn đến lợi nhuận tương đối cao cho người nông dân. Lúa tái sinh phát 
triển tốt ở các vùng trũng thấp, nơi có rất độ ẩm đất cao sau khi thu hoạch vụ đầu tiên. 

- Nơi nhiễm mặn đã tăng cao và làm giảm năng suất lúa, tiếp tục áp dụng việc thay đổi cây trồng sang dùng giống 
chịu mặn (ví dụ như hoa hướng dương), hoặc thay đổi hoạt động hoàn toàn - ví dụ để nuôi trồng thủy sản.   

9.3.3.4. Các can thiệp thích ứng liên quan khác 

- Thích ứng dựa vào hệ sinh thái không thể giải quyết tất cả các thách thức biến đổi khí hậu. Lĩnh vực quan trọng cho 
nền kinh tế và phúc lợi xã hội của Hà Tĩnh có thể tiếp tục được bảo vệ cơ học bằng cách tăng mức độ của các tuyến 
đê hiện có và đê biển và xây dựng ở những nơi khác, những nơi cần thiết.   

- Khuyến khích các hộ gia đình đa dạng hóa sinh kế của họ và bao gồm các hoạt động không dựa vào tài nguyên thiên 
nhiên tái tạo rủi ro, để giảm sự phụ thuộc vào một vài nguồn thu nhập, nâng cao khả năng phục hồi và do lây lan 
nguy cơ và rủi ro thấp hơn tùy thuộc vào một số ít nguồn thu nhập.  

- Đảm bảo quy hoạch sử dụng đất bảo vệ ruộng lúa vùng đồng bằng năng suất cao từ mở rộng khu dân cư đô thị. 

9.3.4 HSTXH 3b:  Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước, hoa màu và cây ở khu vực chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng và khu 

vực đồi núi 

9.3.4.1. Dịch vụ hệ sinh thái 

 Phân bố ở vùng chuyển đổi địa hình giữa vùng đồng bằng và đồi, hệ HSTXH phổ biến này phụ thuộc vào một loạt các 
dịch vụ hệ sinh thái. Ở nhiều nơi, lưu vực sông nhỏ và hồ chứa cung cấp nước cho tưới tiêu và sử dụng, nhưng rừng tự nhiên 
trên các lưu vực sông được phần lớn chuyển sang trồng, sử dụng đất khác hoặc thoái hóa, và nguồn cung cấp nước có thể bị 
hạn chế. Như đã đề cập ở trên, những cánh đồng lúa vẫn có thể cung cấp một số loại thực phẩm tự nhiên cá, cua, ếch... thường 
được tìm thấy trong ruộng lúa, nhưng vùng cao thì ít hơn. Đất bị lộ diện cao hơn, cả thông qua trồng cây hàng năm, và bằng 
cách trồng độc canh, mặc dù cây keo cố định nitơ. Một số dịch vụ bảo vệ cơ học vẫn được cung cấp, cũng như các dịch vụ thụ 
phấn và kiểm soát dịch hại quan trọng khác nhau (tùy thuộc vào loại cây trồng và khoảng cách từ rừng).   

9.3.4.2. Tổn thương chính 

 Hạn hán > Mất mùa: Lúa và các loại cây trồng khác dễ tổn thương trong mùa khô (đặc biệt là ở các khu vực không có 
điều kiện tưới tiêu), và cũng có những cơn bão và lũ muộn trong thời gian sinh trưởng.  

 Lượng mưa lớn > Xói mòn, sạt lở và thiếu nước: Lượng mưa dồn dập trong nhiều khu vực không co rừng, rừng đầu 
nguồn và vùng đất nông nghiệp sẽ làm tăng xói mòn ảnh hưởng đến độ phì đất và đất sản xuất cây trồng và gây sạt lở đất ở 
một số nơi. Dòng chảy bề mặt tăng lên cũng sẽ làm giảm sự thâm nhập và có khả năng làm giảm nguồn cung cấp nước ngầm, 
dẫn đến tình trạng thiếu nước.  

 Trồng cây độc canh chu kỳ ngắn: Mặt đất lộ diện trong thời gian dài, và tăng theo mùa hạn hán, sau những trận mưa lớn 
sẽ làm tăng xói mòn, đặc biệt trên vùng đất dốc, và cuối cùng là giảm độ phì đất.    

 Hạn hán, nhiệt độ tăng > Cháy rừng:  Rừng trồng keo, bạch đàn và thông thường chịu được nhiệt độ cao và hạn hán, 
nhưng nguy cơ cháy rừng sẽ tăng lên, cũng như nguy cơ của bệnh cây trồng và mùa màng.   

 Bão > mất mùa: Cây bị hư hại do gió lớn. Cây ăn quả có thể mất mùa; cao su bị gãy đổ do gió và bão. 

9.3.4.3. Các can thiệp EbA 

 Trong ngắn và trung hạn: 

- Áp dụng canh tác lúa thâm canh những nơi phù hợp;   
- Áp dụng các biện pháp bảo tồn đất và nước để trồng các cây trên cạn và cây họ cam quýt, đặc biệt là trên các sườn 

dốc, sử dụng trồng theo đường đồng mức, trồng nhiều tầng, tạo mùn... để giảm xói mòn và tăng sự thâm nhập của 
nước mưa; 

- Đẩy mạnh việc sử dụng cây cố định nitơ trong đất để bảo vệ đất và tăng độ phì của đất;   
- Đa dạng hóa các loại cây trồng cây trong cảnh quan để tăng quần thể theo cấu trúc của lâm phần, và tăng cường khả 

năng phục hồi của đối với các căng thẳng khí hậu; 
- Khi chuẩn bị đất để trồng rừng hoặc thu hoạch mùa vụ, nên để lại các băng cây dọc theo bờ của sông suối (điều này 

sẽ cải thiện các dịch vụ cấp nước và chất lượng nước); 
- Thay đổi giống cây trồng, phương thức trồng và áp dụng lịch thời vụ phù hợp với điều kiện thay đổi; 
- Sử dụng giống cây chống chịu; 
- Giới thiệu phương pháp SRI nơi phù hợp; 
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Trong trung hạn và dài hạn: 

- Tăng chu kỳ cho keo, bạch đàn và cây thông, để bảo vệ đất vùng cao và chống xói mòn, đặc biệt là xung quanh các 
hồ chứa xung quanh nhỏ và các khu vực khác dễ bị xói mòn;  

- Trường hợp nước tưới chỉ có trong thời gian ngắn, chuyển đổi cây trồng từ lúa, sang cây ít đòi hỏi nhiều nước như 
sắn, ngô. 

9.3.4.4. Các can thiệp thích ứng khác: Khảo sát khả năng của nhóm để có chứng chỉ rừng bền vững cho hộ gia dình (điều 
này cung cấp lợi nhuận để tăng chu kỳ khai thác - xem ở trên). 

9.3.5 HSTXH FPMB 1+2: Ban quản lý rừng phòng hộ - rừng lá nhiệt đới > 700m và lá ẩm nhiệt đới < 700m  

9.3.5.1. Dịch vụ hệ sinh thái 

 Các ban quản lý rừng phòng hộ có trách nhiệm quản lý khoảng 83.000 ha (25%) của toàn bộ diện tích rừng 320.300 ha ở 
Hà Tĩnh. Có 5 Ban quản lý rừng tự nhiên (80%) cũng như rừng trồng (20%), cho cả phòng hộ và một ít số sản xuất (xem 
chương 3). Khu vực rừng đầu nguồn cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng cho vùng hạ lưu, tương tự như mô tả ở trên 
cho rừng đặc dụng, đáng kể nhất là việc cung cấp nước cho thủy lợi, điện, và dân dụng và công nghiệp. Rừng sản xuất (rừng 
trồng) đến một mức độ hạn chế cung cấp sợi, vật liệu xây dựng và sinh khối cho cả tỉnh rộng. Rừng tự nhiên bảo vệ đa dạng 
sinh học - vốn tự nhiên của tỉnh.  

9.3.5.2. Tổn thương chính 

 Những tổn thương của HSTXH này tương tự như rừng đặc dụng (đã mô tả ở mục 3.2).  

 Nhiệt độ thay đổi và hạn hán > thay đổi thành phần và phân bố loài. Về lâu dài, sẽ có sự thay đổi trong sự phong phú và 
phân bố địa lý của cả động vật và thực vật, và một số loài có thể bị tuyệt chủng tại địa phương.   

 Mưa lớn > xói mòn: Nơi quản lý rừng, bao gồm rừng khai thác ở chu kỳ ngắn cho bột giấy, sự kết hợp của các loại đất bị 
lộ diện và mưa lớn sẽ dẫn đến gia tăng xói mòn và giảm năng suất và tăng tác động đối với hạ lưu như bồi lắng lòng hồ và làm 
giảm nguồn cung cấp nước cho người tiêu dùng.  

 Nhiệt độ tăng, hạn hán > Cháy rừng: Nguy cơ cháy lớn hơn, bởi vì phần lớn diện tích được trồng độc canh cây keo - hay 
bạch đàn, cây thông dễ cháy hơn và lâm phần trở nên trống hơn. Hầu hết các vụ cháy được bắt đầu vô tình của công nhân lâm 
nghiệp và những người khai thác rừng bất hợp pháp (mây, gỗ), người ở lại trong rừng cho đến vài tuần, nhưng có trường hợp 
cháy do cố ý, để biện minh cho chuyển đổi sau đó sử dụng khác.  

 Những mối nguy khó kiểm soát: Các mối nguy lớn nhất đối với các khu rừng và các dịch vụ tuy nhiên mà rừng cung cấp 
không phải là từ biến đổi khí hậu, nhưng từ chuyển đổi hợp pháp và bất hợp pháp để sử dụng với mục đích khác. Tại Hà Tĩnh, 
một diện tích lớn rừng ở Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ bị ngập nước trong hồ chứa của dự án Ngàn Trươi.    

9.3.5.3. Các can thiệp EbA tiềm năng 

 Các khuyến nghị chung là quản lý rừng sản xuất ở Hà Tĩnh có hiệu quả hơn và phù hợp cho một sự kết hợp của cả hai lợi 
ích dịch vụ kinh tế và hệ sinh thái (không chỉ là lợi ích kinh tế một mình), tập trung vào các biện pháp để kiểm soát cháy rừng 
và xói mòn và cải thiện quản lý nước, trong khi duy trì sự đa dạng và kết nối.   

 Trong rừng phòng hộ tự nhiên: Tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái rừng qua việc phục hồi và cải thiện khu 
vực suy thoái (và làm giàu rừng, nơi khai thác gỗ chọn lọc đã xảy ra), sử dụng các loài bản địa được lựa chọn cho mức độ phù 
hợp với điều kiện khí hậu trong tương lai. 

 Trong rừng keo và bạch đàn ở khu vực rừng sản xuất, thay đổi chiến lược quản lý, bao gồm: 

- Sử dụng luân kỳ dài hơn (15 năm) cho sản phẩm gỗ xẻ có giá trị cao hơn, lấy bột giấy từ gỗ tỉa thưa và từ cành 
nhánh; 

- Khai thác từ số lớn các dải rừng nhỏ (hơn là khai thác số nhỏ các cánh rừng lớn được ngăn cách nhau bởi khu vực 
không khai thác đủ lớn;   

- Để lại những băng chừa mỗi 50-100 m trên đất dốc như là phần cỏ đệm dọc khu vực có nước.  

9.3.5.4. Can thiệp thích ứng khác 

 Trong trung và dài hạn: 

- Cải thiện các biện pháp phòng chống lửa rừng, bao gồm cả quy hoạch và sử dụng hiệu quả bằng cản lửa, giáo dục 
của những người đi vào rừng cho các mục đích khác - chẳng hạn như phê duyệt người đi lấy mây. 

- Nghiên cứu cần được tiến hành trên "vùng thuận lợi" với nhiệt độ và lượng mưa, và ngưỡng cho các loài gỗ bản địa 
có giá trị. 

- Nỗ lực cần được tiếp tục để đạt được chứng chỉ rừng cho các khu vực khác của rừng phòng hộ tự nhiên, vì điều này 
đòi hỏi tiêu chuẩn cao cho quản lý và bền vững 

9.3.6 HSTXH 8e: Các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế do nhà nước quản lý (ven biển, Vũng Áng) 

9.3.6.1. Dịch vụ hệ sinh thái 

 Sự phát triển này nằm trong số những HSTXH chuyển đổi nhất trong tỉnh, chủ yếu là các công trình cơ sở hạ tầng và 
chuỗi cung ứng thương mại để thay thế các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên - chẳng hạn như hệ thống thoát nước, kiểm soát xói 
mòn và ô nhiễm, cung cấp nguyên liệu thô, duy trì vi khí hậu và bảo vệ của môi trường đã có. Những khu vực này vẫn dựa 
trên lưu vực vùng cao và các hồ chứa để cấp nước.   
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9.3.6.2. Tổn thương chính  

 Bão, gió mạnh, mưa lớn, gió lớn > lũ lụt, gió. Nằm ngay trên bờ biển, những khu vực này đối mặt với bão nhiệt đới, mang 
theo gió lớn, mưa nhiều và bão, có thể gây ra gió và sóng gây thiệt hại và lũ lụt cục bộ.    

 Nhiệt độ tăng > ứng suất nhiệt: Khu vực thấp ven biển sẽ bị ảnh hưởng trong số những tác động lớn nhất từ nhiệt độ 
tăng. Vùng đô thị thường là các đảo nhiệt, và những khu công nghiệp này với sự gia tăng của bê tông, sẽ hoạt động như vậy, 
tạo thành mối nguy cho sức khỏe theo mùa của người dân.     

 Nước biển dâng > ngập úng, tăng thiệt hại của bão biển: Khu công nghiệp cảng Vũng Áng là một trong những khu vực của 
Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi nước biển tăng (bản đồ 5 chương 7).    

9.3.6.3. Can thiệp EbA tiềm năng  

 Hệ thống thoát nước đô thị bền vững ngăn chặn ô nhiễm và lũ lụt ở khu vực đô thị, kiểm soát nước mưa và tạo điều kiện 
cho đưa vào nước ngầm hoặc các diện tích nước tại nguồn nước; trong khu vực; theo vùng, chỉ ra ở hình 9.5.  

i) Điều khiển nguồn (tại nơi hoặc gần vùng đất có mưa)   
▪ Mái nhà xanh - với lớp thực vật hoặc bang thực vật như là một phần của mái che phủ có thể: làm giảm hoặc loại bỏ 

rửa trôi từ diện tích mái; làm mát các tòa nhà trong mùa hè bởi sự bốc hơi và giảm hiệu ứng "đảo nhiệt"; cung cấp 
cách âm; và cung cấp môi trường sống cho động vật. 

▪ Bề mặt thấm hoặc xốp  
ii) Kiểm soát khu vực 

▪ Cống lọc và thấm, và băng lọc  
▪ Kênh thoát nước cạn 

iii) Kiểm soát vùng 
▪ Lưu vực lưu giữ, với mục đích làm ao và đất ngập nước  
▪ Kiến trúc xanh và quy hoạch đô thị: tòa nhà và phát triển thiết kế với năng lượng hiệu quả và có yếu tố BĐKH, bao 

gồm cơ chế để giảm hiệu ứng đảo nhiệt; tường xanh - tường được thiết kế với cây xanh, cung cấp bóng mát tự 
nhiên cho tòa nhà; và có không gian xanh và mở phong phú trong phát triển đô thị. 

Hình 9.5: Hệ thống thoát nước đô thị bền vững thoát nước lũ tại nguồn, vị trí và vùng 

 

 
 

Nguồn: http://www.netregs.org.uk/environmental-topics/water/sustainable-urban-drainage-systems-suds/ 

9.3.6.4. Các can thiệp thích ứng khác: Để thích ứng với nước biển dâng, có lẽ chỉ có cơ sở hạ tầng cơ học thông thường.   

9.3.7 HSTXH 2b:  Hộ gia đình người Kinh và người dân tộc trồng trọt và trồng rừng (< 700m) 

9.3.7.1. Dịch vụ hệ sinh thái 

Nằm chủ yếu ở khu vực miền núi, đi từ thung lũng chính, người dân trong HSTXH này phụ thuộc vào cảnh quan địa 
phương của họ và các hệ sinh thái tự nhiên xung quanh cho một loạt các dịch vụ, quan trọng nhất là cung cấp nước cho mục 
đích sinh hoạt và nông nghiệp, mà còn các dịch vụ điều tiết về bảo vệ cơ học khỏi các sự kiện thời tiết cực đoan, duy trì chất 
lượng nước, kiểm soát sâu bệnh và đệm khí hậu, dịch vụ hỗ trợ của chu trình dinh dưỡng và hình thành đất, kiểm soát dòng 
chảy của nước và bồi lắng. Một số loại thực phẩm tự nhiên cũng có thể có sẵn, cùng với số lượng vừa phải gỗ và lâm sản ngoài 
gỗ, thu thập chủ yếu của các dân tộc thiểu số. Hầu hết các dịch vụ này tự nhiên đã được thay thế bởi phần lớn vật liệu và đầu 
tạo nhân tạo kém hiệu quả, đắt tiền hơn.   

9.3.7.2. Tổn thương chính  

 Bão, mưa lớn > lũ quét: Các trận mưa lớn sẽ làm tăng tần suất lũ quét đã có thường xuyên ở những khu vực nước ở 
thung lũng vùng cao. 

 Mưa lớnn > xói mòn, sạt lở đất và thiếu nước: Lượng mưa dồn dập trong lưu vực vùng cao, trong đó có nhiều diện tích 
rừng suy thoái, và trên đất nông nghiệp sẽ làm tăng xói mòn ảnh hưởng đến độ phì đất và sản xuất cây trồng và gây sạt lở đất 
ở một số nơi. Tăng dòng chảy bề mặt cũng sẽ làm giảm sự thâm nhập và có khả năng làm giảm nguồn cung cấp nước ngầm, 
khô cạn các dòng nước và dẫn đến tình trạng thiếu nước.  

 Gió Lào nóng, hạn hán > mất mùa hoặc giảm sản lượng: Cây trồng ở vùng cao không có nước tưới sẽ bị chết bởi hạn hán, 
được tăng cường bởi gió Lào nóng, sẽ trở nên nghiêm trọng hơn bởi BĐKH. Chè là loại cây nhạy cảm với hạn hán, hậu quả là 
giảm chất lượng và sản lượng.  

http://www.netregs.org.uk/environmental-topics/water/sustainable-urban-drainage-systems-suds/
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 Gió Lào nóng, hạn hán > Cháy rừng: Thảm họa lửa thường xảy ra ở khu vực trồng độc canh cây gỗ - keo hoặc cây dễ cháy 
như bạch đàn và thông nhưng cũng xuất hiện ở rừng tự nhiên, do người dân thu hái lâm sản. 

 Hạn hán/thiếu nước sinh hoạt: Khi hạn hán kéo dài, cộng đồng sống ở vùng thượng nguồn rừng đầu nguồn, phụ thuộc 
vào các suối nhỏ cho mục đích nước sinh hoạt, nguồn nước thường nhanh chóng cạn kiệt cho con người và vật nuôi.   

9.3.7.3. Can thiệp EbA tiềm năng  

- Quy hoạch sử dụng đất và quản lý rừng đầu nguồn - rất quan trọng để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất bao gồm bảo 
vệ tất cả những lưu vực đang còn lại và kế hoach đó phải được thực thi nghiêm túc.     

- Giải pháp bảo tồn đất và nước: Áp dụng biện pháp bảo tồn đất và nước cho sản xuất cây trồng vùng cao, đặc biệt là 
trên sườn dốc, áp dụng trồng cây theo đường đồng mức, trồng xen, tạo mùn, cây cố định nitơ… để giảm xói mòn và 
tăng xâm nhập nước mưa.   

- Lựa chọn và quản lý cây trồng - để thích ứng với điều kiện hạn hán, trong khi bảo vệ được đất. 
- Khai thác bền vững gỗ và lâm sản ngoài gỗ, bảo vệ lưu vực và đa dạng và tăng thu nhập.   

9.3.7.4. Can thiệp thích ứng khác  

- Ruộng bậc thang cứng - nơi xói mòn nghiêm trọng và khó kiểm soát, và nơi có điều kiện phù hợp, nên đầu tư bậc 
thang cứng.  

- Thí điểm với trồng chè nông lâm kết hợp để giảm tác động của hạn (Verschot và cộng sự 2007). 
- Kiểm soát lửa rừng dựa vào cộng đồng. 

9.3.8 HSTXH 2d: Hộ gia đình người Kinh trồng lúa tại thung lũng trong đất liền + trồng cây (thông, keo, cam quýt, cao su, 

chè) 

9.3.8.1. Dịch vụ hệ sinh thái 

 Hệ thống sinh thái xã hội này cơ bản kết hợp đặc điểm và dịch vụ của đồng bằng sản xuất lúa (HSTXH 3b) và trồng rừng, 
trồng cây trên vùng cao (HSTXH 2b). Hầu hết cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, cũng có dịch vụ điều tiết 
là bảo vệ cơ học trước các sự kiện thời tiết cực đoan, duy trì chất lượng nước, kiểm soát dịch bệnh và tạo giá trị đệm khí hậu, 
dịch vụ hỗ trợ là chu trình dinh dưỡng, hình thành đất, kiểm soát dòng chày và bồi lắng. Hầu hết giá trị sinh thái tự nhiên này 
đã bị thay thế bởi cơ sở hạ tầng và đầu vào nhân tạo đắt đỏ, kém hiệu quả. 

9.3.8.2. Tổn thương chính  

 Sinh kế trong HSTXH này sử dụng nhiều loại môi trường sống - đồng bằng thung lũng nội địa, đồi dốc vùng cao,  và vì vậy 
có xu hướng đa dạng hơn, trong đó cung cấp cho các hộ gia đình khả năng phục hồi lớn hơn đối với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, 
những ngọn đồi bao quanh thung lũng nội địa cung cấp một giải pháp bảo vệ thiên nhiên từ gió lớn kết hợp với những cơn 
bão nhiệt đới.   

 Bão, mưa lớn > Lũ quét: Mưa với cường độ lớn sẽ làm tăng tần suất lũ quét sẵn có, trải dọc các con nước của thung lũng 
hẹp trong đất liền, đặc biệt là nơi hẹp. 

 Gió Lào nóng, hạn hán > Giảm sản lượng cây trồng hoặc mất mùa: Đồng lúa có nước tưới từ các hồ nhỏ, sẽ bị ảnh hưởng 
do thiếu nước. Cây trồng không có nước tưới vùng cao sẽ bị chết do hạn, bị nặng hơn do gió Lào nóng, và nghiêm trọng hơn 
nữa với BĐKH. Cây có múi cũng nhạy cảm với hạn hán, bị ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng.  

 Gió Lào nóng, hạn hán > Lửa rừng: Thảm họa lửa thường xảy ra ở khu vực trồng độc canh cây gỗ - keo hoặc cây dễ cháy 
như bạch đàn và thông.    

9.3.8.3. Can thiệp EbA tiềm năng  

 Những can thiệp này cần được kết hợp với một số đã đề xuất ở HSTXH 3b (chuyển tiếp đồng lúa vùng thấp - vùng đồi) 
với một ít giải pháp từ HSTXH 2b (trồng cây và trồng màu vùng cao).  

- Áp dụng SRI nơi phù hợp;   
- Nơi nào nước thủy lợi không đủ, chuyển từ sản xuất lúa sang cây trồng khác yêu cầu nước ít hơn như sắn và ngô; 
- Giải pháp bảo tồn đất và nước: áp dụng biện pháp bảo tồn đất và nước cho sản xuất cây trồng vùng cao, đặc biệt là 

trên sườn dốc, áp dụng trồng cây theo đường đồng mức, trồng xen, tạo mùn, cây cố định nitơ… để giảm xói mòn và 
tăng xâm nhập nước mưa; 

- Thúc đẩy trồng cây cố định nitơ trong đất để bảo vệ đất và tăng độ phì;   
- Đa dạng hóa cây trồng trong cảnh quan rừng trồng để tăng quần thể có cấu trúc trong lâm phần, và tăng khả năng 

phục hồi đối với các căng thẳng khí hậu;  
- Khi chuẩn bị đất trồng cây, hoặc khai thác/thu hoạch, nên để lại một vài dài có cây dọc bờ sông suối (tăng nguồn 

nước và dịch vụ chất lượng nước); 
- Thay đổi giống cây trồng, phương thức trồng và áp dụng lịch thời vụ để phù hợp với điều kiện thay đổi; 
- Tăng chu kỳ cho cây keo, bạch đàn và thông, kiểm soát xói mòn, đặc biệt xung quanh hồ chứa nhỏ và khu vực khác 

bị ảnh hưởng của xói mòn;  
- Bảo vệ tất cả rừng đầu nguồn còn sót lại từ việc sử dụng không bền vững và chuyển đổi sang mục đích khác, thông 

qua sửa đổi quy hoạch sử dụng đất và thực thi nghiêm túc;    

- Khai thác bền vững gỗ và lâm sản ngoài gỗ.   

9.3.9 Can thiệp thích ứng khác 

- Ruộng bậc thang cứng - nơi xói mòn nghiêm trọng và khó kiểm soát, và nơi có điều kiện phù hợp, nên đầu tư bậc 
thang cứng; 

- Kiểm soát cháy rừng dựa vào cộng đồng. 
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9.3.10 HSTXH 6d:  Người Kinh nuôi tôm thương mại trên cát  

9.3.9.1. Dịch vụ hệ sinh thái 

 Hệ sinh thái xã hội ven biển là phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp nước ngọt dồi dào, có chất lượng tốt để quản lý 
chất lượng nước và độ mặn trong ao nước lợ và điều này xuất phát từ những con sông lân cận hoặc từ nước ngầm. Nuôi trồng 
thủy sản cá nước ngọt, sử dụng "cá vụn" từ các HSTXH đánh bắt thủy sản làm thức ăn. Thức ăn nuôi tôm thương mại cũng sử 
dụng bột cá khoảng 25%34. Các rừng tự nhiên rậm rạp của cây tràm và các loài khác từng bao phủ các cồn cát cung cấp sự bảo 
vệ tự nhiên trước bão, gió, nhiệt độ cao. Những hiện nay phần lớn đã biến mất và được thay thế bằng rừng trồng phi lao và 
keo. Rừng trồng này thưa hơn nhưng cũng cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ học. Chất thái từ các ao nuôi là một vấn đề. Ở một số 
nơi, đầm lầy nước ngọt có cây phía sau đụn cát cung cấp cơ sở xử lý ô nhiễm tự nhiên, nhưng thường xuyên hơn, nước thải ra 
biển không qua xử lý. 

9.3.9.2. Tổn thương chính  

 Ao nuôi tôm và cá là môi trường sinh hóa phức tạp - đòi hỏi phải kiểm soát cẩn thận các yếu tố như nhiệt độ, độ mặn, oxy 
hòa tan, pH, và các sản phẩm chất thải.  Vì đây là một HSTXH phụ thuộc rất nhiều vào quản lý thương mại, hậu quả của tổn 
thương ít hơn so với sự thất bại thảm khốc, và nhiều hơn nữa về ngày càng tăng chi phí quản lý và tác động đến những người 
dùng khác.   

 Hạn hán > thiếu nước ngọt cho các ao:  Các ao nuôi công nghiệp, với thiết bị bơm nước, sẽ tốt hơn so với chi phí bỏ ra của 
hộ gia đình phụ thuộc vào mực nước ngầm tự nhiên để bổ sung cho ao nuôi.    

 Bão > độ mặn thay đổi, cát bay: Bão mang theo sự tràn vào của nước ngọt sẽ làm thay đổi độ mặn trong ao nước lợ và có 
thể gây hại cho cây trồng. Gió to kết hợp bão thổi cát tràn vào ao nuôi, yêu cầu chi phí bảo dưỡng ao, nhưng gió cũng giúp 
tăng lượng ô xi trong nước.  

 Nhiệt độ tăng > ứng suất nhiệt trong ao: Nhiệt độ tăng làm giảm lượng ôxi hòa tan trong nước và thay đổi độ pH và độ 
mặn. Điều này sẽ yêu cầu sự quan tâm nhiều hơn để quản lý chất lượng nước.       

9.3.9.3. Can thiệp  EbA phù hợp 

- Điều tra tác động của hạn hán và nhiều người sử dụng nước về cung cấp nước ngầm và đánh giá nhu cầu trong 
tương lai (từ nuôi trồng thủy sản, trồng rau và phát triển du lịch) để phát triển quản lý phù hợp.   

- Giảm thiệt hại vật chất từ các cơn bão và giảm nhẹ tác động của nhiệt độ cao bằng cách phục hồi thảm thực vật biển 
tự nhiên xung quanh ao để cung cấp bảo vệ vật lý và bóng mát. Đây là thực tế hơn xung quanh các ao nước ngọt nhỏ 
đào xuống cát. Cây không nên trồng quá gần, vì chúng có thể làm giảm hàm lượng ôxi trong nước.  

- Cải thiện quản lý chất thải nước thải để giảm thiểu ô nhiễm nước ngầm và môi trường biển liền kề và các tác động 
đối với nghề cá, bằng cách chỉ đạo việc xả qua vùng đất ngập nước đặc biệt tạo ra kết tủa và lọc ra các độc tố.    

9.4. Kết luận và đề xuất cho xã để thực hiện đánh giá  

9.4.1. Kết luận 

 Hà Tĩnh có một lịch sử lâu dài của các thảm họa khí hậu mà biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm; tác động trong 
tương lai sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn. Mặc dù tỉnh đã làm được nhiều để đáp ứng với sự kiện cực đoan quá khứ và thích ứng 
với các vấn đề trong tương lai, bây giờ có một xu hướng để giữ cho ứng phó với biến đổi khí hậu theo những cách thông 
thường và với từng lĩnh vực ứng phó một cách độc lập với nhau. Hạn hán và thiếu nước yêu cầu hồ chứa nhiều hơn và các dự 
án cấp nước. Lũ yêu cầu nhiều đê hơn và đê lớn hơn. Xâm nhập mặn đòi hỏi đập ngăn mặn. Xói mòn bờ sông đòi hỏi nhiều 
kè.Những hạng mục này làm gián đoạn quá trình tự nhiên hoặc thay thế các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên. Nó xuất hiện như là 
một nỗ lực để củng cố một hiện trạng, để tiến hành "hoạt động như bình thường", khi đã có thời gian để xem xét các cách tiếp 
cận khác. Thông thường, các giải pháp cho một vấn đề trầm trọng thêm vấn đề khác nhau. Ví dụ xây dựng đập thủy điện mới 
để giúp cung cấp nước tưới và nước sinh hoạt, mà không xem xét các tác động ở vùng hạ nguồn phá vỡ dòng chảy tự nhiên và 
giữ lại nhiều nước thượng nguồn - nhiễm mặn.   

 Nghiên cứu cấp tỉnh có 3 mục đích:  
i) Chứng minh các phương pháp đánh giá tính dễ tổn thương cho EbA làm cơ sở cho việc lồng ghép các phương pháp 

trên địa bàn tỉnh.  
ii) Đánh giá tính dễ tổn thương dựa trên số liệu thứ cấp để xác định các thách thức biến đổi khí hậu và giải pháp EbA 

thiết thực ở cấp tỉnh để giải quyết chúng. 
iii) Xác định những điểm trong tỉnh để thực hiện đánh giá cấp thôn.  

 Nghiên cứu thí điểm này cung cấp một giải thích rõ ràng cho một cách tiếp cận tổng hợp hơn và toàn diện để thích ứng 
và chứng minh tính hữu dụng của các khái niệm hệ thống xã hội - sinh thái và khung thích ứng hệ sinh thái dựa trên. Điều này 
thúc đẩy khả năng phục hồi đồng thời ở cả hai hệ sinh thái và xã hội, và là cách tiếp cận đa ngành và nhiều bên liên quan, xác 
định trên sự tham gia có hiệu quả của các bên liên quan. Các phạm vi không gian rõ ràng của nghiên cứu này đã cho thấy quy 
mô địa lý khác nhau mà ở đó tác động xảy ra và vì vậy thích ứng cần được áp dụng, và tầm quan trọng của mối liên hệ giữa 
chúng (thượng nguồn, hạ nguồn). Nó cũng cho thấy rõ sự cần thiết cho các dữ liệu định lượng, phân tích định tính và lập bản 
đồ tài nguyên gần đây nhất tỉnh có để đến với một chiến lược phù hợp. 

 Ở cấp tỉnh, những phân tích trên cho thấy tầm quan trọng tối thượng của các vấn đề quản lý nước và đất, như biến đổi 
khí hậu tăng cường cả hai mùa mưa và mùa khô và mang lại nhiệt độ rất cao (> 35oC). Bảng 9.3 tóm tắt các lỗ hổng quan 
trọng của HSTXH tại Hà Tĩnh, và cho thấy tất cả 10 HSTXH đều có các vấn đề thủy lợi hiện có và mới xuất hiện; cấp nước sinh 

                                           
34 Không rõ là thức ăn công nghiệp được sản xuất từ Hà Tĩnh.   
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hoạt và công nghiệp và chất lượng nước; và với lũ lụt và xói mòn, mà đang có tác động trên khả năng cây trồng và sản lượng, 
sức khỏe con người, sinh kế và an ninh.      

 Tất cả can thiệp EbA là cụ thể và phải được quy hoạch có sự tham gia với các bên liên quan, do đó, những khuyến nghị 
cho khu vực hành động, chứ không phải là những hành động cụ thể, kết hợp việc sử dụng đa dạng sinh học và sự thúc đẩy 
và/hoặc phục hồi các dịch vụ hệ sinh thái. Những khu vực này hành động là:  

i) Quy hoạch sử dụng đất: Sửa đổi chiến lược quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, dựa vào quản lý tổng hợp nguồn nước. Đối 
với mỗi trong bốn lưu vực chính cần rà soát:   

▪ Quản lý chiến và bền vững rừng đầu nguồn, để phục hồi/tối ưu hóa dịch vụ chu trình nước của những khu rừng 
chưa tác động; 

▪ Chế độ sử dụng nước theo mùa cho người dùng trên tất cả các điểm của hệ thống sông, từ nguồn tới cửa sông - để 
hiểu được phạm vi của dòng chảy;  

▪ Điều tra các hồ chứa, đặc điểm, bồi lắng; 
▪ Điều tra người sử dụng nước và nhu cầu và các giải pháp bảo tồn thực tiễn;  
▪ Điều tra cơ sở hạ tầng thích ứng hiện có (đập ngăn mặn, đê) công trình nào có thể sử dụng, công trình nào nên nâng 

cấp, công trình nào nên dỡ bỏ; 
▪ Điều tra khu vực rủi ro do lũ lụt và nhiễm mặn - cho giải pháp "tái tạo tự nhiên".   

 
ii) Nông nghiệp bảo tồn, với tập trung chính vào kiểm soát xói mòn đất và sạt lở đất, tăng độ phì của đất 

▪ Xác định các điểm nóng;  
▪ Giới thiệu chương trình SRI;  
▪ Thúc đẩy trồng cây che phủ.  

 
iii) Chi trả dịch vụ môi trường - đền bù cho người dân và chính quyền địa phương phần thu nhập ước tính.  Hành động thực 

tế cần làm ngay:  
▪ Đối với tất cả công ty lâm nghiệp và Ban quản lý rừng phòng hộ - tăng luân kỳ của rừng trồng từ 7 lên 15 năm; 
▪ Chấm dứt hiện tượng chặt trắng hoặc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên;   
▪ Đánh giá tác động môi trường có cân nhắc BĐKH cho tất cả các dự án phát triển.  

Ở mức độ cao hơn, cách tiếp cận của Hà Tĩnh để lồng ghép EbA yêu cầu cơ bản ở:   

▪ Thực thi quy hoạch sử dụng đất, huy động các cấp để đảm bảo quy hoạch được thực hiện, sử dụng ảnh vệ tinh để 
giám sát; 

▪ Sử dụng EbA và thích ứng BĐKH để xây dựng khung cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, với sự quan tâm đặc 
biệt đến lồng ghép liên ngành, vì vậy mỗi ngành không làm lại những hoạt động tốt của ngành khác, sử dụng 
đánh giá môi trường chiến lược; 

▪ Đánh giá môi trường chiến lược trong đó lồng ghép cân nhắc BĐKH được thực hiện trong kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội như tổng thể và kế hoạch phát triển các ngành chính. 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

179 

 

Bảng 9.3: Tổn thương chính và tác động từ thay đổi dự báo ở những thông số khí hậu của 10 HSTXH ở Hà Tĩnh 

Mã 
HSTXH 

Hệ sinh thái xã hội 

Nhiệt độ Lượng mưa Bão Nước biển dâng 

Mùa hè dài và 
nóng hơn, nhiệt 
độ tối cao cao hơn 

Mùa xuân nóng 
hơn 

Nhiều ngày nóng 
>35oC 

Mùa mưa ẩm 
hơn 

Nhiều trận mưa 
hơn  

> 50 mm 

Mùa khô khô hơn, 
nhiều ngày khô hơn 

Bão, gió Nước biển dâng 

8a 
Cơ sở hạ tầng quản lý nước của doanh 
nghiệp và nhà nước (đập, cống ngăn 
mặn, kênh thủy lợi) 

Bốc hơi cao hơn 
từ hồ chứa và 
kênh 

Nhu cầu nước cao 
hơn khi thiếu 
nước 

Bốc hơi cao hơn từ 
hồ chứa và kênh 

Xói mòn tăng, 
bồi lắng hồ 
chứa, nguy cơ 
vỡ đập 

Mực nước thấp trong 
hồ chứa vào mùa xuân 

Nguy cơ vỡ đập 
Đập giữ nước sẽ 
tăng nguy cơ cho 
vùng hạ du 

8h 
Khu dân cư nông thôn và đô thị, công 
nghiệp, dịch vụ 

 
    

  

PA1+2 
Rừng đặc dụng quản lý bởi Nhà nước  
(Vườn QG Vũ Quang, Khu BTTN Kẻ 
Gỗ) 

Phân bố/mức độ 
phong phú loài 
dài hạn 

Phân bố/mức độ 
phong phú loài 
dài hạn 

Phân bố/mức độ 
phong phú loài dài 
hạn, cháy rừng 

Phân bố/mức độ 
phong phú loài 
dài hạn 

Phân bố/mức độ phong 
phú loài dài hạn, cháy 
rừng 

Diện tích bị 
thiệt hại 

Không 

3a 
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước 
tại đồng bằng có tưới tiêu 

Bốc hơi cao, năng 
suất giảm 

Lúa sinh trưởng 
chậm, nhiều dịch 
bệnh 

Rủi ro cao ở công 
trình thủy lợi 

Năng suất tăng 
nhưng lũ/bão 
ảnh hưởng lúc 
thu hoạch, nhiều 
bồi lắng trong lũ 

Xâm nhập mặn > giảm 
năng suất, thiếu nước 
sinh hoạt 

Nhiều thiệt hại 
hơn từ bão 
biển, gần bờ 

Xâm nhập mặn và 
ngập úng thường 
xuyên 

3b 

Hộ gia đình người Kinh trồng lúa 
nước, hoa màu và cây ở khu vực 
chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng và 
khu vực đồi núi  

Một số loài quá 
ngưỡng 

Giảm năng suất 
nếu nước không 
đủ 

Tưới tiêu không có, 
ứng suất trên cây 
trồng, nguy cơ cháy 
rừng 
 

Xói mòn đất 

Tưới tiêu và cây trồng 
mất mùa 
Suy thoái đất 
Nguy cơ cháy, thiếu 
nước sinh hoạt 

Gió ảnh hưởng 
cây trồng, ảnh 
hưởng đến 
ruộng lúa 

Không 

PFMB 
1+2 

Ban quản lý rừng phòng hộ: rừng lá 
nhiệt đới > 700m và lá ẩm nhiệt đới < 
700 m 

Nguy cơ cháy 
rừng tăng, giảm 
sinh trưởng 

Nguy cơ cháy tăng 
Nguy cơ cháy rừng 
tăng, giảm sinh 
trưởng 

Xói mòn ở khu 
vực quản lý, 
nhiều dịch bệnh 

Nguy cơ cháy tăng 
Gió ảnh hưởng 
rừng trồng 

Rừng trồng ven 
biển ngập úng 

8e 
Các khu công nghiệp và đặc khu kinh 
tế do nhà nước quản lý (ven biển, 
Vũng Áng) 

Ứng suất nhiệt ở 
con người, tăng 
chi phí làm mát 

Ứng suất nhiệt ở 
con người, tăng 
chi phí làm mát 

Ứng suất nhiệt ở 
con người, tăng chi 
phí làm mát 

Lũ lụt cục bộ 
Thiếu nước từ hồ chứa, 
ô nhiễm tăng 

Lũ lut, bão gây 
thiệt hại 

Lũ lụt 

2b 
Hộ gia đình người Kinh và người dân 
tộc trồng trọt và trồng rừng 

Một số loài quá 
ngưỡng 

Giảm năng suất 
nếu nước không 
đủ 

Tưới tiêu không có, 
ứng suất trên cây 
trồng, nguy cơ cháy 
rừng 

Lũ quét, xói mòn 
Mất mùa, nguy cơ cháy, 
thiếu nước sinh hoạt 

Gió ảnh hưởng 
đến cây, lũ quét, 
sạt lở đất 

Không 

2d 
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa tại 
thung lũng trong đất liền + trồng cây 
(thông, keo, cam quýt, cao su, chè) 

Một số loài quá 
ngưỡng 

Giảm năng suất 
nếu nước không 
đủ 

Tưới tiêu không có, 
ứng suất trên cây 
trồng, nguy cơ cháy 
rừng 

Lũ quét, xói mòn 
Mất mùa, nguy cơ cháy, 
thiếu nước sinh hoạt 

Lũ quét, sạt lở 
đất 

Không 

6d 
Người Kinh nuôi tôm thương mại trên 
cát 

Ứng suất nhiệt trong ao, ôxy thấp, độ mặn và pH cao, bệnh, chi 
phí tăng, giảm sản lượng 

Độ mặn thay đổi, thiếu nước sạch theo mùa Cát trong ao 
Nhiễm mặn ở 
nguồn nước ngọt, 
ao nuôi ngập úng 
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9.4.2. Lựa chọn các điểm để thực hiện đánh giá - giải pháp EbA cấp cộng đồng  

 Sinh kế dựa vào tài nguyên thiên nhiên nhìn chung dễ tổn thương đối với BĐKH, vì mức độ lộ diện và độ nhạy cảm. Nông 
nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (AFF) đóng góp 20% cho GDP nhưng chiếm 80% diện tích đất toàn tỉnh, sử dụng lượng lớn 
lao động ở Hà Tĩnh. 

 Người nghèo hơn cũng dễ tổn thương đối với BĐKH vì họ có ít cơ hội để đầu tư trong chuyển đổi và thích ứng các hoạt 
động sinh kế của họ (năng lực thích ứng thấp). Họ làm việc trong ngành lộ diện cao và dễ tổn thương (AFF) cũng như sinh 
sống ở nơi bị ảnh hưởng, trong điều kiện sống thấp. Khoảng 30% số hộ ở Hà Tĩnh xếp loại nghèo và cận nghèo. 

 Cơ quan nhà nước và các công ty do nhà nước quản lý trực tiếp quản lý diện tích lớn trong tỉnh, và chịu trách nhiệm cho 
các hoạt động kinh tế quan trọng trong những HSTXH ưu tiên. Cơ sở hạ tầng công quan trọng như đường bộ, đường sắt, cảng, 
hồ chứa cũng dễ tổng thương đối với BĐKH. Trong những hạng mục này, hồ chứa nước thủy lợi và các công trình phụ trợ rất 
quan trọng trong việc cung cấp nước cho việc duy trì khả năng phục hồi của một số các HSTXH khác. Vì vậy nhà nước có vai 
trò trách nhiệm trong thực hiện đánh giá tác động môi trường, có thể bắt đầu với những thử nghiệm ở HSTXH 8a (Cơ sở hạ 
tầng quản lý nguồn nước công và thương mại), HSTXH PA1+2 (Nhà nước quản lý rừng đặc dụng - Vườn Quốc gia và Khu Bảo 
tồn thiên nhiên) và HSTXH PFMB 1+2 (các Ban quản lý rừng phòng hộ vùng đồng bằng và vùng cao). 

 Một thảo luận để lựa chọn địa điểm cho đánh giá tại cộng đồng đã được thực hiện với các thành phần cấp tỉnh tại Hội 
thảo tham vấn vào tháng 8 năm 2016, tiếp theo báo cáo trình bày những phát hiện của đánh giá cấp tỉnh. Về cơ bản, thảo luận 
đã đồng ý chọn xã Sơn Hồng để thực hiện đánh giá cấp thôn (kết quả trình bày ở báo cáo số 5). 
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PHỤ LỤC 9.I: ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI CHO HỆ SINH THÁI XÃ HỘI QUAN TRỌNG CỦA HÀ TĨNH  

9.1.a:  HSTXH 8a: Cơ sở hạ tầng quản lý nước của doanh nghiệp và nhà nước (đập, cống ngăn mặn, kênh thủy lợi) 

TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch vụ sinh 

thái 

Mức độ quan trọng  

(1=ít nhất, 5=cao nhất) 
Giải thích cho việc xếp hạng 

Cung cấp trực tiếp 

P1 Thực phẩm 
Một ít cá nước ngọt (hầu như có 

quản lý), tôm, ốc... ở trong hồ 
Ngay tại HSTXH 2  

P2 Nước  
Khu vực đầu nguồn xung 

quanh 
5 

Dịch vụ rất quan trọng mà hầu hết các hệ 

STXH phụ thuộc vào 

P3 Thuốc   1 Rất ít 

P4 Sợi   1  

P5 Vật liệu xây dựng   1  

P6 Năng lượng nước   2 
Rất ít hồ chứa có chức năng tưới tiêu và thủy 

điện kết hợp, chỉ có Ngàn Trươi 

P7 Năng lượng sinh khối   1  

P8 Vận chuyển Thuyền  2 
Phạm vi tối thiểu cho người địa phương sử 

dụng hồ chứa 

Dịch vụ điều tiết 

R1 Lưu trú và cố định cácbon     

R2 Duy trì chất lượng nước     

R3 Duy trì chất lượng không khí     

R4 Đệm khí hậu     

R5 Kiểm soát dịch bệnh     

R6 Tái chế chất thải/giải độc     

R7 Bảo vệ cơ học     

R8 Kiểm soát dòng chảy     

R9 Kiểm soát sự bồi lắng     

Dịch vụ hỗ trợ  

S1 Chu trình cácbon     

S2 Quang hợp, sản xuất cơ bản     

S3 Chu trình dinh dưỡng     
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TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch vụ sinh 

thái 

Mức độ quan trọng  

(1=ít nhất, 5=cao nhất) 
Giải thích cho việc xếp hạng 

S4 Hình thành đất     

S5 Chu trình nước     

S6 Thụ phấn     

S7 Phân tán hạt     

Văn hóa - tâm linh 

C1 Tôn giáo - tâm linh     

C2 
Giải trí, thể thao, du lịch sinh 

thái 
 

   

C3 Khoa học, giáo dục     

C4 Lịch sử xây dựng đất nước     

C5 Thư giãn, sức khỏe tâm hồn     

C6 Thẩm mỹ/truyền cảm hứng     
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9.1b:  HSTXH PA1+2: Rừng đặc dụng quản lý bởi Nhà nước (Vườn quốc gia Vũ Quang, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ) 

TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch vụ 

sinh thái 

Mức độ quan 

trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

Dịch vụ cung cấp 

P1 Thực phẩm 
Rừng vẫn cung cấp thực phẩm (thú rừng, măng tre, chuối rừng, nấm…) cho 
con người và vật nuôi. 

Ngay tại HSTXH 3 
Mặc dù thú rừng càng ngày càng ít nhưng vẫn là nguồn thực phẩm quan trọng 
đối với người dân và vật nuôi. 

P2 Nước 
Rừng hỗ trợ hình thành các con suối, cung cấp nước cho những người sống 
ở rừng cũng như cộng đồng vùng hạ du và người dùng khác. Nước từ rừng 
đặc biệt quan trọng đối với một số hệ STXH vùng hạ du. 

Ngay tại HSTXH 
5 

Cùng với những hệ sinh thái rừng khác và với diện tích lớn, rừng ở độ cao < 
700m cung cấp nước, hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp và hoạt động kinh tế 
khác ở vùng đệm. 

P3 Thuốc 
Một ít cây ở trong rừng có thể dùng làm thuốc, đặc biệt là nhóm người thiểu 
số sống gần hoặc trong rừng. 

Ngay tại HSTXH 
2 

Thậm chí hệ thống y tế có đến cấp thôn, người dân sống ở vùng đệm vẫn sử 
dụng một số loại cây thuốc cho những chữa trị đơn giản, nhỏ. 

P4 Sợi 
Song mây được thu hái để đan rổ rá bán. Ngay tại HSTXH 

3 
Dù trữ lượng song mây có giảm nhưng rổ rá làm bằng mây vẫn rất thông dụng 
ở những gia đình sống ở vùng đệm. 

P5 Vật liệu xây dựng 
Gỗ có thể sử dụng làm nhà. Ngay tại HSTXH 

2 
Khai thác trái phép cho làm nhà và bán vẫn xảy ra nhưng ít hơn trước. 

P6 Năng lượng nước 
Không có Ngay tại HSTXH 

0 
 

P7 Năng lượng sinh khối 
Rừng cung cấp củi đun cho người dân. Ngay tại HSTXH 

3 
Củi đun từ rừng vẫn là nguồn quan trọng cho nấu nướng ở vùng đệm. 

P8 Vận chuyển Không có  0 
 

Dịch vụ điều tiết 

R1 
Lưu trú và cố định 

cácbon 
Rừng hấp thu và lưu giữ cácbon trong sinh khối. 

Ngay tại HSTXH 
5 

Với diện tích rừng tương đối lớn, VQG Vũ Quang và Khu BTTN Kẻ Gỗ đóng góp 
rất lớn cho việc hấp thu và lưu trữ các bon, giảm CO2 trong không khí. Đây là 
dịch vụ môi trường toàn cầu. 

R2 Duy trì chất lượng nước 
Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng nước, đặc biệt 
nước cung cấp cho các HSTXH vùng thấp. 

Ngay tại HSTXH 
3 

Hệ sinh thái rừng cung cấp dịch vụ để bảo vệ các hệ STXH gần kề, hỗ trợ sản 
xuất nông nghiệp và các hoạt động kinh tế khác ở vùng gần kề. 

R3 
Duy trì chất lượng 

khôing khí 
 

Ngay tại HSTXH 
3 

Cùng với hệ sinh thái rừng khác, rừng ở độ cao <700m cung cấp cho việc duy 
trì không khí trong lành trong và ngoài các HSTXH. 

R4 Đệm khí hậu Rừng có thể cung cấp điều kiện tiểu khí hậu trong lành cho vùng. 
Ngay tại HSTXH 

3 
Với diện tích rộng, rừng ở độ cao <700m có thể thay đổi tiểu khí hậu ở những 
HSTXH gần kề, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và các hoạt động kinh tế khác ở 
vùng gần kề. 

R5 Kiểm soát dịch bệnh Không rõ 
 

0 
 

R6 
Tái chế chất thải/giải 

độc 
Không rõ 

 
0 

 

R7 Bảo vệ cơ học Rừng có thể cung cấp giá trị bảo vệ chống lại những thiệt hại cơ học. 
Ngay tại HSTXH 

3 
Cùng với các hệ sinh thái rừng khác trong vùng, rừng ở độ cao <700m cung 
cấp dịch vụ để bảo vệ các HSTXH gần kề, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và các 
hoạt động kinh tế khác ở vùng gần kề. 

R8 Kiểm soát dòng chảy 

Rừng hoạt động như bọt biển: thấm hút nước trong mùa mưa và cung cấp 
nước trong mùa khô, điều tiết dòng chảy, cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất 
nông nghiệp và các hoạt động kinh tế khác vùng gần kề và các hệ STXH khác 
vùng hạ du. 

Ngay tại HSTXH 

3 

Hệ sinh thái rừng cung cấp vai trò quan trọng trong điều tiết dòng chảy. 

R9 Kiểm soát sự bồi lắng 
Cây rừng với hệ rễ chắc chắn làm giảm xói mòn đất, nên sẽ kiểm soát bồi 
lắng ở các con suối, cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và các 
hoạt động kinh tế khác vùng gần kề và các HSTXH khác vùng hạ du. 

Ngay tại HSTXH 
3 

Hệ sinh thái rừng cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và các hoạt 
động kinh tế khác vùng gần kề và các HSTXH khác vùng hạ du. 
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TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch vụ 

sinh thái 

Mức độ quan 

trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

Dịch vụ hỗ trợ 

S1 Chu trình cácbon Rừng đóng vai trò quan trọng trong chu trình cácbon. 
Ngay tại HSTXH 

4 
 

S2 
Quang hợp, sản xuất cơ 

bản 
Rừng là nguồn chính cho sản xuất cơ bản. 

Ngay tại HSTXH 
4 

 

S3 Chu trình dinh dưỡng Rừng đóng vai trò chính trong chu trình dinh dưỡng. 
Ngay tại HSTXH 

4 
 

S4 Hình thành đất Rừng đóng vai trò chính trong hình thành đất. 
Ngay tại HSTXH 

4 
 

S5 Chu trình nước Rừng đóng vai trò chính trong chu trình nước. 
Ngay tại HSTXH 

4 
Là nguồn chính cho bốc hơi. 

S6 Thụ phấn 
Côn trùng và động vật thụ phấn cung cấp dịch vụ quan trọng cho diện tích 
đất sản xuất gần kề. 

Ngay tại HSTXH 
4 

 

S7 Phân tán hạt 
Chim, dơi và các con vật khác phân tán hạt giống cung cấp dịch vụ quan 
trọng hỗ trợ tái sinh tự nhiên cho những diện tích bỏ hoang gần rừng. 

Ngay tại HSTXH 
4 

 

Dịch vụ văn hóa 

C1 Tôn giáo - tâm linh 
Không rõ 

  
 

C2 
Giải trí, thể thao, du lịch 

sinh thái 

Không rõ 
  

 

C3 Khoa học, giáo dục Rừng cung cấp dịch vụ cho nghiên cứu khoa học và hoạt động giáo dục. 
Ngay tại HSTXH 

2 
Nghiên cứu khoa học có thể thực hiện trong khu vực. Rừng tự nhiên chưa bị 
tác động với những cây cổ thụ ở đai cao 700-1000m là nguồn đáng kể cho 
nghiên cứu và giáo dục. 

C4 
Lịch sử xây dựng đất 

nước 
Một vài điểm liên quan đến chiến tranh chống Pháp. 

Ngay tại HSTXH 
3 

 

C5 
Thư giãn, sức khỏe tâm 

hồn 
Rừng cung cấp dịch vụ giúp cho thư giãn, có lợi cho sức khỏe. 

Ngay tại HSTXH 
3 

 

C6 
Thẩm mỹ/truyền cảm 

hứng 
Không rõ 

 
 

 

(1=ít nhất, 5=cao nhất)
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9.1c:  HSTXH 3a:  Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước tại đồng bằng có tưới tiêu 

Tóm tắt: Hệ sinh thái xã hội này phụ thuộc nhiều vào hệ sinh thái rừng thượng nguồn trong việc cung cấp nước sản xuất lúa. Những cánh đồng lúa này có thể vẫn cung cấp một ít thức ăn tự nhiên 
như là cá. Cua và ếch có thể sống được trong các ruộng lúa (mặc dù tăng lượng hóa học trong trồng lúa sẽ làm giảm nguồn thức ăn này). 

TT Dịch vụ chính Mô tả Nguồn cung cấp dịch vụ sinh thái 
Mức độ quan 

trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

Dịch vụ cung cấp 

P1 Thực phẩm Một ít cá, cua, ếch bắt được trong ruộng lúa. Ngay tại HSTXH 2 
Lúa là lương thực rất quan trọng đối với con người sống trong 
HSTXH này, nhưng lại không được tạo ra bởi một dịch vụ hệ sinh 
thái. 

P2 Nước 
Hầu hết nước sử dụng hàng ngày của con người và hoạt động sản xuất trong 
HSTXH này được cung cấp bởi các con suối phía thượng nguồn. 

Rừng đầu nguồn trong các 
HSTXH khác 

5 
Mưa có thể cung cấp một ít nhưng các con sông vẫn là nguồn 
chính cung cấp nước cho con người và hoạt động sản xuất nông 
nghiệp trong HSTXH này. 

P3 Thuốc Không rõ/không quan trọng  0 
 

P4 Sợi 
Không rõ/không quan trọng 

 0 
 

P5 Vật liệu xây dựng 
Không rõ/không quan trọng 

 0 
 

P6 Năng lượng nước 
Không rõ/không quan trọng 

 0 
Không có dẫn chững về nặng lượng nước được sử dụng trong 
HSTXH này. 

P7 Năng lượng sinh khối 
Không rõ/không quan trọng 

Ngay tại HSTXH 0 
Trong khi rơm rạ có thể sử dụng để đun nấu nhưng sẽ không 
được sử dụng rộng rãi nữa trong HSTXH này. Đây cũng không 
phải là dịch vụ sinh thái tự nhiên. 

P8 Vận chuyển 
Không rõ/không quan trọng 

 0 
 

Dịch vụ điều tiết 

R1 
Lưu trú và cố định 

cácbon 
Không quan trọng  0 

 

R2 
Duy trì chất lượng 

nước 
Rừng giảm lượng bồi lắng trong dòng chảy, lọc chất gây ô nhiễm và cải thiện 
chất lượng nước. 

Rừng đầu nguồn ở các HSTXH 
khác 

2 
Chất lượng nước ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con 
người và sản xuất. Tuy nhiên, dịch vụ này bị giảm, cùng với sự 
suy thoái của rừng tự nhiên đầu nguồn. 

R3 
Duy trì chất lượng 

không khí 
Không rõ   0 

 

R4 Đệm khí hậu 
Rừng có thể cung cấp điều kiện tiểu khí hậu thuận lợi cho ruộng lúa. Ruộng 
lúa thải ra lượng lớn khí mêtan là một khí nhà kính chính gây ra biến đổi khí 
hậu. 

Rừng tự nhiên ở HSTXH khác 2 
Không có diện tích rừng tự nhiên lớn gần diện tích ruộng lúa. 

R5 Kiểm soát dịch bệnh Không rõ  0 
 

R6 
Tái chế chất thải/giải 

độc 
Không rõ  0 

 

R7 Bảo vệ cơ học 
Rừng cung cấp dịch vụ chống xói mòn đất, gió nóng, sạt lở đất ở đồi thấp và 
trang trại. 

Rừng tự nhiên ở các hệ STXH 
khác 

2 
Không có diện tích rừng tự nhiên lớn gần diện tích ruộng lúa. 

R8 Kiểm soát dòng chảy 
Rừng hoạt động như miếng xốp: hút nước vào mùa mưa và cấp nước vào 
mùa khô, điều tiết dòng chảy. 

Rừng đầu nguồn ở các hệ STXH 
khác 

1 
Không có diện tích rừng tự nhiên lớn gần diện tích ruộng lúa. 
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TT Dịch vụ chính Mô tả Nguồn cung cấp dịch vụ sinh thái 
Mức độ quan 

trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

R9 Kiểm soát sự bồi lắng 
Cây rừng với hệ rễ chăc chắn làm giảm xói mòn đất, nên sẽ kiểm soát bồi 
lắng ở các con suối. 

Rừng đầu nguồn ở các hệ STXH 
khác 

1 
Dịch vụ ảnh hưởng gián tiếp đến ruộng lúa. 

Dịch 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 

 0 
 

S4 Hình thành đất 
Không rõ/không quan trọng 

 0 
 

S5 Chu trình nước 
Không rõ/không quan trọng 

 0 
 

S6 Thụ phấn 
Không rõ/không quan trọng 

 0 
 

S7 Phân tán hạt 
Không rõ/không quan trọng 

 0 
Phát tán hạt giống rất quan trọng đối với cây trồng. 

Dịch vụ văn hóa 

C1 Tôn giáo - tâm linh 
Một số truyền thống và hoạt động nghi lễ có liên quan tới trồng lúa và thời 
gian gặt. 

Ngay tại hệ STXH 2 
Mặc dù đây là một dịch vụ của ruộng lúa nhưng không phải hệ 
sinh thái tự nhiên ban đầu. 

C2 
Giải trí, thể thao, du lịch 

sinh thái 

Không rõ/không quan trọng 
 0 

 

C3 Khoa học, giáo dục 
Không rõ/không quan trọng 

 0 
 

C4 
Lịch sử xây dựng đất 

nước 

Không rõ/không quan trọng 
 0 

 

C5 
Thư giãn, sức khỏe tâm 

hồn 

Không rõ/không quan trọng 
 0 

 

C6 
Thẩm mỹ/truyền cảm 

hứng 

Không rõ/không quan trọng 
 0 

 

(1=ít nhất, 5=cao nhất) 
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9.1d:  HSTXH 3b:  Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước, hoa màu và cây ở khu vực chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng và khu vực đồi núi  

TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch vụ 

sinh thái 

Mức độ quan 

trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

Dịch vụ cung cấp 

P1 Thực phẩm 
Một ít thức ăn tự nhiên có thể thu hái từ rừng và các con suối trong 
và xung quanh HSTXH, nhất là bởi người dân đồng bào thiểu số trong 
những ngày ít lương thực. 

Ngay tại HSTXH và 
vùng gần kề 

2 
Hầu như dùng khi cần để khắc phục tình huống. 

P2 Nước 
Hầu hết nước sử dụng của con người và nước cho sản xuất trong 
HSTXH này được cung cấp từ các con sông phía thượng nguồn và từ 
nước ngầm. 

Ngay tại HSTXH và 
rừng đầu nguồn ở 
HSTXH lân cận 

5 
Mưa cung cấp một ít, nhưng sông vẫn là nguồn cung cấp nước 
chính cho con người và hoạt động sản xuất ở HSTXH này. 

P3 Thuốc Cây thuốc vẫn được sử dụng trong một vài trường hợp.  Ngay tại HSTXH 1 
 

P4 Sợi Rất hạn chế 
Ngay tại HSTXH 

0 
 

P5 Vật liệu xây dựng Cây gỗ vẫn được khai thác từ rừng nghèo làm cột, cọc. 
Ngay tại HSTXH 

1 
 

P6 Năng lượng nước Có thể sử dụng thủy điện nhỏ quy mô hộ gia đình. 
Ngay tại HSTXH 

1 
 

P7 Năng lượng sinh khối Một ít củi đun được thu từ rừng suy thoái trong HSTXH này. 
Ngay tại HSTXH 

1 
Hầu hết củi đun được thu từ vườn nhà và rừng trồng. Rừng tự 
nhiên là nguồn cung cấp thứ yếu.  

P8 Vận chuyển Không có  0 
 

Dịch vụ điều tiết 

R1 Lưu trú và cố định cácbon 
Độ che phủ rừng ổn định rất hạn chế, cây ăn quả có ít sinh khối, cây 
keo chỉ trong chu kỳ ngắn. 

HSTXH 1 
Dịch vụ này không có giá trị với người dân, giá trị lưu giữ cácbon 
cũng chưa rõ ràng.  

R2 Duy trì chất lượng nước 
Rừng giảm lượng bồi lắng trong dòng chảy, lọc chất gây ô nhiễm và 
cải thiện chất lượng nước. 

Rừng đầu nguồn ở 
HSTXH gần kề 

2 
Dịch vụ này rất hạn chế do rừng bị cạn kiệt. 

R3 
Duy trì chất lượng không 

khí 
Không rõ  0 

 

R4 Đệm khí hậu 
Thực bì còn sót lại sẽ điều tiết tiểu khí hậu (nhiệt độ, gió) trong vùng 
dân cư trong phạm vi nhất định, cũng như cây cối trong HSTXH này. 

Rừng đầu nguồn ở 
HSTXH gần kề 

2 
Không có diện tích rừng lớn gần khu vực ruộng lúa. 

R5 Kiểm soát dịch bệnh 
Các cá thể quản lý dịch bệnh tự nhiên vẫn sống trong HSTXH này và 
khu vực lân cận. 

Rừng tự nhiên trong và 
gần HSTXH này 

1 
Chất hóa học được sử dụng rộng rãi. Các chất hóa học sẽ ảnh 
hưởng đến các loài tự nhiên. 

R6 Tái chế chất thải/giải độc Không rõ ràng  0 
 

R7 Bảo vệ cơ học 
Rừng cung cấp giá trị bảo vệ chống lại gió bão, gió Lào, sạt lở đất đối 
với trang trại hoặc cánh đồng ở vùng thấp. 

Rừng tự nhiên trong và 
gần HSTXH này 

2 Hiện tượng thời tiết cực đoan xảy là liên tục. 

R8 Kiểm soát dòng chảy 
Rừng hoạt động như bọt biển: thấm nước trong mùa mưa và thoát 
nước trong mùa khô, điều tiết dòng chảy. 

Rừng đầu nguồn trong 
các HSTXH khác 

2 Phạm vi thực bì tự nhiên cung cấp dịch vụ này rất ít. 

R9 Kiểm soát sự bồi lắng 
Cây rừng và thực bì tự nhiên khác cung cấp vỏ bọc cho đất và rễ giúp 
giữ đất, giảm xói mòn, nên kiểm soát được bồi lắng ở sông và suối. 
 

Rừng đầu nguồn trong 
các HSTXH khác 

2 Phạm vi thực bì tự nhiên cung cấp dịch vụ này rất ít. 
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TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch vụ 

sinh thái 

Mức độ quan 

trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

Dịch vụ hỗ trợ 

S1 Chu trình cácbon Xem ở dưới    

S2 Quang hợp, sản xuất cơ bản Sản xuất cơ bản tự nhiên.    

S3 Chu trình dinh dưỡng   2 
Cần thiết cơ bản cho tất cả các hoạt động, nhưng chu trinh tự 
nhiên bị xáo trộn bởi việc áp dụng nhiều sản phẩm đầu vào. 

S4 Hình thành đất 
Sản phẩm đầu vào tự nhiên chất không hữu cơ, đặc biệt là hữu cơ, các 
hoạt động của đất. 

 2 
Cần thiết cơ bản cho tất cả các hoạt động, nhưng bị xáo trộn bởi 
hoạt động sản xuất nông nghiệp không phù hợp. 

S5 Chu trình nước     

S6 Thụ phấn 
Hầu hết cây trồng được thụ phấn nhờ gió, nhưng một loại cây ăn quả 
lại phụ thuộc vào thụ phấn nhờ côn trung, vẫn đang cung cấp bởi môi 
trường thiên nhiên, mặc dù nuôi ong ngày càng tăng. 

Rừng đầu nguồn trong 
các HSTXH khác 

3 Quan trọng đối với mùa vụ hiện tại, nhất là cây có múi. 

S7 Phân tán hạt Hạn chế  1 Một số loài được trồng có chủ định. 

Dịch vụ văn hóa 

C1 Tôn giáo - tâm linh 
Một số truyền thống và nghi lễ, nhất là người đồng bào thiểu số, liên 
quan tới trồng lúa rẫy và lúc khai thác, hoạt động tâm linh vẫn còn ở 
phạm vi lớn. 

Ngay tại HTXH và vùng 
lân cận 

2 Nhóm và cộng đồng cụ thể.  

C2 
Giải trí, thể thao, du lịch sinh 

thái 
Hạn chế  0 Không phải một phần của cuộc sống họ. 

C3 Khoa học, giáo dục Không có  0 Tập trung nhiều hơn ở khu vực bảo vệ.  

C4 Lịch sử xây dựng đất nước Không có  0 Rất ít. 

C5 Thư giãn, sức khỏe tâm hồn Không rõ  0 Con người phụ thuộc nhiều vào phát triển kinh tế. 

C6 Thẩm mỹ/truyền cảm hứng Không rõ  0 Con người phụ thuộc nhiều vào phát triển kinh tế. 

(1=ít nhất, 5=cao nhất)
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9.1e:  HSTXH FPMB 1+2: Ban quản lý rừng phòng hộ: rừng lá nhiệt đới > 700m và lá ẩm nhiệt đới < 700 m 

Can thiệp EbA tiềm năng: Tăng trồng rừng phòng hộ đa dạng, bằng cách trồng nhiều loài bản địa. Điều này yêu cầu xây dựng vườn ươm cây đặc biệt cho những loài này, và cung cấp đào tạo về 
làm vườn ươm và trồng cây. 

TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch 

vụ sinh thái 

Mức độ quan 

trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

Dịch vụ cung cấp 

P1 Thực phẩm Không có/không quan trọng    

P2 Nước Rừng trồng phòng hộ ven biển yêu cầu nước ngầm cho cây sống sót HSTXH đụn cát 5 
Cùng với chất lượng cây giống, nước là yếu tố quan trọng cho trồng 
rừng thành công 

P3 Thuốc 
Không có/không quan trọng 

 0 
 

P4 Sợi 
Không có/không quan trọng 

  
 

P5 Vật liệu xây dựng 
Rừng trồng cung cấp gỗ cho hộ dân, nơi đất lâm nghiệp được giao để 
trồng và quản lý rừng trồng phòng hộ, sử dụng thông qua tỉa thưa 

Ngay tại HSTXH 2 
Hầu hết gỗ được dùng cho thương mại, không phải cho xây dựng tại 
phương 

P6 Năng lượng nước Không có/không quan trọng   
 

P7 Năng lượng sinh khối 
Rừng trồng cung cấp củi cho hộ gia đình, nơi đất lâm nghiệp được giao 
để trồng và quản lý rừng trồng phòng hộ 

Ngay tại HSTXH 3 
Người dân sử dụng lượng nhỏ củi khô, cành nhánh gãy để sưởi ấm 
(không nhiều cho đun nấu) 

P8 Vận chuyển Khônng có  0 
 

Dịch vụ điều tiết 

R1 
Lưu trú và cố định các 

bon 
Rừng trồng phòng hộ lưu giữ cácbon, là bể cac-bon-nic nhưng điều này 
không quan trọng cho tất cả cộng đồng 

 0 
 

R2 Duy trì chất lượng nước 
Rừng trồng phòng hộ giúp để duy trì chất lượng nước nhưng không 
quan trọng đối với tổng thể HSTXH 

Ngay tại HSTXH 1 
 

R3 
Duy trì chất lượng 

khôing khí 

Rừng trồng phòng hộ cung cấp dịch vụ bảo vệ trước hiện tượng cát 
bay, ngăn hạt cát bay trong không khí và ở đất nông nghiệp ở vùng 
thấp của khu vực đất cát 

Ngay tại HSTXH 

4 

Chất lượng không khí rất quan trọng đối với sức khỏe con người và 
hoạt động sản xuất nông nghiệp không chỉ trong HSTXH này mà còn ở 
các HSTXH lân cận. Rừng ven biển ban đầu cung cấp dịch vụ tốt hơn, 
nhưng hiện tại ít nhất rừng trồng cung cấp một vài dịch vụ. 

R4 Đệm khí hậu Rừng trồng phòng hộ cung cấp tiểu khí hậu thuận lợi cho khu vực 
Ngay tại HSTXH 

3 
Với diện tích lớn, rừng trồng phòng hộ có thể thay đổi tiểu khí hậu 
trong HSTXH này và lân cận. Rừng ven biển ban đầu cung cấp dịch vụ 
tốt hơn, nhưng hiện tại ít nhất rừng trồng cung cấp một vài dịch vụ. 

R5 Kiểm soát dịch bệnh Không rõ  0 
 

R6 
Tái chế chất thải/giải 

độc 
Không rõ  0 

 

R7 Bảo vệ cơ học 
Rừng trồng phòng hộ cung cấp dịch vụ chống lại những thiệt hại cơ 
học từ bão và gió mạnh 

Ngay tại HSTXH 
này 

4 

Rừng trồng không chỉ bảo vệ hoạt động nuôi trồng thủy sản mà còn đời 
sống con người, tài sản và các hoạt động kinh tế khác trong và ngoài 
HSTXH này từ những thiệt hại do thiên tai. 
Rừng ven biển ban đầu cung cấp dịch vụ tốt hơn, nhưng hiện tại ít nhất 
rừng trồng cung cấp một vài dịch vụ. 

R8 Kiểm soát dòng chảy Không có/không quan trọng  0 
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TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch 

vụ sinh thái 

Mức độ quan 

trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

R9 Kiểm soát sự bồi lắng Không có/không quan trọng  0 
 

Dịch vụ hỗ trợ 

S1 Chu trình các bon Không rõ  0 
 

S2 
Quang hợp, sản xuất cơ 

bản 
Không có  0 

 

S3 Chu trình dinh dưỡng Không rõ  0 
 

S4 Hình thành đất 
Không có/không quan trọng 

 0 
 

S5 Chu trình nước 
Không có/không quan trọng 

 0 
 

S6 Thụ phấn 
Không rõ 

 0 
 

S7 Phân tán hạt 
Không rõ 

 0 
 

Dịch vụ văn hóa, tâm linh 

C1 Tôn giáo - tâm linh Không rõ  0 
 

C2 
Giải trí, thể thao, du lịch 

sinh thái 

Rừng trồng phòng hộ ven biển có thể hấp dẫn du khách đến thăm 
HSTXH này, cung cấp thu nhập thêm cho cộng đồng bằng việc cung cấp 
dịch vụ du lịch cho du khách 

 1 
Hạn chế 

C3 Khoa học, giáo dục 
HSTXH này có thể cung cấp cơ hội choh nghiên cứu khoa học và hoạt 
động giáo dục 

 2 
Không nhiều hoạt động nghiên cứu, giáo dục được ghi chép lại mặc dù 
nó quan trọng 

C4 
Lịch sử xây dựng đất 

nước 
Không có  0 

 

C5 
Thư giãn, sức khỏe tâm 

hồn 
Không có  0 

 

C6 
Thẩm mỹ/truyền cảm 

hứng 
Không có  0 

 

(1=ít nhất, 5=cao nhất) 
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9.1f: HSTXH 2b: Hộ gia đình người Kinh và người dân tộc trồng trọt và trồng rừng 

TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch vụ sinh 

thái 

Mức độ quan 

trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

Dịch vụ cung cấp 

P1 Thực phẩm 
Một ít thức ăn có thể lấy từ rừng và suối ở trong hoặc xung quanh 
HSTXH này, đặc biệt người đồng bào thiểu số trong giai đoạn 
thiếu thức ăn 

Tại HSTXH và lân cận 2 
Chủ yếu là khi thiếu thức ăn  

P2 Nước 
Hầu hết nước sinh hoạt của người dân và nước sản xuất ở HSTXH 
này được cung cấp bởi các con suối từ rừng ở trên đồi và nước 
ngầm 

Tại HSTXH và rừng đầu 
nguồn ở HSTXH lân cận 

5 
Mưa có thể cung cấp một ít nhưng chủ yếu vẫn là từ các con suối 
cung cấp nước cho con người và sản xuất nông nghiệp 

P3 Thuốc Cây thuốc vẫn được sử dụng trong một số trường hợp  Tại HSTXH 1 
 

P4 Sợi Hạn chế 
Tại HSTXH 

0 
 

P5 Vật liệu xây dựng Gỗ làm cột có thể lấy từ rừng nghèo kiệt 
Tại HSTXH 

1 
 

P6 Năng lượng nước Sử dụng thủy điện quy mô hộ gia đình có thể phù hợp 
Tại HSTXH 

1 
 

P7 Năng lượng sinh khối 
Một số củi có thể được thu hái từ rừng nghèo kiện trong HSTXH 
này 

Tại HSTXH 
1 

Hầu hết củi được lấy từ vườn nhà và rừng trồng. Hệ sinh thái tự 
nhiên là lựa chọn thứ yếu. 

P8 Vận chuyển Không có  0 
 

Dịch vụ điều tiết 

R1 Lưu trú và cố định cácbon 
Rất ít rừng có độ che phủ thường xuyên; cây ăn quả có sinh khối 
hạn chế; cây keo với chu kỳ ngắn 

Tại HSTXH 1 
Dịch vụ này ít có giá trị đối với người dân, cũng như khả năng lưu 
giữ các-bon chưa có  

R2 Duy trì chất lượng nước 
Rừng làm giảm lượng bồi lắng, lọc chất gây ô nhiễm và cải thiện 
chất lượng nước 

Rừng đầu nguồn ở các HSTXH 
lân cận 

2 
Dịch vụ hạn chế vì rừng đầu nguồn cạn kiệt 

R3 Duy trì chất lượng khôing khí Không rõ  0  

R4 Đệm khí hậu 
Dải thực bì còn lại sẽ điều tiết tiểu khí hậu (nhiệt độ, gió) ở khu 
vực dân cư, cũng như cây trồng trong HSTXH này 

Tại HSTXH 
Rừng đầu nguồn ở các HSTXH 
lân cận 

2 
Không có diện tích rừng lớn gần với ruộng lúa 

R5 Kiểm soát dịch bệnh 
Những cá thể kiểm soát sâu bệnh tự nhiên vẫn đang sống ở trong 
hệ STXH và lân cận 

Rừng tự nhiên trong và xung 
quanh HSTXH 

1 
Chất hóa học được sử dụng rộng rãi có thể ảnh hưởng đến những 
cá thể tự nhiên 

R6 Tái chế chất thải/giải độc Không rõ  0 
 

R7 Bảo vệ cơ học 
Rừng cung cấp giá trị bảo vệ trước gió bão, gió Lào, sạt lở đất 
vùng đồng và trang trại thấp  

Rừng tự nhiên trong và xung 
quanh HSTXH 

2 Hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên  

R8 Kiểm soát dòng chảy 
Rừng hoạt động như bọt biển: Giữ nước trong mùa mưa và cung 
cấp nước trong mùa khô, điều tiết dòng chảy 

Tại HSTXH 
Rừng đầu nguồn ở các HSTXH 
lân cận 

2 Phạm vi thực bì tự nhiên cung cấp dịch vụ này rất hạn chế 

R9 Kiểm soát sự bồi lắng 
Cây rừng và thực bì tự nhiên khác cung cấp vỏ bọc cho đất, và rễ 
giúp giữ đất, giảm xói mòn, từ đó kiểm soát bồi lắng ở suối và 
sông 

Tại hệ STXH 
Rừng đầu nguồn ở các HSTXH 
lân cận 

2 Phạm vi thực bì tự nhiên cung cấp dịch vụ này rất hạn chế 
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TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch vụ sinh 

thái 

Mức độ quan 

trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

Dịch vụ hỗ trợ 

S1 Chu trình các bon Xem bên dưới    

S2 Quang hợp, sản xuất cơ bản Sản xuất cơ bản tự nhiên    

S3 Chu trình dinh dưỡng   2 
Rất quan trọng cho tất cả sản xuất, nhưng chu trình tự nhiên bị xáo 
trộn bởi việc sử dụng các đầu vào 

S4 Hình thành đất 
Đầu vào tự nhiên của vật liệu hữu cơ và phi hữu cơ, các hoạt 
động của các cơ quan trong đất 

 2 
Rất quan trọng cho tất cả sản xuất, nhưng chu trình tự nhiên bị xáo 
trộn bởi việc các hoạt động sảnn xuất không phù hợp 

S5 Chu trình nước     

S6 Thụ phấn 
Hầu hết cây trồng được thụ phấn nhờ gió, nhưng một số cây ăn 
quả thụ phấn nhờ côn trùng, vẫn được cung cấp bởi môi trường 
tự nhiên, thông qua việc nuôi ong phát triển 

Thực bì ở trong và xung 
quanh HSTXH 

3 Quan trọng đối với cây trồng, ví dụ cây có múi   

S7 Phân tán hạt Hạn chế  1 Hầu hết cây trồng được trồng theo mục đích  

Dịch vụ văn hóa 

C1 Tôn giáo - tâm linh 
Một số truyền thống, lễ nghi, đặc biệt cho người đồng bào thiểu 
số, gắn với trồng lúa rẫy và gặt lúa, tâm linh được thể hiện ở 
phạm vi rộng hơn 

HSTXH và lân cận  2 Chỉ nhóm cụ thể và địa phương nhất định  

C2 
Giải trí, thể thao, du lịch sinh 

thái 
Rất hạn chế  0 Không phải là một phần của phong tục 

C3 Khoa học, giáo dục Không có  0 Tập trung nhiều hơn ở khu bảo vệ 

C4 Lịch sử xây dựng đất nước Không có  0 Rất hạn chế 

C5 Thư giãn, sức khỏe tâm hồn Không rõ  0 Người dân quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế 

C6 Thẩm mỹ/truyền cảm hứng Không rõ  0 Người dân quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế 

(1=ít nhất, 5=cao nhất)
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9.1g: HSTXH 2d: Hộ gia đình người Kinh trồng lúa tại thung lũng trong đất liền + trồng cây (thông, keo, cam quýt, cao su, chè) 

Tóm tắt: HSTXH này phụ thuộc nhiều vào dịch vụ hệ sinh thái từ các HSTXH khác, đặc biệt là rừng đầu nguồn và rừng tự nhiên là nơi cung cấp nước, một số cung cấp giá trị bảo vệ cơ học, cũng 

như giá trị thụ phấn và dịch vụ kiểm soát dịch bệnh của mức độ quan trọng đang thay đổi (phụ thuộc vào khoảng cách từ rừng). Cây trồng trong HSTXH này, dù không phải là hệ sinh thái tự 

nhiên, cũng cung cấp một số dịch vụ có giá trị bao gồm dịch vụ cung cung cấp một ít vật liệu xây dựng, củi đun, cố định đạm trong đất từ cây keo và một bảo vệ chống xói mòn (mặc dù những giá 

trị này bị giảm do chu kỳ trồng rừng ngắn). 

TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch vụ 

sinh thái 

Mức độ 

quan trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

Dịch vụ cung cấp 

P1 Thực phẩm 
Diện tích nhỏ của hệ sinh thái tự nhiên trong HSTXH 
này không cung cấp trực tiếp bất kỳ nguồn thức ăn 
nào cho con người sống ở HSTXH này 

Tại HSTXH 1 
Lúa, cũng như cây hàng năm khác và cây ăn quả được trồng 
trong HSTXH này, rất quan trọng, nhưng không phải là dịch vụ 
sinh thái tự nhiên 

P2 Nước 
Hầu hết nước sinh hoạt và sản xuất trong HSTXH này 
đều lấy từ các con sông từ rừng trên vùng đồi 

Rừng đầu nguồn từ các 
HSTXH khác 

5 
Mưa cung cấp một ít nhưng nguồn cung cấp chính vẫn là từ các 
con sông cho con người và sản xuất nông nghiệp trong HSTXH 
này 

P3 Thuốc Không rõ/không quan trọng  0 Không có dẫn chứng cho việc sử dụng cây thuốc trong HSTXH này 

P4 Sợi Không rõ/không quan trọng  0 Không có dẫn chứng cho việc sử dụng sợi trong HSTXH này 

P5 Vật liệu xây dựng 
Rừng trồng cung cấp gỗ cho những hạng mục nhỏ 
trong hộ gia đình 

Tại HSTXH 1 
Gỗ từ HSTXH này cho mục đích thương mại là chủ yếu, không 
phải cho xây dựng. 

P6 Năng lượng nước Không rõ/không quan trọng  0 
Không có dẫn chứng cho việc sử dụng năng lượng nước trong 
HSTXH này 

P7 Năng lượng sinh khối 
Rừng trồng cung cấp gỗ cho người dân quan hoạt 
động tỉa thưa 

Tại HSTXH 3 
Củi từ rừng trồng rất quan trọng cho đun nấu và sưởi ấm trong 
HSTXH này 

P8 Vận chuyển Không rõ/không quan trọng  0  

Dịch vụ điều tiết 

R1 
Lưu trú và cố định 

cácbon 

Rừng trồng, cây màu có thể lưu giữ cácbon trong sinh 
khối nhưng không quan trọng đối với người dân và 
hoạt động kinh tế trong HSTXH này 

Tại HSTXH 0 
 

R2 Duy trì chất lượng nước 
Rừng giảm lượng bồi lắng trong dòng chảy, lọc chất 
gây ô nhiễm và cải thiện chất lượng nước 

Rừng đầu nguồn ở 
những HSTXH khác 

4 
Chất lượng nước ảnh hưởng đến sức khỏe con người và sản 
lượng cây trồng 

R3 
Duy trì chất lượng không 

khí 
Không rõ  0 

 

R4 Đệm khí hậu 
Rừng cung cấp tiểu khí hậu thuận lợi cho ruộng lúa và 
cây trồng 

Rừng đầu nguồn ở 
những HSTXH khác 

3 

Cây nông nghiệp thường bị tổn thương trước BĐKH. Khi thời 
tiết trở nên nóng hơn gần đây, cây trồng trong HSTXH này có 
thể giúp làm giảm tác động của BĐKH lên cây trồng trong hoặc 
gần khu vực trồng cây. 
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TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch vụ 

sinh thái 

Mức độ 

quan trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

R5 Kiểm soát dịch bệnh 

Rừng có một lượng côn trùng có thể thực hiện chức 
năng kiểm soát dịch hại theo sinh học ở những cánh 
đồng gần kề, dơi có thể kiểm soát muỗi và các côn 
trùng có hại khác 

Rừng đầu nguồn ở 
những HSTXH khác 

2 

Rừng cao su và tiêu không cung cấp dịch vụ này cho ruộng lúa 
và cây màu. Rừng đầu nguồn có dịch này nhưng lại phân bố xa 
cánh đồng, vì vậy hiệu quả về kiểm soát dịch bệnh bị giảm. 

R6 Tái chế chất thải/giải độc Không rõ 
Rừng đầu nguồn ở 
những HSTXH khác 

 
 

R7 Bảo vệ cơ học 
Rừng cung cấp giá trị bảo vệ chống xói mòn, gió nóng, 
sạt lở đất ở vùng đồi và đất thấp 

Rừng đầu nguồn ở 
những HSTXH khác 

4 
Dịch vụ này rất quan trọng cho tất cả cây trồng 

R8 Kiểm soát dòng chảy 
Rừng hoạt động như tấm xốp: ngấm nước trong mùa 
mưa và cấp nước trong mùa khô, điều tiết dòng chảy 

Rừng đầu nguồn ở 
những HSTXH khác 

3 
Dịch vụ này ảnh hưởng gián tiếp đến sản lượng cây trồng 

R9 Kiểm soát sự bồi lắng 
Cây trồng với hệ rễ chắc chắn làm giảm xói mòn, từ đó 
kiểm soát bồi lắng ở sông và suối 

Trong HSTXH 2 
Khai thác cây trồng với chu kỳ ngắn làm ảnh hưởng đến hiệu 
quả của dịch vụ này, diện tích đất trồng bị ảnh hưởng sau khi 
khai thác 

Dịch vụ hỗ trợ 

S1 Chu trình cácbon Không có/không quan trọng  0  

S2 
Quang hợp, sản xuất cơ 

bản 
Không có/không quan trọng  0 

 

S3 Chu trình dinh dưỡng Cây keo là cây cố định đạm  1  

S4 Hình thành đất Không có/không quan trọng  0  

S5 Chu trình nước Không có/không quan trọng  0  

S6 Thụ phấn 
Côn trùng, dơi, chim từ rừng có thể hỗ trợ quá trÌnh 
thụ phấn cho cây màu 

Tại HSTXH và rừng đầu 
nguồn ở hệ STXH khác 

4 

Thụ phấn nhờ côn trùng và chim rất quan trọng đối với nhiều 
cây trồng, nhưng mức độ hiệu quả phụ thuộc vào khoảng cách 
từ rừng đến đất sản xuất. Sự đa dạng của côn trùng, chim và 
dơi ở rừng trồng thấp hơn ở rừng tự nhiên vì vậy giá trị dịch 
này ở rừng trồng thấp hơn ở rừng tự nhiên. 

S7 Phân tán hạt 
Chim, dơi, sóc, cầy, khỉ, vượn và các loài khác hỗ trợ 
phát tán hạt từ rừng nhưng không có giá trị trong 
HSTXH này 

Tại HSTXH và rừng đầu 
nguồn 

1 
Hầu hết cây trồng được trồng bởi người dân, phát tán hạt rất 
hạn chế trong HSTXH này. 

Dịch vụ văn hóa 

C1 Tôn giáo - tâm linh Không rõ  0  

C2 
Giải trí, thể thao, du lịch 

sinh thái 
Không rõ  0 

Vẻ đẹp cảnh quan vùng đồi hấp dẫn du khách đến thăm, có thể 
tạo thu nhập cho người dân. 

C3 Khoa học, giáo dục 
Hệ sinh thái nông nghiệp có thể cung cấp cho mục 
đích nghiên cứu và hoạt động giáo dục 

Tại HSTXH 1 
Dịch vụ này dường như không quan trọng đối với cộng đồng 
như là đối với lĩnh vực khoa học. 

C4 Lịch sử xây dựng đất nước Không có/không quan trọng  0  
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TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch vụ 

sinh thái 

Mức độ 

quan trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

C5 
Thư giãn, sức khỏe tâm 

hồn 

Không có/không quan trọng 
 0 

 

C6 
Thẩm mỹ/truyền cảm 

hứng 

Không có/không quan trọng 
 0 

 

(1=ít nhất, 5=cao nhất) 
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9.1h: HSTXH 6d: Người Kinh nuôi tôm thương mại trên cát  

Tóm tắt: HSTXH này phụ thuộc nhiều vào hai yếu tố - sự phong phú và chất lượng nước ngầm cung cấp trong HSTXH này, cho nước ngọt, và thức ăn công nghiệp dựa vào "cá vụn" từ các HSTXH 
biển và ven biển khác. Bất kỳ rừng tự nhiên còn lại cùng với rừng trồng phòng hộ ven biển, cung cấp chức năng bảo vệ cơ học từ những thiệt hại do bão, nước thải ô nhiễm được xả ra môi trường 
xung quanh chưa qua xử lý. 

TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch vụ sinh 

thái 

Mức độ quan 

trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

Dịch vụ cung cấp 

P1 Thực phẩm 
Tôm được nuôi bằng thức ăn công nghiệp, thường được sản xuất 
từ cá vụn. Vì vậy nguồn cung cấp loại cá này cho cơ sở chế biến 
thức ăn là rất quan trọng đối với nuôi thủy sản thương mại. 

Ngoài khơi (có thể gần bờ), 
HSTXH thủy sản thương mại 
người Kinh 

4 
Không có thức ăn cho tôm thì hệ thống thương mại thâm canh 
không phát triển được 

P2 Nước 
Nuôi trồng thủy sản cần lượng nước ngầm lớn (khoảng 50.000 
m3/năm cho ao nuôi 1 ha) 

Tại HSTXH 4 
Hầu hết trang trại nuôi trồng thủy sản được xây dựng xa khu dân 
cư, vì vậy không thể tiếp cận nguồn nước mặt, chỉ có lấy nước 
ngầm từ chính HSTXH này 

P3 Thuốc Không có/không quan trọng  0 
Không có cây thuốc tự nhiên dùng cho nuôi trồng thủy sản 

P4 Sợi 
Không có/không quan trọng 

  
 

P5 Vật liệu xây dựng 
Không có/không quan trọng 

 0 
Người dân không dung gỗ từ rừng cho làm nhà 

P6 Năng lượng nước 
Không có/không quan trọng 

  
 

P7 Năng lượng sinh khối 
Rừng và đất trống cung cấp củi có thể sử dụng cho những người 
chủ hoặc làm việc tại ao thủy sản 

Tại HSTXH 1 
Người dân dung lượng rất ít cành nhánh gãy, khô để đun nấu 

P8 Vận chuyển Không có  0 
 

Dịch vụ điều tiết 

R1 
Lưu trú và cố định các 

bon 
Rừng phòng hộ ven biển là nơi lưu giữ cácbon, và là nơi chứa 
CO2 nhưng lại không quan trọng đối với nuôi tôm thương mại 

Tại HSTXH 1 
Với mật độ và chất lượng thấp, rừng phòng hộ ven biển có chức 
năng hạn chế về lưu giữ cácbon 

R2 Duy trì chất lượng nước 
Cát cung cấp chức năng lọc rất tốt cho nước mặt  có thể thấm 
xuống và cung cấp nước ngầm - đặc biệt vài trường hợp nơi đụn 
cát đi qua khoảng 30m 

Tại HSTXH 
5 

Chất lượng nước ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng tôm và sức 
khỏe người dân 

R3 
Duy trì chất lượng không 

khí 
Rừng phòng hộ ven biển cung cấp giá trị bảo về ngăn cát bay, 
ngăn hạt cát bay vào không khí và rơi xuống ao 

Tại HSTXH 
4 

Chất lượng không khí rất quan trọng đối với sức khỏe con người 
và hoạt động sản xuất không chỉ trong HSTXH này mà còn ở 
HSTXH gần kề 

R4 Đệm khí hậu 
Rừng phòng hộ ven biển cung cấp tiểu khí hậu tốt cho khu vực 
nhưng không quan trọng lắm đối với nuôi trồng thủy sản 

Tại HSTXH 2 
Mật độ thấp và chất lượng kém của rừng phòng hộ ven biển đã 
hạn chế chức năng điều tiết tiểu khí hậu trong vùng 

R5 Kiểm soát dịch bệnh 

Cát có thể cung cấp chức năng lọc tốt cho nước mặt, loại bỏ hầu 
hết dịch bệnh ở nước thải ra môi trường trước khi nước thấm 
xuống và cung cấp nước ngầm sẽ được sử dụng cho nuôi trồng 
thủy sản trong vùng 

Tại HSTXH 

4 

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, dịch bệnh hầu hết lan rộng 
qua nước thải không xử lý ra môi trường. Với dịch vụ này của 
HSTXH, dịch bệnh được kiểm soát đáng kể. 

R6 Tái chế chất thải/giải độc 
Cát có thể cung cấp chức năng lọc tốt cho nước thải ra môi 
trường trước bởi những người nuôi tôm 

Tại HSTXH 
3 

Dịch vụ này giúp làm giảm dịch bệnh lan rộng ở khu vực nuôi 
trồng thủy sản 

R7 Bảo vệ cơ học 
Rừng phòng hộ ven biển có thể cung cấp chức năng bảo vệ ngăn 
thiệt hại đến các hồ tôm và thiết bị đi kèm, làm giảm độ đục của 
nước có thể nguy hiểm cho tôm 

Tại HSTXH 

5 

Rừng phòng hộ ven biển không chỉ cung cấp chức năng bảo vệ cho 
hoạt động nuôi trồng thủy sản, mà còn đối với con người, tài sản 
và các hoạt động kinh tế khác trong và ngoài HSTXH từ những 
thiệt hại do thiên tai 
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TT Dịch vụ chính Mô tả 
Nguồn cung cấp dịch vụ sinh 

thái 

Mức độ quan 

trọng  
Giải thích cho việc xếp hạng 

R8 Kiểm soát dòng chảy Không có/không quan trọng  0 
 

R9 Kiểm soát sự bồi lắng Không có/không quan trọng  0 
 

Dịch vụ hỗ trợ 

S1 Chu trình cácbon Không rõ   
 

S2 
Quang hợp, sản xuất cơ 

bản 
Không có   

 

S3 Chu trình dinh dưỡng Không có   
 

S4 Hình thành đất 
Rừng phòng hộ ven biển giúp hình thành đất mới có thể cho hoạt 
động nuôi trồng thủy sản 

 1 
Không có nhiều dẫn chứng cho loại hình dịch vụ này trong HSTXH 

S5 Chu trình nước    
 

S6 Thụ phấn Không có    

S7 Phân tán hạt Không có    

Dịch vụ văn hóa 

C1 Tôn giáo - tâm linh Không rõ   
 

C2 
Giải trí, thể thao, du lịch 

sinh thái 
Đụn cát có thể hấp dẫn du khách đến thăm, tạo thu nhập cho 
người dân 

 2 
Không có nhiều hoạt động du lịch ở HTXH này, mặc dù rất quan 
trọng 

C3 Khoa học, giáo dục 
HSTXH này cung cấp thông tin về khoa học và giáo dục cho cộng 
đồng quan tâm 

 2 
Không nhiều hoạt động nghiên cứu, giáo dục được ghi chép lại ở 
HSTXH này mặc dù có tiềm năng 

C4 Lịch sử xây dựng đất nước Không có  0 
 

C5 
Thư giãn, sức khỏe tâm 

hồn 

Không có 
 0 

 

C6 
Thẩm mỹ/truyền cảm 

hứng 

Không có 
 0 
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PHỤ LỤC 9.II: ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG CHO 10 HỆ SINH THÁI XÃ HỘI CÓ ĐIẺM CAO NHẤT Ở HÀ TĨNH   

9.2.a: HSTXH 8a: Cơ sở hạ tầng quản lý nước của doanh nghiệp và nhà nước (đập, cống ngăn mặn, kênh thủy lợi) 

Nguy cơ BĐKH (2050 & 2100) 
Tính lộ diện Tính nhạy cảm Tác 

động  
Năng lực thích ứng Tính dễ bị        

tổn thương  Điểm Giải thích Điểm Giải thích Điểm Giải thích 
NHIỆT ĐỘ                 
Mùa nóng sẽ trở nên nóng hơn và kéo dài hơn;  
Nhiệt độ tối đa vào mùa hè sẽ tăng lên 1,9oC vào 
năm 2050 và 3,6oC vào 2100 

3 
• Nhu cầu về nước cao hơn 
• Độ bay hơi cao hơn 3 

• Nhu cầu về nước sẽ gia tăng  
• Lượng nước vào hồ chứa sẽ ít hơn  3 3 

• Ngân sách bảo trì, cải tạo nâng cấp hạn chế 
• Không có ý tưởng hay kế hoạch về giảm bay 
hơi  

3 

Số ngày nắng sẽ tăng thêm 15 - 16 ngày vào 
2050, 12-13 ngày vào 2100;  
Số ngày nóng có nhiệt độ > 35oC cũng tăng thêm 
41 - 44 ngày vào 2050 và thêm 55 - 59 ngày vào 
2100   

4 

• Nhu cầu về nước cao hơn 
• Độ bay hơi cao hơn 
 3 

• Lượng nước vào hồ chứa và sẽ ít 
hơn 
• Độ ẩm của đất ở lưu vực thấp hơn  4 3 

• Ngân sách bảo trì, cải tạo nâng cấp hạn chế 

4 

Nhiệt độ sẽ tăng nhanh hơn và sớm hơn vào mùa 
xuân  3 

• Mực nước sẽ bị tác động sớm hơn 
do bay hơi 
 

2 
• Lượng nước vào hồ chứa  sẽ ít hơn 
• Độ ẩm của đất ở lưu vực thấp hơn 3 3 

• Ngân sách bảo trì, cải tạo nâng cấp hạn chế  
 
 

3 

LƯỢNG MƯA                 
Lượng mưa vào mùa mưa cao hơn;  
Lượng mưa vào mùa hè cũng tăng 5% vào 2050 
và 9% vào 2100 

4 

• Dòng chảy vào hồ chứa sẽ tăng lên 
• Xói mòn thượng nguồn sẽ gia tăng 
bồi lắng lòng hồ  

4 

• Nguy cơ chảy tràn và gây lụt 
• Mức độ an toàn của đập giảm, làm 
giảm năng lực vận hành của đập khi 
bồi lắng lòng hồ tăng 

4 3 

• Ngân sách bảo trì, cải tạo nâng cấp hạn chế 
 
 

4 

Mùa nóng sẽ trở nên khô hơn;  
Lượng mưa vào mùa xuân sẽ giảm 5% vào năm 
2050 và giảm 10% vào 2100  

4 
• Dòng chảy vào hồ chứa sẽ giảm 
xuống  4 

• Mức nước chứa trong hồ vào mùa 
không đủ đáp ứng nhu cầu tưới tiêu  4 3 

• Ngân sách bảo trì, cải tạo nâng cấp hạn chế 
 
 

4 

BÃO/GIÓ/BÃO THÁI BÌNH DƯƠNG          
Có tốc độ (cường độ) cao hơn/mạnh hơn;  
Khó dự báo về tần suất xuất hiện; 
Mùa bão thường đến muộn  

4 

• Áp thấp nhiệt đới xảy ra hàng năm  
• Trung bình 2 năm có 1 cơn bão  
• Sẽ gây mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt 
lỡ đất  

4 

• Nguy cơ cao về tràn đập  
• An toàn đập 
• Nguy cơ gây hư hỏng đập do bão  

4 3 

• Ngân sách bảo trì, cải tạo nâng cấp hạn chế 
• Hệ thống cảnh báo bão  
• Dự báo bão không mang tính chính xác cao  

4 

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG          
Mực nước biển dâng 3mm/năm trong vòng 20 
năm qua; 
Mực nước biển dâng sẽ tăng lên 1m vào 2100  

1 
Không phơi nhiễm 

1 
Không nhạy cảm 

1 5 
Không áp dụng 

1 

  3.3   3.0   3.3 3.3  3.3 
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9.2.b: HSTXH 8h: Khu dân cư nông thôn và đô thị, công nghiệp, dịch vụ 

Nguy cơ BĐKH 
(2050 & 2100) 

Tính lộ diện Tính nhạy cảm Tác 
động 

Năng lực thích ứng Tính dễ       
tổn thương Điểm Giải thích  Điểm Giải thích Điểm Giải thích 

NHIỆT ĐỘ                 
Mùa nóng sẽ trở nên nóng hơn và kéo dài 
hơn;  
Nhiệt độ tối đa vào mùa hè sẽ tăng lên 
1,8oC vào năm 2050 và 3,4oC vào 2100 

4 

Các khu vực đô thị và khu vực xây dựng lưu 
giữ nhiệt cao/ đảo nhiệt đô thị do nhiều diện 
tích bề mặt được bê tông hóa là gia tăng khả 
năng hấp thụ nhiệt. 

4 

Nhiệt độ cao kéo dài trong nhiều ngày sẽ gây 
ra sự căng thẳng nhiệt, đặc biệt là đối với trẻ 
nhỏ, người già và người ốm, và người nghèo.  

4 2 

Cần thiết phải lập kế hoạch tốt hơn nhằm tăng 
các không gian xanh, tăng diện tích cây che 
bóng mát, sử dụng các vật liệu ít hấp thụ nhiệt. 

4 

Số ngày nắng sẽ tăng thêm 19 ngày vào 
2050, 18 ngày vào 2100;  
Số ngày nóng có nhiệt độ > 35oC cũng 
tăng thêm 43 - 46 ngày vào 2050 và thêm 
55 - 59 ngày vào 2100   

1 

Ảnh hưởng đến rủi ro này rất hạn chế đối với 
hệ sinh thái xã hội này.  

1 

Không có nhảy cảm trực tiếp thực sự đối với 
khu vực dân cư vào những ngày thời tiết 
nắng nóng gia tăng nếu chừng vào các hồ 
chứa cung cấp đủ nước.  

1 3 

 

2 

Nhiệt độ sẽ tăng nhanh hơn và sớm hơn 
vào mùa xuân 1 

Ảnh hưởng đến rủi ro này rất hạn chế đối với 
hệ sinh thái xã hội này. 1 

Không có nhảy cảm trực tiếp thực sự đối với 
khu vực dân cư đô thị và nông thôn, công 
nghiệp và dịch vụ đối với rủi ro này. 

1 3 
 

2 

LƯỢNG MƯA                 
Lượng mưa vào mùa mưa cao hơn; 
Lượng mưa vào mùa hè cũng tăng 4% 
vào 2050 và 8% vào 2100  

4 

Các khu vực dân cư đô thị và nông thôn ở 
những vùng thấp trũng sẽ bị ảnh hưởng trực 
tiếp do mưa lớn, cũng như lũ lụt hạ du do mưa 
lớn ở vùng thượng nguồn. Các khu vực dân 
sinh vùng đồi núi sẽ bị ảnh hưởng bởi lũ quét. 

4 

Lũ lụt có thể gây thiệt hại lớn về tài sản, tính 
mạng và kinh tế. 

4 2 

Tỉnh đã có nhiều kinh nghiệm trong chủ động 
ứng phó với thiên tai và đã áp dụng nhà chống 
lũ ở một số vùng. Tuy nhiên cần phải cải thiện 
công tác lập kế hoạch sử dụng đất, khu vực 
dân sinh nhằm giúp thích ứng tốt hơn với 
phương án sống chung với lũ. 

4 

Mùa nóng sẽ trở nên khô hơn;  
Lượng mưa vào mùa xuân sẽ giảm 5% 
vào năm 2050 và giảm 9% vào 2100 

1 

Ảnh hưởng đến rủi ro này rất hạn chế đối với 
hệ sinh thái xã hội này 

1 

Không có nhạy cảm trực tiếp thực sự đối với 
khu vực dân cư vào những ngày thời tiết 
nắng nóng gia tăng nếu chừng vào các hồ 
chứa cung cấp đủ nước.  

1 3 

. 

2 

BÃO/GIÓ/BÃO THÁI BÌNH DƯƠNG          

Có tốc độ (cường độ) cao hơn/mạnh hơn; 
Khó dự báo về tần suất xuất hiện; 
Mùa bão thường đến muộn 

4 

Những khu vực dân cư rộng lớn sống ở vùng 
đồng bằng ven biển và dọc ven biển nên có 
nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi gió, bão   4 

Bão có thể gây thiệt hại lớn về tài sản, tính 
mạng và kinh tế. 

4 3 

Tỉnh đã có nhiều kinh nghiệm trong chủ động 
ứng phó với bão và thiệt hại do bão. Có thể cần 
xây dựng hướng dẫn tiêu chuẩn về thiết kế 
nhà cửa để gia cố mạnh hơn nhằm giảm thiệt 
hại do bảo trong tương lai. 

4 

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG          

Mực nước biển dâng 3mm/năm trong 
vòng 20 năm qua; 
Mực nước biển dâng sẽ tăng lên 1m vào 
2100 

4 

Những khu vực dân cư rộng lớn sống ở vùng 
đồng bằng ven biển và dọc ven biển nên có 
nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp 4 

Mực nước biển dâng sẽ làm ngập các khu 
vực dân cư ven biển, làm gia tăng lũ lụt và 
xói mòn dọc ven biển. Cuối cùng một số khu 
vực sẽ bị ngập trong nước vĩnh viễn. 

4 2 

Bảo vệ các khu vực dân cư vùng ven biển khỏi 
hiện tượng nước biển dâng đòi hỏi lượng ngân 
sách rất lớn. Mặt khác, không có kế hoạch rõ 
ràng về di chuyển dần dân cư sống ở ven biển 
lên các vùng cao hơn. 

5 

  2.7   2.8   2.7 2.6   3.3 
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9.2 c: HSTXH PA1+2: Rừng đặc dụng quản lý bởi Nhà nước (Vườn quốc gia Vũ Quang, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ) 

Nguy cơ BDKH(2050 & 2100) 
Tính lộ diện Tính nhạy cảm 

Tác 
động  

Năng lực thích ứng Tính dễ bị        
tổn 

thương 
Điểm Giải thích Điểm  Điểm Giải thích 

NHIỆT ĐỘ                 
Mùa nóng sẽ trở nên nóng hơn và kéo dài 
hơn;  
Nhiệt độ tối đa vào mùa hè sẽ tăng lên 
1,8oC vào năm 2050 và 3,5oC vào 2100 

3 

Cả VQG Vũ Quang và KBTTN Kẻ Gỗ sẽ bị 
ảnh hưởng do những thay đổi về nhiệt 
độ  

3 

Các loài sinh vật có giới hạn chịu nhiệt thấp sẽ bị 
ảnh hưởng nhiều nhất, đặc biệt là những loài chỉ 
được phát hiện ở những sinh cảnh có độ cao cao 
so với mặt nước biển  

3 3 

Các khu bảo tồn đã có kế hoạch quản lý, 
nhưng không có kế hoạch về quản lý các 
loài do ảnh hưởng của nhiệt độ tăng.  

3 

Số ngày nắng sẽ tăng thêm 17 ngày vào 
2050, 15 ngày vào 2100; 
Số ngày nóng có nhiệt độ >35oC cũng tăng 
thêm 23 - 24 ngày vào 2050 và thêm 34 - 
35 ngày vào 2100   

3 

Cả VQG Vũ Quang và KBTTN Kẻ Gỗ sẽ bị 
ảnh hưởng do những thay đổi này  

3 

Số ngày nóng và số ngày rất nóng tăng lên sẽ làm 
gia tăng nguy cơ cháy rừng 
 3 3 

Các khu bảo tồn đã có kế hoạch quản lý, 
nhưng cần nhiều nguồn lực hơn để phòng 
chống cháy rừng trong tương lai. 3 

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

3 

Cả VQG Vũ Quang và Khu BTTN Kẻ Gỗ sẽ 
bị ảnh hưởng do những thay đổi này 

3 

Điều này có thể ảnh hưởng vật hậu học của các 
loài thực vật, sự xuất hiện của các loài côn trùng, 
và tập tính sinh sản của nhiều loài  

3 3 

Các khu bảo tồn đã có kế hoạch quản lý, 
nhưng còn thiếu thông tin, hiểu biết về loại 
hình BDKH nào có khả năng xảy ra và cách 
thức ứng phó tương ứng. 

3 

LƯỢNG MƯA                 
Lượng mưa vào mùa mưa cao hơn; Lượng 
mưa vào mùa hè cũng tăng 5% vào 2050 
và 9 - 10% vào 2100;  
NGUY CƠ LŨ LỤT  
  

3 

Cả VQG Vũ Quang và Khu BTTN Kẻ Gỗ sẽ 
bị ảnh hưởng do những thay đổi này 

2 

Điều này có thể kéo theo gia tăng xói mòn, sạt lở 
đất ở một số vùng trong các khu bảo tồn. Khả 
năng trữ nước mở rộng của đất có thể là một vấn 
đề đối với một số loài thực vật thân thảo và thân 
gỗ  

3 2 

Được quản lý tốt bởi các khu bảo tồn. Các 
trạm kiểm lâm hiện có; công tác tuần tra 
bảo vệ rừng thực hiện thường xuyên 
(nhằm giảm các mối đe dọa đối với tài 
nguyên thiên nhiên. Có độ đa dạng sinh 
học cao. 

3 

Mùa nóng sẽ trở nên khô hơn;  
Lượng mưa vào mùa xuân sẽ giảm 5% vào 
năm 2050 và giảm 10% vào 2100 - NGUY 
CƠ HẠN HÁN  

3 

Cả VQG Vũ Quang và KBTTN Kẻ Gỗ sẽ bị 
ảnh hưởng do những thay đổi này 

3 

Điều này, cùng với sự gia tăng số ngày nóng và số 
ngày rất nóng cũng gia tăng nguy cơ cháy rừng 
(như trên) 

3 3 

Các khu bảo tồn đã có kế hoạch quản lý, 
nhưng cần nhiều nguồn lực hơn để phòng 
chống cháy rừng trong tương lai. 

3 

BÃO/GIÓ/BÃO THÁI BÌNH DƯƠNG          
Có tốc độ (cường độ) cao hơn/mạnh hơn 
Khó dự báo về tần suất xuất hiện  
Mùa bão thường đến muộn  2 

Do có vị trí nằm xa bờ biển nên VQG Vũ 
Quang sẽ ít bị ảnh hưởng của bão;  
Khu BTTN Kẻ Gỗ nằm gần bờ biển hơn vì 
thế sẽ bị ảnh hưởng bão nhiều hơn so 
với VQG Vũ Quang 

2 

Một số loài cây có thể bị gãy đổ do bão  

2 3 

Không thể làm gì nhiều về ảnh hưởng này 
bởi nó vượt quá khả năng quản lý của khu 
vực. 
 

3 

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG          
Mực nước biển dâng 3mm/năm trong 
vòng 20 năm qua 
Mực nước biển dâng sẽ tăng lên 1m vào 
2100  

1 

Cả VQG Vũ Quang và Khu BTTN Kẻ Gỗ 
đều nằm ở đất liền, khá cao so với mặt 
nước biển nên sẽ không bị ảnh hưởng 
của hiện tượng mực nước biển dâng  

1 

Độ cao cao so với mặt nước biển và nằm cách xa 
biển  

1 5 

Không cần tiến hành bất cứ các hành động 
thích ứng về vấn đề gì. 

1 

  2.9   2.4   2.9 4.1   2.7 
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9.2.d: HSTXH 3a: Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước tại đồng bằng có tưới tiêu 

Nguy cơ BĐKH 
(2050 & 2100) 

Tính lộ diện Tính nhạy cảm Tác 
động  

Năng lực thích ứng Tính dễ bị        
tổn thương Điểm Giải thích Điểm Giải thích Điểm Giải thích 

NHIỆT ĐỘ                 
Mùa nóng sẽ trở nên nóng hơn và kéo dài 
hơn;  
Nhiệt độ tối đa vào mùa hè sẽ tăng lên 
1,9oC vào năm 2050 và 3,6oC vào 2100 

4 

• Ở vùng trũng, độ cao thấp, nhiệt độ cao, 
diện tích bằng phẳng, rộng lớn cho cùng 
một mục đích sử dụng đất;  
• Khả năng bốc hơi nước cao hơn; 
• Chịu ảnh hưởng nhiều hơn trong vụ hè 
thu, ít hơn vào vụ mùa đông xuân   
 

4 

• Nhiệt độ gia tăng dẫn đến rút ngắn thời gian 
cây trồng, làm giảm quá trình tổng hợp 
cacbon-hydrat, giảm năng suất 
• Gia tăng dịch bệnh và xuất hiện các dịch 
bệnh mới 
• Tác động tới quá trình ra hoa, thụ phấn, bốc 
hơi và tích lũy cácbon-hydrat cần nhiều nước 
hơn, tác động mạnh tới quá trình trao đổi chất 
• Các vụ mùa thường xuyên gặp hạn hán hơn 
• Thay đổi vi khí hậu và thay đổi tốc độ tăng 
trưởng cây trồng và phân bổ mùa vụ 

4 3 

• Người nông dân có thể sử dụng giống 
lúa phù hợp từ các vùng thời tiết nóng 
• Khuyến nông 
• Hệ thống thâm canh lúa 
• Lúa tái sinh 
• Thay đổi sang cây trồng khác 4 

Số ngày nắng sẽ tăng thêm 15 ngày vào 
2050, 12 ngày vào 2100;  
Số ngày nóng có nhiệt độ > 35oC cũng 
tăng thêm 37 - 40 ngày vào 2050 và thêm 
50 - 54 ngày vào 2100   

4 

• Ở vùng trũng, độ cao thấp, nhiệt độ cao, 
diện tích bằng phẳng, rộng lớn cho cùng 
một mục đích sử dụng đất;  
• Khả năng bốc hơi nước cao hơn; 
• Chịu ảnh hưởng nhiều hơn trong vụ hè 
thu, ít hơn vào vụ mùa đông xuân   
 

4 

• Hạn hạn thường phá hoại mùa màng; một số 
cây trồng không phù hợp 
• Nguy cơ cao đối với cây trồng chịu thời gian 
khô ngắn; độ ấm của đất giảm xuống dưới 
điểm héo, cây chết 
• Giảm năng suất cây trồng khi thời gian hạn 
hán trùng với thời gian ra hoa 

4 3 

• Cải thiện hệ thống thủy lợi để thích ứng 
với tình hình 
• Hệ thống thủy lợi hiện tại có thể cung 
cấp tới 80% lượng nước 
• Có một số giống cây chịu hạn có thể 
thích ứng với hạn hạn nhưng ở một mức 
độ nhất định 
• Cần chú trọng hơn đến thủy lợi  

4 

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

4 

• Một số tác động tiêu cực của mùa xuân 
ấm trở lại (giảm năng suất lúa nghiêm 
trọng) 
• Sâu bệnh xuất hiện sớm  

3 

• Một số cây trồng phải chuyển mùa vụ lên 
sớm hơn  
• Phá hoại mùa màng 

4 2 

• Cũng khó để thích ứng trong điều kiện 
này vì rất khó để thay đổi cây trồng ngay 
lập tức so với sự thay đổi nhanh chóng 
của thời tiết 
• Một vài kinh nghiệm để kiểm soát sự 
tăng trưởng và mùa vụ của cây trồng khi 
thời tiết thay đổi 
• Phân bổ lại mục đích sử dụng đất  

4 

LƯỢNG MƯA               0 
Lượng mưa vào mùa mưa cao hơn; Lượng 
mưa vào mùa hè cũng tăng 4 - 6% vào 
2050 và 9 - 12% vào 2100 
 

1 

• Lượng mưa tăng cao tốt cho sản xuất cây 
trồng 
• Nguy cơ lũ lụt cao vào vụ mùa hè thu (giai 
đoạn thu hoạch), vụ mùa đông xuân (giai 
đoạn cấy) 

2 

• Cây trồng sinh trưởng tốt hơn 
• Lượng mưa nhiều hơn trong thời kỳ ra hoa 
có thể làm hỏng phấn hoa của một vài loại rau 
màu 
• Lượng mưa cao hơn trong mùa mưa có thể 
làm rửa trôi các chất dinh dưỡng  

2 5 

• Sử dụng giống cây chất lượng và cho 
năng suất cao để đạt năng suất tối ưu 
trong điều kiện mưa nhiều hơn 

2 

 
Mùa nóng sẽ trở nên khô hơn;  
Lượng mưa vào mùa xuân sẽ giảm 5% vào 
năm 2050 và giảm 9% vào 2100 

4 

• Mùa khô khô hơn có tác động lớn 
• Có thể gây ra hiện tượng xâm nhập mặn  

4 

• Đất bị suy thoái, cho sản lượng thấp hơn  
• Một số cây trồng có thể không phù hợp, 
nông dân phải đổi giống cây trồng và lịch mùa 
vụ 
• Giai đoạn sinh trưởng có thể do thiếu độ ẩm 
trong đất 

4 2 

• Cần thiết kế lại hoặc xây dựng hệ thống 
thủy lợi mới và tìm kiếm nguồn tài 
nguyên nước mới 
• Cần thay giống lúa chịu hạn tốt hơn 
• Áp dụng biện pháp mới để tiết kiệm 
nước, cần tăng lượng phân bón vì hạn 
hán làm giảm hiệu quả của phân bón 
• Cần nhiều tưới tiêu hơn  

4 

BÃO/GIÓ/BÃO THÁI BÌNH DƯƠNG          
Có tốc độ (cường độ) cao hơn/mạnh hơn 
Khó dự báo về tần suất xuất hiện  
Mùa bão thường đến muộn  

2 

• Tháng 7 - tháng 11 (mùa bão)  
• Mùa thu hoạch (tháng 4 & tháng 7)   
• 1/2 tần suất bão trực tiếp nhưng với tần 
suất cao nếu là bão gián tiếp và áp thấp 
nhiệt đới   

4 

• Mùa bão muộn có thể ảnh hưởng tới lúa hè 
thu vào giai đoạn trưởng thành  
• Nguy cơ cao do dự đoán độ chắc chắn không 
cao 
• Bão mạnh kết hợp với mưa lớn gây ngập lụt 
và mất mùa 

3 3 

• Cần thiết lập lịch mùa vụ tối ưu để 
tránh nguy cơ bão 
• Cần thu hoạch thông minh để tránh lúa 
gãy đổ 

3 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

203 

 

Nguy cơ BĐKH 
(2050 & 2100) 

Tính lộ diện Tính nhạy cảm Tác 
động  

Năng lực thích ứng Tính dễ bị        
tổn thương Điểm Giải thích Điểm Giải thích Điểm Giải thích 

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG          
Mực nước biển dâng 3mm/năm trong 
vòng 20 năm qua; 
Mực nước biển dâng sẽ tăng lên 1m vào 
2100  

4 

• Gần bờ biển, vùng trũng, nguy cơ xâm 
nhập mặn và hạn hán vì nước sông nhiễm 
mặn, không có nước ngọt tưới tiêu 
• Đất nhiễm mặn trên diện rộng 

4 

• Giảm chất lượng đất, giảm thu hoạch lúa 
• Nhiều giống lúa không phù hợp với đất và 
cần thay đổi sang giống chịu mặn tốt hơn 

6. • Tình trạng xâm nhập mặn làm nước sông và 
nước trong hệ thống tưới tiêu nhiễm mặn, rất 
khó để tưới tiêu, đặc biệt là đất bị nhiễm mặn 
và đất phèn 
• Làm chết một số giống lúa khi độ mặn vượt 
quá 4ppm 

4 4 

• Có rào chống xâm nhập mặn 
• Đê kè tốt để bảo vệ mùa màng khỏi 
nước biển dâng 
• Dùng giống lúa chịu mặn với chất 
lượng và năng suất cao  3 

  3.3   3.6   3.6 3.1   3.4 

 

9.2.e: HSTXH 3b: Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước, hoa màu và cây ở khu vực chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng và khu vực đồi núi 

Ngy cơ BĐKH 

(2050 & 2100) 

Ảnh hưởng Tính nhạy cảm Tác 
động  

Năng lực thích ứng Tính dễ bị        
tổn thương Điểm Giải thích Điểm Giải thích Điểm Giải thích 

NHIỆT ĐỘ                 

Mùa nóng sẽ trở nên nóng hơn và kéo dài 
hơn;  

Nhiệt độ tối đa vào mùa hè sẽ tăng lên 1,9oC 
vào năm 2050 và 3,6oC vào 2100 

4 

• Nhiệt độ tăng 

• Bốc hơi cao hơn 

4 

• Bốc hơi và thoát hơi nước nhiều hơn, cây trồng cần 
nhiều nước, tác động mạnh lên quá trình trao đổi chất 

• Tất cả ruộng lúa bậc thang và đất trồng cây trên đồi 
đối mặt với hạn hán thường xuyên hơn 

• Nguy cơ của nhiều loại dịch bệnh và những dịch 
bệnh mới 

• Tác động đến quá trình ra hoa, thụ phấn, thoát hơi 
nước và tích lũy dương ẩm  

• Thay đổi điều kiện tiểu khí hậu và tỷ lệ sinh trưởng 
của cây trồng và sự phân bố cây trồng; thay đổi về sử 
dụng đất, về chu kỳ cây trồng, thay đổi giống cây 
trồng và vật nuôi... có thể tăng tính nhạy cảm 

4 3 

• Người dân có thể dùng những giống 
cây trồng từ khu vực nóng 

• Nhiện độ cao có thể làm giảm mùa vụ 
cây trồng, giảm sự tổng hợp hydrate 
carbon, giảm năng suất cây trồng 

• Thay đổi sử dụng đất 
4 

Số ngày nắng sẽ tăng thêm 15 ngày vào 
2050, 12 ngày vào 2100;  

Số ngày nóng có nhiệt độ >35oC cũng tăng 
thêm 37 - 40 ngày vào 2050 và thêm 50 - 54 
ngày vào 2100   

4 

• Rủi ro cao đối với cây trồng chịu hạn 
trong thời gian ngắn 

• Độ ẩm của đất xuống thấp hơn ngưỡng 
héo, cây trồng chết 

• Giảm năng suất cây trồng khi hạn xảy ra 
trong quá trình nở hoa 

5 

• Hạn hán sẽ gây hại thường xuyên hơn đối với cây 
trồng 

• Hồ chứa nhỏ sẽ cạn nước trước khi mùa mưa đến, sẽ 
bị thiếu nước cho sản xuất trong mùa xuân 

• Phải chi trả nhiểu hơn cho nước sản xuất 

5 2 

• Rất khó để thích ứng trong điều kiện 
này 

• Vùng này có kế hoạch quản lý nguồn 
nước tương đối tốt 

• Cần có một số giống chống chịu với hạn 
hán để thích ứng  

5 

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

4 

• Mùa vụ cây trồng sẽ bắt đầu sớm hơn 

• Một số mùa vụ sẽ sẽ không phù hợp 

• Một số loài rau và cây ôn đới sẽ không 
phù hợp 

3 

• Cây trồng sẽ nhạy cảm ơn với mùa vụ sớm 

• Lúa cũng nhạy cảm với mùa vụ sớm và thường có 
năng suất thấp trong mùa xuân ấm 

• Nhiều cây trồng sẽ không phù hợp với những điều 
kiện khí hậu mới 

4 2 

• Rất khó để thích ứng trong điều kiện 
này vì thay đổi quá trình sinh trưởng 
của cây trồng 

• Cần rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức 
đối với lúa và cây ăn quả 

4 
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Ngy cơ BĐKH 

(2050 & 2100) 

Ảnh hưởng Tính nhạy cảm Tác 
động  

Năng lực thích ứng Tính dễ bị        
tổn thương Điểm Giải thích Điểm Giải thích Điểm Giải thích 

LƯỢNG MƯA               

 Lượng mưa vào mùa mưa cao hơn; Lượng 
mưa vào mùa hè cũng tăng 4 - 6% vào 2050 
và 9 - 12% vào 2100 

 
2 

Lượng mưa cao hơn sẽ tốt cho sản xuất 

3 

• Cây trồng phát triển tốt hơn 

• Nhiều mưa hơn trong quá trình ra hoa có thể gây 
thối phấn hoa của cây ăn quả 

• Nhiều mưa trong mùa mưa có thể gây rửa trôi chất 
dinh dưỡng và xói mòn ở vùng đất đồi và ruộng bậc 
thang, thiếu chất dinh dưỡng vào cuối vụ 

3 5 

Sử dụng giống cây chất lượng và năng 
suất cao để đạt sản lượng cao hơn trong 
điều kiện mưa nhiều 

2 

Mùa nóng sẽ trở nên khô hơn;  

Lượng mưa vào mùa xuân sẽ giảm 5% vào 
năm 2050 và giảm 9% vào 2100 

5 

• Mùa khô khô hơn ảnh hưởng nhiều đến 
cây trồng vì cây trồng sinh trưởng ở vùng 
đồi 

• Mùa khô khô hơn dẫn đến giai đoạn khô 
dài hơn, liên quan đến độ ẩm của đất dưới 
ngưỡng héo, một vài cây trồng sẽ chết 

• Lúa ở ruộng bậc thang cũng bị ảnh 
hưởng bởi thời kỳ khô kéo dài 

4 

• Đất bị thoái hóa, sản lượng thấp hơn 

• Một số cây trồng có thể không phù hợp và người dân 
phải thay đổi cây trồng và lịch thời vụ 

• Quá trình sinh trưởng có thể bị chậm lại vì độ ẩm đất 
thấp 

5 1 

• Cần có thêm hồ chứa cho quản lý 
nguồn nước 

• Cần thay đổi sang cây trồng chịu hạn 

• Cần công trình thủy lợi, cải thiện việc 
tưới tiêu để tiết kiệm nước, nên tăng 
lượng phan bón vì hạn hán sẽ làm giảm 
hiệu quả sử dụng phân bón 

5 

BÃO/GIÓ/BÃO THÁI BÌNH DƯƠNG         

Có tốc độ (cường độ) cao hơn/mạnh hơn 

Khó dự báo về tần suất xuất hiện  

Mùa bão thường đến muộn  3 

• Bão yếu (yếu hơn cấp độ 7) có thể không 
ảnh hưởng đến cây 

• Báo lỡn có thể làm cây gãy đổ (ví dụ bão 
năm 2013 đã làm gãy đổ nhiều cây) 

4 

• Bão muộn có thể ảnh hưởng đến giai đoạn trưởng 
thành của cây ăn quả 

• Bão muộn cùng với mưa muộn sẽ có lợi cho chè 
xanh và cây ăn quả 

• Cây trồng thuần loài như cao su, keo, tiêu, hạt điều 
có thể nhạy cảm hơn đối với BĐKH 

3 2 

• Cần xác định nhiều giải pháp để tránh 
những tác động tiêu cực của gió mạnh 
làm gãy đổ cây, đặc biệt là cây ăn quả 

• Cần có thiết kế trồng cây tốt hơn với 
đường chắn gió, giảm thiệt hại từ gió 
mạnh 

3 

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG          

Mực nước biển dâng 3mm/năm trong vòng 
20 năm qua 

Mực nước biển dâng sẽ tăng lên 1m vào 
2100  

1 

Vùng này là vùng đồi và bậc thang nên 
không bị ảnh hưởng với hiện tượng nước 
biển dâng 1 

Không ảnh hưởng đến vùng này 

1 5 

Vùng này không bị ảnh hưởng bởi nước 
biển dâng 

1 

  3.3   3.4   3.6 2.9   3.4 

 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

205 

 

 

9.2.f: HSTXH FPMB 1+2: Ban quản lý rừng phòng hộ: rừng lá nhiệt đớ > 700m và lá ẩm nhiệt đới < 700   

Nguy cơ BĐKH 
Tính lộ diện Độ nhạy cảm 

Tác động 
Năng lực thích ứng Tính tổn 

thương Điểm Giải thích Điểm Giải thích Điểm Giải thích 

NHIỆT ĐỘ         

Mùa nóng sẽ trở nên nóng hơn và kéo dài hơn; Nhiệt 
độ tối đa vào mùa hè sẽ tăng lên 1,9oC vào năm 2050 
và 3,6oC vào 2100 

4 

• Nhiệt độ cao, bốc hơi cao 

3 

• Nguy cơ cháy rừng 
• Ảnh hưởng đến sinh trưởng 
của rừng 4 4 

• Quản lý tốt bởi Ban quản lý 
• Có trạm kiểm lâm 
• Tuần tra rừng định kỳ 3 

Số ngày nắng sẽ tăng thêm 15 ngày vào 2050, 12 ngày 
vào 2100;  
Số ngày nóng có nhiệt độ >35 oC cũng tăng thêm 37 - 
40 ngày vào 2050 và thêm 50 - 54 ngày vào 2100   

4 

• Bốc hơi tăng, độ ẩm đất 
giảm 
• Các chỉ số phát triển và sức 
sống cây rừng giảm 

3 

• Nguy cơ cháy rừng 
• Ảnh hưởng đến sinh trưởng 
của rừng 4 4 

• Quản lý tốt bởi Ban quản lý 
• Có trạm kiểm lâm 
• Tuần tra rừng định kỳ 3 

Nhiệt độ sẽ tăng nhanh hơn và sớm hơn vào mùa 
xuân 3 

• Nóng và hạn tăng 

3 

• Nguy cơ cháy rừng 
• Tăng nguy cơ phát triển côn 
trùng, bệnh hại cây 

3 4 

• Quản lý tốt bởi Ban quản lý 
• Có trạm kiểm lâm 
• Tuần tra rừng định kỳ 

3 

LƯỢNG MƯA 
       

 
  

 Lượng mưa vào mùa mưa cao hơn;  
Lượng mưa vào mùa hè cũng tăng 4 - 6% vào 2050 và 
9 - 12% vào 2100 
 

3 

• Đai cao 
• Nước có thể rút nhanh 

2 

• Đai cao, nước có thể rút 
nhanh 
• Rừng không nhạy cảm với 
mưa lớn 

3 4 

• Quản lý tốt bởi Ban quản lý 
• Có trạm kiểm lâm 
• Tuần tra rừng định kỳ 3 

Mùa nóng sẽ trở nên khô hơn;  
Lượng mưa vào mùa xuân sẽ giảm 5% vào năm 2050 
và giảm 9% vào 2100 

3 

• Độ ẩm thấp  
• Thiếu nước 

3 

• Rừng phát triển chậm 

3 4 

  

3 

BÃO/GIÓ/BÃO THÁI BÌNH DƯƠNG          

Có tốc độ (cường độ) cao hơn/mạnh hơn 
Khó dự báo về tần suất xuất hiện  
Mùa bão thường đến muộn  

2 

• Tốc độ gió giảm 
• Xa biển nên bão yếu hơn 

4 

• Rừng hỗn giao lá rộng 
• Nhạy cảm cao với gió mạnh 

3 4 

Bão có thể dự báo được 

3 

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG   
 

 
 

  
 

 

Mực nước biển dâng 3mm/năm trong vòng 20 năm 
qua; 
Mực nước biển dâng sẽ tăng lên 1m vào 2100  

1 

• Đai cao 
• Xa biển 

1 

• Đai cao 
• Xa biển 

1 5 

• Đai cao 
• Xa biển 

1 

  2.86   2.71   
 

4.14   2.71 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

206 

 

 

9.2.g: HSTXH 8e: Các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế do nhà nước quản lý (ven biển, Vũng Áng) 

Nguy cơ BDKH 
(2050 & 2100) 

Ảnh 
hưởng 

Giải thích (E ) 
Tính 
nhạy 
cảm 

Giải thích (S) 
Tác 
động 

Năng lực 
thích ứng 

Giải thích (AC) 
Tính dễ 
bị tổn 
thương 

NHIỆT ĐỘ                 

Mùa nóng sẽ trở nên nóng hơn và kéo dài hơn; 
nhiệt độ tối đa vào mùa hè sẽ tăng lên 1,8oC vào 
năm 2050 và 3,4oC vào 2100 

4 

Nhà máy và khu nhà ở cho công nhân 
được xây dựng như là một hòn đảo giữ 
nhiệt với diện tích mặt đất rộng lớn bị bê 
tông hóa hấp thụ nhiệt 4 

Nhiệt độ cao kéo dài có thẻ gây ra căng thẳng 
về nhiệt đặc biệt là ở trẻ em, người già và 
người nghèo 

4 2 

Cần có quy hoạch tốt để tăng không gian xanh, 
bóng mát, sử dụng các vật liệu ít hấp thụ nhiệt 

4 

Số ngày nắng sẽ tăng thêm 19 ngày vào 2050, 18 
ngày vào 2100;  
Số ngày nóng có nhiệt độ >35oC cũng tăng thêm 43 
- 46 ngày vào 2050 và thêm 55 - 59 ngày vào 2100   

1 

Ảnh hưởng bởi nguy cơ này trong hệ sinh 
thái xã hội này rất hạn chế 

1 

Không có tính nhạy cảm trực tiếp ở hệ sinh thái 
xã hội này đối với số ngày khô nóng tăng lên, 
miễn là các hồ chứa nước có đủ lượng nước 
cung cấp theo nhu cầu 

1 3 

 

2 

Nhiệt độ sẽ tăng nhanh hơn và sớm hơn vào mùa 
xuân 1 

Ảnh hưởng bởi nguy cơ này trong hệ sinh 
thái xã hội này rất hạn chế 1 

Không có tính nhạy cảm ở các nhà máy, khu 
nhà ở cho công nhân cũng như các hạ tầng khác 
đối với yếu tố này  

1 3 

 

2 

LƯỢNG MƯA            

Lượng mưa vào mùa mưa cao hơn;  
Lượng mưa vào mùa hè cũng tăng 4% vào 2050 và 
8% vào 2100 4 

Hệ sinh thái xã hội này chịu ảnh hưởng 
trực tiếp bởi lượng mưa và đồng thời lũ ở 
hạ lưu gây ra bởi mưa trên vùng thượng 
lưu 

4 

Lũ lụt có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng 
cho các nhà máy, khu nhà ở cho công nhân và 
các hạ tầng khác, gây thiệt hại về tính mạng con 
người và kinh tế 

4 3 

Tỉnh có nhiều kinh nghiệm và chuẩn bị để ứng 
phó với thảm họa lũ lụt. Các nhà đầu tư lớn 
nước ngoài có nguồn tài nguyên dồi dào để 
lắp đặt hệ thống quản lý nước bão hiệu quả để 
giảm ngập lụt. 

3 

Mùa nóng sẽ trở nên khô hơn;  
Lượng mưa vào mùa xuân sẽ giảm 5% vào năm 
2050 và giảm 9% vào 2100 1 

Ảnh hưởng bởi nguy cơ này trong hệ sinh 
thái xã hội này rất hạn chế 

1 

Không có tính nhạy cảm trực tiếp ở hệ sinh thái 
xã hội này đối với số ngày khô nóng tăng lên, 
miễn là các hồ chứa nước có đủ lượng nước 
cung cấp  

1 3 

. 

2 

BÃO/GIÓ/BÃO THÁI BÌNH DƯƠNG          
Có tốc độ (cường độ) cao hơn/mạnh hơn; 
Khó dự báo về tần suất xuất hiện; 
Mùa bão thường đến muộn  4 

Hệ sinh thái xã hội này nằm ở dọc  bở 
biển, do đó nó chịu ảnh hưởng trực tiếp 
từ nguy cơ này 4 

Bão có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho 
các nhà máy, khu nhà ở cho công nhân và các 
hạ tầng khác, gây thiệt hại về tính mạng con 
người và kinh tế 

4 3 

Tỉnh đã có nhiều kinh nghiệm trong chuẩn bị 
ứng phó với bão lũ và các thiệt hại do bão gây 
ra. Các nhà đầu tư lớn nước ngoài có thể cũng 
đã xây dựng cơ sở thiết bị với  tiêu chuẩn phù 
hợp. 

3 

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG          

Mực nước biển dâng 3mm/năm trong vòng 20 năm 
qua;  
Mực nước biển dâng sẽ tăng lên 1m vào 2100 

4 
Hệ sinh thái xã hội này nằm ở dọc bờ 
biển, do đó nó chịu ảnh hưởng trực tiếp 
từ nguy cơ này 

4 
Nếu không có sự bảo vệ, nước biển dâng có thể 
gây ra ngập lụt và nhấn chìm hệ sinh thái xã hội 
này  

4 4 
Hệ sinh thái xã hội này được bảo vệ bởi đê 
biển 2 



Báo cáo 3 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

207 

 

9.2.h:  HSTXH 2b:  Hộ gia đình người Kinh và người dân tộc trồng trọt và trồng rừng 

Các nguy cơ BĐKH  

(2050 & 2100) 

Tính lộ diện Tính nhạy cảm  
Tác 
động 

Năng lực thích ứng  Tính dễ 
bị tổn 
thương Điểm Giải thích Điểm Giải thích Điểm Giải thích 

NHIỆT ĐỘ                  

Mùa nóng sẽ trở nên nóng hơn và kéo dài 
hơn; Nhiệt độ tối đa vào mùa hè sẽ tăng 
lên 1,9 độ C vào năm 2050 và 3,6 - 3,7 độ 
C vào 2100 

 

4 

Những cây trồng có mùa vụ vào 
cuối xuân và đầu hè sẽ bị ảnh 
hưởng lớn bởi những thay đổi này  

 4 

• Lượng bay hơi mặt nước và thoát hơi nước từ lá cây cao hơn 
nghĩa là cây cối cần thêm nước; nhiệt độ ảnh hưởng mạnh đến 
nhiều đến sự trao đổi chất - sản lượng của nhiều cây trồng như ngô 
sẽ giảm khi nhiệt độ tăng lên  

• Bệnh hại cây trồng có thể trở nên phổ biến hơn và những bệnh 
mới - chưa từng xuất hiện trước đây - có thể sẽ xuất hiện 

• Loài cây keo chống chịu tốt với nhiệt độ cao  

3 3 

Có các loài cây trồng đã được 
trồng thành công ở những vùng 
có nhiệt độ cao  

 
 
 
 

4 

Số ngày nắng sẽ tăng thêm 16 - 17 ngày 
vào 2050, 14 - 15 ngày vào 2100; Số ngày 
nóng có nhiệt độ >35oC cũng tăng thêm 
33 - 40 ngày vào 2050 và thêm 47 - 51 
ngày vào 2100   

4 

Những cây trồng có mùa vụ vào 
cuối xuân và đầu hè sẽ bị ảnh 
hưởng lớn bởi những thay đổi này  

 

5 

• Cây trồng sẽ trở nên nhạy cảm hơn với rủi ro hạn hán - độ ẩm của 
đất có thể giảm dưới mức độ ẩm cây héo đối với một số loài;  

• Một số cây trồng có thể không còn phù hợp với điều kiện này nữa; 
và sản lượng cây trồng theo đó sẽ bị giảm khi giai đoạn hạn hán 
trùng với giai đoạn ra hoa của cây 

4 2 

• Cần có thêm nguồn nước để 
quản lý cây trồng và có các biện 
pháp bảo vệ nguồn nước  

• Cần có nhiều giống cây trồng 
chống chịu tốt hơn với hạn hán   

4 

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

4 

Những cây trồng vụ xuân sẽ bị ảnh 
hưởng lớn nhất bởi sự thay đổi này  

3 

• Thời điểm ra hoa và đậu quả của một số loài cây trồng sẽ bắt đầu 
sớm hơn  

• Vòng đời của một số cây trồng (cây công nghiệp) và các yếu tố 
thụ phấn tự nhiên sẽ bị phá vỡ vì chúng không xảy ra cùng một 
thời điểm nữa 

• Một số loài cây sẽ không còn phù hợp với những điều kiện này nữa 

• Một số loài rau, củ, quả sẽ không phù hợp với điều kiện bị thay 
đổi 

4 2 

• Cũng khó để thích ứng với 
điều kiện này bởi nó làm 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

• Cần có nhiều kinh nghiệm và 
kiến thức về điều chỉnh lịch thời 
vụ phù hợp  

4 

LƯỢNG MƯA                

 Lượng mưa vào mùa mưa cao hơn; Lượng 
mưa vào mùa hè cũng tăng 4% vào 2050 
và 9-12% vào 2100 

 
4 

Các cây trồng mùa vụ hè sẽ bị ảnh 
hưởng lớn bởi những thay đổi này  

3 

• Nhiều cây trồng sẽ tăng trưởng và phát triển tốt hơn khi lượng 
mưa tăng lên; tuy nhiên mưa liên tục trong giai đoạn cây ra hoa có 
thể làm thối nhụy, phấn hoa; và mưa nhiều hơn trong mùa mưa có 
thể làm giảm khả năng giữ lại dưỡng chất trong đất và xói mòn, 
nên các loài cây có múi sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng vào cuối mùa, 
dẫn đến chất lượng quả thấp  

• Cây trồng cũng có thể bị thiệt hại do lũ quét và lớp đất mặt có thể 
bị xói mòn và rửa trôi, làm giảm độ phì của đất 

4 4 

 • Người dân có thể sử dụng các 
loại giống cây trồng có sản 
lượng và chất lượng cao để tối 
ưu hóa năng suất vào những 
thời gian có lượng mưa cao hơn 3 

Mùa nóng sẽ trở nên khô hơn;  

Lượng mưa vào mùa xuân sẽ giảm 5% 
vào năm 2050 và giảm 10% vào 2100 

4 

Những cây trồng có mùa vụ vào 
cuối xuân và đầu hè sẽ bị ảnh 
hưởng lớn bởi những thay đổi này  

 4 

• Đất sẽ bị thoái hóa, năng suất thấp hơn 

• Có thể làm chậm, giảm khả năng tích trữ độ ẩm của đất, làm giảm 
độ ẩm  

• Mùa khô trở nên khô hạn hơn sẽ ảnh hưởng lớn đến cây trồng, 
làm cho cây trồng tăng trưởng rất chậm  

• Mùa khô trở nên khô hạn có thể kéo dài thời gian khô hạn, cộng 
thêm độ ẩm của đất thấp dưới độ ẩm héo cây, và vì thế một số cây 
trồng sẽ bị chết. 

4 3 

• Khó để cung cấp nước tưới 
tiêu đối với những diện tích này  

• Cần chuyển đổi sang sử dụng 
các giống chống cây hoặc loài 
cây chịu hạn tốt hơn như sắn  

4 
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Các nguy cơ BĐKH  

(2050 & 2100) 

Tính lộ diện Tính nhạy cảm  
Tác 
động 

Năng lực thích ứng  Tính dễ 
bị tổn 
thương Điểm Giải thích Điểm Giải thích Điểm Giải thích 

BÃO/GIÓ/BÃO THÁI BÌNH DƯƠNG          

Có tốc độ (cường độ) cao hơn/mạnh hơn 

Khó dự báo về tần suất xuất hiện  

Mùa bão thường đến muộn 

3 

Mùa lúa và các cây trồng khác vào 
cuối xuân và đầu hè sẽ bị ảnh 
hưởng lớn bởi bão, nhưng do khu 
vực này nằm ở đất liền xa biển nên 
có thể tránh được những cơn bão 
lớn nhất 3 

• Mùa bão đến muộn hơn có thể ảnh hướng đến giai đoạn trưởng 
thành của các loài cây có múi và chè  

• Mùa bão đến muộn hơn, kèm theo mưa muộn hơn có thể là điều 
kiện thuận lợi cho chè và các loài cây ăn quả 

• Các cơn bão có cường độ nhỏ (cấp <7) có thể không làm ảnh 
hưởng đến cây 

• Các cơn bão lớn có thể làm cây gãy, đổ (như cơn bão lớn vào năm 
2013) 

3 3 

• Cần tìm kiếm các phương án 
để tránh các tác động tiêu cực 
do gió mạnh làm cây gãy, đổ, 
đặc biệt là cao su và các loài cây 
có múi 

• Cần có thiết kế diện tích trồng 
cây có các hàng cây chắn gió 

3 

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG          

Mực nước biển dâng 3mm/năm trong 
vòng 20 năm qua;  

Mực nước biển dâng sẽ tăng lên 1m vào 
2100 

1 

Không áp dụng 

1 

Không áp dụng  

1 5 

Không áp dụng 

1 

  3.4   3.3   3.3 3.1   3.3 

9.2.i:  HSTXH 2d:  Hộ gia đình người Kinh trồng lúa tại thung lũng trong đất liền + trồng cây (thông, keo, cam quýt, cao su, chè) 

NGUY CƠ BDKH 

(2050 & 2100) 

Tính lộ diện Tính nhạy cảm Tác 
động  

Năng lực thích ứng Tính tổn 
thương Điểm Giải thích Điểm Giải thích Điểm Giải thích 

NHIỆT ĐỘ                 

Mùa nóng sẽ trở nên nóng hơn và kéo 
dài hơn; Nhiệt độ tối đa vào mùa hè sẽ 
tăng lên 1,9 - 2 độ C vào năm 2050 và 3,6 
- 3,7 độ C vào 2100 

4 

Mùa lúa và các cây trồng khác vào 
cuối xuân và đầu hè sẽ bị ảnh 
hưởng lớn bởi những thay đổi này  

4 

Lượng bay hơi mặt nước và thoát hơi nước từ lá cây cao hơn 
nghĩa là cây cối cần thêm nước; nhiệt độ ảnh hưởng mạnh 
đến nhiều đến sự trao đổi chất - sản lượng lúa có thể giảm 
xuống từ 7 - 15% tương ứng với nhiệt độ tăng lên 1 độ; bệnh 
hại cây trồng có thể trở nên phổ biến hơn và những bệnh mới 
- chưa từng xuất hiện trước đây - có thể sẽ xuất hiện  

5 3 

Có các loài cây trồng đã được trồng 
thành công ở những vùng có nhiệt độ 
cao. Nông dân có thể sử dụng lưới để 
bảo vệ quả (cam, bưởi …)  

5 

Số ngày nắng sẽ tăng thêm 16 - 17 ngày 
vào 2050, 14-15 ngày vào 2100; Số ngày 
nóng có nhiệt độ >35oC cũng tăng thêm 
33 - 40 ngày vào 2050 và thêm 47 - 51 
ngày vào 2100   

4 

Mùa lúa và các cây trồng khác vào 
cuối xuân và đầu hè sẽ bị ảnh 
hưởng lớn bởi những thay đổi này 

5 

• Cây trồng sẽ trở nên nhạy cảm hơn với rủi ro hạn hán - độ 
ẩm của đất có thể giảm dưới mức độ ẩm cây héo đối với một 
số loài 

• Một số cây trồng có thể không còn phù hợp với điều kiện 
này nữa; và sản lượng cây trồng theo đó sẽ bị giảm khi giai 
đoạn hạn hán trùng với giai đoạn ra hoa của cây  

5 2 

• Khó để thích ứng với điều kiện khí 
hậu thay đổi, nhưng canh tác lúa 
chét/lúa tái sinh là một phương án 

• Cần có thêm nguồn nước để quản lý. 
Cần có nhiều giống cây trồng chống 
chịu tốt hơn với hạn hán  

5 

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

4 

Các cây trồng, mùa vụ xuân sẽ bị 
ảnh hưởng lớn nhất do thay đổi 
này  

3 

Thời điểm ra hoa và đậu quả của một số loài cây trồng sẽ bắt 
đầu sớm hơn. Vòng đời của một số cây trồng (cây công 
nghiệp) và các yếu tố thụ phấn tự nhiên sẽ bị phá vỡ vì chúng 
không xảy ra cùng một thời điểm nữa. Một số loài cây sẽ 
không còn phù hợp với những điều kiện này nữa. Một số loài 
rau, củ, quả sẽ không phù hợp với điều kiện bị thay  đổi  

4 2 

• Cũng khó để thích ứng với điều kiện 
này bởi nó làm chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng 

• Cần có nhiều kinh nghiệm và kiến 
thức về điều chỉnh lịch thời vụ phù hợp   

4 
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NGUY CƠ BDKH 

(2050 & 2100) 

Tính lộ diện Tính nhạy cảm Tác 
động  

Năng lực thích ứng Tính tổn 
thương Điểm Giải thích Điểm Giải thích Điểm Giải thích 

LƯỢNG MƯA               

 Lượng mưa vào mùa mưa cao hơn; 
Lượng mưa vào mùa hè cũng tăng 4 - 6% 
vào 2050 và 9 - 12% vào 2100 

4 

Các cây trồng, mùa vụ hè sẽ bị ảnh 
hưởng lớn nhất do thay đổi này 

 

 
3 

• Nhiều cây trồng sẽ tăng trưởng và phát triển tốt hơn khi 
lượng mưa tăng lên; tuy nhiên mưa liên tục trong giai đoạn 
cây ra hoa có thể làm thối nhụy, phấn hoa; và mưa nhiều hơn 
trong mùa mưa có thể làm giảm khả năng giữ lại dưỡng chất 
trong đất và xói mòn, nên các loài cây có múi sẽ bị thiếu chất 
dinh dưỡng vào cuối mùa, dẫn đến chất lượng quả thấp  

• Các cánh đồng lúa nằm ở các thung lũng có thể bị thiệt hại 
do lũ quét  

 
 

4 5 

Người dân có thể sử dụng các loại giống 
cây trồng có sản lượng và chất lượng 
cao để tối ưu hóa năng suất vào những 
thời gian có lượng mưa cao hơn  

3 

Mùa nóng sẽ trở nên khô hơn;  

Lượng mưa vào mùa xuân sẽ giảm 5% 
vào năm 2050 và giảm 10% vào 2100 

4 

Mùa lúa và các cây trồng khác vào 
cuối xuân và đầu hè sẽ bị ảnh 
hưởng lớn bởi những thay đổi này 

4 

• Đất sẽ bị thoái hóa, năng suất thấp hơn  

• Có thể làm chậm, giảm khả năng tích trữ độ ẩm của đất, 
giảm độ ẩm 

• Mùa khô trở nên khô hạn hơn sẽ ảnh hưởng lớn đến cây 
trồng, làm cho cây trồng tăng trưởng rất chậm 

• Mùa khô trở nên khô hạn có thể kéo dài thời gian khô hạn, 
cộng thêm độ ẩm của đất thấp dưới độ ẩm héo cây, và vì thế 
một số cây trồng sẽ bị chết 

5 1 

• Cần có nhiều hồ chứa đề quản lý 
nguồn nước  

• Cần thay đổi qua sử dụng các loại 
giống có sức chống chịu với hạn hán  

• Cần tưới tiêu, cải thiện phương pháp 
tưới tiêu để tiết kiệm nước, cần nhiều 
phân bón hơn bởi vì hạn hán làm giảm 
hiệu quả của bón phân và người dân 
phải thay đổi cây trồng cũng như lịch 
thời vụ  

5 

BÃO/GIÓ/BÃO THÁI BÌNH DƯƠNG          

Có tốc độ (cường độ) cao hơn/mạnh hơn 

Khó dự báo về tần suất xuất hiện  

Mùa bão thường đến muộn  

3 

Mùa lúa và các cây trồng khác vào 
cuối xuân và đầu hè sẽ bị ảnh 
hưởng lớn bởi bão, nhưng do khu 
vực này nằm ở đất liền xa biển 
nên có thể tránh được những cơn 
bão lớn nhất 

2 

• Mùa bão đến muộn hơn có thể ảnh hướng đến giai đoạn 
trưởng thành của các loài cây có múi và chè  

• Mùa bão đến muộn hơn, kèm theo mưa muộn hơn có thể là 
điều kiện thuận lợi cho chè và các loài cây ăn quả 

• Các cơn bão có cường độ nhỏ (cấp <7) có thể không làm 
ảnh hưởng đến cây 

• Các cơn bão lớn có thể làm cây gãy, đổ (như cơn bão lớn vào 
năm 2013)  

3 2 

• Cần tìm kiếm các phương án để tránh 
các tác động tiêu cực do gió mạnh làm 
cây gãy, đổ, đặc biệt là cao su và các loài 
cây có múi 

• Cần có thiết kế diện tích trồng cây có 
các hàng cây chắn gió  

 

3 

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG          

Mực nước biển dâng 3mm/năm trong 
vòng 20 năm qua 

Mực nước biển dâng sẽ tăng lên 1m vào 
2100  

1 

Không áp dụng  

1 

Không áp dụng 

1 5 

Không áp dụng 

1 

  3.9   3.1   3.9 2.9   3.7 

 

9.2.j: HSTXH 6d: Người Kinh nuôi tôm thương mại trên cát 
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Các rủi ro BĐKH 
(2050 & 2100) 

Tính lộ diện Tính nhạy cảm  
Tác 
động  

Khả năng thích ứng  
Tính dễ bị 
tổn thương  Điểm Giải thích Điểm Giải thích Điểm Giải thích 

NHIỆT ĐỘ                  
Mùa nóng sẽ trở nên nóng hơn và kéo 
dài hơn;  
Nhiệt độ tối đa vào mùa hè sẽ tăng lên 
1,8 - 2oC vào năm 2050 và 3,5 - 3,8oC vào 
2100 

4 

Các ao chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi 
nhiệt độ mùa hè nóng hơn và dài hơn, 
dẫn tới tăng nhiệt độ nước trong ao và 
tăng lượng bốc hơi từ hồ làm tập trung 
độ mặn của nước trong ao  

3 

Tôm có thể sinh trưởng nhanh hơn và lớn hơn trong 
nước ấm, cho đến khi đạt tới ngưỡng (chưa chắc 
chắn). Khi thời tiết quá nóng, tôm sẽ không ăn thức ăn 
và ngừng sinh trưởng. Độ mặn quá cao cũng làm giảm 
năng suất nuôi tôm. 

3 3 

Phủ bóng một phần ao bằng thảm 
thực vật có thể làm giảm tác động 

3 

Số ngày nắng sẽ tăng thêm 14 - 17 ngày 
vào 2050, 10 - 15 ngày vào 2100;  
Số ngày nóng có nhiệt độ >35oC cũng 
tăng thêm 19 – 41 ngày vào 2050 và 
thêm 22 – 54 ngày vào 2100   

4 

Các ao chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi 
nhiệt độ mùa hè nóng hơn và dài hơn, 
dẫn tới tăng nhiệt độ nước trong ao và 
tăng lượng bốc hơi từ hồ làm tập trung 
độ mặn của nước trong ao.  

3 

Tôm có thể sinh trưởng nhanh hơn và lớn hơn trong 
nước ấm, cho đến khi đạt tới ngưỡng (chưa chắc 
chắn). Khi thời tiết quá nóng, tôm sẽ không ăn thức ăn 
và ngừng sinh trưởng. Độ mặn quá cao cũng làm giảm 
năng suất nuôi tôm. 

3 3 

Khả năng thích ứng thấp (cần nhiều 
đầu tư và công nghệ) 

3 

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

2 

Các ao chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi 
nhiệt độ mùa xuân nóng hơn và dài hơn, 
dẫn tới tăng nhiệt độ nước trong ao và 
tăng lượng bốc hơi từ hồ làm tập trung 
độ mặn của nước trong ao 

2 

Mùa tôm bắt đầu phụ thuộc vào khi nào nhiệt độ đủ 
cao, nên đây có thể là một điều tốt để mùa tôm bắt đầu 
sớm hơn 2 4 

Các hộ nuôi tôm có thể dễ dàng tận 
dụng thời tiết để bắt đầu nuôi tôm 
sớm 2 

LƯỢNG MƯA                  
Lượng mưa vào mùa mưa cao hơn; 
Lượng mưa vào mùa hè cũng tăng 4 – 
6% vào 2050 và 9 – 11% vào 2100 4 

Mặt hồ chịu ảnh hưởng trực tiếp của 
lượng mưa gia tăng. Lượng mưa lớn làm 
loãng độ mặn của nước ao và làm thay 
đổi độ PH. 

3 

Tôm rất nhạy cảm với các thay đổi độ mặn và độ PH 
đột ngột, chúng có thể bị sốc và chết. Điều này chỉ diễn 
ra trong trường hợp mưa rất lớn làm loãng độ mặn và 
PH của nước ao nghiêm trọng. Tôm có thể chịu đựng 
độ mặn và độ PH nếu thay đổi từ từ hơn. 

3 3 

Các hộ nuôi tôm cần bơm nước biển 
vào vào ao để duy trì độ mặn và độ PH 
tối ưu 3 

Mùa nóng sẽ trở nên khô hơn;  
Lượng mưa vào mùa xuân sẽ giảm 5 – 
6% vào năm 2050 và giảm 10 – 11% vào 
2100 

3 

Mặt hồ chịu ảnh hưởng trực tiếp của 
lượng mưa gia tăng. Lượng mưa lớn làm 
loãng độ mặn của nước ao và làm thay 
đổi độ PH. 

2 

Vì tôm rất nhạy cảm với thay đổi độ mặn và độ PH, sự 
thay đổi do thiếu hụt lượng mua sẽ chậm hơn, tích lũy 
từ từ theo từng ngày và tôm sẽ dễ dàng thích ứng với 
thay đổi này hơn. 

2 3 

Các hộ nuôi tôm cần bơm nước biển 
vào vào ao để duy trì độ mặn và độ PH 
tối ưu 

3 

BÃO/GIÓ/BÃO THÁI BÌNH DƯƠNG          
Có tốc độ (cường độ) cao hơn/mạnh 
hơn;  
Khó dự báo về tần suất xuất hiện; 
Mùa bão thường đến muộn 

5 

Các ao ở rất gần bờ biên do đó sẽ chịu 
ảnh hưởng toàn phần từ những thay đổi 
này  

4 

Các thiệt hại do bão có thể trực tiếp giết chết tôm, làm 
hư hỏng cơ sở hạ tầng thiết bị ao tôm  
 

5 3 

Tiêu chuẩn xây dựng thường không 
đủ tốt để chống chịu với bão và phục 
hồi sau hư hại cần nguồn đầu tư lớn 

5 

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG          
Mực nước biển dâng 3mm/năm trong 
vòng 20 năm qua; 
Mực nước biển dâng sẽ tăng lên 1m vào 
2100 

3 

Các ao ở rất gần bờ biển do đó sẽ chịu 
ảnh hưởng toàn phần từ những thay đổi 
này 

3 

Một vài khu nuôi tôm sẽ bị thiệt hại do sạt lở đất và 
nước biển dâng, và một số vùng có thể bị nhấn chìm. 
Tuy nhiên, đồng thời, lại có các cùng mới mở rộng từ 
biển trước đây và không phù hợp để nuôi tôm. 

3 2 

Các hình thức cơ sở hạ tầng để bảo vệ 
khỏi nước biển dâng cực kỳ đắt 
nhưng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để 
làm giảm dần mực nước biển dâng 

3 

  3.6   2.6   3.0 3.0   3.1 
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PHỤ LỤC 9.III: TỔNG KẾT CHO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG CHO 10 HỆ SINH THÁI XÃ HỘI QUAN TRỌNG CỦA HÀ TĨNH  

Xếp 

loại 

quan 

trọng 

 

Nhiệt độ Lượng mưa Bão NBD* Tổn thương 

Mùa nóng 

trở nên nóng 

và dài hơn 

Nhiều ngày 

khô, nhiều 

ngày nóng 

cso nhiệt độ 

> 35oC 

Tăng 

nhanh và 

sớm hơn 

vào mùa 

xuân 

Mưa nhiều hơn 

vào mùa mưa  

Số ngày mưa to 

(>50mm) tăng 

Mùa khô 

sẽ khô 

hơn, rủi 

ro hạn 

Gió mạnh và tốc độ 

cao hơn. Mùa bão 

đến muộn hơn 

Tăng 

3mm/năm 

trong 20 năm 

gần đây 

Tổng 

điểm 

Xếp  

loại 

Xếp 

loại 
TT Hệ sinh thái xã hội                 

  

1 8a 
Cơ sở hạ tầng quản lý nước của doanh nghiệp và nhà nước 

(đập, cống ngăn mặn, kênh thủy lợi) 
3 4 3 4 4 4 1 3.3 2 

2 8h Khu dân cư đô thị và nông thôn, công nghiệp và dịch vụ 4 2 2 4 2 4 5 3.3 2 

3 PA1+2 
Rừng đặc dụng quản lý bởi Nhà nước  (Vườn QG Vũ Quang, 

Khu BTTN Kẻ Gỗ) 
3 3 3 3 3 3 1 2.7 8 

4 3a 
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước tại đồng bằng có tưới 

tiêu 
4 4 4 2 4 3 3 3.4 1 

5 3b 
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa nước, hoa màu và cây ở khu 

vực chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng và khu vực đồi núi  
4 4 4 3 4 3 1 3.3 2 

6 
FPMB 

1+2 

Ban quản lý rừng phòng hộ: rừng lá nhiệt đới > 700m và lá 

ẩm nhiệt đới < 700 m 
3 3 3 3 3 3 1 2.7 8 

7 8e 
Các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế do nhà nước quản lý 

(ven biển, Vũng Áng) 
4 2 2 3 2 3 2 2.6 10 

8 2b 
Hộ gia đình người Kinh và người dân tộc trồng trọt và trồng 

rừng 
4 4 4 3 4 3 1 3.3 2 

9 2d  
Hộ gia đình người Kinh trồng lúa tại thung lũng trong đất 

liền + trồng cây (thông, keo, cam quýt, cao su, chè) 
4 4 4 3 4 3 1 3.3 2 

10 6d Người Kinh nuôi tôm thương mại trên cát 3 3 2 3 3 5 3 3.1 7 

*NBD: Nước biển dâng
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CHƯƠNG 10  TỔNG HỢP CÁC PHÁT HIỆN VÀ LỒNG GHÉP 

10.1. Tổng hợp của báo cáo 

 Chương 1 của báo cáo giới thie ̣u những mục tiêu và nhie ̣m vụ đánh giá tính de ̃  to ̉n thương chính, cũng như hướng da ̃n 
thêm trong giai đoạn đa ̀u thực hie ̣n. Và giới thie ̣u bo ́n giai đoạn xác định phạm vi công vie ̣c; thông tin đa ̀u kỳ; đánh giá giá tính 
dễ to ̉n thương to ̉n thương ca ́p tin̉h và đánh giá tính de ̃  to ̉n thương địa phương (co ̣ng đo ̀ng). 

 Ke ́t quả của các pha ̀n xác định phạm vi công vie ̣c và thông tin đa ̀u kỳ đã được triǹh bày tại chương 2-6 là đặc điểm xã 
ho ̣ i; đặc điểm sinh thái; đặc điểm kinh te ́ ; đặc điểm sinh thái-xã ho ̣ i; và đặc điểm khí ha ̣u của Hà Tĩnh. 

 Đặc điểm xã ho ̣ i (chương 2) cung cấp những va ́n đe ̀  liên quan đe ́n dân so ́ , nghèo, lao đo ̣ng, di dân và dân to ̣c thie ̉u so ́ . Xác 
định ra ̀ng mo ̣ t so ́  người nghèo so ́ng ven bie ̉n, cũng như người nghèo dân to ̣c thie ̉u so ́  ở vùng cao chính là đo ́ i tượng de ̃  to ̉n 
thương nhất đo ́ i với bie ́n đo ̉ i khí ha ̣u. 

 Đặc điểm sinh thái (chương 3) xác định được những he ̣  sinh thái chủ ye ́u ở Hà Tĩnh, và cung ca ́p thông tin ve ̀  mức đo ̣ , 
tình trạng, xu hướng hie ̣n tại của hệ sinh thái và những thách thức đang đo ́ i ma ̣ t. Xác định được ra ̀ng nhie ̀u he ̣  sinh thái trên 
cạn va ̃n đang to ̀n tại trong những khu vực khá ro ̣ng và có mo ́ i liên he ̣  với nhau, đảm bảo cho có mức cho ́ng chịu khá cao với 
biến đo ̉ i khí ha ̣u, và có khả năng tie ́p tục đáp ứng những dịch vụ he ̣  sinh thái đáng ke ̉  nha ̀m ho ̃  trợ mo ̣ t so ́  sinh ke ́  và hoạt đo ̣ng 
kinh tế. Ma ̣t khác, nhie ̀u he ̣  sinh thái ven bie ̉n và cửa sông như  rừng tràm và rừng ngập  mặn bị thoái hoá mạnh và chỉ còn to ̀n 
tại ở những dải nhỏ lẻ phân tán. Do va ̣y chúng chỉ đáp ứng dịch vụ he ̣  sinh thái ra ́ t hạn che ́  cho các co ̣ng đo ̀ng địa phương, 
đồng thời có khả năng cho ́ng chịu ra ́ t tha ́p đo ́ i với ảnh hưởng của bie ́n đo ̉ i khi ́ha ̣u. 

 Đặc điểm kinh te ́  (chương 4) thảo luận đe ́n những ngành kinh te ́  chủ ye ́u có đóng góp vào GDP của tin̉h, cũng như tạo 
việc làm và an ninh lương thực. Nhìn từ vie ̃n cảnh bie ́n đo ̉ i khi ́ha ̣u thì những ngành dựa vào tài nguyên thiêu nhiên (nông 
nghiệp, lâm nghie ̣p và thuỷ sản) là de ̃  to ̉n thương hơn đo ́ i với ảnh hưởng của bie ́n đo ̉ i khí ha ̣u, cũng đo ̀ng thời chịu đựng 
nhiều hơn khi thực hie ̣n những giải pháp EbA. 

 Đặc điểm  hệ sinh thái xã hội (HSTXH) (chương 5) giới thie ̣u sự đo ̉ i mới lớn trong vie ̣c định nghiã, xác định, bản đo ̀  hoá 
và phân loại ưu tiên các HSTXH trên toàn tỉnh. Có to ̉ng co ̣ng 32 HSTXH khác nhau được xác điṇh và bản đo ̀  hoá. Sử dụng 12 
tiêu chi,́ và đã xác định được 10 HSTXH có điểm số cao từ đó sẽ được đánh giá ve ̀  khả năng de ̃  bị tổn thương. 

 Đặc điểm khí ha ̣u (chương 6) cung ca ́p thông tin ve ̀  khí ha ̣u hie ̣n tại của tỉnh, và lịch sử thiên tai do khí ha ̣u qua 2-3 tha ̣p 
kỷ trước. Xác điṇh được ra ̀ng những huye ̣n ven bie ̉n của tin̉h là nơi chịu thường xuyên và na ̣ng ne ̀  nha ́ t bởi mo ̣ t loạt các thiên 
tai do khí ha ̣u bao go ̀m bão, lũ và hạn hán. 

 Chương 7 khảo sát ve ̀  những ảnh hưởng liên quan đe ́n bie ́n đo ̉ i khí ha ̣u. 7 thông so ́  khi ́ha ̣u cụ the ̉  được xác định (nhie ̣t 
độ trung biǹh; so ́  ngày cực nóng; so ́  ngày khô hạn; lượng mưa vào mùa khô; lượng mưa vào mùa mưa; cơn bão; đo ̣  cao mực 
nước bie ̉n). Sử dụng so ́  lie ̣u được Bộ TN&MT/Viện Khí tượng Thủy văn và BĐKH công nha ̣n chính thức năm 2012, thêm vào 
đó là công vie ̣c tińh toán của nhóm tư va ́n, đã xác định được những thay đo ̉ i có the ̉  của mo ̃ i trong 7 thông so ́  cho năm 2030, 
2050, và 2100. Dựa vào đó đã xác định và thảo lua ̣n ve ̀  những tác đo ̣ng có khả năng lên các ngành khác nhau. 

 Chương 8 thảo luận ve ̀  năng lực thích ứng - đa ̣c bie ̣t của các cơ quan chińh quye ̀n ca ́p tỉnh, cũng như đe ̀  ca ̣p đe ́n khái 
niệm khó hơn là năng lực thích ứng của he ̣  sinh thái, và xác định những khu vực ca ̀n phải xây dựng và nâng cao năng lực hơn 
nữa. 

 Chương  9 trình bày ke ́t quả đánh giá chi tie ́t ve ̀  tính de ̃  to ̉n thương của 10 HSTXH có điểm cao nhất tại Hà Tĩnh. Với mỗi 
trong 10 HSTXH, đã tie ́n hành cho đie ̉m ve ̀  tính lộ diện, đo ̣  nhạy và năng lực thích ứng liên quan đe ́n 7 thông so ́  khí ha ̣u. Điểm 
về tính dễ tổn thương của mỗi trong 7 thông so ́  đã được tính đie ̉m trung bình để đưa ra to ̉ng đie ̉m de ̃  to ̉n thương của mo ̃ i 
HSTXH. Thêm vào đó, với 39 can thiệp để khắc phục tính dễ tổn thương trong những HSTXH này đã được cung cấp với những 
kiến nghi ̣ve ̀  thời gian, cơ quan chủ trì và mức đo ̣  ưu tiên. 

10.2. Khuyến nghị lồng ghép 

 Ngoài các phát hie ̣n cung cấp ở chương 8, rất quan trọng để xem xét mo ̣ t bức tranh lớn hơn để thực hiện các khuyến 
nghị thông qua lo ̀ng ghép chúng vào quy trình la ̣p ke ́  hoạch ca ́p tin̉h cũng như trong những cơ che ́  liên quan khác. Trong đó, 
có mo ̣ t so ́  lưu ý quan trọng như: các cơ quan Nhà nước và những công ty quo ́c doanh trực tie ́p quản lý những khu vực ro ̣ng 
lớn của tin̉h, và trực tie ́p chịu trách nhie ̣m cho các hoạt đo ̣ng kinh te ́  quan trọng trong các HSTXH ưu tiên. Cơ sở hạ ta ̀ng công 
quan trọng như đường bo ̣ , đường sa ́ t, cảng, ho ̀  chứa cũng đối ma ̣ t với rủi ro do ảnh hưởng của bie ́n đo ̉ i khí ha ̣u. Trong đó, các 
hồ thuỷ lợi và công triǹh phụ trợ là rất quan trọng trong vie ̣c ca ́p nước để duy tri ̀khả năng cho ́ng chịu của mo ̣ t so ́  HSTXH 
khác. Vi ̀the ́  Nhà nước có trách nhie ̣m đóng vai trò lãnh đạo trong thực hie ̣n EbA, và có the ̉  bắt đầu thực hiện mo ̣ t so ́  thi ́đie ̉m 
ở một số trong các HSTXH này. 

 Trong khi đó, tỉnh ca ̀n trie ̉n khai bước tie ́p ca ̣n toàn tỉnh ve ̀  thích ứng với bie ́n đo ̉ i khi ́ha ̣u và lồng ghép EbA, trong đó: 

• La ̣p ke ́  hoạch sử dụng đa ́ t hie ̣u quả và thực thi là chià khoá. 

• Ke ́  hoạch phát trie ̉n kinh te ́  xã ho ̣ i và ke ́  hoạch sử dụng đa ́t được và sử dụng như là những tài lie ̣u la ̣p ke ́  hoạch quan 
trọng cho vie ̣c lồng ghép thích ứng BĐKH. 

• Đánh giá môi trường chie ́n lược có kết hợp cân nhắc bie ́n đo ̉ i khi ́ha ̣u được thực hiện trong kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội như là to ̉ng the ̉  những ke ́  hoạch phát trie ̉n ngành chủ ye ́u. 

Lập kế hoạch cấp tỉnh  

• Những hành đo ̣ng giảm thie ̉u và thích ứng với bie ́n đo ̉ i khi ́ha ̣u ca ̀n được xem xét với vie ̣c giảm thie ̉u rủi ro thiên tai, 
sử dụng các nguyên tắc EbA, và toàn bo ̣  cả ba va ́n đe ̀  phải lồng ghép vào trong la ̣p ke ́  hoạch phát trie ̉n ca ́p tin̉h, đa ̣c 
biệt vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

• Cùng với việc này, UBND tỉnh Hà Tĩnh ca ̀n tìm kie ́m để thay đổi nhanh chóng cách thức la ̣p ke ́  hoạch phát trie ̉n kinh 
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tế từ việc chi ̉ta ̣p trung và công nghe ̣  và phát trie ̉n GDP, đến cân nhắc các va ́n đe ̀  liên quan đe ́n tạo vie ̣c làm, an ninh 
lương thực, cha ́ t lượng cuo ̣c so ́ng và trên he ́t là be ̀n vững.  

• Vie ̣c chuye ̉n đo ̉ i công tác lập ke ́  hoạch ca ̀n căn cứ vào cách tie ́p ca ̣n không gian - la ̣p ke ́  hoạch sử dụng đa ́ t bao go ̀m 
yếu to ́  bie ́n đo ̉ i khí ha ̣u; nha ̣n điṇh nhu ca ̀u chăm sóc và hie ̣u quả trong vie ̣c sử dụng tài nguyên thiên nhiên (đa ̣c bie ̣t 
là nước); và bảo ve ̣  sinh cảnh tự nhiên còn lại trừ khi vie ̣c phát trie ̉n là cực kỳ quan trọng và không có lĩnh vực và cơ 
chế nào cho việc lồng ghép. 

• Cách tie ́p ca ̣n này ca ̀n tránh phá huỷ hay thay đo ̉ i go ́c rễ và đơn giản hoá các he ̣  sinh thái tự nhiên trong khi thúc đẩy 
phát trie ̉n kinh te ́  và thích ứng BĐKH; làm vie ̣c với tự nhiên, không cho ́ng lại nó; cân nhắc môi trường phát triển rộng 
hơn với mọi sự phát trie ̉n; phục ho ̀ i và sử dụng đa ́ t thoái hoá trước khi chuye ̉n đo ̉ i môi trường so ́ng tự nhiên. 

• Trong khi làm va ̣y, có sự tham mưu của Sở TN&MT, UBND tin̉h và Sở KHĐT hie ̉u và áp dụng toàn bo ̣  các giá trị của 
các he ̣  sinh thái - từ đó sẽ không phải chịu to ̉n tha ́ t của “Hie ̣u quả sản xua ́ t” ba ́ t ke ̉  ở đâu trong ne ̀n kinh te ́  hay yếu tố 
bên ngoài. 

• UBND tỉnh và ta ́ t cả các sở ngành ca ̀n cho ́ng chịu áp lực phát trie ̉n các giải pháp dựa vào cơ sở hạ ta ̀ng; ne ́u không thể 
tránh được, thi ̀ca ̀n xem xét những tác đo ̣ng môi trường khác của cơ sở hạ tầng và “xanh hoá hạ ta ̀ng” thông qua thie ́t 
kế, quy hoạch và va ̣n hành hạ ta ̀ng thân thie ̣n môi trường. 

• Đe ̉  ho ̃  trợ cho cách tie ́p ca ̣n này, UBND tỉnh ca ̀n rà soát toàn bo ̣  các dự án và ke ́  hoạch phát trie ̉n ve ̀  thích ứng 
BĐKH/EbA và tińh be ̀n vững môi trường chung là yêu ca ̀u ba ́ t buo ̣c. Sở TN&MT đóng vai trò tham mưu cho UBND 
tỉnh chi ̉đạo trong vie ̣c va ̣n đo ̣ng/quán trie ̣t “Phát trie ̉n có trách nhie ̣m với môi trường” trong toàn tin̉h.  

• Ngoài ra, ta ́ t cả các cơ quan ca ́p tin̉h ca ̀n tha ́y ra ̀ng sự tham gia của co ̣ng đo ̀ng điạ phương trong la ̣p ke ́  hoạch là cần 
thiết đe ̉  xây dựng được những cách tie ́p ca ̣n thích ứng BĐKH phù hợp và be ̀n vững; những cán bo ̣  nhà nước không 
nên áp đa ̣ t giải pháp cho người dân - trừ khi giải pháp ra ́ t có ý nghĩa. Các giải pháp ca ̀n được xây dựng trên ne ̀n tảng 
những gi ̀người dân điạ phương bie ́t và đã làm. 

Phối hợp liên ngành 

• UBND tỉnh ca ̀n áp dụng vie ̣c phản hồi thông tin liên ngành ve ̀  bie ́n đo ̉ i khi ́ha ̣u như là mo ̣ t pha ̀n của bie ̣n pháp chie ́n 
lược lâu dài cho phát trie ̉n be ̀n vững ở Hà Tinh. 

• UBND tỉnh nên nêu ba ̣ t yêu ca ̀u pho ́ i ke ́t hợp liên ngành đe ̉  va ̣n đo ̣ng phát trie ̉n mo ̣ t ne ̀n kinh te ́  cácbon tha ́p; trao đo ̉ i 
và chia sẻ dữ lie ̣u; xây dựng năng lực cho cán bo ̣  nhà nước ca ́p tỉnh ve ̀  BĐKH, thích ứng BĐKH và EbA; và các bước cụ 
thể đe ̉  lo ̀ng ghép BĐKH vào trong quy trình la ̣p ke ́  hoạch. 

• UBND tỉnh ca ̀n đảm bảo mo ̣ t hành lang đa ngành hie ̣u quả và cơ chế có sa ̃n cho vie ̣c la ̣p ke ́  hoạch to ̉ng the ̉ . 

• UBND tỉnh ca ̀n đảm bảo các sở ngành chia sẻ cởi mở và mie ̃n phí với các đo ́ i tác ve ̀  dữ lie ̣u so ́ , bản đo ̀  và thông tin 
khác ca ̀n cho vie ̣c la ̣p ke ́  hoạch rõ ràng, thực hie ̣n và giám sát các bie ̣n pháp giảm thie ̉u và thích ứng với bie ́n đo ̉ i khi ́
hậu.  

• Những hành đo ̣ng ứng phó BĐKH do mỗi sở ngành đe ̀  xua ́ t ca ̀n phải chi ̉rõ rủi ro BĐKH gì, ví dụ như: nước bie ̉n dâng, 
lũ quét, sạt lở đa ́ t, hạn hán… sẽ được xem xét với những hành động đề xuất liên quan, và ca ̀n có những nghiên cứu 
khả thi và so sánh lợi ích-chi phi ́của đe ̀  xua ́ t đó với những phương án khác. Mọi đe ̀  xua ́ t ca ̀n rà soát những khả năng 
không phù hợp. 

Xây dựng năng lực thích ứng  

 Năng lực thích ứng ở ca ́p tin̉h tại Hà Tĩnh được the ̉  hie ̣n ở mức đo ̣  kie ́n thức và hie ̉u bie ́t của cán bo ̣  ve ̀  các va ́n đe ̀  bie ́n 
đổi khí ha ̣u (Thay đo ̉ i); chính sách và quy trình xây dựng ke ́  hoạch cho ́ng chịu và thích ứng với bie ́n đo ̉ i khí ha ̣u (Tuye ̉n tư 
vấn), mức đo ̣  những ke ́  hoạch phát trie ̉n chủ ye ́u đã đe ̀  ca ̣p những va ́n đe ̀  liên quan đe ́n khi ́ha ̣u trong thie ́t ke ́  (Thay đo ̉ i), rà 
soát khả năng không phù hợp của những ke ́  hoạch phát trie ̉n (Không to ̀n tại) và sự pho ́ i hợp liên ngành trong la ̣p ke ́  hoạch 
(Hiệu quả khá hạn che ́). Cũng ca ̀n phát trie ̉n năng lực hơn nữa ve ̀  cho ́ng chịu và thích ứng với bie ́n đo ̉ i khi ́ha ̣u, đa ̣c bie ̣t ve ̀  các 
phương án EbA, trước khi lồng ghép những vie ̣c này mo ̣ t cách hie ̣u quả.  

10.3. Kinh phí thực hiện các giải pháp EbA 

 Hie ̣n tại, các dự án cơ sở hạ ta ̀ng chie ́m 95% to ̉ng ngân sách của Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH. Ca ̀n xem xét sự ma ́ t 
cân đối này, đe ̉  ta ̣p trung nhie ̀u hơn cho các giải pháp me ̀m và hạ ta ̀ng xanh. Ngoài ra, ngân sách nhà nước chie ́m pha ̀n lớn 
trong tổng ngân sách của Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH, và đa so ́  ta ̣p trung cho hạ ta ̀ng cơ sở. Ca ̀n làm hơn nữa đe ̉  can 
thiệp ca ́p ngân sách nhà nước cho các giải pháp me ̀m, và dành khoản ngân sách lớn hơn cho ca ́p tỉnh. Mo ̣ t so ́  ngân sách có the ̉  
đến từ các dự án ODA phục ho ̀ i và quản lý rừng be ̀n vững như Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, quản lý vùng ven biển của 
Ngân hàng Thế giới, và nông nghiệp từ Tổ chức Hợp tác quốc tế Hà Lan (SNV).  

 Hơn nữa, Sở TN&MT ca ̀n pho ́ i hợp cha ̣ t chẽ với Sở KHĐT với sự ho ̃  trợ của Bộ TN&MT và Bộ KHĐT thu hút thêm nguo ̀n 
vốn quo ́c te ́  cho các dự án EbA ở Hà Tĩnh. UBND tin̉h Hà Tĩnh, thông qua Sở KHĐT và Sở TN&MT ca ̀n tìm kie ́m thêm các 
nguồn vo ́n phi truye ̀n tho ́ng như là từ kho ́ i tư nhân, bao go ̀m vo ́n từ các cơ che ́  mới như là Bo ̀ i thường đa dạng sinh học, Chi 
trả dịch vụ he ̣  sinh thái và Trách nhie ̣m xã ho ̣ i của doanh nghie ̣p.  

 Cũng có những nguo ̀n vo ́n mới liên quan đe ́n bie ́n đo ̉ i ha ̣u như là Quỹ khí hậu toàn cầu (GCF), chi ̉mới ba ́ t đa ̀u tại Vie ̣t 
Nam. Hà Tĩnh đã gánh chịu những thiên tai do khí ha ̣u nghiêm trọng, và cũng có the ̉  to ̀ i te ̣  hơn trong những kịch bản bie ́n đo ̉ i 
khí ha ̣u. Đo ̀ng thời cũng có những cơ ho ̣ i lớn đe ̉  áp dụng những cách tie ́p ca ̣n thích ứng dựa vào he ̣  sinh thái đe ̉  xây dựng khả 
năng chống chịu ở mo ̣ t so ́  he ̣  sinh thái xã ho ̣ i quan trọng của Hà Tĩnh. 

10.4. Lựa chọn điểm đánh giá cấp thôn 

 Những sinh ke ́  dựa vào tài nguyên thiên nhiên thường de ̃  to ̉n thương hơn đo ́ i với bie ́n đo ̉ i khí ha ̣u bởi tính lộ diện và đo ̣  
nhạy cảm cao. Nông nghie ̣p, lâm nghie ̣p và thuỷ sản (AFF) đóng góp khoảng 30% cho GDP hàng năm của Hà Tĩnh, sử dụng 
khoảng 80% diện tích đất và tạo việc làm cho người Hà Tĩnh (84% dân số ở nông thôn, hầu hết lao động trong lĩnh vực AFF).  
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 Người nghèo hơn cũng de ̃  to ̉n thương hơn đo ́ i với bie ́n đo ̉ i khí ha ̣u vì họ ít có cơ ho ̣ i đa ̀u tư vào vie ̣ c thay đo ̉ i và thích ứng 
các hoạt đo ̣ng sinh ke ́  của họ (Năng lực tích ứng tha ́p). Họ cũng có xu hướng làm vie ̣c trong những ngành de ̃  to ̉n thương và 
tính lộ diện cao (AFF) cũng như so ́ng ở những nơi kém chất lượng. Ga ̀n 30% dân so ́  Hà Tĩnh được phân loại là nghèo và ca ̣n 
nghèo.  

 Những co ̣ng đo ̀ng ngư dân đánh cá ven bie ̉n và những co ̣ng đo ̀ng nông thôn vùng cao (đa ̣c bie ̣t là các dân to ̣c thie ̉u so ́ ) 
thuộc trong nhóm nghèo nha ́ t tỉnh, và cũng phụ thuo ̣c nhie ̀u nha ́ t vào những sinh ke ́  dựa vào tài nguyên thiên nhiên (khie ́n 
họ de ̃  to ̉n thương ga ́p đôi).  

 Trên cơ sở thảo lua ̣n ve ̀  phân loại tính de ̃  to ̉n thương tại ho ̣ i thảo ca ́p tỉnh vào tháng 8 năm 2016, một số điểm được thảo 
luận để xác định điểm đánh giá cấp thôn. Cuối cùng, thôn 1, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn được lựa chọn để đánh giá cấp 
xã-thôn. Kết quả của đánh giá này được trình bày ở một báo cáo khác. 

10.5. Giám sát, đánh giá và học hỏi từ thực hiện EbA 

 EbA và những bie ̣n pháp thích ứng khác được lựa chọn đe ̉  thực hie ̣n tại Hà Tĩnh phải đảm bảo sức mạnh lý tưởng cho 
một loạt các đie ̀u kie ̣n khí ha ̣u trong tương lai. Tuy nhiên, tińh hie ̣u quả (như duy trì khả năng cho ́ng chịu và giảm tính de ̃  to ̉n 
thương) không được đảm bảo và va ̃n còn có nhie ̀u đie ̀u không cha ́c cha ́n. Vì the ́ , vie ̣c thích ứng lâu dài đòi hỏi phải có quản lý 
thích ứng và liên tục rút kinh nghie ̣m, quay lại đòi hỏi có he ̣  tho ́ng giám sát to ́ t và he ̣  tho ́ng quản lý kiến thức to ́ t, ca ̀n phải 
được đưa ra và thuyết  phục ngay từ đa ̀u của chu kỳ no ̃  lực thích ứng. 

 Các hoạt đo ̣ng theo dõi và đánh giá xây dựng thông tin đa ̀u kỳ, quy định chi ̉tiêu, giám sát tie ́n đo ̣  nga ́n và dài hạn của các 
can thiệp thích ứng, xác định tính lộ diện và đo ̣  nhạy cảm cũng như nêu ba ̣ t những tác đo ̣ng không được giải quye ́t liên tiếp 
của bie ́n đo ̉ i khi ́ha ̣u. Nghiên cứu định tính và định lượng ca ̀n phải làm rõ các phương pháp thu tha ̣p, được các bên liên quan 
hie ̉u (ne ́u có the ̉  và hợp lý) và ke ́t no ́ i với các quy triǹh giám sát và đánh giá thích ứng hie ̣n tại của quo ́c gia. Lý tưởng là, bản 
nghiên cứu nên ít so ́  lie ̣u, de ̃  thu tha ̣p thường xuyên, áp dụng các bo ̣  dữ lie ̣u hie ̣n có ở ba ́ t ke ̉  đâu có the ̉  và phù hợp với các 
quy trình theo dõi và đánh giá khác. 

 Các hoạt đo ̣ng giám sát và đánh giá được thiết kế như là mo ̣ t vie ̣c tự mình rút bài học kinh nghie ̣m có sự tham gia, trong 
trường hợp này có the ̉  tham khảo “Theo dõi, Học ta ̣p và Đánh giá - MLE”.  Điển hình tốt của cách tiếp cận này có the ̉  tìm kie ́m 
trong Chương trình IUCN/UNDP “Rừng ngập mặn cho Tương lai” (MFF). MFF tie ́n hành mo ̣ t quy trình “Theo dõi, Học ta ̣p và 
Đánh giá - MLE” với các dự án dựa vào co ̣ng đo ̀ng ủng ho ̣  vie ̣c học ta ̣p lẫn nhau giữa các no ̃  lực khác nhau trong khi đó đo ̀ng 
thời tie ́p xúc trực tie ́p với các nhà làm chińh sách ve ̀  những va ́n đe ̀  thực tie ̃n và các can thie ̣p. 

 Vie ̣c sử dụng những chỉ tiêu tương tự giữa các dự án và sự sa ̃n sàng chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và các tỉnh sẽ đảm 
bảo các dự án mới được xây dựng trên kinh nghie ̣m to ̉ng hợp của EbA trong toàn Vie ̣t Nam. Vie ̣c học hỏi cùng nhau như va ̣y 
sẽ nâng cao khả năng áp dụng các hành đo ̣ng EbA trong rất nhiều các tình huống. 

 


