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THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT
Biến đổi khí hậu (BĐKH): Sự thay đổi của trạng thái của khí hậu so với trạng thái trung bình và/hoặc dao động của khí hậu duy trì
trong một khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn. BĐKH có thể do các quá trình tự nhiên bên trong hoặc các tác
động bên ngoài, hoặc do các hoạt động của con người gây ra thay đổi trong thành phần của khí quyển hoặc trong quá trình sử
dụng đất.
CAM: Phương pháp đánh giá tính tổn thương do biến đổi khí hậu dựa trên các yếu tố về tính lộ diện, mức độ nhạy cảm và mức độ
thích ứng.
Thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) được xác định như là việc sử dụng đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái như là một
phần tổng thể của chiến lược thích ứng nhằm giúp con người ứng phó với những tác động đa dạng của BĐKH (Ban thư ký Công
ước Đa dạng Sinh học, 2009).
Tính lộ diện được coi như một tổng thể (khu vực địa lý, nguồn tài nguyên và cộng đồng) trải qua những thay đổi về khí hậu. Nó
được đặc trưng bởi độ lớn, mức độ thường xuyên, hoặc mức độ rộng lớn của các sự kiện hoặc mô hình thời tiết.
Tính nhạy cảm là mức độ mà một hệ thống bị ảnh hưởng, có lợi hay có hại, do tác động của BĐKH. Hệ quả có thể là trực tiếp (ví dụ
năng suất cây trồng thay đổi do thay đổi nhiệt độ) hoặc gián tiếp (ví dụ các thiệt hại gây ra bởi sự gia tăng tần suất lũ lụt do ven
biển do mực nước biển tăng lên).
Hệ sinh thái (HST): Một tổ hợp động gồm các quần thể thực vật, động vật và vi sinh vật và môi trường vô sinh của chúng tương
tác với nhau như một đơn vị chức năng. Con người là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái.
Hệ sinh thái xã hội (HSTXH): Hệ thống-sinh thái xã hội (còn gọi là các hệ thống con người và môi trường, hay các hệ thống con
người và tự nhiên) nhấn mạnh rằng người và thiên nhiên được kết nối với nhau, có liên quan tương tác, liên tục và cùng phát
triển, do đó làm cho hệ thống tích hợp không thể tách rời. Cần thiết phải đánh giá tính dễ bị tổn thương do BĐKH để tập trung
vào các hệ thống sinh thái xã hội đã được xác định một cách rõ ràng, nhưng không đề xuất là làm thế nào để nhận biết và xác định
các HSTXH riêng lẻ. Do đó, nhóm nghiên cứu phát triển các phương pháp tiếp cận sáng tạo riêng của mình để xác định và phân
tích HSTXH với mục đích đánh giá tổn thương và xác định các giải pháp EbA. Mặc dù vậy, các HSTXH được đặc trưng bởi tính
phức tạp năng động với đa hình thái và đa biến. Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã đưa ra 3 yếu tố để xác định là: các
mô tả chính gồm sinh thái, xã hội và kinh tế (Xem chương 5 trong Báo cáo tỉnh Quảng Bình: Đánh giá tổn thương cho thích ứng
EbA).
Khả năng thích ứng: Mức độ một hệ thống có thể điều chỉnh để thích ứng với thay đổi khí hậu (bao gồm cả những thay đổi thời
tiết và các hiện tượng cực đoan) nhằm giảm thiểu các thiệt hại tiềm ẩn hoặc để ứng phó với các hậu quả của BĐKH.
Thích ứng: Việc điều chỉnh trong hệ thống tự nhiên hoặc con người để ứng phó với các tác động hiện tại hoặc dự kiến của BĐKH
nhằm giảm thiểu rủi ro do BĐKH.
Thích ứng Biến đổi khí hậu là các hoạt động điều chỉnh trong các hệ thống tự nhiên hoặc trong hoạt động của con người nhằm
ứng phó với các tác động hiện tại và trong tương lai của BĐKH để giảm thiểu các rủi ro do BĐKH và nhận biết cũng như khai thác
những lợi ích từ nó.
Tính tổn thương: Mức độ mà một hệ thống dễ bị tổn thương hoặc không thể đối phó với các tác động bất lợi của BĐKH, bao gồm
cả các thay đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan (Ủy ban Liên Chính phủ về BĐKH - IPCC 2014).
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1.

Giới thiệu

1.1.

Đặt vấn đề

Vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình trải suốt chiều dài của bờ biển từ huyện Quảng Trạch đến huyện Lệ Thủy chiếm tổng
diện tích khoảng 37.200 ha. Cũng như các tỉnh Bắc Trung bộ, căn cứ vào dạng lập địa và đặc điểm khí hậu thì vùng cát ven biển
được đánh giá là một trong 3 vùng sinh thái nông lâm nghiệp chính bao gồm vùng đồi núi, vùng đồng bằng và vùng cát ven biển.
Vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình được xác định rõ bởi hai vùng rõ rệt: vùng cát Bố Trạch bắt đầu từ chân đèo Ngang đến bờ
Bắc sông Nhật Lệ với chiều dài lên đến 25 km, chiều rộng tùy theo địa mạo núi đá vương ra biển mà có đoạn rộng 0,5 km và sộng
nhất là 2,5 km và; vùng cát Nam Quảng Bình kéo dài từ bờ Nam sông Nhật Lệ đến cuối huyện Lệ Thủy có chiều dài 65 km rộng từ
2-5 km tạo thành dãi cát rộng với nhiều đụn cát cao do tác động của gió mùa hàng năm. Như vậy toàn bộ vùng cát tỉnh Quảng
Bình trải dài theo bờ biển mang tính chất khí hậu duyên hải, chịu tác động gió mùa hàng năm tạo thành trạng thái đụn cát di động
giữa các bãi cát. Các đụn cát di động chạy dọc song song với bờ biển có chiều cao lên đến 10 m. Do loại hình cát này chịu tác động
của biển nên có khuynh hướng giữ khá nhiều nước, độ ẩm trong đất tương đối cao nên là vùng phân bố khá nhiều loại cây chịu
hạn điển hình như dứa dại (Pandanus tectorius Soland), rau muống biển (Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet), cỏ lông chông
(Spinifex littoreus (Burm.f.) Merr.). Bên cạnh các đụn cát ven biển thì vùng nội đồng vùng cát là các trảng thấp trủng, thường úng
ngập về mùa mưa, nhiễm phèn về mùa khô, là vùng đất lưu dưỡng loài thực vật đặc hữu cho cát Quảng Bình là cây cỏ rười
(Cladium anaricus hoặc Cladium mariscus) trong quần thể cỏ vùng trảng của hơn 15 loài khác nhau như Hoàng đầu Ấn (Xyris
indica L.) cỏ gấu (Cyperus rotundus L.). Quần thể có loài đặc hữu Cladium anaricus phân bố rộng rãi, chiếm diện tích lớn đóng vai
trò quan trọng trong việc che phủ bề mặt đất cát, chống cát bay, lưu giữ nguồn nước, tái phục hồi khu hệ sinh thái bản địa. Kết
quả điều tra gần đây cũng đã chỉ rõ quần thể Cladium anaricus là nơi cư trú và nơi sinh sản của nhiều loài chim di cư, chim biển
(hải âu) và chim địa phương. Vùng cát nội đồng có diện tích khá lớn đặc biệt là vùng Nam Quảng Bình nên ảnh hưởng của gió
mùa khá mạnh tạo thành cát đồi cát có độ cao trung bình 25 m đặc biệt nhiều đồi cát có độ cao lên đến 55m, độ dốc từ 40 đến 15
độ tạo thành nơi lưu giữ nguồn nước ngầm quan trọng. Trên các đồi cát hình thành hệ thực vật phân bố tự nhiên cực kỳ phong
phú đặc thù cho thực vật vùng cát duyên hải.
Cư dân địa phương định cư trên vùng cát sinh sống bằng hai nhóm nghề chính là nghề đánh bắt hải sản và nghề canh tác
nông nghiệp. Nguồn nước từ các đụn cát theo các khe chảy theo 2 hướng ra biển và vào sâu trong nội địa cung cấp nguồn nước
ngọt chính cho canh tác và sinh hoạt của cộng động cư dân địa phương.
1.2.

Cấp tỉnh và cấp thôn

Hoạt động nghiên cứu thực hiện tại Ngư Thủy Bắc thuộc chuỗi liên hoàn đánh giá tổn thương (VA) do tác động của BĐKH
tại hai tỉnh bắc miền Trung là Quảng Bình và Hà Tĩnh nhằm đề nghị những phương án thích ứng dựa vào hệ sinh thái nhằm giảm
thiểu tác động do biến đổi khí hậu. Quá trình này được tiến hành theo 2 giai đoạn:
▪

▪

1.3.

Thực hiện nghiên cứu cấp tỉnh – với tiếp cận từ trên xuống, thu thập các dữ liệu thứ cấp kết hợp với điều tra thực địa
theo tuyến, xây dựng hệ thống phân loại và bản đồ các hệ sinh thái xã hội cho toàn tỉnh và đánh giá tổn thương ở cấp
tỉnh do tác động của biến đổi khí hậu; tiến hành đánh giá tổn thương cho những hệ sinh thái xã hội được lựa chọn ưu
tiên.
Đánh giá cấp thôn và nghiên cứu từ dưới lên đánh giá tổn thương tại một hoặc một vài hệ sinh thái xã hội được lựa
chọn, sử dụng công cụ có sự tham gia. Xác định những hoạt động sinh kế chính, những nguồn lực chính hỗ trợ cho hoạt
động sinh kế, xác định hệ sinh thái, và dịch vụ sinh thái quan trọng, những nguy hiểm và rủi ro khí hậu đối với các loại
hình sinh kế, xác định sự hứng chịu, tính nhạy cảm, khả năng thích ứng và tính dễ bị tổn thương. Thực hiện lập kế
hoạch có sự tham gia để xác định những giải pháp EbA nhằm ứng phó với những khía cạnh cụ thể của ảnh hưởng do
BĐKH. Đánh giá cấp thôn là nội dung của báo cáo này, sẽ thực hiện việc phân tích đánh giá tính dễ bị tổn thương của
các hệ sinh thái – xã hội tại Thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc, và phân tích đề xuất những giải pháp ứng phó dựa vào hệ
sinh thái thông qua trường hợp nghiên cứu cụ thể tại thôn Tân Hải.
Lựa chọn điểm đánh giá cấp thôn

Trên cơ sở dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu được trong giai đoạn điều tra cấp thôn phân tích, đánh giá cơ bản cho quy mô
cấp tỉnh, hoạt động phân tích đánh giá để tìm ra giải pháp thích ứng hệ sinh thái cho từng hệ sinh thái – xã hội ở cấp thôn sẽ được
tiến hành. Tỉnh Quảng Bình có khoàng 40 hệ sinh thái xã hội. Căn cứ vào kết quả tham vấn cấp tỉnh và ISPONRE, hai xã có các hệ
sinh thái xã hội của tỉnh Quảng Bình mang tính đặc trưng trọng điểm đã được tiến cử để tiến hành đánh giá cấp thôn.
Xã Ngư Thủy Bắc thuộc huyện Lệ Thủy đại diện cho vùng bãi ngang ven biển và xã Thượng Trạch thuộc huyện Bố Trạch
đại diện cho vùng cao đã được lựa chọn. Đó là 2 xã gặp rất nhiều khó khăn do BĐKH và khí hậu cực đoan. Ngoài ra 2 xã này cũng
có các hoạt động sinh kế đa dạng đại diện cho vùng (bãi ngang ven biển, và vùng canh tác nương rẫy, và thu hái lâm sản).
Thôn Tân Hải đại diện cho vùng cát duyên hải
Xã Ngư Thủy Bắc có 5 thôn, Bắc Hoàng, Tân Hải, Tân Thuận, Tân Hoàng, Trung Thành đều trải dài trên toàn bộ bờ biển có
các đặc điểm khai thác tài nguyên, sử dụng đất và chịu tác động do biến đổi khí hậu cũng như điều kiện thời tiết bất thường như
nhau. Kết quả tham vấn cấp xã từ lãnh đạo và đại diện cư dân các thôn, đồng thời kết quả khảo sát thực địa trên toàn địa bàn xã
đã tiến cử thôn Tân Hải, thôn đông dân nhất, có đa dạng ngành nghề, và sinh kế và là thôn định cư lâu đời có đầy đủ các hệ sinh
thái xã hội đặc thù cho vùng đụn cát duyên hải. Thôn Tân Hải sẽ được xem như là địa điểm nghiên cứu cấp vĩ mô đại diện cho
toàn xã Ngư Thủy Bắc cũng như nhóm hệ thống sinh thái xã hội vùng cát ven biển.
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1.4.

Phương pháp luận nghiên cứu “EbA cho biến đổi khí hậu”

Nội dung của phần phương pháp đánh giá tổn thương này được viết khá chi tiết vì hai lý do. Thứ nhất, đánh giá tổn
thương này dự định sẽ trình diễn một cách tiếp cận để có thể dễ áp dụng, và triển khai ở những tỉnh khác khi sử dụng những số
liệu có sẵn và thiếu sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn. Việc mô tả chi tiết sẽ giúp cho những người áp dụng sau. Thứ hai, đã có
rất nhiều phương pháp đánh giá tổn thương của BĐKH, nhưng chủ yếu tập trung vào các vùng đất ngập nước (wetlands) ở hạ
lưu đồng bằng sông Mê-Kông, hoặc một hệ sinh thái đơn lẻ như vùng đất ngập nước Ramsar, hoặc ở những trung tâm đô thị. Tuy
nhiên, những đánh giá tổn thương này khá phức tạp và không bao gồm những đánh giá tổn thương chi tiết, không nghiên cứu
nào giới thiệu phương pháp xác định HSTXH, những thành phần của HSTXH, và đưa ra đánh giá tác động của BĐKH đến các
HSTXH. Thêm vào đó, các nghiên cứu không có giải pháp can thiệp ở quy mô lớn như cấp tỉnh, hoặc không bao gồm sự đa dạng
của hệ sinh thái, sinh kế, cơ sở hạ tầng và những nguồn lực khác (Xem thêm Báo cáo tỉnh Quảng Bình). Điểm mới của nghiên cứu
này là tiến hành nghiên cứu vĩ mô đánh giá cho toàn tỉnh. Không chỉ một tỉnh mà cả hai tỉnh Bắc miền Trung của Việt Nam. Đồng
thời, trên cơ sở đánh giá vĩ mô, tiến hành nghiên cứu đánh giá ở cấp thôn, xã. Nghiên cứu xây dựng chi tiết cách xác định hệ thống
sinh thái xã hội (HSTXH) trên quy mô tỉnh, giới thiệu những phương pháp đánh giá tổn thương cụ thể, và đưa ra gợi ý giải pháp
dựa vào hệ sinh thái (EbA) cụ thể.
Phương pháp và cách tiếp cận đánh giá tổn thương đã được mô tả trong Báo cáo tỉnh Quảng Bình: Đánh giá tổn thương
thích ứng EbA. Nội dung chi tiết của báo cáo tỉnh là tập trung vào những phương pháp đánh giá cấp tỉnh, và phần mô tả phương
pháp cho đánh giá cấp thôn bản chỉ là vắn tắt. Những nội dung chi tiết hơn về phương pháp đánh giá cấp thôn bản sẽ được thực
hiện trong quá trình tiến hành đánh giá, bao gồm những phương pháp và những gợi ý cho người sử dụng. Nó giúp cho việc áp
dụng sau này khi lồng ghép EbA vào các dự án BĐKH ở các tỉnh khác. Nội dung các bước tiến hành khảo sát tại địa bàn được mô
tả chi tiết. Một vài kinh nghiệm rút ra từ thực tế khảo sát được đưa ra ở phần cuối của báo cáo này.
Các phương pháp đánh giá được áp dụng ở đây là vận dụng từ những phương pháp đã có chẳng hạn từ tài liệu của ICEM,
CARE (2009) và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (2009).
Khung lý thuyết được nêu ra dưới đây đã chỉ rõ những nội dung chủ chốt của việc đánh giá tổn thương gồm:
Tính lộ diện * Tính nhạy cảm = Tác động tiềm tàng
Tác động tiềm tàng / Khả năng thích ứng = Tính dễ bị tổn thương

Hình 1. Khung lý thuyết thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA)

Nguồn: Tham khảo và phát triển bởi Adelphi và EURAC (2013), IPCC (2007)
Dựa trên khung lý thuyết và kết quả tham vấn các bên liên quan cấp tỉnh, các phương pháp sử dụng để khảo sát cấp thôn bản
được trình bày trong ma trận trong bảng 1.
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Bảng 1. Ma trận các phương pháp thu thập thông tin cho khảo sát cấp thôn bản
Thông tin cần thu
thập
Tính lộ diện
(Exposure)

Tính nhạy cảm
(Sensitivity)

Khả năng thích ứng
(Adaptive capacity)

Phương pháp / công cụ được sử dụng để thu
thập thông tin
Lấy ý kiến lãnh đạo xã
Phân tích sinh kế
Lịch sử thôn bản
Lịch thời vụ
Vẽ sơ đồ thôn
Lấy ý kiến lãnh đạo xã
Ma trận tính dễ bị tổn thương
Bản đồ hiểm họa
Phân tích sinh kế
Lịch sử thôn, lịch thời vụ
Vẽ sơ đồ thôn
Lấy ý kiến lãnh đạo xã
Sơ đồ Venn về các bên liên quan
Ma trận tính dễ bị tổn thương
Bản đồ hiểm họa
Phân tích sinh kế
Lịch sử thôn, lịch thời vụ
Vẽ sơ đồ thôn,

Nguồn cung cấp thông tin
Lãnh đạo xã
Lãnh đạo thôn
Người dân (nam, nữ, già trẻ, các ngành
nghề)
Lãnh đạo xã
Lãnh đạo thôn
Người dân (nam, nữ, già trẻ, các ngành
nghề)

Lãnh đạo xã
Lãnh đạo thôn
Người dân (nam, nữ, già trẻ, các ngành
nghề)

Quá trình đánh giá tổn thương thôn bản gồm các bước sau:
-

-

1.5.

Kết quả nghiên cứu vĩ mô xác định phân vùng sinh thái xã hội trọng điểm mà từ đó chọn lựa địa phương đại diện cho
tiểu vùng sinh thái xã hội cụ thể;
Hội thảo đánh giá tổn thương tới các hệ sinh thái xã hội cấp vĩ mô (cấp tỉnh) và tham vấn các bên liên quan với sự góp
ý, chọn lựa của đại diện các ban ngành của tỉnh Quảng Bình, và dự án EbA/GIZ, xã Ngư Thủy Bắc được lựa chọn đại
diện cho nhóm hệ thống sinh thái xã hội vùng cát ven biển;
Khảo sát, sơ thám thực địa tìm ra các vấn đề, các thách thức của địa phương thông qua thảo luận cấp xã với đối tượng
tham gia là các cán bộ kinh nghiệm địa phương theo các tiêu chí đánh giá tác động biến động và đánh giá tổn thương.
Thôn Tân Hải được lựa chọn để tiến hành nghiên cứu sâu mang tính đại diện cho toàn xã cũng như đại diện cho phân
vùng sinh thái xã hội;
Thực hiện các công cụ đã được xây dựng theo tiến trình áp dụng cấp thôn với đối tượng là các nhóm người hiểu biết ở
các tầng lớp và phân nhóm xã hội khác nhau theo cấp tuổi, giới tính … để tư liệu hóa dữ liệu độc lập.
Đánh giá cấp thôn

Việc thực hiện tiến trình điều tra đánh giá tổn thương cấp thôn được thực hiện với ba bước chính gồm lựa chọn địa điểm
đại diện, xác định các nhóm người hiểu biết và sử dụng công cụ điều tra để tiến hành điều tra độc lập các nhóm.
Bảng 2. Các bước thực hiện đánh giá thôn bản
TT

Các hoạt động

Nội dung, cách thực hiện và kinh nghiệm thực tế

1

Phân
nhóm
thảo luận

Việc xác định các nhóm là quan trọng. Tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể ở từng địa phương để quyết định
việc phân nhóm như thế nào. Ở Tân Hải hầu hết các hộ đều có các loại sinh kế chính ở địa phương.
Việc kiểm kê các sinh kế, lựa chọn những sinh kế chính đã được thực hiện để làm cơ sở cho phân
nhóm thảo luận.
Nhóm ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ
Nhóm phụ nữ chăn nuôi (lợn, cá lóc)
Nhóm phụ nữ trồng rau trên cát và chế biến thủy sản
Dựa vào bản đồ đã xây dựng 1:10.000 bản đồ địa hình; hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao; khu dân cư,
cơ sở hạ tầng quan trọng (đường, y tế, trường, UBND); nơi đậu thuyền, nơi đánh bắt; Sông, suối, nước
ngọt, sử dụng đất, loại đất và chất lượng, rừng; nơi có các tài nguyên và tài sản quan trọng.
Phân tích sinh kế được sử dụng để tìm hiểu chi tiết về từng sinh kế của người dân như chi phí, đầu
vào, kỹ năng, trình độ, thu hoạch, những khó khăn, thuận lợi.
Hoạt động này thực hiện với những nhóm nhỏ (dưới 10 người) và với các chuyên gia có kinh nghiệm,
chủ đề tập trung vào từng sinh kế cụ thể, vì vậy tiến hành rất trôi chảy và rất hiệu quả. Thu được rất
nhiều thông tin chi tiết.
Cán bộ nghiên cứu cùng với người dân đi bộ khảo sát các yếu tố về địa hình, sinh kế, cơ sở hạ tầng… và
mô tả, bổ sung trên bản đồ mặt cắt. Việc đi theo mặt cắt đã đem lại nhiều thông tin hữu ích.
Tương tự như trên, hoạt động này tiến hành rất tốt. Nhiều bên liên quan có vai trò trên thực tế, nhưng
nhiều khi người dân không nhận thấy, khi có sự gợi ý của chuyên gia, họ đã chỉ ra được vai trò của các
bên có hỗ trợ, tác động cho sinh kế.
Công cụ lịch mùa vụ đã được sử dụng để tổng hợp các hoạt động sinh kế, các thiên tai và các hiện
tượng thời tiết cực đoan đã từng xảy ra tại địa bàn. Lịch thời vụ đã đi vào phân tích, chia nhỏ trong
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Nội dung, cách thực hiện và kinh nghiệm thực tế
từng loại sinh kế theo từng tháng trong năm. Mỗi hộ gia đình thường kết hợp nhiều loại sinh kế. Trong
mỗi loại sinh kế lại có nhiều hoạt động nhỏ. Thảo luận đã cố gắng đi sâu phân tích từng chi tiết. Hoạt
động này diễn ra rất tốt.
Những sự kiện chính, quan trọng về đất đai, mùa màng, đời sống... sẽ được mô tả theo thời gian. Có
nhóm người dân thích nghiêng về những biến đối tích cực, tiến bộ trong theo thời gian. Có nhóm lại
thiên về những khó khăn, những thiên tai đã xảy ra. Hoạt động này các nhóm cũng đã khai thác được
nhiều thông tin.
Vẽ bản đổ hiểm họa là mô tả những tác động của thời tiết cực đoan và thảm họa tự nhiên đã xảy ra tại
địa phương và ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế, môi trường sinh thái. Hoạt động vẽ sơ đồ này cũng
thường được lồng ghép vào với vẽ sơ đồ ở trên. Trên cùng 1 bản đồ, khi xác định được những vị trí
chính, những sinh kế chính, thì người dân cũng chỉ ra luôn những khó khăn, những hiểm họa.
Các nhóm đi vào phân tích những tác động của BĐKH đến sinh kế. Ma trận tổn thương dùng phân tích
mối liên hệ giữa tính lộ diện của các yếu tố tự nhiên, phi tự nhiên với độ nhạy cảm của các vấn đề sinh
kế, tài nguyên thiên nhiên và việc sử dụng đất tại địa phương. tùy thuộc vào mức độ quan trọng và
khẩn cấp của các yếu tố và những vấn đề liên quan mà các nhóm xếp hạng, đánh giá mức độ tác động
khác nhau. Việc thảo luận diễn ra trôi chảy, vì thực tế người dân đã có những kinh nghiệm trong thời
gian qua.
Sơ đồ Venn dùng để mô hình hóa những tác động của các cá nhân, tổ chức ở địa phương, mối quan hệ
giữa các cơ quan, đoàn thể trong việc cho sinh kế và biến đổi khí hậu.
Thực thế thì sơ đồ Venn này đã được lồng ghép vào với phân tích các hỗ trợ ở sơ đồ Venn bên trên.
Thông thường, theo cách tư duy của người dân Việt Nam, mọi người thường nói luôn những khía cạnh
liên quan, chứ không chia tách ra theo kiểu phân tích khoa học.
Phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách Thức) là công cụ được sử dụng để phân tích
nội lực của xã, thôn/ bản thông qua phân tích các ưu điểm và nhược điểm như khả năng, nguồn lực và
cơ chế. Phân tích SWOT được sử dụng để đánh giá năng lực thích ứng. Trong đó, các ưu điểm và cơ hội
được xác định là các yếu tố tích cực cần được phát huy trong khi các nhược điểm và thách thức là các
yếu tố cần phải được kiểm soát và giảm thiểu.
Năng lực thích ứng được thảo luận lồng ghép vào từng nội dung của tác động của BĐKH đến điều kiện
tự nhiên và hoạt động sinh kế ở trên. Cách làm này phù hợp với tư duy, cách suy nghĩ của người dân.
Khi đề cập đến tác động ảnh hưởng, người dân có xu hướng nói luôn đến những giải pháp có thể thích
ứng. Cách này cũng giúp thu thập thông tin đầy đủ, không bỏ sót thông tin.
Nghiên cứu sẽ xác định các ưu tiên và đề xuất các giải pháp thích ứng.

2. Các đặc điểm của hệ sinh thái xã hội cấp thôn
2.1.

Xã Ngư Thủy Bắc

Tình hình chung
Hình 2. Bản đồ vị trí xã Ngư Thủy Bắc
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Xã Ngư Thuỷ Bắc, thuộc huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình là một xã ven biển trên vùng cồn cát, trải dài trên 14,7km dọc bờ
biển với chiều ngang khoảng 2,5 km, có hình dáng như hình chữ nhật được đặt theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Cũng như các
cộng đồng cư dân ven biển miền Trung, ngư dân Ngư Thủy Bắc thuộc nhóm cư dân ven biển miền Bắc Trung Bộ di cư theo dòng
nước biển mùa hè vào định cư ven biển phía nam. Dân cư sinh sống trên vùng cát ven biển là người Kinh định cư tại vùng này
trên 500 năm.
Theo số liệu điều tra năm 2016, xã Ngư Thuỷ Bắc có 1.029 hộ gia đình với 4141 nhân khẩu, được phân bố trong 5 thôn:
Bắc Hoà, Tân Hải, Tân Thuận, Tân Hoà và Trung Thành. Theo Báo cáo kinh tế xã hội (UBND xã Ngư Thủy Bắc, 2016), tốc độ tăng
trưởng kinh tế năm 2015 đạt 19%. Tuy nhiên, hiện nay xã Ngư Thuỷ Bắc (UBND huyện Lệ Thủy, 2015) vẫn là xã miền biển nghèo
với tỷ lệ hộ nghèo là 11,43%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiếm 15,6%. Tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Xã hiện vẫn
thuộc đối tượng cần hỗ trợ của nhà nước (trong khuôn khổ chương trình xóa đói giảm nghèo 13%). Tỷ lệ nghèo và cận nghèo có
biến động qua các năm, nhưng nếu tính tổng cả nghèo và cận nghèo thì không có sự biến động đáng kể (xem thêm phụ lục). Cho
thấy tình trạng nghèo vẫn là một khó khăn đối với địa phương.
Theo báo cáo kinh tế xã hội của xã năm 2015, ngành thủy sản của xã chiếm 60% thu nhập toàn xã. Ngành nông lâm
nghiệp chiếm 20%. Các ngành dịch vụ và đi làm ăn xa chiếm 20%. Ngành thủy sản đánh bắt đạt 1.541 tấn, nuôi cá lóc đạt 210 tấn.
Tổng giá trị của ngư nghiệp năm 2015 toàn xã đạt trên 43 tỷ đồng. Nghề chế biến nước mắm, ruốc, cá khô và các dịch vụ, buôn
bán nhỏ lẻ mang lại tổng lợi nhuận ước tính trên 3,4 tỷ đồng hàng năm. Diện tích trồng khoai lang dẻo trên cát – một đặc sản
truyền thống của địa phương – có diện tích 30ha, đạt 300 tấn, mang lại giá trị trên 2 tỷ đồng hàng năm. Tuy nhiên, hiện nay vẫn ở
dạng mô hình trồng trên diện tích nhỏ.
Qua phỏng vấn các bên liên quan trên địa bàn xã Ngư Thủy Bắc cho thấy kiến thức về BĐKH là chưa có hoặc còn rất hạn
chế. Cán bộ lãnh đạo xã cũng lúng túng về những giải pháp ứng phó BĐKH.
Y tế, giáo dục
Về giáo dục trên địa bàn xã có trường mầm non, trường tiểu học, và trường trung học cơ sở. Năm học 2014-2015 Ngư
Thủy Bắc, hệ mẫu giáo có 7 phòng học với 14 giáo viên, 177 cháu. Có 1 trường tiểu học với 22 phòng học, 23 giáo viên 320 học
sinh. Có 1 trường trung học cơ sở với 9 phòng học, 15 giáo viên, 227 học sinh. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn nên tình
trạng học sinh THCS bỏ học. Qua khảo sát, thanh niên trong thôn đều học hết lớp 9/12. Thế hệ trước, những người ở độ tuổi
trung niên đa số học hết 7/10. Như vậy giáo dục phổ thông vẫn được duy trì tốt ở địa phương. Từ thế hệ trước, đến hiện nay, đa
số người dân vẫn học hết trung học cơ sở. Đây là điều kiện thuận lợi cho tiếp tục giáo dục nghề, nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân
lực địa phương cũng như truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó BĐKH.
Về y tế, xã có trạm y tế thực hiện khám BHYT, tiêm chủng cho trẻ em và khám thai. Làm công tác vệ sinh an toàn thực
phẩm, định kỳ kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn1.
Sinh kế
Sinh kế đặc thù với nhóm nghề biển, nhóm nghề nông canh tác trên đất cát ven biển, và chăn nuôi gia cầm, gia súc, Một
phần đất canh tác nông nghiệp được sử dụng cho nghề nuôi trồng thủy sản đặc thù ở địa phương là nuôi cá lóc và nuôi tôm trên
cát. Canh tác nông nghiệp trong đó nghề trồng khoai dẻo, trồng rau trên cát cũng góp phần làm ổn định nguồn thu cho cư dân địa
phương. Điểm đặc biệt là giữa các nhóm nghề có sự tương hỗ đặc biệt thành một hệ thống nhất mà khi đứt một trong các mắc
xích sẽ làm hệ thống dừng lại và gây hiện tượng nhiễu loạn nguồn thu cho toàn bộ cộng đồng.
Nhóm ngư phủ trở thành trung tâm của các nhóm ngành nghề và cộng đồng xã hội địa phương. Theo báo cáo của lãnh
đạo xã, xã có 48 thuyền loại 20-24 CV với khoảng 700 lao động chuyên nghiệp; và loại 1,5-2 tấn thì có 100 thuyền. Nhóm nghề
đánh bắt trên biển được tổ chức theo nhóm hộ gia đình để tập trung nguồn vốn và nguồn lực cho ghe đánh cá. Những người có
thuyền cũng chính là người đi biển. Họ tự sửa chữa thuyền, tự sắm lưới, ngư cụ.
Để phục vụ cho nghề đánh bắt hải sản thì nghề dịch vụ đánh bắt như cung cấp lương thực thực phẩm cho ngư phủ, dịch
vụ vận chuyển, phân loại sản phẩm đánh bắt, bản lẻ, bán sĩ và chế biến hải sản tạo thành các ngành nghề với các nhóm người dân
địa phương làm vệ tính cho nghề chính. Trên địa bàn xã có khoảng 140 người (khoảng 80% là nữ) làm dịch vụ thu mua hải sản.
Phần lớn nam lao động tham gia dịch vụ hậu cần nghề cá trong xã làm nghề sửa chữa và đóng thuyền. Hải sản đánh bắt được một
phần được cấp động ở 3 kho đông lạnh (ở 2 thôn Tân Hải, Bắc Hoàng). Như vậy nghề đánh cá vùng lộng đã thu hút hầu hết lao
động đặc thù trong cộng đồng cư dân vùng cát ven biển.
Hải sản đánh bắt về phần lớn bán tươi cho thương lái. Khoảng 20% hải sản sau khi đánh bắt được cấp động ở kho đông
lạnh cho các thị trường ngoại tỉnh. Khoảng 10% hải sản loại nhỏ không bán được thì để dùng làm nước mắm, làm cá khô cho gia
đình sử dụng và là nguồn thức ăn cho nghề nuôi cá lóc trong thôn. Hải sản tươi được chở đi bán các chợ trong tỉnh. Ở địa phương
đã có 3 cơ sở có ô tô chuyên chở hải sản đi các tỉnh với 7 xe đông lạnh loại 2-2,5 tấn.

1

UBND xã Ngư Thủy Bắc 2015. Báo cáo Kinh tế- Xã hội - Quốc phòng- Anh ninh năm 2015 và phương hướng nhiệm vu năm 2016.
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Các loại cây màu phổ biển cho vùng cát như khoai lang, sắn, ớt, đậu phộng, dưa được lựa chọn trồng nhiều trong vụ đông
xuân trên vùng cát. Tuy nhiên do quỹ đất canh tác ít, nền đất có ít chất dinh dưỡng, cư dân địa phương chưa có kỹ thuật làm giàu
và giữ ẩm đất bằng hệ thống sinh học nên năng suất các loại cây màu chưa cao.
Hoạt động chăn nuôi chủ yếu và có thể được xem là thương hiệu của vùng cát nói chung cũng như ở Ngư Thủy Bắc là vịt
đàn, nuôi lợn và thả cá nước ngọt. Tổng đầu lợn của xã đạt 150 con. Các loại gia súc, gia cầm như chăn nuôi lợn, gà và nuôi bò
trên địa bàn theo thống kê tổng giá trị năm 2015 ước khoảng 19 tỷ đồng. Các hình thức chăn nuôi gia súc lớn như trâu bò không
được phát triển do nguồn thức ăn hạn chế, không có đồng cỏ và bãi chăn thả gia súc.
Người dân tự phát phát triển nghề nuôi cá lóc nước ngọt và nuôi tôm. Cá nước ngọt nuôi ở các hộ gia đình. Thôn Tân Hải
có điều kiện lập địa rất tốt để phát triển ngành nuôi tôm trên cát. Nguồn nước ngọt khá dồi dào từ nước ngầm trong cát, khu nuôi
tôm gần bờ biển nên việc tiếp cận nguồn nước dễ dàng. Tuy nhiên, do vốn đầu tư kiến thiết khu nuôi tôm rất lớn nên chỉ 10 hộ
gia đình có thể tham gia ngành nuôi tôm ở địa phương. Phần lớn diện tích nuôi tôm hiện được đầu tư và phát triển bởi tổng công
ty cồ phần.
Các loài cây rừng vùng cát địa phương thích nghi cao độ với chế độ hạn vào mùa khô và chế độ ngập vào mùa mưa. Nhóm
trảng có mà đặc biệt là cỏ rười (Cladium anaricus) chiếm ưu thế ở các bãi cát bằng đóng vai trò quan trọng trong việc sinh thủy,
lưu giữ nguồn nước ngầm cũng như hạn chế sự biến động địa mạo do cát bay tạo ra. Theo thời gian, nhu cầu sinh sống và hoạt
động mở rộng khu dân cư đã thu hẹp diện tích rú cát tự nhiên và thay vào đó là rừng cây phi lao trồng trên đất cát. Với mưu cầu
rừng phòng hộ trên vùng đất cát kết hợp nguồn thu lợi từ cây gỗ cho chất đốt, rừng phi lao được mở rộng diện tích theo thời gian
và trở thành loài cây phân bố chính trên vùng đất cát Nam Quảng Bình. Cùng với loài cây khác được nhập nội (Acacia spp.) các
loài cây nhập nội được trồng thâm canh và thay thế dần diện tích vốn là môi trường sống của các loài cây bản địa. Tuy nhiên, sự
sinh trưởng hiện nay của các loài cây nhập nội trên đất cát duyên hải địa bàn nghiên cứu vẫn đang là vấn đề chưa có câu trả lời
xác đáng sau hơn 60 năm trồng rừng và phát triển rừng với nguồn vốn đầu tư thông qua dự án 327, 661, ARCD với thành phần
tham gia là hộ gia đình địa phương và công ty lâm nghiệp Nam Quảng Bình.
Với đặc thù là đất cát có độ phì thấp nên phần lớn đất đai được sử dụng cho việc duy trì rừng phòng hộ ven biển. Nghề
trồng rừng và quản lý rừng phòng hộ ven biển có thể được xem là một trong những nguồn sinh kế của một bộ phận người dân
địa phương. Trên địa bàn xã Ngư Thủy Bắc hiện nay, các loài keo (Acacia spp.) đang được gây trồng có 50 ha, phi lao (Casuarina
equisetifolia) có 22 ha. Theo cư dân địa phương thì cây keo, và phi lao có tác dụng chống cát bay, cát lấp rất tốt. Kết quả khảo sát
cũng cho thấy địa phương xã Ngư Thủy Bắc cũng có kế hoạch phát triển cây xanh nhưng chỉ tập trung nhóm cây trồng phân tán
trong cộng đồng cư dân với tổng giá trị ước tính khoảng 400 triệu đồng tuy nhiên chưa có dữ liệu về rừng phòng hộ trên cát trên
địa bàn xã.
Các doanh nghiệp của Ngư Thủy Bắc còn chưa phát triển. Mặc dù số lượng doanh nghiệp có tăng trong những năm vừa
qua, nhưng vẫn chỉ ở con số khá nhỏ (xem thêm phụ lục). Để thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là hỗ trợ cho ứng phó BĐKH,
như những phân tích ở dưới đây, sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương đóng một vai trò quan trọng.
Giới
Phân chia giới trong nhóm nghề này cũng rất rõ ràng theo truyền thống. Nam giới đảm nhiệm hầu hết công việc trên biển
còn nữ giới đảm trách hầu hết các công việc trên đất liền. Do sự phân công hợp lý mang tính truyền thống đó mà vai trò của từng
bên tham gia rất rõ và quan trọng trong từng phân đoạn của chuỗi sản xuất và tiêu thụ hải sản. Do thường xuyên đi biển với tần
suất cao nên việc canh tác nông nghiệp trên đất cát trở thành công việc của người không đi biển, phụ nữ. Phụ nữ đảm nhiệm hầu
như toàn bộ công việc đồng án, trồng trọt trên bờ khi nam giới đi biển đánh cá.
Thiếu việc làm và phương tiện sản xuất và di dân
Cơ hội sinh kế đặc thù nghề biển và nghề nông trong khi nội lực kinh tế địa phương chưa cao nên dẫn đến tình trạng lao
động thiếu việc làm ổn định. Những tháng biển động, hầu hết lao động thiếu việc làm, lao động dư thừa nhiều, đặc biệt là lao động
nữ do không có đất canh tác nông nghiệp hoặc ngành nghề phụ. Một bộ phận lao động do thu nhập thấp, không ổn định, không có
vốn và phương tiện sản xuất phải đi làm thuê ở các tỉnh phía Nam nhiều tháng trong năm. Số lượng người đi khá lớn và lượng
tiền gửi về cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể trong cơ cấu kinh tế địa phương.
Hiện tượng di dân ở thôn và xã có lẽ là một khó khăn về lực lượng lao động. Theo báo cáo của xã và thông tin từ người
dân, lực lượng đi làm ăn xa là đáng kể. Hầu như nhà nào cũng có người đi làm ăn xa. Chủ yếu là thanh niên, trụ cột lao động chính
của các gia đình. Đặc điểm nghề nghiệp ở đây đều là những nghề cần sức khỏe. Nếu lượng di dân nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả
năng lao động ở địa phương và cũng làm giảm khả năng ứng phó BĐKH.
Trong mấy năm vừa qua, việc đánh bắt cá hoạt động tốt đã làm giảm quá trình di dân hoặc tạm vắng tại địa bàn cư trú để
tham gia thị trường lao động ở các tỉnh phía Nam. Trong thời gian gần đây một số người quay về làng kiếm sống trong mùa hè là
mùa vụ làm ăn. Với tình hình nước biển bị ô nhiễm vào thời điểm điều tra, năng lực đánh bắt giảm, khả năng di dân lại sẽ tăng
lên. Cư dân còn lại tại địa phương chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Trên thế giới đã từng có hiện tượng những “làng ma”. Đó là
những làng có nhà cửa, ruộng vườn, nhưng dân không làm ăn được đã bỏ đi nơi khác kiếm sống. Đây cũng là một khó khăn cho
vùng cát ven biển.
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Ứng phó biến đổi khí hậu
Các sinh kế chính của dân trong xã đều phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Đánh bắt hải sản, trồng rau trên cát, nuôi cá lóc
trên cát đều chịu tác động trực tiếp từ khí hậu, thời tiết. Bên cạnh tác động từ thiên nhiên, còn chịu tác động do con người (ô
nhiễm môi trường từ chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, chất thải công nghiệp…). Từ khi cá chết ở biển đã ảnh hưởng lớn
đến nghề đánh bắt hải sản. Điều này khiến thanh niên lại bỏ làng đi làm ăn xa.
Chăn nuôi gia súc, gia cầm tuy có chuồng trại, ít tác động trực tiếp từ thời tiết, nhưng với những điều kiện thời tiết cực
đoan (nhiệt độ quá cao, quá thấp) thì vật nuôi cũng bị tác động mạnh.
Nhìn chung người dân đều nhận thấy những biến đổi khí hậu trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những thời tiết cực
đoan đã ảnh hưởng đến đời sống, và sinh kế của người dân. Qua khảo sát lãnh đạo xã và người dân đều cho rằng gần đây nắng
nhiều hơn, mưa ít hơn, lạnh nhiều hơn, bão nhiều hơn. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn. Hạn hán nặng hơn. Gần đây có những
trận mưa lớn, mưa 2 tiếng là ngập đường, xã hoàn toàn bị chia cắt. Tuy nhiên, đa số dân và lãnh đạo vẫn chưa có nhận thức về
ứng phó biến đổi khí hậu.
2.2.

Thôn Tân Hải
2.2.1.

Vị trí và ranh giới

Thôn Tân Hải - xã Ngư Thuỷ Bắc, nằm ở ven biển với vị trí: phía Tây Bắc giáp thôn Bắc Hải, phía Đông Nam giáp thôn Tân
Thuận.
2.2.2.

Dân số, lao động và đói nghèo

Toàn thôn có 345 hộ với khoảng 1.000 nhân khẩu và toàn bộ là người Kinh. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 11%.
2.2.3.

Văn hóa xã hội

Thôn Tân Hải có diện tích đất cát chiếm gần 100% tổng diện tích hành chính của thôn. Cư dân sinh sống gần bờ biển để
tiện việc canh tác và khai thác nguồn nước ngọt thì hơn 90% đất đai còn lại là vùng cát. Đất canh tác nông nghiệp được quy hoạch
gần khu dân cư nơi có thể chăm sóc và có thể khai thác nguồn nước ngầm phục vụ tưới tiêu. Về mặt truyền thống, cư dân vùng
biển chuyên nghề ngư nghiệp thường ít tham gia hoạt động canh tác nông nghiệp. Hoạt động trồng trọt rau màu thường mang
tính hộ gia đình, không mang lợi nhuận chính. Trước năm 1990, phần lớn đất quy hoạch canh tác nông nghiệp vùng gần khu dân
cư được sử dụng để canh tác nông nghiệp, cây khoai lang nổi tiếng vùng cát Quảng Bình với tên địa phương là khoai deo ra đời từ
đó. Khoai lang trồng trên đất cát với nguồn phân chuồng từ hoạt động chăn nuôi mang lại thương hiệu khoai deo cho cư dân địa
phương. Bên cạnh khoai deo, người dân thôn Tân Hải còn trồng các loài cây màu khác như sắn, ớt, lạc, dưa được lựa chọn trồng
nhiều trong vụ Đông Xuân trên vùng cát. Tuy nhiên do quỹ đất canh tác ít, nền đất có ít chất dinh dưỡng, cư dân địa phương chưa
có kỹ thuật làm giàu và giữ ẩm đất bằng hệ thống sinh học nên năng suất các loại cây màu chưa cao.
Cũng như các thôn vùng cát ven biển miền Trung, thôn Tân Hải tọa lạc trên vùng đất cát sát bờ biển theo hướng Bắc Nam.
Các cộng đồng cư dân sống theo cụm thôn hoàn toàn trên cát trắng. Các hộ dân cư trú dọc theo hai bên con đường nhỏ hướng ra
biển. Các hộ gia đình quần cư theo những người có quan hệ họ hàng. Nhà ở đều đã được kiên cố hóa. Trước mỗi nhà là sân, xung
quanh nhà là cây cối và ao nuôi cá. Họ sống hài hòa với thiên nhiên.
Hầu hết các hộ gia đình ở Tân Hải đều kết hợp các loại hình sinh kế, bao gồm đánh bắt, trồng trọt trên cát, chăn nuôi gia
súc, và nuôi cá, tôm trên cát, cộng thêm hỗ trợ từ người đi làm ăn xa. Các gia đình có truyền thống phơi cá khô làm thức ăn. Họ
còn làm mắm từ cá đánh bắt được làm thức ăn và nước chấm cho gia đình.
Trước đây thôn Tân Hải trồng nhiều cây bản địa (cây Tra biển), dễ trồng, dễ sống, lớn nhanh, chống chọi được gió bão.
Nhưng có thời gian họ đã phá bỏ đi và mang về những cây ngoại lai như các loài keo và phi lao.
2.2.4.

Di dân

Hầu hết các hộ gia đình trong thôn Tân Hải đều kết hợp các nguồn sinh sống ở địa phương. Thêm vào đó, nguồn hỗ trợ từ
lao động đi làm ăn xa cũng là một nguồn đáng kể. Hầu hết các hộ gia đình đều có người đi làm ăn xa. Theo người dân đánh giá,
chiếm khoảng 30%-50% tùy từng thời điểm trong năm. Người đi làm ăn xa chủ yếu đi vào các tỉnh phía Nam và thành phố Hồ Chí
Minh. Nam thì đi làm việc kỹ thuật, đánh bắt cá, nữ thì đi làm may mặc, giày da, người già cũng đi làm giúp việc gia đình.
2.2.5.

Tín dụng

Thiếu vốn là một khó khăn lớn của người dân trong thôn. Hiện tại hầu như nhà nào cũng phải vay. Theo đánh giá của
người dân khoảng 95% số hộ trong thôn hiện có vay. Có các nguồn vay chính là vay ngân hàng, vay quỹ quay vòng, và vay nặng
lãi. Các ngân hàng chính ở đây là Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Công thương, và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn. Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo, hộ chính sách vay, với lãi suất ưu đãi (0,55%- 0,65% năm). Hai ngân hàng
còn lại cho vay theo lãi suất thị trường và đều yêu cầu thế chấp (sổ đỏ, nhà). Thường cho vay 30 triệu – 50 triệu/ hộ, kỳ hạn 3
năm, lãi suất 0,8% năm. Vay quỹ quay vòng phụ nữ với mức vay nhỏ 2-5 triệu. Trả góp 20.000đ/tháng. Vay tư nhân lãi suất cao
1,2%- 1,5%/ tháng. Có thể vay tiền, vay vàng. Thường các hộ vay với mức 3 triệu – 5 triệu. Nhưng nhiều người không có khả
năng thanh toán, nên đa số phải kéo dài cả năm mới trả nợ được. Người cho vay lãi chủ yếu là “người vùng giữa”, hoặc người
trong xã là người có con đi nước ngoài, có tiền gửi về.
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2.3.

Hệ sinh thái xã hội

Theo kết quả phân tích đặc điểm kinh tế xã hội vùng thôn Tân Hải thuộc vùng cát ven biển có hệ sinh thái hỗn hợp lồng
ghép vào nhau và có sự tác động tương hỗ tạo thành hệ thống sinh thái xã hội bền vững và chặt chẽ bao gồm hệ thống đánh bắt
hải sản ven bờ, hệ thống canh tác rau màu trên cát với quy mô nhỏ, hệ thống nuôi cá lóc nước ngọt trên cát và hệ thống rừng
phòng hộ duyên hải. Các hệ thống này kết hợp chặt chẽ tạo mối quan hệ hữu cơ về tương quan hệ sinh thái và hệ thống xã hội.
Các hệ thống sinh thái xã hội được xác nhận gồm (9b) Hệ sinh thái xã hội trồng rau trên cát, quy mô nhỏ; (9e) Hệ sinh thái xã hội
nuôi cá nước ngọt trên cát (cá lóc); (FPMB9) Hệ sinh thái xã hội Ban quản lý rừng phòng hộ trên cát Nam Quảng Bình và đặc biệt
quan trọng và đóng vai trò hạt nhân tại vùng nghiên cứu là (10a) Hệ sinh thái xã hội đánh bắt thuỷ sản gần bờ.
2.3.1.

Hệ sinh thái xã hội đánh bắt thuỷ sản gần bờ (10a)

Vùng lộng (ven bờ) của thôn Tân Hải được tính từ bờ biển đến khoảng 20 hải lý có 3 dãy rặn san hô và cỏ biển song song
nhưng không liên tục ở các độ sau 8 sải, 10 sải và 14 sải. Các ngư dân địa phương thường tự hào với nguồn cá đáy hay còn gọi là
cá rạn ở địa phương. Nhiều loài cá, tôm, mực, ốc … có giá trị kinh tế cao và có thể đánh bắt quanh năm từ các vùng rạn san hô này.
Kết quả điều tra cho thấy cư dân địa phương đánh bắt trên 30 loài cá tôm ốc vùng rạn san hô.
Hệ sinh thái xã hội đánh bắt hải sản ven bờ được xem là hệ sinh thái quan trọng nhất với cộng đồng cư dân địa phương.
Hệ sinh thái này chứa đựng hệ sinh thái đới bờ mang lại nguồn lợi đều đặn và bền vững cho cộng đồng cư dân. Hệ sinh thái này
cung cấp hải sản, với đa dạng loài (xem thêm phụ lục về các loài cá ở địa phương) là nguồn thực phẩm quan trọng cũng như là
nguồn thu nhập chính cho người dân địa phương. Hệ sinh thái này cũng cung cấp dịch vụ duy trì chất lượng không khí và vùng
đệm không khí, tạo nên khí hậu ven biển rất tốt cho người dân và sinh vật ở địa phương. Hệ sinh thái này còn có dịch vụ khuếch
tán nước thải vào trong nước biển. Dịch vụ sinh thái về văn hóa của hệ sinh thái xã hội này là những cộng đồng dân cư ven biển
có thể hấp dẫn khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó biển cũng là địa điểm thể thao, và nguồn tạo hứng sáng tạo
cho nhiều nghệ sỹ.
2.3.2.

Hệ sinh thái xã hội trồng rau trên cát, quy mô nhỏ (9b)

Thôn Tân Hải có diện tích đất cát chiếm gần 100% tổng diện tích hành chính của thôn. Cư dân sinh sống gần bờ biển để
tiện việc canh tác và khai thác nguồn nước ngọt thì hơn 90% đất đai còn lại là vùng cát. Đất canh tác nông nghiệp được quy hoạch
gần khu dân cư nơi có thể chăm sóc và có thể khai thác nguồn nước ngầm phục vụ tưới tiêu. Hoạt động trồng trọt rau màu
thường mang tính hộ gia đình, không mang lợi nhuận chính. Trước năm 1990, phần lớn đất quy hoạch canh tác nông nghiệp
vùng gần khu dân cư được sử dụng để canh tác nông nghiệp, cây khoai lang nổi tiếng vùng cát Quảng Bình với tên địa phương là
khoai deo ra đời từ đó. Khoai lang trồng trên đất cát với nguồn phân chuồng từ hoạt động chăn nuôi mang lại thương hiệu khoai
deo cho cư dân địa phương. Bên cạnh khoai deo, người dân thôn Tân Hải còn trồng các loài cây màu khác như sắn, ớt, lạc, dưa
được lựa chọn trồng nhiều trong vụ Đông Xuân trên vùng cát. Tuy nhiên do quỹ đất canh tác ít, nền đất có ít chất dinh dưỡng, cư
dân địa phương chưa có kỹ thuật làm giàu và giữ ẩm đất bằng hệ thống sinh học nên năng suất các loại cây màu chưa cao.
Hệ sinh thái xã hội này phụ thuộc vào nguồn nước ngầm, hoàn toàn không có nguồn nươc nào khác. Nước tưới chủ yếu là
từ nguồn nước dưới đụn cát, nơi lọc và lưu trữ nước mưa. Đụn cát là một bộ lọc nước rất tốt để cung cấp nước sạch (bao gồm cả
việc lọc chất thải từ trồng rau, mặc dù trên thực tế người dân cũng ít dùng hóa chất cho trồng khoai, rau…), đồng thời bổ sung
thêm cho trữ lượng nước ngầm. Đụn cát cũng bảo vệ vùng rau khỏi gió lớn. Vùng rừng trồng phòng hộ không bảo vệ hiệu quả
bằng rừng ven biển tự nhiên với những loài cây bản địa đa dạng, nhưng cũng đã đóng góp những bảo vệ giảm tác động của mưa
bão, tác động của cát bay, và đồng thời cung cấp nguồn củi đun, là nguồn chất đốt chính của dân địa phương hiện tại. Vùng rừng
phòng hộ ven biển cũng có thể là nguồn có các côn trùng có thể là thiên địch, bảo vệ vùng rau ở gần đó. Tuy nhiên, rừng trồng
phòng hộ không đa dạng sinh học nên không đa dạng các loại côn trùng bằng rừng tự nhiên ven biển. Điều này làm tăng nhu cầu
phát triển rừng tự nhiên ven biển.
Rau trên cát có thể chịu được những điều kiện khí hậu khắc nghiệt (nhiệt độ trên 50oC). Việc này cũng tạo ra được vùng
đệm tiểu khí hậu. Vùng rau trên cát cũng có tiềm năng về du lịch sinh thái, và nghiên cứu khoa học, giáo dục về rau trên cát. Tuy
nhiên hiện nay chưa có hoạt động gì tại vùng này.
2.3.3.

Hệ sinh thái xã hội nuôi cá nước ngọt trên cát (cá lóc) (9e)

Hệ sinh thái xã hội nuôi cá nước ngọt trên cát có thể là hệ sinh thái độc đáo khi cư dân địa phương vốn sống dựa vào hệ
sinh thái xã hội đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, sự tương tác hữu cơ giữa các hệ sinh thái vùng cát mang tính đặc trưng. Cá lóc được
chọn như là loài cá nước ngọt nuôi chính ở vùng cư dân ven biển này. Cá lóc có đặc tính sinh trưởng nhanh, ít bệnh, chịu được
điều kiện nước ngọt thiếu, nước ô nhiễm do tù đọng, ăn tạp và sản phẩm được tiêu thụ dễ dàng trên thị trường là những đặc
điểm quý làm phát sinh hệ sinh thái này. Vùng cát thôn Tân Hải tuy gần biển nhưng có nguồn nước ngọt ngầm khá dồi dào.
Nguồn nước ngọt trong đất biến động theo thời gian trong năm. Mùa mưa mực nước ngầm lên cao và cạn dần từ đầu năm đến
cuối mùa hạn. Đến tháng 8 thì mực nước ngầm cạn dưới 180 cm là thời điểm xuất bán cá lóc kết thúc vụ nuôi cá trong năm.
Hệ sinh thái xã hội nuôi cá nước ngọt trên cát (cá lóc) là loại điển hỉnh của vùng cát ven biển ở xã Ngư Thủy Bắc. Nguồn
thực phẩm nuôi cá lóc chủ yếu là từ cá biển, từ hệ sinh thái biển. Đây là điều kiện quan trọng để có thể tồn tại nghề nuôi cá lóc.
Nguồn nước ngọt cho nuôi cá lóc là từ nguồn nước ngầm của các đụn cát. Đó là nguồn nước sạch do được lọc qua các đụn cát lớn,
có khi sâu đến 30m, một đặc thù của địa phương. Nguồn nước sạch đóng vai trò quan trọng quyết định thành công và sự tồn tại
cho nghề nuôi cá lóc. Đồng thời đụn cát cũng là bộ lọc tốt cho nước thải từ nuôi cá để có nguồn nước sạch. Nước thải của cá bao
gồm thức ăn thừa, phân cá, và hóa chất chữa bệnh. Mặc dù những thuốc truyền thống chữa bệnh cho cá từ thiên nhiên có thể có,
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nhưng hiện nay người dân đều dùng thuốc hóa chất. Cây trồng và rừng phòng hộ có tác dụng rất quan trọng làm tán che chống
nóng, lạnh, che gió bão, chắn cát bay. Những hồ nước ngọt nuôi cá lóc xen kẽ với nhà ở, xung quanh nhà dân là giúp điều hòa tiểu
khí hậu.
2.3.4.

Hệ sinh thái xã hội rừng phòng hộ trên cát Nam Quảng Bình (FPMB9)

Diện tích lớn đất cát vùng duyên hải ở các thôn ven biển mà cụ thể là thôn Tân Hải có thể xem là vùng đất lâm nghiệp. Hệ
sinh thái xã hội rừng phòng hộ trên cát phụ thuộc vào nguồn nước ngầm mà phần lớn là từ hệ sinh thái đụn cát và từ vỏ cây trong
chính hệ sinh thái đó. Về mặt địa mạo, có thể thấy vùng cát ven biển bên cạnh dạng địa mạo đụn cát còn có dạng trảng cát. Trảng
cát là các bãi cát bằng phẳng bị bào mòn theo thời gian do cát bay, cát nhảy tạo thành các khu vực thấp trũng đọng nước về mùa
mưa và khô hạn về mùa khô. Trên các trảng cát, thực vật tự nhiên sinh trưởng khá tốt che phủ hầu hết diện tích đất cát đóng vai
trò giảm thoát hơi nước, duy trì đa dạng sinh học và là thành phần quan trọng trong hệ sinh thái rừng trên đất cát.
Rừng phòng hộ ven biển hiện nay được trồng gần như chỉ có loài độc chiếm là phi lao và keo. Theo thời gian, nhu cầu sinh
sống và hoạt động mở rộng khu dân cư đã thu hẹp diện tích rú cát tự nhiên và thay vào đó là rừng cây phi lao trồng trên đất cát.
Với mưu cầu rừng phòng hộ trên vùng đất cát kết hợp nguồn thu lợi từ cây gỗ cho chất đốt, rừng phi lao được mở rộng diện tích
theo thời gian và trở thành loài cây phân bố chính trên vùng đất cát Nam Quảng Bình. Cùng với loài cây khác được nhập nội như
các loại Keo (Acacia spp.). Các loài cây nhập nội được trồng quảng canh theo mục tiêu che phù mặt đất, chống cát bay và thay thế
dần diện tích vốn là môi trường sống của các loài cây bản địa. Tuy nhiên, sự sinh trưởng hiện nay của các loài cây nhập nội trên
đất cát duyên hải địa bàn nghiên cứu vẫn đang là vấn đề chưa có câu trả lời xác đáng sau hơn 60 năm trồng rừng và phát triển
rừng với nguồn vốn đầu tư thông qua dự án 327 (sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển), 661 (về mục tiêu,
nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng). Hệ sinh thái xã hội rừng phòng hộ trên cát có sự
tham gia chính Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Quảng Bình và cộng đồng cư dân địa phương. Trong những năm gần đây, một bộ
phận nhóm hộ thôn Tân Hải đã bắt đầu tham gia nhận khoán đất để trồng rừng.
Kết quả phỏng vấn hộ gia đình cũng cho thấy mối quan tâm của cư dân địa phương đến hệ thống rừng phòng hộ ven biển
tại thôn Tân Hải ngày càng gia tăng. Cư dân địa phương nhận thức rõ vai trò của rừng phòng hộ cung cấp một số dịch vụ bảo vệ
vật lý (che chắn gió, bão, cát bay), duy trì chất lượng không khí, là vùng đệm khí hậu, trong việc giảm nóng cục bộ khu dân cư, là
nguồn nhiên liệu sinh khối (nguồn củi đun chính cho dân địa phương). Đồng thời là nguồn cung cấp lâm sản phụ cho nhu cầu
sinh hoạt hàng ngày của cư dân địa phương, cung cấp gỗ nhỏ phục vụ cho công nghiệp dăm gỗ của địa phương. Vai trò tạo tầng
sinh thủy cho nguồn nước ngọt duy nhất đã được nhận định vai trò quan trọng của rừng phòng hộ ven biển.
Trong khi những cây nhập nội này (phi lao, keo) thì vẫn không thể so sánh với rừng tự nhiên bản địa với đa dạng sinh
học và cung cấp dịch vụ hệ sinh thái tốt hơn. Nhiều nghiên cứu trước đây đã đồng ý là vùng đất cát trước đây được che phủ bởi
rừng đặc hữu vùng cát có tên địa phương là rú cát với hơn 120 loài cây gỗ và cây bụi sinh trưởng và phát triển xanh tốt. Phần lớn
các rú cát tự nhiên còn phân bố ở vùng đụn cát. Các loài cây rừng vùng cát địa phương thích nghi cao độ với chế độ hạn vào mùa
khô và chế độ ngập vào mùa mưa. Rừng trên cát có phạm vi phân bố khá đặc thù ở vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình nói chung
và địa bàn nghiên cứu nói riêng. Ngoài ra, hiện nay thôn Tân hải có các trảng cỏ mà đặc biệt là cỏ rười (Cladium anaricus) chiếm
ưu thế ở các bãi cát bằng đóng vai trò quan trọng trong việc sinh thủy, lưu giữ nguồn nước ngầm cũng như hạn chế sự biến động
địa mạo do cát bay tạo ra. Ngoài cỏ rười, các loài cỏ đặc trưng vùng cát có thể thấy phổ biến như hoàng đầu ấn, cỏ xoăn, cỏ lông
chông phân bố theo địa hình cụ thể tạo thành hệ thống thực vật khá phong phú trên vùng trảng.
2.4.

Các dịch vụ hệ sinh thái

Với các hệ thống sinh thái xã hội chính trên vùng cát duyên hải thôn Tân Hải. Các dịch vụ hệ sinh thái tương ứng bao
gồm: dịch vụ hệ sinh thái xã hội trồng rau trên cát quy mô nhỏ, dịch vụ hệ sinh thái xã hội nuôi cá nước ngọt trên cát, dịch vụ hệ
sinh thái ban quản lý rừng phòng hộ trên cát Nam Quảng Bình và dịch vụ hệ sinh thái đánh bắt thủy sản gần bờ.
2.4.1.

Hệ sinh thái xã hội trồng rau trên cát, quy mô nhỏ (9b)

Hệ sinh thái xã hội canh tác rau trên đất cát quy mô nhỏ phụ thuộc vào nguồn nước ngầm cung cấp từ các đụn ở vùng cát
vì vậy hệ sinh thái xã hội này phụ thuộc rất nhiều vào các đụn cát trong việc tụ thủy, sinh thủy bao gồm việc lọc và cấp nước. Các
đụn cát cũng cung cấp hệ thống bảo vệ cơ học cho diện tích cây trồng. Kết quả điều tra hiện trạng cũng thấy rõ rừng phòng hộ
ven biển với các loài cây nhập nội như các loài keo và phi lao chưa thực sự hiệu quả bằng các loại cây rừng hỗn giao bản địa của
địa phương trước đây cung cấp khả năng phòng hộ và cung cấp củi. Các can thiệp chính nhằm tác động gián tiếp hoặc trực tiếp
vào hệ sinh thái xã hội canh tác rau màu trên cát quy mô nhỏ bao gồm:
-

Cải thiện các đụn cát, bao gồm phục hồi hệ thống che phủ đất bản địa tại các hệ thống đụn cát (việc này sẽ cải thiện khả
năng phòng hộ, bảo tồn chất lượng không khí, cung cấp nước và cải thiện chất lượng nước);
Khảo sát tiềm năng cung cấp nước và đối chiếu với nhu cầu nước trong tương lai và cân nhắc giới thiệu các lựa chọn
sinh kế cần sử dụng nước (ví dụ phục hồi bãi cỏ trên các đụn cát và cắt chúng làm thức ăn chăn nuôi hoặc bảo quản cho
chăn nuôi).
Các dịch vụ sinh thái của hệ thống sinh thái xã hội này được mô tả ở bảng 3.
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Bảng 3. Dịch vụ hệ sinh thái xã hội trồng rau trên đất cát
STT

Các dịch vụ chính

Mô tả

Nguồn của các dịch
vụ sinh thái

Xếp
hạng2

Kiểm chứng xếp loại

Dịch vụ cung cấp
P1

Thức ăn

P2

Nước

P3

Thuốc men

P4

Sợi

P5

Vật liệu xây dựng

P6

Năng lượng nước

P7

Năng lượng sinh khối

P8

Giao thông

Canh tác rau màu trên cát cung cấp nhu cầu
cư dân địa phương
Nước ngầm là một trong những nguồn lợi
quan trọng nhất cho trồng rau
Chưa có kết quả nghiên cứu hoặc điều tra
hữu hiệu
Chưa có kết quả nghiên cứu hoặc điều tra
hữu hiệu
Một số loài cây cỏ bản địa được sử dụng làm
vật liệu xây dựng tạm thời

Không có kết quả nghiên cứu hoặc điều tra
hữu hiệu
Phần sinh khối canh tác không sử dụng làm
thức ăn cho người hoặc gia súc được sử dụng
như là loại phân bón hoặc vật liệu giảm thoát
hơi nước trong hệ thống canh tác
Không có nghiên cứu hoặc kết quả điều tra
hữu hiệu

Đụn cát

0

Không phù hợp cho cây rau phát triển

5

Tất cả các trang trại trồng rau cách xa
nguồn nước. Nước sử dụng trồng rau là
lấy từ nước ngầm ở dưới các đụn cát
Thuốc tự nhiên không sử dụng cho
trồng rau trên cát
Không có

0
0
Quần thể cây rười
trên cát

1

0
Phát sinh nội tại
trong hệ sinh thái
do chuyển hóa vật
chất

1

Trước đây có nhiều cư dân địa phương
sử dụng cây rười và một số loài cây cỏ
khác để làm vật liệu xây dựng nhưng
nay không còn áp dụng do nhiều
nguyên liệu khác bền và chắc hơn
Năng lượng nước không được sử dụng
trong trồng rau
Năng lượng sinh khối kiến tạo do hệ
sinh thái trồng rau trên cát không lớn
nhưng được sử dụng quay trở lại để
làm phân bón và vật liệu che phủ đất

0

Dịch vụ điều tiết
R1
R2

Cố định/tích luỹ cácbon
Lưu giữ chất lượng
nước

Lượng sinh khối tạo ra trong quá trình canh
tác
Cát có thể cung cấp khả năng lọc nước mặt
khi thấm xuống nước ngầm, đặc biệt trong
một số trường hợp khi chúng thấm xuyên
sâu hơn 30 cm của các đụn cát tạo thành túi
nước ngọt ở độ sâu 180 cm
Vai trò của hệ sinh thái rau trên cát chưa thể
hiện đáng kể vai trò bảo tồn chất lượng
không khí
Diện tích rau trên cát ở địa bàn nghiên cứu
chưa đủ lớn để tạo đệm khí hậu khu vực

R3

Bảo tồn chất lượng
không khí

R4

Đệm khí hậu

R5

Kiểm soát dịch hại

Rừng phòng hộ có thể có một nguồn sâu mà
có thể đóng vai trò kiểm soát sâu bệnh bằng
sinh học với các hộ liền kề

R6

Tuần hoàn chất thải /
độc tố
Bảo vệ vật chất

Cát có thể lọc nước chảy ra từ trang trại
trồng rau
Các đụn cát và rừng phòng hộ có thể cung cấp
các dịch vụ bảo vệ chống lại các tác động làm
hư hỏng vật chất của trang trại trồng rau
trong các trận bão và gió lớn
Không có/không quan trọng

R7

R8

Kiểm soát các dòng
nước

R9

Kiểm soát các dòng
trầm tích

0
Đụn cát

4

4

0

2

Đụn cát

1

Đụn cát và rừng
phòng hộ ven biển

3

Lượng không đủ lớn nên không phù
hợp cho trồng rau
Chất lượng nước tác động trực tiếp đến
năng suất và chất lượng rau quả

Chất lượng không khí rất quan trọng
trong sản xuất rau và sức khoẻ con
người
Trồng rau trên cát thì có thể trồng tốt
trong điều kiện khí hậu bất lợi (ví dụ
nhiệt độ trên 500C)
Tính đa dạng của côn trùng trong rừng
phòng hộ thấp, chức năng này rất hạn
chế. Rừng ven biển thì đa dạng hơn và
khả năng phòng trừ tự nhiên hiệu quả
hơn
Người nông dân có thể không sử dụng
hoá chất trong trồng rau
Bên cạnh các hỗ trợ của rừng phòng hộ
ven biển, người dân thường sử dụng các
vật liệu nhân tạo để bảo vệ trang trại
của họ

0

Không có/không quan trọng

0

Các dịch vụ hỗ trợ
S1

Tuần hoàn các-bon

Không quan trọng

0

S2

Không quan trọng

0

S3

Quang hợp, sản xuất
nguyên sinh
Tuần hoà dinh dưỡng

Không quan trọng

0

S4

Hình thành đất

Không quan trọng

0

S5

Tuần hoàn nước

Không quan trọng

0

S6

Thụ phấn

Không quan trọng

0

2

Điểm xếp hạn: 0 – 5 cho các hạng mục từ “không quan trọng” đến rất quan trọng
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STT
S7

Các dịch vụ chính
Phân tán hạt giống

Mô tả

Nguồn của các dịch
vụ sinh thái

Xếp
hạng2

Kiểm chứng xếp loại

Không quan trọng

Dịch vụ văn hoá
C1

Tôn giáo-tinh thần

Không quan trọng

C2

Giải trí, thể thao và du
lịch sinh thái
Khoa học, đào tạo

Không quan trọng

0

Không quan trọng

2

Lịch sử/xây dựng đất
nước
Thư giãn/phục hồi
sức khoẻ
Điền kinh/cảm hứng
nghệ thuật

Không quan trọng

0

Không quan trọng

0

Không quan trọng

0

C3
C4
C5
C6

2.4.2.

Không có hoạt động du lịch trong HST
này
Rất ít nghiên cứu/các hoạt động đào tạo
được triển khai ở HST này

Hệ sinh thái xã hội nuôi cá nước ngọt trên cát (cá lóc; 9e)

Hệ sinh thái xã hội nuôi cá nước ngọt trên cát (9e) tại địa bàn nghiên cứu phụ thuộc vào 2 yếu tố quan trọng là nước
ngầm và chất lượng nước nội tại cung cấp trong hệ thống. Ưu thế quan trọng của hệ sinh thái xã hội nuôi cá nước ngọt ở Tân Hải
là nguồn cá đánh bắt ven bờ có chất lượng thấp và không phù hợp thị trường được xem là nguồn thức ăn quan trọng cung cấp
cho hệ sinh thái này. Hệ sinh thái nuôi cá nước ngọt do dựa hẳn vào nguồn nước ngọt dự trữ trong đụn cát ven biển nên gián tiếp
phụ thuộc vào hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển được xem là nguồn sinh thủy và bảo tồn nguồn nước ngọt quan trọng cho khu
vực. Hệ thống rừng phòng hộ còn là môi trường đệm quan trọng giảm thiểu tác động môi trường từ nguồn nước thải nuôi cá vào
môi trường.
Các can thiệp chính của hệ sinh thái nuôi cá nước ngọt trên cát bao gồm phục hồi hệ thống cây rừng phòng hộ ven biển,
xung quanh các ao nuôi để cung cấp và bảo tồn vật chất trong hệ sinh thái. Việc mở rộng diện tích và số ao nuôi cá nước ngọt từ
cộng đồng cư dân và các trang trại nuôi á trong khu vực có thể tác động lớn đến mực nước ngầm đặc biệt vào mùa khô. Các dịch
vụ hệ sinh thái chính được mô tả trong bảng 4.
Bảng 4. Dịch vụ hệ sinh thái xá hội nuôi cá nước ngọt trên cát (9e)
STT

Các dịch vụ chính

Mô tả

Nguồn của các dịch vụ
sinh thái

Xếp
hạng 3

Hệ sinh thái nuôi cá
nước ngọt của người
Kinh vùng cát

4

Nội hàm hệ sinh thái

4

Kiểm chứng xếp loại

Dịch vụ cung cấp
P1

Thức ăn

P2

Nước

P3

Thuốc men

Cá lóc được nuôi bằng thức ăn thương
mại và thường là thức ăn làm từ các loại
cá có giá trị thương phẩm thấp từ đánh
bắt ven bờ
Nuôi trồng thuỷ sản yêu cầu lượng nước
ngầm lớn (khoảng 50,000 m3/năm cho
1 ao nuôi 10,000m2)
Không có/không quan trọng

P4

Sợi

Không có/không quan trọng

P5

Vật liệu xây dựng

Không có/không quan trọng

P6

Năng lượng nước

Không có/không quan trọng

P7

Năng lượng sinh khối

Nội hàm hệ sinh thái

P8

Giao thông

Hệ sinh thái nuôi cá nước ngọt cung cấp
năng lượng sinh khối không đủ lớn
nhưng thành phần cây rừng gia cố ao
nuôi cung cấp củi và có thể sử dụng cho
cả các chủ của ao nuôi
Không có

Rừng phòng hộ trong hệ thống bờ ao
nuôi có thể cố định và tích lũy CO2
nhưng không đóng vai trò quan trọng do
tổng diện tích không lớn
Cát có thể là bãi lọc tốt trước khi thấm
sâu xuống nước ngầm, đặc biết sạch nếu
thấm sâu qua lớp dày trên 180 cm
Rừng phòng hộ bờ ao nuôi giúp ngăn
chặn cát bay cát chảy và bồi lắng các ao
nuôi

Nội hàm hệ sinh thái

1

Tổng diện tích rừng phòng hộ ven bờ ao
nuôi trong hệ sinh thái chưa đủ lớn để
đóng vai trò cố định các-bon

Nội hàm hệ sinh thái

5

Chất lượng nước ảnh hưởng trực tiếp
đến nuôi cá và sức khoẻ người dân

Nội hàm hệ sinh thái

4

Tổng diện tích rừng phòng hộ bờ ao nuôi
trong hệ sinh thái này không đủ lớn để
thể hiện vai trò bảo tồn chất lượng không

0

Nguồn thức ăn từ phế phụ phầm đánh
bắt ven bờ là nguồn cung cấp chính cho
hệ sinh thái và ngược lại hệ sinh thái
cung cấp nguồn thức ăn cho hệ thống
Nguồn nước ngầm sử dụng cho các ao
nuôi được đào trực tiếp từ trong vườn
nhà hoặc trang trại sử dụng trực tiếp
Không có các loại thuốc từ tự nhiên trong
HST này

0

Người dân địa phương không sử dụng gỗ
rừng làm nhà

1

Người địa phương chỉ sử dụng một lượng
nhỏ cành củi khô rơi rụng từ rừng để đun
nấu

0

Dịch vụ điều tiết
R1

Cố định/tích luỹ cácbon

R2

Lưu giữ chất lượng
nước

R3

Bảo tồn chất lượng
không khí

3

Điểm xếp hạng từ 0 đến 5 cho giá trị từ “không quan trọng” đến “rất quan trọng”
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STT

Các dịch vụ chính

Mô tả

Nguồn của các dịch vụ
sinh thái

Xếp
hạng 3

Kiểm chứng xếp loại
khí

R4

Đệm khí hậu

Hệ thống cây xanh trong hệ sinh thái ao
nuôi cá nước ngọt thể hiện vai trò quan
trọng trong việc giảm nhiệt độ ao nuôi,
giảm thoát hơi nước và cung cấp thức ăn
cho hệ sinh thái thông qua chuổi thức ăn
Cát có thể lọc nước, ngăn chặn mầm
bệnh trong nước chảy vào môi trường
trước khi ngấm xuống tang nước ngầm
và được sử dụng lại cho nuôi trồng thuỷ
sản trong vùng
Người nuôi cá lóc có thể sử dụng cát lọc
nước thải trước khi cho chảy vào môi
trường
Rừng phòng hộ ven biển có thể ngăn
chặn những thiệt hại vật chất cho các ao
nuôi và các vật dụng trên đó, tránh cho
nước không bị đục quá có hại cho cá

Nội hàm hệ sinh thái

2

Tổng diện tích rừng phòng hộ bờ ao nuôi
trong hệ sinh thái này không đủ lớn để
thể hiện vai trò đệm khí hậu

R5

Kiểm soát dịch hại

Nội hàm hệ sinh thái

4

Nội hàm hệ sinh thái

3

Trong khu vực nuôi trồng thuỷ sản thì
hầu hết mầm bệnh lan toả theo nước
không được xử lý và đi vào môi trường.
Với khả năng cung cấp của HST này thì
mầm bệnh được kiểm soát
Dịch vụ này có thể giúp giảm sự lây lan
của bệnh trong nuôi cá lóc

R6

Tuần hoàn chất thải /
Độc tố

R7

Bảo vệ vật chất

Nội hàm hệ sinh thái

5

R8

Kiểm soát các dòng
nước

Không có/không quan trọng

Nội hàm hệ sinh thái

0

R9

Kiểm soát các dòng
trầm tích

Không có/không quan trọng

Rừng phòng hộ ven biển không những
bảo vệ vùng nuôi trồng thuỷ sản mà còn
bảo vệ con người, tài sản và các hoạt
động kinh tế khác của HST khi gặp thiên
tai

0

Các dịch vụ hỗ trợ
S1

Tuần hoàn các bon

Không rõ

S2

Không có

S3

Quang hợp, sản xuất
nguyên sinh
Tuần hoà dinh dưỡng

S4

Hình thành đất

S5

Tuần hoàn nước

S6

Thụ phấn

RPHVB có thể giúp hình thành đất mới
phù hợp cho vùng nuôi
Nước thải trong quá trình nuôi cá lóc ở
địa bàn nghiên cứu được xả ra rừng
phòng hộ và được quay trở lại hệ thống
nước ngầm trong đụn cát
Không có

S7

Phân tán hạt giống

Không có

Không có
1
Nội hàm hệ sinh thái

3

Không có nhiều bằng chứng cho loại hình
dịch vụ này trong HST này
Nguồn nước thải từ các ao nuôi trong hệ
sinh thái không lớn nhưng sau khi thải ra
có thể cung cấp ngược trở lại cho nguồn
nước ngầm trong hệ thống

Dịch vụ văn hoá
C1

Tôn giáo-tinh thần

Không rõ

C2

Giải trí, thể thao và
du lịch sinh thái

2

Tiềm năng du lịch thì có những chưa có
các hoạt động du lịch

C3

Khoa học, đào tạo

2

Chưa có nhiều ghi chép về các hoạt động
nghiên cứu và đào tạo ở HST này mặc dù
có tiềm năng.

C4

Lịch sử/xây dựng đất
nước
Thư giãn/phục hồi
sức khoẻ
Điền kinh/cảm hứng
nghệ thuật

Hệ thống sinh thái xã hội nuôi cá nước
ngọt trên đụn cát có thể là đối tượng du
lịch sinh thái tại địa phương
HST này có thể cung cấp các thong tin về
khoa học, đào tạo cho các công động
quan tâm
Không có
Không có

0

Không có

0

C5
C6

2.4.3.

0

Hệ sinh thái xã hội Ban quản lý rừng phòng hộ trên cát Nam Quảng Bình (FPMB9)

Hệ sinh thái xã hội ban quản lý rừng phòng hộ trên cát Nam Quảng Bình (FPMB9) chiếm diện tích lớn và điển hình cho
vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình. Hệ sinh thái xã hội này phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước mặt từ nguồn nước mưa nhưng
đóng vai trò là hệ sinh thủy bảo tồn nguồn nước ngọt trên đụn cát ở dạng nước ngầm cung cấp nguồn nước chính cho các hoạt
động kinh tế xã hội và tự nhiên vùng cát duyên hải. Thông qua hệ thống rừng phòng hộ, lớp phủ thực vật trong hệ sinh thải chủ yếu
là nhóm cây rừng trồng gồm Phi lao và một số loại keo. Các loài cây này thực hiện hữu hiệu nhiệm vụ bảo vệ vật chất, duy trì chất
lượng không khí, đệm khí hậu và các dịch vụ sinh thái về gỗ củi. Bên cạnh nhóm cây rừng trồng thì trên vùng cát duyên hải là nơi
cư trú của hơn 100 loài cây cỏ bản địa sinh trưởng phát triển tốt cùng cung cấp các dịch vụ sinh thái có giá trị cho vùng cát duyên
hải.
Các can thiệp chính của hệ sinh thái xã hội rừng phòng hộ ven biển bao gồm hoạt động trồng bổ sung các loài cây bản địa
nhằm tái phục hội hệ sinh thái rừng ven biển bền vững. Các dịch vụ sinh thái chính được mô tả trong bảng 5.
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Bảng 5. Các dịch vụ hệ sinh thái chính hệ sinh thái xã hội rừng phòng hộ ven biển
STT

Các dịch vụ chính

Mô tả

Nguồn của các dịch vụ
sinh thái

Xếp
hạng4

Kiểm chứng xếp loại

Các dịch vụ cung cấp
P1

Thức ăn

Không có/không quan trọng

P2

Nước

HST đụn cát

P3

Thuốc men

Rừng phòng hộ ven biển đóng vai trò
giảm dòng chảy bề mặt và tăng dòng
chảy bổ sung nguồn nước ngầm
Chưa có dữ liệu cụ thể

P4

Sợi

Vật liệu xây dựng

Các loài thuộc chi
Avage mọc tự nhiên
rải rác trong vùng cát
ven biển và nội đồng
có thể gieo trồng nhân
tạo
Bản thân HST

4

P5

2

Hầu hết cây gỗ lớn được sử dụng cho các
mục đích thương mại và xây dựng các
công trình tạm thời.

P6

Năng lượng nước

Hệ sinh thái rừng trên đất cát phù hợp
với một số loài dứa sợi thuộc họ
Asparagaceae chi Avage mọc tự nhiên
và phát triển khá tốt trên vùng cát.
Các loài thuộc chi Avage có chứa sợi
có giá trị cao
Rừng trồng cung cấp 1 số cây gỗ cho
công việc gia đình, đó là các rừng
được giao trồng và quản lý từ các hoạt
động tỉa bớt cành
Không có/không quan trọng

P7

Năng lượng sinh khối

Tự thân Hệ sinh thái

3

Củi, chất đốt là nhu cầu cơ bản của cộng
đồng cư dân ven biển và hệ sinh thái
rừng phòng hộ ven biển là nguồn cung.

P8

Giao thông

Rừng cung cấp gỗ củi cho các hoạt
động nông hộ được giao trồng và
quản lý rừng phòng hộ
Không có

5

0

Cung cấp nguồn nước ngầm là nước ngọt
chính cho toàn bộ các hệ sinh thái vùng
cát ven biển.
Chưa có dữ liệu sử dụng cây cỏ rừng
phòng hộ ven biển làm thuốc.
Cây bản địa trên vùng cát chưa được thực
sự nghiên cứu và sử dụng, Cư dân địa
phương dung lá cây Avage sisalana ngâm
nước biển để làm sợi hoặc chỉ vá lưới.

0

Các dịch vụ điều tiết
R1

Cố định/tích luỹ cácbon

R2

Lưu giữ chất lượng
nước

R3

Bảo tồn chất lượng
không khí

R4

Rừng trồng là nơi tích luỹ carbon, hút
CO2 nhưng khôgn quan trong lắm với
người dân địa phương
Rừng trồng giúp giữ chất lượng nước
nhưng không quan trọng với HST này

0

Bản thân HST

1

Rừng trồng ngăn chặn cát bay di
chuyển và bồi lắng đất nông nghiệp,
xâm lấn của các đồi cát

Bản thân HST

4

Đệm khí hậu

Rừng trồng có thể cải thiện vi khí hậu
của vùng

Bản thân HST

3

R5

Kiểm soát dịch hại

Không rõ

0

R6

Tuần hoàn chất thải/
độc tố
Bảo vệ vật chất

Không rõ

0

R8

Kiểm soát các dòng
nước

Không có/không quan trọng

0

R9

Kiểm soát các dòng
trầm tích

Không có/không quan trọng

0

R7

Rừng phòng hộ có thể ngăn chặn hư
hại vật chất cho các cộng đồng ven
biển do bão và gió to

Bản thân HST

4

Chưa có dữ liệu tính lượng cố định cácbon nhưng rõ ràng rừng có khả năng tích
lũy các-bon.
Nguồn nước ngọt hiện đang sử dụng cho
cộng đồng cư dân và các hệ sinh thái xã
hội khác tại địa phương.
Rừng phòng hộ đóng vai trò quan trọng
trong việc cố định CO2 thông qua quá
trình quang hợp và thải O2 làm bảo tồn
chất lượng không khí. Rừng còn có khả
năng giảm tác động của bụi cát trong
không khí.
Với diện tích lớn thì rừng phòng hộ có
thể thay đổi vi khí hậu của HST này và các
HST gần đó. Rừng nguyên sinh có dich vụ
này tốt hơn, rừng hiện tại thì cũng có
nhưng ít hơn.

Rừng phòng hộ không những bảo vệ nuôi
trồng thuỷ sản mà còn bảo vệ người dân,
tài sản và các hoạt động kinh tế khác
trong và ngoài HST do các thiên tai. Rừng
nguyên sinh thì có khả năng bảo vệ tốt
hơn nhiều rừng hiện tại.

Các dịch vụ hỗ trợ

4

S1

Tuần hoàn các bon

Không rõ

0

S2

Không có

0

S3

Quang hợp, sản xuất
nguyên sinh
Tuần hoà dinh dưỡng

Không có

0

S4

Hình thành đất

Không có/không quan trọng

0

Xếp hạng từ 0- 5 cho các mức “không quan trọng” đến mức ”rất quan trọng”
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STT

Các dịch vụ chính

Nguồn của các dịch vụ
sinh thái

Mô tả

Xếp
hạng4
0

S5

Tuần hoàn nước

Không có/không quan trọng

S6

Thụ phấn

Không rõ

0

S7

Phân tán hạt giống

Không rõ

0

Kiểm chứng xếp loại

Các dịch vụ văn hoá
C1

Tôn giáo-tinh thần

Không rõ

0

C2

Giải trí, thể thao và du
lịch sinh thái

1

Con nhiều hạn chế

C3

Khoa học, đào tạo

RPH có thể thu hút khách du lịch đến
thăm làm tang thu nhập cho người
dân địa phương từ các dịch vụ du lịch
HST này có thể tạo điều kiện cho các
hoạt động nghiên cứu và đào tạo

2

Hiện tại vẫn chưa có nhiều hoạt động
nghiên cứu và đào tạo được ghi nhân tại
HST này mặc dù có nhiều tiềm năng.

C4

Lịch sử/xây dựng đất
nước
Thư giãn/phục hồi
sức khoẻ
Điền kinh/cảm hứng
nghệ thuật

Không có

0

Không có

0

Không có

0

C5
C6

2.4.4.

Hệ sinh thái xã hội đánh bắt hải sản gần bờ (10a)

Hệ sinh thái xã hội đánh bắt hải sản gần bờ (10a) cung cấp nguồn lợi hải sản chính cho cộng đồng cư dân địa phương. Sản
lượng và độ đa dạng hải sản trong hệ sinh thái xã hội đánh bắt thủy sản ven bờ hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng nước biển
địa phương. Hệ sinh thái cũng tiếp nhận lượng lớn CO2 hòa tan trong nước biển. Tuy nhiên đây cũng chính là nguyên nhân gây
hiện tượng chua hóa nước biển tác động nghiêm trọng đến đời sống các sinh vật thủy sinh và rừng ngập mặn ven bờ. Hệ sinh thái
xã hội đánh bắt thủy sản gần bờ cung cấp sự quay vòng nước thải và dịch vụ về giải độc môi trường nhưng cũng có thể bị quá tải
khi tiếp nhận dòng thải lớn vượt ngưỡng sức chứa môi trường gây hiện tượng tai biến môi trường. Trong trường hợp vượt
ngưỡng và tai biến môi trường sẽ xảy ra hiện tượng suy thoái hệ sinh thái gây biến động tổng thể toàn bộ hệ thống.
Các can thiệp chính trong hệ sinh thái xã hội đánh bắt thủy sản gần bờ là cải thiện chế độ quản lý đánh cá thông qua sự
quản lý có sự tham gia của cộng đồng theo các quy ước chung về hạn chế số lượng tàu cá đánh bắt phù hợp với dung lượng hệ
thống.
Bảng 6. Dịch vụ sinh thái hệ sinh thái xã hội đánh bắt hải sản gần bờ
STT

Các dịch vụ chính

Mô tả

Nguồn của các dịch
vụ sinh thái

Xếp
hạng5

Kiểm chứng xếp loại

Các dịch vụ cung cấp
P1

Thức ăn

Một phần hải sản đánh bắt được sử
dụng trong sinh hoạt gia đình và
phần còn lại bán ngoài thì trường

Bản thân HST

5

P2

Nước

Không có/không quan trọng

0

P3

Thuốc men

Không có/không quan trọng

0

P4

Sợi

Không có/không quan trọng

0

P5

Vật liệu xây dựng

Không có/không quan trọng

0

P6

Năng lượng nước

Không có/không quan trọng

0

P7

Năng lượng sinh khối

Không có/không quan trọng

0

P8

Giao thông

Các hoạt động đánh bắt không thể
tách rời giao thông đường thuỷ

Bản thân HST

5

Tôm, cá, cua và các loại hai mảnh là nguồn lợi
rất quan trọng cho không những người dân
ở đây mà còn với cả các cộng đồng khác
trong cả nước.

Các dịch vụ điều tiết
R1

Cố định/tích luỹ cácbon

Lượng rất lớn CO2 hoà tan trong
nước biển

Bản thân HST

5

R2

Lưu giữ chất lượng
nước

Chất lượng nước là yếu tố quan
trong quy định tốc độ tăng của sản
lượng cá tiềm năng sẵn có cho
người dân đánh bắt

Bản thân HST

5

5

Tăng hàm lượng các-bon trong nước biển tạo
môi trường axit và tác động bất lợi đến các
loại hải sản như cua, tôm, nhuyễn thể và các
rặng san hô.
Dịch vụ này rất quan trong cho HST này.

Xếp hạng từ 0-5 cho mức “không quan trọng” đến “rất quan trọng”
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Không có/không quan trọng

R4

Bảo tồn chất lượng
không khí
Đệm khí hậu

Xếp
hạng5
0

Không có/không quan trọng

0

R5

Kiểm soát dịch hại

Không có/không quan trọng

0

R6

Tuần hoàn chất thải /
độc tố

Tất cả các loại chất thải tại chỗ,
công nghiệp và thương mại đều đổ
ra biển

4

R7

Bảo vệ vật chất

0

R8

Kiểm soát các dòng
nước

R9

Kiểm soát các dòng
trầm tích

Dòng vật chất trong hệ sinh thái xã
hội đánh bắt ven bờ là hệ thống kín
trong đó có sự chuyển đổi qua lại
giữa các thành phần cấu trúc
Hệ thống dòng nước ở hệ sinh thái
xã hội đánh bắt ven bờ khá phức
tạp do sự tác động của dòng hải lưu
theo 2 mùa chính và động lực dòng
chảy bờ biển
Hệ thống và dòng trầm tích của hệ
sinh thái đánh bắt ven bờ không
lớn như vùng cửa sông nhưng cũng
đóng vai trò đáng kể trong quá
trình kiến tạo bờ biển

STT

Các dịch vụ chính

R3

Mô tả

Nguồn của các dịch
vụ sinh thái

Kiểm chứng xếp loại

Đôi khi mức độ ô nhiễm cao xảy ra rất nhanh
trong một phạm vi nhất định làm cho hệ
thống không thể ứng phó kịp và sẽ xảy ra sự
cố nguy hại như cá chết hàng loạt.
Chưa có nghiên cứu hữu hiệu về dòng vật
chất cũng như chu trình vật chất trong hệ
sinh thái xã hội đánh bắt ven bờ.

0

Chưa có nghiên cứu hoặc tài liệu hữu hiệu
liên quan đến kiểm soát dòng nước biển
trong hệ sinh thái đánh bắt ven bờ ở địa bàn
nghiên cứu.

2

Chưa có kết quả nghiên cứu hữu hiệu về quá
trình trầm tích và kiến tạo đáy nền và bờ
biển.

Hệ tuần hoàn các-bon thông qua quá trình
quang tổng hợp và chu trình các-bon trong
hệ sinh thái chưa được nghiên cứu và tư liệu
hóa.
Chưa có nghiên cứu hữu hiệu về thành phần
cấu trúc và phân bố khu hệ thực vật và tảo
biển tại địa bàn nghiên cứu.

Các dịch vụ hỗ trợ
S1

Tuần hoàn các bon

Hệ sinh thái đánh bắt ven bờ trên
nền tảng hệ sinh thái biển có hệ
tuần hoàn các-bon hoàn chỉnh

2

S2

Quang hợp, sản xuất
nguyên sinh

0

S3

Tuần hoà dinh dưỡng

S4

Hình thành đất

Hệ thảm thực vật thủy sinh đóng
vai trò quan trọng trong việc thực
hiện quang tổng hợp sản xuất
nguyên sinh
Chu trình tuần hoàn dinh dưỡng
gắn liền với chu trình trao đổi chất
và bảo toàn vật chất tồn tại trong hệ
sinh thái xã hội đánh bắt ven bờ
Không có/không quan trọng

S5

Tuần hoàn nước

Không có/không quan trọng

0

S6

Thụ phấn

Không có/không quan trọng

0

S7

Phân tán hạt giống

Không có/không quan trọng

0

0

0

Chưa có nghiên cứu chi tiết về tuần hoàn
dinh dưỡng trong hệ thống.

0

Các dịch vụ văn hoá
C1

Tôn giáo-tinh thần

Không rõ

C2

Giải trí, thể thao và du
lịch sinh thái

Cộng đồng ven biển có thể thu lợi
nhuận từ khách du lịch đến thăm

C3

Khoa học, đào tạo

C4

Lịch sử/xây dựng đất
nước

C5

Thư giãn/phục hồi sức
khoẻ

C6

Điền kinh/cảm hứng
nghệ thuật

Hệ sinh thái xã hội phức hợp đánh
bắt ven bờ là nguồn tri thức và đối
tượng nghiên cứu đa ngành
Lịch sử xây dựng và phát triển hệ
sinh thái xã hội đã tồn tại tạo nên
mối tương tác đa chiều tạo thành
thể thống nhất mang tính đặc thù
Nền văn hóa địa phương kết hợp
với tài nguyên biển là nguồn vốn
lớn cho thư giản, phục hồi sức khỏe
Biển là nguồn cảm hứng cho rất
nhiều nghệ sĩ

2.5.

Đặc điểm kinh tế và các sinh kế

Bản thân HST

1

0

0

0

Hệ thống du lịch và thông tin du lịch cũng
như giải trí tại địa phương chưa được tư liệu
hóa và xây dựng thành cơ sở dữ liệu để phục
vụ ngành du lich
Chưa có kế hoạch hoặc xây dựng nguồn dữ
liệu bền vững cho đào tạo. Đây chính là tiềm
năng của nghiên cứu khoa học
Chưa có tư liệu hóa nguồn dữ liệu dồi dào
của địa phương

Chưa có hoạt động, điều kiện cần và đủ để tổ
chức khu thư giản, nghĩ dưỡng có hệ thống

1

Kết quả điều tra tại thôn Tân Hải về các sinh kế chính của cộng đồng cư dân địa phương bao gồm:
-

Đánh bắt hải sản chủ yếu là gần bờ;
Nhóm dịch vụ hậu cần nghề cá bao gồm sửa chữa ngư cụ, thuyền, dịch vụ xử lý sơ chế phân loại hải sản;
Nuôi trồng thuỷ sản (cá lóc và tôm thẻ chân trắng);
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-

Trồng hoa màu (chủ yếu là khoai lang trên cát);
Chăn nuôi (bò, lợn, gia cầm);
Các dịch vụ buôn sĩ bán lẻ hải sản;
Dịch vụ chế biến hải sản;
Nghề trồng rừng và cây phân tán trên đất rừng phòng hộ.

Kết quả điều tra các nhóm người hiểu biết ở các độ tuổi và giới tính độc lập khác nhau đã chỉ được mối quan hệ mật thiết
của sinh kế cộng đồng cư dân địa phương. Nguồn tài nguyên cơ sở để xây dựng hệ thống sinh kế là hải sản ven bờ nên nhóm sinh
kế chính do nam giới đảm nhiệm là đánh cá vùng lộng. Hoạt động đánh cá thực hiện hàng ngày với sự hỗ trợ của nhóm sinh kế
ngư nghiệp bổ trợ là nhóm nghề tiêu thụ, chế biến, vận chuyển ngư hải sản cũng như dịch vụ cung ứng ngư lưới và hàng hóa dịch
vụ đánh bắt hàng ngày. Nhóm sinh kế ngư nghiệp bổ trợ do phụ nữ đảm nhiệm thực hiện các hoạt động từ vận chuyển hải sản từ
thuyền vào đất liền, phân loại, định giá, tiêu thụ và chế biến. Kết quả điều tra cũng cho thấy tổng tỉ trọng các nguồn thu địa
phương từ nhóm ngành nghề đánh bắt thủy sản là 60% trong năm 2015.
Với đặc thù là đất cát có độ phì thấp nên phần lớn đất đai được sử dụng cho việc duy trì rừng phòng hộ ven biển. Nghề
trồng rừng và quản lý rừng phòng hộ ven biển có thể được xem là sinh kế cho người dân địa phương. Một phần đất đai được sử
dụng cho nghề nuôi trồng thủy sản đặc thù ở địa phương là nuôi thủy sản trên đất cát.
Song song với nghề đánh bắt vốn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và tài nguyên thiên nhiên biển do nam giới đảm nhiệm thì
việc nuôi trồng thủy sản được xem như là nguồn kinh tế phụ bổ sung nguồn thu nhập của đơn vị cấp hộ gia đình nhưng mang
tính ổn định hơn. Thôn Tân Hải có 2 nghề liên quan nuôi thủy sản trên cát là nuôi cá lóc do phần lớn người dân địa phương thực
hiện và nuôi tôm trên cát do một số công ty đầu tư từ bên ngoài hệ thống thực hiện.
Canh tác nông nghiệp trong đó trồng khoai lang hay canh tác rau màu trên cát sử dụng nguồn tài nguyên đất cát vốn khó
khăn về nước tưới và nghèo dinh dưỡng nhưng cũng góp phần làm ổn định nguồn thu cho cư dân địa phương. Theo thống kê của
UBND xã Ngư Thủy Bắc thì tỉ lệ nguồn thu từ canh tác trên đất liền bao gồm nông lâm nghiệp đóng góp nguồn thu cho địa
phương lên đến 20% cũng trong năm 2015.
Điểm đặc biệt là giữa các nhóm nghề có sự tương hỗ đặc biệt thành một hệ thống, khi một trong những nhóm nghề chịu
ảnh hưởng sẽ làm cả hệ thống bị ảnh hưởng và gây ra những biến động trong nguồn thu nhập cho toàn bộ cộng đồng. Hệ thống
sinh thái xã hội phức hợp vùng cát ven biển có khuynh hướng mở với nguồn thu cho cộng đồng địa phương gắn liền với nguồn
thu từ phía ngoài hệ thống. Nguồn thu từ các hoạt động lao động của người trẻ trong cộng đồng với thị trường lao động lớn đã
đóng góp nguồn thu chung đến 20% tổng nguồn thu chung địa phương (UBND xã Ngư Thủy Bắc, 2015). Bảng 7 tổng hợp các loại
hình sinh kế chính tại địa bàn nghiên cứu trọng điểm là thôn Tân Hải.
Bảng 7. Các loại hình sinh kế chính thôn Tân Hải
Loại hình sinh kế

Mô tả

Mức độ phụ thuộc vào hệ sinh thái

Xu hướng

Đánh cá lộng

Nghề đánh cá lộng do nam giới phụ trách chiếm
34% tổng dân cư thôn Tân Hải.
Đánh các loại thủy hải sản theo lịch thời vụ trong
năm.

Nghề biển đánh bắt thủy hải sản
phụ thuộc nhiều vào chất lượng
nước, môi trường biển và biến động
thời tiết, biến đổi khí hậu làm thay
đổi nguồn thu và biến động sinh kế.

Tai biến môi trường biển gây tác động
mạnh đến thị trường và nguồn lợi
thủy sản

Chế biến hải sản

Nghề chế biến hải sản là nghề truyền thống do
phụ nữ ngư dân đảm nhiệm.
Các loại cá biển trong mùa vụ chính được chế
biến thành sản phẩm có giá trị cao hơn như
mắm, cá mực tôm khô.

Phụ thuộc vào hoạt động đánh bắt
hải sản.

Tai biến môi trường biển gây tác động
vào thị trường và nguồn nguyên liệu
chế biến.

Dịch vụ ngư nghiệp

Dịch vụ ngư nghiệp bao gồm các nhóm nghề
cung cấp, sửa chữa ngư lưới cho các thuyền đánh
cá, từ năm 2010, ngư lưới cụ bao gồm hệ thống
năng lượng phát điện, đèn pha, thiết bị dò cá và
máy định vị hệ thống địa lý (GPS).
Dịch vụ ngư nghiệp còn liên quan đến hệ thống
cung cấp các dịch vụ hậu cần tạp hóa phục vụ
ngư dân trên biển.

Phụ thuộc vào lượng thuyền đánh
cá và môi trường biển

Tai biến môi trường biển và diễn biến
thời tiết thất thường tác động tiêu cực
đến nguồn nguyên liệu và thị trường
sản phẩm.

Nuôi cá lóc

Nghề nuôi cá lóc không phải là nghề truyền
thống nhưng có tác động mạnh đến sinh kế cư
dân địa phương và do phụ nữ là đối tượng nuôi
và chăm sóc.
Hơn 300 ao cá lóc được phát triển tại thôn Tân
Hải là sản phẩm phụ của sinh kế đánh bắt hải sản
địa phương.

Phụ thuộc vào mực nước ngầm và
điều kiện khí hậu.
Phụ thuộc nguồn thức ăn quan
trọng là cá biển.

Sản phẩm cá lóc sinh thái do được
nuôi bằng nguồn nguyên liệu sinh thái
địa phương là thương hiệu đặc biệt
sản phẩm cá nước ngọt bên cạnh
nguồn hải sản truyền thống.
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Loại hình sinh kế

Mô tả

Mức độ phụ thuộc vào hệ sinh thái

Xu hướng

Trồng khoai lang

Trồng một vụ trong năm, từ tháng 1 đến tháng 4.
Đầu vào cho 500m2: giống 750.000đồng, công lao
động 10 ngày bao gồm cày đất, lên luống, bón
phân và trồng, che phủ luống chống hạn.
Đầu ra cho 500m2: 350kg củ tươi ở điều kiện
bình thường, giảm còn 100-150kg nếu hạn nặng;
thân lá làm thức ăn gia súc (lợn và bò)
Khoảng 70% lượng củ được dùng để ăn, phần
còn lại bán và sấy khô. Giá bán củ tươi là
5.000đ/kg và khô là 20.000/kg (tỷ lệ 6 kg tươi
cho 1 kg khô).
Hầu hết người dân trồng khoai lang theo kinh
nghiệm từ lâu đời, chưa được hướng dẫn kỹ
thuật. Theo người dân thì nếu được tập huấn kỹ
thuật trồng và chăm sóc thì năng suất sẽ tăng lên.

Khoai lang là nguồn lương thực có
nhu cầu cao thứ hai sau gạo, tuy
nhiên do điều kiện hạn hán gia tăng
làm giảm năng suất đáng kể. Ngoài
ra sâu hại khoai cũng ảnh hưởng
đến năng suất.
Người trồng chưa có biện pháp hữu
hiệu nào để khắc phục ngoài che
phủ luống trong những ngày hạn,
nhưng rất hạn chế.

Diện tích ngày càng giảm do hạn nên
chuyển đổi sang nuôi cá lóc.

Kinh doanh thủy sản
nhỏ lẻ (thu mua từ
người đánh bắt và
mang đi các chợ nhỏ
bán)

Các loại cá (cá nục, cam, thu, chim, bạc má...) và
mực.
Cá được xếp vào các thùng xốp vận chuyển bằng
xe máy đi bán tại chợ trung tâm huyện. Trung
bình một người bán được từ 20-60kg cá, sẽ thu
được 60.000-100.000 đồng lãi ròng (có ngày chỉ
có khoảng 20.000 đồng). Nếu bán không hết ở
chợ thì bán lại cho cơ sở nuôi cá lóc. Cá chỉ được
ướp đá, không có chất bảo quản nào.
Nghề nuôi lợn gà trong gia đình được xem là
nghề mang tính truyền thống của cư dân nông
thôn Việt Nam. Lợn gà được chăn nuôi với nhiều
mục đích ngoài nhu cầu mưu cầu nguồn thu
chính cho nông hộ. Nguồn thức ăn lợn gà ở thôn
Tân Hải thường có nguồn gốc từ phế phụ phẩm
hải sản hàng ngày nên chi phí chăn nuôi thấp
hơn so với chăn nuôi bằng cám công nghiệp. Tuy
nhiên, trong thời gian gần đây, số hộ gia đình
nuôi lợn trong nhà có khuynh hướng giảm do có
nhiều ưu tiên khác nhằm nâng cao thu nhập
nông hộ và sử dụng lao động nhàn rỗi.

Người buôn phụ thuộc rất nhiều
vào ngư trường, nếu có sự cố về
biển thì hoạt động kinh doanh này
sẽ bị hạn chế rất nhiều.

Loại hình kinh doanh nhỏ lẻ này ngày
càng khó khăn hơn do người mua
không thường xuyên, và giá rẻ hơn
nếu lượng sản phẩm bán ra nhiều hơn.
Người dân có nguyện vọng xây dựng
cơ sở chế biến sản phẩm khô.

Nhằm giảm chi phí chăn nuôi và
tăng lợi nhuận ở cấp nông hộ thì
nguồn thức ăn là phế phụ phẩm hải
sản và các loại rau cỏ trồng trên đất
cát là nguồn thức ăn quan trọng
bên cạnh thức ăn công nghiệp. Hệ
sinh thái đóng góp tỉ trọng khá lớn
vào tổng nguồn thu này.

Tai biến môi trường và biến đổi khí
hậu có thể ảnh hưởng đến nguồn đánh
bắt hải sản ven bờ làm giảm nguồn
thức ăn giá rẻ buộc nông hộ sử dụng
nguồn thức ăn công nghiệp làm ảnh
hưởng đến giá thành và tính cạnh
tranh.

Đi 3 lần/tháng với khoảng 30kg khoai sấy khô,
5kg cá khô và 10 kg ruốc. Tiền lãi thu được
khoảng 200.000đồng/đợt.
Thu mua tại thôn Tân Hải và các thôn trong xã, đi
bán ở chợ Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), thành
phố Đồng Hới, huyện miền núi Minh Hóa và
Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) và tỉnh Quảng Trị.
Phương tiện đi lại là đi xe công cộng.
Đây là hoạt động tự phát của người dân, không
có bất kỳ hướng dẫn, định hướng, hỗ trợ kỹ
thuật. Tuy nhiên, hội người cao tuổi có chính
sách cho vay vốn kinh doanh, số vốn là 1 triệu
đồng, lãi suất là 1% tháng).
Thu mua hàng ngày tại thôn Tân Hải và các thôn
trong xã, và cứ 10 ngày mang ra thị trấn huyện
bán. Phương tiện là xe máy kéo.
Thu nhập khoảng 500.000 đồng/tháng.
Đây là hoạt động hoàn toàn tự phát, không có bất
kỳ hỗ trợ nào. Hộ tham gia loại hình này có thể
mượn tiền từ hàng xóm hoặc người thân.

Phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên
liệu và đặc biệt là thị trường tiêu
thụ sản phẩm.

Chỉ bán được quy mô nhỏ lẻ, thị
trường không ổn định, người bán phải
tự tìm các chợ khác để bán sản phẩm.

Hoàn toàn ít phụ thuộc vào hệ sinh
thái.

Quy mô nhỏ lẻ và giá cả thay đổi.

Rừng phòng hộ thôn Tân Hải do xã quản lý và
được giao quản lý bảo vệ cho thôn.
Hiện trạng rừng phòng hộ chưa thể hiện được
chức năng phòng hộ do độ che phủ thấp, loài cây
tham gia cấu trúc rừng phòng hộ đơn giản.
Diện tích đất trống chưa được quan tâm quản lý
và phát triển rừng hoặc duy trì thảm thực vật
bản địa.

Phụ thuộc tương hỗ nguồn nước,
điều kiện thời tiết và độ sâu tầng
nước ngầm.

Trồng rừng, chăm sóc rừng phòng hộ
ven biển với loài cây bản địa là các loài
cây chủ đạo là nguồn sinh kế đáng kể
cho cộng đồng cư dân thông qua việc
sử dụng hiệu quả việc phát triển thị
trường cho đặc sản địa phương.

Chăn nuôi lợn, gia
cầm

Kinh doanh hàng hóa
khô (ruốc, cá khô,
khoai sấy khô)

Thu mua ve chai

Trổng rừng phòng
hộ

Bảng 7 liệt kê và phân tích các loại sinh kế của cộng đồng cư dân địa bàn nghiên cứu thôn Tân Hải xã Ngư Thủy Bắc. Tuy
nhiên tỉ lệ lao động chính thực hiện sinh kế như là nguồn thu chính hoàn toàn khác nhau. Kết quả điều tra cũng cho thấy rõ hơn
90% lao động chính của thôn thực hiện nhóm sinh kế đánh bắt hải sản và dịch vụ nghề cá, nuôi cá lóc trên đất cát, trồng trọt cây
rau màu, chăn nuôi lợn gà gia súc và trồng rừng phòng hộ.
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2.5.1.

Sinh kế đánh bắt hải sản và dịch vụ nghề cá

Nghề đi biển là nghề chính của cộng đồng dân cư thôn Tân Hải. Hầu hết các gia đình cư dân trong thôn đều có người đi
biển. Do đánh bắt gần bờ nên nhìn chung người dân thôn Tân Hải đi biển khá thường xuyên và thường tổ chức đánh bắt lớn vào
các vụ cá nổi theo mùa. Vùng lộng (ven bờ) của thôn Tân Hải được tính từ bờ biển đến khoảng 20 hải lý có 3 dãy rặn san hô và cỏ
biển song song nhưng không liên tục ở các độ sau 8 sải, 10 sải và 14 sải. Các ngư dân địa phương thường tự hào với nguồn cá đáy
hay còn gọi là cá rạn ở địa phương. Nhiều loài cá, tôm, mực, ốc … có giá trị kinh tế cao và có thể đánh bắt quanh năm từ các vùng
rạn san hô này. Kết quả điều tra cho thầy cư dân địa phương đánh bắt trên 30 loài cá tôm ốc vùng rạn san hô. Trước năm 1986,
khi chưa có máy dò sóng sonar người dân đánh bắt chỉ bằng kinh nghiệm. Các loài cá vùng rạn khó đánh bắt do không thể dùng
lưới mà chỉ dùng phương pháp câu nên năng suất không cao. Với phương tiện ngày càng hiện đại, ngư dân thường biết được vị
trí chính xác các bãi rạn nên thả lưới dọc bãi rạn tránh hư hỏng ngư cụ nhưng có năng suất cao. Ngoài các rạn vùng đáy thì cá nổi
theo mùa và dòng hải lưu hàng năm cũng mang lại nhiều nguồn lợi quan trọng. Đây cũng chính điểm phát lộ quan trọng về sự
biến đổi của khí hậu địa phương. Theo các ngư phủ lâu năm thì mùa các nổi hàng năm có khuynh hướng về sớm hơn. Đặc biệt,
ngay từ cuối tháng 2 đầu tháng 3, ngư dân đã có thể đánh bắt được nhiều cá cơm, cá trích, cá chim, cá hố. Cá khoai vốn đến muộn
hơn gần nữa tháng so với mấy chúc năm trước. Như vậy, trong điều kiện không có bão bất ngờ thì người dân địa phương có thể
đánh cá gần như quanh năm các loài cá có giá trị cao như cá mú gai, các mú trơn, cá bớp, cá căn, cá ong … và nhiều loài cá có giá
trị thấp nhưng sản lượng cao như cá lẹp, cá sơn.
Do đặc điểm địa mạo của vùng cát ven biển là vùng bãi ngang, đối mặt trực tiếp với biển nhưng không có cửa sông nên
không thể tạo được bến cảng nước sâu. Nghề biển của cư dân địa phương chủ yếu dựa vào ngư cụ kích thước nhỏ từ 8 - 45 CV
dành cho thuyền có trọng tải 2 tấn, đánh bắt vùng lộng gần bờ (dưới 20 hải lý), quy mô nhỏ. Sản phẩm đánh bắt quanh năm chủ
yếu là nhóm hải sản sinh sống ở tầng đáy, bãi rong và rặn san hô và nhóm hải sản tầng mặt nước theo các dòng hải lưu từ biển
vào bờ theo mùa.
Trong năm 2015, tổng đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản đạt 1541 tấn, trong đó đánh bắt cá các loại đạt 1095 tấn, mực 95
tấn, các loài các khác 109 tấn, tôm 2 tấn, về nuôi trồng thuỷ sản từ cá ao, hồ là 210 tấn, tôm thẻ chân trắng là 71 tấn. Tổng giá trị
của ngư nghiệp năm 2015 toàn xã đạt trên 43 tỷ đồng.
Khi phân tích nhóm sinh kế địa phương trong hệ thống sinh thái xã hội vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình, nghề đánh bắt
hải sản (nghề đi biển) là trung tâm của mọi hoạt động sinh kế khác. Sự biến động của sinh kế đánh bắt hải sản do tai biến môi
trường và biến đổi khí hậu sẽ biến động bất hồi quy của toàn bộ hệ thống sinh thái xã hội trong thôn.
Thôn Tân Hải có nghề đánh bắt hải sản từ lâu đời, đời này nối tiếp đời kia, dựa vào biển để mưu sinh. Với người dân thôn
Tân Hải, biển không chỉ là nơi gắn bó nghề nghiệp mà còn là hồn cốt của cộng đồng cư dân. Thôn Tân Hải có khoảng 100 thuyền,
mỗi thuyền có công suất phần lớn là 24 CV đủ sức cho ngư dân đánh bắt gần bờ thường gọi là vùng lộng (trong khoảng 8 hải lý)
và có thể vươn ra xa hơn (15 – 20 hải lý, ngoài 20 hải lý được cho là vùng khơi).
Ba mươi năm trước (1986), toàn thôn Tân Hải chỉ có khoảng 50 thuyền nhỏ (công suất 8 – 15 CV), thuyền thúng và
thuyền chèo bằng sức người. Công nghệ đánh bắt lúc đó còn lạc hậu, chủ yếu dựa vào tự nhiên. Đến những năm 2000, công nghệ
đánh bắt được cải tiến bước đầu với sự xuất hiện của những dàn đèn cao áp, dụ những sinh vật biển đến, tăng cơ hội đánh bắt
cho ngư dân địa phương. Trong những năm 2007 – 2010, sự ra đời và ứng dụng của máy dò sử dụng sóng Radar và siêu âm đã
giúp sức ngư dân hữu hiệu hơn trong việc tìm ra những đàn cá. Hiện nay cả thôn Tân Hải có 10 nhóm đi biển, mỗi nhóm có
khoảng 10 thuyền đi cùng nhau ra khơi bám biển.
Để đánh bắt gần bờ, ngư dân thường dùng lưới đèn để đánh bắt các loài cá khơi vào lộng theo mùa. Nghề câu mực và
đánh bắt các loại cá đáy sống ở hệ thống rạn san hô và bãi rong cố định được tiến hành quanh năm trong phạm vi 8 hải lý, trừ khi
biển động hoặc thời điểm sáng trăng (băng trăng). Thời gian băng trăng kéo dài khoảng 6 ngày từ 11 đến 17 hàng tháng âm lịch,
khi trăng sáng nên việc đánh bắt bằng đèn ít tác dụng. Thời gian băng trăng hàng tháng này được coi là ngày nghỉ để sửa chữa
ngư cụ của ngư dân. Tuy nhiên trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, ngư dân có thể áp dụng phương thức đánh bắt xa bờ hơn
(15 đến 20 hải lý) sử dụng lưới rê nhằm đánh bắt các loài cá có giá trị cao hơn như cá thu, cá ngừ, cá cam, cá chim, cá cờ là nhóm
các loài cá khơi vào vùng lộng tìm thức ăn theo dòng nước lạnh từ hướng Bắc chảy về Nam. Lịch thời vụ sinh kế chính đánh bắt
hải sản được trình bày ở bảng 8.
Bảng 8. Lịch thời vụ các hoạt động sinh kế chính thôn Tân Hải
Tháng (dương lịch)
Sinh kế
1
Đánh bắt thuỷ sản

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nuôi trồng thuỷ sản (cá lóc và
tôm thẻ chân trắng)

11

12

Trồng khoai lang dẻo

x

x

x

x
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Ghi chú: x là những tháng có thực hiện hoạt động nhưng ít hơn; xxx là những tháng tập trung nhiều vào hoạt động đó
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Do đặc điểm của xã Ngư Thuỷ Bắc là xã bãi ngang nên thôn Tân Hải có bãi neo đậu thuyền gọi là “Bãi Xe” thuận tiện
cho việc vận chuyển hải sản đánh bắt được lên bờ và đưa đến các chợ. Các ngư dân thường chuẩn bị cho những chuyến đi
biển và xuất phát lúc 3h – 4h chiều với các nhóm thuyền, mỗi thuyền có 3 – 4 người chuyên môn hoá theo các công việc phục
vụ cho việc đánh bắt hải sản cách bờ trong phạm vi 8 đến 15 hay 20 hải lý, và họ sẽ trở về vào lúc 5 – 6h sáng. Mỗi chuyến đi
sẽ tiêu hao khoảng 20 lít dầu và chi phí trung bình cho mỗi chuyến đi khoảng 800.000 đến 1.200.000 đồng
Các loài đánh bắt được theo mùa với các nhóm cá khác nhau. Tuỳ thuộc vào tình hình thời tiết và may mắn, mỗi
thuyền có thể mang về thu nhập mỗi ngày là 500.000 – 1.000.000 – 10.000.000 đ, khi lỗ, khi lãi nhưng nói chung là có lãi.
Kết quả điều tra đối tượng đánh bắt cho thấy hải sản đánh bắt được của cư dân Tân Hải rất đa dạng về loài và phong
phú về chủng loại. Tùy theo đối tượng đánh bắt và sản phẩm đánh bắt chúng tôi chia thành hai nhóm chính. Nhóm cá đánh
bắt thường xuyên trong năm và nhóm cá đánh bắt theo thời vụ. So với lịch thời vụ ở bảng 8, thời vụ chính đánh bắt vào tháng
3 đến tháng 8 hàng năm nhưng các tháng còn lại trong năm tùy theo điều kiện thời tiết không có mưa bão lớn thì người dân
vẫn đánh bắt nhóm cá rạn (sống ở rạn san hô), nhóm cá sống ngay tại vùng rạn địa phương và có giá trị kinh tế rất cao nhưng
năng suất không lớn như cá khơi.
Ngư dân địa phương đã nhận thấy có sự biến đổi khí hậu. Người dân địa phương cho biết là so với 10 năm trước, thời
tiết sang xuân đến sớm hơn, mùa khô hạn cũng kéo dài hơn. Với ngư dân đánh bắt hải sản, mùa khô hạn ít có tác động thậm
chí có lợi cho họ vì thời gian đánh bắt dài hơn và sản phẩm được chế biến tốt hơn. Tuy nhiên tập quán và thời điểm đánh bắt
cũng đã có dấu hiệu sớm hơn. Mùa cá nam nói chung dành cho nhóm cá khơi vào lộng hàng năm theo dòng hải lưu mang theo
nhiều loài cá đặc biệt là cá trích đến sớm hơn mọi năm. Những năm gần đây, ngư dân vùng lộng đánh bắt và trúng lớn với
tôm biển, sứa biển thường đánh bắt vào tháng 4 cũng đã đến sớm hơn vào tháng 3 âm lịch hàng năm tại Tân Hải. Mùa đánh
bắt sớm hơn thích hợp với biến đổi khí hậu làm hệ thống sinh kế hậu cần nghề đánh bắt hải sản cũng chuyển theo cho phù
hợp. Nghề nuôi cá Lóc ở Tân Hải đã chuyển sớm hơn 1 tháng trong mấy năm qua cũng vì lý do này.
Kết quả điều tra đã thu được danh mục các loài hải sản kinh tế (xem phụ lục) chỉ rõ tính đa dạng phong phú của nhóm hải
sản địa phương. Đây chính là cơ sở quan trọng để xác định sinh kế đánh bắt hải sản vùng lộng là sinh kế trọng tâm của nhóm sinh
kế vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình.
Dịch vụ nghề cá khi đánh bắt hải sản đóng vai trò trung tâm sẽ chịu tác động bất thường theo nguồn nguyên liệu chính là
cá biển. Dịch vụ nghề cá khá đa dạng bắt đầu từ khâu sản xuất đến khâu bao tiêu sản phẩm.
Dịch vụ ngư lưới cụ và hàng hóa cho thuyền đánh bắt hoạt động thường xuyên theo mùa khai thác. Khác với 10 năm
trước, ghe đánh các dưới 20 CV đánh cá theo kinh nghiệm và ít ngư cụ thì ngày nay trang thiết bị đã tăng lên với thiết bị chiếu
sáng và máy dò sâu, tầm ngư. Hệ thống lưới đánh bắt vì thế mà tăng lên về kích thước và trọng lượng phù hợp với thuyền có mã
lực cao hơn. Kết quả điều tra cho thấy chi phí sản xuất và sửa chữa hàng năm của ngư cụ được chi trả từ lợi nhuận đánh bắt cá
theo mùa. Khoảng 40% tổng thu nhập được tái đầu tư vào trang thiết bị (đồ nghề) bao gồm sửa chữa, nâng cấp và mua sắm mới
ngư cụ. Với thiết bị mạnh hơn, hiện đại hơn thì cơ hội đánh bắt cao hơn.
Dịch vụ hỗ trợ đánh bắt cá ven bờ cũng bao gồm nhóm dịch vụ tạp hóa bao gồm nước đá, lương thực thực phẩm cho ngư
phủ trong các chuyến đi. Nhóm dịch vụ này gồm nhiều hạng mục cung cấp cho từng loại thuyền có nhu cầu đánh bắt khác nhau
theo thời vụ như đánh tôm, câu mực, đánh lưới trích, câu cá rạn.
Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm đánh bắt bắt đầu từ thời điểm ghe cá cập bến. Hàng loạt sinh kế đi kèm bao gồm phân loại cá,
buôn bán sỉ và lẻ, vận chuyển, sơ chế, chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm được thực thi ngay tại bến. Phụ nữ đóng vai trò
thực hiện trong các công đoạn này. Khi biến động bất thường của thời tiết hoặc tai biến môi trường biển xảy ra, sinh kế chính
đánh bắt hải sản bị dừng lại làm hệ thống sinh kế đi kèm bị tê liệt dẫn đến cơ hội mưu sinh cộng đồng bị tác động theo chiều
hướng xấu.
2.5.2.

Sinh kế nuôi cá lóc

Hơn 300 hộ dân thôn Tân Hải sở hữu gần 500 ao nuôi cá nước ngọt tại địa phương. Các ao được đào từ trước những năm
1990 trong vườn hộ gia đình đến năm 2005 thì hầu hết các hộ dân thôn Tân Hải đều có ao trong vườn nhà với mục tiêu sử dụng
thức ăn là cá tạp và các loại phế phụ phẩm khi chế biến và sơ chế sản phẩm đánh bắt từ biển do người phụ nữ trong gia đình đảm
nhiệm. Khi bắt đầu vào những năm 1990, người dân địa phương chọn 2 loài cá ăn tạp và chịu nóng cao là cá lóc và cá trê. Do cá
lóc có giá trị kinh tế cao và được thị trường tiêu thụ tốt hơn nên dần dần các ao nuôi đều chỉ có một loài cá lóc. Hầu như hộ gia
đình nào cũng sở hữu 1-2 ao nuôi cá lóc. Ao nuôi cá lóc thường có diện tích khá nhỏ, kích thước 5m x 10m, có độ sâu từ 200 – 240
cm. Miệng ao lớn và đáy ao thu hẹp lại do nền cát không đủ mạnh để giữ thành ao. Mực nước ngầm khoảng 120 cm nên nước
trong ao lúc cao nhất là 120 cm, thông thường là 70 cm, cuối vụ vào tháng 8 nước trong ao chỉ còn khoảng 30 cm. Người dân địa
phương không đào ao sâu hơn vì nền đất yếu, ao gần nhà nên nếu đào ao sâu hơn sẽ gây sạt lở đất và ảnh hưởng đến công trình
móng nhà. Các ao không cần diện tích lớn cũng vì nguyên nhân này. Cá lóc được thả từ tháng 4 nhưng hiện nay người dân thường
thả sớm hơn vào khoảng tháng 3 để tránh mùa khô hạn vào cuối năm. Tuy nhiên thời điểm thả cá giống cũng phải sau lụt tiểu
mãn vào tháng 3 thường là sau tiết tiểu mãn. Cá giống lớn nhanh do được nuôi bằng phế phụ phẩm hải sản. Cá lóc là loài tạp ăn
nên được nuôi bằng các loại cá nhỏ ít có giá trị kinh tế, đầu và đuôi của cá lớn đánh bắt từ biển. Vì vậy, mùa nuôi cá lóc trùng vào
mùa đi biển của ngư dân. Cuối mùa đi biển, bắt đầu mùa mưa bão là mùa khai thác toàn bộ cá lóc trong ao cho thị trường. Đây
cũng là mùa bắt đầu mưa bão và lụt.
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Nghề nuôi cá lóc thường được người nữ giới đảm nhiệm ở thôn Tân Hải do nam giới chỉ đánh bắt cá trên biển và việc
chọn lựa thức ăn và cho cá ăn hàng ngày là công việc của nữ giới. Có thể thấy bên cạnh hệ sinh thái đánh bắt ven bờ của nam giới
thì nữ giới đảm nhiệm và tham gia trọng yếu vào hệ sinh thái canh tác rau trên đất cát và hệ sinh thái xã hội nuôi cá nước ngọt
trên cát tại địa bàn nghiên cứu.
Nghề nuôi cá lóc được biết đến như là nghề phụ do phụ nữ đảm nhiệm ở thôn Tân Hải. Cá lóc ở vùng này có chất lượng
cao và ngon nổi tiếng ở miền Trung. Cá lóc là loài cá nước ngọt, ăn tạp, nhanh lớn, chịu được nắng nóng, chịu sống ở điều kiện
mực nước ao nuôi thấp, sinh sản nhiều và khó chết. Là loài cá bản địa, phân bố dọc sông suối ao hồ đầm lầy nước ngọt nên những
thuộc tính quan trọng của cá lóc được cư dân Tân Hải khai thác với đặc điểm và lợi thế địa phương. Cá lóc là loài cá nước ngọt
được phát triển nhanh ở làng chài nước mặn.
Cũng ở thôn Tân Hải, nam giới theo nghề chài lưới trên biển, cuộc sống hàng ngày với nam giới là trên thuyền. Khi thuyền
về bến, việc phân loại cá, chế biến, buôn sỉ, bán lẻ và sử dụng sản phẩm phụ từ cá biển do phụ nữ đảm trách. Cá lóc được sinh
trưởng tốt nhờ nguồn thức ăn này.
Cá lóc được nuôi mỗi năm 1 vụ chính và một vụ tết. Vụ chính bắt đầu tháng 4 và sẽ bán sau 4 tháng nghĩa là cá lóc chính
vụ bán ra thị trường tháng 8. Vụ trái bắt đầu nuôi vào tháng 8 và kết thúc vào tháng 12 cho nhu cầu thị trường Tết nguyên đán
hàng năm. Tuy nhiên, vụ trái gặp nhiều rủi ro do lũ lụt hàng năm làm cá trôi khỏi ao nuôi gây thiệt hại khá lớn. Việc biến động
thời tiết do biến đổi khí hậu làm mùa xuân đến sớm, mùa hạn hán kéo dài kèm tăng nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến nghề nuôi cá
lóc ở thôn Tân Hải. Khi mùa xuân đến sớm và hạn hán kéo dài, cá lóc cuối vụ chính là tháng 8 đối mặt với rủi ro khô hạn làm cá
chết hoặc không bán được do cá chưa đủ quy cách sản phẩm. Người dân địa phương đã thay đổi lịch thời vụ nuôi cá lóc bằng cách
chỉ nuôi một vụ chính bắt đầu tháng 3 (sớm hơn 1 tháng) và bắt đầu bán vào tháng 7. Vụ nuôi cá lóc trùng khớp hoàn toàn với
thời vụ đánh bắt cá biển nên nguồn thức ăn cho cá lóc luôn được bảo đảm.
Tùy theo khả năng kinh phí và nguồn nước ngọt, mỗi hồ nuôi thả từ 1000 đến 3000 cá giống. Giá cá giống là 600/1 cá
con. Chi phí cho thuê máy múc đào hồ cá từ 2,5 đến 3 triệu tùy theo mức độ to nhỏ của hồ (500.000đ/giờ máy). Hàng tháng phải
thay nước cho cá bằng cách bơm nước từ trong hồ ra. Mỗi lần bơm chi phí 200.000đ – 250.000đ (80.000đ/giờ). Thức ăn cho cá
lóc là cá biển loại nhỏ phế phụ phẩm của nghề đánh bắt hải sản vùng lộng hàng ngày. Với 1000 cá giống và kỹ thuật nuôi hiện
nay, cuối vụ người dân có thể thu được 200 – 250 kg cá. Giá bán khoảng từ 30.000 đến 45.000đ/kg. Trung bình giá bán 1 hồ (với
2000 cá giống) thường được từ 5-10 triệu. Đối với các hộ gia đình, nuôi cá như một hình thức tiết kiệm do việc sử dụng phế phụ
phẩm từ cá biển.
Mặc dù là nguồn sinh kế bổ trợ nhằm tận dụng ưu thế riêng về khả năng chịu nóng, chịu hạn và thiếu nước của cá lóc
nhưng chính cá lóc cũng chịu tác động lớn của hạn hán kéo dài. Bệnh thường gặp khi khô hạn kéo dài là mực nước ngầm xuống
thấp dẫn đến các bệnh ngoài da do nước nhiễm phèn và cá bỏ ăn do nhiệt độ quá cao. Việc giảm nhiệt bằng bèo trên mặt nước và
trồng các loài cây bản địa quanh hồ cá nên được áp dụng nhằm phát huy tác dụng trong trường hợp khí hậu khô hạn kéo dài và
bất thường.
2.5.3.

Sinh kế trồng trọt trên vùng đất cát

Về mặt sinh kế truyền thống của làng quê ven biển miền Trung Việt Nam thì làng ven biển thường được gọi tên khác là
“vạn” để chỉ nhóm cộng đồng cư dân chuyên nghề đánh cá gọi là ngư dân hoặc ngư phủ. Với ngư dân thì sinh kế chính của họ phải
là nghề đánh bắt cá vì vậy nghề trồng trọt, canh tác trên đất cát thực sự chưa phải là sinh kế chính của ngư dân địa phương. Sau
ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, nhu cầu mở rộng canh tác, thành lập hợp tác xã nông nghiệp đã tạo thêm sinh kế vốn ít quen
thuộc với người sông nước tại Tân Hải là nghề trồng trọt. Theo thời gian, sự gắn liền của những nam ngư dân vốn đánh cá trên
nước với đất đai dần giảm đi và người phụ nữ, người giữ trụ cột của gia đình, không đi biển trở thành người đảm nhiệm việc
canh tác. Canh tác trên đất cát vẫn là sinh kế phụ ở làng chài nhưng với người phụ nữ làng chài thì trồng trọt vẫn là nguồn sinh kế
đáng kể. Khoai lang trồng trên đất cát cho sản phẩm được xem là đặc sản mang thương hiệu Quảng Bình. Khoai lang trên đất cát
sau khi thu hoạch được chế biến thành đặc sản đặc hữu vùng là Khoai deo. Khoai lang được trồng từ tháng 10 năm trước đến thu
hoạch rộ vào tháng 4 năm sau. Trên nền đất cát trắng duyên hải, cây lúa không phải là ưu thế thì các loại rau màu như khoai lang,
kiệu, sắn, hành … được cho là loài cây chủ lực. Với thương hiệu khoai deo, nữ ngư dân thôn Tân Hải lấy nghề trồng khoai lang làm
nguồn sinh kế quan trọng trên đất liền. Kết quả điều tra trên toàn xã Ngư Thủy Bắc thì với năng suất khoai lang trung bình 10
tấn/ha tương đương mang lại thu nhập 100 triệu/vụ/năm với sản phẩm củ. Trồng khoai trên đất cát đối mặt với biến đổi khí hậu
hàng năm thông qua hạn hán kéo dài. Thời vụ khoai chỉ đến tháng 4 nghĩa là đã tận dụng được mùa mưa hàng năm nhưng khi
mùa xuân đến sớm, hạn hán bắt đầu sớm đã tác động đến năng suất sản xuất của đối tượng canh tác này.
2.5.4.

Sinh kế chăn nuôi lợn và các gia súc gia cầm khác

Với vạn chài ven biển thì ngoài nguồn sinh kế chính là đánh bắt hải sản, các sinh kế phụ trên mặt đất do phụ nữ đảm
nhiệm thường có mối quan hệ khá mật thiết với phế phụ phẩm hoặc đôi khi là sản phẩm từ đánh bắt hải sản mà có.
Nghề nuôi heo và gia cầm mặc dù được xem là truyền thống và thuộc nhóm sinh kế quan trọng của cộng đồng người dân
nông thôn Việt Nam nhưng ở làng chài nói chung và thôn Tân Hải nói riêng có nét khác biệt. Nghề nuôi lợn ở Tân Hải tận dụng
khá tốt ưu thế nguồn thức ăn từ hệ sinh thái địa phương, heo được nuôi từ rau cỏ thu hoạch trên cát và phế phụ phẩm như cá
nhỏ, lòng cá, bên cạnh thức ăn công nghiệp như các hộ gia đình ở vùng đồng bằng khác. Kết quả điều tra tại Tân Hải cho thấy tỉ lệ
hộ gia đình nuôi heo khá lớn. Heo được nuôi theo 2 nguồn sản phẩm khác nhau là heo thịt và heo nái. Heo thịt thường nuôi trong
5 tháng xuất chuồng 80kg/con, giá bán dao động từ 40.000đ đến 43.000đ/ kg. Ngoài thức ăn địa phương sẵn có heo được nuôi
thêm thức ăn tổng hợp nên phụ thuộc nhiều vào nguồn thức ăn và vốn vay của gia đình. Trung bình với một heo thịt các hộ gia
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đình địa phương có lãi ròng từ 500.000đ – 800.000đ /con. Các dịch vụ phụ trợ cho sinh kế chăn nuôi heo như thụ tinh từ tinh
đông lạnh, đại lý bán bột kiêm bán thuốc thu y chữa bệnh cho heo, lò mổ, và người cho vay vốn đều được cung cấp từ các vùng
lân cận.
Tóm lại, với vùng bãi ngang, vùng cát duyên hải, nguồn sinh kế chính của cộng đồng cư dân địa phương chính là nghề
đánh bắt hải sản vùng lộng do nam giới đảm nhận. Hầu hết các gia đình đều có nam giới tham gia vào nguồn sinh kế này. Nhóm
sinh kế bổ trợ bao gồm các dịch vụ ngư lưới cụ, vận chuyển, tiêu thụ, chế biến và sử dụng phế phụ phẩm của sinh kế chính đều do
phụ nữ đảm nhiệm. Khi nguồn sinh kế chính bị tác động thì các nhóm sinh kế phụ có nguy cơ bị tác động theo.
2.5.5.

Sinh kế trồng rừng phòng hộ

Với cư dân Tân Hải, rừng đóng vai trò vừa là nguồn nước ngầm cho sự sinh tồn của cộng đồng vừa là nguồn vật liệu vô
tận cho nhu cầu chất đốt, vật liệu xây dựng mang tính truyền thống và là nguồn thức ăn gia súc. Phần lớn diện tích đất cát trên
địa phận hành chính của thôn Tân Hải là rừng phòng hộ do công ty Lâm nghiệp Nam Quảng Bình quản lý. Một số cư dân địa
phương được giao một phần đất đai để trồng bổ sung, bảo vệ và quản lý theo các chương trình của nhà nước. Vùng đất cát nội
đồng ven biển là nới cư trú của hơn 100 loài cây bản địa, các loài cây bản địa kết hợp với nhau tạo thành rú cát. Do thiên nhiên
khắc nghiệt và đất thiếu chất dinh dưỡng nên các rú cát không tạo được cây có sinh khối lớn và nhanh. Từ những năm 1990
người dân cùng với cơ quan lâm nghiệp địa phương chuyển sang việc trồng rừng với các loài cây nhập nội được cho là sinh
trưởng tốt trên vùng đất cát và đồng thới đáp ứng nhu cầu gỗ và củi chất đốt cho cư dân địa phương. Mặc dù nguồn cây bản địa
trên đất cát duyên hải rất phong phú nhưng cư dân địa phương chọn loài cây trồng rừng phòng hộ là Keo ( Acacia spp.) và Phi lao
(Casuarina equisetiforlia) do nguồn cây giống dễ làm, dễ tạo hoặc dễ mua mặc dù đây là loài cây có tỉ lệ thành rừng tương đối
thấp và không phải là loài cây của địa phương nên khả năng kiến tạo hệ sinh thái vùng cát địa phương khá hạn chế. Sau hơn 20
năm, người dân đã nhận thức được giá trị của những loại cây này. Nguồn sinh kế của một phần cư dân địa phương được mang lại
từ hoạt động khoán quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ. Bên cạnh đó, với diện tích đất lâm nghiệp được giao, các hộ gia đình cũng
đã bắt đầu trồng các loài keo chịu hạn và phi lao nhằm mong đợi nguồn thu từ khai thác gỗ củi trong luân kỳ tới. Xét tổng nguồn
thu từ rừng chưa thực sự lớn khi so với các nguồn thu tiền mặt khác với các sinh kế đặc biệt địa phương nhưng sinh kế trồng
rừng đã mang lại nguồn nước và góp phần lớn vào hệ sinh thái vùng cát ven biển vốn dễ bị tác động do tai biến môi trường và
biến đổi khí hậu.
2.6.

Đặc điểm khí hậu và diễn biến thời tiết bất thường

Kết quả nghiên cứu nhóm người hiểu biết cấp thôn đã chỉ ra được các hình thái khí hậu, mối đe dọa và bản đồ thời tiết
nguy hiểm được thiết lập.
2.6.1.

Các hình thái khí hậu và các mối đe doạ

Phương pháp động não và thảo luận nhóm người kinh nghiệm địa phương đã được thực thi nhằm xây dựng lại lịch biến
động thời tiết bất thường tại địa bàn nghiên cứu. Kết quả điều tra đã chỉ được bão lốc, mưa lớn kéo dài, hạn hán, nước biển dâng
và tai biến môi trường là những tác động hàng năm tại địa phương. Bão lốc được xác nhận tác động vào địa bàn nghiên cứu kéo
dài khoảng 4 tháng từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm. Tuy nhiên số trận bão lốc xuất hiện bất thường trước hoặc sau mùa mưa
bão hàng năm có xuất hiện nhiều hơn. Số trận bão trung bình hàng năm không tăng nhưng tốc độ gió và cường độ bão ngày càng
mạnh thêm. Mùa mưa bão kéo dài kéo theo mưa lớn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Các trận mưa lớn bất thường xảy ra ngập lụt
cục bộ vùng bờ biển và ảnh hưởng nhiều khả năng đánh bắt hải sản. Bảng 9 chỉ ra một số biến động thời tiết bất thường được cư
dân địa phương đúc kết theo thời gian tại thôn Tân Hải. Các biến động thời tiết đáng chú ý tại địa phương bao gồm nóng hạn vào
mùa hè, mưa lốc bão tố và lũ lụt vào mùa mưa và đặc biệt tác động nước biển dâng, triều cường có khuynh hướng gia tăng.
Bảng 9. Một số biến động thời tiết bất thường
Tháng (dương lịch)
Thiên tai
1

8

9

10

11

Bão, lốc, mưa bão

x

xx

xx

x

Mưa lớn, kéo dài, lượng mưa tập
trung

x

xx

x

x

xx

xx

Nhiệt độ cao: nóng và hạn hán
Nước biển dâng và triều cường,
do mực triều cao kết hợp với gió
bão

2

3

4

5

x

6

x

7

12

x

Ghi chú: x: tác động thời tiết mạnh; xx: tác động thời tiết rất mạnh
Nguồn: Thảo luận nhóm tại thôn Tân Hải, tháng 6/2016
Nóng, hạn
Nền nhiệt vùng cát Quảng Bình nói chung khá cao và diễn biến khá phức tạp theo mùa và theo ngày trong mùa. Nhiệt
độ cao do hiệu ứng phản xạ ánh sáng mặt trời trên bề mặt cát trắng và khả năng hấp thụ nhiệt của mặt đất khi thiếu sự che
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phủ của thảm thực vật làm nền cát cao cực đại lên đến 62 độ tại vùng trung tâm đụn cát. Nhiệt độ không khí vì vậy mà nâng
cao trong mùa hè. Khí hậu duyên hải đã trung hòa giảm tác động của nóng hạn nhưng nhiệt độ cao vẫn được ghi nhận bởi cư
thôn Tân Hải. Nhiệt độ cao và nóng hạn thể hiện rõ nét vào tháng 4 đến tháng 8. Sau các cơn mưa tiểu mãn vào đầu mùa hè,
lượng mưa giảm, nhiệt độ bề mặt tăng cao làm mực nước ngầm giảm sâu. Qua phỏng vấn hộ gia đình ở thôn Tân Hải cho thấy,
trong thời gian vài năm trở lại đây mực nước ngầm giảm vào tháng 7 và tháng 8 thấp hơn 10 năm trước đây 30 – 40 cm.
Nhiệt độ cao, nóng hơn cũng ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động sinh kế của thôn. Nhiệt độ cao gây ra lượng bốc
hơi cao hơn, gây ra nước trong các ao hồ cũng nóng hơn, mực nước cũng thấp hơn gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc nuôi cá
lóc và tôm thẻ chân trắng. Cộng đồng thôn Tân Hải cho biết, tỷ lệ tôm và cá lóc chết do nóng cũng cao hơn. Môi trường nóng
hơn cũng ít nhiều ảnh hưởng tới nghề đi biển nhưng không nhiều do các hoạt động này diễn ra ngoài trời.
Rét đậm, rét hại
Là một xã ven biển vùng Bắc miền Trung, nhiệt độ mùa đông đang có dấu hiệu cực đoan. Hiện tượng thời tiết rét đậm
theo đợt không khí lạnh hàng năm với tần suất tăng dần số đợt lạnh đồng thời với số ngày lạnh kéo dài đã xuất hiện trong
vòng 5 năm trở lại đây. Mặc dù là làng biển nhưng nhiệt độ giảm thấp dưới 10OC kéo dài trên 20 ngày đang là dấu hiệu bất
thường của thiên tai tại địa bàn nghiên cứu. Nhiệt độ thấp đến mức cá lóc vụ trái bị chết lạnh, các loại cây trồng trên đất cát
dừng sinh trưởng.
Bão, lũ, giông, lốc
Theo kết quả điều tra hiện trường so sánh giữa các thời điểm từ 1986 đến 1990 và thời điểm hiện tại, hiện tượng
thời tiết bão, lốc không xảy ra hàng năm, nhưng một khi bão xảy ra và đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình thì thôn Tân Hải sẽ là nơi
đầu tiên chịu ảnh hưởng. Theo kết quả điều tra của người lớn tuổi tại thôn Tân Hải thì với chu kỳ khoảng 5 năm, Bão nhiệt
đới lại tác động vào thôn. Bão xảy ra làm nhiều nhà tốc mái, cơ sở vật chất thiệt hại nghiêm trọng, gây mưa lớn và ngập úng,
cây cối, hoa màu đổ nát, khoai lang bị úng, hỏng, mất điện, giao thông bị chia cắt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt
động sinh kế. Khi bão xảy ra, tất cả các ngư dân sẽ không được ra khơi do nguy cơ ảnh hướng tới tính mạng, phải quay về nơi
cư trú, đưa thuyền lên bờ, và phải nghỉ dài hạn. Bão kèm theo mưa lớn cũng gây nguy cơ ngập ứng trên diện rộng, gây xáo
trộn môi trường hồ ao nuôi tôm, nuôi cá lóc.
Các cơn mưa lớn và kéo dài vào mùa mưa gây nguy cơ ngập úng trên diện rộng, tài sản bị mất mát, gây ra hiện tượng
cát trôi, bồi lấp sông suối, hồ, ao cá, nguy cơ cá lóc bị trôi do mực nước ao hồ dâng cao. Nghề đi biển cũng bị ảnh hưởng do
mưa lớn kéo dài do nguy cơ thời tiết nguy hiểm cao. Thời điểm mưa lớn gây lũ có thể chỉ ra 2 mùa trong năm là mùa lũ tiểu
mãn vào tháng 4 và mùa lũ chính vào tháng 9 hàng năm.
Nước biển dâng
Hậu quả nước biển dâng và triều cường kết hợp với gió bão có tác động chính vào các tháng 9 đến tháng 11 nhưng
không quá cực đoan tại địa bàn nghiên cứu. Nước biển dâng thường kết hợp với triều cường xảy ra và gây tác hại lớn khi kết
hợp với các cơn bão nhiệt đới xảy ra theo chu kỳ khoảng 5 năm một lần. Hiện tượng triều cường do nước triều dâng cao kết
hợp với gió, nhất là gió chướng, gió mùa đông bắc tạo ra hiện tượng xói lở bờ biển dọc theo bờ biển của thôn. Kết quả tham
vấn cộng đồng thôn Tân Hải cho thấy, tính trung bình trong 20 năm qua, bờ biển đã ăn sâu hơn vào đất liền khoảng 10 đến 15
mét. Tuy nhiên do làng mạc thường được xây dựng sau lưng các đụn cát ven biển và cách xa bờ nước khoảng hơn 100 m nên
sự tác động do xói lở bờ biển chưa thực sự nghiêm trọng tại địa bàn nghiên cứu.
2.6.2.

Tổng hợp các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Kết quả điều tra thực tế tại thôn Tân Hải cho kết quả mô tả với sự tham gia của cộng đồng cư dân địa phương tại hình
3 với các hiện tượng phổ biến sau:
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Hình 3. Sơ đồ hiểm họa thời tiết của thôn Tân Hải

Nguồn: Thảo luận nhóm, tháng 6/2016
-

-

-

Nước biển dâng tác động lên hướng Đông của thôn gây hiện tượng ngập bờ biển và đã gián tiếp làm nước ở các khe
suối từ đụn cát đổ ra biển bị xâm nhập mặn. Mặn theo các khe suối xâm nhập vào đất liền gây mặn hóa đất đai và nguồn
nước ngầm.
Thời tiết bất thường thông qua gió bão và mưa lớn gây ngập lụt khu dân cư, thiệt hại sinh kế nuôi cá nước ngọt đồng
thời tác động mạnh đến cơ sở hạ tầng và nhà cửa của cư dân.
Hạn hán được mô tả vùng ngoại biên khu dân cư ở trên vùng cát nội đồng. Hệ thống rừng phòng hộ ven biển mặc dù đã
có những cố gắng nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân địa phương đưa cây keo lai và cây phi lao vào hệ thống
nhưng vẫn chưa đem lại hiệu quả cao. Hạn hán kéo dài 4 tháng mỗi năm trong mùa hè làm giảm trầm trọng mực nước
ngầm gây tổn hại trực tiếp đến các hoạt động canh tác và nuôi thủy sản trên cát.
Mưa lớn, tập trung với cường độ lớn xảy ra vào khoảng tháng 9 hàng năm gây úng ngập cục bộ và tác động lớn đến sinh
hoạt và thời vụ của cư dân.
Rét đậm với tần suất ngày càng cao kết hợp với đợt rét kéo dài từ tháng 1 đến tháng 2 hàng năm gây tổn hại lớn về hoa
màu và hoạt động đánh bắt hải sản.

Các hiện tượng thời tiết bất thường trong thời gian qua được thể hiện tổng hợp với so sánh trước đây và hiện nay thông
qua kết quả điều tra phỏng vấn người già, người lớn tuổi ở thôn Tân Hải thể hiện ở bảng 10.
Bảng 10. Biến động hình thái khí hậu trong quá khứ và hiện tại, và một số giải pháp của người dân
Hình thái khí hậu
Bão, lốc

Hạn hán

Nước biển dâng

Mưa

Trước đây
Bão lốc thường xảy ra hàng năm, tuy nhiên hai năm 2013-2014 có
bão mạnh hơn
Thiệt hại: Nhà đổ, mái nhà bị tốc
Giải pháp: Dân đã chằng chống nhà trước bão bằng dây thừng và
bao cát
Năm 2000 ghi dấu của hiện tượng hạn hán (trước đó nhiều diện
tích đất trồng sắn nhưng sau chỉ còn lại cây cỏ Rười trên cát)
Năm 2010 người dân chứng kiến hạn hán thông qua nhiều diện
tích trồng khoai lang chuyển sang nuôi cá lóc
Thiệt hại: Giảm mạnh diện tích trồng khoai, sắn (nguồn thức ăn)
Nhiều hồ cá bị bỏ hoang, cá chậm lớn và bị chết
Giải pháp: Người dân đã đào hồ sâu thêm, có hộ chấp nhận nuôi với
số lượng ít hơn, nuôi dài ngày hơn (thường là 4 tháng, nhưng phải
kéo dài 5-7 tháng)
Người dân chứng kiến nước biển dâng rõ rệt vào năm 2010, và kéo
dài đến hiện tại
Giải pháp: Đã cố gắng neo thuyền chắc chắn
Trước 2013 thường có mưa nhiều từ tháng 8 đến tháng 10 hàng
năm. Lượng mưa ngày càng ít từ 2013 trở lại đây.

Hiện tại
Diễn ra bất thường trong mùa mưa bão

Năm 2013 trở lại đây chứng kiến lượng mưa
ngày càng ít

Nước biển dâng kết hợp triều cường làm xói
lở bờ biển 10-15m sâu vào trong bờ trong
vòng 20 năm qua
Dù số lần và lượng mưa giảm nhưng hàng
năm vẫn xảy ra mưa lớn, nhiều tuyến đường
chính bị ngập, gây cản trở đi lại cho người
dân, đặc biệt là học sinh, có lúc mưa lớn gây
ngập khoai lang trong vòng 10 ngày
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3.

Đánh giá tổn thương

3.1.

Các dự báo biến đổi khí hậu
3.1.1.

Dự báo về thay đổi lượng mưa

Theo ước tính của cán bộ chuyên môn xã, thôn Tân Hải tiếp nhận một lượng mưa cao khoảng 2.300- 2.400 mm hàng năm.
Tuy nhiên lượng mưa phân bố không đều trong năm và tập trung chủ yếu đến 66% từ tháng 9 đến tháng 11 gây ra nguy cơ các cơn lũ
lụt trên vùng cát. Trong sáu tháng từ tháng 12 đến tháng 5, tổng lượng mưa trung bình rất thấp (chiếm 20% lượng mưa cả năm).
Trong suốt sáu tháng này, độ ẩm không khí thấp, lượng bốc hơi gia tăng cùng với sự hoạt của gió Lào gây ra tình trạng hạn hán
thường xuyên và kéo dài ít nhất trong vòng ba tháng (từ tháng 3 đến tháng 5). Bảng sau đây thể hiện rõ hiện trạng và dự báo thay đổi
lượng mưa trong tương lai.
Bảng 11. Lượng mưa xã Ngư Thuỷ Bắc – thay đổi theo kịch bản biến đổi khí hậu
Chỉ tiêu

Tháng

Lm hiện
tại

Lm năm
2030

Tđ lm năm
2030 (%)

Lm năm
2050

Tđ lm năm
2050 (%)

Lm năm
2100

Tđ lm năm
2100 (%)

Lượng mưa
(mm)

T3-t5

237

230

-2,8

224

-5,2

213

-10,0

T6-t8

338

347

2,6

354

4,7

369

9,1

T9-t11

1565

1594

1,9

1618

3,4

1666

6,5

T12 - t2

242

244

0,7

245

1,4

248

2,6

Hàng năm

2382

2415

1,4

2441

2,5

2496

4,8

Nguồn dữ liệu: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Bộ TN&MT 2012
Trong tương lai, do tình hình biến đổi khí hậu mặc dù tổng lượng mưa trung bình của xã Ngư Thuỷ Bắc tăng lên theo kịch
bản biến đổi khí hậu (1,4% năm 2030, 2,5% năm 2050 và 4,8% năm 2100) nhưng khi xét theo mùa, ta thấy lượng mưa tăng lên
vào mùa mưa (tháng 9 đến tháng 11 tăng 6,5% năm 2100) và giảm đi vào mùa khô (tháng 3 đến tháng 5, lượng mưa giảm gần
10% năm 2100). Vì thế nguy cơ rất cao trong tương lai là hạn hán sẽ thường xuyên, kéo dài hơn và khốc liệt hơn vào mùa khô.
Còn mùa mưa sẽ có nhiều mưa hơn, lượng mưa tập trung hơn trong một số thời điểm sẽ gây ra lũ lụt khu vực thấp trũng phía
bên trong cồn cát ven biển.
3.1.2.

Dự báo về thay đổi nhiệt độ

Nhiệt độ tối cao trung bình hàng năm của toàn vùng bao gồm thôn Tân Hải nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung là
tương đối cao trên 28,5°C; nhiệt độ cao nhất từ tháng 6 đến tháng 8 và thấp nhất vào tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Do đặc điểm
địa mạo là làng cư dân nằm giữa vùng cát, nhiệt độ cục bộ có thể cao hơn vào thời điểm cụ thể theo mùa đặc biệt là mùa hè từ
tháng 4 đến tháng 8.
Bảng 12. Nhiệt độ trung bình tối cao (NĐTBTC) – thay đổi theo kịch bản BĐKH
Chỉ tiêu

Tháng

Nđtbtc
hiện tại

Nđtbtc năm
2030

Thay đổi
nđtbtc năm
2030

Nđtctb năm
2050

Thay đổi
nđtbtc năm
2050

Nđtbtc năm
2100

Thay đổi
nđtbtc năm
2100

Nhiệt độ tối cao
trung bình theo
mùa (°C)

T3 - T5

31,8

32,9

1,1

33,8

2,0

35,6

3,8

T6 - T8

33,9

34,9

1,0

35,8

1,9

37,4

3,5

T9 - T11

27,9

28,7

0,9

29,4

1,6

30,9

3,0

T12 - T2

24,8

25,7

0,9

26,4

1,6

27,9

3,1

Nguồn dữ liệu: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Bộ TN&MT 2012
Trong thời gian tới, do biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiệt độ trung bình tối cao của xã Ngư Thuỷ Bắc tăng lên (1oC năm
2030, 1,8oC năm 2050 và 3,4oC năm 2100). Theo kịch bản BĐKH, nhiệt độ cả bốn mùa đều gia tăng. Nhiệt độ gia tăng kết hợp với
xu thế lượng mưa giảm trong mùa khô cùng với sự hoạt động của gió Lào gây ra nguy cơ hạn hán thường xuyên, kéo dài hơn và
khốc liệt hơn vào mùa khô.
3.1.3.

Dự báo về thay đổi một số chỉ tiêu khác

Ngoài các yếu tố và lượng mưa và nhiệt độ đã được mô hình hoá, một số chỉ tiêu khác như số ngày khô hạn, số ngày nóng
trên 350C được mô hình hoá và dự báo trong tương lai theo bảng sau.
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Bảng 13. Các chỉ tiêu biến đổi khí hậu gián tiếp
Chỉ tiêu

Mùa

Hiện trạng

Số ngày khô hạn
(ngày)

T3-T5

Số ngày nóng
(ngày)

44

Vào năm
2030
62,1

% thay đổi
năm 2030
21,1

Vào năm
2050
37,9

% thay đổi
năm 2050
5,6

Vào năm
2100
49,1

% thay đổi
năm 2100
5,2

T6-T8

62

62,2

0,1

63,6

1,4

64,0

1,8

T9-T11

23

23,5

2,4

27,1

6,1

25,8

4,7

T12-T2

39

38,9

1,0

40,6

2,7

38,8

0,9

T3-T5

25

38,7

13,3

39,2

13,8

43,9

18,5

T6-T8

44

49,6

5,3

49,4

5,1

52,9

8,6

T9-T11

3

4,4

1,2

7,9

4,6

10,4

7,2

T12-T2

3

2,8

0,3

5,5

3,0

6,0

3,5

T3-T5

49

57

15

53

8

42

-16

T6-T8

66

79

21

65

-1

33

-51

T9-T11

210

223

6

192

-9

184

-12

T12-T2

37

22

-39

42

14

39

6

>35oC

Lượng mưa ngày tối
đa (mm/ngày)

Nguồn dữ liệu: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Bộ TN&MT 2012
Qua bảng trên ta thấy cả số ngày khô hạn và số ngày nóng trên 35OC đều gia tăng trong tương lai (2030, 2050 và 2100).
Các chỉ tiêu đó kết hợp với thay đổi về lượng mưa và nhiệt độ, thể hiện rõ nguy cơ đã hạn hán vào mùa khô rồi sẽ còn hạn hán
cao độ hơn, thường xuyên hơn, kéo dài hơn và khốc liệt hơn.
Thôn Tân Hải nằm sát biển nên ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão là rất lớn. Bão là hiện tượng thời tiết nguy hiểm nhất
cho cộng đồng ngư dân ở đây vì nghề đi biển là nghề quan trọng nhất. Sau bão là mưa lớn, mưa lớn kết hợp với dòng chảy từ
thượng nguồn đổ về gây ra nguy cơ lũ lụt dọc theo các sông suối trên địa bàn xã, làm trôi cát, bồi lắng sông suối và gây ngập lụt
cục bộ. Theo kịch bản BĐKH thì các cơn bão có xu hướng gia tăng về tốc độ, khó dự đoán hơn về đường đi và cũng xuất hiện
muộn hơn trong năm so với quá khứ.
Kết quả điều tra hiện trường cũng chỉ rõ, các đụn cát ven biển và cây xanh bản địa có vai trò quan trọng trong hạn chế tác
động nghiêm trọng của bão lớn hàng năm.
3.2.

Đánh giá tác động

Trong các nguồn sinh kế chính (đi biển, trồng trọt, chăn nuôi) của thôn Tân Hải thì nghề đi biển của ngư dân là quan
trọng nhất vì đây là xã biển với tỷ lệ người làm việc liên quan đến biển rất cao. Tuy nhiên dưới tác động của các yếu tố thiên
nhiên về thời tiết và khí hậu thì mỗi sinh kế lại bị tác động ở một mức độ khác nhau. Việc đánh giá tác động tới mỗi nguồn sinh kế
của các yếu tố biến đổi khí hậu dựa trên phân tích tính lộ diện và tính nhạy cảm của sinh kế đó dưới tác động của từng yếu tố
biến đổi khí hậu. Từ việc phân tích tính lộ diện và tính nhạy cảm sẽ phân cấp thành 5 cấp độ (rất thấp, thấp, trung bình, cao và rất
cao) và xác định mức độ lộ diện và mức độ nhạy cảm theo 5 cấp này. Sử dụng ma trận đánh giá tác động theo phương pháp CAM
sẽ xác định mức độ tác động.
3.2.1.

Đánh giá tác động đến hệ sinh thái đánh bắt hải sản gần bờ

Kết quả thảo luận với các nhóm ở các ngành nghề và độ tuổi khác nhau ở cộng đồng ngư dân thôn Tân Hải đã đánh giá
được tác động của các yếu tố BĐKH đến nghề đi biển theo bảng sau.
Bảng 14. Đánh giá tác động cbo nghề đi biển do biến đổi khí hậu
Các yếu tố BĐKH
Nhiệt độ tăng cao hơn
vào mùa nóng

Lượng mưa tăng vào
mùa mưa
Lượng mưa giảm vào
mùa khô

Bão, giông, lốc

Nước biển dâng

Tính lộ diện
Của nghề đi biển
Nhiệt độ tăng cao hơn vào mùa
nóng (tăng 2oC năm 2050 và
tăng 3,8oC năm 2100) – nguy cơ
hạn hán
Lượng mưa tăng vào mùa mưa
(tăng 5% năm 2050 và tăng
10% năm 2100)
Lượng mưa giảm vào mùa khô
(giảm 5% năm 2050 và giảm
10% năm 2100)

Mức độ lộ
diện
Trung
bình

Tính nhạy cảm
với nghề đi biển
Ảnh hưởng sức khoẻ ngư
dân
Thay đổi lịch thời vụ

Mức độ
nhạy cảm
Trung bình

Đánh giá
tác động
Trung bình

Trung
bình

Cao

Cao

Thấp

Thấp

Bão, dông lốc thất thường,
cường độ lớn hơn, bão xuất hiện
muộn hơn
Nước biển dâng, kết hợp triều
cường

Rất cao

Ảnh hưởng tới các chuyến
đi biển vì mưa thường
kèm giông lốc
Ít tác động đối với nghề đi
biển mà chỉ tác động tới
nghề nuôi trồng thuỷ sản
và trồng khoai lang dẻo
Ảnh hưởng nghiêm trọng
tới nghề đi biển

Rất cao

Rất cao

Thấp

Trung bình

Rất thấp

Trung
bình

Gây xói lở bờ biển, ảnh
hưởng tới bến bãi – nơi
neo đậu tàu thuyền

Nguồn: Phương pháp CAM, Họp nhóm ngư dân Thôn Tân Hải và tham vấn liên quan, 6/2016
31

Báo cáo 4 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp thôn bản – Nghiên cứu điểm Thôn Tân Hải

Kết quả ở bảng 14 cho thấy tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu đến nghề đi biển đánh cá ven bờ là rất cao với các hiện
tượng bão, giông, lốc vào tháng 9 đến tháng 10. Các hiện tượng bất thường theo dự báo có gây tác động nhưng trong giới hạn có
thể theo dõi và khắc phục được.
3.2.2.

Đánh giá tác động đến hệ sinh thái trồng trọt

Do có rất nhiều hoạt động của các sinh kế trồng trọt (trồng khoai, trồng keo) và chăn nuôi (nuôi cá lóc trên cát và nuôi
lợn) nên đánh giá tác động của các sinh kế này do các yếu tố BĐKH được tổng hợp trên cơ sở phân tích tổng hợp tính lộ diện và
tính nhạy cảm và đưa ra kết quả mức độ tác động ở bảng 15 sau.
Bảng 15. Đánh giá tổng hợp tác động tới các sinh kế trồng trọt trên cát do biến đổi khí hậu
Các yếu tố BĐKH
Nhiệt độ tăng cao
hơn vào mùa
nóng, nắng hạn
kéo dài

Tính lộ diện đến canh tác
trên cát
Nhiệt độ tăng cao hơn
vào mùa nóng (tăng 2oC
năm 2050 và tăng 3,8oC
năm 2100) – nguy cơ
hạn hán

Mức độ
lộ diện
Trung
bình

Tính nhạy cảm đến canh tác trên cát
-

-

Lượng mưa tăng
vào mùa mưa

Lượng mưa giảm
vào mùa khô

Bão, giông, lốc

Nước biển dâng

-

Lượng mưa tăng vào
mùa mưa (tăng 5% năm
2050 và tăng 10% năm
2100)

Trung
bình

Lượng mưa giảm vào
mùa khô (giảm 5% năm
2050 và giảm 10% năm
2100)

Rất cao

-

Bão, dông lốc thất
thường, cường độ lớn
hơn, bão xuất hiện muộn
hơn

Rất cao

-

Nước biển dâng, kết hợp
triều cường

-

-

Thấp

-

Không ảnh hưởng lớn về sự gia tăng nhiệt độ với
hoạt động trồng trọt và chăn nuôi trên vung đất
cát do nhiệt độ tăng
Nắng hạn bắt đầu sớm và kéo dài ảnh hưởng đến
nguồn nước ngầm làm thiệt hại về năng suất và
sản lượng nông sản
Lá cây bị cháy, một phần cây bị chết, năng suất còn
2/3,5 tạ/sào
Nhân cônng tưới nước 3-5 ngày/sào (buổi sáng và
chiều tối), chỉ tưới được một lần, giai đoạn 1,5
tháng sau khi trồng
Keo và phi lao trên cát chưa minh chứng được khả
năng tồn tại trên vùng cát như các loài cây bản địa
nên tỉ lệ thành rừng thấp
Có thể bị cháy rừng
Lượng mưa tăng vào mùa mưa có tác động lớn đến
canh tác nông nghiệp gây ngập úng cục bộ và giảm
năng suất
Ít tác động đến chăn nuôi lợn, gia súc
Mùa mưa thường bắt đầu vào đầu tháng 9 nên đã
ngoài chính vụ nuôi cá lóc trên cát
Hạn hán ngày càng nghiêm trọng hơn khi lượng
mưa trong mùa khô giảm nhiều làm giảm mực
nước ngầm
Thiếu nước tưới cho cây trồng trên cát
Cháy rừng
Cây rừng phòng hộ chết khô
Thiếu nước ngọt cho chăn nuôi cá lóc
Ảnh hưởng với tầng suất tăng dần trong thời gian
qua
Số lượng tác động thấp nhưng khi tác động có hậu
quả nghiêm trọng
Tác động nghiêm trọng đến cây trồng trên cát
Gây gãy đổ rừng phòng hộ
Tràn nước gây mất mùa với nuôi trồng thủy sản
Gây xói lở bờ biển, ảnh hưởng ít đến đất canh tác
và cây rừng phòng hộ

Mức độ
nhạy cảm
Cao

Đánh giá
tác động
Cao

Trung
bình

Trung
bình

Rất cao

Rất cao

Rất cao

Rất cao

Thấp

Thấp

Nguồn: Phương pháp CAM, họp nhóm sinh kế trồng trọt, chăn nuôi - thôn Tân Hải và tham vấn các bên liên quan, 6/2016.
Kết quả đánh giá ở bảng 15 cho thấy với các hoạt động trên bờ bao gồm nuôi trồng thủy sản, canh tác cây nông nghiệp
chịu tác động khá lớn với nắng hạn kéo dài, nhiệt độ tăng lên cao. Lượng mưa giảm vào mùa khô gây tác động lớn nhất do tác
động trực tiếp đến mực nước ngầm làm gián đoạn các hoạt động canh tác và nuôi trồng của cư dân. Các tác động nước biển dâng
và mưa nhiều hơn trong mùa mưa có tác động nhưng có thể khắc phục bằng các phương pháp khác.
3.2.3.

Đánh giá tác động đến hệ sinh thái chăn nuôi

Kết quả điều tra với các cộng đồng cư dân địa phương với hệ sinh thái chăn nuôi trên vùng cát được thể hiện trên bảng
16.
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Bảng 16. Đánh giá tác động cbo nghề chăn nuôi trên đất cát do biến đổi khí hậu
Mức độ
lộ diện

Các yếu tố BĐKH

Tính lộ diện Của nghề chăn nuôi

Nhiệt độ tăng cao
hơn vào mùa nóng

Nhiệt độ tăng cao hơn vào mùa
nóng (tăng 2oC năm 2050 và tăng
3,8oC năm 2100) – nguy cơ hạn hán

Trung
bình

Lượng mưa tăng vào mùa mưa
(tăng 5% năm 2050 và tăng 10%
năm 2100)

Thấp

Lượng mưa tăng
vào mùa mưa

Tính nhạy cảm
với nghề chăn nuôi
-

-

-

Lượng mưa giảm
vào mùa khô

Lượng mưa giảm vào mùa khô
(giảm 5% năm 2050 và giảm 10%
năm 2100)

Cao

-

-

Bão, giông, lốc

Bão, giông lốc thất thường, cường
độ lớn hơn, bão xuất hiện muộn hơn

Rất cao -

Nước biển dâng

Nước biển dâng, kết hợp triều
cường

Thấp

-

Lợn có thể bị tác hại do sốc
nắng và dịch bệnh
Cá lóc nuôi trên cát bị tác
động lớn do hạn và thiếu
nguồn nước ngọt
Ít ảnh hưởng đến hoạt động
chăn nuôi lợn
Lũ lụt có thể xảy ra gây tổn
hại cho chuồng trại và chăn
nuôi
Mùa mưa đến sớm trước
tháng 8 có thể ảnh hưởng
đến thu hoạch cá lóc
Tác động lớn do hạn hán đến
sớm và tác động lớn đến
hoạt động chăn nuôi cá lóc
Ít ảnh hưởng đến chăn nuôi
lợn
Có thể xuất hiện một số bệnh
do thiếu nước và nhiệt độ
cao như sốc nhiệt
Ảnh hưởng nghiêm trọng
đến chăn nuôi lợn và gia súc
Các trận bão sớm bất thường
có thể gây thiệt hại toàn
phần hệ thống ao nuôi cá lóc
Ít ảnh hưởng đến hoạt động
nuôi gia súc, gia cầm và thủy
sản

Mức độ
nhạy
cảm

Đánh giá
tác động

Trung
bình

Trung
bình

Thấp

Thấp

Trung
bình

Trung
bình

Rất cao

Rất cao

Thấp

Thấp

Nguồn: Phương pháp CAM, họp nhóm ngư dân thôn Tân Hải và tham vấn liên quan, 6/2016
Kết quả ở bảng 16 cho thấy tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu không hoàn toàn nghiêm trọng đến hoạt động chăn
nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên cát ở thôn Tân Hải. Các hiện tượng mưa lớn kéo dài trong mùa mưa hoặc mưa ít trong mùa
khô có tác động gián tiếm đến hiện tượng lũ lụt vào mùa mưa và hạn hán vào mùa khô. Tuy nhiên bão lốc, giông tố được cho là
nghiêm trọng và ảnh hưởng bất thường ngoài dự đoán đồng thời khó có biện pháp khắc phục nhất với sinh kế chăn nuôi ở địa
bàn nghiên cứu.
3.2.4.

Đánh giá tác động đến hệ sinh thái rừng phòng hộ trên cát

Biến đổi khí hậu, tác động do biến đổi khí hậu và thời tiết bất thường đến hệ thống rừng phòng hộ trên cát có mối quan
hệ hữu cơ và tương hỗ lẫn nhau. Hầu hết các nghiên cứu đều thống nhất là rừng phòng hộ đóng vai trò giảm thiểu tác động do
biến đổi khí hậu và thời tiết bất thường do khả năng cải tạo tiểu khí hậu và mang lại khí hậu ôn hòa cục bộ cho địa phương. Kết
quả phỏng vấn và phân tích của cộng đồng cho kết quả ở bảng 17.
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Bảng 17. Đánh giá tác động cho sinh kế trồng rừng phòng hộ trên đất cát do biến đổi khí hậu
Các yếu tố BĐKH
Nhiệt độ tăng cao hơn
vào mùa nóng

Tính lộ diện
của nghề trồng rừng phong hộ trên
cát
Nhiệt độ tăng cao hơn vào mùa
nóng (tăng 2oc năm 2050 và tăng
3,8oc năm 2100) – nguy cơ hạn hán

Mức độ
lộ diện
Trung
bình

-

Lượng mưa tăng vào
mùa mưa
Lượng mưa giảm vào
mùa khô

Lượng mưa tăng vào mùa
(tăng 5% năm 2050 và tăng
năm 2100)
Lượng mưa giảm vào mùa
(giảm 5% năm 2050 và giảm
năm 2100)

mưa
10%

Thấp

-

khô
10%

Cao

-

-

Bão, giông, lốc

Bão, giông, lốc thất thường, cường
độ lớn hơn, bão xuất hiện muộn hơn

Cao

-

-

Nước biển dâng

Nước biển dâng, kết hợp triều
cường

Thấp

-

Tính nhạy cảm
với nghề trồng rừng phòng hộ
trên cát
Nhiệt độ cao hơn làm tăng
tính khô hạn
Có thể gây chết cây rừng trên
diện tích lớn
Có thể là tác nhân gây cháy
rừng
Ít ảnh hưởng đến hệ sinh
thái rừng và nghề trồng rừng
tại địa bàn nghiên cứu
Gây khô hạn cục bộ và có thể
gây cháy rừng khi không có
lượng mưa nhỏ trong mùa
khô
Giảm nước ngầm gây chết
khô
Tác nhân gây cháy rừng
Đối với rừng trồng có thể gây
gãy đổ nhưng không quá
nghiêm trọng
Với đối tượng rú cát, rừng tự
nhiên không có tác động
đáng kể
Không có ảnh hưởng

Mức độ
nhạy cảm

Đánh giá
tác động

Trung
bình

Trung
bình

Thấp

Thấp

Trung
bình

Trung
bình

Thấp

Thấp

Thấp

Thấp

Nguồn: Phương pháp CAM, Họp nhóm ngư dân thôn Tân Hải và tham vấn liên quan, 6/2016
Kết quả ở bảng 17 cho thấy tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu không hoàn toàn nghiêm trọng đến hệ sinh
thái rừng và nghề trồng rừng. Khi hệ sinh thái rừng với tập đoàn cấu trúc cây bản địa có thể là tác nhân hữu hiệu giảm thiểu
tác động của biến đồi khí hậu và thời tiết bất thường.
3.3.

Khả năng thích ứng

Khả năng thích ứng được xác định thông qua năng lực thích ứng của từng hệ thống thể hiện trong hình 4. Các nhóm
yếu tố bao gồm kiến thức, các thể chế địa phương, sáng kiến và quyền tiếp cận và kiểm soát các nguồn tài nguyên.

Hình 4. Các yếu tố của khả năng thích ứng

Nguồn: Care.org
Những nội dung của năng lực thích ứng được Marshall và cộng sự (2009) đề nghị gồm những kinh nghiệm và những bài
học, khả năng tái tổ chức, tính linh hoạt (về xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế), nguồn lực/vốn (nguồn lực tự nhiên, kinh tế, văn
hóa-xã hội, cơ sở vật chất, và nguồn nhân lực), mối quan hệ bình đẳng giới, chuẩn mực xã hội và các thể chế xã hội, tính linh hoạt
của thị trường, môi trường thể chế và văn hóa tham nhũng. Ngoài ra kết quả điều tra hiện trường cũng chỉ rõ năng lực thích ứng
còn liên quan đến khả năng sử dụng tốt nguồn tài nguyên, khả năng sử dụng và bảo vệ hệ sinh thái và sử dụng hệ sinh thái gốc
như là biện pháp thích ứng tốt nhất.
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3.3.1.

Phương pháp tiếp cận HST nhằm tái phục hồi và nâng cao khả năng thích ứng

Với phương pháp tiếp cận hệ sinh thái tại địa bàn nghiên cứu, các khả năng thích ứng của từng hệ thống được khảo sát
với sự tham gia của người dân và cho thấy bản thân các hệ sinh thái vẫn tiềm ẩn năng lực thích ứng và có thể phát huy khi có sự
tác động của con người.
•

Hệ sinh thái xã hội trồng rau trên đất cát

Vấn đề nước tưới và nghèo dinh dưỡng trên đất cát ven biển được cho là nguyên nhân chính làm giảm khả năng thích
ứng biến đổi khí hậu và thời tiết bất thường tại thôn Tân Hải. Các biện pháp giảm thiểu bao gồm sử dụng bồi che phủ cho mặt đất
nhằm giảm thiểu thoát hơi nước, tưới tiết kiệm và đặc biệt là sử dụng than sinh học biochar bón cho cây trồng được xem là các
phương pháp tiếp cận hệ sinh thái nhằm tăng khả năng thích ứng của hệ sinh thái canh tác trên đất cát.
•

Hệ sinh thái xã hội nuôi cá nước ngọt trên đất cát

Kết quả điều tra cho thấy người dân cũng đã xác định các phát lộ biến đổi khí hậu trong những năm gần đây về hiện
tượng nắng hạn kéo dài, mưa trong mùa khô giảm dần gây thiếu nước ngầm trầm trọng. Biện pháp chuyển đổi thời vụ từ tháng 4
bắt đầu thả cá nuôi để thu hoạch vào tháng 8 hoặc tháng 9 đã được chuyển sang thời điểm bắt đầu thả cá vào tháng 3 nhằm tránh
hiện tượng khô kiệt nước ngầm vào cuối tháng 8. Một số hộ dân cũng đã trồng thêm các loại cây xanh quanh hồ để giảm bốc hơi
nước và giảm nóng cho cá. Các hoạt động trên cũng đã góp phần tăng năng suất và giảm rủi ro đáng kể ở thôn Tân Hải
•

Hệ sinh thái xã hội rừng phòng hộ ven biển

Hơn 250 loài thực vật sinh trưởng phát triển như là các loài cây bản địa của vùng cát ven biển miền Trung. Các loài cây tự
nhiên tổ chức thành cụm cây trên vùng cát nhằm giảm thiểu tác động thời tiết khắc nghiệt trên vùng cát đồng thời tạo tiểu khí
hậu cục bộ có thể nâng cao khả năng thích ứng trên vùng cát. Việc duy trì, thay đổi tổ thành cây rừng phòng hộ bằng các loài cây
bản địa đóng góp nhiều cho khả năng thích ứng dựa vào hệ sinh thái.
•

Hệ sinh thái xã hội đánh bắt gần bờ

Nguồn cá đánh được của cư dân địa phương có thể chia làm 2 nguồn chính, nguồn cá nổi hàng năm vào gần bờ theo các
dòng hải lưu và nguồn cá đáy sống ở các bãi rong, rặn san hô dọc theo bờ biển. Biến đồi khí hậu, tai biến môi trường đã có những
tác động thiếu tích cực đến hệ sinh thái.
3.3.2.

Những tổn thương chính và khả năng thích ứng

Toàn bộ những sinh kế của người dân địa phương là hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên, và chịu tác động trực tiép từ
BĐKH. Trong các tác động từ BĐKH thì nghề đi biển có vẻ chịu ít tác động nhất. Chủ yếu là chịu tác động từ bão tố vào khoảng
tháng 8 đến tháng 11 âm lịch, trong đó chủ yếu là tháng 9-10. Khả năng thích ứng hiện nay bên cạnh việc tránh đi biển vào
những thời gian có nhiều biến động thời tiết, thì ngư dân đã biết ứng dụng những kỹ thuật hiện đại để dự báo được thời tiết.
Hệ sinh thái canh tác trên cát chịu tác động lớn từ hạn hán. Thiếu nước ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây, thậm chí cây
chết. Giải pháp hiện tại chỉ là tăng cường tưới nước. Trên địa bàn xã đã bắt đầu có chương trình trồng cây trên cát theo tiêu
chuẩn VietGap. Nếu thúc đẩy theo hướng này sẽ là một cơ hội thích nghi với điều kiện nắng nóng và ứng phó BĐKH.
Hệ sinh thái chăn nuôi (lợn, cá lóc) chịu tác động mạnh từ điều kiện thời tiết nóng, và rét đậm, rét hại. Hiện tại địa
phương vẫn chưa có giải pháp gì ứng phó hữu hiệu. Trong tương lai, chính quyền địa phương có dự kiến phát triển chăn nuôi, coi
đó là một hướng phát triển kinh tế của địa phương. Cần chú ý đến những giống bản địa để có được sự thích nghi với điều kiện khí
hậu địa phương. Hơn nữa giống bản địa cũng làm tăng chất lượng và do đó tăng giá trị sản phẩm. Cần áp dụng những giải pháp kỹ
thuật để giảm bớt những tác động xấu từ thời tiết cực đoan. Đồng thời cần tăng cường chương trình khuyến nông nhằm hỗ trợ,
cung cấp cho nông dân những kiến thức và dịch vụ phù hợp.
Hệ sinh thái trồng rừng phòng hộ trên cát chịu tác động chủ yếu từ thời tiết nóng hạn. Với những rừng mới trồng cây dễ
chết và thường phải trồng dặm lại (khoảng 50%), hoặc cây chậm lớn. Nhưng với rừng trưởng thành thì rừng lại cung cấp nhiều
dịch vụ sinh thái cho địa phương. Hiện nay, dân vẫn có nguyện vọng trồng rừng, tuy nhiên dân vẫn phụ thuộc vào các chương
trình và sự hỗ trợ của BQL rừng. Trên những diện tích canh tác của gia đình, người dân vẫn có xu hướng phát triển trồng rừng.
Nạn cháy rừng vào mùa khô cũng là một nguy cơ đối với rừng. Những kinh nghiệm trồng và chăm sóc rừng trồng của
người dân trong thời gian qua đã giúp rừng phát triển ổn định hơn. Cần tăng cường hỗ trợ người dân tham gia vào chăm sóc, bảo
vệ, khai thác rừng bền vững, tăng khả năng cung cấp dịch vụ sinh thái. Cần xác định và xây dựng phương án quản lý rừng với
giống cây bản địa, và đa dạng sinh học nhằm duy trì nguồn nước cho vùng cát, giữ độ ẩm, và quản lý rừng bền vững.
Kết quả phân tích đánh giá tổn thương tác động đến các nguồn sinh kế được tóm tắt ở bảng 18.
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Bảng 18. Đánh giá tổn thương đến các nguồn sinh kế do biến đổi khí hậu
THIÊN TAI
1. HẠN HÁN

SINH KẾ
Đánh bắt
thuỷ sản

ĐỘ NHẠY CẢM

TÁC ĐỘNG

MỨC ĐỘ
TÁC ĐỘNG

Hiệu quá
đánh bắt
giảm
Khoai lang bị
chết và thiếu
nước

Nóng hơn làm ngư
dân mệt hơn

Năng suất hải sản
giảm

Trung
bình

Quá trình bốc hơi
xảy ra nhanh trên
đất cát

Năng suất/sản
lượng giảm
- không có sản
phẩm thu hoạch
- đất bị bỏ hoang

Rất cao

Trồng
rừng phòng
hộ

Rừng keo
trồng mới bị
chết

Khô hạn tầng đất
mặt

- Phải đầu tư trồng
lại
- Giảm chức năng
phòng hộ

Trung
bình

Chăn nuôi
cá lóc

Cá lóc chậm
lớn

Hạn thiếu nước tạo
ra không gian chật
hẹp trong ao nuôi

- Kéo dài thời gian
nuôi từ 1-2 tháng
- Tăng chi phí và
rủi ro

Rất cao

Chăn nuôi
lợn

- Lợn thịt
chậm lớn,
bị bệnh
- Lợn nái
thường bị
lưu thai

Nắng nóng gây ra
nhiều loại bệnh cho
lợn như liên cầu
khuẩn, tụ huyết
trùng

Tăng đầu tư (thuốc,
điện làm mát)

Cao

Đánh bắt
thuỷ sản

Không đi biển
được

Nghề đi biển rất
nhạy cảm với bão
tố

Tác động rất cao:
cấm biển

Rất cao

Trồng
Khoai

- Khoai lang
bị dập thân
lá
- Giảm năng
suất

Cây khoai lang dễ
bị dập nát trước
tác động cơ học
mạnh

- Khó phục hồi/
chết
- Năng
suất/sản
lượng giảm

Trung
bình

Trồng
khoai lang

2. BÃO LỐC

LỘ DIỆN ẢNH
HƯỞNG

NĂNG LỰC THÍCH ỨNG
Yếu tố hạn hán ít ảnh hưởng
tới nghề đi biển so với các sinh
kế khác
Người dân biết là tưới nước
hoặc che phủ cây sẽ hạn chế
thiệt hại nhưng không làm
được vì không đủ nước (chỉ
tưới được 1 lần) và vật liệu che
phủ trên diện rộng
Chưa có kiến thức và kỹ năng
khắc phục

MỨC ĐỘ
THÍCH
ỨNG
Thấp

TỔN
THƯƠNG
Trung
bình

GIẢI PHÁP (EBA)
Quản lý bền vững tổng hợp
vùng bờ chú trọng vào phục
hồi rặn san hô và cỏ biển
- Sử dụng giống chịu hạn
hoặc giống ngắn ngày để
tránh hạn
- Thay đồi mùa vụ

Thấp

Rất cao

Trung
bình

Trung
bình

Sử dụng loài cây bản địa trên
đất bản địa để tối ưu hóa
phục hồi hệ sinh thái bền
vững

Thả bèo tạo chỗ mát cho cá
Tháo nước, thay nước bằng
nước ngầm
- Bổ sung thức ăn
- Bổ sung vitamin C vào ao
nuôi
Sử dụng quạt làm mát chuồng
trại

Cao

Cao

Trồng cây bản địa tạo bóng
mát cho cá mà không ảnh
hưởng đến sinh trưởng của
cá

Cao

Trung
bình

- Đưa thuyền lên bờ, ẩn náu
tránh bão
- Đối với nghề đánh bắt thì
bão tố là yếu tố gây tổn
thương lớn nhất
Người dân chưa biết làm gì để
khắc phục

Thấp

Rất cao

- Giữ chuồng trại thông
thoáng, sạch sẽ
- Che phủ lên mái chuồng
bằng các vật liệu xanh sẵn
có (ví dụ cắt cỏ rười và đan
thành tấm) hoặc trồng dây
leo che phủ để làm mát
chuồng
- Trồng cây xung quanh tạo
mát
Không có giải pháp

Thấp

Trung
bình

-

Sử dụng phương pháp cây
chắn gió bằng loài cây bản
địa cho ruộng khoai
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THIÊN TAI

3. MƯA

SINH KẾ

LỘ DIỆN ẢNH
HƯỞNG

ĐỘ NHẠY CẢM

TÁC ĐỘNG

MỨC ĐỘ
TÁC ĐỘNG

NĂNG LỰC THÍCH ỨNG

Trồng
rừng keo

Keo bị gãy đổ

Keo dễ bị gãy đổ
khi có gió to hoặc
bão

- Không tái sinh
- Giảm sản lượng

Trung
bình

Người dân chưa biết làm gì để
khắc phục, không thể chằng
chống trên diện rộng

Chăn nuôi
lợn

Chuồng nuôi
lợn bị đổ

- Hỏng chuồng
- Lợn bị thương/bị
chết
- Tăng vốn đầu tư

Trung
bình

Người dân chia sẻ kinh nghiệm
chằng chống chuồng bằng dây
thừng, bao cát trước bão

Chăn nuôi
cá lóc
Đánh bắt
thuỷ sản

Nuôi cá lóc

Chuồng trại chưa
làm kiên cố và
không được chằng
chống
Qua thời vụ nuôi cá

Tràn ao, bồi lắng ao

Thấp

Tác động rất cao:
cấm biển

Cao

Trồng trọt
khoai

Ngập khoai

Nghề đi biển rất
nhạy cảm với bão
giông
Diện tích khoai ở
nơi thấp và khó
thoát nước

- Chất lượng củ
thấp -> làm thức
ăn cho lợn
- Củ bị thối hết

Cao

Luôn kèm
theo dông lốc

MỨC ĐỘ
THÍCH
ỨNG
Thấp

TỔN
THƯƠNG

GIẢI PHÁP (EBA)

Trung
bình

Chọn lựa lại loài cây bản địa
đáp ứng nhu cầu thị trường
và cải thiện môi trường

Cao

Trung
bình

Chuồng kiên cố hơn

Mùa mưa bão đã qua thời vụ
nuôi cá
Hạn chế ra khơi

Cao

Thấp

Thấp

Cao

Người dân cần được tập huấn
kỹ thuật canh tác trên đất cát
và cải thiện hệ thống tưới tiêu

Thấp

Cao

Không có giải pháp

Nguồn: Phương pháp CAM, các cuộc họp dân ở thôn Tân Hải và tham vấn các bên liên quan, 6/2016.
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3.3.3.

Các thể chế địa phương và năng lực tổ chức

Thông qua các cuộc họp thôn, họp với UBND xã, tham vấn các bên liên quan (gồm cả Ban quản lý rừng phòng hộ Nam
Quảng Bình), và vận dụng phương pháp phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong phân tích đánh giá năng lực
thích ứng của thôn Tân Hải nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
Điểm mạnh, cơ hội
Đảng và Nhà nước quan tâm đến phát triển vùng ven biển và vùng biển. Cụ thể là có nhiều chương trình hỗ trợ, trong đó
những chương trình đều chú ý đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ địa phương và nhận thức của nhân dân.
Điểm yếu, thách thức
Khả năng tổ chức và quản lý của bộ máy chính quyền địa phương vẫn còn gặp khó khăn trước những khó khăn về khí hậu
cực đoan, và cả những khó khăn về ứng phó linh hoạt trong nền kinh tế thị trường.
Hệ thống giáo dục, dạy nghề ở xã vẫn còn yếu. Người dân không được hướng dẫn về khuyến nông, khuyến lâm.
Năng lực tổ chức, quản lý của lãnh đạo và người dân trong các hoạt động sinh kế, ứng phó BĐKH còn yếu, nhiều hoạt
động vẫn chưa chủ động và phải dựa vào vào dịch vụ bên ngoài.
Phân biệt giới trong nhiều lĩnh vực là khá rõ ràng. Phân biệt giới rất rõ ràng trong phân công lao động (những việc của
nam giới, những việc của phụ nữ quá rõ ràng). Vị thế của giới trong sinh hoạt trong thôn cũng thể hiện rất rõ. Chẳng hạn trong
quá trình khảo sát nếu phụ nữ đã tham gia thì đàn ông không tham gia cùng.
3.3.4.

Quyền, khả năng tiếp cận và kiểm soát các nguồn tài nguyên địa phương

Có lẽ yếu tố quan trọng nhất xác định khả năng ứng phó của cá nhân, hộ gia đình, và cộng đồng là khả năng tiếp cận đến
và kiểm soát các nguồn sinh kế hoặc các nguồn lực: tự nhiên, con người, xã hội, vật chất, tài chính. Dưới góc độ EbA, “tài sản tự
nhiên” là yếu tố quan trọng trung tâm. EbA thúc đẩy khả năng thích ứng bằng việc khuyến khích khả năng con người quản lý,
chăm sóc các hệ sinh thái tự nhiên và những dịch vụ môi trường mà nó cung cấp. Tiếp cận tới nguồn lực là chưa đủ mà con người
còn cần phải hiểu biết về những gì họ cần phải đối phó và phải biết cách phải làm gì để đối phó. Thêm vào đó chúng ta cần có một
“môi trường kích hoạt” cho sự thích ứng, đó là các chính sách, các chương trình của chính phủ hỗ trợ người dân. (Xem thêm Báo
cáo tỉnh Quảng Bình)
Điểm mạnh, cơ hội
Xã có vùng biển với nhiều hải sản, có vùng bãi cát ven biển với cồn cát trải dài dọc bờ biển, với nhiều tiềm năng trồng cây
trên cát, chăn nuôi trên cát. Tiềm năng đất đai nếu quy hoạch tốt, mặt khác nguồn nước ngầm trên cát tương đối dồi dào, trừ mùa
nắng nóng khô hạn mà mức nước ngầm giảm sút.
Người dân định cư ở đây lâu dài. Tuy hiện vẫn còn là xã nghèo, nhưng người dân chịu khó và có nhiều kinh nghiệm thích
ứng với điều kiện khí hậu địa phương. Dân cư thuần nhất với 100% là người Kinh có truyền thống yêu lao động, có kỹ năng sản
xuất tốt, có lịch sử chống giặc ngoại xâm oai hùng với bài ca về 34 nữ chiến sỹ Ngư Thuỷ Bắc.
Cơ sở hạ tầng thôn Tân Hải đã có với hệ thống điện, đường, trường, trạm tương đối thuận lợi về giao thông với hệ thống
đường liên thôn, liên xã, ô tô có thể vào đến thôn.
Xã đã có quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020. Có trong danh mục các xã ưu tiên được hỗ trợ của nhà nước.
Tiềm năng phát triển du lịch biển (vì gần bãi biển Lệ Thuỷ) với bãi biển đẹp nên thơ, biển xanh cát trắng, thoai thoải và
cảnh quan phong phú đa dạng.
Sinh kế đặc thù với nhóm nghề biển, nhóm nghề nông canh tác trên đất cát ven biển, và chăn nuôi gia cầm, gia súc, nuôi
trồng thủy sản đặc thù ở địa phương, trồng rừng phòng hộ. Đặc biệt là giữa các nhóm nghề có sự tương hỗ đặc biệt thành một hệ
thống nhất. Khi một mắt xích trong hệ thống bị tác động thì những yếu tố khác sẽ bị ảnh hưởng theo.
Đánh bắt hải sản gần bờ
Nghề đi biển là nghề chính của người dân địa phương. Họ có nhiều kinh nghiệm đánh bắt và ứng phó với các loại hình khí
hậu, và khí hậu cực đoan.
Nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nước lợ
Nghề nuôi cá lóc là một nghề đặc thù của vùng cát ven biển ở Quảng Bình. Trong khoảng chục năm vừa qua đã phát triển
khá tốt. Số lượng hồ cá liên tục tăng lên. Nhưng trong 2 năm gần đây tình hình nóng, hạn đã ảnh hưởng mạnh đến việc nuôi cá
lóc.
Theo báo cáo của xã, hiện đã có 10 hộ dân đang tự phát nuôi tôm trên cát. Họ làm hồ nuôi tôm trên đất chưa sử dụng (đất
rười, đất rừng, đất khoai). Đây có thể là một hướng đi nhằm đa dạng hóa các nguồn sinh kế.
Chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô hộ gia đình
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Hầu hết các hộ gia đình đều có chăn nuôi. Họ có kinh nghiệm tuy rằng chỉ ở mức chăn nuôi nhỏ. Lãnh đạo xã đang có dự
định phát triển nuôi lợn quy mô lớn trên diện tích đất nông nghiệp. Cần chú ý đến khía cạnh phát triển bền vững. Từ khía cạnh
đầu vào, đầu ra, đến khía cạnh kỹ thuật chăm sóc, năng lực tài chính, cho đến xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.
Trồng trọt trên cát là một đặc thù
Ở đây có nghề truyền thống trồng khoai lang, và gần đây phát triển trồng rau trên cát. Cây khoai, sắn là cây bản địa, và có
khả năng chống chịu tốt với những khắc nghiệt của khí hậu. Xã đang có chủ trương mở rộng diện tích trồng khoai. Đây là một
tiềm năng phát triển phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.
Trồng rừng phòng hộ trên cát ven biển
Rừng phòng hộ đã có diện tích đáng kể. Ban quản lý rừng và người dân đã có đóng góp, và có nhiều kinh nghiệm trong
việc trồng rừng và duy trì rừng. Người dân đã có hiểu biết về vai trò của rừng.
Điểm yếu, Thách thức
Đất cát với độ phì thấp, nhiều diện tích còn để hoang.
Thời tiết – khí hậu ở thôn Tân Hải tương đối khắc nghiệt, mùa nắng nóng kéo dài và ảnh hưởng của gió Lào. Mùa khô hạn
kéo dài hơn ba tháng nên thiếu nước cho trồng trọt và chăn nuôi. Có nhiều rủi ro với nghề đi biển do các hiện tượng thời tiết bất
thường và nằm ở vành đai bão của châu Á – Thái Bình Dương. Biến đối khí hậu rất khốc liệt. Bão tố mạnh hơn và thất thường
hơn. Hạn hán kéo dài và nghiêm trọng hơn. Lũ lụt sẽ xảy ra nhiều hơn vào mùa mưa.
Nghề đi biển, dịch vụ và chế biến
Nhằm nâng cao cơ hội đánh bắt và cải thiện sinh kế, nhiều dự án đóng tàu lớn đánh bắt xa bờ đã được thực thi nhưng
không thu được kết quả một phần là do không có chỗ neo đậu. Xã Ngư Thuỷ Bắc là xã bãi ngang nên không có cảng biển nên khó
khăn cho phát triển nghề đánh bắt xa bờ.
Bên cạnh nghề đi biển, địa phương còn có những nghề phụ đi kèm như thu mua, vận chuyển cá, chế biến cá khô, làm
nước mắm. Những chế phẩm này mới ở quy mô nhỏ, chưa phát triển. Nếu nghề đi biển phát triển lên thì những nghề đi kèm này
sẽ là những tiềm năng.
Một yếu tố tác động đến năng lực thích ứng là yếu tố tai biến môi trường biển. Các hình thức tai biến môi trường nước
biển đã ảnh hưởng rất lớn trước mắt đến nguồn thu nhập, lâu dài là sản lượng, chất lượng cá. Trong khi năng lực tài chính có hạn
thì điều này là một khó khăn lớn ảnh hưởng đến năng lực thích ứng BĐKH của nghề đi biển. Nguy cơ ô nhiễm biển là rất cao do có
nhiều khu công nghiệp mới mọc ra như Hòn La, Vũng Áng, và thực tế ô nhiễm biễn đã xảy ra cực kỳ nghiêm trọng từ tháng 4 đến
tháng 6 năm 2016 vừa qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghề đi biển và các nghề có liên quan.
Nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nước lợ
Việc phát triển hồ nuôi cá quá lớn, trong điều kiện nóng, hạn tăng lên, và không có hình thức xử lý nước thải đã dẫn đến
biểu hiện của ô nhiễm. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ gây khó khăn cho việc nuôi, và ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng cá.
Thậm chí có thể ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm.
Bên cạnh đó việc cá biển dừng lại do tai biến môi trường đã tác động vô cùng mạnh đến hoạt động nuôi cá lóc. Trong
thời gian tới, khi việc đánh bắt cá bị ảnh hưởng thì tương lai của nuôi cá lóc sẽ bị ảnh hưởng theo.
Chăn thả gia súc gia cầm quy mô hộ gia đình
Nuôi lợn, gà, vịt vẫn là nuôi với quy mô nhỏ, lẻ. Không có đầu tư chuồng trại. Phụ thuộc hoàn toàn vào các dịch vụ từ bên
ngoài xã.
Canh tác trên đất cát
Trồng khoai sắn là nghề truyền thống của địa phương. Đây là vùng không trồng lúa, vì vậy khoai, sắn có lẽ đã từng là
nguồn lương thực chính của dân địa phương. Người dân có kỹ năng trồng khoai, sắn. Họ cũng đã tạo ra giống khoai, sắn bản địa,
và đã thành thương hiệu hàng hóa. Mặc dù giá cả không cao, nhưng nếu kết hợp với dịch vụ du lịch thì đây cũng là một nguồn
thu.
Xã đang có chủ trương mở rộng diện tích trồng khoai. Tuy nhiên, hiện nay diện tích trồng khoai, sắn đang phải chia sẻ,
cạnh tranh với diện tích hồ nuôi cá lóc, và diện tích trồng cây keo, tràm, phi lao. Thực tế các hộ gia đình đang chuyển diện tích
trồng khoai của họ sang làm hồ nuôi cá, nuôi tôm, và trồng keo, phi lao.
Trồng rừng phòng hộ trên cát ven biển
Mặc dù thời gian qua diện tích rừng trồng đã tăng lên, tuy nhiên vẫn chưa đáng kể. Rừng trồng chủ yếu là cây phi lao và
cây keo mà không có rừng tự nhiên với các cây bản địa, không có đa dạng sinh học.
Di dân và nguồn lao động
Hiện tượng di dân ở thôn và xã có lẽ là một vấn đề. Đó sẽ là một khó khăn về lực lượng lao động. Theo báo cáo của xã và
thông tin từ người dân, lực lượng đi làm ăn xa là đáng kể. Hầu như nhà nào cũng có người đi làm ăn xa. Chủ yếu là thanh niên, trụ
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cột lao động chính của các gia đình. Đặc điểm nghề nghiệp ở đây đều là những nghề cần sức khỏe. Nếu lượng di dân nhiều sẽ ảnh
hưởng đến khả năng lao động ở địa phương và cũng làm giảm khả ănng ứng phó BĐKH.
Trong mấy năm vừa qua, việc đánh bắt cá hoạt động tốt đã làm giảm quá trình di dân. Tuy nhiên với tác động của tai biến
môi trường làm sản lượng đánh bắt đồng thời mất khả năng tiêu thụ do đóng băng thị trường hải sản làm nhiều người lao động
địa phương di cư sang các tỉnh phía Nam. Đây cũng là một khó khăn cho vùng cát ven biển khi lao động chính đi làm ăn xa và
năng lực đối phó khí hậu bất thường nhường lại cho người già và trẻ nhỏ vị thành niên.
3.3.5.

Kiến thức, năng lực của cán bộ và người dân địa phương

Điểm mạnh
Khả năng nâng cao dân trí cho cộng đồng là rất cao với sự chú ý quan tâm của Đảng, Chính phủ, chính quyền địa phương,
các cấp, các ngành.
Là cư dân vùng duyên hải, mọi sinh kế của họ đều dựa hoàn toàn vào tự nhiên. Người dân có những kiến thức, kinh
nghiệm sống dựa vào các điều kiện tự nhiên (đánh bắt hải sản trên vùng biển, canh tác trên đất cát, nuôi cá trên đất cát). Người
dân biết rất rõ về những điều kiện thời tiết, khí hậu, cùng với những kinh nghiệm ứng phó với những hình thái khí hậu cực đoan.
Truyền thồng đi biển, đánh bắt cá trên biển là một truyền thống và kinh nghiệm quý báu. Biết rõ về những vùng biển,
cùng những tập quán, thời vụ của những loại cá khác nhau. Điều này giúp người dân thích nghi và ứng phó với những điều kiện
thời tiết trên biển để phát triển nghề đánh cá.
Giáo dục phổ thông qua nhiều năm với nhiều biến động trong đời sống, kinh tế, xã hội, nhưng vẫn duy trì được mức độ
học vấn cho người dân địa phương. Tạo điều kiện để chuẩn bị nguồn nhân lực cho các hoạt động nghề nghiệp.
Điểm yếu
Kết quả điều tra với đối tượng cán bộ xã và người dân về ứng phó BĐKH cho thấy các đối tượng này còn chưa có chiến
lược có hệ thống về ứng phó biến đổi khí hậu. Cán bộ và người dân đã nhận thấy những thay đổi và những tác động của BĐKH
như (nắng nóng, hạn hán, mưa lũ, bão, lốc, rét). Họ cũng đã nhận thức được về vai trò của rừng phòng hộ đối với vùng cát ven
biển. Họ cảm thấy vui mừng vì chính họ đã đóng góp công sức để trồng và chăm sóc rừng. Tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở mức độ
thụ động chứ chưa chủ động trong các kế hoạch ứng phó.
Các hoạt động sinh kế còn phụ thuộc quá nhiều vào điều kiện tự nhiên. Chưa có những chương trình áp dụng những
phương pháp tiên tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất.
Các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư ở địa phương vẫn chưa phát triển tốt. Cán bộ khuyến nông –
lâm – ngư chưa là chỗ dựa, chưa là nơi truyền bá kiến thức, chưa là chỗ khuyến khích, là động lực cho sự phát triển sản xuất ở địa
phương.
Người dân địa phương biết rõ vai trò của trảng cỏ rười, của rú cát trong việc che bão, gió, che cát cho bóng mát, bảo vệ
công trình dân sinh nhưng việc phát triển và mở rộng diện tích cây bản địa trên đất cát chưa được thực hiện dưới bất kỳ hình
thức nào.
Những hoạt động sinh kế và sinh hoạt vẫn tác động xấu đến môi trường việc xử lý nước thải, chất thải chăn nuôi gia súc
chưa được quan tâm đúng mức.
Nhận thức về EbA trong ứng phó BĐKH là khá mới. Lãnh đạo địa phương các cấp cũng như người dân vẫn quen nghĩ đến
những giải pháp công trình cho ứng phó BĐKH. Điều này là một khó khăn trong việc chủ động tìm hiểu, và tiếp nhận những cách
thức của EbA.
3.3.6.

Những sáng kiến, kinh nghiệm ứng phó

Điểm mạnh
Với truyền thống lâu đời đối phó với những điều kiện khí hậu thất thường và khắc nghiệt, kinh nghiệm phòng chống bão
lũ thiên tai của người dân tương đối tốt. Khi BĐKH diễn ra, ngư dân đã có những thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với những sự
thay đổi về thời tiết và khí hậu. Khi thời tiết ấm lên vào mùa xuân thì mùa đánh bắt cũng đã bắt đầu sớm lên.
Ngư dân đánh giá trong những năm vừa qua thu nhập từ biển đã tăng lên đáng kể. Người dân có điều kiện đầu tư đóng
thuyền mới. Số lượng thuyền đã tăng lên đáng kể. Mặc dù người dân cũng nhận thấy rằng số lượng thuyền tăng lên thì sản lượng
của mỗi thuyền sẽ có xu hướng giảm đi. Nhưng nhìn chung, mức độ thu hoạch vẫn duy trì đều đặn.
Điểm yếu
Nhằm nâng cao cơ hội đánh bắt và cải thiện sinh kế, nhiều dự án đóng tàu lớn đánh bắt xa bờ đã được thực thi nhưng
không thu được kết quả do 2 nguyên nhân chính là không có chỗ neo đậu do đây là bãi ngang và năng lực của ngư dân. Ngư dân
địa phương có kinh nghiệm và trình độ đánh bắt cao do truyền thống đánh bắt vài trăm năm nhưng tất cả kinh nghiệm đó là kinh
nghiệp đánh bắt vùng lộng chứ chưa phải là kinh nghiệm điều khiển phương tiện đánh bắt lớn với trang thiết bị hiện đại và đánh
bắt vùng khơi xa.
Đối với tình trạng hạn hán, lãnh đạo địa phương và người dân hoàn toàn chưa có giải pháp ứng phó.
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Do xã là vùng nghèo, người dân bao năm nay vẫn quen nhận được sự giúp đỡ từ nhà nước, vì thế có tâm lý ỷ lại vào sự hỗ
trợ của nhà nước, hạn chế những chủ động, sáng tạo trong phát triển và ứng phó, đặc biệt là với trồng rừng phòng hộ.
Ngư dân biết rằng đánh bắt xa bờ sẽ mang lại những nguồn lợi lớn, tuy nhiên, họ vẫn cảm thấy kém tự tin, và thiếu kỹ
năng, và kinh nghiệm để có thể vươn khơi. Các chương trình phát triển ngư nghiệp cần chú ý không chỉ vào việc đóng tàu lớn, và
những kỹ thuật mới mà cả những hỗ trợ về kiến thức, năng lực, kinh nghiệm đi biển cho ngư dân, đặc biệt trong ứng phó với
BĐKH.
Kinh nghiệm với kinh tế thị trường của người dân vùng biển còn yếu. Rất nhiều khâu trong quá trình sản xuất và lưu
thông của các sinh kế chính tại địa phương vẫn phụ thuộc vào sự cung cấp dịch vụ từ bên ngoài, từ những xã vùng đồng bằng
trồng lúa, đặc biệt là chăn nuôi lợn, nuôi cá lóc. Những giải pháp ứng phó BĐKH cần chú ý đến yếu tố phát triển bền vững, và để
có thể duy trì bền vững thì yếu tố năng lực thị trường của người dân là quan trọng. Bảng 19 tóm tắt năng lực thích ứng và đánh
giá tổn thương do biển đổi khí hậu ở thôn Tân Hải.
Bảng 19. Khả năng thích ứng và đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu
Kịch bản BĐKH6
Nhiệt độ tăng cao hơn mùa
nóng -> hạn hán

Lượng mưa tăng vào mùa
mưa
Lượng mưa giảm vào mùa
khô
Bão, giông, lốc

Cao
Thấp

Rất cao

Nước biển dâng

3.4.

Đánh giá
tác động
Trung bình

Trung bình

Năng lực thích ứng và giải pháp thích ứng
- Ít có tác động lớn cho nghề đi biển
- Chọn lựa giải pháp canh tác trên đất
khô hạn về giống và kỹ thuật
- Tái phục hồi rừng phòng hộ trên cát
bằng các loài cây bản địa
Chưa có “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”
Chưa có giải pháp cụ thể chống hạn hán
và thiếu nước cho trồng trọt và nươi cá
lóc
- Không đi biển được
- Đưa thuyền lên bờ để ẩn náu bão
Trồng các loài cây bản địa trên đụn cát
ven biển để giảm xói lở bờ biển (cây tra,
dứa dại)

Mức độ
thích ứng
Thấp

Đánh giá
tổn thương
Trung bình

Thấp

Cao

Thấp

Trung bình

Thấp

Rất cao

Thấp

Trung bình

Các kết luận
3.4.1.

Dịch vụ hệ sinh thái

Hệ sinh thái xã hội đánh bắt thủy sản gần bờ với đa dạng loài thủy sinh, và những rạn san hô, là hệ sinh thái quan trọng
ảnh hưởng đến sinh kế chính của người dân địa phương. Hệ sinh thái xã hội này cung cấp thực phẩm, lưu giữ sự đa dạng sinh
thái, duy trì chất lượng không khí, khuếch tán nước thải, làm sạch vùng nước các tác động của biến đổi khí hậu đang dần phát lộ
và có ảnh hưởng lớn đến năng lực thích ứng của cộng đồng.
Hệ sinh thái xã hội canh tác trên cát với các hoạt động chính là trồng khoai và trồng rau trên cát cũng là một hệ sinh thái
tạo ra sinh kế quan trọng, và ngày càng quan trọng ở địa phương. Hệ sinh thái xã hội này dựa vào nguồn nước ngầm được dự trữ
ở những đụn cát. Các đụn cát và rừng phòng hộ trên cát có tác dụng bảo vệ che gió, bão, và cát bay hỗ trợ cho hệ sinh thái xã hội
canh tác trên đất cát.
Hệ sinh thái xã hội nuôi cá nước ngọt trên cát là một đặc thù của dịa bàn nghiên cứu. Cá lóc có khả năng hứng chịu cao
với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cá lóc nuôi chủ yếu từ nguồn hải sản đánh bắt trên biển, và nước ngọt là từ các đụn cát. Nó
phù hợp với đặc trưng sinh thái khí hậu của vùng này. Những hồ nước ngọt nuôi cá lóc xen kẽ với nhà ở, xung quanh nhà dân là
giúp điều hòa tiểu khí hậu. Hệ sinh thái xã hội nuôi cá nước ngọt trên cát chịu ảnh hưởng lớn từ nguồn nước ngầm phát sinh từ
đụn cát.
Hệ sinh thái rừng phòng hộ trên cát ở đây có diện tích lớn và có tầm quan trọng đặc biệt với điều kiện địa lý và con người
vùng này. Hệ sinh thái xã hội rừng phòng hộ trên cát có tác động tương hỗ với nguồn nước ngầm mà phần lớn là từ hệ sinh thái
đụn cát. Rừng phòng hộ ven biển hiện nay được trồng thuần loài 2 loài phi lao và keo nên tính bền vững chưa được khẳng định.
Hệ sinh thái này có vai trò bảo vệ vật lý (che gió, bão, cát bay), duy trì chất lượng không khí, là vùng đệm không khí, nguồn củi
đun chính cho người dân địa phương, và là nguồn lâm sản phụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của dân địa phương, tạo tầng
sinh thủy cho nguồn nước ngọt. Việc nghiên cứu tái phục hồi vùng cát với chính các loài cây bản địa sẽ thân thiện với môi trường
và tạo hệ thống cảnh quan bền vững hơn.
3.4.2.

Các giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái

Kết quả phân tích đã chỉ rõ các giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở thôn Tân Hải bao gồm:

6

(Viện KTTV & BĐKH, Bộ TN&MT)
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-

-

-

-

4.

Đối với hệ sinh thái xã hội đánh bắt gần bờ, kết quả phân tích cũng đã chỉ rõ có 2 loại cá chính là cá tầng từ khơi vào lộng
theo dòng hải lưu hàng năm và cá đáy sống ở các rạn san hô, bãi rong trong vùng lộng. Việc tái phục hồi và bảo tồn rạn san
hô và bãi rong vùng lộng nhằm duy trì ổn định nguồn sinh kế chính của cộng đồng cư dân là đánh bắt hải sản.
Đối với hệ sinh thái xã hội rừng phòng hộ ven biển, với nguồn cây bản địa hiện có việc tái phục hồi rú cát bằng nhóm các loài
cây bản địa tạo rừng phòng hộ ven biển nhằm giảm thiểu tác động do hạn hán, nâng cao khả năng sinh thủy, giảm tác động
giảm mực nước ngầm và đặc biệt là tái phục hồi hệ sinh thái vốn đa dạng và phong phú về loài động thực vật trên vùng cát
ven biển. Song song với việc tái phục hồi bằng cây bản địa thì quy hoạch cảnh quan chi tiết cũng cần được thực thi để xác
định và quy hoạch chính xác vùng phát triển từng nhóm cây theo chức năng phù hợp với điều kiện lập địa cụ thể của toàn
vùng.
Đối với hệ sinh thái xã hội nuôi cá lóc trên cát, đây là nguồn sinh kế phụ do phụ nữ đảm nhiệm của hộ gia đình vùng biển
bên cạnh nguồn sinh kế chính là đánh bắt hải sản do nam giới phụ trách. Việc nâng cao nguồn thu nhập từ nguồn sinh kế hỗ
trợ thông qua việc tăng cường năng lực cư dân địa phương trong việc phát triển nguồn sinh kế nuôi cá lóc trên sinh thái đặc
thù vùng cát nhằm tận dụng năng lực đối tượng nuôi trồng và đặc điểm địa phương đồng thời tạo nguồn thu nhập ổn định
cho phụ nữ địa phương. Việc duy trì nguồn nước ngầm và ổn định nhiệt độ ao nuôi cũng như giảm thoát hơi nước hệ thống
ao nuôi là vấn để cần quan tâm. Sử dụng cây bản địa quan hồ nuôi nhằm giảm nhiệt độ, tăng bóng mát là các giải pháp bổ
sung cho hệ sinh thái này.
Đối với hệ sinh thái xã hội canh tác trên đất cát, việc cải tạo đất cát bằng kỹ thuật than sinh học nhằm nâng cao khả năng
canh tác rau sạch trên đất cát để phân bố lại nguồn lực lao động địa phương đến các nguồn sinh kế khả thi và phù hợp với
hệ sinh thái xã hội vùng cát, đồng thời đa dạng nguồn thu nhập.
Danh lục tài liệu tham khảo chính

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. 2013. Nghị quyết 24/NQ-TƯ về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
CARE, 2009. Cẩm nang phân tích tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.
Hội chữ thập đỏ Việt Nam, 2009. Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng.
ICEM, 2010. Phương pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu (CAM).
ISPONRE, 2009. Báo cáo đánh giá về BĐKH tỉnh Quảng Bình (Tài liệu nội bộ).
ISPONRE. 2013. Hướng dẫn kỹ thuật: Xây dựng và thực hiện các giải pháp EbA.
IUCN, 2012. Báo cáo kết quả tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề và xã An Thạnh Nam,
huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
IUCN, 2012. Báo cáo kết quả tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng tại xã Thạnh Hải, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú,
tỉnh Bến Tre.
Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình, 2011, Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015.
Tổ chức quốc tế CARE, Cẩm nang phân tích tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực ứng phó BĐKH, 2009.
IUCN, 2009. Dự thảo nguyên tắc và hướng dẫn Lồng ghép thích ứng BĐKH dựa vào hệ sinh thái trong các dự án và thiết kế chính
sách.
UNBD huyện Lệ Thủy,2015. Niên giám thống kê huyện Lệ Thủy.
UBND xã Ngư Thủy Bắc, 2015. Báo cáo Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng - Anh ninh năm 2015 và phương hướng nhiệm vu năm
2016.
5.
5.1.

Các phụ lục
Các thông tin về địa phương
Bảng 20. Dân số và hộ gia đình xã Ngư Thủy Bắc
2009

2011

2012

2013

2014

Số hộ

758

812

821

826

894

Dân số

3591

3590

3591

3602

3615

Số phụ nữ

1813

1802

1810

1819

1823

Số lao động

-

2003

2077

2107

2119

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Lệ Thủy 2014
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Bảng 21. Tỷ lệ nghèo, và cận nghèo qua các năm
2011

2012

2013

2014

Số hộ nghèo

84

141

141

112

Số hộ cận nghèo

131

132

132

117

Tỷ lệ nghèo

10,66

16,99

14,86

11,43

Tỷ lệ cận nghèo

16,62

15,9

13,91

11,94

Tổng tỷ lệ nghèo + cận nghèo

27,28

32,89

28,77

23,37

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Lệ Thủy 2014

Bảng 22. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn xã Ngư Thủy Bắc
2011

2012

2013

2014

Số doanh nghiệp

14

28

28

18

Số lao động

18

45

46

34

Số doanh nghiệp tư nhân kinh doanh, dịch vụ

76

89

90

99

Số doanh nghiệp

2

2

2

6

Số lao động

2

2

4

6

Doanh nghiệp ngoài nhà nước

Số doanh nghiệp vận tải tư nhân

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Lệ Thủy 2014
Bảng 23. Danh mục cá kinh tế đánh bắt hàng năm ở thôn Tân Hải
Tên tiếng Việt
Cá bạc má

Tên khoa học

Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1817)

Tên tiếng Anh
Indian mackerel

Cá bạc má (đạo trau)

Tháng
đánh bắt
2-7
8-1

Cá bánh xe

1-12

Cá bơn lưỡi trâu

Aseraggodes kobensis (Steindachner, 1896)

Ctenoidscale sole

8-1

Cá bơn nhỏ

Cynoglossus arel (Snyder, 1909)

Lager scale tonguesole

8-1

Cá bớp

Rachycentron canadum (Linaeus, 1758)

Cobia

1-12

Cá cam

Seriola dumerili (Risso, 1810)

Greater amberjack

1-4

Cá căn

Therapon jarbua (Forskal, 1775)

Jarbua terapon

1-12

Cá chai

Platycephalus indicus (Linaeus, 1758)

Bartail flathead

2-8

Cá chỉ vàng

Selaroidaes leptolepis (Cuvier& Valenciennes, 1851)

Yellowstripe scad

2-8

Cá chình

Gymnothorax fimbriatus (Bennett, 1831)

Fimbriared moray

8-12

Cá chuồn

Dactyloptena orientalis (Cuv &Val, 1843)

Oriental flying gurnard

2-8

Cá cơm

Encrasicholina zollengeri (Bleeker, 1849)

Red anchovy

2-7

Cá doái (nhoái đuôi
chấm)

Strongylura strongylura (Van Haselt, 1823)

1-12

Cá đù

Agyrosomus macrophthalmus (Bleeker, 1850)

1-12

Cá dưa

Congresox talabon (Cuvier, 1849)

Indian pike conger

2-7

Cá đục

Sillago maculata (Q&G, 1824)

Trumpeter sillago

5-8

Cá đuối

Dasyatis akajei (Muller&Henle, 1841)

Red stingray

2-8

Cá gáy biển

Lethrinus lentjan (Bleeker, 1850)

Emperor-snapper

8-12

Cá nhồng

Sphyraena jello (Cuv&Val, 1829)

Pickhandle barracuda

1-12

Cá hanh

Tinca vulgaris (Fleming, 1828)

Tinca

8-12

Cá hét

1-12
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Tên tiếng Việt

Tên khoa học

Tên tiếng Anh

Tháng
đánh bắt

Cá hố

Trichiurus lepturus (Linne,1758)

Largehead hairtail

1-2

Cá hồng

Lutjanus sanguineus

Red snapper

8-12

Cá khoai

Harpadon nehereus

Bumalo

8-1

Cá kim

2-8

Cá lẹp nhỏ

Thrissa hamiltoni (Valenciennes, 1848)

1-12

Cá lẹp tớp

Setipinna taty (Valenciennes, 1848)

1-12

Cá liệt sọc vàng

Leiognathus daura (Cuvier, 1829)

Pugnose ponyfish

1-12

Cá liệt lớn

Leiognathus equulus (Forskal, 1775)

Common ponyfish

2-7

Cá mặn chặn (Cá
bánh đường)

Parargyrops edita (Tanaka, 1916)

2-7

Cá mối

Saurida tumbil (Bloch, 1795)

5-8

Cá mú gai

Ephinephelus latifasiatus (Temm&Sch, 1842)

Striped grouper

1-12

Cá mú trơn

Ephinephelus rivulatus (Val, 1830)

Halfmoon grouper

1-12

Cá ngờn

5-8

Cá nục chuối

Decapterus macrosoma (Bleeker, 1851)

Cá nục gai

Trachurus novaezelandiae

Cá ong

Rhynchopelates oxyrhynchus (Temminck & Schlegel, 1842)

1-12

Cá phèn khoai

Upeneus bensasi (Temminck & Schlegel, 1843)

8-11

Cá phèn một sọc

Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855)

8-11

Cá rạ
Cá sơn nhỏ

5-8
Yellowtail scad

5-8

2-8

Apogon ellioti (Day, 1875)

1-12

Cá tho 1

1-12

Cá tho 2

1-12

Cá tráp

Diplodus sargus

8-12

Cá trích

Sardinella lemuru (Bleeker, 1853)

2-7

Cá uôp trắng

Otholithes arge

8-1

Cá uôp vàng

Nibea acuta (Tang, 1937)

8-1

Cá vì

2-8

Cá vờn

2-8
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5.2.

Tổng hợp các dịch vụ từ các tiểu hệ sinh thái
Bảng 24. Bảng tổng hợp các dịch vụ chính của các tiểu hệ sinh thái vùng cát ven biển

STT

Các dịch vụ chính

Nguồn của các
dịch vụ sinh thái

Mô tả

Xếp
hạng

Kiểm chứng xếp loại

Dịch vụ cung cấp
P1

P2

Thức ăn
Với đánh bắt thủy sản

0

Với trồng rau trên cát

Tôm được nuôi bằng thức ăn thương mại và thường là thức ăn làm từ
các loại cá tạp vì vậy việc cung cấp các loại cá này cho nhà mấy chế
biến thức ăn là một dịch vụ hết sức quan trọng mà nuôi trồng thuỷ
sản thương mại phụ thuộc vào

HST của nười
Kinh đánh bắt
cá ngoài khơi
(và cả ven bờ)

4

Với nuôi cá nước ngọt

Không có/không quan trọng

Với rừng phòng hộ

Một phần hải sản đánh bắt được sử dụng trong sinh hoạt gia đình và
phần còn lại bán ngoài thì trường

Bản thân HST

5

Nước

Nước ngầm là một trong những nguồn lợi quan trọng nhất cho trồng
rau

Đụn cát

5

Nuôi trồng thuỷ sản yêu cầu lượng nước ngầm lớn (khoảng 50,000
m3/năm cho 1 ao nuôi 10,000m2)

Bản thân HST

4

Rừng phòng hộ ven biển yêu cầu phải được trồng ngập nước để cây
có thể sống được

HST đụn cát

5

Không phù hợp cho cây rau phát triển.
Nếu không có thức ăn nuôi tôm thì không thể phát triển các hệ
thống thương mại.

Tôm, cá, cua và các loại hai mảnh là nguồn lợi rất quan trọng cho
không những người dân ở đây mà còn với cả các cộng đồng khác
trong cả nước.
Tất cả các trang trại trồng rau cách xa nguồn nước. Nước sử dụng
trồng rau là lấy từ nước ngầm ở dưới các đụn cát.
Hầu hết các trang trạng thuỷ sản xây dựng xa khu dân cư, do đó
không thể tiếp cận các nguồn nước khác được, còn nước ngầm thì
có thể khai thác tại chỗ.
Cùng với việc làm vườn ươm thì chất lượng nước cũng là yếu tố
rất quan trọng để trồng thành công.

Không có/không quan trọng
P3

Thuốc men

Không quan trọng

0

Không có/không quan trọng

0

Không có/không quan trọng

Thuốc tự nhiên không sử dụng cho trồng rau trên cát.
Không có các loại thuốc từ tự nhiên trong HST này.

0

Không có/không quan trọng
P4

Sợi

Không quan trọng

0

Không có

Không có/không quan trọng
Không có/không quan trọng
Không có/không quan trọng
P5

Vật liệu xây dựng

Tre nứa

Rừng tre

Không có/không quan trọng
Rừng trồng cung cấp một số cây gỗ cho công việc gia đình, đó là các
rừng được giao trồng và quản lý từ các hoạt động tỉa bớt cành

1
0

Bản thân HST

2

Có rất ít nông dân sử dụng tre lứa xây dựng trang trại của họ.
Người dân địa phương không sử dụng gỗ rừng làm nhà.
Hầu hết cây gỗ lớn được sử dụng cho các mục đích thương mại,
khôgn dung cho xây dựng.
45

Báo cáo 4 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp thôn bản – Nghiên cứu điểm Thôn Tân Hải

STT

Các dịch vụ chính

Nguồn của các
dịch vụ sinh thái

Mô tả

Xếp
hạng

Kiểm chứng xếp loại

Không có/không quan trọng
P6

Năng lượng nước

Không quan trọng

0

Năng lượng nước không được sử dụng trong trồng rau.

Không có/không quan trọng
Không có/không quan trọng
Không có/không quan trọng
P7

Năng lượng sinh khối

Cành cây chết có thể được thu gom từ rừng phòng hộ ven biển
Rừng và các bãi hoang cung cấp củi và có thể sử dụng cho cả các chủ
của ao nuôi
Rừng cung cấp gỗ củi cho các hoạt động nông hộ được giao trồng và
quản lý rừng phòng hộ

Bản thân HST

1

Trong bản thân
HST

1

Bản thân HST

3

NL SK gần như không được sử dụng.
Người địa phương chỉ sử dụng một lượng nhỏ cành củi khô rơi
rụng từ rừng để đun nấu.
Nười địa phương chỉ dung một phần nhỏ cành củi khô để sấy.

Không có/không quan trọng
P8

Giao thông

Không phù hợp

0

Không có

0

Không có
Các hoạt động đánh bắt không thể tách rời giao thong thuỷ

Bản thân HST

5

Dịch vụ điều tiết
R1

Cố định/tích luỹ các-bon

0
Rừng phòng hộ ven biển là nơi chứa các-bon và là nơi hút CO2 nhưng
không phải là quan trọng cho tất cả các trang trại nuôi tôm
Rừng trồng là nơi tích luỹ các-bon, hút CO2 nhưng không quan trọng
lắm với người dân địa phương
Lượng rất lớn CO2 hoà tan trong nước biển

R2

Lưu giữ chất lượng nước

Cát có thể cung cấp khả năng lọc nước mặt khi thấm xuống nước
ngầm, đặc biệt trong một số trường hợp khi chúng thấm xuyên sâu
hơn 30m của các đụn cát
Cát có thể là bãi lọc tốt trước khi thấm sâu xuống nước ngầm, đặc biết
sạch nếu thấm sâu qua lớp dày trên 30m
Rừng trồng giúp giữ chất lượng nước nhưng không quan trong với
HST này
Chất lượng nước là yếu tố quan trong quy định tốc độ tang của cá sản
lượng tiềm năng sẵn có cho người dân đánh bắt

Bản than HST

1

Không phù hợp cho trồng rau
Với mật độ và chất lượng thấp rừng phòng hộ ven biển có khả
năng tích lũy các-bon kém.

0
Bản thân HST

5

Đụn cát

4

Bản thân HST

5

Bản thân HST

1

Bản thân HST

5

Tăng hàm lượng các-bon trong nước biển tạo môi trường a-xít và
tác động bất lợi đến các loại hải sản như cua, tôm, nhuyễn thể và
các rặng san hô.
Chất lượng nước tác động trực tiếp đến năng suất và chất lượng
rau quả.
Chất lượng nước ảnh hưởng trực tiếp đến nuôi tôm và sức khoẻ
người dân.

Dịch vụ này rất quan trong cho HST này.
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STT
R3

Bảo tồn chất lượng không
khí

Xếp
hạng

Mô tả

Nguồn của các
dịch vụ sinh thái

Rừng phòng hộ ven biển có thể bảo vệ chống lại bão cát, cát bay, cát
chảy và che phủ lên hoa màu

Rừng phòng hộ
ven biển

4

Rừng phòng hộ ven biển giúp ngan chăn cát bay cát chảy và bồi lắng
các ao nuôi

Bản thân HST

4

Rừng trồng ngăn chăn cát bay di chuyển và bồi lắng đất nông nghiệp,
xâm lấn của các đồi cát

Bản thân HST

4

Các dịch vụ chính

Kiểm chứng xếp loại
Chất lượng không khí rất quan trọng trong sản xuất rau và sức
khoẻ con người.
Chất lượng không khó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con
người và các hoạt động sản xuất không chỉ trong HST mà còn cả
các HST xunh quanh.
Chất lượng không khí là quan trọng đối với sức khoẻ con người
và sản xuất nông nghiệp không những ở HST này mà còn cả với
các HST xung quanh. Rừng nguyên sinh ở đây có các dịch vụ này
tốt hơn, nhưng hiện tại thì cũng có nhưng ít hơn.

Không có/không quan trọng
R4

Đệm khí hậu

0
Rừng phòng hộ ven biển có thể tạo ra vi khí hậu dễ chịu cho cả vùng
nhưng lại không quan trọng lắm cho các hoạt động nuôi tôm

Bản thân HST

2

Rừng trồng có thể cải thiện vi khí hậu của vùng

Bản thân HST

3

Trồng rau trên cát thì có thể trồng tốt trong điều kiện khí hậu bât
thuận (ví dụ nhiệt độ trên 50 OC).
Mật độ thấp và chất lượng kém cản trở khả năng làm thay đổi vi
khí hậu trong vùng.
Với diện tích lớn thì rừng phòng hộ có thể thay đổi vi khí hậu của
HST này và các HST gần đó. Rừng nguyên sinh có dich vụ này tốt
hơn, rừng hiện tại thì cũng có nhưng ít hơn.

Không có/không quan trọng
R5

Kiểm soát dịch hại

Rừng phòng hộ có thể có một nguồn sâu mà có thể đóng vai trò kiểm
soát sâu bệnh bằng sinh học với các hộ liền kề
Cát có thể lọc nước, ngăn chặn mầm bệnh trong nước chảy vào môi
trường trước khi ngấm xuống tang nước ngầm và được sử dụng lại
cho nuôi trồng thuỷ sản trong vùng

2

Bản thân HST

4

Cát có thể lọc nước chảy ra từ trang trại trồng rau

Đụn cát

1

Người nuôi tôm có thể sử dụng cát lọc nước thải trước khi cho chảy
vào môi trường

Bản thân HST

3

Tính đa dạng của côn trùng trong rừng phòng hộ thấp, chức năng
này rất hạn chế. Rừng ven biển thì đa dạng hơn và khả năng
phòng trừ tự nhiên hiệu quả hơn.
Trong khu vực nuôi trồng thuỷ sản thì hầu hết mầm bệnh lan toả
theo nước không được xử lý và đi vào môi trường. Với khả năng
cung cấp của HST này thì mầm bệnh được kiểm soát.

Không rõ
Không có/không quan trọng
R6

Tuần hoàn chất thải / độc
tố

Người nông dân có thể không sử dụng hoá chất trong trồng rau.
Dịch vụ này có thể giúp giảm sự lây lan của bệnh trong nuôi tôm.

Không rõ
Tất cả các loại chất thải tại chỗ, công nghiệp và thương mại đều đổ ra
biển
R7

Bảo vệ vật chất

Các đụn cát và rừng phòng hộ có thể cung cấp các dịch vụ bảo vệ
chống lại các tác động làm hư hỏng vật chất của trang trại trồng rau
trong các trận bão và gió lớn
Rừng phòng hộ ven biển có thể ngăn chặn những thiệt hại vật chất
cho các ao nuôi và các vật dụng trên đó, tránh cho nước không bị đục
quá có hại cho tôm
Rừng phòng hộ có thể ngăn chặn hư hại vật chất cho các cộng đồng
ven biển do bão và gió to

4
Đụn cát và rừng
phòng hộ ven
biển

3

Bản thân HST

5

Bản thân HST

4

Đôi khi mức độ ô nhiễm cao xảy ra rất nhanh trong một phạm vi
nhất định làm cho hệ thống không thể ứng phó kịp và sẽ xảy ra sự
cố nguy hại như cá chết hàng loạt.
Bên cạnh các hỗ trợ của rừng phòng hộ ven biển, người dân
thường sử dụng các vật liệu nhân tạo để bảo vệ trang trại của họ.
Rừng phòng hộ ven biển không những bảo vệ vùng nuôi trồng
thuỷ sản mà còn bảo vệ con người, tài sản và các hoạt động kinh
tế khác của HST khi gặp thiên tai.
Rừng phòng hộ không những bảo vệ nuôi trồng thuỷ sản mà còn
bảo vệ người dân, tài sản và các hoạt động kinh tế khác trong và
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STT

Các dịch vụ chính

Nguồn của các
dịch vụ sinh thái

Mô tả

Xếp
hạng

Kiểm chứng xếp loại
ngoài HST do các thiên tai. Rừng nguyên sinh thì có khả năng bảo
vệ tốt hơn nhiều rừng hiện tại.

Không có/không quan trọng
R8

Kiểm soát các dòng nước

Không có/không quan trọng

0

Không có/không quan trọng

0

Không có/không quan trọng

0

Không có/không quan trọng
R9

Kiểm soát các dòng trầm
tích

Không có/không quan trọng

0

Không có/không quan trọng

0

Không có/không quan trọng

0

Không có/không quan trọng

Các dịch vụ hỗ trợ
S1

Tuần hoàn các bon

Không quan trọng

0

Không rõ
Không rõ
Không có/không quan trọng
S2

Quang hợp, sản xuất
nguyên sinh

Không quan trọng

0

Không có
Không có
Không có/không quan trọng
S3

Tuần hoàn dinh dưỡng

Không quan trọng

0

Không có
Không có
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STT

Các dịch vụ chính

Nguồn của các
dịch vụ sinh thái

Mô tả

Xếp
hạng

Kiểm chứng xếp loại

Không có/không quan trọng
S4

Hình thành đất

Không quan trọng

0

Rừng phòng hộ ven biển có thể giúp hình thành đất mới phù hợp cho
vùng nuôi
Không có/không quan trọng

1

Không có nhiều bằng chứng cho loại hình dịch vụ này trong HST
này

Không có/không quan trọng
S5

Tuần hoàn nước

Không quan trọng

0

Không có/không quan trọng
Không có/không quan trọng
S6

Thụ phấn

Không quan trọng

0

Không có
Không rõ
Không có/không quan trọng
S7

Phân tán hạt giống

Không quan trọng
Không có
Không rõ
Không có/không quan trọng

Dịch vụ văn hoá
C1

Tôn giáo-tinh thần

Không quan trọng
Không có
Không rõ
Không rõ

C2

Giải trí, thể thao và du lịch
sinh thái

Không quan trọng
Các đụn cát có thể thu hút khách du lịch đến thăm, có thể làm tăng
thu nhập cho người dân địa phương

0
2

Không có hoạt động du lịch trong HST này.
Tiềm năng du lịch thì có những chưa có các hoạt động du lịch.
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STT

Các dịch vụ chính

Mô tả
Rừng phòng hộ có thể thu hút khách du lịch đến thăm làm tăng thu
nhập cho người dân địa phương từ các dịch vụ du lịch
Cộng đồng ven biển có thể thu hút khách du lich đến thăm

C3

Khoa học, đào tạo

Không quan trọng

Nguồn của các
dịch vụ sinh thái

Xếp
hạng
1

Bản thân HST

1
2

HST này có thể cung cấp các thông tin về khoa học, đào tạo cho các
cộng động quan tâm

2

HST này có thể tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu và đào tạo

2

Kiểm chứng xếp loại
Còn nhiều hạn chế.
Không có nhiều khách du lịch đến thăm.
Rất ít nghiên cứu/các hoạt động đào tạo được triển khai ở HST
này.
Chưa có nhiều ghi chép về các hoạt động nghiên cứu và đào tạo ở
HST này mặc dù có tiềm năng.
Hiện tại vẫn chưa có nhiều hoạt động nghiên cứu và đào tạo được
ghi nhân tại HST này mặc dù có nhiều tiềm năng.

Không có/không quan trọng
C4

Lịch sử/xây dựng đất nước

Không quan trọng

0

Không có
Không có
Không có
C5

Thư giãn/phục hồi sức
khoẻ

Không quan trọng

0

Không có
Không có
Không có
C6

Điền kinh/cảm hứng nghệ
thuật

Không quan trọng

0

Không có
Không có
Biển là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ

0= không quan trọng, 5=rất quan trọng
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5.3.

Danh sách người cung cấp thông tin chính
Bảng 25. Danh sách người tham gia điều tra Ngư Thủy Bắc
TT

Họ và Tên

Nghề nghiệp/
Chức vụ

Địa chỉ

1.

Diêu Thị Hồng Hiếm

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

2.

Đinh Thị Gẩm

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

3.

Dương Thị Hoa

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

4.

Dương Thị Hoe

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

5.

Dương Thị Lợi

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

6.

Dương Thị Nở

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

7.

Lê Thị Táo

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

8.

Ngô Công Quảng

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

9.

Ngô Thị Kiều

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

10.

Ngô Thị Quýt

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

11.

Ngô Thị Theo

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

12.

Nguyễn Thị Đởm

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

13.

Lê Thị Vỹ

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

14.

Nguyễn Quang Thuỵ

Giám đốc BQLRPH NQB

BQLRPH NQB – xã Thanh Thuỷ

15.

Nguyễn Thị Kiều

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

16.

Nguyễn Thị Nghiêm

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

17.

Nguyễn Thị Nương

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

18.

Nguyễn Thị Theo

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

19.

Nguyễn Thị Gái

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

20.

Nguyễn Thị Hới

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

21.

Nguyễn Thị Huệ

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

22.

Nguyễn Thị Kỷ

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

23.

Nguyễn Thị Lam

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

24.

Nguyễn Thị Luật

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

25.

Nguyễn Thị Mai

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

26.

Nguyễn Thị Tha

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

27.

Trần Quang Cả

Phó chủ tịch

UBND xã Ngư Thuỷ Bắc

28.

Trần Công Minh

Cán bộ địa chính xã

UBND xã Ngư Thuỷ Bắc

29.

Trần Quang Truyền

Hội nông dân xã

UBND xã Ngư Thuỷ Bắc

30.

Trần Thị Cẩm

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

31.

Trần Thị Dịu

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

32.

Trần Thị Duyên

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

33.

Trần Thị Hoa

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

34.

Trần Thị Hợp

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

35.

Trần Thị Dương

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

36.

Trần Thị Duyên

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

37.

Trần Thị Hiện

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

38.

Trần Thị Hường

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

39.

Trần Thị Kiêm

Chủ tịch Hội Phụ nữ

UBND xã Ngư Thuỷ Bắc

40.

Trần Thị Khê

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

41.

Trần Thị Khẻn

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

42.

Trần Thị Lam

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

43.

Trần Thị Lê

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

44.

Trần Thị Ngợm

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

45.

Trần Thị Kiệm

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

46.

Trần Thị Lan

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

TT

Họ và Tên

Nghề nghiệp/
Chức vụ

Địa chỉ

47.

Trần Thị Mĩa

Ngư dân

UBND xã Ngư Thuỷ Bắc

48.

Trần Thị Thén

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

49.

Trần Thị Tuyến

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

50.

Trần Tiến Bền

Cán bộ địa chính xã

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

51.

Trương Thị Hoa

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

52.

Võ Thị Dỉnh

Ngư dân

UBND xã Ngư Thuỷ Bắc

53.

Võ Thị Dúc

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

54.

Võ Thị Dung

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

55.

Võ Thị GIúp

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

56.

Võ Thị Dương

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

57.

Võ Thị Hợp

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

58.

Võ Thị Huệ

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

59.

Võ Thị Huyền

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

60.

Võ Thị Khiu

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

61.

Võ Thị Lai

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

62.

Võ Thị Mỵ

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

63.

Võ Thị Kế

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

64.

Võ Thị Lan

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

65.

Võ Thị Nên

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

66.

Võ Thị Ngót

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

67.

Võ Thị Sủy

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

68.

Võ Thị Tám

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

69.

Võ Thị Tâm

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

70.

Võ Thị Tiếp

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

71.

Võ Thị Xuyến

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

72.

Võ Xuân Biên

Ngư dân

Thôn Tân Hải – xã Ngư Thuỷ Bắc

