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CÁC THUẬT NGỮ VÀ 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 thích ứng 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) - còn gọi là các hệ thống con người và môi trường, hay các hệ thống con người và tự nhiên 

- nhấn mạnh rằng con 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 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. 

VQG PNKB: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 

LSNG: Lâm sản ngoài gỗ 

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 (Thích ứng BĐKH): 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 khi 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. Đánh giá tổn thương cấp tỉnh và cấp thôn, bản  

Mục đích của dự án này nhằm đánh giá tổn thương (VA) do tác động của BĐKH tại Quảng Bình và Hà Tĩnh đồng 

thời đề xuất thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA). Dự án có 2 phần đánh giá tổn thương:  

(i) Cấp tỉnh – với tiếp cận từ trên xuống, thu thập các dữ liệu thứ cấp kết hợp với điều tra thực địa, xây dựng hệ 

thống phân loại và bản đồ các hệ sinh thái xã hội cho toàn tỉnh; tiến hành đánh giá tổn thương ở cấp tỉnh do tác 

động của biến đổi khí hậu; tiến hành đánh giá tổn thương cho các hệ sinh thái xã hội được lựa chọn ưu tiên. 

(ii) Cấp thôn, bản – với tiếp cận từ dưới lên tại một hay vài hệ sinh thái xã hội được lựa chọn, sử dụng các công cụ 

có sự tham gia. Nó bao gồm việc xác định những hoạt động sinh kế chính, những nguồn lực chính hỗ trợ cho 

hoạt động sinh kế, các 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. cũng như xác định tính tính lộ diện, 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. 

1.2. Lựa chọn điểm đánh giá cấp thôn bản 

Đánh giá cấp tỉnh đã xác định và lập bản đồ 42 hệ sinh thái xã hội (HSTXH) cho cả tỉnh Quảng Bình. Mười hệ 

sinh thái xã hội quan trọng nhất được lựa chọn trên cơ sở 12 tiêu chí (trong đó có các tiêu chí như đóng góp vào GDP, 

tạo việc làm và diện đất được sử dụng). Việc đánh giá tổn thương được tiến hành trên 10 hệ sinh thái xã hội quan 

trọng này và từ đó đưa ra một danh sách ngắn các hệ sinh thái xã hội quan trọng có tính tổn thương cao để tiến hành 

đánh giá cấp thôn, bản. 

Trên cơ sở này, các xã mục tiêu trong danh sách có các hệ sinh thái xã hội quan trọng đã được nhất trí lựa chọn, 

dựa trên kết quả tham vấn với chính quyền địa phương, và ISPONRE. Xã Ngư Thủy Bắc đại diện cho vùng đồng bằng 

bãi ngang ven biển và xã Thượng Trạch đại diện cho vùng cao đã được lựa chọn. 

Nhóm nghiên cứu sau đó đã tiến hành thu thập các thông tin chung của xã và đã có một cuộc họp chính thức với 

các cán bộ xã, cuộc họp cũng xác định một bản trong số 18 bản của xã – bản Ban cho việc đánh giá chi tiết. Bản Ban 

nằm xa trung tâm xã và chưa có nhiều dự án như các bản ở gần trung tâm xã (những điểm gần trung tâm thường được 

nhiều điều kiện thuận lợi hơn về hạ tầng, và nhiều sự quan tâm từ các hỗ trợ bên ngoài).   

1.3. Phương pháp đánh giá tổn thương cấp thôn, bản  

Nội dung của phần phương pháp đánh giá tổn thương này được viết khá chi tiết vì 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 thôn bản, xã của các 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 

muốn tiến hành đánh giá tương tự và áp dụng sau này. 

Phương pháp và cách tiếp cận đánh giá tổn thương (VA) là một tổng thể, và đã được mô tả trong Báo cáo 

chương 1 - Báo cáo tỉnh Quảng Bình của dự án.  

Các phương pháp đánh giá được áp dụng ở cấp thôn, bản được chỉnh sửa từ những phương pháp đã có chẳng 

hạn từ tài liệu của ICEM, CARE và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc.  

Khung lý thuyết được trình bày trong hình 2 đã chỉ rõ những nội dung chính 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 
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Hình 1. Khung lý thuyết thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA)  

Nguồn: Tham khảo và phát triển bởi các chuyên gia dựa trên GIZ, 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 đã được thống nhất và được thể hiện trong bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1. Ma trận các phương pháp thu thập thông tin cho khảo sát cấp thôn bản 

Thông tin cần thu thập Phương pháp / công cụ được sử dụng 

để thu thập thông tin 

Nguồn cung cấp thông tin 

Tính lộ diện (Exposure) Lấy ý kiến lãnh đạo xã,  

Phân tích sinh kế,  

Lịch sử thôn bản,  

Lịch thời vụ,  

Vẽ sơ đồ thôn bản,  

Lãnh đạo xã, 

Lãnh đạo thôn/ bản 

Người dân (nam, nữ, già trẻ, các ngành 

nghề) 

Tính nhạy cảm (Sensitivity) Lấy ý kiến lãnh đạo xã,  

Ma trận tính dễ bị tổn thương,  

Bản đồ hiểm họa,  

Phân tích sinh kế,  

Lịch sử thôn bản, lịch thời vụ,  

Vẽ sơ đồ thôn bản 

Lãnh đạo xã, 

Lãnh đạo thôn/ bản 

Người dân (nam, nữ, già trẻ, các ngành 

nghề) 

Khả năng thích ứng (Adaptive 

capacity) 

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 bản, lịch thời vụ,  

Vẽ sơ đồ thôn bản, 

Lãnh đạo xã, 

Lãnh đạo thôn/ bản 

Người dân (nam, nữ, già trẻ, các ngành 

nghề) 

 

Các bước tiến hành đánh giá tổn thương cấp thôn, bản: 

Việc đánh giá được thực hiện theo các bước được liệt kê trong bảng 2. Quá trình này được bắt đầu với một 

cuộc họp thôn, bản để giới thiệu về đoàn đánh giá, lý do tại sao đoàn đã đi đến thôn bản này, và những gì đoàn muốn 

làm cùng với cộng đồng. Sau khi thảo luận giới thiệu, người tham gia được chia thành các nhóm – phân theo nhóm sinh 

kế. Các thảo luận theo các bài tập được tiến hành song song trong các nhóm sinh kế này.   

  

Các yếu tố khí hậu hiện tại 
và tương lai, và sự biến đổi 

Môi trường tự nhiên 

Môi trường xã hội 

Tính lộ diện Tính nhạy cảm 

Tính tổn thương 

Tác động tiềm tàng Khả năng thích ứng 

EbA 
(Thích 

ứng dựa 
vào hệ 

sinh thái 

Tăng cường 

Giảm thiểu 
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Bảng 2. Các bước thực hiện đánh giá tổn thương cấp thôn bản 

TT Hoạt động Nội dung,  cách thực hiện và kinh nghiệm thực tế 

1 Giới thiệu, và 

lựa chọn thông 

tin viên ở bản 

cho việc nghiên 

cứu  

Nhóm nghiên cứu làm việc với trưởng thôn bản, giới thiệu về dự án, các mục tiêu và quy trình đánh 

giá, tiêu chí lựa chọn thông tin viên. Trưởng bản và chính quyền bản đã lựa chọn các thông tin viên 

ưu tú có tinh thần hợp tác, tham gia và nhiệt tình đóng góp ý kiến. 

2 Phân nhóm 

thảo luận 

 

Việc phân nhóm là tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể ở từng địa phương. Do đặc điểm sinh kế, ở đây 

mỗi hộ, mỗi người đều làm tất cả các sinh kế của hộ gia đình mình. Ngoài ra, do trình độ hiểu biết 

khác nhau, trình độ thông thạo tiếng Việt khác nhau giữa thanh niên và người già, giữa đàn ông và 

phụ nữ, nên việc chia nhóm đã không theo nhóm sinh kế (như trường hợp Ngư Thủy Bắc) mà theo 

giới tính và độ tuổi, gồm: nhóm phụ nữ trung niên và cao tuổi, nhóm nam giới trung niên và cao 

tuổi, và nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ. 

CÁC NHÓM  

– Nhóm nam giới (từ 25-50 tuổi) ;   

– Nhóm phụ nữ (từ 25-50 tuổi) ; 

– Nhóm thanh niên cả nam và nữ (từ 16-24 tuổi); 

3 Vẽ sơ đồ bản Dựa vào bản đồ đã xây dựng tỷ lệ 1:10.000 nền địa hình; hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao. Những 

người tham gia đã làm bài tập lập bản đồ xã hội cùng nhau khoanh vẽ các khu dân cư, cơ sở hạ tầng 

quan trọng (đường, trạm y tế, trường, UBND); 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. 

4 Phân tích sinh 

kế  

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. Các nhóm đã có được những thông tin về sinh kế của người dân 

gồm canh tác nương rẫy, khai thác sản phẩm từ rừng, bắt cá ở sông suối, đi làm thuê. 

5 Đi theo mặt cắt Việc đi theo lát cắt địa hình đã đem lại nhiều thông tin hữu ích. Có được những thông tin về nơi lấy 

nước, về nơi trồng rẫy, về những bản lân cận. 

6 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. 

Liệt kê, phân tích vai trò các cơ quan, tổ chức đóp góp cho các hoạt động sinh kế. 

  Các bên liên quan có vai trò đáng kể 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. 

7 Lịch thời vụ 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 cũng được áp dụng để phân tích, 

chi tiết hoá trong từng loại sinh kế. 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.  

8 Lịch sử thôn 

bản 

Hoạt động này các nhóm cũng đã khai thác được nhiều thông tin, những sự kiện chính, quan trọng 

về đất đai, mùa màng, đời sống. Có nhóm người dân thích nghiêng về những biến đối tích cực, tiến 

bộ theo thời gian. Có nhóm lại thiên về những khó khăn, những thiên tai đã xảy ra. 

9 Bản đồ hiểm 

họa BĐKH và 

thời tiết thất 

thường 

Vẽ bản đồ thiên tai thể hiện 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, sinh kế, và môi trường sinh thái. Hoạt động vẽ sơ đồ 

này cũng thường được lồng ghép vào với vẽ sơ đồ ở trên.  Trên cùng một 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 thiên tai. 

10 Ma trận tính dễ 

bị tổn thương 

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 sử dụng đất tại địa phương. Tùy thuộc vào mức độ quan trọng 

và cấp bách 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 suôn sẻ, vì thực tế người dân đã có những kinh nghiệm 

trong thời gian qua. 

11 Phân tích 

SWOT 

Phân tích SWOT (Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách Thức) là công cụ được sử dụng để phân 

tích nội tại của 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. 

12 Năng lực thích 

ứng 

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. 
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Hình 2. Thảo luận nhóm thanh niên ở bản Ban, xã Thượng Trạch 

2. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA XÃ THƯỢNG TRẠCH 

Xã Thượng Trạch thuộc huyện Bố Trạch, nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Bình, giáp biên giới Việt – Lào, cách thị trấn Hoàn 

Lão (trung tâm huyện Bố Trạch) 80km về phía Tây Nam, có tổng diện tích tự nhiên là 730km2. Xã có 18 bản, với đại đa 

số (70%) là người dân tộc Ma Coong (thuộc dân tộc Bru- Vân Kiều). Toàn xã có trên 2.500 dân với khoảng 520 hộ.  

 

Hình 3. Bản đồ xã Thượng Trạch – phần ngoài VQG PNKB 

Theo báo cáo của xã, xã mới có đánh giá, chưa có quy hoạch sử dụng đất. Xã được giao quản lý 7.667,3 ha rừng 

tự nhiên, rừng phòng hộ. Rừng đặc dụng 53.323,6 ha. Rừng sản xuất 11.876 ha để làm nương rẫy, trong đó mới giao 

cho công ty Minh Trí 189 ha thuê đất 50 năm để trồng cao su (gần bản Cu Tồn, và Me Lỳ). Diện tích đất nương rẫy là 

931 ha. Rừng đặc dụng đã giao cho 12 bản quản lý rừng cộng đồng, và 1.154 ha giao hộ gia đình khoanh nuôi tái sinh. 
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Thượng Trạch là một xã nghèo. Theo kết quả  rà soát hộ nghèo năm 2016 do Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội Quảng Bình tiến hành tháng 11/2015, cả xã có 495 hộ nghèo, chiếm 94,84%, tăng 3,6% so với năm 2015. Tình 

trạng nghèo còn nặng hơn khi bị hạn hán. Năm ngoái ở đây bị hạn hán mất mùa. Theo người dân, năm nay cũng bị hạn 

như năm ngoái. Nhà nước đã hỗ trợ gạo cho vùng bị mất mùa, 1 yến/ người. Năm 2015 được 2 lần, năm 2016 từ tháng 

3 đến tháng 5 được 3 lần.  

 Ban Xóa đói giảm nghèo xã đã tiến hành giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho người 

dân vay vốn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng. Tổng số vay đến 30/11/2015 là 70.000.000đ với 3 hộ 

vay. Chương trình xóa đói giảm nghèo cũng có hỗ trợ bò, lúa, ngô giống cho dân. 

Trong các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Thượng Trạch mới đạt được 

3 trong tổng số 19 tiêu chí. Năm 2015 xã triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới, 

đường nội thôn từ bản Coóc đi bản Cồn Roàng. Hiện xã được hỗ trợ hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Có một số 

bản đã được sử dụng. Một số bản sẽ được sử dụng trong tháng 8 tới đây.  

Về giáo dục, lãnh đạo xã tập trung vào nâng cấp cơ sở vật chất, và vận động con em đúng độ tuổi đến trường 

đạt 100%. Trên địa bàn xã có trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở. Học phổ thông trung học phải ra tỉnh học. Xã 

chỉ có 12 học sinh học ở tỉnh. Điều kiện đi học của trẻ em ở đây khá khó khăn và chất lượng học tập không cao. Trường 

học xa nhà, đường giao thông đi lại không thuận tiện, thêm vào đó tiếng Kinh không thạo, nên nhiều trẻ học hết lớp 3-4 

mới biết đọc biết viết, nhiều em bỏ học ở lớp 6-7. Những điều kiện này đã ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, 

khó khăn cho việc phát triển địa phương nói chung, và ứng phó BĐKH nói riêng.   

Hệ thống chăm sóc y tế đã có những điều kiện cơ bản. Trạm y tế xã có 2 bác sỹ, 3 y sỹ, 1 y tá, 1 nữ hộ sinh và có 

18 y tá thôn bản. Năm 2015 trạm y tế xã Thượng Trạch đã triển khai các chương trình quốc gia về y tế, thực hiện đủ 

các chương trình do trung tâm y tế huyện triển khai như: chương trình tiêm chủng mở rộng; chương trình phòng 

chống các bệnh cho người nghèo; chương trình khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi, chương trình dinh dưỡng. Hiện 

tại phụ nữ vẫn hoàn toàn sinh con ở nhà với sự hỗ trợ của người trong bản. Bên cạnh trạm y tế, trên địa bàn xã còn có 

những cơ sở y tế khác có thể phối kết hợp để khám chữa bệnh cho người dân đó là đồn biên phòng 593, trạm quân dân 

y tại điểm bản 61. Xã đặt mục tiêu đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020. Tuy nhiên điều kiện chăm sóc sức 

khỏe ở đây vẫn còn khó khăn. Trẻ em sinh ra 3-5 ngày đã mớm cơm cho ăn, nên nhiều cháu bị suy dinh dưỡng. Bà mẹ 

sinh sau 3-4 ngày đã phải đi làm rẫy vì nếu không đi làm không có gì ăn. Trước đây xã thuộc vùng sốt rét (70% người 

mắc), nay đã giảm còn 30%. Hiện nay người dân vẫn được cấp thuốc và màn phòng chống bệnh sốt rét. Chương trình 

phòng chống lao gửi người bệnh về bệnh viện Hoàn Lão, nhưng nhiều người “lười” không đi. Mặc dù có hệ thống y tế, 

nhưng cũng chưa đủ mạnh, nên người dân vẫn thường cầu cúng khi ốm đau. Trong các bản thường có thầy Khùa, là 

người sẽ cầu cúng cho người đau ốm. Thầy Khùa thường cúng giúp, không lấy tiền công. Sau này, cũng có gia đình đáp 

lễ bằng cách biếu rượu, gà, nhưng đó là điều không bắt buộc. Hiện trạng về y tế, chăm sóc sức khỏe của người dân đã 

có những điều kiện cơ bản, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn. Sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến sức lao động và đến kinh tế 

của các hộ gia đình. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực ứng phó với BĐKH. 

Dân Ma Coong là dân canh tác nương rẫy. Họ sống ở trong bản, nhưng vào mùa rẫy (thường từ tháng 2, tháng 3 

cho đến tháng 7, tháng 8 âm lịch) gia đình họ thường sống luôn ở trên rẫy để chăm sóc và bảo vệ hoa màu. Mỗi rẫy 

thường có 1 cái chòi ở giữa rẫy và người ta sống ở đó trong mùa rẫy. Sau khi thu hoạch họ mới về lại sống ở bản. Họ 

vốn là dân du canh, du cư. Vì vậy, theo truyền thống,  việc dời nhà là việc thường diễn ra. Nếu ở đâu canh tác thuận lợi, 

mọi người khỏe mạnh, không ốm đau thì họ tiếp tục ở. Khi nào canh tác không được, bản có người ốm, chết thì họ lại 

dời bản đi nơi khác. Việc rời nhà vừa theo hoạt động canh tác cũng vừa theo truyền thống. Theo phong tục, người đàn 

ông nếu có tiền cưới vợ thì sẽ về ở cùng gia đình nhà chồng. Nếu không có tiền cưới thì cứ sống với nhau, đến khi nào 

có tiền thì tổ chức cưới và sẽ chuyển về ở với nhà chồng. Khi dời nhà như vậy là họ sẽ đi theo gia đình bên chồng hoặc 

bên vợ tùy theo hoàn cảnh kinh tế.  

Năm 2015 tổng diện tích gieo trồng của xã là 317,8 ha, trong đó lúa rẫy 280 ha, lúa nước 0,8ha; hoa màu 37 ha. 

Tổng sản lượng ước đạt 280 tấn. Mục tiêu của xã trong năm 2016 vẫn là vận động người dân chủ động về giống, và 

đảm bảo diện tích nương rẫy. Phấn đấu đạt sản lượng lương thực 320 tấn năm 2016. Xã đang có định hướng chuyển 

đổi một số diện tích đất trồng cây lương thực kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn. Diện 

tích trồng lúa nước chỉ có ở bản Chăm Pu vì ở đó đất thấp hơn, và có nguồn nước. Chương trình trồng lúa nước đã có 

được 10 năm nay. 

Về chăn nuôi, tổng đàn trâu bò 1.421 con, đạt 91,01% kế hoạch. Tổng đàn lợn 1.126 con, tăng 0,52% so với kế 

hoạch. Tổng đàn gia cầm 3 500 con, đạt 87,5% kế hoạch. Hiện tại vẫn là chăn nuôi thả rông, không có chuồng trại, nên 

có nhiều hạn chế trong phòng trừ dịch bệnh, và khó khăn phòng tránh rét. Do chăn thả tự nhiên nên hiện tượng lai 

giống với con vật trong rừng. Xã đánh giá chăn nuôi là thế mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cho những hộ gia đình chăn 

nuôi, đặc biệt là chăn nuôi trâu bò. Hiện dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo chuẩn bị triển khai tiến 

hành đầu tư phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã, tuy nhiên chưa có kế hoạch cụ thể. Đây có thể là một hướng để phát 

triển chăn nuôi, ứng phó BĐKH. 

Canh tác phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Người dân chỉ trồng 1 vụ lúa vào vụ xuân hè. Vào mùa mưa, rét 

thì không trồng được vì mưa trôi hết hạt giống gieo và trôi cây. Nếu thời tiết rét quá thì lúa, ngô, rau cũng chết. Mưa to, 

bão gây xói mòn đất, làm trôi tất cả hạt mới gieo và các cây đã trồng. Những năm gần đây (2011, 2013) có những trận 

bão lớn. Chăn nuôi cũng phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Không có chuồng trại, tiêm phòng. Không có bác sỹ thú ý.  
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Qua phỏng vấn các bên liên quan trên địa bàn xã Thượng Trạch cho thấy kiến thức về BĐKH là chưa có hoặc 

còn rất hạn chế, thậm chí cán bộ lãnh đạo xã cũng chưa biết về BĐKH và giải pháp ứng phó. Trình độ dân trí của cộng 

đồng rất hạn chế, đa số người trên 40 tuổi không biết đọc biết viết, chỉ có thế hệ thanh niên dưới 30 tuổi là học đến lớp 

9 nhưng cũng quên nhiều nên năng lực vẫn còn rất hạn chế. 

Được sự hỗ trợ từ các chương trình và dự án khu vực PNKB, xã đã tiến hành quy hoạch đất lâm nghiệp và đất 

giao đất, giao khoán bảo vệ rừng cộng đồng cho 7 bản với tổng diện tích là 1 216 ha, rừng khoanh nuôi tái sinh 154 ha, 

nhằm đảm bảo ổn định lâu dài cho bà con, cũng như tính bền vững và phát triển đa dạng của rừng. Thực hiện Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân xã về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, UBND xã đã thành lập Ban phòng cháy 

chữa cháy rừng. Mỗi bản thành lập một tổ để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; 

vận động nhân dân có ý thức bảo vệ rừng tốt hơn.  

Xã nhận được những chương trình hỗ trợ cho phát triển. Trong bản có nhiều nhà có bò, trong đó có từ các 

nguồn như chương trình GIZ, và xóa đói giảm nghèo. Có chương trình rừng cộng đồng, có hỗ trợ từ dự án khu vực 

PNKB và GIZ. Có chương trình pin mặt trời, từ nhà tài trợ Hàn Quốc. Có chương trình Ban quản lý Vường quốc gia 

Phong Nha Kẽ Bàng tặng bồn inox chứa nước mưa cho 4 bản (Ban, Khe Rung, Nịu, Ku Tồn), nhưng phần nhiều dân ít 

sử dụng vì bồn nhỏ. Các bồn để cạnh nhà nhưng không có đường dẫn nước mưa cho vào bồn và cũng không có vòi để 

lấy nước sử dụng. Có chương trình cung cấp cây xoài, dưa hấu, nhưng hiện tại chỉ có ít hộ gia đình còn trồng. Các 

chương trình ở địa phương có chương trình có hiệu quả, có chương trình còn chưa có hiệu quả về phát triển và có tác 

động ứng phó BĐKH. Nhưng nhìn chung đó là yếu tố hỗ trợ làm tăng khả năng ứng phó của địa phương. 

Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch đang triển khai 5 chương trình tín dụng gồm: hộ 

nghèo, giải quyết việc làm, học sinh - sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường nông bản, xuất khẩu lao động. Đối với 

địa bàn bản, chương trình cho vay hộ nghèo là chương trình có tổng dư nợ lớn nhất với nhiều hộ vay nhất, hầu hết các 

hộ được vay vốn với số tiền tối đa 5 triệu đồng/hộ. Trong những năm qua, ngân hàng Chính sách xã hội huyện luôn tạo 

điều kiện cho hộ nghèo trong xã nói chung được vay vốn đề đầu tư vào sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, đầu 

tư cho con ăn học đại học. Cơ sở để giải ngân vốn dựa theo chuẩn mực của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định 

về hộ nghèo, được UBND xã xét duyệt bổ sung vào danh sách hộ nghèo theo tháng hoặc năm.  Kết quả điều tra cho thấy 

chưa có người bản Ban vay tiền. 

 Lễ hội chính trong năm: bên cạnh ngày Tết Nguyên đán của người Kinh, người Ma Coong có Lễ hội Đập trống 

vào ngày 16/2 âm lịch, Lễ hội cúng lúa mới vào tháng 7 âm lịch. Lễ hội cúng lúa mới cũng là dịp người dân đi đặt bẫy 

săn thú rừng. Những truyền thống văn hóa và những kinh nghiệm lâu đời của người dân sống dựa vào rừng sẽ là một 

vốn quý nếu biết khai thác và khuyến khích người dân biết bảo vệ rừng, sống hài hòa với thiên nhiên.  

Về mặt pháp lý, quản lý đất đai theo cấp xã là hệ thống quản lý chính thống hành chính tại Việt Nam. UBND xã 

đã triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân xã về quản lý và sử dụng đất, phối hợp với Phòng Tài nguyên 

Môi trường quy hoạch các loại đất giai đoạn 2010 – 2015. Tổ chức thực hiện, quy hoạch, kiểm kê đất đai theo luật định 

và theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ xét và đề nghị giao đất ở (hợp thức hóa đất ở). 

Tuy nhiên, để có cơ sở giao rừng cộng đồng và giao khoán bảo vệ rừng cấp thôn bản. Bản Ban được UBND xã 

căn cứ vào phạm vi hoạt động thường nhật và thỏa thuận giữa các bản lân cận để xác định ranh giới và diện tích tượng 

trưng cho bản Ban là 190 ha trong đó diện tích đất có rừng là 161 ha và đất chưa có rừng chủ yếu là cây bụi, cây gỗ rải 

rác là 29 ha. Số liệu được thống nhất và kê biên theo chương trình giao đất quản lý rừng cộng đồng cấp thôn bản của 

Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng năm 2016. 

Bảng 3. Hiện trạng các loại đất loại rừng trong khu vực giao phân theo chủ quản lý 

Loại đất, loại rừng Diện tích (ha) % 

Tổng cộng 190.398  

 Đất lâm nghiệp 190.398  

A. Đất có rừng 161.066 84,59% 

1. Rừng tự nhiên 161.066  

1.1. Rừng gỗ 79.697 49,48% 

-Rừng giàu    2.311 2,90% 

-Rừng trung bình    24.789 31,10% 

-Rừng nghèo    50.766 63,70% 

-Rừng CCTL   1.831 2,30% 

1.2. Rừng tre nứa, lồ ô 81.369 50,52% 

B. Đất chưa có rừng 29.332 15,41% 

   Đất trống cây bụi (Ib) 29.332  

Trong đất lâm nghiệp thì đất có rừng chiếm phần lớn (84,59%). Trong đất có rừng thì một nửa là rừng tre nứa, 

lồ ô (50,52%), nửa còn lại là rừng gỗ (49,48%). Tuy nhiên, trong rừng gỗ, rừng nghèo và rừng trung bình chiếm phần 

lớn (tỷ lệ tương ứng là 63,70% và 31,10%).  
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Rừng giàu chiếm tỷ lệ không đáng kể (2,90%). Mật độ xuất hiện các loài Mây ở các trạng thái rừng nói chung là 

không cao, trong đó rừng trung bình có 167bụi/ ha, rừng lồ ô 280 cây/ha. 

3. HỒ SƠ VỀ BẢN BAN 

3.1. Đặc điểm xã hội Bản ban 

Bản Ban – xã Thượng Trạch, nằm cạnh vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng 

Vị trí và ranh giới  

Bản Ban nằm cách trung tâm  xã Thượng Trạch khoảng 2 km về hướng Bắc, cách trung tâm huyện Bố Trạch 

khoảng 80 km, giáp bản Khe Rung (Đông); giáp bản 51 (Nam), giáp VQG PNKB (Bắc), bản Nịu và Cà Roòng 2 (Tây 

Nam).  

Toàn bộ diện tích Bản Ban nằm trên dãy dông theo hướng Tây Nam thuộc dãy Trường Sơn Tây với Độ cao 

tuyệt đối trung bình khoảng 540 m (A max 690 m;  A min 390 m). 

Đá mẹ phổ biến ở khu vực bản Ban là đá cát kết(q), đá sét (s) và đá vôi (v) 

Dân số, lao động và đói nghèo 

Kết quả điều tra tại UBND xã Thượng Trạch và kết quả phỏng vấn trưởng bản tính đến tháng 6 năm 2016 toàn 

bản có 35 hộ gia đình với 180 nhân khẩu, trong đó nam nhiều hơn nữ - nam (60%), nữ (40%). Theo thống kê của xã 

thì lao động chính có 42 người (nam 23; nữ: 19).  

Theo kết quả điều tra phân loại kinh tế hộ với tiêu chí đặt ra cho hộ nghèo năm 2015 (dựa trên kết quả phân 

xếp loại cộng đồng người dân) toàn bản có 35 hộ nghèo, với 100 % tổng số hộ là hộ nghèo.  

Văn hóa xã hội  

Bản Ban đã định cư ở đây khoảng gần 30 năm. Người Ma Coong theo chế độ mẫu hệ nên cách cư trú cũng theo 

người mẹ. Bản Ban lúc đầu khoảng 5-6 hộ, có quan hệ họ hàng huyết thống gồm gia đình nhà mẹ cùng với gia đình con 

rể của bà mẹ, và gia đình con trai của bà mẹ. Sau đó có thêm hộ đến ở, có hộ chuyển đến bản Ban theo gia đình bên 

ngoại, cũng có hộ chuyển đến bản Ban theo gia đình bên nội. Trong quá trình gần 30 năm, cũng có gia đình chuyển đi 

bản khác (bản Nịu), hay chuyển đi xã khác (bản 39 xã Tân Trạch).  

Hình 4. Vị trí bản Ban 

Gạo nếp nương là lương thực chính của dân ở đây, nếu được mùa họ sẽ đủ ăn. Gạo nhà nước cấp thường được 

dùng để nấu rượu. Gạo nếp được ngâm từ tối hôm trước, sáng hôm sau đồ trong chõ làm bằng thân cây khoét lỗ và để 

ăn trong ngày, cho bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều. Ngô, sắn được ăn khi thiếu gạo, đồng thời cũng được ăn chơi như 

thứ quà vặt. Trong bữa ăn thường chỉ ăn với muối giã với ớt, hiếm khi có thịt, cá có trong bữa ăn. Các con vật nuôi (gà, 

lợn, chó) thường để bán lấy tiền. Ngày thường rất ít khi ăn thịt các loại, chỉ có dịp lễ, tết mới ăn. Điều này dẫn đến tình 

trạng thiếu dinh dưỡng do thiếu ăn, đặc biệt trong mùa khô là mùa ít kiếm được thức ăn. Mùa mưa là mùa không đi 

làm rẫy và là mùa dễ kiếm thức ăn, chẳng hạn cá dưới sông, suối, rau rừng và bẫy thú rừng. 
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Dân trong bản còn nhiều người không thạo tiếng Kinh, nhiều người không biết đọc, biết viết, đặc biệt là phụ nữ, 

người già. Trong khi một số người dân ở đây còn e ngại khi tiếp xúc với người Kinh, nhưng họ vẫn thường có các mối 

giao lưu, đi lại với họ hàng, bà con, giữa các bản (trong xã, hoặc khác xã). Đó cũng là nơi họ có thể chuyển đến sống 

cùng khi gặp những sự cố. Theo truyền thống, khi gặp sự cố (người chết, ốm đau, mất mùa) thì họ rời đi sống ở nơi 

khác, và họ thường đi theo các mối liên kết họ hàng (bên chồng, hoặc bên vợ). Theo các cán bộ xã, ở đây gần biên giới 

Lào, nên người dân (chủ yếu là đàn ông) vẫn có những liên lạc với cộng đồng bên Lào. Theo những người phụ nữ ở 

bản Ban thì họ chưa hề gặp người Lào. Họ cũng không hiểu tiếng Lào. Tuy vậy, trong bản có những người mở băng 

nhạc và họ bảo là băng nhạc Lào. Họ ít khi đi ra ngoài giao lưu với người Kinh. Việc ít giao lưu với bên ngoài sẽ hạn chế 

việc thu nhận thông tin, kiến thức. Đây là một khó khăn cho việc phát triển cũng như ứng phó với BĐKH.  

Các hoạt động sinh kế thường có phụ nữ và đàn ông tham gia như nhau. Phụ nữ tham gia nhiều hơn vào việc 

lấy rau rừng và măng. Đàn ông thường săn bắt thú rừng như lợn rừng, trút, chồn, rùa, v.v... Các hoạt động như lấy mây, 

mật ong, củi thì cả đàn ông, cả phụ nữ đều đi tham gia. Phụ nữ thường là người bán sản phẩm như lợn, gà, quản lý tiền, 

và đưa tiền cho chồng khi cần thiết. 

Từ khi có chương trình định cư, nhà nước xây nhà cho dân, thì người dân đã ở định cư và không di canh di cư 

nữa. Tuy nhiên, tâm lý người dân muốn di dời vẫn còn do một số nguyên nhân. Trước hết là về sinh kế, nguồn sinh kế 

chính là nương rẫy và khai thác rừng. Nương rẫy vẫn canh tác cũ, vẫn du canh, không có gì mới. Nơi ở mới không đem 

lại thu hoạch nương rẫy tốt hơn, ổn định hơn. Rừng thì đã được quản lý, và giao rừng cộng đồng. Thực tế người dân 

vẫn sống dựa vào thu hái từ rừng. Việc khoán và quản lý rừng đã khiến người dân khó khăn hơn trong việc khai thác. 

Vì vậy, để khai thác rừng, người dân phải đi xa hơn, vất vả hơn, và sản vật từ rừng đã giảm đi nhiều theo thời gian. 

Điều này dẫn đến dân mong muốn tìm bản mới có rẫy tốt hơn, gần rừng hơn. Một nguyên nhân nữa là về điều kiện hạ 

tầng, và vệ sinh. Khi định cư, số lượng hộ gia đình tăng lên do có thêm người đến và con cái lấy vợ lấy chồng. Số người 

đông, và chất thải sinh hoạt không thu gom, xử lý đã gây ra vấn đề môi trường. Chăn nuôi ngày càng phát triển, nhưng 

vẫn là chăn nuôi thả rông. Lượng chất thải chăn nuôi tăng lên. Chất thải sinh hoạt và chăn nuôi đang là vấn đề gây ảnh 

hưởng trực tiếp đến nguồn nước. Dân vẫn sử dụng nước sinh hoạt trực tiếp từ nguồn nước tự nhiên: sông suối và 

nước mưa. Mùa mưa thì dùng nước mưa, mùa khô không có mưa thì dùng nước sông, suối. Vì vậy dân muốn di dời đi 

nơi khác có nguồn nước sạch hơn và gần nguồn nước hơn. 

Việc định cư, có nhà kiên cố, gần đường giao thông đã đem lại nhiều lợi ích, và nhiều thay đổi. Nhà ở kiên cố đã 

cho người dân điều kiện ở tốt hơn. Đường giao thông cũng giúp đi lại tốt hơn. Trẻ em đi học, người ốm đi khám bệnh 

dễ dàng hơn. Sắp tới chương trình điện mặt trời sẽ có, đời sống người dân sẽ có nhiều thay đổi hơn. Sự xuất hiện của 

người Kinh đã đem đến rất nhiều thay đổi. Người Kinh mang đến nhiều sản phẩm của đời sống hiện đại, đồng thời 

người Kinh giúp tiêu thụ sản phẩm rừng và nông sản. Tác động của người Kinh sẽ được bàn cụ thể hơn trong phần về 

kinh tế ở dưới đây. Bên cạnh đó sự xuất hiện của trạm Kiểm lâm cũng là một sự kiện ảnh hưởng đến bản Ban. Trạm có 

máy phát điện, người dân thường xuyên đến xem ti-vi. Trạm có bể trữ nước mưa, người dân thỉnh thoảng sang xin 

nước vào lúc hạn nặng. Trong sự phát triển của vùng cao, bên cạnh những thiết chế chính thức địa phương như UBND, 

các đoàn thể, những thiết chế từ bên ngoài như Bộ đội biên phòng, trạm kiểm lâm, BQL rừng, trạm quân dân y … đóng 

vai trò rất quan trọng, không chỉ hỗ trợ những điều kiện vật chất mà còn chuyển tải thông tin, kiến thức, hiểu biết. Đặc 

biệt có thể trợ giúp, tư vấn tại chỗ trong cuộc sống hàng này cũng như những trường hợp khẩn cấp. Đó là lực lượng 

quan trọng trong khả năng ứng phó với BĐKH. (Xem thêm ở phần năng lực thích ứng).  

Có sự kết hôn giữa người Ma Coong và người Arem. Người Ma Coong là thuộc nhóm Bru Vân Kiều, người Arem 

là thuộc nhóm người Chứt. Trong 10 phụ nữ tham gia thảo luận ở bản Ban đã có 2 phụ nữ khoảng 30 tuổi người Arem 

lấy chồng Ma Coong. Ngoài ra có 1 người phụ nữ nhiều tuổi mà bố mẹ của bà là người Arem lấy Ma Coong. Theo họ thì 

ngôn ngữ của người Ma Coong và Arem là có thể hiểu nhau được. Và việc họ lấy nhau được coi là chuyện thông 

thường. Việc kết hôn giữa những người mà họ coi là khác dân tộc là một điều bình thường, cho thấy dân tộc này không 

quá khép kín, và có thể chấp nhận kết giao với dân tộc khác. Việc họ e ngại khi tiếp xúc với người Kinh là do rào cản 

ngôn ngữ, cộng với ít có điều kiện tiếp xúc. Với sự xuất hiện của những người Kinh bán hàng, việc giao tiếp sẽ ngày 

càng tăng lên. Đó là một kênh hữu ích để tiếp nhận thông tin, hiểu biết, kinh nghiệm. Điều đó giúp ích cho sự phát triển 

nói chung và ứng phó BĐKH nói riêng. 

Có những điểm có thể là những khó khăn cho sự phát triển ở bản Ban. Đặc điểm thứ nhất là tình trạng uống 

rượu là khá phổ biến ở bản. Đàn ông hầu như uống rượu liên tục. Phụ nữ cũng uống. Lượng gạo dùng để nấu rượu 

chắc chắn là rất lớn. Trong hoàn cảnh thiếu đói vì mất mùa thì việc này càng gây khó khăn. Đặc điểm thứ hai, trong bản 

có 7 phụ nữ đơn thân, bị chồng bỏ vì người chồng có quan hệ bên ngoài và 7 người chồng đều đã lấy vợ ở bản khác, và 

không chu cấp nuôi con. Những phụ nữ này gặp khó khăn về kinh tế vì không có đàn ông đi rừng. 

Người chết được chôn ở nơi được gọi là rừng ma. Trước đây, khi có người chết, người dân bó vào vỏ cây rồi 

khiêng đi chôn, nhưng bây giờ người dân đã có làm quan tài bằng gỗ, đưa ma, chôn xong thì tất cả bỏ chạy về bản. 

Người dân tin rằng nếu không chạy nhanh con ma sẽ theo về để làm hại người sống, vì vậy họ không bao giờ quay lại 

thăm mộ. Tại rừng ma, người lớn thì chôn ở bãi xa, trẻ con thì chôn ở bãi gần hơn. 
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3.2. Hệ sinh thái và các dịch vụ hệ sinh thái 

3.2.1. Hệ sinh thái rừng 

Thành phần một số loài thực vật trong khu rừng cộng đồng bản Ban được thể hiện trong bảng sau. 

Bảng 4. Danh sách một số loài thực vật trong khu giao rừng cộng đồng Bản Ban 

T T Tên tiếng Việt Tên La-tinh 

1 Giổi Michelia mediocris Dandy 

2 Bằng lăng Lagerstroemiatomentsa Presl 

3 Táu mật Vatica cinerea King 

4 Táu muối Vatica diospyroides Su 

5 Lim Erythrophleum fordii Oliv, 

6 Dây máu Sargentodoxa cunneata (Oliv,) Rehd, Et Wils 

7 Nang Alangia alangium ridlayi King 

Hệ sinh thái rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn cung cấp dịch vụ quan trọng đó là giữ nguồn nước cho hệ sông 

suối, và bảo vệ đất, chống xói mòn.  

Rừng đóng vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của người dân ở đây vì đã đem lại nhiều sản vật cho đời 

sống của người dân. Tuy nhiên theo người dân, trước đây, khi còn du canh, du cư các sản vật rừng nhiều hơn, và đi thu 

hái gần hơn, bây giờ ít hơn, hiếm hơn, và phải đi lấy xa hơn. Bên cạnh củi đun, và gỗ làm nhà, rừng cho những sản 

phẩm mang lại thu nhập nhiều nhất hiện nay là măng khô, mây và mật ong. Những sản vật tiếp theo là củi, rau rừng, 

nấm rừng và các lâm sản phụ khác. Theo người dân, những sản vật này hiện nay vẫn còn, và đóng một phần quan trọng 

trong thu nhập và đời sống của họ. Những sản phẩm mang lại giá trị nhiều là thú rừng như lợn rừng, trút, rùa, chồn, gà 

rừng vẫn còn. Tuy nhiên hiện nay đã hiếm hơn do săn bắt quá mức trong quá khứ nên  số lượng trong rừng cũng 

không còn nhiều.   

Từ khi xác định ranh giới VQG PNKB và có các hoạt động bảo tồn, người dân không được phép săn bắt động vật 

hoang dã. Chính người dân cũng nhận thấy việc bảo vệ đã giúp các loài động vật rừng phát triển nhiều lên. Bên cạnh 

những giá trị nêu trên, rừng còn cho nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh từ rễ cây, lá cây. Người dân cũng cho biết rừng 

còn có tác dụng giúp điều hòa khí hậu. Có rừng mùa nóng, khí hậu sẽ mát hơn. Rừng cũng giữ nguồn nước, rừng còn 

nhiều thì còn nhiều nước ở suối. Rừng cũng giúp bảo vệ chống xói mòn đất. Những nương rẫy bỏ hóa lâu ngày, cây 

rừng mọc lên thì đất sẽ được bảo vệ và tốt hơn. 

3.2.2. Hệ sinh thái sông suối 

Hệ thống sông Cà Roòng với 2 khe suối nhỏ chính là khe Rung và khe Cà Roòng ngắn và dốc cung cấp nguồn 

nước chính cho mọi hoạt động sinh hoạt và sản xuất với người dân địa phương. 

Sông suối rất quan trọng, là nguồn cung cấp nước sạch cho người, gia súc. Bên cạnh đó, sông suối cung cấp cá, 

ốc, v.v… Người dân ở đây không có dụng cụ đánh bắt như người Kinh. Họ chỉ mò ốc, cua ở hốc đá, và dùng vợt bắt cá. 

Tuy nhiên, cá và ốc đang bị ít đi. Nguyên nhân là do mùa hạn kéo dài, nước sông ít, và do bản ngày càng đông người 

người đi bắt cá, cua, ốc.  

Có một sự thay đổi là môi trường nước đã bị tác động. Khi nước nhiều, sông suối sạch hơn. Khi mùa nước cạn, 

có nhiều những chỗ nước tù đọng, nước bị ô nhiễm, và sông suối cũng bị ô nhiễm hơn trong điều kiện con người đông 

hơn, vật nuôi nhiều hơn.  

3.3. Đặc điểm kinh tế và các sinh kế  

Cơ sở hạ tầng và xã hội 

Bản Ban chưa có điện, không có trường học và không có trạm y tế. Trước đây trong bản có đặt trạm xá xã, và có 

điểm trường. Nhưng nay trạm xá đã đưa về bản Cà Roòng, gần UBND xã. Hiện tại trạm xá cũ cho tư nhân, người Kinh 

thuê để là địa điểm bán hàng tạp hóa phục vụ người dân trong bản Ban.  

Bản Ban vốn đã có điểm trường học, nhưng hiện tại tạm thời không sử dụng. Địa điểm này dự kiến sẽ được tu 

sửa để làm nhà văn hóa cho bản Ban, hiện đang chờ kinh phí. Hiện tại trẻ em bản Ban đi học mẫu giáo, tiểu học nhờ tại 

địa điểm Đồn biên phòng 844. Xã đã có dự kiến xây điểm trường chung cho bản Ban và bản Khe Rung, hiện đang chờ 

đợi phân bổ vốn.  

Tỉnh lộ 562 đi cửa khẩu Cà Roòng có thể xem là đường chiến lược cho thương mại và giao dịch của cư dân bản 

Ban trong tương lai. Tuy nhiên hiện nay, với đặc tính canh tác tự cung tự cấp và phi thương mại nên sự hiện diện của 

đường tỉnh lộ đang dần có ý nghĩa thiết thực với với tầng lớp thanh niên. 
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Tín dụng 

Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch đang triển khai 5 chương trình tín dụng gồm: hộ 

nghèo, giải quyết việc làm, học sinh - sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường nông bản, xuất khẩu lao động, Đối với 

địa bàn bản, chương trình cho vay hộ nghèo là chương trình có tổng dư nợ lớn nhất với nhiều hộ vay nhất, hầu hết các 

hộ được vay vốn với số tiền tối đa 5 triệu đồng/hộ. Trong những năm qua, ngân hàng Chính sách xã hội huyện luôn tạo 

điều kiện cho hộ nghèo trong xã nói chung được vay vốn đề đầu tư vào sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, đầu 

tư cho con ăn học đại học. Cơ sở để giải ngân vốn dựa theo chuẩn mực của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định 

về hộ nghèo, được UBND xã xét duyệt bổ sung vào danh sách hộ nghèo theo tháng hoặc năm.  Kết quả điều tra cho thấy 

chưa có người bản Ban vay tiền. Một phần dân ngại vay không trả nợ được, phần khác họ quen với cuộc sống tự cấp tự 

túc, chưa quen với hoạt động vay vốn, đầu tư trong kinh tế thị trường. Vì vậy mặc dù có những điều kiện hỗ trợ từ nhà 

nước, nhưng người dân chưa sẵn sàng và chưa có đủ năng lực để tiếp nhận.  

Thị trường – trao đổi hàng hóa 

Cách trung tâm xã không xa, bản tuy không có chợ nhưng có dịch vụ lưu động vào tận bản phục vụ đầy đủ các 

mặt hàng sinh hoạt hàng ngày cho người dân đồng thời có 2 hộ người Kinh buôn bán tạp hóa ở đầu bản. Các loại lâm 

sản hoặc chăn nuôi được khai thác và trao đổi lấy nhu yếu phẩm thường nhật cho sinh hoạt gia đình. 

Kết quả tham vấn cộng đồng qua các bài tập nhóm cho thấy bản Ban có các nguồn sinh kế chính sau 

• Đốt nương làm rẫy, canh tác trên đất dốc 

• Chăn nuôi gia súc, gia cầm 

• Khai thác lâm sản ngoài gỗ trong phạm vi cho phép 

• Quản lý rừng cộng đồng và rừng giao khoán quản lý bảo vệ 

• Dịch vụ thương mại bách hóa (dịch vụ này người của bản giao dịch với người Kinh) 

Chi tiết về các nguồn sinh kế được xác định thông qua các thảo luận của các nhóm những người cung cấp thông tin. 

3.3.1. Sinh kế đốt nương làm rẫy và canh tác trên đất dốc 

Sinh kế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp thô sơ canh tác nương rẫy, phát mới hàng năm với các loại cây chính là 

lúa nếp (khoảng 14 giống bản địa với nhiều đặc tính khác nhau), ngô, sắn, và nhiều loại rau màu bản địa khác với sự 

tham gia của tất cả các hộ. Nguồn sống chính của đồng bào từ bao đời nay là dựa vào hệ canh tác nương rẫy và điều đó 

trở thành tập quán và truyền thống lâu đời. Hàng năm, sau lễ hội đập trống ngày 16 tháng 2 âm lịch, đồng bào tiến 

hành phát rẫy. Với thời tiết khô hanh, đồng bào sẽ đốt rẫy vào tháng 3 âm lịch vì cành khô củi mục dễ cháy trong thời 

gian này. Sang đến tháng 4 âm lịch, đồng bào tiến hành trỉa lúa. Cụ thể thời vụ của các loài cây trồng ở bản Ban như sau. 

Bảng 5. Lịch thời vụ sinh kế nương rẫy  Bản Ban – xã Thượng Trạch 

Sinh kế - trồng lúa rẫy  

và ngô bắp 

Tháng (âm lịch) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trỉa 14 giống lúa rẫy  Phát Đốt Trỉa         

So Prếch    X X X X X X X   

So Lahet    X X X X X X    

So Muôn    X X X X X X X   

So Man kèn    X X X X      

So L’quan    X X X X      

So Apung    X X X X X X X   

So Batrang    X X X X      

So Mlein    X X X X X X    

So R’xiêm    X X X X      

So T’ rang    X X X X X X X   

So Noong    X X X X X X X   

So Muon Van    X X X X X X X   

So Te ngàn    X X X X X X    

So min    X X X X X X    

Trỉa 3 giống ngô- bắp             

Sali plok (trắng)      X X X     

Sali sou (đỏ)      X X X     

Sali Pnein (tím)      X X X     

Trồng sắn    X X X X X X X X  

Nguồn dữ liệu: Họp nhóm bản Ban và tham vấn các bên liên quan, 6/2016 
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 Tập quán du canh và tình trạng xói mòn đất 

Tập quán của người Ma Coong ở đây vẫn là canh tác nương rẫy. Hàng năm người dân vẫn phải đi tìm đất tốt để 

làm rẫy mới, và phát rẫy để trồng lúa vì cây lúa nương rất kén đất, chỉ trồng trên đất rẫy mới. Đất rẫy mới sẽ trồng lúa, 

ngô, sắn, và các loại rau. Đất đã qua một vụ thì vụ sau sẽ để trồng ngô và sắn chứ không trồng lúa. Rẫy đã canh tác 2-3 

vụ thì đất sẽ được bỏ hoang, để cây rừng mọc tái sinh tự nhiên. Sau khoảng 3-5 năm cây mọc hoang đã lớn và đất đã 

tốt hơn thì mới quay lại phát rẫy. Như vậy, mỗi hộ gia đình thường có 2-3 rẫy. Hàng năm họ đều phát 1 rẫy mới, để 

trồng lúa. Ngoài ra, họ tiếp tục canh tác trên rẫy cũ. Rẫy cũ là rẫy canh tác năm thứ 2 hoặc đôi khi là năm thứ 3.  

Do điều kiện đất dốc và việc canh tác nương rẫy phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên nên việc canh tác 

gặp rất nhiều khó khăn. Vào mùa mưa, khi mưa to là gây xói lở, trôi cả cây, đất sẽ bị xói mòn rửa trôi mạnh gây mất đất 

và chất dinh dưỡng, đất nhanh bị chai cứng và nhanh bị thoái hoá, năng suất cây trồng giảm nhanh chỉ sau 2 năm. Vào 

mùa khô, do đất dốc không giữ được nước và người dân không chủ động về nước tưới, nương rẫy hoàn toàn không có 

nước.  

Hoạt động phát nương làm rẫy đã khiến cho đất không được bảo vệ trong mùa mưa, và gây ra tình trạng xói 

mòn đất. Với chương trình định cư, và chính sách quản lý rừng, giao rừng cộng đồng hiện nay, dân không thể tự do 

phát rẫy như trước, đồng thời dân không thể đi quá xa nơi ở để làm rẫy. Như vậy vùng làm rẫy của dân đang thu hẹp 

lại, kết quả là thời gian bỏ hóa đất ngày càng ngắn lại. Kết quả là đất ngày càng bị thoái hóa, năng suất cây trồng càng 

giảm đi, dân lại tiếp tục đi phát rẫy mới như một vòng luẩn quẩn. 

Xen canh và thời vụ 

Hàng năm, sau lễ hội đập trống ngày 16 tháng 2 âm lịch, đồng bào tiến hành phát rẫy. Với thời tiết khô hanh, 

đồng bào sẽ đốt rẫy vào tháng 3 âm lịch vì cành khô củi mục dễ cháy trong thời gian này. Thời vụ bắt đầu từ tháng 3 

âm lịch, với hình thức canh tác nương rẫy theo kiểu xen canh. Hoạt động canh tác đầu tiên là trồng ngô và sắn, khi ngô 

lên được khoảng 30-40cm thì trỉa lúa xen với ngô. Các loại khoai, rau, kiệu, gừng, ớt… được trồng phía ngoài, xung 

quanh rẫy. Các loại cây trồng trong rẫy thường bị chim, và thú rừng đến kiếm ăn, phá phách. Khi gần thu hoạch thì lợn 

rừng, khỉ thường đến ăn bắp ngô, ăn lúa. Chòi canh rẫy thường được làm ở giữa rẫy để bảo vệ, và người dân phải sống 

tại chòi suốt mùa rẫy.  

Đến tháng 4 âm lịch, người dân bắt đầu gieo lúa. Có 14 loại giống khác nhau được chia thành 3 nhóm: chín sớm, 

chín chính vụ và chín muộn và được trồng thành 3 đợt. Loại trồng sớm thì cho thu hoạch sớm (tháng 7 âm lịch), có thể 

tránh được những trận mưa lớn cuốn trôi lúa. Những loại lúa vừa, và muộn, cho thu hoạch muộn, thường gieo muộn 

hơn vào đầu mùa mưa. Nếu thời tiết thuận lợi (không mưa lớn) thì sẽ cho thu hoạch tốt (tháng 9, 10 âm lịch). Tuy 

nhiên, lúa muộn có nguy cơ bị lũ trôi vào tháng 9. Thu hoạch ngô trước rồi thu hoạch lúa. Bên cạnh lúa, ngô, sắn, dân 

còn trồng các loại khoai (khoai lang, khoai tía, khoai môn), với thời vụ từ tháng 3 đến tháng 10. Ngô có 3 loại giống xếp 

hạng lần lượt theo mức độ về năng suất là: ngô năng suất cao (ngô trắng), ngô năng suất trung bình (ngô đỏ), và ngô 

năng suất thấp (ngô tím). Với cách trồng lúa 3 loại thời vụ này, người dân có thể ứng phó với các loại thời tiết, và 

BĐKH. Xã và dân vẫn mong muốn tăng diện tích nương rẫy, tăng diện tích trồng lúa, ngô. Tuy nhiên khó khăn hiện nay 

là thiếu giống.  

Trung bình 20kg giống thì cho thu hoạch từ 3 đến 5 bì lúa (1 bì lúa cho 20kg gạo) tùy theo thời tiết. Nếu mất 

mùa thì chỉ thu được 3 bì. Với ngô thì 5 lon giống (khoảng 1.5kg), có thể cho thu hoạch 5-6 bì (50kg/bì). Đất tốt, đất 

ướt, có nước thì sẽ có nhiều lúa, ngô. Diện tích rẫy của mỗi hộ gia đình tùy thuộc hoàn toàn vào số người có sức lao 

động của từng hộ gia đình. Nếu thời tiết thuận hòa thì hầu hết họ đủ ăn. Tuy nhiên, 2 năm nay mất mùa, họ phải nhận 

hỗ trợ từ nhà nước. 

Tập quán xen canh, và trồng theo nhiều thời điểm trong năm là giải pháp hiệu quả để thích ứng với các diễn 

biến thời tiết và giảm thiểu rủi ro.  

Tập quán canh tác nương rẫy đang bộc lộ những điểm không phù hợp. Do định cư, người dân tập trung canh 

tác xung quanh nơi ở, điều này đã khiến cho đất bị khai thác triệt để. Thời gian để hoang để cho đất phục hồi đang bị 

rút ngắn lại, ảnh hưởng đến độ màu của đất, và do đó ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Mặt khác, tập quán canh tác 

này đòi hỏi người dân phải sống ngay trên nương suốt trong thời gian canh tác, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng 

sống của họ, vì điều kiện ở trên rẫy là rất kém. Không chỉ kém về điều kiện ở mà cả những điều kiện khác như chăm 

sóc y tế, giáo dục, thông tin truyền thông, trao đổi thị trường, và giao lưu với xã hội bên ngoài… Cần có giải pháp để có 

thể bảo vệ đất, phục hồi và duy trì độ màu mỡ, đồng thời giúp người dân không phải sống ở trên nương để bảo vệ cây 

cối, hoa màu.   

3.3.2. Sinh kế chăn nuôi gia súc, gia cầm 

Hoạt động chăn nuôi hiện tại vẫn là thả rông, các con vật tự tìm thức ăn. Thỉnh thoảng cũng có nhà nấu cám cho 

lợn ăn từ thân hoặc quả chuối non, nấu với ngô hoặc sắn. Hiện tại vẫn chưa có hoạt động công tác thú y, tiêm chủng, và 

chữa bệnh gia súc. Vật nuôi bò, heo và gà do thả rông và gần rừng cho nên heo và gà có nhiều đặc điểm quan trọng 

thích nghi cao với điều kiện khí hậu địa phương.  

Hiện nay, toàn bản Ban có khoảng 51 bò, 16 lợn, 34 dê và khoảng 700 gà. Trong bản có 20/35 hộ có nuôi bò, có 

10/35 hộ có nuôi lợn, có 1 hộ có nuôi dê, 1 hộ có trâu, tất cả các hộ có nuôi gà. Vật nuôi có giá trị lần lượt là: bò, lợn, dê, 
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gà, chó, trâu. Dân hiểu rõ giá trị kinh tế của chăn nuôi, nhưng khó khăn của họ là không có tiền mua giống. Theo cán bộ 

xã báo cáo, chương trình nông thôn mới có hỗ trợ sản xuất bằng cách hỗ trợ bò. Do chăn nuôi thả rông nên không thu 

gom được chất thải. Chất thải từ chăn nuôi đang gây ô nhiễm môi trường, và nguồn nước. 

Các vật nuôi đều để bán. Lợn và gà còn để ăn, để cúng, đám cưới. Lợn giống 5kg/con, giá 500 000 – 1,2 

triệu/con. Khi bán 50kg/con, giá 5 triệu. Bò nuôi 3-5 năm thì bán cho người Kinh ở đồng bằng lên mua, với giá 15 

triệu/con. Các hộ đều muốn chăn nuôi nhưng khó khăn là họ không có tiền mua giống. 

Người dân đã coi chăn nuôi là một nguồn sinh kế chính của kinh tế gia đình. Định hướng của xã cũng là phát 

triển chăn nuôi, đặc biệt là bò, trâu. Đây là một tiềm năng lớn cho phát triển cũng như cho ứng phó BĐKH dựa vào hệ 

sinh thái. 

3.3.3. Khai thác lâm sản ngoài gỗ trong phạm vi cho phép 

Ngoài việc canh tác nương rẫy cho thu hoạch bấp bênh do dựa hoàn toàn vào tự nhiên (hạn hán, mưa lũ), thì 

việc khai thác rừng là nguồn sống chính của họ. Người Macoong trồng một vụ lúa trong năm từ tháng 2 đến tháng 9 âm 

lịch. Từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau là mùa mưa, không trồng trọt được nên người dân có thể săn bắt, thu hái các 

sản phẩm từ rừng. Những sản phẩm có giá trị từ rừng lần lượt là: mật ong, lợn rừng, trút (tê tê), rùa vàng, măng (bán 

măng khô), chồn, rùa hộp, củi, rau rừng, mây, gỗ làm nhà…  Trước đây khai thác sản phẩm rừng chủ yếu cho mục đích 

cung cấp thực phẩm bổ sung tại chỗ, và không có mục đích để bán. Nhưng hiện nay thương mại phát triển, người dân 

có nhiều nhu cầu chi tiêu cần đến tiền nên các loại lâm sản có giá trị đều được bán thu tiền. Trừ lợn rừng họ có thể ăn 

một phần và bán, các lâm sản khác họ đều được bán. Mật ong thường mỗi lần đi lấy được 10 – 20 lít, nếu nhiều có thể 

đến 50 lít, thậm chí có người chịu khó đi vào rừng sâu có thể được nhiều đến 100 lít. Mật ong được bán với giá từ 

300.000 – 400.000đ/lít. Lợn rừng thường mỗi nhóm bắt được 1-2 con/ năm, nếu may thì có thể bắt được 6-7 

con/năm. Mỗi con khoảng 20-30kg, con nào to có thể 50kg, thậm chí có con 100kg.  Giá bán 100 000đ/kg lợn hơi, 

măng khô 200.000đ/kg. Măng 1 gùi 50kg măng tươi, 1 hộ có thể thu hái và sơ chế được 10-30kg măng khô, với giá bán 

200.000đ/kg măng khô. Đây chính là nguồn tiền cho chi tiêu hộ gia đình.  

Người dân có truyền thống và có nhiều kinh nghiệm khai thác sản phẩm từ rừng và sống dựa vào rừng. Đó là 

một nguồn sinh kế đồng thời là vốn sống rất có giá trị, đặc biệt trong hoàn cảnh thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh 

thái. Cần kết hợp quy hoạch giao đất, giao rừng, và những hỗ trợ để người dân quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng, sống 

dựa vào rừng. 

3.3.4. Quản lý rừng cộng đồng và rừng giao khoán quản lý bảo vệ 

Hoạt động bảo vệ rừng ở bản Ban gồm quản lý rừng cộng đồng (35 ha) trên diện tích rừng thuộc xã quản lý, và 

khoán quản lý bảo vệ rừng đến 22 hộ gia đình với diện tích khoảng 4,4 ha trên diện tích rừng vùng đệm của VQG 

PNKB. Hoạt động này trong khuôn khổ dự án khu vực VQGPNKB và có chi phí hỗ trợ bảo vệ rừng cho nhóm cộng đồng, 

tuy nhiên đến thời điểm khảo sát, người dân bản Ban vẫn chưa nhận được hỗ trợ, chắc trong thời gian tới họ sẽ nhận 

được. 

Nhằm làm tăng hiệu quả của bảo vệ rừng và nhằm tới phát triển bền vững trước mắt cần có kinh phí chi cho 

người dân để họ yên tâm bảo vệ rừng. Cần có chương trình khuyến lâm hướng dẫn người dân khai thác hài hòa, hợp lý 

và bảo vệ rừng. 

Trong hoạt động chăm sóc bảo vệ rừng người dân có nhiệm vụ chặt dây leo làm ảnh hưởng sự sinh trưởng và 

phát triển cây rừng, và bảo vệ rừng, nhưng hiện người dân chưa được trả tiền cho hoạt động bảo vệ, chăm sóc này. Chủ 

trương khoán quản rừng vừa giúp bảo vệ rừng, vừa giúp người dân sống dựa vào rừng ổn định hơn, tuy nhiên, trước 

mắt người dân sẽ gặp khó khăn. Trên thực tế, đa số những nguồn thu của họ từ rừng đều bị cấm. Trong số những sản 

phẩm từ rừng thì những thứ được phép khai thác ít hơn những thứ bị cấm. Cụ thể, họ được khai thác mật ong, măng, 

củi, rau rừng, mây, đọt mây. Những thứ không được phép khai thác là thú rừng như lợn rừng, trút, rùa, chồn. Vì vậy 

việc hỗ trợ kinh phí của nhà nước cho hoạt động bảo vệ, chăm sóc là rất quan trọng. Tuy nhiên, người dân cũng nhận 

ra là khi không được phép khai thác thì thú rừng và các sản vật từ rừng được bảo vệ và phát triển nhiều lên. 

3.3.5. Trồng rừng 

Trên địa bàn xã đang có xu hướng phát triển trồng keo. Theo xã báo cáo dự án Phát triển nông nghiệp bền 

vững giảm nghèo đã hỗ trợ keo giống cho 10-15 hộ trồng trên đất rẫy (năm 2010). Ngoài ra một số hộ dân tự phát 

trồng keo, mỗi hộ 1-2 ha. Người giàu, có tiền tự đầu tư trồng keo, cao su trồng trên đất rẫy. 

Theo người dân, trong xã đã có hộ trồng keo đã cho thu hoạch. Chẳng hạn như ở bản 51 đã có người (tên là Pu) 

trồng keo 5 năm và đã bán được 20 triệu. Việc trồng keo là do người Kinh giao cây giống (bà Nhỏ giao giống) người 

dân chăm sóc, khi bán cây họ thu mua. Kinh nghiệm thực tế này đã khiến người dân có mong muốn trồng keo để có 

nguồn thu nhập. 

3.3.6. Dịch vụ thương mại bách hoá 

Ở Thượng Trạch không có chợ. Mọi hoạt động mua bán sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm rừng đều do những 

người Kinh bán trung gian. Ở bản Ban có 1 người Kinh thuê lại trạm y tế cũ làm nơi bán hàng, và 3 hộ gia đình người 

Kinh khác cũng mở quán ở ngoài rìa bản, sát với đường tỉnh lộ 20. Bên cạnh đó có những người Kinh chở bằng xe máy 
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các loại hàng hóa, thực phẩm phẩm từ dưới Sơn Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng, hoặc dưới huyện lên phục vụ cho cán bộ 

như cán bộ xã, giáo viên, đồn biên phòng, kiểm lâm….  

Người Kinh đã đem đến nhiều thay đổi trong cuộc sống của người dân địa phương thông qua hoạt động dịch 

vụ, thương mại. Ngay tại nơi tiếp giáp của bản Ban với đường giao thông chính đã có vài gia đình người Kinh đến sống 

và kinh doanh, dịch vụ. Theo người dân cho biết, từ năm 2000 người Kinh đã đến và họ đã cung cấp cho dân địa 

phương nhiều nhu yếu phẩm. Người dân đã xếp hạng những mặt hàng lần lượt theo thứ tự quan trọng là: pin, gạo, mì 

chính, dầu ăn, nước mắm, áo quần, đồ chơi, dép, mũ, dầu gội, thuốc nhuộm tóc, và phim ảnh. Như vậy, với người dân, 

thứ quan trọng nhất đối với họ là pin. Có lẽ đó là công cụ dùng cho đèn pin và nghe đài tiếp cận với truyền thông. Ngoài 

bán các mặt hàng, người Người Kinh còn cung cấp dịch vụ đó là chiếu phim. Họ có máy nổ. Chiều đến họ chiếu phim 

với giá 10.000đ/lượt. Một điều đáng chú ý là trong các thứ hàng hóa mà người trong bản mua của người Kinh, không 

thấy họ nhắc đến mua thuốc chữa bệnh, hoặc mua sách, tài liệu về tri thức hay khuyến nông. Như vậy, có thế dân ở đây 

chưa có nhu cầu đó, hoặc nhu cầu đó là ít so với những nhu cầu khác đã được kể ra. 

Bên cạnh việc bán nhu yếu phẩm, người Kinh còn thu mua các sán phẩm từ chăn nuôi và từ rừng của dân bản 

như: gà, lợn, chó, bò, măng khô, mật ong… Đây cũng là một yếu tố giúp cho phát triển kinh tế cho bản. Trước đây khi 

chưa có hoạt động mua bán, người dân chỉ tự cấp tự túc. Nay có hoạt động mua bán, người dân bắt đầu có nhu cầu 

kiếm tiền để có thể mua các nhu yếu phẩm. Họ bắt đầu có nhu cầu phát triển chăn nuôi, đi lấy sản phẩm của rừng để 

bán lấy tiền. Trong bản đã có những thanh niên hàng ngày xem phim ảnh ở quán người Kinh. Họ thay đổi cách ăn mặc 

theo các diễn viên trong phim. Họ có nhu cầu mua quần áo, mua thuốc nhuộm tóc cho giống mốt thời trang.  

Trong bản cũng đã xuất hiện lao động làm thuê. Trong bản có 2 gia đình thuê người làm. Thường từ 1-3 ngày 

mỗi vụ. Họ làm công việc chặt rẫy, hoặc thu hoạch. Công 100.000đ/ngày, hoặc 150.000đ/ngày, hoặc một cặp gà. Đây 

cũng là một dấu hiệu của sự xuất hiện thị trường lao động làm thuê biểu hiện của kinh tế thị trường. 

Cần có phương án mở chợ địa phương để người dân có thể trao đổi hàng hóa, mua những sản phẩm thiết yếu 

và bán những sản phẩm của họ, giúp họ có nguồn thu nhập, làm giảm sức ép lên khai thác rừng. Trong thời gian tới 

đây, cùng với sự phát triển của đường, điện, sự giao lưu trao đổi của người dân bản với người Kinh sẽ tăng lên. Địa 

phương nên huy động sự tham gia của người Kinh vào các hoạt động phát triển, nhằm phát huy những lợi thế (cung 

cấp nhu yếu phẩm, giúp thu mua sản phẩm, phát triển kinh tế, phổ biến kiến thức) đồng thời làm giảm những tác động 

xấu (cờ bạc, lô đề, chơi trò chơi điện tử). 

3.4. Đặc điểm khí hậu 

3.4.1. Các hình thái khí hậu và các rủi ro liên quan khí hậu  

Bản Ban và xã Thượng Trạch chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa khô và mưa khá rõ 

được mô tả chung cho khi hậu các xã biên giới phía tây Quảng Bình. Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11, lượng mưa 

trung bình hàng năm 2.400 mm/năm, và thời gian mưa tập trung vào các tháng 9, 10 và 11. Mùa khô từ tháng 12 đến 

tháng 5 năm sau. Nhiệt độ tối cao trung bình cả năm là 28,5oC. Ba tháng có nhiệt độ trung bình tối cao cao nhất là 

tháng 6, 7 và 8 (trung bình 33,9oC) và bị ảnh hưởng gió Tây Nam (gió Lào) với độ ẩm không khí trung bình năm 85%.  

Mùa mưa gần trùng với mùa bão hàng năm nhưng ít bị ảnh hưởng bởi bão do ưu thế địa hình và địa mạo. Tuy 

nhiên do địa hình hẹp, dốc, nên khi có bão thường xảy ra tình trạng lũ quét gây tác động đến các nương rẫy gần khe 

suối. Gió mùa Tây Nam khô nóng gây khô hạn giai đoạn nửa đầu hàng năm. 

Bảng 6. Các hình thái khí hậu và thiên tai đã từng xảy ra trên địa bàn bản Ban, xã Thượng Trạch 

Thiên tai Tháng (dương lịch) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hạn hán:  

• Lượng mưa thấp 

• Nhiệt độ cao 

• Độ ẩm không khí thấp 

• Lượng bốc hơi cao  

• Gió Lào khô và nóng  

  x xx xx x       

Lũ lụt:  

• Lượng mưa cao, tập trung vào một 

số cơn mưa lớn, kéo dài  

• Ảnh hưởng sau bão 

        x X X  

Bão, lốc: 

• Gió cấp 5 cấp 6 
        x X X  

Rét đậm, rét hại: 

• Nhiệt độ thấp 

• Gió mùa đông bắc 

• Đai cao địa hình (400 – 600m) 

x x           

Nguồn dữ liệu: Họp nhóm bản Ban và tham vấn các bên liên quan, 6/2016 
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3.4.1.1 Hạn hán 

Hạn hán luôn luôn là nguy cơ cao nhất và thường xuyên đe doạ tới các nguồn sinh kế của bản Ban và xã 

Thượng Trạch. Từ tháng 2 đến tháng 5 (đôi khi đến tận tháng 6 như năm 2016), do lượng mưa thấp, độ ẩm không khí 

thấp, nhiệt độ cao và lượng bốc hơi cao hơn, gây ra mực nước cạn kiệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và 

sinh hoạt của cộng đồng địa phương, phải đi tìm nguồn nước sinh hoạt hàng ngày, phải tìm nguồn nước uống cho số 

gia súc hiện có. Năm 2014, và 2015 hạn hán đã gây ra giảm năng suất và mất mùa. Lúa, ngô, rau bị chết vì không có 

nước. Người dân phải nhận trợ cấp hàng tháng từ nhà nước. Ngay trong năm 2016, trong hơn năm tháng đầu năm (từ 

tháng 2 đến tháng 6) hầu như không có mưa, các dòng sông con suối đều kiệt nước, số lúa nương và ngô gieo xuống 

không thể nảy mầm, nên nguy cơ thiếu lương thực của đồng bào từ tháng 4 đến tháng 10 là rất cao. Các diện tích lúa 

nương, ngô bắp, và sắn đã gieo trồng có nguy cơ mất trắng hoặc suy giảm sản lượng do các diện tích này bị ảnh hưởng 

nặng nề do hạn hán, bị khô héo hoặc chết khô. Hạn hán ngoài những tác động đến cây trồng còn ảnh hưởng đền gia súc 

và hoạt động của con người. Hạn hán thường đi cùng với nắng nóng, và gió Lào (thường vào tháng 5-6 âm lịch). Thời 

tiết nóng, gia súc (lợn, gà, bò) thiếu nước uống, dễ bị dịch bệnh, chết. Thời tiết khô nóng, người dân cũng không đi làm, 

hoặc không đi rừng được do rừng bây giờ xa hơn trước.  

3.4.1.2 Mưa lũ 

Mưa lớn và kéo dài vào mùa mưa (thường mưa to vào tháng 7-10 âm lịch) gây xói mòn rửa trôi trên đất dốc. Lũ 

quét gây tác hại nặng thường kéo dài vài ngày mỗi đợt trong khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch, gây nguy cơ lũ lụt ở các 

vùng thấp ven sông suối, gây bồi lấp sông suối, mất mát tài sản và gia súc gia cầm do mực nước các con suối dâng cao. 

Những trận mưa lớn đầu mùa vào tháng 4-5 âm lịch làm trôi lúa nương và hoa màu, các loài cây trồng bị úng nước, bị 

chết, suy giảm năng suất và sản lượng, hoặc phải gieo trồng lại vừa làm tăng chi phí vừa mất nhiều công chăm sóc hơn. 

Tuy bản Ban nói riêng và xã Thượng Trạch nói chung có địa hình cao và dốc nên khoảng thời gian xảy ra lũ lụt là không 

dài, nhưng tác động cũng không nhỏ. 

3.4.1.3 Giông lốc 

Hiện tượng thời tiết bão, lốc không xảy ra hàng năm, nhưng một khi bão xảy ra thường xảy ra mưa lớn sau bão, 

thường vào tháng 9 – 10 âm lịch. Trong quá khứ, bão đã làm nhiều nhà tốc mái, làm thiệt hại nghiêm trọng cơ sở vật 

chất, gây mưa lớn và ngập lụt, cây cối, hoa màu đổ nát, giao thông bị chia cắt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt 

động sinh kế. Đồng bào cho biết, trước khi bản Ban chuyển về vị trí hiện thời, vào năm 1987 đã xảy ra một cơn bão làm 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống bà con, nhà cửa hư hỏng, tốc mái, hoa màu, lúa rẫy bị gãy đổ. Chính vì ảnh 

hưởng của cơn bão này, vào năm 1989 bản Ban được di chuyển và định cư cố định ở vị trí hiện nay. Vào các năm 2010 

và tháng 9 âm lịch năm 2013, bão cũng ảnh hưởng đến một số hộ nhưng phạm vi và tác động cũng nhẹ hơn. Nhìn 

chung bão tố gây ra nguy cơ làm giảm năng suất cây trồng và tăng chi phí cho việc khôi phục nhà ở và cơ sở hạ tầng. 

3.4.1.4 Rét đậm, rét hại 

Một số đợt rét đậm, rét hại (thường vào tháng 12 âm lịch) đã xảy ra trên địa bàn bản Ban nói riêng và xã 

Thượng Trạch nói chung, gây ảnh hưởng đến chăn nuôi gia súc gia cầm (một số bị chết rét, và dịch bệnh). Theo ghi 

nhận của đồng bào trong quá khứ đã xảy ra các đợt rét đậm rét hại, vào đầu những năm 1975, 1988, 2008, 2016 

3.4.2. Tổng hợp các hiện tượng thời tiết nguy hiểm 

Trong quá trình thảo luận với cộng đồng bản Ban và các bên liên quan của xã Thượng Trạch, sơ đồ về các hiện tượng 

thời tiết cực đoan đã được thành lập trên cơ sở thông tin của các bên liên quan và phỏng vấn cộng đồng. Các hiện tượng thời 

tiết nguy hiển được tổng hợp với phạm vi, khoảng thời gian và tần xuất xuất hiện được thể hiện trong bảng sau. 

Bảng 7. Tổng hợp các hiện tượng thời tiết nguy hiểm – xã Thượng Trạch 

Thiên tai Phạm vi Khoảng thời gian Tần suất 

Hạn hán:  

Lượng mưa thấp; nhiệt độ cao 

Độ ẩm không khí thấp; lượng bốc hơi cao  

Gió Lào khô và nóng  

Toàn xã 3-5 tháng 

Hàng năm  

và kéo dài liên 

tục 

Lũ lụt:  

Lượng mưa cao, tập trung vào một số cơn mưa lớn, kéo dài; 

Ảnh hưởng sau bão/ áp thấp nhiệt đới 

Ven sông, suối 

Vùng thấp 
1-5 ngày 1-4 lần/ năm 

Bão, lốc: Gió cấp 5 cấp 6 Toàn xã 4-5h 2 lần/ năm 

Rét đậm, rét hại: 

Nhiệt độ thấp 

Gió mùa đông bắc 

Đai cao địa hình (400 – 600m) 

Toàn xã 3-5 ngày 2-3 đợt/ năm 

Nguồn dữ liệu: Họp bản Ban và tham vấn các bên liên quan xã Thượng Trạch 6/2016 
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4. ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG  

4.1. Các dự báo biến đổi khí hậu  

Theo kịch bản biến đổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành năm 2012, xã Thượng Trạch và tỉnh Quảng 

Bình sẽ chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu vào những năm 2050 và 2100. Bản thân tỉnh Quảng Bình có hệ thống 

thời tiết khí hậu biến động và rất phức tạp, với hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Các dữ liệu dự báo về BĐKH 

của Bản Ban được lấy từ dữ liệu bản đồ BĐKH của xã Thượng Trạch.  

4.1.1. Dự báo về thay đổi lượng mưa 

Xã Thượng Trạch tiếp nhận một lượng mưa cao khoảng 2.400 mm hàng năm. Tuy nhiên lượng mưa phân bố 

không đều trong năm và tập trung chủ yếu đến 60% từ tháng Chín, đến tháng Mười một gây ra nguy cơ các cơn lũ lụt. 

Từ tháng 12 đến tháng 2, lượng mưa trung bình rất thấp (185 mm chiếm 7% lượng mưa cả năm). Từ tháng 3 đến 

tháng 5, lượng mưa trung bình cũng chẳng cao hơn nhiều (12%). Trong thời gian từ tháng 12 năm trước đến tháng 5 

năm sau, độ ẩm không khí thấp, lượng bốc hơi gia tăng cùng với gió Lào gây ra tình trạng hạn hán thường xuyên và 

kéo dài ít nhất trong vòng bốn đến năm tháng (từ tháng 1 đến tháng 5). 

Bảng 8. Lượng mưa xã Thượng Trạch – thay đổi theo kịch bản biến đổi khí hậu 

Chỉ tiêu Tháng 

Lượng 

mưa hiện 

tại 

Lượng mưa 

năm 2030 

Thay đổi 

lượng mưa 

năm 2030 

(%) 

Lượng mưa 

năm 2050 

Thay đổi 

lượng mưa 

năm 2050 

(%) 

Lượng mưa 

năm 2100 

Thay đổi 

lượng mưa 

năm 2100 

(%) 

Lượng mưa 

(mm) 

T3-T5 291 283 -2,7 277 -5,0 263 -9,5 

T6-T8 458 471 2,8 481 5,0 502 9,5 

T9-T11 1459 1485 1,8 1507 3,3 1551 6,3 

T12 - T2 185 186 0,5 187 1,0 189 2,1 

 Cả năm 2393 2425 1,3 2452 2,5 2505 4,7 

Nguồn dữ liệu: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Bộ TNMT 2012 

Trong tương lai, do tình hình biến đổi khí hậu mặc dù tổng lượng mưa trung bình của xã Thượng Trạch tăng 

lên theo kịch bản biến đổi khí hậu (1,3% năm 2030, 2,5% năm 2050 và 4,7% năm 2100) nhưng khi xét theo mùa, ta 

thấy lượng mưa tăng lên vào mùa mưa (tháng 9 - tháng 11 tăng 6,3% năm 2100) và giảm đi vào mùa khô (tháng 3 đến 

tháng 5, lượng mưa giảm gần 9,5% 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 ven sông, suối, sạt lở và xói mòn đất đai. 

4.1.2. Dự báo về thay đổi nhiệt độ 

Nhiệt độ tối cao trung bình hàng năm của xã Thượng Trạch 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. 

Bảng 9. Nhiệt độ trung bình tối cao (NĐTBTC) xã Thượng Trạch – thay đổi theo kịch bản BĐKH 

Chỉ tiêu Tháng 
NĐTBTC 

hiện tại  

NĐTBTC 

năm 2030  

Thay đổi 

NĐTBTC 

năm 2030  

NĐTBTC 

năm 2050  

Thay đổi 

NĐTBTC 

năm 2050  

NĐTBTC 

năm 2100  

Thay đổi 

NĐTBTC 

năm 2100  

Nhiệt độ 

trung bình tối 

cao theo mùa 

(oC) 

T3-T5 31,9 32,9 1,0 33,8 1,9 35,6 3,7 

T6-T8 32,9 33,9 1,0 34,7 1,9 36,4 3,6 

T9-T11 26,0 26,9 0,9 27,7 1,7 29,2 3,2 

T12 - T2 23,3 24,3 0,9 25,0 1,7 26,5 3,2 

TB năm 28,5 29,5 1,0 30,3 1,8 31,9 3,4 

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 Thượng Trạch tăng lên (1oC 

năm 2030, 1,9oC năm 2050 và 3,7oC năm 2100). Theo kịch bản BĐKH, nhiệt độ cả bốn mùa đều tăng. Nhiệt độ 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 cao độ, 

thường xuyên, kéo dài hơn và khốc liệt hơn vào mùa khô. Mặc dù xu hướng chung của nhiệt độ là tăng lên theo kịch 

bản nhưng trong mùa lạnh vẫn xảy ra các đợt rét đậm rét hại với nhiệt độ dưới 12oC không theo quy luật và thất 

thường hơn, khó dự báo, dự đoán hơn và có thể khắc nghiệt hơn.  
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4.1.3. Dự báo về thay đổi một số chỉ tiêu khác 

Ngoài các yếu tố lượng mưa và nhiệt độ đã được mô hình hoá, một số chỉ tiêu khác như số ngày khô hạn, số 

ngày nóng trên 35oC được mô hình hoá và dự báo trong tương lai theo bảng sau: 

Bảng 10. Các chỉ tiêu biến đổi khí hậu khác xã Thượng Trạch – thay đổi theo kịch bản BĐKH 

Chỉ tiêu Mùa Hiện trạng 
Vào năm 

2030 

Thay đổi 

năm 2030 

Vào năm 

2050 

Thay đổi 

năm 2050 

Vào năm 

2100 

Thay đổi 

năm 2100 

Số ngày khô hạn 

(ngày) 

T3-T5 42 48 5 48 6 47 4 

T6-T8 63 63 0 64 1 65 2 

T9-T11 25 28 3 31 6 30 6 

T12-T2 41 42 2 45 4 44 4 

 Tổng 171 181 10 188 17 186 16 

Số ngày nóng >35oC 

(ngày) 

T3-T5 27 45 18 48 21 54 27 

T6-T8 28 40 12 45 16 51 23 

T9-T11 1 2 1 6 5 10 8 

T12-T2 2 2 1 7 5 8 6 

 Tổng 58 89 32 106 47 123 64 

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. 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu, xã Thượng Trạch và tỉnh Quảng Bình thường xuyên bị ảnh hưởng của gió mùa 

đông bắc với khối không khí lạnh và khô từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, số ngày lạnh cũng thay đổi thất thường và 

có chiều hướng gia tăng. 

Xã Thượng Trạch nằm ở xa biển nên ảnh hưởng trực tiếp từ các con bão là không nhiều. Tuy nhiên các cơn bão 

thường gây ảnh hưởng gián tiếp khi chúng giảm tốc độ thành các vùng áp thấp nhiệt đới và gây ra 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. 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.  

Bản Ban nằm trên đai cao địa hình cao và xa biển nên không bị ảnh hưởng của nước biển dâng và xâm nhập 

mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

4.2. Đánh giá tác động  

Dựa trên 4 yếu tố chính của khí hậu gồm: 1- lượng mưa (mưa nhiều hơn trong mùa mưa, mùa khô sẽ khô hơn, 

mưa trong mùa xuân sẽ giảm), 2- nhiệt độ (mùa nóng sẽ nóng hơn, số ngày khô nóng sẽ dài hơn, nhiệt độ sẽ tăng lên 

trong mùa xuân), 3- bão tố, và 4- số ngày khô hạn, bảy tiêu chí cụ thể đã được đưa ra để đo mức độ BĐKH và phân tích 

gồm: nhiệt độ tăng vào mùa nóng; số ngày khô hạn tăng, nhiệt độ tăng nhanh hơn vào mùa xuân; lượng mưa tăng vào 

mùa mưa; lượng mưa giảm vào mùa khô; bão, giông xu hướng mạnh hơn và thất thường; có những đợt rét đậm rét hại 

vào mùa đông khó dự đoán hơn. 

Qua phân tích đánh giá ở trên cho thấy bản Ban có mức độ lộ diện cao và rất cao trước các yếu tố về biến đổi 

khí hậu. Các giá trị biến động về nhiệt độ, số ngày nóng trên 35oC đều gia tăng vào giữa và cuối thế kỷ 21 theo kịch bản 

BĐKH của Bộ TN&MT năm 2012. Kịch bản cũng cho thấy tổng lượng mưa trung bình năm là tăng nhưng khi xét theo 

mùa thì nó lại giảm vào mùa khô, và tăng vào mùa mưa. Khí hậu cực đoan có thể xảy ra, số ngày nóng > 35oC gia tăng, 

nhưng số ngày rét đậm rét hại cũng có thể xảy ra, thất thường, không theo một quy luật nào. 

Sinh kế chủ yếu của cộng đồng cư dân bản Ban là canh tác nương rẫy, chăn nuôi gia súc gia cầm, và thu hái lâm 

sản phẩm ngoài gỗ. Những sinh kế này tuy khác nhau nhưng nhìn chung rất nhạy cảm với BĐKH. 

4.2.1. Đánh giá tác động biến đổi khí hậu tới hệ sinh thái xã hội nương rẫy – Bản Ban 

Kết quả làm việc nhóm với cộng đồng bản Ban cho thấy nguồn sinh kế canh tác nương rẫy bị tác động cao nhất 

và được thể hiện ở bảng phân tích đánh giá tác động dưới đây. 
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Bảng 11. Đánh giá tác động BĐKH tới sinh kế nương rẫy – Bản Ban 

Kịch bản BĐKH (Viện 
KTTV & BĐKH, Bộ 

TNMT) 

Tính lộ diện 
 

Mức độ lộ 
diện 

Tính nhạy cảm 
canh tác nương rẫy 

Mức 
Nhạy 
cảm 

Đánh giá 
tác động 

Nhiệt độ tăng cao hơn 
mùa nóng  
Số ngày nắng nóng > 
35oC tăng 
Nhiệt độ tăng và sớm - 
mùa xuân 
 

Nhiệt độ tăng cao hơn vào mùa nóng 
(tăng 1,9oC năm 2050 và tăng 3,7oC 
năm 2100) 
Số ngày nắng nóng > 35oC gia tăng: 
2050:  32 - 47 ngày 
2100:  47 - 64 ngày 
Phạm vi rộng, mức độ cao 

 Tính lộ diện cao 

Cao 

Trồng trọt: lúa nương, ngô và 
rau, tăng trưởng phát triển chậm 
và chết khi nắng nóng kéo dài, 
đặc biệt khi kèm hạn hán và gió 
Lào  
 

Rất cao Rất cao 

Lượng mưa tăng vào 
mùa mưa 

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

Cao 
Làm xói mòn, rửa trôi đất rẫy, 
làm tăng nguy cơ sạt lở đất đai, 
nguy cơ lũ ống 

Cao Cao 

Lượng mưa giảm vào 
mùa khô  

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

Rất cao 
Làm hạn hán kéo dài và khốc liệt 
hơn; cây trồng nương rẫy phù 
thuộc nhiều vào nước trời 

Rất cao Rất cao 

Số ngày khô hạn gia 
tăng  

2050:  17-20 ngày 
2100:  14-19 ngày 
Nguy cơ hạn hán đến 6 tháng 

Rất cao 

Đặc biệt là lúa và ngô rất nhạy 
cảm với hạn hán, nguy cơ giảm 
sản lượng hoặc mất trắng do cây 
chết 

Rất cao Rất cao 

Bão, giông, lốc  

Bão, giông, lốc thất thường nhưng 
tần suất  xuất hiện trung bình 2 năm/ 
bão, cường độ bão đã suy giảm khi 
đến vùng núi 

Trung 
bình 

Canh tác nương rẫy nhạy cảm với 
bão, lốc – gây xói mòn, rửa trôi 
đất rẫy, sạt lở đất đai; bão cũng 
gây mưa nên nguy cơ lũ lụt 

Cao 
Trung 
bình 

Nhiệt độ xuống thấp Rét 
đậm, rét hại mùa đông 

Thông thường mùa đông sẽ ấm hơn, 
nhưng cũng có những năm có rét 
đậm rét hại 
3 – 7 ngày, nhiệt độ < 12oC 

Cao  
Chưa gieo trồng vì chưa phải 
mùa vụ 

Thấp 
Trung 
bình 

Nguồn: Phương pháp CAM, họp nhóm bản Ban và tham vấn các bên liên quan, 6/2016 

Tình trạng khô hạn 

Hạn hán là khó khăn lớn nhất đối với đất dốc, đặc biệt ở nơi hoàn toàn không có hệ thống tưới tiêu và ruộng 

bậc thang. Nhiệt độ đã cao trong mùa hè, kết hợp với độ ẩm không khí thấp gây ra lượng bốc hơi gia tăng cùng với gió 

Lào dẫn đến tình hình hạn hán nghiêm trọng thường xuyên ở bản Ban vào mùa khô, đặc biệt từ tháng 4 đến tháng 6 

âm lịch. Việc giữ nước trên đất dốc là một vấn đề thực sự khó khăn nên việc canh tác phải phụ thuộc nhiều vào thời 

tiết và lượng mưa. Thông thường ngô rồi đến lúa được gieo vào tháng 3, 4 âm lịch khi đó có những đợt mưa đầu mùa, 

sau đó thường không có mưa. Ngô, lúa sống nhờ vào độ ẩm đất còn giữ được. Đến tháng 5 nếu trời không mưa thì cây 

sẽ không phát triển, hoặc thậm chí nếu sang tháng 6 mới mưa thì cây sẽ chết.  

Theo kết quả tham vấn với các cán bộ xã Thượng Trạch và người dân bản Ban, trong 4-5 năm gần đây khí hậu 

nóng hơn, khô hạn hơn. Các hoạt động sinh kế như trồng trọt và chăn nuôi ở đây phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên 

nên chịu ảnh hưởng tác động nặng nề từ nắng nóng, và hạn hán, nên hai năm vừa qua cộng đồng bị mất mùa. Theo cán 

bộ xã, cả xã Thượng Trạch mất trên 80% diện tích lúa. Thu hoạch của hầu hết các hộ gia đình bị suy giảm, thậm chí có 

hộ không có thu hoạch. Theo kết quả phỏng vấn hộ gia đình bản Ban, trong 10 hộ gia đình thuộc nhóm phụ nữ, thì chỉ 

có 4 hộ có thu hoạch (hai hộ thu hoạch 5 bao lúa, hai hộ 6 bao, hai hộ 7 bao – mỗi bao khoảng 40kg), còn lại 6 hộ có thu 

hoạch ít hơn 5 bao (một hộ 4 bao, hai hộ 3 bao, hai hộ 2 bao, hai hộ 1 bao). Lý do dẫn đến sản lượng khác nhau, theo 

người dân, chỉ là khác nhau điều kiện tự nhiên của rẫy có nhiều hay ít nước. Vùng đất cho năng suất cao là vùng có đủ 

nước. Đó là vùng đất thấp hơn, hoặc đất bằng hơn, không bị dốc quá. 

Mặc dù đa dạng hoá giống lúa, ngô nhưng hai loại cây này kém chịu hạn, chỉ có cây sắn có khả năng chịu hạn tốt 

hơn. Cây sắn cũng có thời vụ kéo dài hơn, và họ có thể trồng sắn tối đa là 2 năm, và có thể lấy củ quanh năm, bất kỳ lúc 

nào cần. Đây là loại cây dự trữ và dự phòng rất tốt. 

Tình trạng gió lốc, mưa lũ, xói mòn đất 

Gió lốc có thể gây đổ cây cối, và mái nhà. Những chòi ở rẫy, hoặc nhà lá đơn giản có thể bị cuốn hay đổ sập.  

Tổng lượng mưa trung bình năm cao nhưng phân bố lượng mưa này chỉ tập trung phần lớn vào mùa mưa. 

Lượng mưa lớn đã gây ra xói mòn và rửa trôi, những mối đe doạ thường xuyên đối với đất dốc, gây ra mất đất, mất 

dinh dưỡng và làm giảm độ phì của lớp đất mặt, dẫn đến sự axít hoá trong đất. Những tác động này còn trở nên tồi tệ 

do đất canh tác không có thảm thực vật che phủ và tập quán đôt rẫy, đốt cháy trước mùa mưa. Tình trạng bị rửa trôi, 

xói mòn nặng là khi vừa đốt rẫy và những trận mưa lớn đầu mùa vào tháng 4, 5 âm lịch, hoặc khi những trận mưa lớn 

mùa lũ vào tháng 7,8 âm lịch. Theo ước tính, đất nương rẫy không có thực vật che phủ, chịu ảnh hưởng khí hậu khắc 

nghiệt bị xói mòn, rửa trôi và mất đi lượng đất khoảng 50 – 100 tấn/ha/năm (theo Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi 

trường Việt Nam, BĐKH và việc sử dụng bền vững tài nguyên đất, 2010). 
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Có rất nhiều lý do dẫn đến những hạn chế và sự bất ổn định sản lượng trên đất dốc, nhưng nguyên nhân chủ 

yếu nhất vẫn là do thoái hoá đất nhanh cả về mặt sinh học, lý và hoá học. Một nguyên nhân là việc tăng độc tố nhôm 

trong đất là do đất bị chua hoá. Thêm vào đó là sự giảm đáng kể của các nguyên tố vi lượng như: Phốt-pho, Ka-li, Can-

xi, Ma-giê, Kẽm. 

Việc đất bị xói mòn bên cạnh yếu tố tác động do mưa lũ, hoạt động đốt rẫy làm nương là một yếu tố tác động 

quan trọng. Theo truyền thống người dân du canh, du cư, phát rẫy làm nương. Thường họ chỉ canh tác rẫy đó 2-3 năm, 

khi đất hết chất màu mỡ, họ lại bỏ hoang và đi phát rẫy mới. Trước đây khi còn du cư, khả năng canh tác của người dân 

diễn ra trên một diện rộng, không tập trung vào một vùng. Vì vậy đất được luân canh, và được để hoang trong khoảng 

thời gian dài. Cây cối có thể phát triển cao và có khả năng bảo vệ đất. Ngày nay, do chính sách định cư của nhà nước 

nên khả năng canh tác của người dân chỉ tập trung vào một vùng nhỏ, vì người dân không thể đi quá xa nhà để làm rẫy. 

Thêm vào đó, chính sách khoanh vùng bảo vệ rừng khiến diện tích rừng cho người dân canh tác bị thu hẹp lại. Như vậy 

vùng đất dành cho canh tác nương rẫy bị thu hẹp so với trước. Điều này dẫn đến thời gian luân canh, và bỏ hóa đất bị 

rút ngắn lại. Cây không có đủ thời gian để phát triển cao đủ để bảo vệ đất. Đất không có thời gian phục hồi. Điều này 

khiến cho tác động của BĐKH đến nguồn sinh kế canh tác nương rẫy là cao đến rất cao. 

Trong những năm 2011, 2013 ở Thượng Trạch đã chịu những trận bão lớn gây ra lũ quét, thổi bay mái nhà và 

cuốn trôi gia súc (lợn, gà). Nhằm làm giảm nguy cơ sạt lở đất do tác động của bão, lũ, người dân đã bắt đầu trồng các 

loại luồng, lô ở ven rẫy và ven suối. 

Tình trạng rét đậm, rét hại 

Hiện tại người dân không canh tác trong mùa rét. Điều này cho thấy họ không có kỹ năng, và kinh nghiệm về 

trồng cây vụ đông. Nếu trong tương lai có hoạt động canh tác trong mùa rét thì cần chú ý đến đặc điểm này, và cần có 

tập huấn các kỹ năng cho người dân. 

4.2.2. Đánh giá tác động BĐKH tới hệ sinh thái xã hội chăn nuôi gia súc, gia cầm– Bản Ban 

Nguồn sinh kế chăn nuôi, cũng bị tác động cao bởi BĐKH và được thể hiện ở bảng phân tích đánh giá tác động 

dưới đây. 

Bảng 12. Đánh giá tác động BĐKH tới sinh kế chăn nuôi gia súc, gia cầm – Bản Ban 

Kịch bản BĐKH       

(Viện KTTV&BĐKH,   

Bộ TN&MT) 

Tính lộ diện 

 

Mức 

độ lộ 

diện 

Tính nhạy cảm 

 

Mức 

Nhạy 

cảm 

Đánh 

giá tác 

động 

Nhiệt độ cao hơn - mùa 

nóng  

Số ngày nắng nóng > 

35o gia tăng 

Nhiệt độ tăng cao và 

sớm hơn vào mùa 

xuân 

 

Nhiệt độ tăng cao hơn vào mùa 

nóng (tăng 1,9oC năm 2050 và 

tăng 3,7oC năm 2100) 

Số ngày nắng nóng > 35oC gia 

tăng: 2050:  32 - 47 ngày 

2100:  47 - 64 ngày 

Phạm vi rộng, mức độ cao 

Nên lộ diện cao 

Cao 

Gia súc gia cầm rất nhạy 

cảm với gia tăng nhiệt độ  

Giảm lượng thức ăn khi trời 

nóng, ảnh hưởng ngoại hình 

và khả năng sinh sản 

Làm gia tăng bệnh tật cho 

lợn, gà, gia súc;  tăng ký sinh 

trùng 

Rất 

cao 
Rất cao 

Lượng mưa tăng vào 

mùa mưa 

Lượng mưa tăng vào mùa mưa 

(tăng 5% năm 2050 và tăng 10% 

năm 2100) 

Cao 
Gia súc gia cầm ít nhạy cảm 

với gia tăng lượng mưa  
Thấp 

Trung 

bình 

Lượng mưa giảm vào 

mùa khô  

Lượng mưa giảm vào mùa khô 

(giảm 5% năm 2050 và giảm 

10% năm 2100) 

Cao 
Thiếu thức ăn và nước uống 

cho gia súc  
Cao Cao 

Số ngày khô hạn gia 

tăng  

2050:  17-20 ngày 

2100:  14-19 ngày 

Nguy cơ hạn hán đến 6 tháng 

Cao 
Thiếu thức ăn và nước uống 

cho gia súc 
Cao Cao 

Bão, giông, lốc  

Bão, giông, lốc thất thường 

nhưng tần suất  xuất hiện trung 

bình 2 năm/bão, cường độ bão 

đã suy giảm khi đến vùng núi 

Trung 

Bình 

Gia súc gia cầm có mức nhạy 

cảm trung bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Nhiệt độ xuống thấp, 

Có đợt rét đậm rét hại 

vào mùa đông 

Thông thường mùa đông sẽ ấm 

hơn, nhưng cũng có những năm 

có rét đậm rét hại vài đợt, 5 – 7 

ngày 

Trung 

bình 

Gia súc gia cầm rất nhạy 

cảm với rét đậm, rét hại  

Làm gia tăng bệnh tật cho 

lợn, gà, gia súc;  nguy cơ bị 

chết rét 

Rất 

cao 
Cao 

Nguồn: Phương pháp CAM, họp nhóm bản Ban và tham vấn các bên liên quan, 6/2016 
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Tình trạng hạn hán, mưa lũ 

Do chăn thả tự nhiên nên gia súc chịu tác động trực tiếp từ các biến động thời tiết, khí hậu. Trong mùa khô, khi 

nguồn nước bị cạn kiệt, gia súc thường bị thiếu nước uống, thiếu thức ăn nên chậm lớn. Vào những đợt nắng nóng gia 

súc bị nhiễm bệnh và chết. 

Tình trạng rét đậm, rét hại 

Chăn nuôi thả rông chịu tác động trực tiếp và mạnh của thời tiết rét. Một số đợt rét đậm, rét hại (thường vào 

tháng 12 âm lịch) đã xảy ra vào đầu những năm 1975, 1988, 2008, 2016 trên địa bàn bản Ban nói riêng và xã Thượng 

Trạch nói chung. Những đợt rét này khiến gia súc bị dịch bệnh và bị chết vì rét.  

4.2.3. Đánh giá tác động BĐKH tới hệ sinh thái xã hội thu hái lâm sản ngoài gỗ – bản Ban 

Nguồn sinh kế thu hái lâm sản ngoài gỗ dựa vào hệ sinh thái canh tác nương rẫy, rừng lá rộng thường xanh, 

cũng bị tác động trung bình - cao của BĐKH và được thể hiện ở bảng phân tích đánh giá tác động dưới đây. 

Bảng 13. Đánh giá tác động BĐKH tới sinh kế thu hái lâm sản ngoài gỗ – Bản Ban 

Kịch bản BĐKH 

(Viện KTTV & 

BĐKH, Bộ TNMT) 

Tính lộ diện 

 

Mức 

độ lộ 

diện 

Tính nhạy cảm với sinh kế thu 

hái lâm sản 

Mức 

Nhạy 

cảm 

Đánh 

giá tác 

động 

Nhiệt độ tăng cao - 

mùa nóng  

Số ngày nắng nóng 

> 35oC gia tăng 

Nhiệt độ tăng cao 

và sớm hơn vào 

mùa xuân 

Nhiệt độ tăng cao hơn vào mùa 

nóng (tăng 1,9oC năm 2050 và 

tăng 3,7oC năm 2100) 

Số ngày nắng nóng > 35oC gia 

tăng: 2050:  32 - 47 ngày 

2100:  47 - 64 ngày 

Phạm vi rộng, mức độ cao 

 Tính lộ diện cao 

Cao 

Các lâm sản ngoài gỗ (LSNG) 

ít nhạy cảm với gia tăng nhiệt 

độ, ảnh hưởng tới quá trình 

sinh trưởng phát triển 

- Măng, rau rừng 

- Mây, đọt mây 

- Mật ong 

Trung 

bình 
Cao 

Lượng mưa tăng 

vào mùa mưa 

Lượng mưa tăng vào mùa mưa 

(tăng 5% năm 2050 và tăng 

10% năm 2100) 

Cao 
Các lâm sản ngoài gỗ ít nhạy 

cảm với tăng lượng mưa 

Trung 

bình Cao 

Lượng mưa giảm 

vào mùa khô  

Lượng mưa giảm vào mùa khô 

(giảm 5% năm 2050 và giảm 

10% năm 2100) 

Cao 

Các lâm sản ngoài gỗ nhạy 

cảm với lượng mưa giảm vào 

mùa khô 

Trung 

bình Cao 

Số ngày khô hạn 

gia tăng  

2050:  17-20 ngày 

2100:  14-19 ngày 

Nguy cơ hạn hán đến 6 tháng 

Cao 
Các lâm sản ngoài gỗ ít nhạy 

cảm với thay đổi lượng mưa 

Trung 

bình 
Cao 

Bão, giông, lốc  

Bão, dông lốc thất thường 

nhưng tần suất  xuất hiện trung 

bình 2 năm/ bão, cường độ bão 

đã suy giảm khi đến vùng núi 

Trung 

Bình 

Các lâm sản ngoài gỗ ít nhạy 

cảm với thay đổi lượng mưa, 

đôi khi lại tạo điều kiện cho 

LSNG phát triển 

Thấp 
Trung 

bình 

Rét, nhiệt độ xuống 

thấp 

Thông thường mùa đông sẽ ấm 

hơn, nhưng đôi khi có rét đậm 

rét hại (5 – 7 ngày) 

Trung 

bình 

Ảnh hưởng sinh trưởng LSNG 

nhưng rất ngắn (1 tuần) 
Thấp  

Trung 

bình  

Nguồn: Phương pháp CAM, họp nhóm bản Ban và tham vấn các bên liên quan, 6/2016 

Tình trạng nắng nóng, khô hạn 

Mùa khô kéo dài khiến các lâm sản ngoài gỗ kém phát triển, đặc biệt một số cây thuốc, dược liệu không phát 

triển. Tuy nhiên, thời tiết nóng nên con người không đi vào rừng thu hái được, đặc biệt rừng bây giờ ở xa hơn trước đây. 

Tình trạng mưa lũ 

Mưa nhiều giúp nhiều loại cây phát triển tốt như măng, mây, rau rừng, v.v... Ngược lại, mưa nhiều sản lượng 

mật ong sẽ bị giảm. Tóm lại, cộng đồng dân cư và các hoạt động sinh kế ở bản Ban chịu tác động ảnh hưởng cao do các 

yếu tố BĐKH, trong đó hạn hán, tăng nhiệt độ luôn luôn là nguy cơ cao nhất, thường xuyên, lâu dài và liên tục nhất. Sau 

đó là ảnh hưởng của các yếu tố mưa lớn, bão tố, lốc gây lũ lụt, lũ ống, lũ quét, xói mòn đất đai, hư hỏng và mất mát các 

tài sản và hoa màu. 

4.3. Khả năng thích ứng  

Khả năng thích ứng được xác định thông qua năng lực thích ứng của từng hệ thống được mô tả theo tổ chức 

CARE (care.org) thể hiện trong hình 5. Các nhóm yếu tố bao gồm kiến thức, các thể chế địa phương, sáng kiến và 

quyền tiếp cận và kiểm sát các nguồn tài nguyên.  
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Hình 5. Các yếu tố của khả năng thích ứng  

(Nguồn: Care.org.) 

Áp dụng sơ đồ  năng lực thích ứng, phân tích cụ thể các yếu tố khả năng thích ứng như sau. 

4.3.1. Các thể chế địa phương  và năng lực tổ chức 

Điểm mạnh, cơ hội 

Đảng và Nhà nước quan tâm đến phát triển vùng cao, vùng biên giới. 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. 

Xã đã nhận được sự hỗ trợ rất rõ ràng từ các thể chế địa phương như UBND xã, VQG PNKB, trạm Kiểm lâm 

VQGPNKB, Bộ đội biên phòng.  

Mối quan hệ gắn kết, hỗ trợ nhau trong các hoạt động sinh kế cũng như trong đời sống giữa những người trong 

bản, trong họ, và giữa những dân tộc (Ma Coong, và A Rem). Họ luôn chia sẻ, giúp đỡ nhau trong đời sống, khi khó 

khăn. Liên kết, hỗ trợ nhau trong các hoạt động làm nương rẫy, đi rừng… 

Sự xuất hiện của người Kinh mang đến không chỉ các dịch vụ, mà còn cả kiến thức, kinh nghiệm và năng lực tổ 

chức của họ. 

Điểm yếu, thách thức 

Đứng trước những khó khăn do BĐKH, chính quyền và nhân dân địa phương còn khá thụ động. Năng lực quản 

lý và tổ chức ở địa phương còn yếu. 

Các đoàn thể và tổ chức như Hội Phụ nữ bản, Thanh niên bản, Khuyến nông - khuyến lâm xã, v.v… vẫn còn chưa 

có nhiều hoạt động và đóng góp trong các hoạt động của địa phương. 

Hệ thống giáo dục, dạy nghề, và y tế ở xã vẫn còn yếu. Trình độ học vấn của trẻ em vẫn chưa cao. Người dân 

không được hướng dẫn về khuyến nông, khuyến lâm. Ốm đau vẫn phải mời thầy Khùa cúng.  

Những kinh nghiệm và cách thức sống dựa vào rừng là vốn quý, nhưng cách sống dựa và ỉ lại vào rừng, khai 

thác cạn kiệt là một thách thức đối với sinh kế cũng như đối với môi trường sinh thái. 

Năng lực giao tiếp với xã hội bên ngoài, với người Kinh còn yếu. Điều này làm giảm khả năng phát triển trong 

điều kiện kinh tế thị trường. Việc tổ chức đời sống định cư giúp người dân ổn định cuộc sống, song việc không tính đến 

xử lý chất thải (rác thải, nước thải) từ sinh hoạt và chăn nuôi đang là nảy sinh vấn đề về ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe và môi trường. 

Tệ nạn uống rượu nhiều làm giảm khả năng lao động, cũng như khả năng tiếp nhận thông tin. Nhóm người yếu 

thế (phụ nữ góa, người tàn tật) cũng là một khó khăn cho khả năng thích ứng.  

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

Có lẽ yếu tố quan trọng nhất xã 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 chương 8, báo cáo Quảng Bình của dự án). 
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Điểm mạnh, cơ hội 

Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, mật độ dân cư thấp.  Tiềm năng đất đai rộng lớn so với vùng đồng 

bằng. Diện tích canh tác nương rẫy rộng lớn. 

Xã Thượng Trạch nằm cạnh Vườn quốc gia Phong nha Kẻ Bàng nơi có hệ sinh thái tự nhiên giàu có, và có thể 

cung cấp nhiều dịch vụ hệ sinh thái có giá trị (điều hòa không khí, và nước; bảo tồn nhiều giống loài sinh vật…). Có cửa 

khẩu Cà Roòng để giao lưu văn hoá, giao lưu kinh tế. Gần trạm Kiểm lâm VQG PNKB, đồn Biên phòng. Cơ hội phát triển 

kinh tế khi đường tỉnh lộ 562 đã được nâng cấp (năm 2015). 

Cơ hội quy hoạch dân cư và sử dụng đất. Cơ hội quản lý rừng cộng đồng là tạo điều kiện để người dân tiếp cận 

đất đai cho canh tác nương rẫy cũng như quản lý rừng và trồng rừng. Hoạt động quản lý rừng cộng đồng đã bước đầu 

bảo vệ rừng, giúp rừng phát triển tốt hơn. Điều này đã giúp người dân sống dựa vào rừng và ứng phó BĐKH. 

Cơ sở hạ tầng được sự đầu tư từ các chương trình của nhà nước (định cư, điện, đường, trường, trạm…) mặc dù 

còn chưa thực hiện được nhiều. Song với những gì đã làm được (nhà định cư, đường, trường, trạm, rừng cộng đồng…) 

cũng đã giúp  người dân tiếp cận tốt hơn đến các điều kiện cơ bản của cuộc sống. Đó là điều kiện có bản để ứng phó 

BĐKH. 

Hiện tại chăn nuôi vẫn hoàn toàn là thả rông, không có chuồng trại, nhưng lãnh đạo xã đã đánh giá chăn nuôi là 

thế mạnh và có định hướng phát triển chăn nuôi. Hiện đã có sự hỗ trợ của dự án phát triển nông thôn bền vững vì 

người nghèo sẽ hỗ trợ cho nuôi bò. Phát triển chăn nuôi sẽ là một hướng phát triển rất tiềm năng và thích ứng BĐKH. 

Cộng đồng địa phương đã và đang nhận được sự quan tâm từ nhà nước và các tổ chức thông qua các chương 

trình, dự án (chương trình tín dụng cho người nghèo, chương trình nông thôn mới, dự án phát triển nông nghiệp bền 

vững giảm nghèo, dự án PNKB…) . Những dự án có thể có hiệu quả cao hoặc thấp, nhưng ít nhiều cũng là nguồn hỗ trợ, 

nâng cao năng lực ứng phó cho địa phương. 

Điểm yếu, thách thức 

Về mặt diện tích Thượng Trạch có diện tích rộng lớn, tuy nhiên, về khả năng tiếp cận của người dân thì bị hạn 

chế. Vùng rừng dành cho nương rẫy đã bị thu hẹp lại so với trước đây. Thêm vào đó, do định cư và người dân không 

thể đi quá xa nơi ở để làm rẫy, do vậy vùng nương rẫy mà dân có thể canh tác càng bị thu hẹp. Rừng cũng đã được 

khoanh vùng và giao cho cộng đồng quản lý. Việc khai thác rừng cũng bị hạn chế so với trước đây. Hơn nữa, mặc dù 

diện tích rừng nhiều, nhưng chất lượng chủ yếu là rừng nghèo, rừng giàu chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Vì vậy nguồn tài nguyên 

rừng có thể tiếp cận khai thác khá là hạn chế. 

Mặc dù có nhiều rừng, nhưng chủ yếu là rừng nghèo, diện tích rừng giàu ít. Điều này thể hiện rõ ở việc các lâm 

sản ngoài gỗ khai thác được ngày càng giảm đi. Cho dù rừng đã được giao cho cộng đồng bảo vệ, nhưng do điều kiện 

sống hiện tại quá khó khăn, nên người dân vẫn phải khai thác rừng cho cuộc sống của họ, chưa kể đó là truyền thống 

của họ. Vì vậy trước mắt, để người dân có thể bảo vệ rừng, làm giàu rừng vì lợi ích của họ và lợi ích chung, họ cần được 

trợ cấp để đảm bảo cuộc sống. Ngoài ra cần tăng cường các chương trình khuyến lâm, truyền thông nâng cao nhận 

thức và kỹ năng cho người dân để họ sống hòa hợp với rừng. 

Tình trạng xói mòn đất do canh tác nương rẫy đang tăng lên. điều này khiến giảm năng suất cây trồng, và tăng 

nhu cầu phá rừng làm nương. Theo báo cáo của xã, xã mới có đánh giá, chưa có quy hoạch sử dụng đất. Canh tác du 

canh, phát nương làm rẫy không chỉ gây xói mòn, giảm độ màu của đất, Với tập tính canh các nương rẫy gây ảnh hưởng 

đến xói mòn đất và rừng che phủ đó là một yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thích ứng. 

Trong điều kiện định cư hiện tại, tập quán canh tác nương rẫy đang là cản trở. Việc phát rẫy thường xuyên và 

thời gian bỏ hóa ngày càng rút ngắn đã làm trầm trọng thêm tình trạng xói mòn đất và thoái hóa đất. Ngoài ra, để bảo 

vệ mùa màng, việc các gia đình sống trên rẫy với điều kiện thiếu thốn là một khó khăn để có thể nâng cao chất lượng 

cuộc sống của người dân. 

Mặc dù địa phương có nhiều giống cây bản địa (lúa, ngô …), nhưng trong điều kiện hạn hán kéo dài, và mất 

mùa, người dân đã không giữ được nhiều giống cho mùa sau. Kết quả là khi lãnh đạo xã khuyến khích người dân phát 

triển nương rẫy thì dân bị thiếu giống để mở rộng diện tích. 

Hệ thống sông, suối là nguồn tài nguyên, tuy nhiên, khí hậu khắc nghiệt (hạn hán), và tác động của con người, 

(phá rừng làm rẫy, gây ô nhiễm) đã khiến cho hệ sinh thái này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Thượng Trạch là một xã nghèo, với tỷ lệ nghèo là 94,84%. Điều kiện cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn. Không có 

điện lưới, và nước sạch. Giao thông khó khăn. Mặc dù con đường 20 đã được nâng cấp đáng kể trong năm 2015, nhưng 

rất xa thị trấn Hoàn Lão và thành phố Đồng Hới.  Vì vậy khả năng liên kết với bên ngoài, khả năng tiếp cận thông tin và 

về BĐKH là rất khó khăn.  

Hiện tại xã Thượng Trạch chưa có chợ, kinh tế thị trường chưa phát triển. Mọi hoạt động mua bán giữa người 

dân địa phương với bên ngoài đều thông qua những người Kinh làm trung gian. Việc mở chợ địa phương sẽ là một giải 

pháp giúp người dân trao đổi hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm của họ và nâng cao năng lực thị trường của họ. 
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4.3.3. Kiến thức, năng lực của cán bộ và người dân địa phương 

Điểm mạnh, cơ hội 

Kỹ năng khai thác các sản vật từ rừng là một lợi thế của dân địa phương. Từ nhiều đời, người dân đã tích lũy 

được những kỹ năng tốt, biết sống dựa vào rừng và các điều kiện tự nhiên, từ việc săn bắt (lợn rừng, chồn, rùa,…), đến 

thu hái (măng, mây, mật ong, dược liệu…). 

Tập quán canh tác nương rẫy trên đất dốc là lợi thế truyền thống thích nghi với điều kiện địa lý, đất đai của địa 

phương. Phương thức canh tác nương rẫy đã biết tùy theo thời tiết, khí hậu. Chẳng hạn riêng lúa địa phương có 14 loại 

giống khác nhau, với những thời điểm gieo cấy, thu hoạch khác nhau. Điều này giúp tăng khả năng có thu hoạch, giảm 

nguy cơ bị mất mùa do thời tiết khắc nghiệt. 

Giáo dục phổ thông mặc dù có những kết quả còn hạn chế, nhưng đã đem lại những tiến bộ nhất định. Thanh 

niên biết đọc biết viết, thạo tiếng Kinh đã khá phổ biến, tạo ra sự khác biệt đáng kể so với thế hệ cha mẹ họ. 

Tuy chưa có những chương trình khuyến nông cho canh tác nương rẫy và cho chăn nuôi, nhưng chương trình 

rừng cộng đồng đã có những đóng góp đáng kể. Chương trình giao khoán rừng cộng đồng đã có những hoạt động 

truyền thông, huy động sự tham gia của người dân. Người dân có nhiều hiểu biết hơn về bảo vệ rừng, chống cháy rừng. 

Bên cạnh đó chương trình cũng giúp cho người dân hiểu biết và kinh nghiệm về sự tham gia. Xã đã nhận được một số 

những hỗ trợ từ các chương trình, dự án. Bên cạnh những hỗ trợ về vật chất, kỹ thuật, những dự án này cũng đã đem 

đến những kiến thức, hiểu biết và cả năng lực quản lý.  

Cùng với sự phát triển về cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm…) là sự có mặt của người Kinh và dịch vụ 

của họ đã đem đến không chỉ các dịch vụ đời sống, mà cả năng lực giao tiếp, và sự liên kết mở với xã hội bên ngoài. 

Tăng thêm năng lực phát triển và ứng phó với những khó khăn nói chung và với BĐKH nói riêng. 

Điểm yếu, thách thức 

Các hoạt động sinh kế, canh tác nương rẫy, chăn nuôi gia súc, trồng rừng đều phụ thuộc hoàn toàn vào thiên 

nhiên, không áp dụng khoa học kỹ thuật. Không có chương trình khuyến nông để nâng cao trình độ canh tác, chăn nuôi 

cho người dân. Đó là khó khăn cho những hoạt động ứng phó BĐKH. 

Trình độ học vấn thấp, không thạo tiếng kinh, ít giao tiếp với xã hội bên ngoài là những rào cản đối với người 

dân địa phương trong việc tiếp cận với những thông tin, kiến thức mới.  

Nhận thức chung và nhận thức về BĐKH của cán bộ và nhân dân còn hạn chế. Chưa có chương trình truyền 

thông về BĐKH và giải pháp ứng phó. 

Sinh kế của người dân địa phương vốn là tự cấp, tự túc. Do vậy họ không có kinh nghiệm với kinh tế thị trường. 

Cùng với sự kết nối giao thông và ưu thế kết nối với cửa khẩu với Lào, đã có sự xuất hiện của người Kinh, người dân đã 

bắt đầu có nhu cầu mua bán, và làm quen với kinh tế thị trường, tuy nhiên năng lực thị trường của họ vẫn rất thấp. 

Những giải pháp ứng phó BĐKH cần chú ý đến điểm yếu này.  

Sự xuất hiện của người Kinh bên cạnh những hỗ trợ, họ còn mang đến những bất lợi cho người dân. Những bất 

lợi không chỉ trong những giao dịch, dịch vụ, mà còn cả những tệ nạn xã hội, và những lề thói xấu (gian dối, không 

minh bạch…). Điều này đòi hỏi chính quyền địa phương phải chủ động để hạn chế những tác động xấu. 

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. 

4.3.4. Những sáng kiến, kinh nghiệm ứng phó 

Điểm mạnh, cơ hội 

Để đối phó với những điều kiện khí hậu thất thường và khắc nghiệt, nhân dân đã có kinh nghiệm sử dụng đa 

dạng hoá giống lúa (riêng lúa ở địa phương đã có 14 giống) và giống ngô (3 giống ngô) nhằm thích ứng với tình trạng 

hạn hán ở địa phương. Các loại giống khác nhau có thời vụ trồng và thu hoạch khác nhau, giúp thích ứng với các loại 

khí hậu khác nhau (khô hạn, mưa lũ). Tuy nhiên hiệu quả mang lại vẫn ở mức hạn chế, chỉ ứng phó với khí hậu không 

quá cực đoan, khô hạn không kéo dài. Nếu hạn hán kéo dài, như 2 năm vừa qua thì vẫn bị mất mùa. 

Nhằm làm giảm nguy cơ sạt lở đất do tác động của bão, lũ, đã có một số hoạt động trồng tre lồ ô chống sạt lở ở 

ven rẫy, và ven suối. Nhưng hoạt động này vẫn chưa phổ biến. 

Để phát triển chăn nuôi, người dân trong xã đã được hỗ trợ để nuôi bò.  

Người dân đã bước đầu làm quen với kinh tế thị trường. Họ đã có nhu cầu có nhiều sản phẩm để bán để có tiền 

cho chi tiêu gia đình. Hơn nữa, lao động làm thuê cũng đã xuất hiện như một phương thức kiếm tiền cho kinh tế gia đình. 

Điểm yếu, thách thức 

Đối với tình trạng hạn hán, lãnh đạo địa phương và người dân hoàn toàn chưa có giải pháp ứng phó. Do thiếu 

năng lực 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. 
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Chương trình phòng tránh thiên tai  “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và 

kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ); và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và 

có hiệu quả), đã phổ biến ở nhiều địa phương, nhưng ở đây vẫn chưa triển khai. Một phần là do vùng này ít khi bị ảnh 

hưởng nặng nề của bão, lũ. Trong thời gian tới, xã Thượng Trạch cần triển khai chương trình này để giảm thiểu tác 

động. 

Qua phân tích tổng hợp đánh giá về năng lực thích ứng của bản Ban, ta thấy mức độ thích ứng đối với BĐKH là 

ở mức thấp.  

4.4. Đánh giá tổn thương  

4.4.1. Đánh giá tổn thương do BĐKH tới sinh kế nương rãy 

Để đánh giá tổn thương do BĐKH cho sinh kế canh tác nương rãy, ta đã có Đánh giá tác động (bảng 14) và phân 

tích đánh giá năng lực thích ứng phân cấp thành 5 cấp độ (rất thấp, thấp, trung bình, cao và rất cao) ở trên, sử dụng 

ma trận đánh giá tổn thương theo phương pháp CAM sẽ xác định mức độ tổn thương cho sinh kế canh tác nương rẫy 

theo bảng sau. 

Bảng 14. Đánh giá tổn thương tới sinh kế canh tác nương rẫy do BĐKH – Bản Ban 

Kịch bản BĐKH (Viện KTTV & BĐKH, 

Bộ TNMT) 

Đánh giá 

tác động 

Năng lực thích ứng 

Sinh kế canh tác nương rãy 

Mức độ 

thích ứng 

Đánh giá 

Tổn 

thương 

Nhiệt độ tăng cao hơn vào mùa nóng  

Số ngày nắng nóng > 35oC tăng 

Nhiệt độ tăng cao và sớm hơn vào 

mùa xuân 

Rất cao 

Năng lực thích ứng còn thấp 

Đa dạng hoá giống lúa, giống ngô 

Xã chưa có cán bộ khuyên nông, khuyến lâm 

nhằm hỗ trợ kỹ thuật 

Xã chưa có giải pháp thích ứng 

Thấp 
Rất cao 

(5) 

Lượng mưa tăng vào mùa mưa Cao 
Có trồng tre lồ ô chống sạt lở rẫy, ven suối. 

Nhưng hoạt động chỉ là tự phát 

Thấp 
Cao (4) 

Lượng mưa giảm vào mùa khô  Rất cao 
Năng lực thích ứng còn thấp 

Đa dạng hoá giống lúa, giống ngô 

Thấp Rất cao 

(5) 

Số ngày khô hạn gia tăng  Rất cao Chưa có giải pháp 
Thấp Rất cao 

(5) 

Bão, giông, lốc  
Trung 

bình 

Năng lực thích ứng còn thấp 

Chưa có 3 tại chỗ, 4 sẵn sàng 

Thấp Trung 

bình (3) 

Rét, nhiệt độ xuống thấp 
Trung 

bình 
Chưa gieo trồng vì chưa phải mùa vụ 

Thấp Trung 

bình (3) 

Tổng hợp tác động  4.2 

Nguồn: Phương pháp CAM,  ma trận đánh giá tổn thương, và tham vấn các bên liên quan, 6/2016 

Qua bảng trên tổng hợp đánh giá tổn thương do các yếu tố BĐKH, ta thấy tổng hợp mức độ tổn thương trung 

bình của các yếu tố là 4,2 ở mức cao tới rất cao (5- Rất cao, 4- Cao, 3-Trung bình, 2- Thấp, 1- Rất thấp). 

Theo kết quả tham vấn với các cán bộ xã Thượng Trạch và người dân bản Ban, cho thấy trong 4-5 năm gần đây 

khí hậu nóng hơn, khô hạn hơn. Các hoạt động sinh kế như trồng trọt và chăn nuôi ở đây phụ thuộc hoàn toàn vào tự 

nhiên nên chịu ảnh hưởng tác động nặng nề từ nắng nóng, và hạn hán, nên hai năm vừa qua cộng đồng bị mất mùa. 

Theo cán bộ xã, cả xã Thượng Trạch mất trên 80% diện tích lúa. Thu hoạch của hầu hết các hộ gia đình bị suy giảm, 

thậm chí có hộ không có thu hoạch. Theo kết quả phỏng vấn hộ gia đình bản Ban, trong 10 hộ gia đình thuộc nhóm phụ 

nữ, thì chỉ có 4 hộ có thu hoạch (2 hộ thu hoạch 5 bao lúa, 1 hộ 6 bao, 1 hộ 7 bao – mỗi bao khoảng 40kg), còn lại 6 hộ 

có thu hoạch ít hơn 5 bao (1 hộ 4 bao, 2 hộ 3 bao, 2 hộ 2 bao, 1 hộ 1 bao). Lý do dẫn đến sản lượng khác nhau, theo 

người dân, chỉ là khác nhau điều kiện tự nhiên của rẫy (vị trí của rẫy nằm ở đầu nguồn, sườn hay chân đồi, gần nguồn 

nước hay khe suối, độ ẩm đất cao hay thấp, chất lượng của đất tốt hay xấu).  

4.4.2. Đánh giá tổn thương do BĐKH tới sinh kế chăn nuôi 

Để đánh giá tổn thương do BĐKH cho sinh kế chăn nuôi gia súc, gia cầm, ta đã có Đánh giá tác động (bảng 15) 

và phân tích đánh giá năng lực thích ứng phân cấp thành 5 cấp độ (rất thấp, thấp, trung bình, cao và rất cao) ở trên, sử 

dụng ma trận đánh giá tổn thương theo phương pháp CAM sẽ xác định mức độ tổn thương. Cụ thể kết quả đánh giá tổn 

thương  cho sinh kế chăn nuôi được chi tiết hoá theo bảng sau. 
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Bảng 15. Đánh giá tổn thương tới sinh kế chăn nuôi gia súc gia cầm do BĐKH – Bản Ban 

Kịch bản BĐKH  

(Viện KTTV&BĐKH, Bộ TN&MT) 

Đánh giá 

tác động 

Năng lực thích ứng 

Sinh kế chăn nuôi gia súc gia cầm 

Mức độ  

thích ứng 

Đánh giá  

Tổn 

thương 

Nhiệt độ tăng cao - mùa nóng  

Số ngày nắng nóng > 35oC tăng 

Nhiệt độ tăng cao và sớm hơn vào 

mùa xuân 

Rất cao 

Thả rông, không có chuồng trại 

Xã không có cán bộ khuyến nông 

Không có hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi 

Thấp 
Rất cao 

(5) 

Lượng mưa tăng vào mùa mưa 
Trung 

bình 

Năng lực thể chế hạn chế, khó tiếp cận các 

nguồn lực kỹ thuật và tài chính 

Thấp Trung bình 

(3) 

Lượng mưa giảm vào mùa khô  Cao Năng lực thích ứng thấp Thấp Cao (4) 

Số ngày khô hạn gia tăng  Cao Năng lực thích ứng thấp Thấp Cao (4) 

Bão, giông, lốc  
Trung 

bình 

Năng lực thích ứng còn thấp 

Thả rông, không có chuồng trại 

Thấp Trung bình 

(3) 

Rét, nhiệt độ xuống thấp Cao  Thả rông, không có chuồng trại Thấp Cao (4) 

Tổng hợp tác động 3,8 

Nguồn: Phương pháp CAM,  ma trận đánh giá tổn thương, và tham vấn các bên liên quan, 6/2016 

Qua bảng trên tổng hợp đánh giá tổn thương do các yếu tố BĐKH, ta thấy tổng hợp mức độ tổn thương trung 

bình của các yếu tố tới sinh kế chăn nuôi là 3.8 ở mức cao (5- Rất cao, 4- Cao, 3-Trung bình, 2- Thấp, 1- Rất thấp). 

4.4.3. Đánh giá tổn thương do BĐKH tới sinh kế thu hái lâm sản ngoài gỗ 

Sinh kế thu hái lâm sản ngoài gỗ đã được đánh giá tác động (bảng 16) và phân tích đánh giá năng lực thích ứng 

phân cấp thành 5 cấp độ (rất thấp, thấp, trung bình, cao và rất cao) ở trên. Đánh giá tính tổn thương do BĐKH thông 

qua sử dụng ma trận đánh giá tổn thương theo phương pháp CAM theo bảng sau: 

Bảng 16. Đánh giá tổn thương tới sinh kế thu hái lâm sản ngoài gỗ do BĐKH – Bản Ban 

Kịch bản BĐKH (Viện KTTV & BĐKH, 

Bộ TNMT) 

Đánh giá 

tác động 

Năng lực thích ứng 

Sinh kế thu hái lâm sản ngoài gỗ 

Mức độ  

thích ứng 

Đánh giá  

Tổn thương 

Nhiệt độ tăng cao - mùa nóng  

Số ngày nắng nóng > 35oC tăng 

Nhiệt độ tăng cao và sớm hơn vào 

mùa xuân 

Cao Quản lý rừng cộng đồng mới bắt đầu Thấp Cao (4) 

Lượng mưa tăng vào mùa mưa Cao Quản lý rừng cộng đồng mới bắt đầu Thấp Cao (4) 

Lượng mưa giảm vào mùa khô  Cao Quản lý rừng cộng đồng mới bắt đầu Thấp Cao (4) 

Số ngày khô hạn gia tăng  Cao Quản lý rừng cộng đồng mới bắt đầu Thấp Cao (4) 

Bão, giông, lốc  
Trung 

bình 
Quản lý rừng cộng đồng mới bắt đầu 

Thấp Trung bình 

(3) 

Rét, nhiệt độ xuống thấp 
Trung 

bình 
Quản lý rừng cộng đồng mới bắt đầu 

Thấp Trung bình 

(3) 

Tổng hợp tác động 3.6 

Nguồn: Phương pháp CAM,  ma trận đánh giá tổn thương, và tham vấn các bên liên quan, 6/2016 

Qua bảng trên tổng hợp đánh giá tổn thương do các yếu tố BĐKH, ta thấy tổng hợp mức độ tổn thương trung 

bình của các yếu tố là là 3.6 ở mức trung bình đến cao (5- Rất cao, 4- Cao, 3-Trung bình, 2- Thấp, 1- Rất thấp). Qua 

phần đánh giá tổn thương ta cũng thấy BĐKH tác động và làm tổn thương đến sinh kế nương rãy là cao nhất còn tác 

động và làm tổn thương đến sinh kế thu hái lâm sản ngoài gỗ là ít hơn hai sinh kế kia. 

5. CÁC KẾT LUẬN 

5.1. Dịch vụ hệ sinh thái 

Hệ sinh thái rừng cung cấp nhiều dịch vụ quan trọng, giữ nguồn nước cho hệ sông, suối, bảo vệ đất khỏi bị xói 

mòn. Rừng cung cấp nguồn thực phẩm quan trọng cho dân địa phương, cung cấp cây thuốc, dược liệu. 

Hệ thống sông Cà Roòng và các suối là nguồn nước chính cho mọi mặt đời sống và chăn nuôi của người dân địa 

phương. Bên cạnh đó còn cung cấp nguồn thực phẩm quan trọng cá, tôm, ốc… cho dân địa phương. Tuy nhiên, nguồn 

nước đang bị ô nhiễm, đặc biệt vào mùa khô, do chất thải sinh hoạt và chăn nuôi. 

Hệ sinh thái canh tác nương rẫy và chăn nuôi cung cấp dịch vụ quan trọng. Đó là nguồn thực phẩm chính cho 

người dân. Tuy nhiên, canh tác nương rẫy lại là nguyên nhân gây ra tình trạng xói mòn đất. 
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5.2. Những tổn thương chính và khả năng thích ứng 

Hệ sinh thái xã hội canh tác nương rẫy trên đất dốc và không có hệ thống thủy lợi hiện chịu tổn thương khá cao 

đối với những tác động của BĐKH, đặc biệt là hạn hán và mưa lũ. Chỉ một tác động của BĐKH, khí hậu cực đoan thì 

người dân ở đây đã nghèo lại càng nghèo hơn. Trong khi đó năng lực thích ứng ở mức thấp. người dân hoàn toàn tùy 

thuộc vào thiện nhiên, lãnh đạo không có giải pháp gì, đặc biệt với tình trạng hạn hán kéo dài. Cần có những chương 

trình thay đổi cách canh tác để thích ứng với BĐKH. Có thể là những giải pháp về mô hình canh tác trên đất dốc, giảm 

xói mòn. 

Hệ sinh thái xã hội chăn nuôi gia súc hộ gia đình hoàn toàn dựa vào tự nhiên cũng chịu tác động mạnh từ điều 

kiện BĐKH. Khi nắng nóng gia súc bị thiếu thức ăn, thiếu nước, thường chậm lớn hoặc bị dịch bệnh. Mùa đông khi rét 

đậm, rét hại gia súc dễ bị chết. Mưa lũ gia súc dễ bị cuốn trôi. Bên cạnh đó địa phương hiện chưa có cán bộ khuyến 

nông, chưa có chương trình tiêm chủng cho gia súc, chưa có chương trình truyền thông hướng dẫn chăm sóc gia súc. 

Chính quyền địa phương đã coi chăn nuôi gia súc là một hướng để phát triển kinh tế địa phương. Người dân đã bắt đầu 

được hỗ trợ giống bò để chăn nuôi. Những giống gia súc bản địa là những giống quý thích nghi với điều kiện khí hậu 

địa phương và có chất lượng. Có khả năng cho hiệu quả và cho thu nhập cao. Cần có những chương trình thay đổi 

phương thức chăn nuôi để thích ứng với BĐKH. Có thể là những giải pháp về phát triển chăn nuôi sử dụng nguồn gien 

tự nhiên. 

Rừng và các sản phẩm từ rừng chịu tác động không lớn từ BĐKH. Mùa khô kéo dài khiến cây cối, đặc biệt các 

cây thuốc và dược liệu bị chậm phát triển. Khi thời tiết nóng lên, những loài ở đầu nguồn không chịu đựng được nóng 

có thể sẽ di chuyển đi nơi khác. Điều này lại ảnh hưởng đến đa dạng sinh học vốn đã thấp trong điều kiện rừng nghèo 

hiện nay. Thời tiết nóng khiến con người không đi vào rừng thu hái được, đặc biệt khi các khu định cư ở xa rừng hơn. 

Mưa nhiều một mặt giúp một số cây cối phát triển, thì mặt khác làm sản lượng mật ong giảm. Bên cạnh đó mức độ 

sống dựa vào khai thác rừng đôi khi là quá mức của người dân, và tình trạng đốt nương làm rẫy cũng ảnh hưởng đến 

sự phát triển của rừng. Nạn cháy rừng vào mùa khô cũng là một nguy cơ đối với rừng. Những kinh nghiệm sống dựa 

vào rừng của người dân 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 đầu nguồn nhằm khôi phục nguồn nước sinh hoạt, và quản lý rừng bền vững. 

Trong hoàn cảnh BĐKH, hệ sinh thái sông suối đã và đang hứng chịu tác động. Hạn hán nhiều hơn, là một 

nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt dòng chảy, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong nước, giảm lượng cá, tôm… Suy giảm 

nguồn nước đã ảnh hưởng nặng đến hoạt động trồng trọt và sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, chất thải sinh hoạt 

và chăn nuôi đã ảnh hưởng đến môi trường nước. Trong tương lai nếu không có giải pháp kịp thời (bảo vệ rừng đầu 

nguồn) mức độ ảnh hưởng sẽ càng trầm trọng do người dân định cư và phát triển chăn nuôi. 

5.3. Một số kinh nghiệm về phương pháp đánh giá tổn thương 

Khởi động và xác định các sinh kế chính 

Kinh nghiệm từ Thượng Trạch và Ngư Thủy Bắc cho thấy sẽ khó khăn khi điều khiển thảo luận một cuộc họp 

đông người. Sẽ hiệu quả hơn khi việc liệt kê sinh kế, sắp xếp ưu tiên, và lựa chọn sinh kế được thực hiện với một nhóm 

nhỏ gồm những người đứng đầu, những người có hiểu biết của xã, thôn/ bản. Sau đó người dân sẽ tự quyết định tham 

gia vào những nhóm nhỏ theo các sinh kế đã được xác định. 

Sự linh hoạt và mục tiêu thu thập thông tin 

Có rất nhiều phương pháp, nhiều công cụ được đưa ra để thu thập thông tin từ người dân. Tuy nhiên, đi vào 

thực tế, với hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, thì có phương pháp hoạt động tốt, có phương pháp không đem lại 

hiệu quả thu thập thông tin. Trong trường hợp phương pháp đó không hiệu quả thì có thể chuyển sang sử dụng 

phương pháp khác, linh hoạt thu thập thông tin từ những phương pháp khác nhau. Mục đích cuối cùng là có được đầy 

đủ thông tin, vừa đáng tin cậy, vừa khách quan. 

Sự tham gia và đảm bảo sự điều khiển 

Trong nhóm những người trung niên và cao tuổi có những người không thông thạo tiếng Kinh, có những người 

không biết đọc biết viết. Việc thảo luận đã được tiến hành linh hoạt bằng cách sử dụng hình vẽ, sơ đồ, và sử dụng kèm 

tiếng địa phương. Bằng cách này đã khuyến khích được tất cả những người trong nhóm tham gia thảo luận. Có những 

người già, không biết đọc, biết viết, không thạo tiếng Kinh, họ thường ngồi im, và lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời “đồng 

ý”. Nhưng khi đề cập đến những nội dung liên quan đến hiểu biết của họ thì họ lại tham gia thảo luận rất tích cực. 

Chẳng hạn như về lịch sử thôn bản, về việc lấy cây thuốc trong rừng, về việc ma chay, cúng lễ… Họ đã cho được nhiều 

thông tin hữu ích. Vai trò của người điều khiển cuộc thảo luận là khuyến khích mọi người tham gia. Tránh để tập trung 

vào một vài người nói, và những người còn lại chỉ ngồi im và đồng ý. 

Theo mạch tư duy, suy nghĩ của người dân 

Theo tư duy thông thường của người dân, khi nói về một chủ đề họ có thói quen nói về tất cả những điều liên 

quan đến chủ đề đó. Chẳng hạn khi vẽ bản đồ, người dân sẽ xác định những vị trí chính trên địa bàn thôn, rồi xác định 
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tiếp đến những vị trí có những sinh kế chính, tiếp đến người dân cũng chỉ ra những khó khăn, những hiểm họa có thể 

xảy ra đối với những sinh kế đó. Việc đi theo cách tư duy của người dân sẽ giúp thu thập đầy đủ thông tin, tránh mất 

tập trung, hoặc khiến người dân bối rối. 

Vẽ sơ đồ VENN  

Trên thực tế có nhóm thực hiện tốt vẽ bản đồ, hoặc vẽ sơ đồ thôn/bản. Tuy nhiên, có nhóm gặp khó khăn. Với 

nhóm phụ nữ, nhiều người không thạo tiếng Kinh, nhiều người không biết đọc, biết viết, nên gặp khó khăn trong việc 

vẽ bản đồ. Nếu không có sự hỗ trợ thì họ không xác định được. Vì vậy, nếu mục đích là để người dân tham gia, và tự họ 

xác định, không có sự chỉ dẫn, gợi ý thì việc này là khó. Nếu có sự gợi ý, chỉ dẫn, hướng dẫn thì người dân vẽ theo 

hướng dẫn chứ không hoàn toàn theo ý của họ. 

Thực tế tại bản Ban cho thấy trong khi vẽ bản đồ gặp khó khăn thì vẽ sơ đồ mặt cắt/ lát cắt sinh thái lại khá 

hiệu quả. Người dân có thể thảo luận và cho nhiều thông tin về sinh kế và tác động của BĐKH với từng loại địa hình 

như rừng trên núi cao, nương rẫy, đất bản, sông suối.  

Có rất nhiều phương pháp, nhiều công cụ được đưa ra để thu thập thông tin từ người dân. Tuy nhiên, đi vào 

thực tế, với hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, thì có phương pháp hoạt động tốt, có phương pháp không đem lại 

hiệu quả thu thập thông tin. Trong trường hợp phương pháp đó không hiệu quả thì có thể chuyển sang sử dụng 

phương pháp khác, linh hoạt thu thập thông tin từ những phương pháp khác. Vì mục đích cuối cùng là có được đầy đủ 

thông tin. Thông tin đáng tin cậy, và khách quan. 

6. CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG DỰA VÀO HỆ SINH THÁI 

Khi xác định những giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) cần dựa vào khung phân tích ở hình 6. 

Trong đó thể hiện những yếu tố của tính dễ bị tổn thương bao gồm (sự hứng chịu x tính nhạy cảm)/khả năng thích 

ứng. Giải pháp EbA (những đường mũi tên liền) nhằm vào giảm thiểu tính dễ bị tổn thương, tăng cường khả năng 

thích ứng. Những giải pháp này có thể được triển khai thông qua việc kết hợp những hoạt động về môi trường tự 

nhiên và môi trường xã hội nhằm kiểm soát tính nhạy cảm của HSTXH. Việc kiểm soát sự hứng chịu và tính nhạy cảm 

được thực hiện thông qua việc tăng cường khả năng thích ứng, kết hợp với  giảm tính tổn thương (Xem thêm chương 5 

– Báo cáo tỉnh Quảng Bình). 

 

Hình 6. Những con đường của giải pháp EbA cho các hệ sinh thái xã hội 

Những giải pháp EbA được đưa ra cần phải giải thích rõ sự cần thiết, tầm quan trọng, và những lợi ích nó đem 

lại, cũng như đề nghị thời gian thực hiện. Những giải pháp EbA đưa ra cũng cần giải quyết những cú sốc, những tác 

động mạnh do BĐKH. Đồng thời các giải pháp không chỉ giúp giảm thiểu tác động từ những thảm họa thiên tai, mà còn 

từ những tác động do BĐKH, và đôi khi có thể cần thay đổi hệ thống. (Xem thêm chương 5 – Báo cáo tỉnh Quảng Bình). 

Qua phân tích đánh giá tính dễ bị tổn thương, ta thấy bản Ban đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng tác động 

và tổn thương cao và rất cao do tác động của BĐKH. Đó là nguy cơ hạn hán, thiếu nước sạch cho sinh hoạt, nguy cơ 

thoái hoá đất đai do canh tác nương rãy, chưa có biện pháp bảo vệ đất và nước, và mưa lũ thất thường. Các nguy cơ 

này là hiện hữu, đã và đang xảy ra trên địa bàn. Sau đây là các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh 
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thái rất khả thi và giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu rất phù hợp với điều kiện tự nhiên của bản Ban nói riêng và 

Thượng Trạch nói chung: 

• Khôi phục nguồn nước sạch thông qua quản lý bền vững lưu vực đầu nguồn khe Tùm dựa vào hệ sinh thái rừng lá 

rộng thường xanh, rừng núi đá vôi; 

• Giảm xói mòn bằng hệ thống canh tác bền vững trên đất dốc dựa vào hệ sinh thái nương rẫy và rừng lá rộng 

thường xanh; 

• Phát triển chăn nuôi, sử dụng nguồn gen tự nhiên từ nhóm vật nuôi (gà rừng, heo bản …) dựa vào hệ sinh thái 

nương rẫy và rừng lá rộng thường xanh; 

• Quản lý rừng cộng đồng, khai thác bền vững lâm sản phụ, gia tăng giá trị lâm sản dựa vào hệ sinh thái rừng lá 

rộng thường xanh, rừng hỗn giao gỗ, tre nứa có trên địa bàn. 

6.1. Quản lý bền vững rừng đầu nguồn, khôi phục nguồn nước sạch 

Rừng không chỉ là nguồn lợi tự nhiên quý giá về kinh tế, mà còn có giá trị cao trong bảo vệ môi trường, lưu giữ 

nguồn nước, cung cấp điều hoà ôxy và cac-bon. Sử dụng và bảo vệ rừng hợp lý góp phần giảm thiểu tác động của biến 

đổi khí hậu đến các nguồn sinh kế của cộng đồng dân cư. Đối với cộng đồng bản Ban, nguy cơ hạn hán, thiếu nước sinh 

hoạt là hiện hữu, đã, đang và sẽ xảy ra trong tương lai ngày càng khốc liệt. Vườn quốc gia PNKB đã xây một bể chứa 

nước ở gần bản để thu nước mặt ở khe Tùm phục vụ nguồn nước sinh hoạt cho cả bản. Tuy nhiên nước mặt của Khe 

Tùm trong mùa khô hạn cũng không nhiều, chảy nhỏ giọt và đoạn ống nối vào bể hiện đang bị nứt gãy. Vấn đề khôi 

phục nguồn nước sạch thông qua việc quản lý rừng đầu nguồn khe Tùm trở nên thiết yếu và mang lại hiệu quả thiết 

thực và to lớn cho cộng đồng bản Ban.  

Khe Tùm là một khe suối có diện tích không lớn (khoảng 50 ha) bắt nguồn từ núi đá vôi giáp ranh giữa bản Ban 

với VQG PNKB, chảy qua phía trước đồn biên phòng 593 rồi chảy xuống dưới qua bản Ban theo hướng Đông Bắc – Tây 

Nam rồi hợp lưu với suối Bang phía dưới bản Ban (xem hình 7 – vị trí tiểu lưu vực Khe Tùm trên nền ảnh vệ tinh độ 

phân giải cao). Hiện thời khe Tùm chỉ là một khe cạn, nước chỉ chảy trong mùa mưa. Việc quản lý và bảo vệ rừng đầu 

nguồn Khe Tùm sẽ tạo tiền đề cho dòng suối Khe Tùm có nước quanh năm, và cơ hội cho cộng đồng bản Ban có nguồn 

nước để sử dụng lâu dài trong suốt mùa khô, ổn định đời sống sinh hoạt và canh tác, hạn chế nguy cơ xói mòn , rửa trôi 

và sạt lở đất đai, ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng cư dân nơi đây. Việc khôi phục thảm thực vật đa dạng nhiều tấng 

tán sẽ làm chậm tốc độ dòng chảy mặt, tạo điều kiện cho nước thấm sâu vào trong đất thông qua hệ thống rễ cọc sâu, 

làm tăng mực nước ngầm, tích trữ nguồn nước quý giá trong mùa khô hạn. Việc hạn chế dòng chảy mặt còn làm giảm 

nguy cơ lũ lụt vào mùa mưa, giảm thiểu thất thoát chất dinh dưỡng trong đất. Rừng kín nhiều tầng tán có độ che phủ 

cao sẽ ngăn cản quá trình bốc hơi, giữ nhiệt độ và độ ẩm ổn định cho đất, từ đó giữ mực nước ngầm không xuống quá 

thấp. Thảm thực vật sinh ra các lớp mùn hữu cơ giữ nước tốt, bảo vệ lớp đất dễ bay hơi phía dưới. 

Những đánh giá, phân tích về đặc điểm kinh tế và đánh giá tổn thương đã cho thấy tình trạng canh tác nương 

rãy, hạn hán và xói mòn, đặc biệt trong thời gian gần đây đã tác động mạnh đến các hệ sinh thái xã hội, trong đó có hệ 

sinh thái rừng – mà tiêu biểu và rừng đầu nguồn Khe Tùm của bản Ban. Hiện nay, phần lớn diện tích rừng đầu nguồn 

Khe Tùm là rừng nghèo kiệt, hay rừng phục hồi sau nương rẫy, và một diện tích nhỏ rừng trồng cây Dó bầu (do đồng 

bào trồng 5 năm về trước nhằm mục đích tạo trầm và khai thác trầm hương). Rừng trên lưu vực Khe Tùm có độ che 

phủ chưa cao, thành phần loài cây chủ yếu là các loài cây tiên phong trong diễn thế sinh thái nên khả năng phòng hộ, 

chống xói mòn, giữ đất, giữ nước còn hạn chế. Để nâng cao khả năng phòng hộ đầu nguồn của tiểu lưu vực này cần có 

một số biện pháp. 

 

Hình 7. Bản đồ vị trí Tiểu lưu vực Khe Tùm 
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Hình 8. Rừng trồng cây dó bầu đơn loài – đầu nguồn Khe Tùm, bản Ban 

Để khôi phục phải có các biện pháp quản lý bảo vệ rừng đầu nguồn Khe Tùm gồm hạn chế chăn thả gia súc, tạo 

ra các khu vực chăn nuôi riêng, vận động thuyết phục người dân không chăn thả gia súc và xâm hại vào khu vực trọng 

yếu này, bảo vệ rừng nhằm tăng cường độ tàn che. Thêm vào đó, việc xúc tiến tái sinh tự nhiên, trồng dặm cây bản địa, 

tạo điều kiện cho cây bản địa có hệ rễ cọc sâu, có tính thích nghi cao, sinh trưởng và phát triển. Các loài cây bản địa vốn 

đã có thời gian tiến hóa thích nghi lâu dài với địa phương qua nhiều thế hệ, có khả năng chống chịu tốt hơn với các yếu 

tố bất lợi của thời tiết, khí hậu. Hơn hết, quản lý và và sử dụng rừng đầu nguồn Khe Tùm hợp lý cần cả sự hợp tác của 

đồn biên phòng 593, của trạm Kiểm lâm VQG PNKB trong việc duy trì chất lượng nguồn nước, phòng ngừa cháy rừng 

trong mùa khô và các hành vi khai thác trái phép, ngăn chặn tối đa ảnh hưởng tiêu cực từ yếu tố con người. Những giải 

pháp trên hoàn toàn dễ dàng và nằm trong tầm tay của cộng đồng bản Ban, một khi họ nhận thức được tầm quan trọng 

của nguồn nước sạch. Sau một vài năm quản lý bảo vệ tốt tiểu lưu vực khe Tùm, độ che phủ lên cao > 80%, kết cấu 

rừng đa tầng tán, đa dạng loài cây có cấu trúc rễ cọc, thảm rừng phong phú và dày, kết quả là nguồn nước khe Tùm sẽ 

được dẫn về tận bản đủ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt quanh năm với chất lượng nước cao.   

Như vậy quản lý rừng đầu nguồn Khe Tùm chính là một giải pháp thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái 

rừng lá rộng thường xanh, cho dù hạn hán, gia tăng nhiệt độ trong tương lai nhưng cộng đồng địa phương vẫn có đủ 

nước sinh hoạt. Mặt khác, cũng tăng cường khả năng phục hồi nguồn nước ngầm và nâng cao mực nước ngầm trong 

khu vực.  

6.2. Áp dụng mô hình canh tác trên đất dốc  

Do địa hình Bản Ban nói riêng và xã Thượng Trạch nói chung có độ dốc cao, phần lớn độ dốc lớn hơn 25o. Do 

thiếu đất bằng để sản xuất nên người dân vẫn phải canh tác trên đất có độ dốc lớn hơn 25o chịu xói mòn rất mạnh và 

thời gian canh tác bị rút ngắn, thường chỉ trồng được 2-3 vụ cây lương thực ngắn ngày (lúa nương hay ngô, bắp), sau 

đó trồng sắn và bỏ hoá. Nhu cầu về lương thực và đất sản xuất gia tăng, thời gian đất bỏ hoá cũng bị rút ngắn xuống 

khoảng 3 đến 5 năm. Với khoảng thời gian ngắn như vậy thì độ phì nhiêu và các tính chất vật lý, hoá học của đất chưa 

được tái tạo đủ mức cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng (lúa nương, bắp, sắn, đậu đỗ). Vì vậy năng 

suất cây trồng rất thấp và thời gian canh tác chỉ kéo dài tối đa là hai đến ba vụ. Canh tác nương rẫy là một trong những 

nguồn sinh kế chính của người dân trong xã. Tuy nhiên do địa hình dốc, tình trạng xói mòn mạnh, và càng trầm trọng 

trong điều kiện mưa lũ thường xuyên hơn. Các giải pháp cho canh tác trên đất dốc, giảm xói mòn có ý nghĩa rất quan 

trọng, đặc biệt trong điều kiện BĐKH. 

Do sức ép của chăn thả tự do, ngay tại những vùng đất có độ dốc thấp hơn, gần bản, cây cối không thể tái sinh, 

các loài cỏ cho trâu bò cũng không thể phát triển, ngoại trừ cỏ may, cỏ cộng sản và một số loài xâm hại, nên những 

vùng này đã trở thành vùng đất trống, đồi núi trọc và đất đai thoái hoá nặng đến mức khó có thể phục hồi. Các loài cỏ 

dại không có giá trị kinh tế lại phát triển mạnh và cạnh tranh gay gắt với cây trồng. Kết quả là rừng bị mất, đất bị thoái 

hoá, năng xuất cây trồng thấp, thu nhập từ chăn nuôi cũng giảm nên cuộc sống của đồng bào rất khó khăn, luẩn quẩn 

trong vòng đói nghèo. 
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Hình 9. Canh tác nương rẫy gây xói mòn, bản Ban 

Hướng tiếp cận tốt nhất để cải tạo và giữ gìn chất lượng đất là áp dụng các biện pháp nông nghiệp sinh thái: tái 

sử dụng tàn dư cây trồng và phân hữu cơ nguồn gốc động vật, không sử dụng hoá học trong nông nghiệp, tăng cường 

áp dụng các loại cây che phủ, nhất là cây họ đậu để vừa bảo vệ vừa cải tạo đất. Cần quan tâm phát triển các kỹ thuật tối 

đa hoá sinh khối, độ che phủ mặt đất và tính liên tục của lớp phủ để chống xói mòn đất, tăng cường hoạt tính sinh học, 

tăng cường các quá trình tái tạo dinh dưỡng, tái tạo các tính chất cơ bản của đất như cấu tượng đất, hàm lượng hữu cơ, 

độ xốp, hoạt tính sinh học, độ pH, độc nhôm sắt. Từ việc phân huỷ các chất hữu cơ các cation bazơ sẽ trung hoà pH, còn 

các phân tử mùn sẽ liên kết với nhôm và sắt để giảm độ dốc trong đất. Tất cả những nỗ lực trên nhằm tạo điều kiện tốt 

nhất cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng. 

Cụ thể, cần kết hợp 4 giải pháp sau đây. Mục đích của hệ các giải pháp này là bảo vệ đất, chống xói mòn. Hệ quả 

của nó sẽ là đa dạng hóa những sản phẩm cây trồng, giúp tăng thêm nguồn dinh dưỡng cho người dân và gia súc, vật 

nuôi. 

6.2.1. Tăng tối đa lượng chất hữu cơ trong đất 

Luân canh, xen canh, gối vụ không chỉ tăng thu nhập mà còn tăng sinh khối nhờ sử dụng các loài cây ngắn ngày, 

mọc nhanh, đa chức năng, có bộ rễ phát triển khoẻ, sâu để khai thác dinh dưỡng trong lòng đất như "cây bơm dinh 

dưỡng" hoặc tăng dinh dưỡng đất nhờ cây họ đậu cố định đạm. Ngoài ra cần xen canh các loài cây có bộ rễ  phát triển 

nông và sâu để điều hoà dinh dưỡng và giữ độ tơi xốp của đất. Luân canh còn có tác dụng chống tích tụ nguồn sâu 

bệnh gây hại cây trồng.  

Thực tế ở bản Ban, đồng bào đã gieo trồng 14 giống lúa nếp nương khác nhau có thời gian sinh trưởng khác 

nhau. Ngoài ra đồng bào cũng trồng xen canh nhiều loài cây khác như các loại đậu, lạc, ớt, cà, vừng mè, rau cải trên rẫy. 

Đây là giải pháp xen canh, gối vụ rất hợp lý nhằm ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, và biến đổi khí hậu. 

Biện pháp này để tạo sinh khối tối đa cho bảo vệ và cải tạo đất giúp tăng tối đa lượng chất hữu cơ trong đất, 

mang lại năng suất cao với giá thành hạ. Khi có nhiều chất xanh làm thức ăn gia súc thì chăn nuôi phát triển và thúc 

đẩy trồng trọt cũng như nghề rừng cùng phát triển theo hướng bền vững. Việc này cũng tạo điều kiện phát triển nông 

nghiệp hữu cơ (còn gọi là nông nghiệp sinh thái). 

6.2.2. Liên tục che phủ đất bằng lớp phủ thực vật sống hay đã khô 

 Đây là biện pháp quan trọng nhất, đa dụng và là nền tảng cho mọi nỗ lực quản lý và sử dụng đất dốc bền vững 

theo hướng nông nghiệp sinh thái. Có thể sử dụng nilon để che phủ cho đất dốc nhưng phải che theo luống ngang sườn 

dốc và rãnh giữa các luống phải được phủ bằng xác thực vật. Phải tái sử dụng tốt nhất lượng chất hữu cơ sẵn có (tức là 

không nên đốt hết tất cả cây cối, làm cháy luôn cả các tàn dư thực vật của mùa vụ trước như cộng đồng bản Ban 

thường làm trong tháng 3), trái lại phải sử dụng chúng làm vật liệu che phủ để bảo vệ và cải tạo đất. 

Lợi ích của che phủ đất 

• Lợi ích tại chỗ: giảm xói mòn do mưa và gió; đất tơi xốp, tăng độ hấp thu nước của đất, giảm dòng chảy bề mặt; 

giảm bốc hơi, tăng độ ẩm đất; dung hoà nhiệt độ bề mặt đất; tăng độ ổn định các cấu trúc bề mặt đất, chống kết 

vón và đóng váng bề mặt đất; giảm cỏ dại, giảm đầu tư, công làm đất, làm cỏ; tăng hàm lượng chất hữu cơ và dinh 

dưỡng cho đất, giảm độc tố trong đất; tạo điều kiện tốt cho hạt nảy mầm tốt, bộ rễ phát triển khoẻ, cây sinh 

trưởng tốt; tăng và ổn định năng suất, chất lượng cây trồng một cách bền vững. 

• Lợi ích về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên: hạn chế du canh, cải thiện nguồn tài nguyên đất, nước và 

rừng; hạn chế bồi lắng các lòng sông, giảm lũ lụt ở miền xuôi; giảm hiệu ứng nhà kính thông qua việc giảm lượng 

khí cacbonic thải vào không khí do đốt phá rừng, tàn dư thực vật và khói từ các nhà máy sản xuất phân bón và 

thuốc hoá học; tiết kiệm nguồn năng lượng sử dụng cho các nhà máy sản xuất phân bón và thuốc hoá học và vận 

hành các loại máy làm đất. 
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• Lợi ích về xã hội: do đất và nước ít bị hoặc không bị ô nhiễm, bệnh tật sẽ giảm, sức khoẻ cộng đồng sẽ được cải 

thiện; do hiệu quả kinh tế cao nên xã hội sẽ phát triển nhanh và bền vững hơn. 

Như vậy khi áp dụng tốt biện pháp che phủ đất, có thể áp dụng được hầu hết các nhu cầu canh tác đất dốc bền 

vững góp phần xoá đói giảm nghèo cho nông dân miền núi và bảo vệ tài nguyên môi trường. 

6.2.3. Luân canh, xen canh và đa dạng hoá cây trồng 

Luân canh, xen canh, gối vụ không chỉ tăng thu nhập mà còn tăng sinh khối nhờ sử dụng các loài cây ngắn ngày, 

mọc nhanh, đa chức năng, có bộ rễ phát triển khoẻ, sâu để khai thác dinh dưỡng trong lòng đất như "cây bơm dinh 

dưỡng" hoặc tăng dinh dưỡng đất nhờ cây họ đậu cố định đạm. Ngoài ra cần xen canh các loài cây có bộ rễ  phát triển 

nông và sâu để điều hoà dinh dưỡng và giữ độ tơi xốp của đất. Luân canh còn có tác dụng chống tích tụ nguồn sâu 

bệnh gây hại cây trồng. Thực tế ở bản Ban, đồng bào đã tỉa 14 giống lúa nếp nương khác nhau có thời gian sinh trưởng 

khác nhau. Ngoài ra đồng bào cũng trồng nhiều loài cây khác như các loại đậu, lạc, ớt, cà, vừng mè, rau cải trên rẫy. 

Việc đa dạng hoá loài và giống cây trồng, luân canh, xen canh là giải pháp hết sức hữu hiệu nhằm giảm thiểu và thích 

ứng với BĐKH. 

6.2.4. Nuôi cây chủ yếu thông qua lớp che phủ 

Trên nhiều loại đất vùng nhiệt đới nóng ẩm do độ pH thấp dưới 5, có độc nhôm sắt, đất bị nén chặt nên rễ cây 

trồng không thể phát triển được. Trong điều kiện áp dụng biện pháp che phủ đất, rễ cây có thể khai thác dinh dưỡng 

dưới đất và từ lớp che phủ thực vật. Trên thực tế, rễ nhiều loại cây trồng có phần lớn miền hút nằm ngay sát lớp che 

phủ thậm chí trong lớp che phủ nếu độ ẩm được duy trì ở mức thích hợp. Trong nhiều trường hợp, việc bón phân vào 

lớp che phủ còn hiệu quả hơn là bón vào đất.  

6.3. Sử dụng nguồn gen tự nhiên có tính đa dạng cao nhằm cải thiện giống vật nuôi 

Bản Ban nói riêng và xã Thượng Trạch nói chung có tiềm năng phát triển chăn nuôi do tiềm năng đất đai và cây 

thức ăn cho gia súc ở miền núi, thuận lợi về môi trường có tiềm năng đất đai để xây dựng chuồng trại. Theo số liệu dựa 

trên phỏng vấn cộng đồng bản Ban, cả bản có nuôi khoảng 51 bò, 16 lợn, 34 dê và khoảng 700 gà, với hoạt động đơn 

giản là thả rông. Chính hoạt động thả rông gần rừng này đã làm cho các vật nuôi có tính đa dạng nguồn gen cao do lợn 

bản, gà bản và bò nhà có khả năng lai tạo tự nhiên với lợn rừng, gà rừng và bò tót. Cộng đồng dân cư trong bản cho biết 

có nhiều cá thể bò ở các bản trên địa bàn xã Thượng Trạch được sinh ra có hình dáng và màu sắc gần giống với bò tót 

trong tự nhiên, tuy nhiên cá thể này lại có trọng lượng lớn hơn, màu da đen hơn và sừng dài hơn. Các loài lợn bản 

được sinh ra cũng có những đặc điểm gần giống loài lợn rừng trong khu vực. Gà bản cũng được lai tạo tự nhiên với gà 

rừng nên có màu lông và tập tính giống như gà rừng.  

Lợn Khùa là giống lợn bản địa do đồng bào Bru-Vân Kiều nuôi tại các nông hộ theo phương thức thả rông tự 

kiếm ăn, có cho ăn thêm thức ăn và không có chuồng trại. Giống lợn Khùa có thịt thơm ngon, tỷ lệ nạc cao, thịt mỡ ăn 

giòn, và chắc. Khả năng chống chọi với bệnh tật của giống lợn này cũng cao hơn hẳn so với các giống lợn ở đồng bằng, 

đồng bào cũng cho biết là chưa thấy xuất hiện dịch lở mồm long móng trên địa bàn xã. Về màu lông, lợn Khùa có thể có 

màu lông đen toàn thân, có lông da đen với các điểm trắng ở 4 chân hoặc có lông da đen và loang trắng trên thân. Mõm 

lợn khùa nói chung dài và khỏe, lưng khá thẳng. Lợn Khùa tự đi tìm thức ăn gần bản và đồng bào có cho ăn thêm với 

thức ăn chủ yếu là rau khoai, cây chuối rừng, sắn. 

 

Hình 10. Giống lợn khùa, thích ứng với biến đổi khí hậu 

Giống lợn Khùa rất phù hợp với các hộ chăn nuôi nghèo, không đòi hỏi chế độ dinh dưỡng cao và hiếm khi bị 

mắc bệnh, mà chất lượng thịt lại thơm ngon, tỷ lệ móc hàm cao 74%, tỉ lệ nạc gần 43%, có giá bán ngoài thị trường cao 

hơn (theo số liệu của Viện chăn nuôi). Lợn Khùa dễ dàng ăn các thức ăn nghèo dinh dưỡng như: các thức ăn dư thừa, 

củ chuối, rau rừng, cám gạo, cám ngô…phù hợp với điều kiện hệ sinh thái ở đây có rất nhiều chuối rừng và rau rừng, 

phù hợp với các vùng xa xôi hẻo lánh và điều kiện kinh tế khó khăn. Hơn nữa, giống lợn Khùa này cũng rất thích nghi 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%A3n_Kh%C3%B9a#cite_note-GL6-1
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với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hạn hán, thiếu nước, nhiệt độ tăng cao hay thay đổi về môi trường. Đó là do 

giống lợn Khùa có khả năng chống chịu với thay đổi về các yếu tố thời tiết và khí hậu. Bởi vậy, nếu lợn Khùa được phối 

giống ngẫu nhiên với lợn rừng sẽ tạo ra những con lai sinh trưởng phát triển tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù 

hợp với tình hình kinh tế địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, kết hợp với các vật nuôi có tính đa dạng sinh học cao thực là giải pháp 

thích ứng với BĐKH dựa vào các hệ sinh thái như nương rẫy, rừng lá rộng thường xanh – nơi có rất nhiều thức ăn cho 

chăn nuôi tự nhiên, cho dù hạn hán, gia tăng nhiệt độ trong tương lai nhưng cộng đồng địa phương vẫn có một nguồn 

sinh kế ổn định và lâu dài. 

6.4. Quản lý rừng cộng đồng, khai thác bền vững và tăng giá trị của sản phẩm từ rừng 

So với sinh kế canh tác nương rẫy và chăn nuôi thì các hoạt động sinh kế dựa vào rừng như thu hái lâm sản phi 

gỗ mang lại sự ổn định hơn trước tác động của BĐKH. Hơn nữa, người dân có kinh nghiệm lâu đời, và phong phú trong 

các hoạt động khai thác và sống dựa vào rừng. Vì vậy đây là một chiến lược có thể tính đến.  

Hiện nay rừng Thượng Trạch và Bản Ban đang bị cạn kiệt và nghèo, suy giảm cả về số lượng và chất lượng do 

hoạt động canh tác nương rẫy và khai thác quá mức của con người. Vì thế việc áp dụng quản lý rừng cộng đồng, sử 

dụng rừng bền vững, khai thác hợp lý, duy trì phát triển là phù hợp và cần thiết. Việc này giúp bảo vệ môi trường sống, 

ứng phó với BĐKH và đồng thời ổn định đời sống, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Việc xúc tiến khoanh nuôi tái sinh tự 

nhiên kết hợp với trồng dặm các loài cây bản địa giúp rừng phục hồi, đa tầng tán, đa dạng loài.  

Hiện thời, đời sống cộng đồng nhân dân ở xã rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo  vẫn ở mức cao, vì vậy sẽ rất khó khăn 

để người dân yên tâm không khai thác quá mức, và bảo vệ rừng bền vững. Cần có kinh phí hỗ trợ trả cho người dân để 

họ yên tâm bảo vệ, chăm sóc rừng. Hiện tại khoản hỗ trợ chưa đến tới người dân, nhưng trong tương lai gần họ chắc sẽ 

nhận được. Tuy nhiên mức hỗ trợ chưa đủ để họ yên tâm, vẫn có nguy cơ người dân sẽ khai thác quá mức, hoặc họ 

phải đi xa hơn để khai thác rừng. Qua khảo sát dân ở nơi định cư, họ vẫn quay lại bản cũ, rẫy cũ để khai thác, hoặc họ 

phải đi khai thác ở rừng xa hơn, khi nơi ở mới không đủ cho nhu cầu của họ (trường hợp bản 39, xã Tân Trạch; bản 

Kren, xã Dân Hóa, huyện Tuyên Hóa; bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê).  

Để giúp người dân có thể sống dựa vào rừng, bảo vệ rừng có thể lưu ý đến chiến lược tăng giá trị của sản phẩm 

từ rừng. Chẳng hạn như chế biến lâm sản (chế biến sản phẩm từ mật ong, mây tre đan, măng khô, cá khô, nấm hương, 

mộc nhĩ rừng khô…) sẽ đem lại giá trị cao hơn so với những mặt hàng truyền thống khi trao đổi hàng hoá. Hơn nữa lại 

tạo được công ăn việc làm cho người dân trong những thời điểm nông nhàn. 

Quản lý rừng cộng đồng nhằm khai thác lâm sản bền vững và gia tăng giá trị của sản phẩm rừng thực là giải 

pháp thích ứng với BĐKH dựa vào các hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh nơi đây, cho dù hạn hán, gia tăng nhiệt độ 

trong tương lai nhưng cộng đồng bản địa vẫn có một nguồn sinh kế đáng kể và ổn định. 

 

Hình 11. Rừng phục hồi sau nương rẫy, tiền năng để quản lý rừng cộng đồng 
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7. CÁC PHỤ LỤC  

Phụ lục 1: Các mẫu biểu ngoại nghiệp  

Vẽ bản đồ thôn xóm có sự tham gia 

 Lập bản đồ thôn xóm  

Yêu cầu Nội dung Các bước Công cụ 

Không gian 

đất, sử dụng 

nguồn lực, 

dịch vụ hệ 

sinh thái, 

tác động khí 

hậu  

Khu dân cư, cơ sở hạ tầng 

liên quan 

Giới thiệu, bản đồ giải thích 3 bản đồ nền và hình 

ảnh vệ tinh của xã và 

các nơi xung quanh;  

bản đồ khu vực rộng 

hơn để tham chiếu; các 

loại bút màu khác nhau; 

giấy màu dán, bàn ghế 

rộng, thước 1 m   

   

Địa điểm (trên bản đồ) Đường bộ 

Tính sở hữu Sông và hồ tự nhiên 

Điều kiện trong đó là gì Nhà 

Cái này có tác dụng với 

bạn như thế nào?  (các 

nguồn lực, dịch vụ) 

Nó gây khó cho bạn như 

thế nào ? Do ai? 

Chỉ cho chúng tôi xem cơ sở hạ tầng của bạn: 

nước, nguồn cung cấp, trường học, UBND, 

trạm y tế, nơi chứa cá làm đá 

Xung đột sử dụng đất Sử dụng đất:  (mở) chỉ cho chúng tôi xem bạn 

sử dụng đất vì những mục đích gì.  (đóng) chỉ 

ho chúng tôi xem chúng ở đâu: nương rẫy, 

rừng 

 

Các dịch vụ môi trường BQLBV rừng, rừng tư nhân (tự nhiên & trồng)  

  Các loại đất và chất lượng  

 Các vấn đề về biển Chuyển sang lịch thời vụ  

 

 Đi theo lát cắt địa hình 

 Đi theo lát cắt  

Yêu cầu Nội dung Các bước Công cụ 

Thảo luận tiếp theo 

về tài nguyên, dịch vụ 

sinh thái, các vấn đề 

sinh kế, có thể cắt 

nếu thiếu thời gian 

Sử dụng đất các nhóm đi khác nhau; xem xét cuộc sống thôn 

xóm nói chung - cũng như sinh kế riêng 

Máy ảnh số 

sử dụng nguồn lực Hoặc có thể chỉ là một nhóm!     

dịch vụ môi trường   

các vấn đề (nóng, hạn, 

lũ…) 

Quan sát và thảo luận các vấn đề chính  

 các cơ hội   

  Quay về địa điểm đánh giá nông thôn có sự tham gia - vẽ mặt cắt  

  viết thêm ghi chú trên bản đồ  
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Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sinh kế 

 Các yếu tổ thời tiết   

 

1 

nóng 

2  

hạn hán 

3  

lượng mưa 

4  

gió bão 

5  

rét 

Sinh kế, sản phẩm (cây trồng, vật nuôi) 
   

  

Lao động  (tổng số, phương pháp mùa vụ)  
   

  

Môi trường sinh thái (độ màu của đất, nước ngầm, 

nguồn cá, chất đốt)     
  

Cơ sở hạ tầng (nhà cửa, điện đường)  
   

  

Nhóm người dễ bị tổn thương (nghèo, tàn tật)    
  

  

Mùa vụ 
   

  

Tổng kết 
   

  

 

Sinh kế hộ gia đình 

 Sinh tế hộ gia đình  

Yêu cầu Nội dung Các bước  Công cụ 

Sinh kế từng 

gia đình 

Vẽ sơ đồ Xem xét tất cả những yếu tố quan trọng Giấy A0 và 

bút 

  Liệt kê tất cả những nguồn sinh kế chính của hộ gia đình  

  Sản lượng thu được bao nhiêu?  

  Sản phẩm có bán không? Bán thế nào? (bán trực tiếp, qua trung 

gian), giá bán? 

 

  Những thiết bị, dụng cụ gì cần cho sản xuất?  

  Cần có những gì khác nữa cho sản xuất?  

  Chi phí hết bao nhiêu?  

  Có sử dụng hóa chất không? (thuốc sâu, phân bón, thuốc phòng 

bệnh…) 

 

  Cần có những kỹ năng gì? Có được đào tạo không?  

  Có được chính quyền, đoàn thể, tổ chức nào hỗ trợ không?  Bao 

nhiêu? 

 

  Những khó khăn (kỹ thuật, thị trường, bệnh tật, ô nhiễm…)   
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 Lịch thời vụ 

Các câu hỏi/đầu ra Các bước Công cụ 

 

Giới thiệu 

Nói về quá khứ và hiện tại  

Mô hình khí hậu hiện tại  

Khi nào xảy ra khí hậu cực đoan 

0.  Chúng ta nhận ra mùa nào và bao nhiêu 

mùa?   

Định dạng lịch được chuẩn bị 

dùng lịch dương / âm 

Tìm khái niệm về mùa, dự báo  
1.  Tháng nóng nhất là tháng nào, tháng nào 

lạnh nhất?  

Mùa vụ - 4 mùa nhiệt độ :   

màu sắc - đỏ và xanh 

 

2.  Tháng nào mưa nhiều nhất, tháng nào 

khô nhất?   

Khi nào có mưa bất thường?   

Lượng mưa :  dùng giọt mưa 0-3 

Thời vụ liên quan đến sinh kế 
3.  Loại gió nào vào thời gian nào trong 

năm?   

Hướng gió: dùng mũi tên - nhiều 

mũi tên 

 Gió ngày/đêm Hiện tại: dùng mũi tên màu xanh 

 
Gió Lào khi nào?   Chế độ thủy triểu 

 
4.  Tháng nào có bão? Hướng nào?   

 

 
5.  Lốc xoáy  

 

 
6.  Có sự kiện cực đoan nào nữa và khi nào?   

 

 
7. Nhiễm mặn 

 

SINH KẾ 
1.  Những hoạt động chính nào liên quan 

đến sinh kế của bạn  

 
  Danh sách…  

 

 
2.  Tiến hành khi nào?    

 

 

3.  Có giai đoạn dài nào mà không có hoạt 

động gì không? Cộng đồng làm gì vào thời 

gian này 
 

 

Hiểu biết về biến đổi khí hậu 

Yêu cầu  Các bước Công cụ  

Năng lực thích ứng - những hoạt 

động của nhà nước bao gồm truyền 

thông, nâng cao nhận thức   

BĐKH là gì?   

Thông tin về BĐKH có từ đâu?   

Thảo luận nhóm 

giơ tay thảo luận 

Kinh nghiệm, kiến thức về BĐKH: 

mưa, nhiệt độ, bão 

Đã có những hiện tượng BĐKH gì đã xảy ra? Hiện 

tượng nào là nghiêm trọng?  

Gợi ý: mưa, nhiệt độ, bão 

Giấy A0  

Giấy màu  

Thống nhất về những BĐKH chính 

để thảo luận xa hơn 

Dự đoán BĐKH    

Tác động của BĐKH đến tự nhiên 
Sự phân bố của các loài (cá, cây cối…) 

Sự thay đổi các giống loài theo mùa, vụ 

Xói lở bờ 

 

Dịch vụ hệ sinh thái liên quan đến 

môi trường xung quanh 
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Lịch sử thôn, bản và xu hướng 

Câu hỏi/ đầu ra Các bước Công cụ 

 Giới thiệu Giấy A0; băng 

dính, bút màu, 

giấy màu, kéo, 

băng dính hai 

mặt 

Các mốc thời gian  Lịch sử phát triển thôn   

Thành lập thôn 

Các sự kiện chính 

Giai đoạn nhỏ lại hoặc tăng lên?   

Các chính sách của chính phủ có ảnh hưởng/áp đặt 

Những thay đổi hành chính  

Đối với thay đổi sinh 

kế - năng xuất, giá trị, 

công nghệ, các loài v.v. 

Hoạt động này bắt đầu ở thôn khi nào? 

Việc này trước đây được thực hiện như thế nào (hoặc năm 1986)  

Trong quá khứ bạn có làm việc mà bây giờ bạn không làm không? Năng 

suất/đánh bắt thay đổi như thế nào? 

Công cụ /công nghệ/ loài thay đổi như thế nào? 

Số người làm công việc này có thay đổi như thế nào?   

Giá cả/lợi nhuận thay đổi như thế nào? 

 

Thảo luận và vẽ biểu 

đồ các sự kiện khí hậu 

cực đoan trong quá 

khứ (bão, sóng to do 

bão, hạn hán, lốc xoáy, 

ngập lụt địa phương; 

đợt rét)  

Loại sự kiện khí hậu cực đoan nào mà bạn đã trải qua trong quá khứ? 

Tháng/năm;  

Thiệt hại gì: cuộc sống, tài sản, năng suất   

Phản ứng của chính phủ 

Phản ứng của thôn - ứng phó và thích ứng 

Bây giờ bạn có làm gì khác không do những sự kiện đó không? 

Bản đồ hiểm họa - những khu vực nào bị tác động bởi những sự kiện 

này? 

 

Xu hướng Trong khoảng 5 năm - nghĩa là sự kiện đã có trong khung thời gian  

 Độ che phủ rừng/các loài cụ thể (xương rồng)   

 Các loài hoang dã - thỏ, thằn lằn, rắn;   

 Sông nhỏ và ao, mực nước ngầm  

 Sự sẵn có/khoảng cách đến chỗ lấy nước, lấy củi  

 Xung đột  

 Dân số  

 Điều kiện thổ nhưỡng  
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Phụ lục 2: Tóm tắt phương pháp CAM - Đánh giá tác động & tình trạng dễ bị tổn thương do BĐKH 

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương là khu vực chịu ảnh hưởng và tác động bất lợi của biến đổi khí 

hậu. Một loạt những thách thức, bao gồm cả đô thị và cơ sở hạ tầng quy hoạch, nguồn cung cấp năng lượng, 

an ninh lương thực, cung cấp nước và vệ sinh môi trường, sinh thái bền vững, và khả năng phục hồi của 

cộng đồng địa phương.  

Để đối phó với những thách thức này, Trung tâm quốc tế về Quản lý Môi trường (ICEM) đã phát 

triển một phương pháp tiếp cận tích hợp thích ứng và giảm nhẹ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (gọi tắt 

là Phương pháp CAM). Phương pháp CAM phát triển cho khu vực châu Á Thái Bình Dương, đã được thử 

nghiệm rộng rãi và điều chỉnh trong các dự án khu vực. Phương pháp CAM đã đề cập đến việc đánh giá tác 

động và đánh giá tổn thương với ba bước sau đây: 

1. Số liệu kịch bản biến đổi khí hậu trong tương lai  

2. Đánh giá Tác động (I) = Tính lộ diện (E ) x Độ nhạy cảm (V) 

3. Đánh giá Tổn thương (V) = Tác động (I) / Năng lực thích ứng (AC) 

Cụ thể các bước tiến hành: 

1.  Số liệu kịch bản biến đổi khí hậu trong tương lai 

Các đe dọa BĐKH trong tương lai (2050 & 2100) 
Tính lộ diện Nhạy 

cảm 

Tác 

động 

Thích 

ứng 

Tổn 

thương 

Mùa nóng thì nóng hơn và kéo dài hơn tăng khoảng khoảng 2-

3.6oC 

        

Số ngày nóng >35oC tăng         

Biến chuyển về thời gian của các mùa nhiệt độ tăng nhanh hơn 

và sớm hơn vào mùa xuân  

        

LƯỢNG MƯA      

Mưa nhiều hơn vào mùa mưa tăng lượng mưa vào mùa hè 5 - 

9%  vào năm 2050 

        

Mùa khô sẽ khô hạn hơn giảm 5% lượng mưa (2050) và 10% 

(2100) 

        

GIÓ VÀ BÃO      

Tốc độ gió lớn hơn; khó dự báo tần suất của bão; mùa bão 

muộn hơn 

        

NƯỚC BIỂN DÂNG      

Trung bình 3mm/năm, trong 20 năm       

Nguy cơ dâng 1m vào 2100          

Tiêu chí để xác định Mức độ lộ diện (Exposure) – ví dụ cho việc tăng lượng mưa lớn 

• Khoảng thời gian diễn ra (ví dụ số giờ hoặc ngày lũ) 

• Vị trí (ví dụ khoảng cách tới vùng lũ) 

• Cường độ (ví dụ cường độ mưa, tốc độ lũ) 

• Lượng hoặc lưu lượng (ví dụ quy mô hiện tượng) 

• Tần suất 

Tiêu chí để xác định mức độ nhạy cảm 

• Hệ thống tự nhiên (ví dụ rừng đầu nguồn) 
- Mức độ và điều kiện 
- Mức kết nối với các hệ sinh thái khác 
- Mức độ Đa dạng loài 
- Mức độ Dư thừa chức năng 
- Vùng thích nghi/ giới hạn chống chịu của loài 

chủ chốt 
- Phản ứng sinh học khác với thay đổi khí hậu 

• Cho các cơ sở hạ tầng/ công trình  
- Vật liệu 
- Chất lượng xây dựng 
- Mức độ bảo trì, duy tu, bảo dưỡng 
- Hệ thống bảo vệ (ví dụ kè sông, đê) 
- Vị trí cụ thể 
- Thiết kế 
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2. Xác định tác động bằng cách sử dụng ma trận đánh giá tác động sau 

 

 
3. Xác định Tình trạng tổn thương (V)    
Tổn thương = Tác động / Năng lực thích ứng  
Áp dụng Ma trận đánh giá tổn thương sau: 

▪ Cơ sở hạ tầng 
- Nguồn vật liệu sẵn có (cho việc xây dựng 

và bảo dưỡng) 
- Những công nghệ thích ứng hiện có  
- Nguồn vốn sẵn có và sự phân bổ nguồn 

vốn  
- Kỹ năng và kiến thức của cơ quan nhà 

nước và nhà thầu 
- Hệ thống quản lý và ứng phó  
- Cam kết về mặt chính sách, thể chế  

▪ Các yếu tố xã hội 
- Cam kết của cộng đồng 
- Các mạng xã hội 
- Kiến thức và kỹ năng 

▪ Hệ thống tự nhiên: Điều kiện và đặc điểm 
khu vực (khả năng phục hồi) 

 

Các yếu tố xác định năng lực thích ứng có thể tham khảo thêm ở 
hình sau: 

 

 

 
Tác động 

N
ăn

g 
lự

c 
th

íc
h

 ứ
n

g 

 

1. Rất thấp 
Thuật lợi 
(ngày) 

2. Thấp 
Gián đoạn ngắn 
đến chức năng 
của hệ thống 
(tuần) 

3. Trung bình 
Gián đoạn trung 
bình đến chức 
năng của hệ 
thống (tháng) 

4. Cao 
Phá hủy dài hạn 
đối với đặc điểm  
hoặc chức năng hệ 
thống (năm) 

5. Rất cao 
Chết người, mất 
sinh kế hoặc tính 
toàn vẹn hệ thống 

1. Rất thấp 
Năng lực thể chế rất hạn chế và không tiếp 
cận được các nguồn lực kỹ thuật và tài chính 

Trung Trung Cao Rất cao Rất cao 

2. Thấp 
Năng lực thể chế hạn chế và khó tiếp cận 
được các nguồn lực kỹ thuật và tài chính 

Thấp Trung Trung Cao Rất cao 

3. Trung bình 
Năng lực thể chế và sự tiếp cận được các 
nguồn lực kỹ thuật và tài chính tăng lên 

Thấp Trung Trung Cao Rất cao 

4. Cao 
Năng lực thể chế tốt và sự tiếp cận được các 
nguồn lực kỹ thuật và tài chính tốt 

Thấp Thấp Trung Trung Cao 

5. Rất cao 
Năng lực thể chế xuất sắc và sự tiếp cận 
được các nguồn lực kỹ thuật và tài chính tốt 

Rất thấp Thấp Thấp Trung Cao 

 
  

  
Tính lộ diện(Exposure) Phạm vi tác động của nguy cơ BĐKH 

Mức độ nhạy 

cảm của hệ thống 

do nguy cơ biến 

đổi khí hậu 

  
1 

Rất thấp 

2 

Thấp 

3 

Trung bình 

4 

Cao 

5 

Rất cao 

5 Rất cao Trung bình Trung bình Cao Rất cao Rất cao 

4 Cao Thấp Trung bình Trung bình Cao Rất cao 

3 Trung bình Thấp Trung bình Trung bình Cao Rất cao 

2 Thấp Thấp Thấp Trung bình Trung bình Cao 

1 Rất thấp Rất thấp Thấp Thấp Trung bình Cao 
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Phụ lục 3: Danh sách người cung cấp thông tin chính  

DANH SÁCH THẢO LUẬN CÁC NHÓM THANH NIÊN, NAM, NỮ 

Bản Ban, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - Ngày 19 – 20/ 6/ 2016 

TT HỌ TÊN Học vấn Số con Tuổi Nhóm 
Mức độ thạo 

Kinh 

Thu hoạch lúa 

năm 2015 (bì) 

1 Y Móc Lớp 9 0 19 Thanh Niên Khá 30 

2 Đinh Tâm Lớp 9 0 18 Thanh Niên Khá 15 

3 Y Khựng Lớp 9 0 22 Thanh Niên Khá 6 

4 Y Doan Lớp 9 0 23 Thanh Niên Khá 19 

5 Đinh Trung Lớp 9 0 19 Thanh Niên Khá 12 

6 Y Nhựng Lớp 9 0 21 Thanh Niên Khá 3 

7 Y Khiêng Lớp 9 0 18 Thanh Niên Khá 5 

8 Y Câu Lớp 9 1 26 Thanh Niên Khá 6 

9 Y Hiêng Lớp 9 1 19 Thanh Niên Khá 5 

10 Đinh Xay Lớp 9 0 19 Thanh Niên Khá 10 

11 Đinh Nghêm   27 Nam   

12 Đinh Yển   24 Nam   

13 Đinh Két   32 Nam   

14 Đinh Pung   52 Nam   

15 Đinh Độn   31 Nam   

16 Đinh Thị   37 Nam   

17 Đinh Ngọc   26 Nam   

18 Đinh Pâng   81 Nam   

19 Đinh Chiết   27 Nam   

20 Đinh Cửi   38 Nam   

21  Y Biên 7/12 3     

(chết 1) 

30 Nữ Khá 5 

22  Y Đăng Xóa mù 2 32 Nữ Khá 1 

23  Y Thiết Mù chữ 2 29 Nữ TB 7 

24  Y Phê 9/12 3 25 Nữ TB 2 

25  Y Nững 9/12 2 27 Nữ Hạn chế 2 

26  Y Rị Mù chữ 4      

(chết 1) 

36 Nữ Hạn chế 6 

27  Y Mẩy Mù chữ 4 30 Nữ Khá 3 

28  Y Xơ Mù chữ 6 40 Nữ TB 5 

29  Y Khung Mù chữ 4 35 Nữ TB 4 

30  Y Sô Mù chữ 5 39 Nữ TB 3 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN 

Xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Ngày 18/6/2016 

Họ tên Giới tính Chức vụ 

1. Đinh Hợp Nam Chủ tịch UBND xã 

2. Nguyễn Trường Chinh Nam  Phó chủ tịch UBND xã 

3. Võ Doãn Lân Nam Phó bí thư Đảng ủy 

4. Nguyễn Xuân Hồ Nam Cán bộ địa chính 

5. Nguyễn Diều Nam Phó chủ tịch HĐND 

6. Đinh Mề Nam Chủ tịch Hội Nông dân 

7. Y Quyết Nữ Chủ tịch Hội Phụ nữ 
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Phụ lục 4: Một số bản đồ xã Thượng Trạch 

Hình 12. Bản đồ địa chất xã Thượng Trạch 
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Hình 13. Bản đồ Hiện trạng rừng  xã Thượng Trạch 
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Hình 14. Bản đồ Địa hình xã Thượng Trạch 
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