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CÁC THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
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 là 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
biến đổi khí hậu” (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 ven biển do mực nước biển tăng lên).
Hệ sinh thái (HST) là một tổ hợp động gồm các quần thể thực vật, động vật, 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) là hệ thống sinh thái xã hội (còn gọi là các hệ thống con người và môi trường, hay các hệ
thống con người và tự nhiên) nhấn mạnh rằng 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 đánh giá HSTXH là sinh thái, xã hội và kinh tế.
Khả năng thích ứng là mức độ một hệ thống có thể điều chỉnh để thích ứng với thay đổi khí hậu (bao gồm cả những
thay đổi thời tiết và các hiện tượng cực đoan) nhằm giảm thiểu các thiệt hại tiềm ẩn hoặc để ứng phó với các hậu quả
của BĐKH.
Thích ứng là 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 là mức độ mà một hệ thống dễ bị tổn thương hoặc không thể đối phó với các tác động bất lợi của
BĐKH, bao gồm cả các thay đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan (Ủy ban Liên Chính phủ về BĐKH - IPCC
2014).
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1.

GIỚI THIỆU

1.1.

ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG CẤP TỈNH VÀ CẤP THÔN

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá tính tổn thương (VA) do tác động của BĐKH tại Hà Tĩnh đồng thời đề xuất những
biện pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA), được tiến hành theo 3 giai đoạn chính.
▪

▪

▪

Đánh giá tại 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.
Đánh giá tại cấp thôn - 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. Đánh giá cấp thôn cũng xác định 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.
Giai đoạn 3 thực hiện các báo cáo tổng hợp và báo cáo bài học kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu dựa
vào hệ sinh thái.

Đánh giá tác động và đánh giá tổn thương của BĐKH tới các hệ sinh thái - xã hội cấp tỉnh đã được thực hiện. Trước hết
là hoạt động đánh giá tổng quan về sinh thái, kinh tế, xã hội của tỉnh. Tiếp đến là xây dựng hồ sơ về các hệ sinh thái xã
hội của tỉnh, đồng thời tổng quan về dự báo BĐKH và nước biển dâng. Sau khi xác định và lập bản đồ cho 33 hệ sinh
thái xã hội cho cấp tỉnh, xã hội), 10 hệ sinh thái quan trọng đươc xác định trên cơ sở 12 tiêu chuẩn (bao gồm đóng góp
và GDP, tạo công ăn việc làm, diện tích của các HSTXH). Việc đánh giá tính dễ bị tổn thương đã được tiến hành cho 10
HSTXH quan trọng nhất của tỉnh.
Nội dung của báo cáo này là tập trung vào các đánh giá cấp thôn, nhóm công tác đã thực hiện việc phân tích đánh giá
tính dễ tổn thương của các hệ sinh thái - xã hội cấp thôn (như đã định nghĩa tại phần thuật ngữ), và phân tích đề xuất
những giải pháp ứng phó dựa vào hệ sinh thái cho cấp độ thôn.

1.1.1 Lựa chọn điểm đánh giá cấp thôn
Kết quả đánh giá tính bị tổn thương cho 10 HSTXH quan trọng hàng đầu với điểm trung bình của 7 yếu tố đều trên 3,
tức mức trung bình (1-rất thấp, 2-thấp, 3-trung bình, 4-cao và 5-rất cao) được trình bày tại Hội thảo tham vấn cấp tỉnh
ngày 24 tháng 8 năm 2016 và chi tiết hơn trong báo cáo đánh giá tổn thương các HSTXH cấp tỉnh (xem bảng 1). Mặc
dù có nhiều HSTXH có điểm đánh giá cao hay bị tổn thương cao nhưng vì tính chất quan trọng của mỗi HSTXH với nền
kinh tế, với cộng đồng và môi trường nên có thể không nằm trong 10 HSTXH này.
Bảng 1. 10 hệ sinh thái xã hội có tính dễ tổn thương cao có tầm quan trọng nhất tại Hà Tĩnh
Xã
hội

Hệ sinh thái xã hội

Tính dễ bị
tổn thương
Điểm (TB 7 yếu tố)

Xếp
hạng

1

Cơ sở hạ tầng tài nguyên nước: các hồ cấp nước, công trình tưới tiêu

3.6

1

2

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

3.3

4

3

Rừng đặc dụng - Vườn quốc gia Vũ Quang & Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ

2.7

9

4

Canh tác lúa nước có tưới tiêu vùng đồng bằng ven biển của hộ gia đình người Kinh

3.4

2

5

Vùng chuyển tiếp thung lũng trồng lúa + màu + cây trồng (keo...) của hộ người Kinh

3.4

2

6

Ban quản lý Rừng phòng hộ (ven biển và vùng cao)

2.9

8

7

Khu kinh tế đặc biệt ven biển (Vũng Áng)

2.6

10

8

Canh tác vùng cao và trồng cây, trồng màu của người Kinh và đồng bào thiểu số

3.3

4

9

Canh tác lúa ở thung lũng, trồng cây, trồng màu - hộ gia đình người Kinh

3.3

4

10

Nuôi tôm thương mại trên vùng cát

3.3

7

Nguồn: Kết quả đánh giá các hệ sinh thái xã hội cấp tỉnh (tháng 8, 2016)
Căn cứ vào các kết quả phân loại và đánh giá tổn thương cấp tỉnh và dựa vào bản đồ mà các hệ sinh thái xã hội có mức
điểm tổn thương cao hiện diện trên đó. Kết quả phân tích, đánh giá cấp tỉnh đã đưa ra 1 danh sách các xã nằm trong
các hệ sinh thái xã hội có nguy cơ bị tổn thương cao do BĐKH để lấy ý kiến tại Hội thảo tham vấn cấp tỉnh ngày
24/8/2016 và được các đại biểu tham dự hội thảo - gồm đại diện các ban ngành, các huyện và các đơn vị chuyên môn,
tổ chức chính trị xã hội - thảo luận, đánh giá, cân nhắc và lấy ý kiến cuối cùng. Hội thảo đã đi đến thống nhất đưa các xã
Sơn Hồng và Sơn Kim, huyện Hương Sơn, xã Phú Lộc huyện Can Lộc, xã Hương Vĩnh và xã Hương Trạch, huyện Hương
Khê (Hình 1) vào danh sách các xã phù hợp để tiếp tục lựa chọn cho nghiên cứu.
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Hình 1. Vị trí của các xã phù hợp được đề xuất cho đánh giá cấp thôn
Các thông tin cơ bản về các hệ sinh thái, sinh kế, cơ sở hạ tầng và các vấn đề về xã hội và thời tiết của các xã nói trên
được thể hiện trong bảng 2.
Bảng 2. Thông tin cơ bản của các xã được đề xuất và lựa chọn xã cho nghiên cứu cấp thôn
Xã/điểm
Các chỉ tiêu

18.982

22.609

2.215

Hương
Vĩnh
6.426

3.746
461

4,962
240

5,576
1,887

4.047
832

Sơn Hồng

Điểm

1. Tổng diện tích, diện
tích đất (ha)
2. Dân số (người)
3. Diện tích đất canh tác
(ha)
4. Diện tích đất canh
tác/đầu người (ha)
5. Tỷ lệ hộ nghèo (%)
6. Khoảng cách đến
trung tâm tỉnh (km)
7. Khoảng cách đến
trung tâm huyện (km)
8. Số HSTXH liên quan
đến sản xuất
9. Đặc thù

Biên giới

1

10. Địa hình

Núi cao

1

11. Thiên tai

1

12. Giao thông

Lũ quét,
hạn hán,
rét đậm
rét hại
Khó khăn

13. Trình độ sản xuất

Thấp

1

Tổng điểm

Sơn Kim

Điểm

Phú Lộc

Điểm

Điểm

Hương
Trạch
11.230

Điểm

6.952
584

0,123

3

0,048

1

0,338

5

0,205

4

0,084

2

13,1
87,7

2
4

3,3
88,7

5
5

29,4
37,1

1
1

6,4
70,6

4
3

7,8
61,4

3
2

31,9

1

22,9

2

18,3

3

7,3

5

14,6

4

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

1

17

Biên
giới
Núi cao

1

Nội địa

2

Biên giới

1

Nội địa

2

1

Đồng
bằng

3

Núi trung
du

2

2

Lũ quét,
hạn hán,
rét đậm
rét hại
Khó
khăn
Thấp

1

Hạn
hán, rét

2

Hạn hán,
rét

2

Đồng
bằng
trung
du
Hạn
hán, rét

1

Thuận
lợi
Cao

3

Trung
bình
Trung
bình

2

Thuận
lợi
Trung
bìnhcao

3

1

21

3

26

2

29

2

2

26

Nguồn: Số liệu thống kê các huyện của tỉnh Hà Tĩnh (2014) và kết quả tham vấn các bên liên quan
Các xã đã được đánh giá bằng cách cho điểm cho từng tiêu chí theo 5 cấp từ (1 điểm- rất khó khăn, 2-khó khăn, 3trung bình, 4-thuận lợi, 5 điểm-rất thuận lợi). Xã nào có tổng số điểm thấp nhất được coi là xã bị tổn thương nhất và
cần được ưu tiên nghiên cứu chi tiết. Kết quả đánh giá tổng thể thì xã Sơn Hồng là xã vùng xa, gặp khó khăn và chịu
ảnh hưởng bởi điều kiện khí hậu bất lợi nhất khi BĐKH gia tăng trong thời gian tới và cũng là xã có tổng số điểm thấp
nhất. Kết quả hội thảo tại Hà Tĩnh ngày 24/8/2016 đã chỉ ra Sơn Hồng là xã được chọn để tiến hành đánh giá tổn
thương do BĐKH ở cấp thôn.

1.1.2 Các hệ sinh thái xã hội và sinh kế của xã
Trong mỗi hệ sinh thái đều tồn tại nhiều hoạt động sinh kế, và loại hình xã hội, từ đó tạo nên nhiều loại hệ sinh thái xã
hội. Mỗi hệ sinh thái xã hội chịu tác động của BĐKH khác nhau và ứng phó cũng khác nhau, vì vậy việc đánh giá tổn
thương phải được tiến hành cho từng hệ sinh thái xã hội riêng biệt.
Hình 2 thể hiện vị trí của xã Sơn Hồng trên nền ảnh vệ tinh của Google với các thông tin về sử dụng đất, giao thông,
thuỷ lợi và phân bố dân cư rất rõ ràng. Yếu tố quan trong nhất ở đây là hệ thống đường giao thông, chỉ có một con
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đường độc đáo chạy dọc theo chiều dài của xã và khu dân cư chạy bám dọc theo hai bên đường. Kèm theo là các hoạt
động sản xuất cũng bố trí dọc theo đường và sông suối bởi vì theo địa hình này, đường chạy dọc theo một thung lung
xen giữa hai dãy núi và đồi. Người dân ở đây là người Kinh di cư từ đồng bằng lên và hầu hết xây nhà bám theo trục
đường giao thông. Một phần vì địa hình phía trong là rừng núi, dốc, một phần vì đây là tư duy của người kinh ở đồng
bằng đi xây dựng vùng kinh tế mới, dễ dàng cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá, nông sản.

Hình 2. Bản đồ vị trí của xã Sơn Hồng trên nền ảnh vệ tinh
Để thấy được rõ hơn về các hoạt động kinh tế xã hội, chúng ta có thể xem bản đồ phân bố các hệ sinh thái xã hội trong
hình 3.
Với kết quả phân loại như trong giai đoạn đánh gia cấp tỉnh, xã Sơn Hồng có 5 hệ sinh thái xã hội chính (hình 2) là:
▪

2b - Rừng nhiệt đới ẩm < 700M, hộ gia đình người Kinh/đồng bào canh tác và trồng cây ở vùng đất đồi

▪

2d - Vùng chuyển tiếp thung lũng nội địa trồng lúa, màu + trồng cây (keo/ thông, cao su, chè, dứa, cây có
múi) của hộ gia đình người Kinh

▪

2f - Công ty của người Kinh trồng và kinh doanh cao su

▪

2i - Rừng tự nhiên nghèo kiệt do hộ gia đình quản lý

▪

FPMB1 - Rừng thuộc Ban quản lý rừng trên núi cao

Trong đó diện tích lớn nhất thuộc về HSTXH 2b, và tiếp đến là HSTXH 2d. Tuy nhiên HSTXH 2d có ảnh hưởng lớn nhất
đến đời sống kinh tế xã hội của người dân xã Sơn Hồng vì hầu hết các hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân
đều diễn ra trong HSTXH này. Tiếp đến thì HSTXH 2b cũng có tác động đến đời sống người dân khi các hoạt động chăn
nuôi gia súc và thu hái lâm sản ngoài gỗ cũng thực hành trên HSTXH này nhiều.

Hình 3. Bản đồ các hệ sinh thái xã hội khu vực xã Sơn Hồng, Hương Sơn, Hà Tĩnh
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1.2.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG CẤP THÔN

1.2.1

Phương pháp lựa chọn thôn 1, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn

Phương pháp: Nhóm công tác đã họp và thảo luận với cán bộ UBND xã Sơn Hồng về một số tiêu chí lựa chọn thôn để
thực hiện đánh giá, bao gồm:
- Thôn có đa dạng các hoạt động sinh kế;
- Thôn nằm trong đơn vị bản đồ của các hệ sinh thái xã hội được liệt kê ở mục 1.1.2;
- Các hoạt động sinh kế phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên;
- Chịu tác động của thiên tai và các yếu tố thời tiết cực đoan.

Hình 4. Bản đồ vị trí của thôn 1 và các thôn khác trên nền bản đồ độ cao số của xã Sơn Hồng
Kết quả: Nhìn vào bản đồ ở hình 4 và kết hợp các ý kiến tư vấn của cán bộ UBND xã Sơn Hồng cho thấy có 2 thôn nằm
ở đầu nguồn của lưu vực là thôn 11 nằm phía trên cùng của lưu vực, tiếp đến là thôn 1 là phù hợp với các tiêu chí nêu
trên. Cả hai thôn có điều kiện địa hình và thổ nhưỡng giống nhau vì cùng nằm trên vùng có địa hình bằng phẳng như
nhau với cùng loại thổ nhưỡng, thực bì. Tuy nhiên ý kiến tham vấn của cán bộ xã cho thấy thôn 1 nằm ở khúc cua của
đoạn đường và sông, thường xuyên bị lũ quét hơn do chặn đầu dòng chảy, điều kiện cung cấp nguồn ngước cũng
không được ổn định so với thôn 11 trong điều kiện thời tiết cực đoan. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang khan
hiếm hơn và khó khăn hơn trong việc tiếp cận các hệ sinh thái rừng cũng khó khăn hơn. Trong khi 9 thôn còn lại thì
phân bố tập trung hơn, ít bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết bất thường hơn. Chính vì vậy thôn 1 xã Sơn Hồng
được chọn tại cuộc họp tham vấn với UBND xã để đánh giá tổn thương do BĐKH ở cấp thôn.

1.2.2

Phương pháp và các công cụ đánh giá tính tổn thương

Phương pháp
Trước hết, đánh giá tính tổn thương ở cấp thôn tại Thôn 1, xã Sơn Hồng được tiến hành theo 13 bước trong hình 5 và
được mô tả chi tiết như sau.
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1. Họp tham vấn với UBND xã Sơn Hồng
2. Điều tra các loại hình sinh kế đang có tại thôn
3. Vẽ bản đồ hiện trạng của thôn
4. Điều tra thực địa theo tuyến
5. Tổng hợp các dịch vụ sinh thái
6. Phân tích chi tiết các loại sinh kế của thôn
7. Lịch thời vụ của các loại hình sản xuất (gắn với thời tiết)
8. Phân tích xu hướng của khí hậu, phát triển và sinh kế
(mốc thời gian lịch sử)
9. Nhận thức và kinh nghiệm của người dân về BĐKH
10. Đánh giá tác động của BĐKH trong thôn
11. Đánh giá năng lực thích ứng của thôn
12. Phân tích các tổn thương
13. Lập kế hoạch cho thích ứng BĐKH và thích ứng dựa vào HST
Hình 5. Các bước tiến hành đánh giá tổn thương ở cấp thôn
Mục tiêu cuối cùng của chuỗi các bước hoạt động đánh giá này là đưa ra được các giải pháp thích ứng BĐKH tại cấp
thôn bao gồm thích ứng BĐKH dựa vào HST và lập được kế hoạch cho các hoạt động thích ứng đó.
1.

2.

3.

4.

Họp tham vấn UBND xã để thu thập số liệu cơ bản của địa phương: Được triển khi trong quá trình làm việc với
đoàn cán bộ của UBND xã Sơn Hồng. Các thông tin được thu thập bao gồm các dữ liệu không gian như bản đồ đất,
hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa hình; các dữ liệu phi không gian như dữ liệu về kinh tế xã hội của xã hội, sản
xuất, các dự án, cơ sở hạ tầng, những thuận lợi và khó khăn. Kết quả làm việc với xã cũng xác định được thôn cần
tiến hành nghiên cứu, và đề nghị cán bộ xã phối hợp với cán bộ thôn tiến hành họp thôn và xác định các thông tin
viên. Các tiêu chí lựa chọn thông tin viên cho thảo luận nhóm: đại diện các lứa tuổi từ 25 đến 60; tỷ lệ nam nữ như
nhau; đại diện cho sinh kế chính khác nhau; am hiểu về các tác động tiêu cực của thời tiết bất thường; am hiểu về
các hoạt động sản xuất.
Điều tra các loại hình sinh kế của thôn: Được triển khai trong quá trình họp thôn sử dụng thẻ màu liệt kê sinh kế
của các hộ gia đình, tổng hợp và phân loại các nhóm hộ (phân làm 2 nhóm hộ) có cùng loại hình sinh kế với nhau,
đó là nhóm trồng trọt (gồm các hoạt động trồng lúa, ngô, lạc) và nhóm chăn nuôi (gồm các hoạt động nuôi hươu,
chăn thả trâu bò, nuôi lợn, gà…). Thảo luận nhóm: Thảo luận nhóm từ 2 nhóm trọng tâm được dẫn dắt trong một
cuộc thảo luận mở bởi cán bộ điều tra. Cán bộ điều tra đảm bảo rằng các thành viên tham gia đều bình đẳng khi
đóng góp ý kiến. Nhóm trọng tâm được xây dựng dựa trên sự khác nhau về sinh kế là nhóm sinh kế trồng trọt và
nhóm sinh kế chăn nuôi. Chuẩn bị bộ câu hỏi định sẵn để thực hiện thảo luận nhóm trọng tâm, nhưng thảo luận có
thể theo hướng mở hoặc bán cấu trúc. Để giúp phân tích dễ dàng hơn, những câu hỏi giống nhau sẽ được sử dụng
với cả hai nhóm sinh kế.
Vẽ sơ đồ hiện trạng của thôn: Sử dụng khả năng sắp xếp không gian và thảo luận nhóm của các thành viên trong
nhóm để tái hiện lại sơ đồ của thôn với mục đích là mọi người cùng hiểu rõ về thôn của mình hơn, nắm được toàn
bộ địa hình, cơ sở hạ tầng của thôn, các nguồn lợi tự nhiên liên quan đến các dịch vụ sinh thái sau này, các điểm
cần đánh dấu để phân biệt có mức độ rủi ro cao, thường xuyên bị thiệt hại do thiên tai và các điều kiện thời tiết
bất thường. Vẽ sơ đồ thôn có sự tham gia với các thành viên trong cộng đồng, cũng là để đảm bảo sự tham gia của
các đại diện của tất cả các thành phần sinh kế chủ yếu tại điểm nóng và đảm bảo sự bình đẳng của mọi người
trong cộng đồng. Vẽ sơ đồ có sự tham gia được thực hiện do chính các thành viên trong nhóm trên một tờ giấy A0.
Vẽ sơ đồ có sự tham gia sẽ xác định: (i) vị trí và ranh giới không gian của các hệ sinh thái và dịch vụ hệ sinh thái
chính tại điểm nóng; (ii) rủi ro khí hậu cho thấy mức độ rủi ro khác nhau của từng vị trí; (iii) vị trí của các nhóm
hộ sử dụng đất trong hệ sinh thái, chỉ ra người nào trồng cây gì/làm việc gì trong khu vực với mức độ rủi ro caotrung bình-thấp trước biến đổi khí hậu và mức độ nhạy cảm của hoạt động mà họ tham gia trước rủi ro có thể
phát sinh ở một địa điểm và một thời gian cụ thể.
Điều tra khảo sát thực địa theo tuyến: Được tiến hành bằng cách tổ chức một nhóm người có am hiểu sâu về tình
hình ở địa phương cùng lập lên tuyến và đi điều tra thực địa các điểm được chấm trên tuyến đó. Việc này giúp cho
kiểm định lại được các địa hình địa vật và các đối tượng trên bản đồ đã được vẽ, mô tả và lấy thông tin, chụp ảnh
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lưu trữ các đối tượng tại điểm điều tra, và khảo sát, đánh giá được chính xác các nguồn lợi cũng như các dấu vết
của sự tác động của thiên tai và thời tiết cực đoan đã xảy ra.
Các dịch vụ hệ sinh thái: Bằng phương pháp có sự tham gia, tuy nhiên cần có ý kiến tham khảo và hiệu chỉnh của
một số người dân có kinh nghiệm, lớn tuổi hoặc có nhận thức cao hơn. Các câu hỏi được đặt ra theo bảng thiết kế
về dịch vụ sinh thái của các đơn vị hệ sinh thái xã hội được thiết kế trước khi đi điều tra.
Phân tích các sinh kế: Mục đích là mô tả từng sinh kế cụ thể, vì vậy kết quả của hoạt động này sẽ thu được rất
nhiều thông tin chi tiết cho từng sinh kế để phục vụ cho việc đánh giá tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu
đến từng khau hoạt động của mỗi sinh kế đó. Bằng phương pháp có sự tham gia, tuy nhiên cần có ý kiến tham
khảo và hiệu chỉnh của một số người dân có kinh nghiệm, lớn tuổi hoặc có nhận thức cao hơn. Mô tả lại toàn bộ
chuỗi sản xuất như các hoạt động sản xuất lúa, ngô, lạc, gia súc, gia cầm, và những khó khăn thuận lợi.
Mô tả lịch thời vụ: Được mô tả chi tiết cho từng loại sinh kế với những hoạt động cụ thể của cả quá trình sản xuất,
gắn liền với các thời điểm xuất hiện thiên tai để nhận biết được lúc nào bị tác động, tác động ở đâu và như thế
nào. Hoạt động này được triển khai bằng sự thảo luận của các thành viên trong nhóm với sự trợ giúp của người
điều tra trong việc dùng hình vẽ hay bảng thời gian để trình bày được rõ ràng hơn. Mục đích của việc xây dựng
lịch mùa vụ là xác định tính mùa vụ của (i) mô hình thời tiết, có nghĩa là các tháng mùa hè, mùa mưa, mùa đông;
(ii) các hoạt động sinh kế cộng đồng, thường được gắn kết với sử dụng tài nguyên và sự phong phú của tài
nguyên; và (iii) rủi ro khí hậu. Cộng đồng xác định các hoạt động khác nhau (trồng trọt, chăn nuôi) diễn ra trong
năm và thảo luận có hướng dẫn sẽ xác định mỗi thông số biến đổi khí hậu (thay đổi về thời gian bắt đầu và cường
độ của mùa mưa, thay đổi thời gian của mùa khô, tăng nhiệt độ, bão thường xuyên hơn...) sẽ tác động đến từng
bước của mỗi hoạt động sinh kế chính (như gieo trồng, làm cỏ, ra hoa, kết trái, thu hoạch) và ảnh hưởng có thể có
sẽ là gì. Thảo luận cũng nhằm đưa ra cách hiểu về những thay đổi quá khứ của tính mùa vụ mà người dân đã trải
qua, cơ chế xã hội mà cộng đồng đã áp dụng để giảm thiểu hay ứng phó với những tác động của chúng.
Xác định xu hướng của thời tiết và phát triển sinh kế: Mục đích của hoạt động này là nhớ lại được lịch sử của các
sinh kế: chúng bắt đầu khi nào, thay đổi chính theo thời gian, liên quan gì đến sản xuất, các công nghệ sử dụng, số
người tham gia vào và nguồn tài nguyên sẵn có như thế nào, các vấn đề thường gặp phải, các hiện tượng thời tiết
bất thường và thiên tai, xu thế của điều kiện sinh thái, sử dụng đất và sự sẵn có nguồn tài nguyên, và tất cả những
xu thế biến đổi này đều gắn với lịch sử phát triển của thôn. Hoạt động này được tiến hành bởi cả nhóm, đặc biệt từ
những người lớn tuổi kết hợp sự tư duy một cách lô gic và đóng góp của những người hiểu biết.
Nhận thức và kinh nghiệm của người dân về BĐKH: Mục đích của hoạt động này là để người dân liệt kê ra các hiện
tượng thời tiết bất thường và thiên tai, các tác động của chúng đến sinh kế, đã có những hoạt động thích ứng gì và
người dân học được những kinh nghiệm đó từ đâu. Hoạt động này được tiến hành bằng cách hỏi trực tiếp các
thành viên trong nhóm, các thành viên nêu ra, có sự thảo luận và điều chỉnh của thành viên khác.
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu trong thôn: Tác động của BĐKH được đánh giá dựa vào kết quả của các hoạt
động xuyên suốt từ đầu với mô tả sinh kế, lịch thời vụ, phân tích xu thế, tác động. Mục đích của hoạt động này là
đưa ra được một đánh giá ở quy mô nhỏ nhất, xây dựng hàng loạt các thông tin khái niệm, quan điểm nổi lên từ
các bước đánh giá trước. Dựa vào các tác động về tính lộ diện, tính nhạy cảm và các khía cạnh chính của mỗi sinh
kế để đánh giá tác động của BĐKH và các yếu tố phi khí hậu lên cuộc sống và sinh tế của người dân và cuối cùng
đưa ra được mức độ tác động của BĐKH khác nhau. Hoạt động này cần được thảo luận nhóm rất kỹ để đi đến kết
luận cuối cùng về tác động nào là lớn nhất, thứ hai và thứ ba để làm cơ sở xây dựng các giải pháp thích ứng sau
này.
Đánh giá năng lực thích ứng của thôn: Năng lực thích ứng được tính bằng bốn yếu tố: năng lực và tính hiệu quả của
các tổ chức liên quan đến thôn; các kiến thức đang có; những phát mình sáng kiến của người dân và các tổ chức
tại thôn; và khả năng tiếp cận sử dụng nguồn tài nguyên đang có trên địa phương. Hoạt động này được tiến hành
bằng cách sử dụng sơ đồ Venn để mô tả tầm quan trọng của các đơn vị liên quan đến việc thích ứng BĐKH của
thôn đồng thời cũng thể hiện được mức độ gần gũi và liên kết với thôn trong việc hỗ trợ cho các hoạt động sản
xuất, bao gồm hoạt động thích ứng BĐKH, để từ đó xác định sự hỗ trợ hiệu quả và đề xuất với các tổ chức làm tốt
hơn vai trò của họ.
Phân tích các tổn thương: Từ kết quả phân tích của việc đánh giá tác động của BĐKH, tính tổn thương do BĐKH thì
hàng loạt các hoạt động thích ứng được người điều tra và nhóm thảo luận và đưa ra để giảm nhiều nhất mức độ
tổn thương do BĐKH, kèm theo các giải pháp tiềm năng. Từ đó xếp hạng những giải pháp thứ nhất, thứ hai và thứ
ba. Giải pháp nào dựa vào hệ sinh thái và giải pháp nào không dựa vào hệ sinh thái hoặc dựa vào hệ sinh thái
nhiều hay ít. Xác định tác động của biến đổi khí hậu và tính dễ bị tổn thương đối với các hoạt động sinh kế khác
nhau phụ thuộc vào dịch vụ hệ sinh thái khác nhau sẽ bao gồm: Phân tích xu thế và hiện tượng cực đoan trong
quá khứ thông qua: Thảo luận nhóm tập trung và bảng câu hỏi được cấu trúc sẵn về hiện tượng thời tiết cực đoan
trong quá khứ như hạn hán, lũ lụt, lở đất... và hiện tượng phi thời tiết như sâu bệnh...); Phân tích lịch sử khí hậu
với các thành viên trong nhóm (đảm bảo sự tham gia/tính đại diện về giới, và sinh kế) về các hiện tượng cực đoan
trong quá khứ, về phạm vi không gian của các hiện tượng cực đoan.
Xây dựng kế hoạch thích ứng BĐKH và thích ứng dựa vào hệ sinh thái: Nghiên cứu sẽ xác định các ưu tiên và các
giai đoạn lựa chọn thích ứng, có cân nhắc đến sự cần thiết phải: (i) đáp ứng giải pháp thích ứng, (ii) xây dựng trên
nỗ lực hiện có và khi cần thì phải áp dụng những sáng kiến thích ứng mới và (iii) chú ý đến chuyển dịch hệ thống
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được dự đoán cùng với biến đổi khí hậu. Những lựa chọn này sẽ được xác định là những ưu tiên ngắn, trung hoặc
dài hạn. Với mỗi lựa chọn thích ứng, nhóm làm việc cũng sẽ đánh giá (i) lồng ghép và hiệp lực - cơ hội cho những
mối liên kết và hiệu lực trong thích ứng với hệ thống sinh thái - xã hội khác; (ii) đánh giá tác động thích ứng - xác
định tiềm năng tác động tiêu cực đối với hệ thống sinh thái - xã hội, ngành hay lĩnh vực khác; và (iii) phạm vi địa
lý - xác định phạm vi địa lý của thích ứng. Từ kết quả của hoạt động chọn giải pháp thích ứng ưu tiên, giải pháp
được ưu tiên nhất dựa vào hệ sinh thái được lựa chọn và tiếp tục được nhóm thảo luận về kế hoạch chi tiết để
thực hiện giải pháp ưu tiên số một. Cụ thể, cần những kiến thức gì, cần công nghệ gì, vấn đề tài chính cần như thế
nào, các tổ chức nào tham gia và tham gia vào những khâu nào, và cuối cùng là thời gian triển khai của các hoạt
động đó.
2.

CÁC ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI XÃ SƠN HỒNG VÀ THÔN 1

2.1

ĐẶC ĐIỂM XÃ SƠN HỒNG

2.1.1 Thông tin chung xã Sơn Hồng
Xã Sơn Hồng nằm ở phía tây bắc huyện Hương Sơn, phía Bắc giáp xã Thanh Thuỷ (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ
An), phía tây giáp Lào, phía nam giáp xã Sơn Kim 1, phía đông giáp xã Sơn Lĩnh, có tổng diện tích tự nhiên là 18.982 ha
và dân số là 3476 người. Hiện trạng sử dụng đất cho mục đích trồng trọt được thể hiện ở bảng 3 và hiện trạng chăn
nuôi ở bảng 4.
Bảng 3. Hiện trạng sử dụng đất cho trồng trọt - xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Cây trồng
Lúa
Ngô
Lạc
Đậu
Sắn
Khoai lang
Ngô đông

Diện tích
(ha)
92,8
29
80,2

Vụ xuân
Năng suất
(tấn/ha)
5,5
3,0
2,3

Sản lượng
(tấn)
510,4
87
184,46

8,0
4,5
80

2,5

24,8

Diện tích
(ha)
53,3
59
2
28,7

Vụ hè thu
Năng suất
(tấn/ha)
2,0
2,1
1,2
0,732

Sản lượng
(tấn)
106,6
123,9
2,4
21

Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2015, UBND xã Sơn Hồng
Bảng 4. Hiện trạng chăn nuôi xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Gia súc, gia cầm
Trâu
Bò
Hươu
Lợn
Dê
Chó
Gia cầm

Số lượng (con)
795
1719
2083
918
70
1400
14000

Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2015, UBND xã Sơn Hồng
Sản lượng xuất chuồng = 110.8 tấn thịt lợn, 4.8 tấn thịt bò và 5.8 tấn thịt trâu.

2.1.1.1. Trồng trọt
- Vụ Xuân có tổng diện tích gieo trồng là 202 ha. Trong đó: lúa có diện tích 92,8 ha, năng suất 55 tạ/ha, sản
lượng đạt: 510,4 tấn, tăng 282,4 tấn so với năm 2014 (do mở rộng diện tích gieo cấy). Ngô có diện tích 29 ha, năng
suất 30 tạ/ha, sản lượng đạt: 87 tấn, tăng 21,68 tấn so với năm 2014. Lạc có diện tích 80,2ha, năng suất 23 tạ/ha, sản
lượng đạt: 184,46 tấn, tăng 53,11 tấn so với năm 2014. Ngoài ra, toàn xã trồng được 8 ha sắn và 4,5ha khoai lang.
- Vụ Hè thu có tổng diện tích gieo trồng và thu hoạch vụ Hè Thu với tổng diện tích là 143,2 ha. Do thời tiết
nắng nóng, khô hạn nên năng suất các loại cây trồng thấp hơn so với những năm trước. Cụ thể như sau: lúa có diện tích
53,3 ha; năng suất 20 tạ/ha; sản lượng đạt: 106,6 tấn; giảm 83,86 tấn so với năm 2014. Ngô có diện tích 59 ha; năng
suất 21 tạ/ha; sản lượng đạt: 123,9 tấn; giảm 100,2 tấn so với năm 2014. Lạc có diện tích 2 ha; năng suất 12 tạ/ha; sản
lượng đạt đạt: 2,4 tấn. Đậu có diện tích 28,7 ha; năng suất 7,32 tạ/ha; sản lượng đạt: 21 tấn; giảm 24,24 tấn so với năm
2014.
- Vụ Đông chủ yếu là ngô đông với diện tích 80 ha; năng suất ước tính 25 tạ/ha; sản lượng đạt: 248 tấn. Với
diện tích và năng suất cây trồng như vậy, tổng sản phẩm quy ra thóc của xã đạt 1727,5 tấn, đạt 95,97% kế hoạch đề ra,
tăng 151 tấn so với năm 2014. Sản phẩm lương thực bình quân đầu người đạt 38,7 kg/người/tháng, tăng
3,8kg/người/tháng.
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2.1.1.2. Chăn nuôi
- Tổng số gia súc hiện có trên địa bàn xã Sơn Hồng: trâu 795 con, tăng 48 con; bò 1719 con, giảm 20 con; hươu
2083 con; lợn 918 con, tăng 137 con; dê 70 con; chó 1400 con, giảm 25 con; gia cầm khoảng 14000 con, tăng hơn 500
con.
- Với quy mô chăn nuôi như thế thì sản lượng thịt xuất chuồng (tính đến tháng 11/2015) đạt được 110,8 tấn
thịt lợn, 4,8 tấn thịt bò, 5,8 tấn thịt trâu. Sản lượng nhung hươu đạt 760 kg, tăng 130 kg. Sản lượng mật ong nuôi đạt
2,58 tấn giảm 3,3 tấn.
- Công tác tổ chức tiêm phòng: UBND xã thành lập Ban chỉ đạo đi rà soát số lượng gia súc, gia cầm và triển
khai công tác tiêm phòng đợt 1, đợt 2 năm 2015. Kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc chung cả năm 2015 đạt 82%.

2.1.1.3. Thương mại - Dịch vụ và Công nghiệp
Trong năm qua nhân dân đã chú trọng đầu tư phát triển ngành thương mại và dịch vụ. Đến nay, toàn xã có 23
hộ công nghiệp, 40 hộ bán lẻ hàng hóa, 12 hộ kinh doanh dịch vụ vận tải và 8 hộ kinh doanh các loại dịch vụ khác.

2.1.1.4. Lâm nghiệp - Thủy sản
Trồng 130 ha keo nguyên liệu và 5 ha cây lấy gỗ; khai thác 50 ha keo; 70 nghìn cây tre; 1,2 triệu cây nứa; thu
hoạch 6,5 tấn mật ong rừng.
Tận dụng các hồ đập lớn để nuôi các loại cá có thu nhập cao như: cá trắm, cá mè, cá gáy, cá rô phi. Trong năm
qua đã thả nuôi 12,9 ha thủy sản các loại, thu hoạch 1,57 tấn các loại.

Công tác Lâm nghiệp, quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng
-

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát, phòng chống chặt phá rừng theo chỉ thị 12 của Chính
phủ.
Trong năm 2015 đã xảy ra 5 vụ cháy rừng. UBND đã huy động các lực lượng phối hợp cùng nhân dân nhanh
chóng khống chế đám cháy nên thiệt hại không đáng kể. Tổng thiệt hại là 3 ha rừng nguyên liệu.

Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn: Được chủ động, triển khai kịp thời. Chỉ đạo các ban liên quan,
các đơn vị thôn lập và phê duyệt phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn đúng quy định, các công trình
trọng điểm đã và đang được tổ chức kiểm tra, xử lý sự cố trước mùa mưa bão. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng và
phương tiện sẵn sàng đối phó khi có thiên tai, mưa lũ.
2.1.2 Các chương trình và công tác xã Sơn Hồng
Một số chương trình và công tác ở xã Sơn Hồng đã và đang triển khai trong thời gian qua.

2.1.2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
-

▪

Đến nay, xã hoàn thành được 10 tiêu chí, gồm: quy hoạch; điện; thủy lợi; tỷ lệ lao động có việc làm thường
xuyên; bưu điện; giáo dục; nhà ở; trường học; an ninh trật tự xã hội; trạm y tế.
Trong năm qua đã đăng ký làm hoàn thành 2780 m đường cứng và 709 m mương cứng. Lượng xi măng đã
nhận: 377,44 tấn.
Xây mới 2 nhà, nâng cấp 5 nhà theo quyết định 22 và triển khai xây dựng 5 vườn mẫu.
Xã đã có 2 thôn được công nhận thôn văn hóa (thôn 9 và thôn 10).
Triển khai xây mới nhà bảo vệ và bờ rào; đồng thời tu sửa cơ sở vật chất tại trường tiểu học – trung học cơ sở.
Hoàn thành tiêu chí trường học.
Toàn xã có 75 hộ vay tiền hỗ trợ lãi suất với số tiền 2.910.000.000đ theo quyết định 26 và quyết định 23 của
UBND tỉnh.
Thực hiện kế hoạch của Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới huyện trong 10 ngày cao điểm về xây
dựng nông thôn mới, toàn xã đã ra quân với 1262 ngày công, sẽ phát giải tỏa hành lang giao thông 24,6 km
đường, đắp lề 3,14 km, nạo vét phát quang 3,75km mương thủy lợi, phát quang 20,2 km đường điện. Huy động
được 260,4 m3 đất đá và xô bồ, đóng góp tiền mặt và hỗ trợ máy móc ước tính 28,5 triệu đồng.

Về các hình thức tổ chức sản xuất:
-

-

Trong năm đã thành lập được ba mô hình chăn nuôi. Trong đó có hai mô hình chăn nuôi nhỏ với số lượng 10
hươu và 1 mô hình chăn nuôi vừa với số lượng 10 con bò lai ngoại.
Thành lập được hai tổ hợp tác mới, đó là: tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn và tổ hợp tác chăn nuôi gà đồi chất
lượng cao, mỗi thành viên tham gia tổ hợp tác nuôi mỗi lứa trên 200 con, quy mô mỗi tổ hợp tác trên 1000 con.
Lũy kế đến nay xã đã thành lập được bốn tổ hợp tác chăn nuôi. Hiện nay, đang xây dựng hồ sơ thành lập thêm
hợp tác xã Mộc dân dụng.
Kinh tế gia trại, vườn rừng, trồng cây ăn quả được phát triển. Trong năm đã trồng được 7 ha cam các loại, đến
nay đã có 37 gia trại, có nhiều gia trại cho thu nhập 100 triệu đồng/năm.
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2.1.2.2. Công tác địa chính - xây dựng cơ bản
Trong năm 2015 xã đã đo vẽ và cấp đổi 1060 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó: 877 giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; 184 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Hiện tại xã đã tập trung phát
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thôn còn lại.
Theo đề án của xã đã được UBND huyện phê duyệt. xã đã giao được 1435,2 ha đất lâm nghiệp cho các hộ gia
đình cá nhân thuộc thôn 2, 5, 8, 9, 10, 11 và ba cộng đồng thôn 5, 8, và 10.
Trong năm đã xây dựng hồ sơ chuyển đổi 9,25 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu, thức ăn chăn
nuôi và chuyển 476,72 ha đất lâm nghiệp gần địa bàn dân cư sang trồng cây ăn quả.
Triển khai xây dựng đường giao thông thôn Ba với tổng mức đầu tư 992,5 triệu đồng.
Cải tạo, sữa chửa nhà làm việc Trạm Y tế với tổng kinh phí ước tính: 799 triệu đồng và sửa chữa trường tiểu
học – trung học cơ sở với tổng kinh phí là 1,8 tỷ đồng.
Xây dựng đường từ thôn Bốn đến thôn Chín với tổng kinh phí là 7,9 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được 5 tỷ đồng.
Trích ngân sách và kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên trên địa bàn đóng góp để xây dựng 73m ngõ
cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tràng ở Thôn Sáu.

-

-

2.1.2.3. Giáo dục - Y tế - Kế hoạch hóa gia đình
a.

Công tác giáo dục

Công tác giáo dục trong năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, được
nhà trường và phụ huynh quan tâm đúng mức. Nhà trường đã cụ thể hóa Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 05/NQ-TW của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, tạo chuyển biến mạnh mẽ về
chất lượng, hiệu quả giáo dục.
Năm 2015 công tác phổ cập giáo dục ở 2 cấp học tiếp tục được giữ vững, được huyện, tỉnh đánh giá cao. Kết quả:
Trường Tiểu học – Trung học cơ sở
Tổng cộng có 39 cán bộ, giáo viên. Tổng số học sinh
481 em. Trong đó bậc tiểu học 306 em và bậc THCS
175 em.
Năm 2014-2015 có 148/155 em học sinh lên lớp
thẳng và tốt nghiệp THCS, đạt tỷ lệ 95,5%.
Về chất lượng mũi nhọn: Trong năm học đã đạt 24
giải học sinh giỏi huyện gồm 01 giải nhì; 02 giải ba và
21 giải khuyến khích.
Riêng năm học 2015-2016 nhà trường tiếp tục có 2
em học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh gồm 01 giải nhất;
01 giải ba.

-

-

-

b.
-

-

Trường Mầm non
-

-

Tổng cộng có 18 cán bộ, giáo viên. Tổng số học sinh
212 cháu. Trong đó mẫu giáo 181 cháu và nhà trẻ 31
cháu. Công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi tiếp
tục được giữ vững.
Bên cạnh công tác giáo dục nhà trường đã tổ chức
thực hiện tốt công tác tổ chức ăn bán trú tại hai
trường đảm bảo theo quy định và được công nhận
đạt tiêu chuẩn nông thôn mới về giáo dục và trường
học.

Công tác y tế

Đả m bả o thường trực 24/24 tạ i trạ m y té xã , phụ c vụ tó t nhu cà u khá m chữa bẹ nh.
Trong năm qua không có dịch bệnh dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi
là 54/56 em, đạt 96%, tiêm chủng phòng uốn ván cho phụ nữ có thai là 52/56 chị, đạt 93%, trẻ em 6-60 tháng
tuổi uống vitamin A đạt 99 %, số trẻ em theo độ tuổi quy định và phụ nữ 15- 45 tuổi uống thuốc giun đạt 97% .
Tổng số khám chữa bệnh: 2.115 lượt. Trong đó khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế là 1.204 lượt, số thuốc bảo
hiểm y tế cấp quy ra tiền: 45.824.807 đồng.

c.

Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình

Dân số: 1.123 hộ với 3.715 khẩu sinh sống trên địa bàn.
Kế hoạch hóa gia đình trong năm 2016:
Có 580 người sử dụng biện pháp tránh thai;
Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là 39 cháu; chiếm tỷ lệ 16,2%;
Tỷ lệ sinh trên 2 con là 23,5%, giảm 4% so với năm 2014;
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,68%, giảm 0,48% so với năm 2014;
Phối hợp cùng Trung tâm Y tế dự phòng khám sức khỏe sinh sản cho 157 chị em.

2.1.2.4. Công tác văn hóa chính sách, xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội
-

-

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách người có công, đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo; xây
dựng kế hoạch và tổ chức tổng rà soát chính sách người có công với cách mạng theo sự chỉ đạo của cấp trên đảm
bảo đúng đối tượng.
Tổng hợp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 2.100 người của Liên ngành Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Sở
Y tế - Sở Tài chính và bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh cho các đối tượng sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn. Đến
nay, toàn xã tỷ lệ dân có thẻ bảo hiểm y tế toàn xã đạt 95%.
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-

Trong dịp Tết Nguyên đán 2016 UBND xã đã tổ chức cấp quà cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo,
các đối tượng bảo trợ xã hội với tổng giá trị quà: 130.000.000 đồng. Tặng 75 suất quà của trung ương, tỉnh, địa
phương cho đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và chất độc hóa học với tổng số tiền 18.750.000đ. Cùng
với lãnh đạo huyện trực tiếp tặng quà cho hai cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Trung thu mỗi
suất trị giá 500.000 đ. Uỷ ban nhân dân xã đã cấp số tiền 5.245.000đ cho 1.049 cháu từ 0 - dưới 15 tuổi ăn Tết
Trung thu. Chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập của năm học 2013-2014 cho 365 đối tượng, với tổng số tiền là
119.210.000 đồng.
Quản lý tốt đàn bê do tập đoàn Vingroup và hội chữ Thập đỏ tài trợ. Trong năm đã bàn giao 12 con bê cho các hộ
nghèo.
Tổng điều tra lao động việc làm năm 2015. Trong đó số hộ điều tra 1.115, tổng số khẩu trong độ tuổi lao động
2.256, 2.052 lao động tham gia hoạt động kinh tế, 43 lao động đi xuất khẩu lao động. Tỷ lệ lao động có việc làm
thường xuyên là 92%. Lao động qua đào tạo 38%.
Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 15,42%, tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2016 là 13,7%.

-

2.2

CÁC THÔNG TIN VỀ THÔN 1

2.2.1 Vị trí và thông tin chung Thôn 1
-

-

Thôn 1 xã Sơn Hồng nằm ở 18o34'14'' vĩ độ Bắc và 105o14'47'' kinh độ Đông. Phía Nam giáp thôn 2, phía Bắc
giáp rừng tự nhiên của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn, phía Đông giáp rừng tự nhiên
thôn 2, phía Tây giáp thôn 11.
Dân số: Thôn có 117 hộ gia đình với 425 khẩu, trong đó 48% là nữ, 100% dân số là người Kinh, có 16 hộ
nghèo chiếm 13.7% theo chuẩn nghèo đa chiều. (Số liệu thôn năm 2016).
Diện tích tự nhiên: Thôn hiện có 516.5 ha đất tự nhiên, trong đó 6 ha sản xuất lúa hai vụ, 7 ha sản xuất cây
màu hàng năm (lạc, ngô, đậu xanh), 1.5 ha đất vườn, 2 ha đất rừng trồng (keo) và 500 ha đất rừng tự nhiên
(rừng nghèo kiệt).

2.2.2 Đặc điểm xã hội Thôn 1
-

-

Giáo dục: Năm 2015 có 6 em tốt nghiệp bậc đại học, 3 em tốt nghiệp bậc cao đẳng. Hiện tại có 12 em học
trường trung học phổ thông, không có số liệu học sinh học trung học cơ sở, tiểu học và mầm non.
Y tế: Thôn có 1 nhân viên y tế thôn làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm sóc sức khỏe bà mẹ và
trẻ em tại thôn.
Các hoạt động sản xuất: Chăn nuôi - hươu, trâu bò, lợn gà, dê; trồng trọt - lạc, cỏ, lúa, ngô, sắn, đậu xanh;
trồng cây ăn quả trong vườn nhà nhưng quy mô rất nhỏ, chỉ phục vụ con người; trồng rừng; khai thác lâm
sản ngoài gỗ, mây, mật ong, cây thuốc, măng; và làm thuê - thanh niên đi làm các công ty ở miền Nam, đi lao
động xuất khẩu ở Lào, Đài Loan, Malaisia, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc, Nga..., giúp việc gia đình và phục vụ các
nhà hàng ở Thị trấn Tây Sơn, Thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) và thành phố Hà Tĩnh.
Thu nhập: Người dân thôn 1 có thu nhập chủ yếu từ chăn nuôi và khai thác lâm sản ngoài gỗ, một phần thu
nhập từ lạc, đậu xanh nhưng tỷ trọng thấp (khoảng 15%). Các sản phẩm từ trồng trọt chủ yếu là phục vụ con
người (lúa) và chăn nuôi (ngô, cỏ, sắn).

Các dự án trên địa bàn thôn 1
Chương trình Bảo tồn đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn do Chính phủ Đan Mạch hỗ trợ từ 2002-2005 với các
hoạt động như trồng cây ăn quả, trồng keo, chăn nuôi bò lai Sind nhưng không thành công (cây ăn quả không
phát triển được, keo cho giá trị kinh tế thấp, không còn bò lai Sind ở thời điểm khảo sát).
Chương trình hỗ trợ miền núi: Đã xây dựng được 1km kênh bê tông phát huy hiệu quả đưa nước từ sông về
ruộng lúa.
Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Đã xây dựng được 350m đường bê tông và 2km kênh bê tông phát
huy hiệu quả. Thôn đang làm hồ sơ xây dựng Hội trường thôn lấy kinh phí chủ yếu từ chương trình này, với
20% đóng góp của dân.
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Hình 6. Bản đồ chi tiết thôn 1, xã Sơn Hồng
2.3

CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ SINH KẾ THÔN 1

Thôn 1 có các loại hình sản xuất chính sau:
Bảng 5. Các loại sinh kế
Sinh kế

Diện tích (m2)

Sinh kế

Trồng lúa

1.401,5

Trồng ngô

1.350

Nuôi bò

3,2

Trồng lạc

1.167

Nuôi trâu

1,6

Trồng chuối (cây)

30

Nuôi lợn

7

Trồng cỏ

833

Nuôi gà

33,1

Xây dựng vườn rừng

42.150

Trồng rừng

20.000

Nuôi hươu

Quy mô trung bình/hộ
(đầu con)
2,55

Nguồn: Tham vấn cộng đồng Thôn 1 tháng 8/2016
Ngoài ra còn một số hộ có sinh kế dịch vụ thương mại như cung cấp dịch vụ máy nông nghiệp làm đất, vận chuyển, gặt
đập (1 hộ), thu mua nông lâm sản, sản phẩm chăn nuôi (1 hộ) và bán ở chợ huyện Hương Sơn. Tuy nhiên số lượng
người tham gia hoạt động dịch vụ này ít mà đa số là có các thương lái đi mua tận nơi hoặc người dân mang sản phẩm
xuống chợ bán.
Trong quá trình thảo luận họp nhóm, căn cứ vào danh mục các loại hoạt động sản xuât chính mà thống nhất chia làm 2
nhóm đại diện cho 2 loại hình sinh kế chính là sinh kế trồng trọt và sinh kế chăn nuôi. Hai hoạt động này tác động qua
lại và hỗ trợ lần nhau.Phân tích cụ thể từng loại hình sinh kế được trình bày như sau:

2.3.1 Sinh kế trồng trọt
Hoạt động trồng trọt đảm bảo an ninh lương thực, đảm bảo đời sống cần thiết cho bà con. Các thông tin chi tiết về sinh
kế trồng trọt được thể hiện trong bảng dưới đây.
Bảng 6. Thông tin chi tiết về các sinh kế trồng trọt
STT
1

Thông tin sinh kế
Các sản phẩm chính

Lúa
Sản phẩm là hạt lúa, rơm rạ
(thức ăn bổ sung cho trâu
bò), trấu vùi bếp lấy tro

Ngô
Vụ xuân và hè thì thu hạt,
vụ đông thì lấy cây cho
chăn nuôi

2

Số người trong thôn
tham gia sản xuất
Những người nào
tham gia sản xuất

70% hộ nông dân làm lúa

80% nông dân trồng ngô

Lạc
Củ lạc dùng trong gia đình và
một ít đem bán, thân lá để
nuôi trâu bò, phủ gốc cho chè,
khoai và cây ăn quả
30 hộ trồng lạc

Trung niên 25-70 tuổi

Trung niên 25-70 tuổi

Trung niên 25-70 tuổi

3
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STT
4
5

6

Thông tin sinh kế
Diện tích để sản
xuất (trung bình)
Phương thức sản
xuất

Các dịch vụ HST
cung cấp cho sản
xuất
Vùng sản xuất ở
đâu
Thời vụ

7
8

9

10
11

Khi nào thì bán và
số lượng người bán
hoặc số lượng sản
phẩm bán
Giá sản phẩm tại
thôn 1
Người dân cần tập
huấn kiến thức gì

12

Những vấn đề về kỹ
thuật, thị trường và
sâu bệnh

13

Những tổ chức nào
của nhà nước hỗ trợ
cái gì
Biến đổi khí hậu tác
động đến sản xuất
những gì

14

1.500m2/hộ

Lúa

Ngô
1.500m2/hộ

Lạc

Canh tác thủ công (2/3) và
làm máy (1/3), do địa hình
bậc thang nên hơi khó sử
dụng máy
Đất, nước (sông), ánh sáng

Làm thủ công và máy: cày,
bừa, rạch hàng, bỏ hạt, vun
gốc nhưng không tưới
nước
Đất, nước mưa, ánh sáng

Cày, bừa, lên luống, gieo trồng
(giống canh tác ngô), dung cả
máy và thủ công

Thể hiện trong bản đồ

Thể hiện trên bản đồ

Lúa Đông Xuân: tháng 1-5,
gieo vãi, giống Khang Dân,
Thiên Ưu 8;
Lúa Hè Thu: tháng 6-9, gieo
giống lúa Đông Xuân
Chỉ đủ ăn, bán một ít cho
người trong xã (khoảng 3-4
người bán)

Ngô xuân: tháng 1, tháng
2-5, Ngô hè: tháng 6-9;
Ngô đông: tháng 9-12 (1
năm 3 vụ, có thể thay 1
trong 3 vụ trên bằng lạc)
Chỉ để chăn nuôi

Cùng xứ đồng với ngô, tuỳ lựa
chọn của nông dân
Lạc xuân tháng 1-5, năng suất
= 4 tấn/ha, giống cao sản

7.000 đ/kg thóc

7.000 đ/kg ngô

20.000đ/kg lạc khô có vỏ

Xã có tập huấn không hạn
chế nhưng người dân không
tham gia đầy đủ (chỉ 1020% tham dự)
Sâu bệnh trong thời kì trổ
bông, vụ này bị sâu cuốn lá,
đục thân, thiếu sự giám sát
của cán bộ khuyến nông.
Khi có bệnh thì hỏi cán bộ
khuyến nông và mua thuốc
phun
Tập huấn kĩ thuật, người
nghèo được hỗ trợ giống
(nhà nước)
Đất lúa trũng, lầy sang làm
ao cá vì úng nước nhưng
phải có máy móc đào ao
hoặc trồng cỏ (tự nhiên)
cho trâu bò

Làm thủ công và máy, cán
bộ khuyến nông tập huấn,
sử dụng giống 3Q, NK66

Trồng theo kinh nghiệm từ
lâu đời

Thời tiết (gió, nhiệt độ),
sâu bệnh lùn xoắn lá, khô
vằn, đục thân, đục tai

Chết ẻo (héo xanh), thường bị
sau lúc vun gốc, nấm rễ, bị
ảnh hưởng của nắng và sương

Không có hỗ trợ gì

Nhà nước không có hỗ trợ

Không biết trồng cây gì
thay thế

Hiện tại lạc không phù hợp vì
phải có phù sa, đất mới, năng
suất bị giảm, bệnh nhiều,
nông dân đang chuyển đổi
sang trồng ngô vì cây ngô cần
cho chăn nuôi

250m2/hộ

Đất, nước mưa, ánh sáng
(giống trồng ngô)

Chủ yếu phục vụ gia đình

Nguồn: Tham vấn cộng đồng Thôn 1 tháng 8/2016
Sinh kế trồng trọt có hai loại hình sản xuất chính là trồng lúa và trồng màu (ngô và lạc). Một số thông tin chính từ các
hoạt động sản xuất này như sau:
-

-

-

Nhìn chung đa số các sản phẩm về lúa thì đủ cung cấp làm thức ăn nuôi gia đình. Một số hộ khó khăn có thể
bán lúc cần thiết như bắt đầu năm học, có sự kiện trong gia đình như giỗ, tết. Toàn bộ các sản phẩm về ngô
(thân cây và hạt) đều sử dụng cho chăn nuôi. Riêng ngô vụ đông thì hầu như lấy thân lá cho chăn nuôi chứ
không thu hạt, và các sản phẩm về lạc vừa sử dụng ăn trong nhà vừa bán ra thị trường;
Cả ba loại hình sản xuất này thu hút khoảng 70% lực lượng lao động của gia đình có độ tuổi lao động từ 25
đến 70;
Diện tích đất lúa bình quân khoảng 1.500m2/hộ, ngô 1.500m2/hộ, và lạc khoảng 250m2/hộ; Đất lúa phân bố
chủ yếu dọc 2 bên kênh thủy lợi và có 2 cánh đồng lớn ở phía trung tâm và phía nam của thôn. Diện tích
trồng màu chủ yếu phân bố ở vùng bãi bồi phía bắc của thôn;
Thời vụ lúa đông xuân từ tháng 1 đến tháng 5, lúa hè thu từ tháng 6 đến tháng 9, ngô xuân từ tháng 1 đến
tháng 5, ngô hè từ tháng 6 đến tháng 9, ngô đông từ tháng 9 đến tháng 12, lạc xuân từ tháng 1 đến tháng 5
trong khi thiên tai thường xảy ra với hạn hán từ tháng 4 đến tháng 6, bão lũ lụt xảy ra từ tháng 8 đến tháng 9
và rét đậm rét hại lại xảy ra vào tháng 11 đến tháng 1 năm sau;
Phương tiện: làm đất trước kia bằng trâu bò nhưng hiện nay có cả trâu bò và máy móc, trồng cấy, chăm sóc
và thu hoạch thủ công;
Về tăng cường năng lực: khuyến nông xã và huyện thường tổ chức tập huấn và mời nông dân tham dự nhưng
chỉ khoảng 10- 20% người dân tham dự vì ngại và chưa thấy đó là quan trọng;
Khó khăn: lúa thường xuyên bị sâu bệnh cuốn lá, đục thân, đạo ôn, ngô thường bị ảnh hưởng của nóng quá,
gió thổi gãy cây, lạc bị bệnh héo xanh vào thời kỳ sau vun gốc;
Với đất lúa, một số diện tích bị trũng làm không hiệu quả, nông dân muốn chuyển sang làm ao nuôi cá nhưng
khó khăn về máy móc để đào ao. Với cây ngô diện tích gieo trồng ngày càng tăng vì nhu cầu cho chăn nuôi
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nhiều còn với cây lạc bị bệnh ngày càng tăng và năng suất không cao, kém hiệu quả và người dân cũng muốn
chuyển sang trồng ngô phục vụ chăn nuôi.

Hình 7. Lúa hè thu (ảnh trái) và ngô, lạc (ảnh phải) của thôn 1, xã Sơn Hồng

2.3.2. Sinh kế chăn nuôi
Nguồn sinh kế chăn nuôi không kém phần quan trọng so với trồng trọt vì nó cung cấp phân bón cho cây trồng, tạo sức
kéo, tăng thu nhập cho cộng đồng cư dân Thôn 1. Chi tiết về sinh kế chăn nuôi được thể hiện qua bảng 7.
Bảng 7. Thông tin chi tiết và các sinh kế chăn nuôi
STT
1
2
3

4
5

Thông tin về
sinh kế
Các sản phẩm
chính
Số hộ trong
thôn tham gia
Những người
tham gia sản
xuất
Quy mô
(con/hộ)
Phương thức
chăn nuôi

6

Các dịch vụ HST
cung cấp cho
sản xuất

7

Vùng sản xuất

8

Thời vụ

9

Khi nào thì bán

10

Giá sản phẩm tại
thôn 1

11

Người dân cần
tập huấn kiến
thức gì

Hươu

Trâu bò

Lợn

Gà

Sừng hươu (nhung
hươu)
50%

Thịt, con

Thịt

Thịt, trứng

30%

30%

20%

Hầu hết độ tuổi lao
động

Hầu hết độ tuổi lao
động

Hầu hết độ tuổi lao
động

Hầu hết độ tuổi lao
động

2,55

4,8

7,0

33,1

Hươu nuôi nhốt
trong chuồng, hàng
ngày đi kiếm các
loại lá có mủ trắng
như lá mít, lá ráng,
6 tháng thu hoạch
sừng 1 lần
Lá rừng, cỏ sữa,
ngô thân hạt, sắn,
chuối, lá xoan,
ráng, sung, vả, cỏ
voi, mít
Trong chuồng ở
nhà

Trâu bò thả ngoài
vườn rừng và ruộng.
Mùa khô và rét thì
được bổ sung thêm
thân lá ngô vụ đông,
rơm rạ, cây lạc

Lợn nuôi trong
chuồng sử dụng các
nguồn thức ăn như
ngô, cám gạo và có bổ
sung thêm thức ăn
công nghiệp nếu nuôi
nhiều
Thân cây chuối rừng

Nuôi truyền thống
theo kiểu thả rông
ngoài vườn, sử dụng
nguồn thức ăn như
ngô, cám v.v... và
phục vụ gia đình là
chủ yếu
Thức ăn nhặt ở
vườn và vườn rừng

Ban ngày ở rừng và
vườn rừng, ban đêm
ở nhà
Quanh năm

Trong chuồng ở nhà

Trong chuồng ở nhà

Quanh năm

Quanh năm, cuối
năm nhiều hơn

Thường bán vào cuối
năm
Bò to 20-25 triệu
đồng/con, trâu 40-45
triệu đồng/con
Giống trâu bò, cách
phòng chống bệnh,
chống rét

Thường bán vào cuối
năm
42,000-45,000 đồng
/kg

Thường bán vào
cuối năm

Giống lợn, quy trình
nuôi lợn, cách phòng
trị bệnh lợn

Giống gà năng suất
và chất lượng cao,
quy trình nuôi gà và
đặc biệt là phòng
tránh bệnh cho gà

Quanh năm nhưng
thu hoạch 6 tháng/
lần
Thường bán vào cá
tháng 6 và 12
8 triệu - 10 triệu
đồng/ kg
Các kiến thức về
quy trình nuôi
hươu, các loại thức
ăn cho hươu, các
loại bệnh, làm thế
nào để thu được
nhiều nhung

Cây cỏ ngoài vườn
rừng
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STT
12

13

14

Thông tin về
sinh kế
Những vấn đề
về kỹ thuật, thị
trường và sâu
bệnh
Những tổ chức
nào của nhà
nước hỗ trợ cái
gì
Biến đổi khí hậu
tác động đến
sản xuất những
gì

Hươu
Bệnh tụ huyết
trùng, ký sinh
trùng, giun sán

Chủ yếu là nông
dân tự mày mò và
học tập lẫn nhau
Nhiệt độ tăng cao
có thể ảnh hưởng
đến tốc độ sinh
trưởng và bệnh
dịch của hươu. Có
những đợt lạnh, rét
đậm rét hại bất
thường gây bệnh
dịch.

Trâu bò

Lợn

Gà

Bệnh tụ huyết trùng,
giun sán, ký sinh
trùng, lở mồm long
móng, tai nạn, chết
rét
Trạm khuyến nông
và trạm thú y huyện

Bệnh tai xanh

Bệnh cúm gia cầm
H5N1, H7N9, bệnh
tụ huyết trùng (toi
gà).

Trạm khuyến nông và
trạm thú y huyện

Trạm khuyến nông
và trạm thú y huyện

Nhiệt độ tăng cao có
thể ảnh hưởng đến
tốc độ sinh trưởng và
bệnh dịch của trâu
bò. Nguồn thức ăn sẽ
giảm mạnh, thiên tai
ảnh hưởng đến trâu
bò khi thả ở rừng và
vườn rừng.

Nhiệt độ tăng cao
hoặc xuống thấp có
thể ảnh hưởng đến
tốc độ sinh trưởng và
bệnh dịch của lợn.
Nguồn thức ăn từ
rừng và vườn rừng
giảm mạnh. Hạn hán
làm giảm nguồn thức
ăn.

Nhiệt độ tăng cao có
thể ảnh hưởng đến
tốc độ sinh trưởng
và bệnh dịch của gà.
Rét đậm làm gà
chậm lớn và sinh
bệnh tật.

Nguồn: Tham vấn cộng đồng Thôn 1, tháng 8/2016
Sinh kế chăn nuôi có các loại hình nuôi chính như nuôi hươu, trâu bò, lợn và gà nhưng chủ yếu vẫn trâu bò và lợn, sau
đó đến hươu, còn nuôi gà chủ yếu là phục vụ nhu cầu của gia đình. Một số thông tin chính từ các hoạt động sản xuất
này như sau:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nhìn chung chăn nuôi trâu bò là chủ yếu vì thế mạnh của thôn là đất rộng, gần rừng và có vườn rừng nên tiềm
năng cho hình thức chăn nuôi này là lớn và có xu hướng ngày càng tăng cao;
Thu hút ít lao động và đầu tư (chủ yếu là đầu tư con giống và công chăn thả), hình thức chăn nuôi này là lãi cao;
Vấn đề dịch bệnh là vấn đề phức tạp nhất mà nông dân trong thôn chưa chủ động kiểm soát được, ảnh hưởng
nhiều đến năng suất và sản lượng của gia súc gia cầm;
Hình thức chăn nuôi chủ yếu là chăn thả cho trâu bò, nuôi nhốt cho chăn nuôi hươu, lợn và thả tự do cho gà;
Về tăng cường năng lực: Còn rất nhiều vấn đề về kỹ thuật chăn nuôi, phòng tránh bệnh cho gia súc gia cầm cần
được tăng cường;
Khó khăn: Biến đổi khí hậu có tác động nhiều đến chăn nuôi, chủ yếu là rét đậm rét hại, vừa làm chậm tốc độ lớn
vừa phát sinh bệnh tật, còn nhiệt độ cao thì ảnh hưởng mạnh đến gia cầm, gây dịch bệnh. Hạn hán thì ảnh hưởng
đến nguồn thức ăn của trâu bò là chủ yếu;
Sản xuất chăn nuôi là thế mạnh của thôn 1 nói riêng và của xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn nói chung. Theo các số
liệu báo cáo kinh tế xã hội và thống kê các chỉ tiêu kinh tế xã hội xã Sơn Hồng năm 2014, 2015, 2016 và qua kết
quả trao đổi với đội ngũ cán bộ xã về thực trạng sản xuất, lưu thông và nguyện vọng của người dân thì thấy xu
hướng hiện tại và tương lai thì sinh kế chăn nuôi sẽ phát triển mạnh hơn, đặc biệt là hươu, lợn, dê và gia cầm,
người dân có xu hướng đầu tư nhiều vào chăn nuôi, ví dụ nuôi hươu thường cho thu nhập cao và ổn định (6 tháng
được một khoản tiền để trang trải gia đình), nuôi bò sinh sản thường có bó bán được khoản tiền lớn hàng năm...
Vì thế địa phương cần rất nhiều sự đầu tư và giúp đỡ người dân về giống, quy hoạch chuồng trại, vùng nuôi, quy
trình nuôi, cách phòng trị bệnh và phân phối sản phẩm để tăng giá trị gia tăng của địa phương này.

Hình 8. Chăn nuôi hươu của thôn 1, xã Sơn Hồng
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2.4

HỆ SINH THÁI VÀ CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI

2.4.1

Hệ sinh thái xã hội 2b (Rừng nhiệt đới ẩm < 700m, hộ gia đình người Kinh canh tác và trồng cây ở vùng đất
đồi)

Hình 9. Bản đồ hiện trạng do nhóm trồng trọt vẽ
Các hoạt động sản xuất của hệ sinh thái này là:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trồng ngô: Trồng từ lâu nhưng phát triển mạnh từ năm 2010 và đang tăng về diện tích nhưng đôi khi lại mất sản
lượng do sâu bệnh, gió, mưa to, gió Lào;
Trồng lạc: Trồng từ lâu như ngô, nhưng diện tích giảm do thị trường ít, một phần diện tích chuyển sang trồng ngô
cho chăn nuôi;
Cây ăn quả: chủ yếu trồng ở vườn tạp và bán nhỏ lẻ để mua thức ăn;
Keo: trồng từ năm 2003 và diện tích ngày càng tăng vì dễ bán, ít đầu tư và có thể trồng trên cả đất xấu;
Chăn nuôi: hươu, bò, trâu, lợn, gà;
Các hoạt động thu hái lâm sản ngoài gỗ: mật ong (tháng 4-6), nứa, mây, dược liệu (sắn sục, thiên niên kiện), củi,
hoa quả rừng, măng, rùa, chồn, cau rừng (dùng làm đũa), rau rừng. Củi do trâu bò kéo và dùng để đun trong gia
đình chứ không bán. Nứa: mỗi bó 10 cây nứa dài 4,5m bán được 20.000đ; sử dụng sức kéo của trâu bò kéo và các
dụng cụ chuyên dụng; hoạt động sinh kế này tuỳ theo thời vụ, nhu cầu thị trường và có khoảng 1/3 thôn tham gia.
Bảng 8. Các dịch vụ hệ sinh thái của HSTXH 2b
Các dịch vụ sinh thái

Mô tả

Thức ăn, cá

-

Nước - nước ngầm

-

Vận chuyển

-

Rau rừng, măng tre (chủ yếu để ăn)
Cá khe, sông suối, cá ruộng (chủ yếu để ăn và ngày càng ít đi)
Lợn, chồn, sóc, chim, ong, mật ong (mật ong thay đổi tuỳ theo năm, có năm
nhiều có năm ít tuỳ thuộc vào môi trường từng năm)
Nước sản xuất chủ yếu là nước mưa hoặc nước trong khe
Nước uống bằng nước giếng khoan, giếng đào (sâu hơn 15m) có thể đào ở mọi
chỗ có nhà ở
Một số loại cây có thân dây lấy từ rừng và vườn rừng, có thể làm dây buộc,
chằng rất tốt
Song, mây, nứa (ngày càng giảm vì có người ở nơi khác đến khai thác)
Dùng để làm vật dụng trong nhà, nhưng hiện nay chủ yếu là bán
Gỗ, củi, nứa (còn tương đối nhiều)
Dược liệu (ngày càng ít đi)
Trẩu, cọ, quế (ngày càng ít, không có thị trường)
Cây kê huyết đằng (chạc quẹt) sử dụng làm thuốc
Vận chuyển chủ yếu bằng trâu bò và máy nông nghiệp, tỷ lệ ngang nhau

Bảo tồn chất lượng nước

-

Chất lượng nước tốt

Bảo tồn chất lượng không khí

-

Chất lượng không khí tốt, trong lành

Kiểm soát dịch hại

-

Sâu bệnh: sâu đục thân, cuốn lá, bọ xít; bệnh vẽ bùa, đạo ôn, khô vằn
Nếu có các hệ sinh thái tự nhiên ở gần thì giảm lượng sâu bệnh vì có thiên địch

Cây lấy sợi
Vật liệu xây dựng
Củi và năng lượng sinh học

-
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Các dịch vụ sinh thái

Mô tả

Quay vòng chất thải/giải độc

-

Rác: các gia đình tự xây hố rác và tự đốt, huỷ rác
Chất thải chăn nuôi dùng bón ruộng và vẫn chưa đủ cho trồng trọt
Ô nhiễm do phun thuốc trừ sâu

Bảo vệ

-

Các loại thiên địch như ếch nhái ăn sâu bọ, rắn ăn chuột, dơi ăn muỗi
Tuy nhiên các loại này ngày càng ít đi do phun thuốc bảo vệ thực vật, săn bắt

Hình thành đất

-

Thụ phấn

-

Chủ yếu là do phát sinh với các loại đá mẹ và địa hình khác nhau
Đất rừng có chất lượng tốt, các vùng sườn đồi có độ ẩm cao thì chất lượng đất
tốt
Cây ngô, cây lạc, bưởi, cam, nhãn được thụ phấn do ong rừng, chim, gió

Phát tán hạt

-

Một số loại cây rừng được phát tán hạt do chim

Các chức năng cung cấp thức ăn và kiểm soát dịch hại đang bị mất dần

Nguồn: Tham vấn cộng đồng thôn 1 tháng 8/2016
Các xu hướng khí hậu:
1.
2.
3.
4.
5.

2.4.2

Nhiệt độ ngày càng tăng;
Gió Lào có phần giảm;
Mưa ngày càng to gây lũ quét và ngập lụt;
Gió ngày càng to gây đổ nhà cửa hoa màu;
Có những đợt lạnh, rét đậm rét hại xảy ra không theo quy luật và thất thường.

Hệ sinh thái xã hội 2d (vùng chuyển tiếp thung lũng nội địa trồng lúa, màu + trồng cây của hộ gia đình người Kinh)

Các hoạt động sản xuất của hệ sinh thái này là:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trồng lúa: tăng năm 2013 do cải tạo, nhưng đến 2015 có xu hướng giảm vì chuyển sang trồng cỏ cho chăn nuôi,
do bị sâu bệnh, lũ;
Trồng ngô: trồng từ lâu nhưng phát triển mạnh từ năm 2010 và đang tăng: diện tích nhưng tỉ lệ mất mùa cũng
tăng do sâu bệnh, gió, mưa to, gió Lào;
Trồng lạc: trồng từ lâu như ngô, nhưng diện tích giảm do thị trường ít, một phần diện tích chuyển sang trồng ngô
cho chăn nuôi;
Cây ăn quả: chủ yếu trồng ở vườn tạp và bán nhỏ lẻ để mua thức ăn;
Keo: trồng từ năm 2003 và diện tích ngày càng tăng vì dễ bán, ít đầu tư và có thể trồng trên cả đất xấu;
Chăn nuôi: hươu, bò, trâu, lợn, gà;
Các hoạt động thu hái lâm sản: mật ong (tháng 4-6), nứa, mây, dược liệu (Sắn sục, Thiên niên kiện), củi, hoa quả
rừng, măng, rùa, chồn, cau rừng (dùng làm đũa), rau rừng. Củi do trâu bò kéo và dùng để đun trong gia đình chứ
không bán). Nứa: mỗi bó 10 cây nứa dài 4,5m bán được 20.000đ. Sử dụng sức kéo của trâu bò kéo và các dụng cụ
chuyên dụng; hoạt động sinh kế này tuỳ theo thời vụ, nhu cầu thị trường và có khoảng 1/3 thôn tham gia.

Các dịch vụ của hệ sinh thái xã hội vùng chuyển tiếp thung lũng nội địa trồng lúa, màu và các loại cây trồng như thông,
keo, cao su, chè, dưa, cây có múi của hộ gia đình người Kinh.
Bảng 9. Các dịch vụ hệ sinh thái của HSTXH 2d
Các dịch vụ sinh thái

Mô tả

Thức ăn, cá

-

Rau rừng, măng tre (chủ yếu để ăn)
Cá khe, sông suối, cá ruộng (chủ yếu để ăn và ngày càng ít đi)
Lợn, chồn, sóc, chim, ong, mật ong (mật ong thay đổi tuỳ theo năm, có năm nhiều
có năm ít tuỳ thuộc vào môi trường từng năm)

Nước - Nước ngầm

-

Nước sản xuất lấy từ nước sông Sơn, UBND xã hỗ trợ xây dựng một kênh bê tông
phía bên trong lấy từ sông Sơn và dẫn dọc theo tuyến trục đường nhựa chạy dọc
thôn, phục vụ cho sản xuất lúa của các cánh đồng lúa phía nam của thôn (theo bản
đồ hiện trạng)
Nước uống bằng nước giếng khoan, giếng đào (sâu hơn 15m) có thể đào ở mọi chỗ
có nhà ở
Một số loại cây có thân dây lấy từ rừng và vườn rừng, có thể làm dây buộc, chằng
rất tốt
Song, mây, nứa (ngày càng giảm vì có người ở nơi khác đến kiếm)
Dùng để làm vật dụng trong nhà, nhưng hiện nay chủ yếu là bán
Gỗ, củi, nứa (còn tương đối nhiều)
Dược liệu (ngày càng ít đi)
Trẩu, cọ, quế (ngày càng ít, không có thị trường)
Ngày càng cạn kiệt
Cây kê huyết đằng sử dụng làm thuốc

Cây lấy sợi

-

Vật liệu xây dựng

-

Củi và năng lượng sinh học
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Các dịch vụ sinh thái

Mô tả

Vận chuyển

-

Vận chuyển chủ yếu bằng trâu bò và máy nông nghiệp, tỷ lệ ngang nhau

Bảo tồn chất lượng nước

-

Chất lượng nước tốt

Bảo tồn chất lượng không khí

-

Chất lượng không khí tốt, trong lành

Kiểm soát dịch hại
Quay vòng chất thải / giải độc

-

Sâu bệnh: sâu đục thân, cuốn lá, bọ xít; bệnh vẽ bùa, đạo ôn, khô vằn
Nếu có các hệ sinh thái tự nhiên ở gần thì giảm lượng sâu bệnh vì có thiên địch
Rác: các gia đình tự xây hố rác và tự đốt, huỷ rác
Chất thải chăn nuôi dùng bón ruộng và vẫn chưa đủ cho trồng trọt
Ô nhiễm: do phun thuốc trừ sâu

Bảo vệ

-

Các loại thiên địch như ếch nhái ăn sâu bọ, rắn ăn chuột, dơi ăn muỗi
Tuy nhiên các loại này ngày càng ít đi do phun thuốc bảo vệ thực vật, săn bắt

Hình thành đất

-

Thụ phấn

-

Đất tốt: là do phù sa bồi đắp (thường xảy ra ở những vùng bãi ven song thường bị
nước sông dâng cao bị ngập cùng với lượng phù sa lớn làm cho đất được bồi lắng
và phì nhiêu). Tuy nhiên hiện tại đất đã cố định rồi không bồi đắp thêm nữa nên
chất lượng đất thường giữ nguyên hoặc xấu đi. Riêng vùng trồng lúa thì có ngập vài
ngày khi mưa lớn và có nhiều nước trên đồi chảy về và có hiện tượng bồi đắp một
chút phù sa nhưng cũng bị rửa trôi mạnh.
Vùng trồng màu nếu bị lũ quét thì sẽ bị mất hết đất màu và trơ sỏi đá ra, không
canh tác được.
Cây ngô, cây lúa, cây lạc, bưởi, cam, nhãn được thụ phấn do ong rừng, chim, gió

Phát tán hạt

-

Một số loại cây rừng được phát tán hạt do chim

-

Các chức năng cung cấp thức ăn và kiểm soát dịch hại đang bị mất dần

Nguồn: Tham vấn cộng đồng Thôn 1 tháng 8/2016
Các xu hướng khí hậu:
1.
2.
3.
4.
5.
2.5

Nhiệt độ ngày càng tăng;
Gió Lào có phần giảm;
Mưa ngày càng to gây lũ quét và ngập lụt;
Gió ngày càng to gây đổ nhà cửa hoa màu;
Có những đợt lạnh, rét đậm rét hại xảy ra vào mùa đông không theo quy luật và thất thường.
ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU

2.5.1 Các hình thái khí hậu và các mối đe dọa
Thôn 1 và xã Sơn Hồng nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, mưa theo mùa. Khu vực này còn chịu ảnh
hưởng khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam với đặc trưng của khí hậu nhiệt đới với mùa hè nóng ẩm của
miền Nam có mùa đông giá lạnh của miền Bắc.
Xét về chế độ mưa thì khí hậu ở Sơn Hồng có thể chia làm hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa tập trung
từ tháng 8 tới tháng 11 với lượng mưa trung bình trên 1.500mm. Mùa mưa cũng thường có gió bão kèm theo mưa lớn
và cũng là mùa ngập lụt, lũ ống lũ quét thường xảy ra. Mùa khô tập trung vào tháng 4 đến tháng 7, ảnh hưởng của
nhiều đợt gió phơn Tây Nam thổi từ Lào nên còn gọi là gió Lào với đặc trưng khô và nóng. Vào mùa khô, trời nắng gắt,
lượng bốc hơi lớn, và lượng mưa nhìn chung là thấp với khoảng 12% tổng lượng mưa cả năm.
Xét về chế độ nhiệt thì có thể chia khí hậu xã Sơn Hồng thành hai mùa là mùa nóng và mùa lạnh. Theo số liệu của Trạm
Khí tượng Thủy văn Hương Sơn thì nhiệt độ trung bình hằng năm của xã khoảng 25oC, tháng cao nhất là 31,7oC, tháng
12 nhiệt độ tối thấp trung bình là 8oC. Độ ẩm không khí hàng năm thường trên 70%. Mùa nóng từ tháng 4 đến tháng
10, nhiệt độ có thể lên tới hơn 40oC. Mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, với ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc
kéo theo gió lạnh và mưa phùn, nhiệt độ có khi xuống dưới 7oC.
Bảng 10. Tổng hợp các yếu tố khí hậu theo mùa khí tượng - Thôn 1, Sơn Hồng

T3 - T5

Lượng mưa
trung bình
(mm)
306

Nhiệt độ tối cao
trung bình
(oC)
32,0

Số ngày
khô hạn
(TB) (ngày)
40

Số ngày nóng >
35 độ (TB)
(ngày)
33

Lượng mưa ngày
cực đại (TB)
(mm/ngày)
59

T6 - T8

517

34,6

49

50

86

T9 - T11

1025

26,1

31

2

169

T12 - T2

120

21,7

35

3

21

Cả năm

1968

28,6

155

89

169

Khoảng thời
gian

Nguồn: Số liệu cơ sở của kịch bản BĐKH và nước biển dâng - Bộ TN&MT, 2012
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2.5.2 Tổng hợp các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
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 diện tích canh tác gần khe suối. Gió
mùa Tây Nam khô nóng gây khô hạn giai đoạn nửa đầu hàng năm.
Bảng 11. Các hình thái khí hậu và thiên tai đã từng xảy ra trên địa bàn Thôn 1
Tháng (dương lịch)

Thiên tai

1

2

Hạn hán:
▪
▪

▪

6

7

8

x

x

x

x

9

10

11

x

x

x

x

x

x

12

Gió cấp 5 cấp 6

Rét đậm, rét hại:
▪
▪
▪

5

Lượng mưa tập trung vào một số cơn
mưa lớn, tháng 9 - 11
Ảnh hưởng sau bão/ áp thấp nhiệt đới

Bão, lốc:
▪

4

Lượng mưa thấp; nhiệt độ cao
Lượng bốc hơi cao; gió Lào khô và nóng

Lũ lụt:
▪

3

x

x

Nhiệt độ thấp
Gió mùa đông bắc
Đai cao địa hình (60m) và địa hình lòng chảo

Nguồn dữ liệu: Họp nhóm Thôn 1 và tham vấn các bên liên quan xã Sơn Hồng, 8/2016
▪

▪

Mặc dù Thôn 1 nằm ở đai địa hình không cao (60m) nhưng nằm trong thung lũng với xung quanh là các dãy núi
cao nên nhiệt độ cũng xuống rất thấp trong mùa lạnh. Các đợt rét đậm, rét hại đã xảy ra trên địa bàn Thôn 1 nói
riêng và xã Sơn Hồng nói chung, gây ảnh hưởng đến chăn nuôi gia súc trâu, bò, hươu (làm một số cá thể bị chết
rét, hoặc gây ra bệnh tụ huyết trùng). Người dân cho biết, trong quá khứ đã xảy ra các đợt rét đậm rét hại, vào đầu
những năm 1988, 2008-2009, đặc biệt mùa đông xuân 2008-2009 với nhiệt độ xuống thấp nhất trong vòng 40
năm qua.
Hạn hán luôn luôn là nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng tới các nguồn sinh kế của nhân dân thôn 1.

▪

Mưa lớn và kéo dài vào mùa mưa gây xói mòn rửa trôi đất đai, gây lũ lụt ở các vùng thấp ven sông suối. Lũ lụt ảnh
hưởng nghiêm trọng đến giao thông của Thôn 1 (đã làm trôi mặt cầu và làm hỏng cầu trên đường chính đi vào
Thôn 1), vì thế xe cơ giới phải đi qua một cái ngầm. Khi mưa lớn, lũ lụt xảy ra thì các phương tiện phải chờ đợi
đến khi nước rút mới qua lại được.

▪

Hiện tượng thời tiết bão, lốc không xảy ra hàng năm, nhưng một khi bão xảy ra thường xảy ra mưa lớn sau bão.
Vào các năm 2010 và 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.

▪

Thôn 1 chịu ảnh hưởng các hiện tượng thiên tai như bão, lụt, rét. Điển hình như bão năm 2009 làm trôi cầu nên
giao thông bị đình trệ, bão cũng làm gãy cây ngô trên diện rộng (50%). Lũ lụt hàng năm ảnh hưởng đến lúa vụ Hè
Thu (40% diện tích lúa), ngô (70% diện tích ngô năm 2013). Rét năm 2012 gây ra dịch lở mồm long móng, tụ
huyết trùng, có khoảng 15 trâu bò trong thôn bị chết.

Hình 10. Nước lũ làm hư hỏng và trôi mặt cầu đi
vào thôn 1, xã Sơn Hồng

Hình 11. Lũ ngày 12/9/2016 làm trôi cầu và cô lập
Thôn 1, xã Sơn Hồng
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3.

ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

3.1

CÁC DỰ BÁO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Để dự báo BĐKH cho Thôn 1, các dữ liệu trong kịch bản BĐKH và nước biển dâng của Bộ TNMT (2012) đã được chi
tiết hoá, tính toán và trích xuất cho xã Sơn Hồng. Theo kịch bản này, xã Sơn Hồng và tỉnh Hà Tĩnh sẽ chịu ảnh hưởng
lớn của biến đổi khí hậu vào những năm 2030, 2050 và 2100 thông qua các chỉ tiêu BĐKH như nhiệt độ tối cao trung
bình, lượng mưa trung bình, số ngày nắng nóng trên 35oC, số ngày khô hạn.

3.1.1

Dự báo về thay đổi lượng mưa

Theo kịch bản BĐKH lượng mưa của xã Sơn Hồng được dự báo thay đổi với các chỉ tiêu theo bảng sau:
Bảng 12. Lượng mưa (LM) xã Sơn Hồng - thay đổi theo kịch bản BĐKH

Chỉ tiêu

Lượng
mưa
(mm)

Khoảng
thời gian

LM hiện
tại

Thay đổi
LM năm
2030 (%)

LM năm
2030

LM năm
2050

Thay đổi
LM năm
2050 (%)

Thay đổi
LM năm
2100 (%)

LM năm
2100

T3 - T5

306

301

-1,6

297

-2,9

289

-5,6

T6 - T8

517

531

2,7

543

5,0

565

9,3

T9 - T11

1025

1047

2,2

1065

3,9

1101

7,4

T12 - T2

120

121

1,2

123

2,5

125

4,2

Cả năm

1968

2001

1,7

2027

3,0

2081

5,7

Nguồn dữ liệu: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Bộ TN&MT, 2012
Trong tương lai, do tình hình biến đổi khí hậu mặc dù tổng lượng mưa trung bình của xã Sơn Hồng tăng lên theo kịch
bản biến đổi khí hậu (1,7% năm 2030, 3% năm 2050 và 5,7% năm 2100) nhưng khi xét theo mùa, ta thấy lượng mưa
tăng lên vào mùa mưa (tháng 9 - tháng 11 tăng 7,4% năm 2100) và giảm đi vào mùa khô (tháng 3 đến tháng 5, lượng
mưa giảm 5,6% năm 2100).

3.1.2

Dự báo về thay đổi nhiệt độ

Theo số liệu chi tiết hoá kịch bản BĐKH thì yếu tố nhiệt độ tối cao trung bình ở xã Sơn Hồng được dự báo sẽ biến đổi
theo bảng sau.
Bảng 13. Nhiệt độ tối cao trung bình (NĐTCTB) xã Sơn Hồng - thay đổi theo kịch bản BĐKH

Chỉ tiêu

Nhiệt độ trung
bình tối cao
theo mùa (oC)

Khoảng
thời gian

NĐTCTB
Hiện tại
(oC)

NĐTCTB
năm 2030
(oC)

Thay đổi
NĐTCTB
2030 (oC)

NĐTCTB
năm 2050
(oC)

Thay đổi
NĐTCTB
2050 (oC)

NĐTCTB
năm 2100
(oC)

Thay đổi
NĐTCTB
2100
(oC)

T3 - T5

32,0

32,8

0,8

33,4

1,4

34,8

2,8

T6 - T8

34,6

35,3

0,7

35,9

1,3

37,1

2,5

T9 - T11

26,1

26,9

0,8

27,5

1,4

28,7

2,6

T12 - T2

21,7

22,5

0,8

23,2

1,5

24,5

TB năm

28,6

29,4

0,8

30,0

1,4

31,3

2,8
2,7

Nguồn dữ liệu: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Bộ TN&MT, 2012
Trong tương lai, do biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiệt độ tối cao trung bình của xã Sơn Hồng tăng lên (0,8oC năm 2030,
1,4oC năm 2050 và 2,7oC năm 2100). Theo kịch bản BĐKH, nhiệt độ cả bốn mùa đều gia tăng. Nhiệt độ gia tăng kết hợp
với xu thế lượng mưa giảm trong mùa khô cùng với sự hoạt động của gió Lào gây ra nguy cơ hạn hán thường xuyên,
kéo dài hơn vào mùa khô.
Theo kịch bản BĐKH, xã Sơn Hồng và tỉnh Hà Tĩnh cũng 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 giảm số ngày lạnh.
Nhưng những đợt lạnh sẽ xảy ra thất thường hơn, khó dự đoán hơn, không theo quy luật và đôi khi nhiệt độ xuống
thấp hơn và kéo dài hơn. Vì vậy nguy cơ rét đậm rét hại vẫn xảy ra.

3.1.3

Dự báo về thay đổi một số chỉ tiêu khác

Ngoài các yếu tố và lượng mưa và nhiệt độ đã được chi tiết 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.
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Bảng 14. Các chỉ tiêu biến đổi khí hậu khác của xã Sơn Hồng- thay đổi theo kịch bản BĐKH

Chỉ tiêu

Mùa

Số ngày khô hạn
(ngày)

Vào năm
2030

Thay đổi
năm 2030

Vào năm
2050

Thay đổi
năm 2050

Vào năm
2100

Thay đổi
năm 2100

T3-T5

40

46

6

45

5

44

4

T6-T8

49

51

1

53

3

55

5

T9-T11

31

35

4

36

5

35

4

T12-T2

Số ngày nóng
>35oC (ngày)

Hiện trạng

35

36

1

41

6

40

5

Tổng

155

168

12

174

19

174

18

T3-T5

33

47

14

49

16

52

19

T6-T8

50

61

11

59

9

58

7

T9-T11

2

5

3

9

7

12

10

T12-T2

3

3

0

6

4

7

4

89

116

27

123

34

128

39

Tổng

Nguồn dữ liệu: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Bộ TNMT (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 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.
Xã Sơn Hồng nằm ở vùng cao, địa hình lòng chảo và xa biển nên ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão là không lớn. 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. Tần suất và quy luật của các cơn bão cũng thay đổi. Thông thường mùa mưa
bão ở Hà Tĩnh là từ tháng 9 đến tháng 11 và thường thì các cơn bão số 7, 8, 9 mới đổ bộ hoặc ảnh hưởng tới Hà Tĩnh.
Thế nhưng, gần đây, xu hướng bão có sự thay đổi rõ rệt. Khoảng thời gian có khả năng xảy ra bão mở rộng từ tháng 8
đến tháng 12 và ngay từ cơn bão số 1 đã có thể ảnh hưởng đến Hà Tĩnh.
3.2

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

3.2.1

Đánh giá tác động biến đổi khí hậu tới trồng trọt
Bảng 15. Lịch sử và minh chứng về thiên tai và BĐKH cùng sự phát triển của thôn 1

Năm
1968
1969
1971
1972
1977
1989

1990
1995
1998
2000
2001
2002
2003
2006
2012
2013
2014
2015
2016

Sự kiện
Bắt đầu có dân (dân từ phố châu đi xây dựng kinh tế mới (19 hộ), đội 1 Hồng Phố
Đội 1 của HTX Hồng Bằng
Lụt to làm trôi rất nhiều tài sản
Vẫn là đội 1 nhưng thuộc HTX Tây Hồng (Nhập nhiều HTX thành một)
Đội 1 HTX Hồng Sơn, xã Sơn Hồng
Lâm trường Hương Sơn giải thể, ảnh hưởng mạnh đến đời sống nhân dân vì đường hỏng, trạm xá không
có thuốc, đời sống khó khăn, con em bỏ học, trên 10 hộ bỏ về quê, sốt rét ác tính nhiều, chợ không họp,
không có lương thực
Thiên tai thì có lụt tiểu mãn gây lở đất nhiều ở đầu thôn và trôi lạc
Thành lập xóm 1
Giảm đa dạng sinh học, thú rừng ít xuất hiện, tài nguyên rừng cạn kiệt nhanh
Có điện lưới và thôn bắt đầu nuôi hươu
Gỗ cạn kiệt gần hết
Nhà nước xây mương bê tông dẫn nước tưới cho ruộng của xã và thôn; làm đường nhựa, quy hoạch đồng
ruộng
Lụt lớn làm hỏng mương thuỷ lợi
Giao rừng, bắt đầu trồng keo, giao vườn đồi
Ruộng đất ổn định
Bắt đầu xây dựng nông thôn mới, lụt trôi cầu sắt => giao thông bị ảnh hưởng đến bây giờ
Thành lập thôn 1, triển khai mạnh nông thôn mới, có lụt nhưng nhỏ, bão có ảnh hưởng
Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư (2/3 số hộ), đất nông nghiệp (mới cấp được 2/3 số hộ) và
rừng (2/3 số hộ)
Hạn đầu hè tháng 3 - tháng 6, ảnh hưởng đến màu, ngô chết (50% diện tích)
Sản phẩm nông nghiệp khó bán
Lên rừng chặt nứa, mây, hạt mây, mật ong nhưng những sản phẩm này ngày càng hiếm, giá lại không
tăng

Nguồn dữ liệu: Kết quả tham vấn cộng đồng Thôn 1 - xã Sơn Hồng 8/2016
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Những ghi chép lâu nhất có thể nhớ lại được ở thôn 1 là bắt đầu từ năm 1968. Không có thông tin trước 1968. Thôn
được thành lập từ năm 1968 với tên gọi là đội 1 Hồng Phố, bao gồm toàn bộ những người đến từ thị trấn phố Châu lên
xây dựng vùng kinh tế mới, sau đó được đổi thành các tên khác nhau như đội 1 HTX Hồng Thắng năm 1969, đội 1 HTX
Tây Hồng năm 1972, đội 1 HTX Hồng Sơn năm 1977, xóm 1 năm 1990, và thôn 1 từ năm 2013 đến giờ.
Trong thời gian dài, Thôn 1 đã trải qua rất nhiều biến cố và tác động của thiên tai. Đó là trận lụt to vào năm 1971 làm
trôi rất nhiều tài sản; lũ tiểu mãn vào năm 1979 gây lở đất nhiều ở đầu thôn và trôi nhiều hoa màu như ngô, lạc. Lụt
lớn năm 2002 làm hỏng mương thuỷ lợi và trận lụt lịch sử làm trôi cầu sắt duy nhất của thôn làm cho giao thông bị
ảnh hưởng đến bây giờ. Đến năm 2013 tiếp tục bị lụt nhưng ảnh hưởng nhỏ hơn, tuy nhiên bão lại to bất thường gây
thiệt hại rất nhiều về hoa màu và nhà cửa.
Một sự kiện rất quan trọng ảnh hưởng thay đổi toàn bộ sinh kế của người dân là có điện lưới vào năm 1998 và năm
2002 thì được nhà nước xây kênh thủy lợi, lấy nước từ sông Sơn, cung cấp cho toàn bộ vùng trồng lúa của thôn, ổn
định diện tích trồng cây lương thực, và giảm phá rừng. Nghề chăn nuôi, đặc biệt là nuôi hươu phát triển làm thay đổi
cơ cấu kinh tế của người dân.

Hình 12. Lịch thời vụ của lúa Xuân, lúa Hè Thu, ngô và lạc của thôn 1, Sơn Hồng
Các hoạt động trồng trọt được mô tả ở lịch thời vụ và trước đó cũng đã biểu diễn hết các thiên tai và thời tiết bất
thường theo thời gian trong năm (hình 12). Từ đó các hoạt động canh tác theo thời vụ luôn được đối chiếu với thời
gian bị thiên tai như hạn hán, bão, lũ lụt, rét đậm rét hại.
Bảng 16. Các tác động của thiên tai, BĐKH đến sản xuất trồng trọt
Sự kiện

Tác động

Nhiệt độ tăng
lên
Hạn hán

- Xảy ra trong thời gian ngắn vào tháng 4-6 cùng với hạn hán mùa hè, ảnh hưởng
đến lúa trổ bông, hoa màu, cây ăn quả và giảm năng suất cây trồng do tỉ lệ lép cao
- Cây ngô và lạc không mọc được (không dự báo được thời tiết và phụ thuộc lịch
thời vụ của huyện)
- Lạc không có củ, ngô cháy
- Giảm năng suất ngô, lạc (ngô không thụ phấn), giảm 30-100%
- Giếng đào trên đồi bị cạn (30%)
- Kèm theo tăng nhiệt độ sẽ gây ốm đau ở người và bệnh dịch ở gia súc gia cầm
- Mất lúa Hè Thu (30-60%)
- Nhà cửa bị bay mái (mái fibro) (5-7 nhà)
- Ngô Hè Thu bị đổ (hầu hết)
- Cây ăn quả bị gãy đổ 50-100%
- Đổ cột điện gây mất điện
- Học sinh phải nghỉ học thường xuyên nếu có mưa rào 3 tiếng liên tục
- Lúa (30-80%), ngô, lạc (30-70%) bị chết rét phải gieo lại
- Dịch bệnh phát triển ở người như cảm, tiêu chảy (50%), hô hấp (>50%)

Bão, lũ lụt

Rét

Mức tác động
Trung bình
(2)
Trung bình
(3)

Trung bình
(3)

Cao (4)

Nguồn dữ liệu: Kết quả tham vấn cộng đồng Thôn 1 - xã Sơn Hồng 8/2016
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Hầu hết các thành viên trong nhóm thảo luận đều thống nhất đưa ra các thiên tai chính gây ra thiệt hại cho sản xuất
của thôn là hạn hán, bão, lũ lụt và rét đậm rét hại. Với hạn hán thì chỉ giảm năng suất nhưng không nhiều. Bão lũ cũng
có tác động nhưng vì thôn 1 là thôn đầu nguồn nên không bị tác động nhiều lắm, chủ yếu trôi một ít hoa màu. Nhưng
tác động của rét thì tương đối lớn, có thể gây chết hàng loạt lúa đông xuân, làm chậm lại mùa vụ gieo trồng của ngô và
lạc và các loại cây lâu năm khác.
Quan sát và so sánh về trục thời gian từ năm 1968 đến nay, các thành viên lớn tuổi đều đưa ra nhận xét diễn biến thời
tiết có sự thay đổi đáng kể. Hiện tượng hạn hán vào đầu vụ hè thu trước kia nhiều năm mới lặp lại 1 lần nhưng những
năm gần đây tần suất lặp lại nhiều hơn, mức độ gây hại nhiều hơn, có khi lên đến 50% diện tích lúa hè thu. Trước kia
hàng năm đều có rét và rét đều hơn nhưng hiện nay thời tiết mùa đông bất thường, có năm ấm năm rét. Năm ấm thì
quá ấm làm cho cây trồng giảm năng suất do bị rút ngắn thời gian sinh trưởng, năm rét thì bị rét đậm rét hại và chết
nhiều gia súc, lúa và mạ vụ đông xuân. Trước đây hầu như không có hạn và lúc nào cũng có nước khe nhưng ngày nay
thường xuyên bị hạn và kiệt nguồn nước. Lũ quyét cũng xuất hiện với cường độ lớn hơn trước đây nhiều vì khả năng
giữ nước của rừng kém hơn do độ dày thực bị mỏng hơn, đất đai bị chai cứng hơn.

3.2.2

Đánh giá tác động biến đổi khí hậu tới chăn nuôi
Bảng 17. Các tác động của thiên tai, BĐKH đến sản xuất chăn nuôi (theo âm lịch)

STT

Yếu tố thiên tai và BĐKH

1

Nóng hơn trong mùa nóng

Bệnh dịch gia tăng
Sinh trưởng phát triển kém hơn
Nguồn thức ăn khan hiếm
Vì hươu nhạy cảm với nhiệt độ tăng (bị cảm, bị bệnh)
 Giải pháp che chắn chuồng trại: ấm về mùa
đông, thoáng mát về mùa hè

Cao

▪
▪
▪

Bệnh dịch gia tăng
Mất nước sản xuất
Nguồn thức ăn, cỏ khô khan hiếm
 Giải pháp dự trũ thức ăn, cỏ

Cao

(tháng 7-8-9)

▪
▪
▪

Thức ăn khan hiếm do ngập úng
Trôi gia súc do lũ (5-7 con)
Cần công chăm sóc nhiều hơn
 Trồng cây lấy lá xung quanh vườn (VD: chuối
lấy thân, lá, quả)

Bão, giông, lốc

▪

Thức ăn của vật nuôi bị ảnh hưởng
 Kiên cố chuồng trại

Thấp

▪
▪
▪
▪

Gia súc gia cầm chậm lớn
Xuất hiện các bệnh lạ
Gia súc gia cầm chết rét, thiệt hại nặng nề
Gia súc bị chết, bệnh (chủ yếu trâu, bò, gà) do thả
ngoài rừng (15-20 con)

Cao

▪
▪

Hươu: Giá cả giảm, đàn có xu hướng giảm
Gia súc khác: Giá cả giảm, đàn tăng, chất lượng đàn
phát triển

Hạn hán
(tháng 4-5-6)

3

4

Mưa nhiều gây lũ lụt

(tháng 7-8-9)
5

Đánh giá

▪
▪
▪
▪

(tháng 4-5-6)

2

Tác động

Rét đậm rét hại
(tháng 11-12-1)

(4)

(4)

Trung bình
(3)

(2)

(4)

Yếu tố phi BĐKH
1

Xu hướng phát triển

Nguồn dữ liệu: Kết quả tham vấn cộng đồng Thôn 1 - xã Sơn Hồng 8/2016
3.3

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 13. 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.
Áp dụng sơ đồ năng lực thích ứng, phân tích cụ thể các yếu tố khả năng thích ứng như sau.
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3.3.1.

Các thể chế địa phương và năng lực tổ chức
Hình 13. Vai trò của các tổ chức và hiệu quả trợ giúp của họ cho người dân thôn 1

UBND
xã

- Bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ của dân
- Chứng nhận giấy tờ
- Đảm bảo an ninh
- Thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước
- Quản lý các nguồn lợi
- Phê duyệt hồ sơ, giấy tờ

Ngân hàng Nông
Nghiệp và Phát
triển nông thôn

- Cho vay vốn (không phân biệt) trong độ
tuổi dưới 60
- Phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất

5

- Triển khai chủ trương chính sách
- Phát triển kinh tế của thôn
- Đảm bảo an ninh
- Phê đơn từ, hồ sơ của dân

THÔN I
Ban chỉ
huy thôn

- Vận động đoàn viên vệ sinh môi trường
- Phát triển văn hoá thể thao và các phong trào khác
- Vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách
- Vận động, giáo dục con cháu
- Tiêm phòng, vận động phòng bệnh, vệ sinh môi
trường

3

1

Cho người nghèo và sinh viên vay (16
hộ nghèo)

- Vận động chị em thực hiện chủ
trương, chính sách của Nhà nước
- Bảo vệ môi trường
- Kế hoạch hoá gia đình
- Nuôi con khỏe, dạy con ngoan
- Tín dụng của thôn, phát triển chăn
nuôi

2
- Chỉ đạo người dân sản
xuất
- Cầu nối dân với hội nông
dân xã, huyện
- Tham gia các chương
trình chỉ đạo sản xuất, xây
dựng nông thôn mới

4

- Tuyên truyền, tập huấn, chuyển
giao tiến bộ kỹ thuật
- Kết hợp với khuyến nông huyện
giúp nông dân

Ghi chú
1 - Hội phụ nữ xã
2 - Hội nông dân xã
3 - Hội thanh niên, hội cựu
chiến binh, cán bộ y tế
4 - Cán bộ trung tâm khuyến
nông
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Điểm mạnh: Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho trồng trọt và chăn nuôi, nhận thức của người dân tốt, sẵn sàng đầu tư để
ứng phó.
Điểm yếu: Nhiều tổ chức chưa thực sự phát huy chức năng nhiệm vụ của mình trong việc giúp thôn 1 ứng phó. Đa số
vẫn là ngân hàng vừa tạo điều kiện phát triển vừa là mối lợi về kinh tế.
Xét về tầm quan trọng và mối quan hệ của các tổ chức được thể hiện trong hình 13 ta thấy hiện tại Ban chỉ huy thôn
đóng vai trò quan trọng nhất cả về mức độ gần gũi và trợ giúp. Thực tế thì ở mọi địa phương, Ban chỉ huy thôn cũng
phải là đơn vị giúp người dân và đưa kinh tế xã hội của thôn phát triển đi lên. Tiếp đến là hội nông dân và hội phụ nữ
của thôn. Người quản lý của hai tổ chức xã hội này cũng xuất phát là những nông dân nên họ có mối liên hệ hàng ngày
và thấu hiểu mọi tâm tư nguyện vọng của người dân để nói lên tiếng nói của thôn, kêu gọi bên trên và bên ngoài giúp
đỡ, đồng thời tổ chức các phong trào tương trợ lẫn nhau. Trong trường hợp này thì vai trò của hai ngân hàng (Ngân
hàng NN&PTNT và Ngân hàng Chính sách) chưa thể hiện được sự gần gũi và mức độ trợ giúp cho người dân. Có thể
các thủ tục còn rườm rà hoặc mức độ hạn chế về tiền vay làm cho người dân chưa thực sự thoả mãn, đặc biệt sự hạn
chế các đối tượng của ngân hàng Chính sách và hạn chế mức vay. Thế chấp của ngân hàng là những rào cản hoặc sự
ngăn cách giữa ngân hàng và nông dân. Cũng một phần vì vấn đề thị trường nông lâm sản chưa được mở rộng nên việc
mở rộng sản xuất cũng chưa thực sự trở thành mối quan tâm hàng đầu, vì vậy người dân còn thờ ơ với ngân hàng.
Ngoài ra, khuyến nông của huyện chưa thực sự sâu sát và đồng hành cùng với người dân địa phương. Khuyến nông
hàng năm có tổ chức một số buổi tập huấn về kĩ thuật gieo trồng, chăn nuôi nhưng hình thức tổ chức chưa thực sự kích
thích sự ham muốn của người dân. Và đặc biệt là nông dân đánh giá thấp sự quan tâm của khuyến nông đến sự phát
triển của thôn mà đáng ra khuyến nông phải là người bạn thực sự giúp cho nông dân phát triển kinh tế xã hội của
mình. Hơn nữa, việc giúp người dân về kĩ thuật trở nên thứ yếu vì người dân ở đây có thể học hỏi và tiếp thu kĩ thuật
nhanh trong khi họ cần có kiến thức về sự phát triển theo chuỗi, cần thì trường tiêu thụ sản phẩm để tăng cường sản
xuất. Nếu không sản xuất vẫn chỉ cầm chừng.

3.3.2.

Kiến thức, năng lực của cán bộ và người dân địa phương
Bảng 18. Các hoạt động ứng phó với tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu

Hiện
tượng
Nóng

Tác động

Ứng phó

- Hươu bị cảm

- Cho hươu ở nơi thoáng mát
- Dấp nước lạnh lên đầu hươu
- Làm chuồng đảm bảo thoáng mát cho hươu
- Cho hươu uống nước lã có pha muối loãng

Hạn
hán

- Cây ngô và lạc không mọc được (không dự báo được
thời tiết và phụ thuộc lịch thời vụ của huyện)
- Lạc không có củ, ngô cháy
- Giảm năng suất ngô, lạc (ngô không thụ phấn được),
giảm 30-100%
- Giếng đào trên đồi bị cạn (30%)
- Kèm tăng nhiệt độ gây ốm đau ở người và bệnh dịch
ở gia súc gia cầm

- Trồng lại ngô, lạc
- Không có kinh nghiệm dự báo và điều chỉnh thời vụ
- Đào, khoan giếng sâu hơn hoặc xin nước chỗ khác để
sinh hoạt
- Mời thú ý tiêm phòng 2 năm 1 lần
- Lên rừng kiếm thêm thức ăn cho gia súc
- Chặt chuối rừng, ngô non cho vật nuôi
- Mua thêm thức ăn bổ sung

Bão,
lũ lụt

- Mất lúa hè thu (30-60%)
- Nhà cửa bị bay mái (fibro) (5-7 nhà)
- Ngô hè thu bị đổ (hầu hết)
- Cây ăn quả bị gãy đổ 50-100%
- Đổ cột điện gây mất điện
- Trôi gia súc do lũ (5-7 con) (1971, 2012)
- Học sinh phải nghỉ học thường xuyên nếu có mưa rào
3 tiếng liên tục

- Phải dặm lại lúa nếu mới cấy và thu hoạch lúa còn non vì
nếu chờ chín sẽ giảm năng suất
- Chuẩn bị chống bão như chặt bớt cành cây, chằng chống
nhà cửa
- Tỉa bớt lá, chống đổ cho chuối đang có buồng
- Học sinh phải nghỉ học hoặc phải ở trọ nếu đang học ở
trường

Rét

- Quy luật bất thường, không dự báo được
- Gia súc bị chết, bệnh (chủ yếu trâu, bò, gà) do thả
ngoài rừng (15-20 con/2008, 2013)
- Dịch bệnh phát triển ở người như cảm, đi ngoài
(50%), hô hấp (>50%)
- Lúa (30-80%), ngô, lạc (30-70%) bị chết rét phải
gieo lại

- Chỉ 1 phần nhờ kinh nghiệm nhìn vào các cây chỉ thị,
nhưng độ chính xác giảm nhiều
- Cho trâu bò uống nước ấm, nước muối
- Cho ăn no và bổ sung thêm thức ăn tinh bột
- Che kín chuồng trại, nhốt trong chuồng trong những
ngày nhiệt độ thấp
- Tiêm phòng, sưởi ấm bằng đốt củi
- Cấy lại lúa và trồng lại ngô, lạc

Nguồn dữ liệu: Kết quả thảo luận cộng đồng Thôn 1 - xã Sơn Hồng 8/2016
Điểm mạnh: Nhận thức về BĐKH của người dân thôn 1 cao, người dân đã nghe về BĐKH qua ti vi và 90% làm theo các
hướng dẫn về phòng chống thiên tai.
Điểm yếu: Còn nhiều hoạt động mà người dân chưa biết, ví dụ chưa biết nhiều về các biện pháp ứng phó với BĐKH
trong trường hợp nóng lên, hạn hán và rét đậm rét hại. Đặc biệt rét đậm rét hại có thể gây thất thoát rất lớn về tài sản
do gia súc chết hàng loạt.
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3.3.3.

Những sáng kiến, kinh nghiệm ứng phó
Bảng 19. Những sáng kiến và kinh nghiệm ứng phó của người dân trong thôn

Hiện
tượng

Tác động

Ứng phó

Nóng lên

Bệnh dịch gia súc gia cầm

Che chắn, cho uống nước

Hạn hán

- Cây ngô và lạc không
mọc được (không dự báo
được thời tiết và phụ
thuộc lịch thời vụ của
huyện)

- Trồng lại ngô, lạc

- Lạc không có củ, ngô
cháy

Bão, lũ lụt

Đào, khoan giếng sâu hơn
hoặc xin nước chỗ khác để
sinh hoạt

- Giếng đào trên đồi bị
cạn (30%)

Lên rừng kiếm thêm thức ăn
cho gia súc

- Tăng nhiệt độ gây ốm
đau ở người và bệnh dịch
ở gia súc gia cầm

Chặt chuối rừng, ngô non cho
động vật

- Mất lúa hè thu (3060%)

- Tự mày mò

Thành công 90%

- Kinh nghiệm cha ông
truyền lại

Chỉ đáp ứng được 20%
lượng thức ăn thiếu hụt

Mua thêm thức ăn bổ sung

Mua rơm, ngô

Chỉ đáp ứng được 10%
vì không có tiền

- Phải dặm lại lúa nếu mới
cấy và thu hoạch lúa còn non
vì nếu chờ chín sẽ giảm năng
suất

- Thực hiện khuyến cáo
"xanh nhà hơn già đồng"

Có thể được 30%

- Ngô hè thu bị đổ (hầu
hết)

- Chuẩn bị chống bão như
chặt cành cây, chằng chống
nhà cửa

- Cây ăn quả bị gãy đổ 50100%

- Tỉa bớt lá, chống đổ cho
chuối đang có buồng

- Đổ cột điện gây mất
điện

- Học sinh phải nghỉ học hoặc
phải ở trọ nếu đang học ở
trường

- Xã, huyện chỉ đạo nếu 80%
lúa chín thì có thể gặt được,
tuỳ thuộc dự báo thời tiết

Nếu bão nhẹ < cấp 6
thì giảm 100% thiệt
hại. Nếu bão > cấp 8 thì
không có hiệu quả

- Việc dặm lại thì thường vụ
nào cũng làm vì gieo thẳng,
nếu có bão lũ thì càng phải
làm nhiều hơn. Nếu không
thì không đủ mật độ, giảm
năng suất
- Có loa của xã cảnh báo và
hướng dẫn
- Người dân ý thức được

- Gia súc bị chết, bệnh
(chủ yếu trâu, bò, gà) do
thả ngoài rừng (15-20
con/năm 2008)

Cho trâu bò uống nước ấm,
nước muối

- Dịch bệnh phát triển ở
người như cảm, đi ngoài
(50%),
hô
hấp
(>50%)/đợt rét 38 ngày
năm 2008

Cho ăn no và bổ sung thêm
thức ăn tinh bột

- Lúa (30-80%), ngô, lạc
(30-70%)/đợt rét năm
2008, 2013 bị chết rét
phải gieo trồng lại

Thành công 20%

Tuỳ thời gian mà đáp ứng

- Học sinh phải nghỉ học
thường xuyên nếu có
mưa rào 3 tiếng liên tục
Rét

Kinh nghiệm từ con người

- Hỏi thợ khoan giếng
Mời thú ý tiêm phòng 2 năm
1 lần

- Trôi gia súc do lũ (5-7
con)

Khả năng thành công

- Không có kinh nghiệm dự
báo và điều chỉnh thời vụ

- Giảm năng suất ngô, lạc
(ngô không thụ phấn
được), giảm 30-100%

- Nhà cửa bị bay mái
(fibro) (5-7 nhà, 1971)

Kinh nghiệm ứng phó từ đâu

- UBND xã & thú y thông
báo hướng dẫn

Đảm bảo 100%

- Người dân có chuẩn bị
trước

Che kín chuồng trại, nhốt
trong chuồng trong những
ngày nhiệt độ thấp

- Thú y phổ biến
- Người dân ý thức được

Tiêm phòng, sưởi ấm bằng
đốt củi
Cấy lại lúa, trồng lại ngô, lạc

Nguồn: Kết quả thảo luận cộng đồng Thôn 1 - xã Sơn Hồng 8/2016
Điểm mạnh: Điểm mạnh ở đây là người dân rất chủ động trong thích ứng với BĐKH trong chăn nuôi, vì chăn nuôi là
hoạt động sản xuất thế mạnh nên người dân quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn, thậm chí còn có nhiều người trong thôn
đã có bằng thú y. Người dân có ý thức cao và có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai, bão lũ như chằng
chống nhà cửa, cây cối, bảo vệ cây ăn quả, tránh lũ cho con em đến trường.
Điểm yếu: Điểm yếu ở đây là nguồn thông tin nghèo nàn (có thể do giao thông khó khăn). Trong trồng trọt thì có ít các
biện pháp thích ứng, đặc biệt chống rét cho lúa màu trong vụ xuân, thường áp dụng biện pháp gieo lại. Trong chăn
nuôi thì mặc dù có một số biện pháp phòng tránh nhưng nếu rét đậm thì gia súc vẫn bị chết và gây thiệt hại lớn cho
nông dân.
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3.3

ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG

3.4.1. Đánh giá tổn thương sinh kế trồng trọt
Bảng 20. Đánh giá tổn thương do BĐKH cho sinh kế trồng trọt của Thôn 1
Tác động

Năng lực
thích ứng

Tổn thương

Nóng lên

2

2

3

Hạn hán

3

4

3

Bão, lũ lụt

3

3

3

Rét đậm rét hại

4

1

5

Biến đổi khí hậu

Thang đánh giá tổn thương
1= rất thấp
2= thấp
3 = trung bình
4 = cao
5= rất cao

Nguồn: Phương pháp CAM, ma trận đánh giá tổn thương, và thảo luận nhóm, 8/2016
Đánh giá tổn thương do BĐKH cho sinh kế trồng trọt (Bảng 20) của thôn 1 cho thấy rét đậm rét hại có mức độ tác động
lớn, với hậu quả là hàng loạt lúa Đông Xuân bị chết rét, phải cấy dặm hoặc gieo lại gây thiệt hại về kinh tế, các loại ngô
Xuân và lạc Xuân cũng bị ảnh hưởng do tỉ lệ mọc kém, phải gom lại một chỗ và trồng thêm chỗ mới hoặc phải gieo lại
toàn bộ. Các tác động của hạn hán và bão lũ thì ít hơn. Vì lượng mưa ở vùng này tương đối cao và thời tiết điều hoà nên
thường đủ nước cho canh tác. Chỉ có một số năm cực trị có xuất hiện hạn như năm 2007 và 2010, hạn xuất hiện vào
đầu vụ Hè Thu. Tuy nhiên tần suất cũng không lớn. Với hiện tượng nhiệt độ tăng lên thì tác động ít nhất do điều kiện
tự nhiên của Sơn Hồng có dịch vụ điều hoà không khí khá tốt nên không bị tác động nhiều.
Năng lực thích ứng của lĩnh vực trồng trọt đối với các loại thiên tai kém nhất với rét đậm rét hại, chỉ là giảm bớt phần
nào khả năng bị chết rét hoặt bị bệnh ở chân của trâu bò mà không thể ngăn chặn được khi nhiệt độ thấp quá. Khả
năng thích ứng với hạn hán của thôn cũng vào loại khá vì ngay cạnh thôn là một con sông luôn có nước. Nguồn nước
ngầm trong thôn cũng dồi dào, ít khi bị cạn kiệt. Người dân có thể lấy nước từ mương, khơi thêm giếng hoặc lấy nước
từ khu vực xung quanh, hàng xóm. Khả năng thích ứng với nhiệt độ tăng cũng kém vì hầu như chưa có biện pháp gì để
né tránh hoặc giảm ảnh hưởng của hiện tượng cực trị này. Do vậy rét đậm rét hại gây tổn thương nhiều nhất, sau đó
đến 3 loại hình thiên tai còn lại.

3.4.2. Đánh giá tổn thương sinh kế chăn nuôi
Bảng 21. Đánh giá tổn thương do BĐKH cho sinh kế chăn nuôi của Thôn 1
Biến đổi khí hậu

Tác động

Năng lực
thích ứng

Tổn thương

Nóng lên

4

2

4

Hạn hán

4

2

4

Bão, lũ lụt

3

2

3

Rét đậm rét hại

4

1

5

Thang đánh giá tổn thương
1= rất thấp
2= thấp
3 = trung bình
4 = cao
5= rất cao

Nguồn: Phương pháp CAM, ma trận đánh giá tổn thương, và thảo luận nhóm, 8/2016
Đánh giá tổn thương do BĐKH cho sinh kế chăn nuôi (Bảng 21) của thôn 1 cho thấy rét đậm rét hại có mức độ tác động
lớn, với hậu quả là trâu bò và gà bị chết và dịch, có thể gây thiệt hại cho người dân hàng trăm triệu đồng, trong khi khả
năng thích ứng với loại thiên tai này là thấp vì hầu như người dân không có giải pháp gì khi nhiệt độ quá thấp. Còn với
các thiên tai như nóng lên, hạn hán và bão lũ thì người dân cũng chỉ có một số hành động thích ứng và giảm thiệt hại
được phần nào, ví dụ như che chắn và cho uống nước, cho ăn các loại cây có nhiều nước để giảm bị nóng, bị cảm, đào
thêm hoặc đào sâu hơn giếng nước, làm bể dự trữ nước cho gia súc và tỉa bớt cành lá, che chắn chuồng trại, hoặc nhốt
gia súc ở nhà khi có bão lũ để tránh bị cuốn trôi. Vì vậy đánh giá tổn thương cho gia súc cũng cho thấy rét đậm rét hại
gây tổn thương cao nhất, tiếp đến là nhiệt độ nóng lên và hạn hán.
4.

CÁC MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG DỰA VÀO HỆ SINH THÁI

Qua đánh giá tổn thương do BĐKH ở Thôn 1, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn đối với hai sinh kế chính là trồng trọt và
chăn nuôi đều có sự thống nhất đồng thời là thiên tai rét đậm rét hại là yếu tố có tác động mạnh nhất và cũng là gây
tổn thương mạnh nhất đến sản xuất trồng trọt chăn nuôi của thôn 1. Chính vì vậy mà giải pháp thích ứng được ưu tiên
hàng đầu cho đến nay sẽ là các biện pháp thích ứng dựa vào sinh thái để chống rét cho người, vật nuôi và cây trồng của
người dân thôn 1.
4.1

CÁC GIẢI PHÁP CHO TÁC ĐỘNG GÂY TỔN THƯƠNG NHẤT LÀ RÉT ĐẬM RÉT HẠI

Các giải pháp thích ứng với rét như sau:
Đối với cây trồng:
1.
2.
3.
4.

Thực hiện đúng quy trình hướng dẫn sản xuất lúa, ngô, lạc
Điều chỉnh mùa vụ sản xuất
Thay giống, sử dụng giống chịu rét, chịu sâu bệnh
Nhà nước hỗ trợ các dịch vụ kỹ thuật, phát triển, chăm sóc cây trồng
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Đối với vật nuôi:
5 Tăng cường bảo vệ, che chắn chuồng trại và nhốt gia súc trong chuồng
6 Tăng cường và chủ động nguồn thức ăn cho gia súc (có dự trữ) cho chăn nuôi, cải thiện chất lượng thức ăn
chăn nuôi (chế biến thức ăn khô và bổ sung thức ăn tinh bột)
7 Chăn nuôi theo hướng tập trung, có bãi chăn thả và nuôi trong chuồng
8 Sử dụng hiệu quả đất trồng, trồng và cải tạo rừng, vườn rừng
9 Cải tạo vườn tạp, kết hợp trồng cây ăn quả, rau màu và cây thức ăn chăn nuôi
10 Vệ sinh chuồng trại
11 Ứng dụng tiến bộ khoa học trong chăn nuôi, tăng cường tiêm phòng
12 Cho trâu bò uống nước muối
13 Mặc ấm cho trâu bò
Trong 13 giải pháp thích ứng với việc chống rét và phát triển bền vững nông nghiệp của thôn thì:
Giải pháp 8 là các giải pháp có tính chất thích ứng dựa vào hệ sinh thái nhất vì giải pháp gốc rễ này sẽ giải quyết triệt
để vấn đề như: sử dụng hiệu quả diện tích đất trống của địa phương, tăng diện tích và chất lượng rừng, tăng độ che
phủ và lượng sinh khối cũng như tính đa dạng sinh học của rừng và vườn rừng, trong đó có nhiều nguồn sinh khối,
trong đó có nhiều nguồn làm thức ăn cho chăn nuôi. Làm giàu nguồn lợi lâm sản về gỗ và ngoài gỗ cho địa phương,
tăng dự trữ nguồn nước cho lưu vực để đáp ứng cho sinh hoạt và sản xuất, tăng độ phì nhiêu đất, tăng năng suất cây
trồng, tăng thu nhập cho người dân, giảm xói mòn rửa trôi, giảm suy thoái đất và giảm mức cường độ của thiên tai như
lũ lụt và hạn hán.
Giải pháp 9 là giải pháp EbA rất khả thi vì đảm bảo các yếu tố: hỗ trợ con người thích ứng với tác động của BĐKH (ảnh
hưởng nhất là yếu tố lạnh - rét đậm, rét hại), ngoài ra cũng tăng cường quản lý và sử dụng hệ sinh thái là vườn nhà với
các dịch vụ là cung cấp và hỗ trợ (trồng cây nhiều tầng tán trong vườn). Giải pháp này cũng rất hợp lý khi hiện trạng
hầu hết vườn của các hộ nông dân còn rất trống và hiệu quả sử dụng còn rất thấp, kể cả khi nhu cầu rau ăn hàng ngày
cao, thị trường không thuận tiện và thường xuyên người dân không có rau ăn. Việc cải tạo vườn tạp vừa nâng cao hiệu
quả sử dụng quỹ đất vườn, bố trí được nhiều hơn các loại cây ăn quả có giá trị, có thể bán trên thị trường tăng thu
nhập cho gia đình, thậm chí có thể bố trí được nhiều loại rau màu phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Đồng thời có thể dành
một phần diện tích từ các bờ dậu, góc vườn, khu vực đọng nước thải để trồng cây thức ăn chăn nuôi như cỏ voi, cây có
mủ trắng cho hươu, vẫn đảm bảo giữ được tính đa dạng của vườn hộ gia đình vừa tăng cung cấp rau quả cho hộ gia
đình, tăng thu nhập và tăng cung cấp thức ăn có chất lượng cho chăn nuôi.
Giải pháp 3 làm tăng tính chống chịu của cây trồng, giảm thiểu thiệt hại do rét đậm rét hại, dịch hại cây trồng, tăng độ
bền vững của sinh thái và tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất.
Giải pháp 6 có mục đích chủ động cung cấp thức ăn cho chăn nuôi cả về lượng và chất, không phụ thuộc vào các điều
kiện môi trường thời tiết khí hậu vừa thích ứng tốt với các điều kiện môi trường cực đoan vừa nâng cao năng suất
chăn nuôi và chất lượng chăn nuôi. Tăng giá trị và thu nhập của người dân và giảm rủi ro do gặp phải thiên tai như gia
súc chết rét, gia súc gầy gò do thiếu thức ăn, gia súc gầy và ốm do đói và thức ăn kém chất lượng.
Trong 4 giải pháp này thì giải pháp 8 là giải pháp mang tính thích ứng dựa trên hệ sinh thái vì giải pháp này làm tăng
cường sức khoẻ của bản thân hệ sinh thái, tăng khả năng chống đỡ của HST đối với thiên tai và và giảm sự xuất hiện và
tác động của các hiện tượng thời tiết bất thường. Các giải pháp 3, 6 và 9 không hoàn toàn là giải pháp thích ứng dựa
vào HST nhưng phần nào giúp củng cố, cải thiện chất lượng HST tăng cường các dịch vụ của HST làm HST có thể bền
vững hơn và tăng sức chống chịu lại với thiên tai và BĐKH. Vì vậy 4 giải pháp này sẽ được chọn để xây dựng kế hoạch
triển khai hợp lý với mục đích chính của dự án EbA.
Mô tả các giải pháp:
Giải pháp

Mô tả

Giải pháp 3

Làm tăng tính chống chịu của cây trồng, giảm thiểu thiệt hại do rét đậm rét hại, dịch hại cây trồng, tăng
độ bền vững của sinh thái và tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất
Tuy nhiên, giải pháp này không hoàn toàn là giải pháp thích ứng dựa vào HST nhưng phần nào giúp củng
cố, cải thiện chất lượng HST tăng cường các dịch vụ của HST làm HST có thể bền vững hơn và tăng sức
chống chịu lại với thiên tai và BĐKH

Giải pháp 6

Có mục đích chủ động cung cấp thức ăn cho chăn nuôi cả về lượng và chất, không phụ thuộc vào các điều
kiện môi trường thời tiết khí hậu vừa thích ứng tốt với các điều kiện môi trường cực đoan vừa nâng cao
năng suất chăn nuôi và chất lượng chăn nuôi. Tăng giá trị và thu nhập của người dân và giảm rủi ro do
gặp phải thiên tai như gia súc chết rét, gia súc gầy và ốm do đói và thức ăn kém chất lượng
Tuy nhiên, giải pháp này không hoàn toàn là giải pháp thích ứng dựa vào HST nhưng phần nào giúp củng
cố, cải thiện chất lượng HST tăng cường các dịch vụ của HST làm HST có thể bền vững hơn và tăng sức
chống chịu lại với thiên tai và BĐKH

4.2

LẬP KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG VỚI BĐKH VÀ EBA CHO GIẢI PHÁP 3, 6, 8, VÀ 9

Kế hoạch cho triển khai ba giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái này được trình bày trong bảng dưới đây.

27

Báo cáo 5 – Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu cấp thôn – Nghiên cứu điểm xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh

Bảng 22. Bảng kế hoạch cho triển khai 3 giải pháp thích ứng chống rét ở thôn 1
Hỗ trợ chuyên môn từ
các tổ chức
1. Sử dụng hiệu quả đất - Kiểm tra lại bản đồ
- Viện Khoa học Lâm
trồng, trồng và cải tạo hiện trạng, quỹ đất
nghiệp hỗ trợ đánh giá
rừng, vườn rừng (GP8) trống và hiện trạng chất thích nghi trồng cây lâm
lượng rừng, vườn rừng nghiệp
- Đánh giá thích nghi cây - Chi cục Kiểm lâm và
trồng, cây lâm nghiệp và phòng NN&PTNT huyện
các loại cây thức ăn
giúp đỡ quy hoạch, xây
- Lập quy hoạch, kế
dựng kế hoạch và thiết
hoạch và thiết kế trồng kế
rừng, vườn rừng

Địa phương có thể tư
Các cơ quan, cá nhân
giải quyết
tham gia
- Đánh giá thích nghi cây - Tài chính phục vụ điều - Bố trí đất đai, lao động, - Ban chỉ huy thôn
trồng
tra, quy hoạch, xây dựng trồng, cải tạo, chăm sóc - UBND xã
- Ươm giống cây lâm
ké hoạch và triển khai
và bảo vệ
- Người dân chủ đất
nghiệp và cây thức ăn
trồng, cải tạo rừng và
hoặc người nhận giao
- Kỹ thuật trồng và chăm vườn rừng
đất
sóc
- Tài chính mua cây
Chi cục Kiểm Lâm
giống, phân bón và công
- Ngân hàng Nông
lao đồng trồng, cải tạo
nghiệp
và chăm sóc rừng và
vườn rừng (có thể xây
dựng điểm của GIZ)

Nhiệm vụ của mỗi cơ
quan, cá nhân
- Quản lý đất đai, tổ
chức thực hiện
- Hỗ trợ chủ trương,
giấy tờ, giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất,
- Cho phép khai thác
- Cho vay vốn

2. Cải tạo vườn tạp, kết
hợp trồng cây ăn quả,
rau màu và cây thức ăn
chăn nuôi, chuyển đổi
đất trồng lúa, màu kém
hiệu quả sang trồng cây
thức ăn chăn nuôi (GP9)

- Kiến thức về cải tạo
vườn tạp, phát triển
vườn, ao, chuồng
- Đánh giá thích nghi cây
trồng để bố trí hợp lý
đất nào cây ấy
- Đặc tính và sự phù hợp
của các loại cây thức ăn

- Hội làm vườn hỗ trợ kỹ
thuật cải tạo vườn tạp
- Phòng nông nghiệp,
Viện, Thổ nhưỡng
- Viện chăn nuôi hỗ trợ
các loại cây thức ăn tiềm
năng

- Tập huấn kỹ thuật cải
tạo vườn tạp
- Phương pháp đánh giá
thích nghi cây trồng
- phương pháp bố trí,
trồng, chăm sóc và thu
hoạch bảo quản thức ăn
chăn nuôi

3. Tăng cường và chủ
động nguồn thức ăn cho
gia súc (có dự trữ) cho
chăn nuôi, cải thiện chất
lượng thức ăn (chế biến
thức ăn khô và bổ sung
thức ăn tinh bột) (GP6)

- Tìm đất phù hợp
- Các giống có tiềm năng
năng suất, chất lượng
cao
- Thời vụ trồng phù hợp
- Giống chịu rét

- Nhà khoa học
- UBND xã, huyện
- Công ty giống
- Viện chăn nuôi
- Viện Khoa học Nông
nghiệp VN

Giải pháp EbA

Kiến thức cần

4. Thay giống, giống - Thông tin về giống chịu - Nhà khoa học
chịu rét, chịu sâu bệnh rét và sâu bệnh
- Công ty giống
(GP3)
- Kỹ thuật canh tác
- Khuyến nông
- Thời vụ để né tránh rét

Kỹ thuật

Tài chính

- GIZ hỗ trợ
- Ngân hàng nông
nghiệp cho vay
- Hỗ trợ của nhà nước
- Hỗ trợ của các tổ chức
Quốc tế khác

Khung thời gian
- 1-6/2017 điều tra, rà
soát quy hoạch
- 6-12/2017 quy hoạch
và xây dựng kế hoạch
- 2018 triển khai quy
hoạch và kế hoạch trồng
cây lâm nghiệp

- Bố trí quỹ đất lúa kém
hiệu quả, vườn tạp, lao
động

- Ban chỉ huy thôn
- UBND xã
- Hội Nông dân
- Hội phụ nữ
- Đoàn thanh niên
- Viện Thổ nhưỡng
- Viện chăn nuôi

- Điều phối quỹ đất
- Hỗ trợ chính sách
- Xây dựng các mô hình
cụ thể, trình diễn
- Đánh giá thích nghi cây
trồng
- Kỹ thuật trồng và chăm
sóc các giống thức ăn

- 1-6/2017 điều tra, rà
soát quy hoạch
- 6-12/2017 quy hoạch
và xây dựng kế hoạch
- 2018 triển khai quy
hoạch và kế hoạch trồng
cây lâm nghiệp

- Tập huấn chuyển giao - Tiền mua giống, phân
- Phân bón, thuốc bảo vệ bón, máy móc làm đất,
thực vật
chế biến
- Tưới tiêu
- Kỹ thuật làm đất
- Bảo quản, chế biến
thức ăn

- Làm đất
- Lao động
- Phân chuồng
- Trồng, chăm sóc, thu
hoạch, bảo quản

- Gia đình
- UBND
- Nhà khoa học
- Ngân hàng
- Hộ cơ giới hoá

- Hầu hết các khâu
- Quy hoạch
- Giống và kỹ thuật
- Vay vốn
- Làm đất

Năm 2017 trở về sau

- Phân bón
- Tổng kết kinh nghiệm
- Quản lý nước

- Chọn và nhân giống
chịu rét
- Đổi giống cho nhau
- Canh tác
- Quản lý nước

- UB thôn
- Hộ gia đình
- Hội phụ nữ, hội nông
dân
- Khuyến nông

- Điều phối
- Canh tác
- Hỗ trợ, tuyên truyền

Hàng năm

- Mua giống chịu rét

Nguồn: Thảo luận cộng đồng và tham vấn các bên liên quan, Thôn 1 - xã Sơn Hồng 8/2016
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Có thể phân tích và phát triển thêm cho các giải pháp này như sau:

4.2.1. Giải pháp 1: Sử dụng hiệu quả đất trồng, trồng và cải tạo rừng, vườn rừng
Trồng, bảo vệ và khai thác rừng và vườn rừng là giải pháp cực kỳ quan trọng trong việc duy tri hệ sinh thái bền vững
cho cả lưu vực, trong đó có thôn 1 và xã Sơn Hồng. Rừng có thể cung cấp rất nhiều thức ăn và các dịch vụ sinh thái
khác trong thôn như thức ăn, nước, nước ngầm, vật liệu xây dựng, bảo vệ… Đặc biệt rừng là vùng dự trữ thức ăn cho
chăn nuôi khi hạn hán và rét xảy ra làm cạn kiệt nguồn thức ăn. Chính vì vậy cần có kế hoạch khôi phục chất lượng
rừng và cải tạo chất lượng rừng theo hướng sinh thái phục vụ chăn nuôi bằng cách kết hợp trồng rừng và trồng các
loại giống cây thức ăn chăn nuôi phục vụ sản xuất. Cần phải triển khai các bước như trong giải pháp 1 để đạt được mục
tiêu đề ra. Giải pháp này có các điểm mạnh, điểm yếu như sau.
▪

▪

▪

▪

Điểm mạnh:
Tăng diện tích che phủ rừng, làm giàu rừng và vườn rừng;
Tăng đa dạng sinh học, tăng độ bền vững của hệ sinh thái, tăng sự phát triển của quần thể thiên địch, giảm
sâu hại cây trồng;
Tăng đa dạng sinh học của vườn và vườn rừng, giảm sức ép cho rừng do khai thác kiệt quệ; cây rừng làm
thức ăn chăn nuôi, giảm đa dạng sinh học cho rừng, nghèo kiệt rừng;
Tăng tích trữ nước và dinh dưỡng cây trồng, bảo vệ đất chống xói mòn;
Tăng nguồn cung cấp và chủ động nguồn thức ăn cho gia súc;
Bổ sung được thức ăn chất lượng cao cho gia súc, tăng năng suất thịt, và con giống;
Đảm bảo đủ thức ăn trong các tháng khô hạn, mưa và rét;
Sử dụng hiệu quả quỹ đất trống hoặc đất canh tác kém hiệu quả;
Giảm chi phí mua thức ăn từ chợ, hạ giá thành và tăng lợi nhuận.
Điểm yếu, khó khăn:
Người dân khai thác cạn kiệt mà không có ý thức bảo vệ, bảo tồn và làm giàu rừng;
Vườn rừng và rừng xa nhà, khó bảo vệ, có thể bị gia súc của người khác phá hoại;
Kinh phí thức hiện dự án lớn, thời gian thu hồi lâu.
Kế hoạch triển khai:
Kiểm tra lại diện tích đất trống, đất rừng và vườn rừng để cải tạo, trồng rừng và trồng cây thức ăn chăn nuôi
tại các vị trí chân dốc có độ ẩm đất cao, cây dễ sống;
Trồng xen cây lâm nghiệp, cây dài ngày và cây ăn quả với các loại cây trồng vừa có tác dụng che phủ đất
chống xói mòn vừa làm cây thức ăn gia súc;
Trồng và cải tạo một số diện tích rừng gần với khu vực xung quanh thôn 1 theo hướng cải tạo và đa dạng hoá
cây rừng. Loại bỏ các loại cây bụi không có tác dụng và đưa vào trồng các loại cây cung cấp thức ăn cho gia
súc, đặc biệt các loại cây có mủ cho hươu. Tận dụng quỹ đất trống chưa sử dụng, cải tạo các loại đất trống
chưa sử dụng dạng đồi trọc và đồi bụi, và chuyển đổi đất canh tác kém hiệu quả là có thể đủ cung cấp thức ăn
cho chăn nuôi của thôn.
Các bước tiến hành như sau:
Khảo sát các quỹ đất trống chưa sử dụng, đất rừng và đất vườn rừng và đánh giá thích nghi cây trồng gồm cả
cây lâm nghiệp và cây thức ăn chăn nuôi;
Thống nhất quy hoạch và kế hoạch triển khai đưa cây thức ăn chăn nuôi vào các quỹ đất đã được quy hoạch;
Tập huấn các bước cải tạo vườn tạp, vườn rừng, sử dụng đất trống, chuyển đổi đất canh tác, trồng và cải tạo
rừng ven thôn để trồng các loại cây thức ăn cho chăn nuôi;
Xây dựng chương trình hỗ trợ người dân về cung cấp giống cây, vay vốn để làm đất, cải tạo vườn, vườn rừng,
đất xấu;
Thảo luận cấp thôn để đánh giá tiến độ và rút ra bài học.

4.2.2. Giải pháp 2: Cải tạo vườn tạp, kết hợp trồng cây ăn quả, rau màu và cây thức ăn chăn nuôi, chuyển đổi đất trồng
lúa, màu kém hiệu quả sang trồng cây thức ăn chăn nuôi
Đây là giải pháp mang tính chất cơ bản về sinh thái, góp phần ổn định các hoạt động sản xuất chăn nuôi của thôn khi
vấn đề thức ăn chăn nuôi là vấn đề hết sức quan trọng, đảm bảo năng suất và chất lượng thịt, trứng trong chăn nuôi
tăng trưởng bền vững, không bị gián đoạn do mỗi khi thiên tai đến. Giải pháp này có các điểm mạnh và điểm hạn chế
như sau.
▪

Điểm mạnh:
Chủ động nguồn thức ăn cho gia súc;
Bổ sung được thức ăn chất lượng cao cho gia súc, tăng năng suất thịt, và con giống;
Đảm bào đủ thức ăn trong các tháng khô hạn, mưa và rét;
Sử dụng hiệu quả quỹ đất trống hoặc đất canh tác kém hiệu quả;
Giảm chi phí mua thức ăn từ chợ, hạ giá thành và tăng lợi nhuận;
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-

▪

▪

▪

Tăng đa dạng sinh học, tăng độ bền vững của hệ sinh thái, tăng sự phát triển của quần thể thiên địch, giảm
sâu hại cây trồng;
Tăng đa dạng sinh học của vườn tạp, giảm tải cho rừng do khai thác kiệt quệ cây rừng làm thức ăn chăn nuôi,
giảm đa dạng sinh học cho rừng, nghèo kiệt rừng.
Điểm yếu, khó khăn:
Người dân chưa coi trọng vai trò của cây thức ăn trong vườn, hăng hái lúc đầu nhưng dễ bỏ dở, khó thành
công;
Còn nhiều thói quen trồng lúa cho dù hiệu quả kinh tế của trồng lúa rất thấp;
Nếu chuyển đổi không có quy hoạch thì có thể gia tăng lan truyền dịch hại cho cây trồng;
Vườn tạp, hiệu quả kém hoặc không có hiệu quả nhưng khó bố trí được quỹ đất.
Kế hoạch triển khai:
Trước hết kiểm tra lại toàn bộ quỹ đất vườn của hộ gia đình (tổng số 1,5 ha đất vườn), có thể cải tạo vườn
tạp trồng các loại cây có giá trị kinh tế. Đồng thời quy hoạch một diện tích nhỏ (10-20%) diện tích dọc theo
các bờ của vườn, một mảng riêng, nơi không bị che nắng để trồng các loại có có gia trị dinh dưỡng cao phục
vụ chăn nuôi;
Trồng và cải tạo một số diện tích rừng gần với khu vực xung quanh thôn 1 theo hướng cải tạo và đa dạng hoá
cây rừng. Loại bỏ các loại cây bụi không có tác dụng và đưa vào trồng các loại cây cung cấp thức ăn cho gia
súc, đặc biệt các loại cây có mủ trắng cho hươu. Phương án này có thể được mở rộng khi quy mô chăn nuôi
của thôn tăng cao. Với quy mô hiện tại thì phương án cải tạo vườn tạp, cải tạo vườn rừng, tận dụng quỹ đất
canh tác kém hiệu quả là có thể đủ cung cấp thức ăn cho chăn nuôi của thôn;
Các loại cây thức ăn gia súc có giá trị dinh dưỡng cao và sinh khối lớn là: cỏ voi, cỏ Ghinê, cỏ Stylo, cỏ Ruzi, cỏ
Mutalo, cỏ TD 5, cỏ super BMR, cỏ Paspalum, cỏ Sperdan, cỏ ngọt Jumbo, Bo bo, cỏ Kingrass, cỏ VA06, ngô,
rau khoai lang, cỏ vertiver. Đặc biệt cỏ vertiver có khả năng chống xói mòn rất tốt, thường bố trí trồng theo
băng trên các triền đồi để ngăn các dòng chảy xói mòn bảo vệ đất. Đối với những hộ nuôi hươu thì cần xác
định cỏ Voi và rau khoai lang là loại thức ăn tốt cho hươu, nên có quy hoạch một diện tích nhất định phục vụ
đối tượng chăn nuôi này.
Các bước tiến hành như sau:
Thảo luận với người dân về nhu cầu và quy hoạch phát triển chăn nuôi theo ngắn hạn và dài hạn và dự báo
tiềm năng cung cấp thức cho chăn nuôi theo quy hoạch ngắn hạn và dài hạn;
Khảo sát các quỹ đất của thôn và đánh giá thích nghi cây trồng, đặc biệt là thích nghi trồng thức ăn chăn nuôi;
Quy hoạch, khoanh vùng các diện tích thích nghi cho trồng cây thức ăn chăn nuôi, loại đất nào phù hợp với
loại cây thức ăn nào;
Lấy ý kiến người dân và ban chỉ huy thôn về mong muốn trồng và quy hoạch diện tích trồng các loại cây thức
ăn chăn nuôi;
Thống nhất quy hoạch và kế hoạch triển khai đưa cây thức ăn chăn nuôi vào các quỹ đất đã được quy hoạch;
Tập huấn các bước cải tạo vườn tạp, vườn rừng, sử dụng đất trống, chuyển đổi đất canh tác, trồng và cải tạo
rừng ven thôn để trồng các loại cây thức ăn cho chăn nuôi;
Giới thiệu các loại giống cây thức ăn, nguồn cung cấp, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và
chế biến (trung tâm ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật huyện Hương Sơn);
Xây dựng chương trình hỗ trợ người dân về cung cấp giống cây, vay vốn để làm đất, cải tạo vườn tạp và
chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây thức ăn chăn nuôi;
Thảo luận cấp thôn để đánh giá tiến độ và rút ra bài học.

4.2.3. Giải pháp 3: Tăng cường và chủ động nguồn thức ăn cho gia súc (có dự trữ) cho chăn nuôi, cải thiện chất lượng
thức ăn chăn nuôi (chế biến thức ăn khô và bổ sung thức ăn tinh bột)
Nguồn thức ăn cho gia súc phụ thuộc vào các nguồn như: trồng cây lương thực cây thực phẩm phục vụ chăn nuôi, làm
đa dạng cây rừng và vườn rừng để có thể thu hái và chăn thả được nhiều hơn, mua các loại cây và hạt thức ăn trên thị
trường phục vụ chăn nuôi. Thức ăn có thể được dữ trữ chủ yếu bằng phương pháp phơi khô và đánh đống, đóng bao, ủ
chua, và bảo quản trong thời gian dài. Chất lượng thức ăn có thể được cải thiện bằng việc bổ sung thêm chất bột như
gạo, ngô, khoai, sắn hoặc các loại có hàm lượng dinh dưỡng cao và đầy đủ như khô dầu, khô lạc, các loại xác thuỷ sản,
thậm chí các loại cám gạo, cám công nghiệp nhằm bổ sung them các chất bột, chất khoáng, cân đối khẩu phần cho gia
súc.
Điểm mạnh:
-

Chủ động nguồn thức ăn trong những thơi gian thức ăn khan hiếm hoặc điều kiện thời tiết khó khăn, không
thuận lợi cho thu hoạch cây thức ăn;
Đảm bảo chất lượng thức ăn cho gia súc, giữ vững và tăng năng suất thịt, sữa của gia súc;
Gia súc khoẻ mạnh và chịu rét tốt hơn, kháng bệnh tốt hơn;
Đảm bảo sản xuất bền vững.
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Điểm yếu, khó khăn:
-

Diện tích trồng cây thức ăn có hạn, việc mở rộng diện tích cũng bị hạn chế;
Thói quen bổ sung tinh bột và thức ăn giàu dinh dưỡng chưa được phổ biến và đồng đều trong các tỉnh;
Điều kiện nhà xưởng, nhà kho, nhà chế biến và nơi dự trữ thức ăn vì thức ăn khô chiếm nhiều diện tích. Nếu
không bảo quản tốt có thể bị mục rữa do thời tiết;
Có ít thức ăn bán cho gia súc trong vùng;
Giá thành thức ăn cao, chi phí cao, người chăn nuôi bị lỗ.

Các bước tiến hành như sau:
-

-

-

Kết hợp mục tiêu của giải pháp này với mục tiêu của giải pháp 1 và 2 trong trồng rừng, trồng và cải tạo rừng,
vườn rừng, đất trống. Tận dụng quỹ đất trống trồng cây thức ăn chăn nuôi, chuyển đổi quỹ đất nông nghiệp kém
hiệu quả sang trồng cây ngô làm thức ăn hoặc các loại cỏ năng suất cao như cỏ VA6, cỏ voi;
Tập huấn cho nông dân về cách dự trữ và bảo quản thức ăn, chế biến thức ăn khô, làm nhà xưởng, trữ thức ăn
khô trong thời gian dài;
Tính toán nhu cầu thức ăn của tổng đàn trong gia đình và tính toán khả năng cung cấp cũng như chất lượng thức
ăn để cân đối cung cầu để có phương án gieo trồng bổ sung, mua bổ sung hoặc cân đối từng thời điểm;
Từ việc tính toán cân bằng dinh dưỡng thì chủ động mua các loại chất bột, chất khoáng và protein để bổ sung cho
thức ăn của đàn gia súc nhằm đảm bảo và tăng sản lượng thịt và sữa và tăng khả năng chống chịu rét, hạn, đói và
khả năng chống chịu sâu bệnh;
Tập huấn thường xuyên các kĩ thuật chăn nuôi, kĩ thật chăm sóc gia súc và các phương pháp chuẩn bị và bảo
quản thức ăn gia súc;
Tổ chức cho nông dân đi thăm quan, học tập các mô hình khác trong huyện, tỉnh và các vùng khác.

4.2.4. Giải pháp 4: Thay giống, giống chịu rét, chịu sâu bệnh
Đây là giải pháp sinh học và sinh thái quan trọng có thể góp phần giảm thiểu thiệt hại do rét đậm rét hại và dịch hại cây
trồng.
Điểm mạnh:
-

Sử dụng biện pháp sinh học để thích nghi với điều kiện bất lợi do thiên tai gây ra
Đảm bảo năng suất, và sản lượng cây trồng phục vụ đời sống người dân trong thôn
Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên đất đai, khí hậu và cây trồng
Đảm bảo sản xuất bền vững
Giảm chi phí gia tăng do khắc phục tình trạng chết rét, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật

Điểm yếu, khó khăn:
-

Chỉ đáp ứng được một ngưỡng chống chịu nào đó
Không dự đoán được khi nào rét xảy ra, mức độ rét như thế nào và trong thời gian bao lâu
Nhiều loại dịch hại mới liên tục phát sinh, giống chống chịu được loại này những có thể không chống chịu được
loại khác
Mất nhiều thời gian để có được một giống chống chịu ổn định ngoài sản xuất
Giá thành giống mới thường cao

Các bước tiến hành như sau:
-

5.

Giới thiệu các loại giống lúa, ngô, lạc, cỏ chịu rét tốt cho ban chỉ huy và người dân trong thôn
Mời cán bộ khuyến nông, các trường đại học, các công ty cung cấp giống đến tập huấn và giới thiệu các loại giống
cây trồng chống chịu rét và sâu bệnh
Thảo luận giữa người dân, ban chỉ huy thôn, hội nông dân, hội phụ nữ về nhu cầu của người dân và các đơn vị về
nhu cầu và khả năng đáp ứng
Xây dựng một số mô hình khảo, kiểm nghiệm và trình diễn về tập đoàn các loại giống chống chịu
Tổ chức hội thảo đầu bờ cho toàn thể nông dân trong thôn để đánh giá khả năng thích ứng và phát triển của các
loại giống mới
Tổ chức cho nông dân đi thăm quan, học tập các mô hình khác trong huyện, tỉnh và các vùng khác
Tiếp tục tổ chức như vậy hàng năm để liên tục có sự học tập, đổi mới của người dân và liên tục có sự đổi mới bộ
giống của người dân, có thể chống chịu mọi sự khắc nghiệt của thiên tai và dịch hại.
KẾT LUẬN

Qua đánh tổn thương do biến đổi khí hậu tại Thôn 1, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi có 1 số
kết luận như sau:
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▪

▪
▪

▪

▪

6.

Thôn 1 có ba loại sinh kế chính là sinh kế trồng trọt (trồng lúa, ngô, lạc), sinh kế chăn nuôi (hươu, trâu bò, lợn gà)
và sinh kế thu hái lâm sản ngoài gỗ. Trong đó, trồng trọt và chăn nuôi là 2 loại sinh kế chính, quyết định đến đời
sống kinh tế xã hội trong thôn, trong khi đó sinh kế thu hái lâm sản ngoài gỗ chỉ có theo mùa và ngày càng suy
giảm vì nguồn lợi rừng ngày càng cạn kiệt;
Các loại thiên tai liên quan đến BĐKH là nhiệt độ nóng lên, hạn hán vào tháng 4 - 6, bão lũ, lụt và lũ quét vào tháng
8 - 9 và rét đậm rét hại vào tháng 12 - 1;
Kết quả đánh giá tổn thương cho thấy rét đậm rét hại gây tổn thương cao nhất cho cả sinh kế trồng trọt và chăn
nuôi, vì gây thiệt hại nặng về mặt kinh tế. Một trong những nguyên nhân liên quan đến thiệt hại là nguồn thức ăn
chăn nuôi còn thiếu và chưa đảm bảo chất lượng. Chính vì vậy có thể cần thiết phải ưu tiên một số giải pháp thích
ứng với rét đậm rét hại dựa vào hệ sinh thái;
Có 4 giải pháp sinh thái (GP 8) và gần với sinh thái (GP 6, 7 và 9) giúp thích ứng với rét đậm rét hại và đảm bảo
chăn nuôi phát triển bền vững và trở thành thế mạnh của thôn 1 đó là: i) Sử dụng hiệu quả đất trồng, trồng và cải
tạo rừng, vườn rừng, ii) cải tạo vườn tạp, kết hợp trồng cây ăn quả, rau màu và cây thức ăn chăn nuôi, chuyển đổi
đất trồng lúa, màu kém hiệu quả sang trồng cây thức ăn chăn nuôi, iii) tăng cường và chủ động nguồn thức ăn cho
gia súc (có dự trữ) cho chăn nuôi, cải thiện chất lượng thức ăn chăn nuôi (chế biến thức ăn khô và bổ sung thức
ăn tinh bột), và iv) thay giống, giống chịu rét, chịu sâu bệnh.
Các tiềm năng về vườn, vườn rừng và rừng còn chưa khai thác có hiệu quả, có thể nâng cao khai thác theo hướng
có lợi phục vụ cho sản xuất chăn nuôi của thôn. Bằng cách làm như vậy thì kết quả của việc tăng cường khả năng
phục vụ của hệ sinh thái cho trực tiếp sản xuất. Người dân có thể đạt được năng suất và sản lượng cây trồng vật
nuôi thông qua sự cung ứng của hệ sinh thái mà không làm mất đi tính đa dạng, tính bền vững của hệ sinh thái,
không bị ô nhiễm môi trường và gia tăng BĐKH.
CÁC PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: CÁC MẪU BIỂU NGOẠI NGHIỆP

6.1.1. Vẽ bản đồ thôn có sự tham gia
Lập bản đồ thôn xóm
Yêu cầu
Không gian
đất, sử dụng
nguồn lực,
dịch vụ hệ
sinh thái,
tác động khí
hậu

Nội dung

Các bước

Khu dân cư, cơ sở hạ tầng
liên quan

Giới thiệu, bản đồ giải thích

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? (nguồn
lực, dịch vụ)
Nó gây khó cho bạn như
thế nào?
Do ai?
Xung đột sử dụng đất

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

Các dịch vụ môi trường

BQLBV rừng, rừng tư nhân (tự nhiên & trồng
trên cát)

Công cụ
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 1m

Sử dụng đất: (mở) chỉ cho chúng ta xem sử
dụng đất vì những mục đích gì. (đóng) chỉ cho
chúng tôi xem chúng ở đâu: hồ cá, hồ tôm,
trồng rau, khu đậu thuyền, ngư trường

Các loại đất và chất lượng
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6.1.2. Đi theo lát cắt địa hình
Đi theo lát cắt
Yêu cầu

Nội dung

Thảo luận tiếp theo
về tài nguyên, dịch vụ
sinh thái, các vấn đề
sinh kế, có thể cắt
nếu thiếu thời gian

Các bước

Công cụ

Sử dụng đất

Các nhóm đi khác nhau; xem xét cuộc sống thôn
xóm nói chung cũng như sinh kế riêng

Sử dụng nguồn lực

Hoặc có thể chỉ là một nhóm!

Máy ảnh số

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

6.1.3. Sinh kế hộ gia đình
Sinh kế hộ gia đình
Yêu cầu
Sinh kế từng
hộ gia đình

Nội dung
Vẽ sơ đồ

Các bước

Công cụ

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…)

6.1.4. 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
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6.1.5. Lịch thời vụ
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

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?
2. Tháng nào mưa nhiều nhất, tháng nào khô
nhất?
Khi nào có mưa bất thường?

Mùa vụ - 4 mùa nhiệt độ: màu sắc đỏ và xanh
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
Hiện tại: dùng mũi tên màu xanh

Gió ngày/đêm

Chế độ thủy văn

Gió lào khi nào?
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. Chúng xảy ra khi nào?
3. Có giai đoạn dài nào mà không có hoạt động
gì không - hỏi bạn làm gì vào thời gian này?

6.1.6. Lịch sử thôn và xu hướng
Câu hỏi/ đầu ra

Các bước
Giới thiệu

Các mốc thời gian

▪
▪
▪
▪
▪

Lịch sử phát triển thôn
Thành lập thôn? Các sự kiện chín
Giai đoạn co lại hoặc tăng trưởng?
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,

▪
▪
▪
▪
▪
▪

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/Công cụ /Công nghệ/Loại 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? 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 …

Công cụ
Giấy A0; băng dính,
bút màu, giấy màu,
kéo, băng dính hai
mặt

Độ che phủ rừng/các loài cụ thể
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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6.1.7. 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?

Thảo luận nhóm

Thông tin về BĐKH có từ đâu?

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
PHỤ LỤC 2: TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP CAM - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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 các
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 được 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 viếc 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 de đoạ BĐKH trong tương lai (2050 & 2100)

Tính lộ
diện

Nhạy
cảm

Tác
đông

Thích
ứng

Tổn
thương

Mùa nóng thì nóng hơn và kéo dài hơn tăng khoảng 2-3.6o C
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 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
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▪

2.

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

Xác định tác động bằng cách sử dụng ma trận đánh giá tác động sau
Tính lộ diện - Phạm vi tác động của nguy cơ BĐKH

Mức độ nhạy
cảm của hệ
thống do
nguy cơ BĐ
KH

5 Rất cao
4 Cao
3 Trung bình
2 Thấp
1 Rất thấp

1
Rất thấp
Trung bình
Thấp
Thấp
Thấp
Rất thấp

2
Thấp
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Thấp
Thấp

4
Cao
Rất cao
Cao
Cao
Trung bình
Trung bình

5
Rất cao
Rất cao
Rất cao
Rất cao
Cao
Cao

Các yếu tố xác định năng lực thích ứng có thể tham khảo thêm
ở hình sau

Xác định Năng lực thích ứng
Các yếu tố quyết định năng lực thích ứng bao gồm:
▪

3
Trung bình
Cao
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Thấp

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)

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
Tác động

Năng lực Thích ứng

1. Rất thấp
Thuật lợi
(ngày)

1. Rất thấp
Năng lực thể chế rất hạn chế và không tiếp
cận được các nguồn lực kỹ thuật và tài chính
2. Thấp
Năng lực thể chế hạn chế và khó tiếp cận
được các nguồn lực kỹ thuật và tài chính
3. Trung
Năng lực thể chế và sự tiếp cận được các
nguồn lực kỹ thuật và tài chính tăng lên
4. Cao
Năng lực thể chế tốt và sự tiếp cận được các
nguồn lực kỹ thuật và tài chính tốt
5. Rất cao
Năng lực thể chế xuất sắc và sự tiếp cận
được các nguồn lực kỹ thuật và tài chính tốt

2. Thấp
Gián đoạn ngắn đến
chức năng của hệ
thống (tuần)

3. Trung
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

Trung

Trung

Cao

Rất cao

Rất cao

Thấp

Trung

Trung

Cao

Rất cao

Thấp

Trung

Trung

Cao

Rất cao

Thấp

Thấp

Trung

Trung

Cao

Rất thấp

Thấp

Thấp

Trung

Cao
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PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN CHÍNH
DANH SÁCH THẢO LUẬN
Thôn 1, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - Ngày 27 – 27/ 8/ 2016
STT

Họ và Tên

Nhóm

Hươu

Trâu

Bò

Lợn

Dê

1

Phạm Định

Chăn nuôi

1

5

5

5

1

2

Phạm Thành

Chăn nuôi

4

1

3

0

3

Phạm Trường

Chăn nuôi

3

2

4

2

4

Trần Thị Oanh

Chăn nuôi

0

1

2

0

5

Trần Thị Nhung

Chăn nuôi

2

1

1

20

6

Nguyễn Thị Thuý

Chăn nuôi

3

2

3

2

7

Nguyễn Mạnh Hiền

Chăn nuôi

2

1

6

2

8

Đinh Thị Xuyên

Chăn nuôi

4

4

3

20

9

Thái Thị Yến

Chăn nuôi

3

2

6

2

10

Thái Văn Hoà

Chăn nuôi

0

0

6

0

11

Trần Xuân Lam

Trồng trọt

12

Phạm Xuân Hương

Trồng trọt

13

Nguyễn Quốc Hoàn

Trồng trọt

14

Phan Văn Bé

Trồng trọt

15

Trần Quốc Toàn

Trồng trọt

16

Phan Xuân Cương

Trồng trọt

17

Trần Dương Thanh

Trồng trọt

18

Nguyễn Tiến Lộc

Trồng trọt

19

Nguyễn Thị Tâm

Trồng trọt

20

Đặng Thị Kim

Trồng trọt

Trâu

5

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ THAM GIA HỌP VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC
Xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Ngày 26/8/2016
Họ tên

Giới tính

Chức vụ

Phạm Văn Nam

Nam

Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Sơn

Nam

Phó Chủ tịch HĐND xã

Nguyễn Khánh Hòa

Nam

Phó Chủ tịch UBND xã

Phạm Xuân Đề

Nam

Cán bộ địa chính

Nguyễn Thị Mai

Nữ

Cán bộ địa chính

Trần Quốc Hoàng

Nam

Bí thư đoàn xã

Đoàn Anh Dũng

Nam

Chủ tịch Hội Nông dân
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PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ BẢN ĐỒ XÃ SƠN HỒNG
Hình 13. Bản đồ địa chất xã Sơn Hồng
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Báo cáo Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững dựa trên tiếp cận nông nghiệp sinh thái, Lê Quốc Doanh, Hà
Đình Tuấn, Nguyễn Quảng Tin
Hướng dẫn kỹ thuật: Xây dựng và thực hiện các giải pháp EbA - ISPONRE 2013;
Tài liệu tập huấn về Lồng ghép EbA trong quá trình lập kế hoạch phát triển, do Dự án EbA xây dựng năm
2015;
Báo cáo nghiên cứu về BĐKH khu vực VQG PNKB, do Dự án khu vưc PNKB-GIZ xuất bản năm 2012
Báo cáo đánh giá về BĐKH tỉnh Hà Tĩnh, DONRE 2011
Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của tỉnh Thôn 1 giai đoạn 2011-2015, DONRE 2011.
Các báo cáo kinh tế xã hội giai đoạn 2015 của xã Sơn Hồng
Nghiên cứu thử nghiệm mô hình chăn nuôi lợn Bản và Móng cái trong điều kiện nông hộ vùng cao huyện Yên
châu-Sơn La, Lê Thị Thuý, 2015
Khả năng sinh trưởng, năng xuất và chất lượng thân thịt của lợn bản và lợn lai Móng Cái F1 (Móng Cái x Bản)
nuôi tại tỉnh Hoà Bình, Vũ Đinh Tôn, Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012. Tập 10, số 7
Phương pháp thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu (CAM), Trung tâm quốc tế về quản lý môi
trường ICEM, 2010
Cẩm nang phân tích tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, CARE, 2009
Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, 2009
Báo cáo kết quả tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng tại xã Thạnh Hải, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh
Phú, tỉnh Bến Tre, IUCN, 2012
Báo cáo kết quả tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề và xã An Thạnh
Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, IUCN, 2012
Vận dụng phương pháp SWOT trong phân tích và đánh giá năng lực thích ứng, IUCN, 2012
Nghị quyết 24/NQ-TƯ về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Biến đổi khí hậu và việc sử dụng bền vững tài nguyên đất: Cảnh báo về khủng hoảng đất trồng, Trương
Quang Học, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam.
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