
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG  

TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Báo cáo  
 
 
 
 
 
 
ĐÁNH GIÁ NHANH CÓ SỰ THAM GIA 
NHẰM XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM 
THÍCH ỨNG DỰA VÀO HỆ SINH THÁI 
(EbA) TIỀM NĂNG NHẤT TẠI TỈNH 
QUẢNG BÌNH  
 
 
 
 
 
Quảng Bình, tháng 1 năm 2016 
 
 
 
 
 
 
Người thực hiện:  
           Hồ Thị Nhi Min – cán bộ Sở TNMT 
          Phan Đình Hùng – cán bộ Sở TNMT 
         Nguyễn Thị Ngọc Anh - GIZ 



 
 

Lời cảm ơn  

Cuộc đánh giá nhanh xác định giải pháp thích ứng thí điểm dựa vào hệ sinh thái tại tỉnh 
Quảng Bình được thực hiện bởi Dự án EbA/GIZ và Sở TNMT tỉnh Quảng Bình (Ông Phan 
Đình Hùng và bà Hồ Thị Nhi Min, Chi cục Biển và Hải đảo), từ ngày 27/1 -30/1/2016 tại các 
xã Quảng Phú và xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch), xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch), xã 
Tân Ninh (huyện Quảng Ninh). Nhóm đánh giá chân thành cảm ơn lãnh đạo Sở TNMT đã 
tạo điều kiện và giúp đỡ cho nhóm thực hiện cuộc đánh giá này. Đặc biệt chân thành cảm 
ơn lãnh đạo và cán bộ các xã Quảng Phú, Quảng Hưng, Phúc Trạch và Tân Ninh cũng như 
lãnh đạo và nông dân tại các thôn Phú Lộc, Hòa Bình, Quảng Xá, Thanh Sen và Phúc Đồng 
vì đã giành thời gian thảo luận, cung cấp các thông tin và đóng góp ý kiến quý giá cho 
nhóm đánh giá. 

 

Các thuật ngữ được sử dụng trong Báo cáo (liên quan đến Thích ứng BĐKH và Thích 

ứng dựa vào HST)  

Biến đổi khí hậu (BĐKH): sự thay đổi của trạng thái của khí hậu so với trạng thái trung 
bình và/hoặc giao 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 trinh tự nhiên bên trong hoặc các tác động 
bên ngoai, 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. 

Dịch vụ hệ sinh thái (Dịch vụ HST): Theo định nghĩa của Đánh giá hệ sinh thái thiên niên 
kỷ (MA, 2005), các dịch vụ HST là “những lợi ích con người đạt được từ các HST, bao gồm 
dịch vụ cung cấp như thức ăn và nước; các dịch vụ điều tiết như điều tiết lũ lụt và hạn 
hán; các dịch vụ hỗ trợ như hình thành đất và chu kỳ dinh dưỡng; và các dịch vụ văn hóa 
như giải trí, tinh thần, tín ngưỡng và các lợi ích phi vật chất khác”.  

Hệ sinh thái:  Một tổ hợp động gồm các quần thể thực vật, động vật và vi sinh vật và môi 
trường vô sinh của chúng tương tác với nhau như một đơn vị chức năng. Con người là một 
phần không thể thiếu của hệ sinh thái.  

Khả năng thích ứng: mức độ một hệ thống có thể điều chỉnh để thích ứng với với thay đổi 
khí hậu (bao gồm cả những thay đổi của thời tiết và các hiện tượng cực đoan) nhằm giảm 
thiểu các thiệt hại tiềm ẩn hoặc để ứng phó với các hậu quả của BĐKH. 

Thích ứng: việc điều chỉnh trong hệ thống tự nhiên hoặc con người để ứng phó với các tác 
động hiện tại hoặc dự kiến của BĐKH nhằm giảm thiểu rủi ro do BĐKH. 

Thích ứng Biến đổi khí hậu (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. 

Thích ứng với BĐKH dựa vào Hệ sinh thái (Thích ứng dựa vào HST): Theo Công ước về Đa 
dạng sinh học (CBD, 2009), thích ứng với BĐKH dưa vào HST (EbA) là sử dụng đa dạng sinh 



 
 

học và dịch vụ HST như một phần tổng thể của chiến lược thích ứng giúp cho con người 
ứng phó với những ảnh hưởng tiêu cực của BĐKH. Thích ứng với BĐKH dựa vào HST bao 
gồm việc quản lý bền vững, bảo tồn và phục hồi HST để cung cấp các lợi ích, tạo môi 
trường thuận lợi giúp con người thích ứng được trước những thay đổi bất lợi, trong đó có 
các thay đổi của khí hậu.  

Các nguyên tắc của Thích ứng dựa vào HST: Thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái 
nhằm giúp thích ứng với BĐKH thông qua việc chủ động quản lý và sử dụng các hệ sinh 
thái và các dịch vụ hệ sinh thái. 

Thích ứng với BĐKH dựa vào HST hỗ trợ hoặc thay thế các giải pháp cứng hoặc các giải 
pháp thích ứng kỹ thuật khác, và đồng thời mang lại lợi ích trong việc bảo tồn đa dạng sinh 
học và sinh kế. 

Tính tổn thương: mức độ mà một hệ thống dễ bị tổn thương hoặc không thể đối phó với 
các tác động bất lợi của BĐKH, bao gồm cả các thay đổi khi hậu và hiện tượng thời tiết cực 
đoan (IPCC 2014). 
  



 
 

1. Giới thiệu 

Việt Nam được đánh giá là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất bởi BĐKH. 
Tác động tiềm tàng của BĐKH đối với một số lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ chốt của Việt 
Nam như tài nguyên nước, lâm nghiệp, thuỷ sản và một số lĩnh vực khác ngày càng 
nghiêm trọng. Trên thực tế, Việt Nam đã chịu nhiều tác động của BĐKH, thiên tai (bão, 
lũ lụt, hạn hán), đặc biệt tại khu vực miền Trung Việt Nam. Tần suất và cường độ của 
thiên tai cùng với những tác động nghiêm trọng đã và đang gây tác động đến cộng 
đồng và thiệt hại về kinh tế, xã hội của khu vực này được dự báo còn cao hơn nữa. 

Thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái được xem là phương pháp hiệu quả, trong 
đó nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của đa dạng sinh học, bảo tồn và phục hồi 
các hệ sinh thái tự nhiên nhằm tạo ra các vùng đệm vững chắc chống lại các tác động 
của BĐKH, bảo vệ con người và sinh kế người dân trước các ảnh hưởng của thời tiết 
cực đoan như bão, lũ lụt, lũ quét, triều cường… 

Dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam”, được phối 
hợp thực hiện bởi Viện chiến lược, chính sách tài nguyện và môi trường – Bộ TNMT và 
Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức – GIZ, nhằm mục đích lồng ghép cách tiếp cận thích ứng 
với BĐKH dựa vào HST (EbA) vào các chính sách thích ứng của quốc gia, tập trung vào 
qui hoạch sử dụng đất và qui hoạch phát triển cũng như thử nghiệm các biện pháp 
EbA trong thực tiễn. Việc triển khai dự án sẽ giúp hỗ trợ tăng cường năng lực ở cấp 
quốc gia và cấp tỉnh về thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái, hỗ trợ thực hiện kế 
hoạch ứng phó với BĐKH tại địa phương thông qua việc áp dụng thử nghiệm phương 
pháp EbA tại 02 địa phương thí điểm tại tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh trong giai đoạn 
dự án từ năm 2014-2018. 

 

2. Sự cần thiết xác định nhanh các giải pháp thí điểm EbA 

Hiện tại, với sự hỗ trợ của nhóm chuyên gia Quốc tế và trong nước, dự án đang tiến 
hành cuộc đánh giá tính tổn thương do BĐKH (VA) tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. 
Cuộc đánh giá được thực hiện  đối với các hệ sinh thái tại hai tỉnh nhằm cung cấp 
những đánh giá và phân tích một cách có hệ thống và khoa học  các vấn đề mà hai tỉnh 
đang gặp phải do ảnh hưởng của BĐKH hiện tại và dự báo những ảnh hưởng trong 
tương lai đối với các ngành, lĩnh vực liên quan. Bên cạnh đó, với những kinh nghiệm 
và các đề xuất hiện có tại tỉnh cũng phần nào giúp có thể xác định nhanh sơ bộ các giải 
pháp tiềm năng về thích ứng BĐKH dựa vào hệ sinh thái.  
Do thời gian thực hiện dự án khá ngắn trong khi việc triển khai thí điểm giải pháp EbA 
tiềm năng tại địa phương để có thể phần nào giúp chính quyền và cộng động nhìn 
thấy được hiệu quả từ giải pháp này lại cần có thời gian nhất định. Do đó, sau khi thảo 
luận với thống nhất với Viện CLCSTNMT, dự án thấy cần thiết cần thực hiện Đánh giá 
nhanh có sự tham gia nhằm lựa chọn các giải pháp tiềm năng và khả thi nhất để có thể 
sớm xúc tiến thực hiện.  



 
 

Việc đánh giá nhanh và lựa chọn giải pháp thí điểm EbA tiềm năng cũng cần được thực 
hiện với sự tham gia của chính quyền địa phương và cộng đồng người dân nhằm  giúp 
nắm bắt rõ các tác động do BĐKH đối với người dân và các hệ sinh thái hiện tại. Bên 
cạnh đó, thông qua việc thu thập thông tin, thảo luận với chính quyền và cộng đồng, 
phân tích một cách khoa học các thông tin thu thập được giúp xác định cụ thể các nhu 
cầu về giải pháp thích ứng với BĐKH của cộng đồng, trong đó chú trọng các giải pháp 
thích ứng dựa vào hệ sinh thái.  
Quá trình thực hiện và kết quả của cuộc đánh giá này được chia sẻ và tham vấn nhóm 
tư vấn VA nhằm đảm bảo tính thống nhất trong các kết quả đánh giá và khuyến nghị 
sau này đối với từng lĩnh vực và địa bàn. Kết quả này, tất nhiên, cũng sẽ được chia sẻ 
với các cơ quan có kinh nghiệm thực tiễn về thích ứng BĐKH/thích ứng dựa vào HST, 
như Cục khí tượng thủy văn và BĐKH, và các cơ quan cấp tỉnh. 
Nhiệm vụ này phù hợp với các hoạt động trong Hợp phần 2 của Dự án “Xây dựng cơ 
sở cần thiết cho việc nhân rộng cách tiếp cận EbA trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm 
hiện có và triển khai các biện pháp thử nghiệm”  và nhằm giúp đạt được chỉ số 5 của 
Hợp phần "Dựa trên các kinh nghiệm và kết quả thực hiện thí điểm, xây dựng hai đề 
xuất thích ứng dựa trên hệ sinh thái". Đây cũng là hoạt động chính trong Kế hoạch 
hoạt động năm 2016 của Dự án.  

 

3. Mục tiêu 

- Khảo sát và xác định các giải pháp EbA tiềm năng tại tỉnh 
- Đánh giá và lựa chọn giải pháp EbA tiềm năng và khả thi nhất  tại tỉnh 
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện thí điểm giải pháp tại tỉnh 

 
 



 
 

4. Phương pháp 

 

 

 

Áp dụng cách 

tiếp cận thích 

ứng BĐKH 

Đánh giá tính 

tổn thương 

Xác định các 

giải pháp thích 

ứng 

Xác định ưu 

tiên và lựa 

chọn các giải 

pháp thích ứng 

Thực hiện 

Đánh giá 

Bước 2: tiến hành phân tích các rủi ro 

tại các xã bị tổn thương đã lựa chọn 

thông qua thảo luận nhóm với các cán 

bộ xã; lựa chọn địa phương bị tổn 

thương nhiều nhất của xã; 

Bước 3: trên cơ sở các kết quả của 

bước 2, tiến hành phân tích rủi ro tại 

các thôn bị tổn thương thông qua 

thảo luận nhóm với các thôn trưởng, 

đại diện các hội và các nông dân nòng 

cốt, có kinh nghiệm; sau đó xác định 

các giải pháp EbA tiềm năng. 

 
Bước 4: Thảo luận giữa Sở TNMT và cán bộ dự án để 

lựa chọn giải pháp EbA tiềm năng/khả thi nhất thông 

qua việc cho điểm theo tiêu chí; và Sở TNMT sẽ đề xuất 

giải pháp được lựa chọn cho Dự án và Viện; 

Bước 5: Báo cáo đánh gái nhanh xác định giải pháp EbA 

tiềm năng nhất 

Bước 6: Xây dựng kế 

hoạch thực hiện 



 
 

5. Kết quả và thảo luận 

5.1. Xác định sơ bộ các vùng bị tổn thương trong tỉnh 

- Trên cơ sở các tài liệu hiện có tại tỉnh về BĐKH và các tác động bất lợi của BĐKH 
(xem danh mục các tài liệu tham khảo trong Phụ lục 1) 

- Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn vùng bị tổn thương (xem Phụ lục 2). 

Xem địa điểm của 4 xã khảo sát trên bản đồ của tỉnh.  

 

5.2. Sơ lược một số thông tin về BĐKH tại Quảng Bình 

Về các đặc điểm khí tượng, Quảng Bình có một hệ thống thời tiết biến động và phức tạp. 

Chỉ có hai mùa rõ rệt ở Quảng Bình: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu vào tháng 

Chín và kết thúc vào tháng Ba. Mùa khô bao gồm giai đoạn từ tháng Tư đến tháng Tám. 

Nhiệt độ trung bình hàng năm nằm trong khoảng 24 - 25°C, nhiệt độ cao nhất là vào 

tháng Sáu, tháng Bảy và tháng Tám và thấp nhất vào tháng Mười hai, tháng Một và tháng 

Hai. 

Lượng mưa: Mỗi năm, Quảng Bình tiếp nhận một lượng mưa cao khoảng 1.600 - 2.700 

mm. Tổng số ngày mưa trung bình là 152 ngày/năm, tập trung chủ yếu trong tháng Chín, 

tháng Mười và tháng Mười một. Sự phân bố lượng mưa trên địa bàn tỉnh không đều. 

Xa Quang Hung 

Xa Phuc Trach 

Xa Tan Ninh 

Xa Quang Phu 



 
 

Khoảng 80 - 93% lượng mưa hàng năm tập trung vào mùa mưa. Tháng Chín và tháng 

Mười là các tháng cao điểm về lượng mưa và các cơn lũ lụt. Lượng mưa cao nhất tập 

trung ở Hướng Hoá (2.715 mm), lượng mưa thấp nhất là ở khu vực miền núi và thung 

lũng phía Tây Nam được thu thập ở Quảng Phúc (1.683 mm), Quảng Lưu (1.892 mm), 

Ròn (1.898 mm) và Troóc (<2.000 mm). 

Hạn hán được coi như là một loại hình thiên tai đối với người dân địa phương. Ở các 

vùng phía Bắc, Tây và Tây Nam của Quảng Bình, tình trạng thiếu nước diễn ra trong các 

giai đoạn từ tháng Một đến tháng Tư hoặc tháng Năm (2-5 tháng). Tại các khu vực ven 

biển, hạn hán có thể kéo dài sáu đến bảy tháng, thậm chí tám tháng, từ tháng Một đến 

tháng Bảy. Mặc dù lượng mưa vào đầu mùa mưa có thể nhiều hơn hoặc ít hơn 100 mm 

nhưng gió Tây khô nóng (gió Lào) dẫn đến tình trạng thoát hơi nước cao ở các khu vực 

ven biển. 

Số ngày khô nóng cần phải được xem xét khi phân tích BĐKH. Các ngày khô nóng là 

những ngày khi nhiệt độ tối đa trong ngày cao hơn hoặc bằng 35 C và độ ẩm tương đối 

tối thiểu thấp hơn hoặc bằng 65%. Kết quả đo đạc cho thấy ở Quảng Bình, ở khu vực ven 

biển một năm có 40 - 48 ngày khô nóng. 

Lạnh: Gió Bắc thổi vào tỉnh với chủ yếu là các khối không khí lạnh và khô. Trong mùa khô 

(từ tháng Năm đến tháng Mười), các khối không khí nóng ẩm di chuyển đến khu vực theo 

hướng gió Tây - Nam. Tốc độ gió vào mùa mưa thường cao hơn vào mùa khô.  

Bão: Trung bình, mỗi năm tỉnh Quảng Bình đối mặt với năm hoặc sáu cơn bão và/hoặc áp 

thấp nhiệt đới. Từ năm 1955 - 1985, có 43 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào tỉnh. Tháng Tám, 

tháng Chín và tháng Mười là những tháng mà bão thường xuyên xảy ra.  

Lũ lụt: Lũ dâng cao xảy ra ở các vùng đất và thung lũng thấp của tỉnh khi có ba yếu tố 

diễn ra cùng một thời điểm: lượng mưa lớn, dòng chảy lớn từ thượng nguồn và thủy 

triều cao từ biển. Lũ lớn gây ra nhiều mất mát và thiệt hại cho cộng đồng, bao gồm cả lũ 

gây ngập lụt trong thời gian dài (tại các vùng đồng bằng), lũ quét, lũ ống (tại các vùng đồi, 

núi cao) 

Các đặc điểm thời tiết của các vùng đặc trưng trong tỉnh có thể được tóm tắt trong Bảng 

1 dưới đây: 

Loại hình khí hậu Trạm Tuyên Hóa Trạm Ba Đồn Trạm Đồng Hới 

Nhiệt độ trung bình hàng năm 23.8 
o
C 24.3

o
C 24.6

o
C 

Nhiệt độ thấp nhất 05.9
o
C (tháng 1) 07.6

o
C (tháng 12) 07.7

o
C (tháng 1) 

Nhiệt độ cao nhất 40.1
o
C 40.1

o
C 42.2

o
C 



 
 
Lượng mưa trung bình mỗi năm 2266.5mm 1932.4mm 2159.4mm 

Số ngày mưa mỗi năm 159 ngày 130 ngày 135 ngày 

Lượng mưa cao nhất mỗi ngày 403mm 414mm 415mm 

Số ngày mưa ít mỗi năm 18 (các tháng 1, 2, 3) 09.3 (tháng 11) 17 (tháng 12) 

Độ ẩm không khí trung bình 84% 84% 83% 

Độ ẩm tối thiểu trung bình 66% 67% 68% 

Ngày sương 47 (các tháng 7, 8, 9) 20 (các tháng 9, 10) 13.8 (các tháng 9, 10) 

Thoát hơi nước 1031mm 1035mm 1222mm 

Tọa độ    

Vĩ  độ Bắc 17
o
50' 17

o
45' 17

o
-29’ 

Kinh độ Tây 106
o
08' 106

o
25' 106

o
37' 

Độ cao so với mặt nước biển 25m 8m 7m 

Các năm quan sát 1961-2000 1960-1999 1900-2000 

Bảng 1 Các quan sát thời tiết chính đo tại ba trạm khí tượng trong tỉnh Quảng Bình 
(Nguồn: Nhóm Tư vấn GFA, 2006) 

Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ứng phó BĐKH của tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 

2000-2015, tình hình diễn biến thời tiết phức tạp hơn và phổ biến hơn các hiện tượng 

thời tiết cực đoan. Và những xu hướng khí hậu được dự báo trong tương lai cho tỉnh 

Quảng Bình được trình bày trong Bảng 2 dưới đây:  

Xu hướng thời tiết  Xu hướng 

Lũ thượng nguồn/lũ quét  

Xói mòn bờ sông và sạt lở đất/đá  

Lượng mưa bất thường vào mùa mưa  

Lượng mưa hàng năm  

Lắng đọng  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: 
 Đang tăng 
 Tăng nhanh 
 Đang giảm 
 Giảm mạnh 
 Không đổi 

 

5.3. Sơ lược thông tin về các xã/thôn được lựa chọn để đánh giá 

Xã Quảng Phú: là một xã thuộc vùng bán sơn địa, nằm ở phía Bắc huyện Quảng Trạch và 
là trung tâm vùng Roòn, có điều kiện địa hình đa dạng và có thể phát triển đa ngành đa 
nghề. Tuy nhiên, do địa hình trải rộng và hàng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng của 
thiên tai, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất và cơ sở hạ tầng của địa phương. Xã có các 
hệ sinh thái đa dạng như: hệ sinh thái cồn cát và bãi cát ven biển nằm dọc phía Đông của 
xã, hệ sinh thái ven sông, hệ sinh thái đồng bằng nằm về phía Nam và Tây nam, hệ sinh 
thái vùng đồi núi nằm về phía Bắc của xã, và hệ sinh thái rừng ngập mặn ven sông Roòn 
với diện tích khoảng 10ha. Với diện tích đất tự nhiên của xã là 1.998,26ha, trong đó đất 
nông nghiệp là 1.403,26ha chiếm khoảng 70%. Thu nhập chủ yếu của người dân từ các 
sản xuất nông nghiệp (5 thôn, trong đó có 4 thôn có cả nghề ruộng muối), từ ngư nghiệp 
(3 thôn) và gỗ thương mại (1 thôn).   

Xã Quảng Phú nằm ở vùng đồng bằng của tỉnh Quảng Bình, có  đặc trưng của khí hậu 
nhiệt đới gió mùa, mùa đông lạnh khô hanh, mùa hè nóng ẩm kết hợp gió Tây Nam thổi 
mạnh từ tháng 4 đến tháng 7 nên độ ẩm không khí thấp. Về mùa mưa chịu nhiều lũ lụt, 
hạn hán kéo dài nhiều tháng trong mùa khô, chịu ảnh hưởng của gió Lào (gió Tây Nam) 
khô nóng ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi, đời sống của cư dân địa phương, thiếu nước 
ngọt cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt trầm trọng.   

Nhiệt độ trung bình hàng năm  

Các đợt nóng/ngày khô nóng  

Hạn hán  

Cháy rừng do khô nóng  

Rét đậm  

Bão nhiệt đới/áp thâp  

Gió mạnh bất thường (gió lốc)  

Sấm chớp  

Bảng 2: Các xu hướng thời tiết dự báo cho tỉnh Quảng Bình  
       (Nguồn: Báo cáo về BBĐKH dự án PNKB)  



 
 

Thôn Phú Lộc: là một trong những thôn sản xuất nông nghiệp của xã, có địa hình phân bố 
từ bắc sông Roòn đến đầu nguồn sông Thai. Với số hộ 872, và thu nhập của người dân 
chủ yếu từ sản xuất lúa 2 vụ (100% hộ); sản xuất ruộng muối (62 ha, 2/3 hộ tham gia), 
nuôi trồng thủy sản nước lợ và chăn nuôi nhỏ, vườn hộ. Nguồn nước cho sản xuất lấy từ 
hồ chứa sông Thai, trong khi nước sinh hoạt chủ yếu từ nguồn nước giếng và nước mưa. 
Đất ruộng sản xuất lúa bị nhiễm mặn và diện tích bị nhiễm mặn tăng hàng năm. Toàn bộ 
diện tích rừng ngập mặn ven sông Roòn nằm trên địa bàn của thôn. Trong thời gian chiến 
tranh và do nhu cầu phát triển kinh tế, đến nay, phần lớn diện tích rừng ngập mặn này bị 
phá hủy, chỉ còn một diện tích nhỏ được người dân và Lâm trường Bắc Quảng Trạch phục 
hồi. Với địa hình đặc thù nên hàng năm, thôn chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của 
các hiện tượng thời tiết ngày càng khắc nghiệt, như: bão, lũ, hạn hán, và lạnh.  
 

 

(Rừng ngập mặt tại thôn Phú Lộc)    (Ruộng muối tại thôn Phú Lộc) 
 

Xã Quảng Hưng: là một xã nông nghiệp ven biển thuộc huyện Quảng Trạch, cách trung 
tâm huyện lỵ khoảng 10km. Với diện tích đất tự nhiên khoảng 210.000ha, ngành nghề 
chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Các hệ sinh thái đặc trưng của xã là: đất nông nghiệp. 
rừng phòng hộ ven biển, rừng trồng.  

Thu nhập của người dân chủ yếu từ diện tích trồng lúa 2 vụ (khoảng gần 350ha) và diện 
tích rau màu (120ha). Với diện tích bờ biển khoảng 6,3km nhưng thu nhập từ đánh bắt 
thủy sản ít, chủ yếu đánh bắt nhỏ lẻ, gần bờ.  

Địa bàn xã nằm ở vùng trũng và ở cửa biển nên hàng năm thường xuyên bị ngập lụt. 
Ngoài ra, thiệt hại từ nông nghiệp và tài sản do bị ảnh hưởng bởi bão lớn và hạn hán 
hàng năm. Hiện tại trên địa bàn có 4 con đê, nhưng do được xây dựng đã lâu, đã bị 
xuống cấp nên không phát huy được chức năng ngăn ngập lụt 

Thôn Hòa Bình: Là một trong những thôn nằm ven biển có ngành nghề chính là sản xuất 
nông nghiệp. Thôn có 705 hộ (là thôn lớn nhất xã) với thu nhập của người dân 90% từ 
trồng lua 2 vụ. Bờ biển trên địa bàn thôn dài 6,3km, có rừng phòng hộ (keo và phi lao) 
chắn cát. Hiện diện tích có cây của rừng phòng hộ chỉ chiếm 30%, bị tàn phá từ trong 
chiến tranh và bão. Rừng phòng hộ có vai trò quan trọng với thôn trong việc chắn cát 

 



 
 

bay, lấp đất canh tác và đất ở của người dân; cung cấp chất đốt và hạn chế xói mòn bờ 
biển trong mùa mưa bão.  

 

   Rừng phòng hộ ven biển thôn Hòa Bình  

Xã Phúc Trạch: Phúc Trạch là một xã miền núi có trung tâm cụm xã thuộc chương trình 
135 của huyện Bố Trạch có  đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây đi qua, cách 
trung tâm huyện 36 km về phía Tây, là xã nằm trong vùng đệm vườn Quốc gia Phong Nha 
– Kẻ Bàng. Tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã là 6.022,35 ha. Các hệ sinh thái đặc trưng 
của xã là: rừng trồng và rừng tự nhiên, đất nông nghiệp. Toàn xã có 12 thôn, với tổng số 
hộ: 2480 hộ. Thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thương mại 
dịch vụ du lịch.  

Xã Phúc Trạch nằm trong vùng khí nhiệt đới gió mùa, khí hậu phân thành hai mùa rõ rệt, 
mùa mưa và mùa nắng. Nhiệt độ cao đều quanh năm (250C – 39,80C); chênh lệch nhiệt 
độ ngày và đêm lớn. Mùa đông lạnh và nhiều mưa, nhiệt độ thấp có khi xuống đến 7,80C. 
Mùa hè xuất hiện gió Tây khô nóng gây ra hạn có khi kéo dài hàng tháng, nhiệt độ cao tối 
đa có lúc lên đến 40,10C. Nhìn chung khí hậu vùng này khắc nghiệt , nhiều biến động 
nhất so với cả nước. Bên cạnh đó, xã Phúc Trạch có địa hình bao bọc xung quanh bởi các 
ngọn núi đá vôi cao của VQG PNKB, do vậy, đây cũng là vùng rốn lũ khi mùa mưa bão 
đến.  

Thôn Phúc Đồng và thôn Thanh Sen: là hai trong 12 thôn nông nghiệp của xã. Thu nhập 

chủ yếu của người dân từ lúa và chủ yếu là ngô, lạc, chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng rừng 

và khai thác sản phẩm từ rừng. Do điều kiện địa hình đặc thù của thôn, việc sản xuất 



 
 

nông nghiệp bị phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Mùa mưa lũ thường bị lũ quét, lũ ống làm 

cho diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do bị xói lở và cuốn trôi. Mùa hè, 

mưa ít nên diện tích đất canh tác bị thiếu nước trầm trọng, thường xuyên bị hạn hán và 

nguy cơ cháy rừng cao.  

Do điều kiện địa hình đặc thù nên diện tích đất nông nghiệp chủ yếu sản xuất lạc và ngô. 

Với 65% số hộ có thu nhập chủ yếu từ cây lạc trên diện tích 300ha. Tuy nhiên, do ảnh 

hưởng của BĐKH, nhu cầu sản xuất giống lạc chống chịu với hạn hán là rất cần thiết đối 

với người dân ở đây. Hàng năm, nhu cầu giống lạc của người dân trong xã khoảng 70 tấn 

để sản xuất, trong khi, địa phương không chủ động được nguồn giống, đặc biệt là giống 

chống chịu với BĐKH, và chi phí mua giống rất cao. Trong khi đó, hiện xã đã qui hoạch 

vùng sản xuất lạc giống với điều kiện cơ sở hạ tầng (điện, đường) để có thể sản xuất lạc 

giống và thành lập các tổ sản xuất với sự tham gia của 75 hộ.  

Bên cạnh đó, là xã đầu nguồn sông Son nên về mùa mưa lũ bị ảnh hưởng rất lớn bởi lũ 

quét và xói lở, mất đất sản xuất.  

 

(Ruộng ngô, lạc bị ảnh hưởng BĐKH của thôn Phúc Đồng)  



 
 

 

 

Thôn Thanh Sen:  

 

 (Diện tích đất nông nghiệp bị xói và sạt lở tại thôn Thanh Sen)  

 

Xã Tân Ninh: là một xã thuần nông nghiệp thuộc địa bàn huyện Quảng Ninh, cách 
trung tâm huyện lỵ khoảng 10km. Phía Bắc xã nằm dọc sông Kiến Giang (từ huyện Lệ 

(Hình ảnh rõ nét hơn đất bị xói và sạt lở) 
 



 
 

Thủy chảy về) và là nơi giao nhau giữa sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ. Hệ sinh thái 
đặc trưng của xã là: đất nông nghiệp, rừng ngập mặn dọc bờ sông có diện tích 
khoảng gần 20ha (rừng nguyên sinh) và một số diện tích rừng trồng.  

Thu nhập của người dân chủ yếu (85%) dựa vào diện tích trồng lúa 2 vụ (khoảng 600 
ha). Ngoài ra, còn có một số ngành nghề khác như trồng hoa màu, chăn nuôi và nuôi 
trồng thủy sản. Nguồn thu nhập đáng kể từ trước cũng rất đáng kể từ việc đánh bắt 
thủy sản (nước lợ) trên sông và trong rừng ngập mặn, tuy nhiên, thu nhập này gần 
đây bị giảm sút do rừng bị chặt phá.  

Với địa hình đặc thù của xã, hàng năm thường xuyên hứng chịu ảnh hưởng nặng từ 
lũ lụt (7-10 đợt lũ/năm), bão và hạn hán. Đến mùa khô, diện tích lúa bị nhiễm mặn 
ngày càng tăng (đến nay đã 70ha).  

Thôn Quảng Xá: là thôn năm phía Bắc của xã và ngay dọc bờ sông Kiến Giang. Hầu 
hết thu nhập của người dân từ sản xuất lúa và hoa màu, đánh bắt thủy sản trên sông. 
Tuy nhiên, nguồn thu nhập này phụ thuộc rất lớn vào thiên tai nên không ổn định. 
Với sự phục hồi những năm gần đây của hệ sinh thái rừng ngập mặn dọc sông Kiến 
Giang, thu nhập của người dân tăng đáng kể từ nguồn lợi thủy sản tự nhiên, như: 
tôm, cua, cá. Ngoài ra, các loài chim, cò cũng phát đầu sinh sôi nảy nở trong hệ sinh 
thái này. Tuy nhiên, hiện tại chính quyền huyện và xã chưa có những chính sách và 
qui định cụ thể cho việc phát triển và bảo vệ hệ sinh thái rừng này, chủ yếu là do 
người dân tự phát. Người dân trong thôn lo ngại việc phá rừng ngập mặn của những 
người từ vùng khác đến nếu không có cơ chế quản lý phù hợp.  

 

 

(Rừng ngập mặn ven sông tại thôn Quảng Xá) 



 
 

5.3. Phân tích rủi ro  

Bảng  2. Các sự kiện thiên tai liên quan đến BĐKH, tác động và các giải pháp thích ứng 

Thiên tai 
Những nơi dễ bị ảnh 

hưởng 
Nhạy cảm 

Tác động 
Khả năng thích ứng 

Mức độ tổn 
thương 

Giải pháp EbA 
Sinh lý Kinh tế xã hội 

Quảng Trạch: xã Quảng Phú – Thôn Phú Lộc  

Lũ lụt, thủy 
triều dâng  xảy 
ra thường 
xuyên hàng 
năm từ tháng 
8-10; đặc biệt 
lũ lớn vào các 
năm 1983, 
2011, 2013 

- khu dân cư sống hai 
bên sông Roòn 
- Vườn tược, hoa 
màu 
- Cơ sở hạ tầng 
- Ruộng muối 
- Lũ xảy ra hàng năm 
và gần đây ngập úng 
diện tích rộng và thời 
gian ngập lâu hơn 
- Lưu lượng nước lớn 
hơn; lũ lên nhanh 
- Đất sản xuất bị 
nhiễm mặn 

- Rau, dưa hấu, lúa 
và ruộng muối bị phá 
hủy và mất mùa khi 
bị ngập úng 
- tài sản của người 
dân ở vùng thấp, 
trũng và gần bờ sông 
bị lũ cuốn trôi 
- Gia súc gia cầm ở 
vùng thấp bị cuốn 
trôi 
- Hai bên bờ sông bị 
sạt lỡ nghiêm trọng  

- Rau, dưa hấu, lúa chết khi 
bị ngập úng -> giảm sản 
lượng; mất mùa 
- Ruộng muối bị ngập => 
mất mùa, giảm thu nhập 
- tài sản bị cuốn trôi 
- Gia súc gia cầm chết 
- Cơ sở hạ tầng bị hư hỏng 

- thiếu thực phẩm sau 
lũ 
- bệnh dịch gia tăng 
- Giảm sản lượng và 
giảm thu nhập 
- tốn chi phí cải tạo cơ 
sở hạ tầng và tài sản 

+
*
 Kinh nghiệm bản địa: di chuyển 

dân và tài sản lên vùng cao; chuẩn bị 
thức ăn, di dời gia súc gia cầm; có 
ban phòng chống bão lụt; 
+ Hỗ trợ từ chính quyền địa phương 
(một số thuyền di chuyển lên cùng 
cao, cập nhật thông tin về tình hình 
lũ lụt,…) 
-

**
 Thiếu kinh phí  xây đê ngăn lũ, 

ngăn mặn  và phục hồi rừng ngập 
mặn nhằm  hạn chế xói lỡ hai bên bờ 
sông  
- Diện tích đất canh tác bị nhiễm 
mặn tăng hàng năm 
+ Địa phương đã thay đổi cơ cấu cây 
trồng đối với diện tích bị ngập mặn 
sang ruộng muối (từ năm 1983)  

Trung bình 
Cao 

- có nhu cầu phục hồi 
6ha rừng ngập mặn 
dọc hai bên bờ sông 
thuộc địa bàn của thôn 
nhằm hạn chế sạt lỡ, 
giảm lưu lượng dòng 
chảy trong mùa lũ, bảo 
vệ các hộ dân ở phía 
trong và diện tích đất 
sản xuất; ruộng muối; 
thủy sản sẽ phát triển 

Rét đậm, rét 
hại xảy ra 
những năm 
1975, 1988, 
2008, 2016 

- Diện tích trồng cây 
nông nghiệp (lúa, 
rau, dưa hấu) 
- Nuôi trồng thủy sản 
- Thời gian rét 
thường xảy ra từ 
tháng 11 đến tháng 1 
năm sau 
- Thời gian rét 
thường kéo dài từ 5-
10 ngày 
- Mức độ rét tăng 

- Rau, lúa, dưa hấu 
mới trồng dễ bị chết 
do rét đậm 
- Thủy sản chết do 
rét đậm 
- Gia súc gia cầm bị 
dịch bệnh, chết khi 
rét kéo dài (năm 
1988: chết 600 con) 

- Lúa, rau màu, dưa hấu 
chết -> trồng lại-> cây tăng 
trưởng chậm->giảm năng 
suất cây trồng 
- Thủy sản và gia súc, gia 
cầm chết, bệnh => giảm thu 
nhập 
 

- Đầu tư nhiều chi phí 
mua giống cây, con để 
sản xuất lại 
- Thu nhập giảm do 
năng suất giảm và chi 
phí sản xuất tăng 

Kinh nghiệm bản địa:  
+ đối với gia súc, gia cầm cải thiện 
chuồng trại, che chắn rét và cho ăn 
đầy đủ nhằm hạn chế rét và bệnh 
dịch; 
+ Cập nhật thông tin về thời tiết và 
chủ động điều chỉnh mùa vụ và 
phương pháp canh tác nhằm tránh 
gieo trồng vào mùa rét  
+ Hỗ trợ từ chính quyền: cung cấp 
thông tin về thời tiết và điều chỉnh 
lịchthời vụ 

Trung bình Thay đổi cơ cấu giống 
cây trồng vật nuôi chịu 
rét 

*
 Các giải pháp EbA được xác định nhằm ứng phó với các hiện tượng thay đổi thời tiết gây ra  rủi ro/tổn thương cao;  

**
 Khả năng thích ứng có thể bao gồm yếu tố tích cực (+) và bất lợi (-) 



 
 

Thiên tai 
Những nơi dễ bị ảnh 

hưởng 
Nhạy cảm 

Tác động 
Khả năng thích ứng 

Mức độ tổn 
thương 

Giải pháp EbA 
Sinh lý Kinh tế xã hội 

dần - Hạn chế kinh phí cải thiện chuồng 
trại và mua giống chịu rét 

Hạn hán nặng 
nhất  xảy ra 
vào năm 1988 

- Vườn hộ (rau màu) 
- Diện tích trồng cây 
nông nghiệp (lúa, 
dưa hấu) 
- Nuôi trồng thủy sản 
- Rừng trồng 
- Hạn hán thường 
xảy ra từ tháng 5-7 
(ÂL) hàng năm 
- xảy ra trong thời 
gian dài hơn 
 
 

- Lúa, rau màu và 
dưa hấu rất nhạy 
cảm với hạn hán, 
thiếu nước tưới trầm 
trọng 
- Gia súc gia cầm, 
thủy sản  bị dịch 
bệnh 
- Cháy rừng 
- Mạch nước ngầm 
giảm   

- Cây trồng thiếu nước và 
chết => mất mùa, giảm 
năng suất 
- Vật nuôi và thủy sản bị 
dịch bệnh => giảm năng 
suất 
- Thiếu nước sinh hoạt và 
tưới tiêu  
- Nước bị nhiễm mặn 

- Giảm thu nhập do 
giảm năng suất và tăng 
chi phí do bệnh tật 
- Thiếu nước sạch cho 
con người  

Kinh nghiệm bản địa:  
+ Mua nước ngọt cho sinh hoạt từ 
nơi khác 
+ khơi thông hệ thống tưới tiêu và 
dẫn nước từ các hồ chứa và vùng 
khác về 
+ Hỗ trợ từ chính quyền: khuyến 
khích người dân sử dụng giếng 
khoan 
- Hạn chế ngân sách nhằm cải thiện 
tốt hệ thống tưới tiêu và xây dựng 
hệ thống nước sạch cho sinh hoạt 
- Không có giống cây, con chịu hạn 

Trung bình  Cải thiện hệ thống tưới 
tiêu và dữ trữ nước 
 
Thay thế giống cây con 
chịu hạn 

Bão lớn xảy ra 
vào các năm 
1987, 
2010,2013 

- Diện tích rừng  
- nhà cửa chưa kiên 
cố của các hộ nghèo, 
sống gần sông và 
biển 
- cơ sở hạ tầng nông 
thôn (điện, trường, 
…) 

- Cây rừng bị đổ gãy 
khi có gió lớn 
- nhà cửa bị tốc mái 
- điện, trường: dễ bị 
đổ sập khi có bão lớn 

- cây rừng gãy=> giảm năng 
suất; mua giống trồng lại 
- nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị 
hư hỏng => đầu tư xây dựng 
lại 

- Giảm thu nhập do 
giảm năng suất và tăng 
chi phí 
- tốn chi phí đầu tư cơ 
sở hạ tầng, nhà cửa  

Kinh nghiệm bản địa:  
+ Gia cố nhà cửa trước khi bão đến 
+ Di dân ở những vùng nguy hiểm 
đến vùng an toàn 

Trung bình N/A 

Huyện Quảng Trạch: xã Quảng Hưng, thôn Hòa Bình 

Lũ lụt (lũ quét) 
vào các năm 
1989, 2010, 
2013 

- Hoa màu 
- Diện tích canh tác 
lúa 
- Khu nuôi trồng thủy 
sản 
- Tháng 8-10 âm lịch 
- hàng năm ở những 
vùng thấp thường bị 
ngập úng 

- Lúa, lạc, khoai lang, 
hoa không chịu được 
ngập úng 
- Thủy sản và vật 
nuôi bị lũ cuốn trôi, 
dịch bệnh sau lũ 

- Mùa màng bị ảnh hưởng 
do lũ lụt => giảm năng suất 
- Vật nuôi, thủy sản bị mất 
mát 
- khu vực chịu ngập úng  
khi mưa lũ  

- Giảm thu nhập do 
cây trồng bị chết 
- Tốn chi phí gieo trồng 
lại và mua giống vật 
nuôi, thủy sản 

+ hỗ trợ từ chính quyền địa phương: 
cập nhật thông tin thời tiết; có ban 
phòng chống lụt bão hỗ trợ dân di 
dời lên vùng cao 
- thiếu ngân sách mua thuyền để di 
dời dân trong; chi phí và thiết kế nhà 
chống bão 
- tăng cường trồng rừng phòng hộ 
đầu nguồn 
 

Trung bình 
cao 

Phục hồi rừng phòng 
hộ ven biển nhằm: 
- chắn cát bay và lấp 
diện tích canh tác lúa 
và hoa màu 
- Chống xói lở bờ biển 
- Hạn chế tác động của 
bão, lũ và nước biển 
dâng 
- Điều hòa nhiệt độ 



 
 

Thiên tai 
Những nơi dễ bị ảnh 

hưởng 
Nhạy cảm 

Tác động 
Khả năng thích ứng 

Mức độ tổn 
thương 

Giải pháp EbA 
Sinh lý Kinh tế xã hội 

- Cung cấp chất đốt 

Bão (+nước 
biển dâng và 
cát bay cát 
nhảy)  vào 
những năm 
1965, 1987, 
2007, 2013 

- Hoa màu, lúa 
- diện tích rừng 
phòng hộ ven biển 
- Nhà cửa của người 
dân 
- bờ biển 
- cơ sở hạ tầng  
- thường xảy ra vào 
tháng  9-10 
- cường độ ngày 
càng mạnh hơn 

- lúa và hoa màu bị 
dập nát, cát lấp khi 
gió bão lớn 
- cây rừng bị gãy đổ 
- nhà cửa bị tốc mái, 
sập  
- bờ biển bị sạt lở do 
sóng to, nước biển 
dâng 
- cơ sở hạ tầng bị đổ 
sập khi bão lớn 

- lúa và hoa màu bị ảnh 
hưởng bão -> giảm năng 
suất 
- cây rừng gãy đổ -> giảm 
khả năng phòng  hộ; ngăn 
cát lấp nhà cửa và diện tích 
canh tác 
- nhà cửa đổ sập phải gia 
cố, xây dựng lại 
- bờ biển bị sạt lở, xói mòn 
(biển lấn 10m trong cơn bão 
năm 2013) 
- diện tích ruộng lúa bị 
nhiềm mặn tăng hàng năm 

- giảm thu nhập do 
năng suất thấp 
- chi phí gia cố, xây 
dựng lại nhà cửa sau 
bão 
- chi phí đầu tư lại cơ 
sở hạ tầng  (bão năm 
2013 thiệt hạ tài sản 
1,7 tỷ đồng)  
- chi phí trồng lại rừng 
phòng hộ hạn chế cát 
bay, cát nhảy và biển 
lấn 

+ Người dân chủ động các phương 
án phòng tránh: di dời đến nơi an 
toàn, gia cố nhà cửa… 
+ Chính quyền hỗ trợ công tác di dời 
dân, cung cấp thông tin; hỗ trợ một 
phần ngân sách cải thiện lại cơ sở hạ 
tầng sau bão (điện, nước, giao 
thông) 
- Thiếu kinh phí xây nhà kiên cố, đặc 
biệt các hộ nghèo 
- Thiếu kinh phí trồng lại rừng phòng 
hộ hạn chế cát bay, cát nhảy và sạt 
lở bờ biển, biển lấn 

Cao  Phục hồi rừng phòng 
hộ ven biển nhằm: 
- chắn cát bay và lấp 
diện tích canh tác lúa 
và hoa màu 
- Chống xói lở bờ biển 
- Hạn chế tác động của 
bão, lũ và nước biển 
dâng 
- Điều hòa nhiệt độ 
- Cung cấp chất đốt  

Hạn hán xảy ra 
nặng vào các 
năm 1993, 
1997 

- Ruộng lúa và diện 
tích đất trồng hoa 
màu 
- Rừng  
- Kênh dẫn nước 
- Xảy ra không 
thường xuyên 
- Thường xảy ra vào 
tháng 4-6 hàng năm 

- Lúa và hoa màu bị 
thiếu nước 
- Rừng phòng hộ ven 
biển và rừng trồng 
có nguy cơ cháy rừng 
cao 
- Các hồ chứa nước, 
kênh dẫn nước và 
giếng bị khô cạn  
- Vật nuôi thiếu nước 
uống 

- Không thể canh tác vụ hè 
thu khi thiếu nước (lúa) 
- Hoa màu chết/giảm năng 
suất do thiếu nước tưới 
- Thiếu nước sinh hoạt cho 
người và phục vụ chăn nuôi 
 

- Năng suất cây trồng 
giảm -> giảm thu nhập 
- Gia súc gia cầm 
chết/bệnh tật -> giảm 
thu nhập 
 

+ Kinh nghiệm truyền thống: Dự trữ 
nước trong các ao hồ cho sản xuất 
và chăn nuôi; nước giếng khoan cho 
sinh hoạt 
+ Hỗ trợ từ chính quyền địa phương: 
thay đổi lịch thời vụ phù hợp hơn 
nhằm tránh lúc hạn cao điểm;  
+ Hỗ trợ từ chính quyền: phương án 
phòng chống cháy rừng 
- Hạn chế nguồn ngân sách cải tạo hệ 
thống kênh mương 
 

Trung bình Nâng cấp các hồ chứa 
nước tự nhiên bằng 
cách tăng cường trồng 
rừng cây bản địa xung 
quanh các hồ/đập này  

Rét đậm, rét 
hại vào các 
năm 1976, 
1987, 1989, 
2010 (rét hại 
kéo dài) và 
năm 2016 

- Diện tích trồng cây 
nông nghiệp (lúa, 
hoa màu) 
- Thời gian rét 
thường xảy ra từ 
tháng 11 đến tháng 1 
năm sau 

- Rau, lúa, lạc mới 
trồng dễ bị chết do 
rét đậm 
- Gia súc gia cầm bị 
dịch bệnh, chết khi 
rét kéo dài 

- Lúa, rau màu, dưa hấu 
chết -> trồng lại-> cây tăng 
trưởng chậm->giảm năng 
suất cây trồng 
- Gia súc, gia cầm chết, 
bệnh => giảm thu nhập 
 

- Đầu tư nhiều chi phí 
mua giống cây, con để 
sản xuất lại 
- Thu nhập giảm do 
năng suất giảm và chi 
phí sản xuất tăng 

Kinh nghiệm bản địa:  
+ đối với gia súc, gia cầm cải thiện 
chuồng trại, che chắn rét và cho ăn 
đầy đủ nhằm hạn chế rét và bệnh 
dịch; 
+ Cập nhật thông tin về thời tiết và 
chủ động điều chỉnh mùa vụ và 

Trung bình  Thay đổi cơ cấu giống 
cây trồng vật nuôi chịu 
rét  



 
 

Thiên tai 
Những nơi dễ bị ảnh 

hưởng 
Nhạy cảm 

Tác động 
Khả năng thích ứng 

Mức độ tổn 
thương 

Giải pháp EbA 
Sinh lý Kinh tế xã hội 

- Thời gian rét 
thường kéo dài từ 5-
10 ngày 
- Mức độ rét tăng 
dần 

phương pháp canh tác nhằm tránh 
gieo trồng vào mùa rét  
+ Hỗ trợ từ chính quyền: cung cấp 
thông tin về thời tiết và điều chỉnh 
lịchthời vụ 
- Hạn chế kinh phí cải thiện chuồng 
trại và mua giống chịu rét 

Huyện Quảng Ninh: xã Tân Ninh, thôn Quảng Xá 

Lũ lớn vào các 
năm 1979, 
1985, 2008, 
2010, 2013 

- Ruộng lúa, hoa màu 
- Nuôi trồng thủy sản 
- đất nông nghiệp 
 - Lũ lụt thường xảy 
ra từ tháng 8-10 âm 
lịch 
- xảy ra hàng năm, từ 
5-7 cơn/năm, do địa 
hình tiếp giáp 2 con 
sông Kiến Giang và 
Nhật Lệ 
- cường độ mạnh 
hơn và thời gian 
ngập kéo dài hơn 
- bờ sông bị sạt lở 
(bên hữu bồi, bên tả 
lở) 

- Thời điểm thu 
hoạch lúa vụ hè thu 
nhưng bị ngập úng 
- Hoa màu bị  ngập 
úng 
- thủy sản, gia súc gia 
cầm bị cuốn trôi 
- nhà cửa bị ngập 

- Lúa vụ hè thu và hoa màu 
bị ngập úng/cuốn trôi -> 
giảm năng suất 
- thủy sản, gia súc gia cầm bị 
cuốn trôi, dịch bệnh sau lũ -
> giảm thu nhập 
- Nhà cửa bị nhập -> tăng 
chi phí sửa chữa 
- đất nông nghiệp bị ngập 
mặn (70ha) 

- Giảm thu nhậpdo 
mất mùa và thất thoát 
tài sản 

+ Kinh nghiệm truyền thống và hỗ 
trợ của chính quyền: chủ động di 
chuyển người và tài sản từ các vùng 
thấp lên vùng cao 
- Hạn chế ngân sách cho việc phục 
hồi rừng ngập mặn dọc sông nhằm 
hạn chế ảnh hưởng của lũ lụt 
 
 

Trung bình Phục hồi rừng ngập 
mặn ven sông chống 
sạt lở bờ sông, giảm 
thiểu tác động của 
dòng nước lũ đến diện 
tích nông nghiệp 

Bão lớn các 
năm 1983, 
1985, 1989, 
1997, 2007, 
2013 

- Hoa màu, lúa 
- diện tích rừng ngập 
mặn ven sông 
- Nhà cửa của người 
dân 
- cơ sở hạ tầng  
- thường xảy ra vào 
tháng  9-10 
- cường độ ngày 

- lúa và hoa màu bị 
dập nát 
- cây rừng ngập mặn 
bị gãy đổ 
- nhà cửa bị tốc mái, 
sập  
- bờ sông bị sạt lở 
- cơ sở hạ tầng bị đổ 
sập khi bão lớn 

- lúa và hoa màu bị ảnh 
hưởng bão -> giảm năng 
suất 
- cây rừng ngập mặn gãy đổ 
-> giảm khả năng phòng  hộ 
và ảnh hưởng đến hệ sinh 
thái ngập mặn 
- nhà cửa đổ sập phải gia 
cố, xây dựng lại 

- giảm thu nhập do 
năng suất thấp 
- chi phí gia cố, xây 
dựng lại nhà cửa sau 
bão 
- chi phí đầu tư lại cơ 
sở hạ tầng   
- chi phí trồng lại rừng 
ngập mặn 

+ Người dân chủ động các phương 
án phòng tránh: di dời đến nơi an 
toàn, gia cố nhà cửa… 
+ Chính quyền hỗ trợ công tác di dời 
dân, cung cấp thông tin; hỗ trợ một 
phần ngân sách cải thiện lại cơ sở hạ 
tầng sau bão (điện, nước, giao 
thông) 
- Thiếu kinh phí xây nhà kiên cố, đặc 

Trung bình  Phục hồi rừng ngập 
mặn ven sông nhằm 
hạn chế tác động của 
bão (chắn gió), lụt 
(cường độ của dòng 
nước); phục hồi hệ 
sinh thái rừng ngập 
mặn (nơi cư trú của 
chim, cò, thủy sản)  



 
 

Thiên tai 
Những nơi dễ bị ảnh 

hưởng 
Nhạy cảm 

Tác động 
Khả năng thích ứng 

Mức độ tổn 
thương 

Giải pháp EbA 
Sinh lý Kinh tế xã hội 

càng mạnh hơn - bờ sông bị sạt lở cần được 
gia cố 
- diện tích ruộng lúa bị 
nhiềm mặn tăng hàng năm 

biệt các hộ nghèo 
- Thiếu kinh phí trồng và bảo vệ rừng 
phòng ngập mặn  

+ Hỗ trợ quản  lý rừng 
ngập mặn theo cộng 
đồng 

Huyện Bố Trạch: Xã Phúc Trạch, Thôn Phúc Đồng 

Lũ lụt (lũ quét, 
lũ ống) vào các 
năm 1985, 
2010, 2013 

- Đất nông nghiệp 
- Hoa màu, lúa 
- thường xảy ra vào 
tháng 8-9 ÂL 
- lũ lên nhanh, cường 
độ mạnh 

- Lúa và hoa màu bị 
ngập, cuốn trôi 
- đất canh tác bị xói 
lở 
- nhà cửa, tài sản 
- gia súc, gia cầm 
 

- Mất mùa lúa, hoa màu -> 
giảm thu nhập 
- xói lở đất (do địa hình dốc, 
nước từ núi cao đổ về 
nhanh, cường độ mạnh) -> 
mất đất canh tác 
- nhà cửa bị cuốn trôi 
- Gia súc gia cầm bị cuốn 
trôi/dịch bệnh sau lũ 

- Giảm thu nhập 
- thiếu đất canh tác 
- thiếu việc làm 
- thiếu nước trầm 
trọng 
 

+ Kinh nghiệm: Di dời dân/gia súc 
đến các vùng cao hoặc lên núi 
+ Hỗ trợ của chính quyền địa 
phương: hỗ trợ di dời dân, mua 
thuyền cứu hộ (năm 2007) 
- Nhiều lúc nước lên nhanh quá 
không kịp di dời, thất thoát tài sản 
và mùa màng (lũ năm 2010) 
- Diện tích đất canh tác bị xói lở 
nghiêm trọng  
- Không có đất canh tác thay thế  

Trung bình-
Cao 

- Thay đổi lịch thời vụ  
phù hợp  
- Phục hồi và rừng đầu 
nguồn nhằm hạn chế 
tác động của lũ lụt 

Hạn hán nặng 
vào các năm 
2014, 2015 

- Diện tích trồng màu 
và gieo cấy lúa 
- Người dân và gia 
súc gia cầm 
- Rừng tự nhiên và 
rừng trồng  
- thường xảy ra vào 
tháng 5-7 hàng năm 

- lúa, lạc, ngô, sắn 
thiếu nước tưới 
- thiếu nước sinh 
hoạt và chăn nuôi  
- nguy cơ cháy rừng 
cao (tần suất tăng) 

- Lúa và hoa màu thiếu 
nước sản xuất (vụ hè thu và 
một phầnd iện tích đông 
xuân) 
- thiếu nước sinh hoạt cho 
người dân và chăn nuôi 
(70%)  
- Tăng tần suất cháy rừng 

- Giảm thu nhập 
- đất bị bạc màu 
 

+ Kiến thức bản địa: tìm nguồn nước 
và dẫn từ núi cao về; mua nước sinh 
hoạt từ nơi khác 
+ Hỗ trợc từ chính quyền địa 
phương: cải tạo hồ chứa nước Khe 
Ngang  
- nước từ hồ chưa không đủ cung 
cấp cho sản xuất  
- thiếu nước sinh hoạt cho người 
dân 
- thiếu kinh phí đầu tư kênh mương 
và thay đổi giống chịu hạn  

Trung bình  - Trồng rừng bản địa 
quanh các hồ chứa 
nước tự nhiên 
- Thay thế giống ngô 
chịu hạn  

Huyện Bố Trạch: Xã Phúc Trạch, Thôn Thanh Sen 

Lũ lụt (lũ quét, 
lũ ống) vào các 
năm 1985, 
2010, 2013 

- Đất nông nghiệp 
- Hoa màu, lúa 
- thường xảy ra vào 
tháng 8-9 ÂL 
- lũ lên nhanh, cường 

- Lúa và hoa màu bị 
ngập, cuốn trôi 
- đất canh tác bị xói 
lở 
- nhà cửa, tài sản 

- Mất mùa lúa, hoa màu -> 
giảm thu nhập 
- xói lở đất (do địa hình dốc, 
nước từ núi cao đổ về 
nhanh, cường độ mạnh) -> 

- Giảm thu nhập 
- thiếu đất canh tác 
- thiếu việc làm 
 

+ Kinh nghiệm: Di dời dân/gia súc 
đến các vùng cao hoặc lên núi 
+ Hỗ trợ của chính quyền địa 
phương: hỗ trợ di dời dân, mua 
thuyền cứu hộ (năm 2007) 

Trung bình - Phục hồi và bảo vệ 
rừng đầu nguồn nhằm 
hạn chế tác động của 
lũ lụt và xói lở đất 



 
 

Thiên tai 
Những nơi dễ bị ảnh 

hưởng 
Nhạy cảm 

Tác động 
Khả năng thích ứng 

Mức độ tổn 
thương 

Giải pháp EbA 
Sinh lý Kinh tế xã hội 

độ mạnh - gia súc, gia cầm 
 

mất đất canh tác 
- nhà cửa bị cuốn trôi 
- Gia súc gia cầm bị cuốn 
trôi/dịch bệnh sau lũ 

- Nhiều lúc nước lên nhanh quá 
không kịp di dời, thất thoát tài sản 
và mùa màng (lũ năm 2010) 
- Diện tích đất canh tác bị xói lở 
nghiêm trọng  
- Không có đất canh tác thay thế  

Hạn hán vào 
các năm 2007, 
2014, 2015 

- Diện tích trồng ngô, 
lạc và lúa  
- rừng trồng và rừng 
tự nhiên 
- thường xảy ra từ 
tháng 5-7 hàng năm 

- Lúa, ngô và hoa 
màu khác (vụ hè thu) 
- nước sinh hoạt 
người dân  tại các 
hồ/đập; giếng  
- gia súc gia cầm 
thiếu nước uống 
-  

- Giảm năng suất và sản 
lượng cây trồng -> giảm thu 
nhập 
- thiếu nước sinh hoạt cho 
người dân do nguồn nước 
dự trữ bị khô cạn 
- thiếu nước cho chăn nuôi 
- nguy cơ cháy rừng cáo 

- Giảm thu nhập  + Kinh nghiệm: khơi thông giếng 
khoan: nước cho sinh hoạt và chăn 
nuôi; mua nước từ nơi khác cho ăn, 
uống 
- Không có giải pháp cho nước sản 
xuất 
- Thiếu ngân sách cải tạo hồ/đập dự 
trữ nước 
- Thiếu đất canh tác thay thế 
- thiếu giống chịu hạn  

Trung bình 
Cao 

Phục hồi rừng đầu 
nguồn và cải tạo các 
hồ đập dự trữ nước 
 
Thay thế giống lạc chịu 
hạn  
 

Bão (+lốc xoáy) 
vào các năm 
2010, 2013 

- Lúa, hoa màu  
- rừng trồng 
- nhà cửa 
- cơ sở hạ tầng  
- thường xảy ra 
tháng 9-10 
- tăng các hiện tượng 
thời tiết cực đoan 

 - Lúa, ngô bị ảnh 
hưởng bởi gió lớn 
- rừng bị gãy, đổ 
- nhà cửa và cơ sở hạ 
tầng bị ảnh hưởng 

- lúa, ngô bị gãy, dập nát 
- cây rừng bị đổ, gãy 
- nhà bị tốc mái, sập 

- giảm năng suất -> 
giảm thu nhập  

+ khinh nghiệm: chủ động di dời đến 
nơi an toàn 
- thiếu kinh phí xây nhà chống bão 

Trung bình N/A 

 

 

  



 
 

5.4. Lựa chon giải pháp EbA tiềm năng nhất thông qua bảng cho điểm đánh giá theo tiêu chí 

TT 
Các giải pháp EbA được 

xác định 
Mô tả 

Địa điểm (thôn, 
xã) 

Các tiêu chí 

Ảnh 
hưởng 

bởi BĐKH 

Hiệu quả 
kinh tế  

Khả năng 
nhân rộng  

Phù hợp với 
điều kiện địa 

phương 

Lợi ích 
người 
dân  

Sử dụng các dịch 
vụ hệ sinh thái  

Tổng cộng 

1 
Phục hồi 6ha rừng ngập 
mặn ven sông  

Trồng 6ha rừng ngập mặn ven sông hạn chế 
sạt lở và củng cố đê bao chống nhiễm mặn  

Phú Lộc,  
Quảng Phú 

4 3 4 4 4 4 23 

2 
Trồng rừng phòng hộ ven 
biển  

Trồng phi lao trên diện tích rừng phòng hộ ven 
biển (10ha)  

Hòa Bình,       
Quảng Hưng 

5 3 4 5 5 4 26 

3 
Phục hồi rừng ngập mặn 
ven sông + hỗ trợ quản lý 
rừng theo cộng đồng 

Trồng (8ha) và bảo vệ rừng ngập mặn ven sông 
chống sạt lở và bảo vệ hệ sinh thái 

Quảng Xá,  
Tân Ninh 

3 3 3 3 3 3 18 

4 
Cải tạo các hồ chứa nước 
tự nhiên 

Trồng cây gỗ bản địa, cây ăn quả xung quanh 
đập/hồ chứa nước; tu tạo hồ chứa nước 

Phúc Trạch,  
Phúc Đồng 

4 2 2 3 4 4 19 

5 Trồng giống lạc chịu hạn  
Trồng thí điểm khoảng 3ha với giống ngô chịu 
hạn tại thôn  

Phúc Trạch,  
Phúc Đồng 

4 4 4 4 4 2 22 

6 Phục hồi rừng đầu nguồn  
Trồng cây gỗ bản địa, khoanh nuôi tái sinh 
rừng  

Phúc Trạch, 
Thanh Sen 

4 2 3 4 3 4 20 

 Điểm cao nhất là 5 và điểm thấp nhất là 1



 
 

Ghi chú: Ma trận chấm điểm các tiêu chí như sau: 

1. Tác động bởi BĐKH: Người dân quan sát và nhận thấy các tác động nghiêm trọng do BĐKH và các dữ 
liệu từ kịch bản BĐKH (Càng bị ảnh hưởng thì điểm càng cao) 

2. Hiệu quả kinh tế: Nguồn tài chính để thực hiện giải pháp EbA được lựa chọn (Chi phí cao nhất thì 
điểm càng thấp) 

3. Khả năng nhân rộng: Kỹ thuật thực hiện giải pháp không phức tạp; dựa vào hệ sinh thái hiện có; có 
được sự hỗ trợ và cam kết của cộng đồng và chính quyền địa phương, phù hợp với chính sách của địa 
phương (khả năng nhân rộng càng cao thì điểm càng cao) 

4. Phù hợp với điều kiện địa phương: Sử dụng các giống cây/con bản địa và phù hợp với điều kiện đất 
đai của địa phương; người dân địa phương có kinh nghiệm thực hiện (tính phù hợp càng cao thì điểm 
càng cao) 

5. Lợi ích cho cộng đồng: Giải pháp này mang lại những lợi ích trực tiếp cho người dân nhằm thích ứng 
với tác động của BĐKH (lợi ích càng nhiều thì điểm càng cao) 

6. Sử dịch các dịch vụ hệ sinh thái: Giải pháp sẽ mang lại nhiều dịch vụ hệ sinh thái – dịch vụ cung cấp, 
dịch vụ điều tiết, dịch vụ văn hóa và các dịch vụ hỗ trợ khác (càng cung cấp nhiều dịch vụ, điểm càng 
cao) 

 
  



 
 

Mô tả giải pháp EbA được lựa chọn:  

Trên cơ sở kết quả ma trận lựa chọn giải pháp EbA tiềm năng nhất, cho thấy mô hình “Trồng rừng 
phi lao chắn cát bay, cát chảy, hạn chế thiệt hại do bão lũ và nước biển dâng vùng rừng phòng hộ 
ven biển thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng” là giải pháp tiềm năng nhất bởi đáp ứng tất cả các tiêu 
chí trong quá trình lựa chọn. Với việc bão, lũ và nước biển dâng ngày càng tăng tần suất và hạn 
hán kéo dài làm cho mức độ thiệt hại ngày càng cao, gây ra các tác động nghiêm trọng cho người 
dân và hệ sinh thái ở đây như:  

i) xói lở bờ biển và nguy cơ đe dọa đến việc mất đất sản xuất nông nghiệp và thiệt hại tài 
sản cũng như mất rừng phòng hộ, đất ở của cộng đồng;  

ii) nạn cát bay cát nhảy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất sản xuất và diện tích nuôi 
trồng thủy sản;  

iii) bị ngập úng và nhiễm mặn cũng làm mất đất sản xuất và mất năng xuất cây trồng. 
iv) thiếu nước sản xuất và nước sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng (người dân thường sử 

dụng nước giếng và nước suối dẫn từ các đồi cát) 

Nhằm chủ ứng phó và thích ứng với những biến đổi của khí hậu; hạn chế các tác động tiêu cực của 
thiên tai, bảo vệ môi trường ven biển, chống sạt lỡ, hạn chế xâm nhập mặn và đảm bảo nguồn 
nước và bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cũng như tài sản cho khoảng 700 
hộ dân ở thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng. Một nhóm cộng đồng khoảng 20 hộ sẽ tham gia thực 
hiện mô hình trồng và bảo vệ diện tích khoảng 10ha rừng phi lao phòng hộ ven biển. Mô hình thí 
điểm này sẽ tập trung vào những khu vực bị sạt  lở, cát bay cát nhảy có ảnh hưởng lớn đến đời 
sống và sản xuất của người dân. Việc phục hồi rừng phòng hộ này có thể tăng cường các dịch vụ hệ 
sinh thái như:  i) dịch vụ cung cấp (nước mặt từ các đồi cát cho sinh hoạt và sản xuất của người 
dân; nguyên liệu đốt từ lá và cành cây khô; cỏ nuôi thả gia súc và thu nhập từ việc bảo vệ rừng 
phòng hộ); ii) Dịch vụ điều tiết và dịch vụ hỗ trợ (điều hòa khí hậu; duy trì nguồn nước và chất 
lượng nước; kiểm soát xói lở bờ biển; hạn chế tác động bão lũ và xâm nhập mặn vào đất sản 
xuất)… Bên cạnh đó, việc thực hiện mô hình sẽ giúp thay đổi thói quen và hành vi của cộng đồng 
trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Những dịch vụ hệ sinh thái này sẽ 
hỗ trợ bền vững cho cộng đồng trong việc thích ứng với những biến đổi khắc nghiệt của thiên tai, 
đảm bảo đời sống ổn định hơn.  

 

 

6. Thách thức và khuyến nghị 

 EbA  là một khái niệm khá mới đối với cộng động và chính quyền địa phương 
 Hiện tại, có một số giải pháp thích ứng với BĐKH đang được thực hiện trong tỉnh (Nông 

nghiệp thông minh với BĐKH (IFAD), áp dụng giống lúa cải tiến SRI (SNV), … điều này 
làm cho chính quyền địa phương và người dân dễ nhầm lẫn về giải pháp nào là EbA 

 Rất khó để có được các số liệu khoa học về BĐKH của những vùng cụ thể 
 Gia tăng xu thế phá rừng tự nhiên để trồng các loại gỗ thương mại  
 Sẽ mất khá nhiều thời gian cho việc xây dựng kế hoạch thực hiện, do vậy sẽ có thể ảnh 

hưởng đến lịch mùa vụ của địa phương 
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Phụ lục:  Các tiêu chí lựa chọn các khu vực bị tổn thương và các giải pháp EbA 

Các tiêu chí lựa chọn các khu vực bị tổn thương: 

- Các tác động bất lợi nhất quan sát được do BĐKH gây ra nghiêm trọng 

- Các hệ sinh thái mạnh khỏe hiện có trong khu vực  

- Sinh kế của người dân địa phương phụ thuộc chủ yếu vào nguồn tài nguyên thiên 

nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái 

- Những kinh nghiệm điển hình hiện có/trước đây trong quản lý nguồn tài nguyên thiên 

nhiên của cộng đồng địa phương 

- Có được sự cam kết của chính quyền địa phương (xã, thôn)  

- Cộng đồng có kinh nghiệm trong việc thực hiện một số giải pháp thích ứng với BĐKH  

- Khu vực được lựa chọn dễ tiếp cận. 

 

Các tiêu chí lựa chọn các giải pháp EbA: 

 

- Hỗ trợ người dân thích ứng với các tác động bất lợi do BĐKH 

- Dễ thực hiện 

- Hiệu quả về chi phí 

- Tận dụng hiệu quả các nguồn lực tại địa phương bao gồm nhân lực, các dịch vụ hệ sinh 

thái và kiến thức bản địa 

- Khả năng nhân rộng cao (phù hợp với điều kiện địa phương, khả thi và phù hợp với các 

qui định của địa phương, có khả năng thu hút nguồn hỗ trợ từ các chương trình khác 

của chính quyền) 

- Có tính bền vững cao, về các mặt kinh tế - xã hội – môi trường; giảm thiểu phát thải/và 

tăng cường hấp thụ CO2. 

 

 


