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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN  

Hệ sinh thái tự nhiên là nền tảng cho sự tồn tại của con người trên hành tinh này, và 

cũng như các hoạt động phát triển kinh tế của chúng ta.  Và các dịch vụ của hệ sinh thái 

đóng góp trực tiếp cho sự sống con người thông qua việc cung cấp nước và lương thực, 

các nguyên vật liệu, nước sạch và điều kiện môi trường phù hợp cho phát triển công 

nghiệp, nông nghiệp và các ngành dịch vụ cũng như tăng cường sức khỏe, giữ gìn bản sắc 

văn hóa và tâm linh của con người. Tuy nhiên, nền tảng sinh thái này đã và đang thay đổi 

đáng kể và ở nhiều nơi, chúng bị làm suy yếu đi so với trạng thái ban đầu. Một trong 

những nguyên nhân gây ra tình trạng này chính là do con người thực hiện các hoạt động 

phát triển kinh tế một cách không bền vững. Thêm vào đó, tác động tiêu cực do biến đổi 

khí hậu cũng đã làm tăng thêm áp lực đối với hệ sinh thái tự nhiên, và có thể mang lại 

những hậu quả khó dự đoán được. Do vậy, chúng ta cần có những hành động khẩn cấp 

để khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên trở lại trạng thái khỏe mạnh, giúp chúng ta có 

được sự phát triển bền vững về kinh tế-xã hội, và sinh tồn trước những thách thức sắp 

tới.  

Trước những thách thức đó, Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp thích ứng nhằm một 

mặt, ứng phó với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH)và mặt khác, tăng 

cường khả năng chống chịu của hệ sinh thái thông qua việc phát triển kinh tế một cách 

bền vững. Một trong những giải pháp đó là Thích ứng với Biến đổi khí hậu dựa vào hệ 

sinh thái (HST). 

Thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái (EbA) là sử dụng các hệ sinh thái tự nhiên và các 

dịch vụ hệ sinh thái như một hợp phần quan trọng trong chiến lược tổng thể để giúp con 

người thích ứng với các tác động bất lợi từ BĐKH. Mục đích của EbA là tăng cường sức 

chống chịu và khả năng phục hồi của các cộng đồng dân cư cũng như các hệ sinh thái 

thông qua các hoạt động cụ thể như quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, quản lý 

tổng hợp vùng đầu nguồn, phục hồi rừng phòng hộ… nhằm duy trì và khôi phục tính toàn 

vẹn của các hệ sinh thái và các lợi ích mà hệ sinh thái mang lại cho con người. 

Quảng Bình là một trong những tỉnh ven biển Miền trung được đánh giá chịu nhiều tác 

động của BĐKH và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Với địa hình đặc thù của tỉnh và sinh 

kế của người dân chủ yếu phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên và những dịch vụ của hệ 

sinh thái, do vậy sẽ là đối tượng chịu nhiều rủi ro nhất.  

Nhằm hỗ trợ Việt Nam trong những nỗ lực xây dựng và triển khai các phương pháp tiếp 

cận sáng tạo và có hiệu quả và lồng ghép các chiến lược thực hiện thích ứng dựa trên hệ 

sinh thái trong các lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển và các chính 

sách thích ứng quốc gia sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu về ứng phó 

với BĐKH, Chính phủ Cộng Hòa LB Đức thông qua Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và 
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An toàn hạt nhân (BMUB) đã cam kết hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án “Lồng ghép chiến 

lược thích ứng dựa vào Hệ sinh thái tại Việt Nam” trong giai đoạn từ 2014-2018 (gọi tắt 

là Dự án EbA). Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã giao cho Bộ TNMT chủ trì thực hiện 

dự án và Viện CLCS TNMT là cơ quan thực hiện dự án, phối hợp với Cơ quan Hợp tác 

Quốc tế Đức – GIZ, nhằm hỗ trợ triển khai dự án. Dự án dự kiến sẽ góp phần mở rộng nội 

dung của phương pháp và khả năng áp dụng cách tiếp cận thích ứng với BĐKH dựa trên 

hệ sinh thái trong bối cảnh của Việt Nam, qua đó tạo điều kiện cho việc triển khai thành 

công và nhân rộng cách tiếp cận này ở Việt Nam. Việc triển khai thí điểm mô hình thích 

ứng dựa vào hệ sinh thái ở cấp tỉnh, được lựa chọn tại tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, sẽ 

cung cấp kinh nghiệm thực tiễn phù hợp, tạo cơ sở quan trọng cho việc nhân rộng các 

giải pháp thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái sau khi kết thúc dự án. 

Tài liệu này được soạn thảo là nhằm hệ thống hóa lại quá trình tổ chức thức hiện, 

phương pháp luận, các kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra nhằm chia 

sẻ với các bên liên quan với mong muốn phương pháp tiếp cận này sẽ được áp dụng và 

nhân rộng tại các địa phương khác.  

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỊA BÀN THỰC HIỆN MÔ HÌNH 

Địa điểm dự kiến thực hiện mô hình thí điểm mô hình EbA tại thôn Hòa Bình, xã Quảng 

Hưng, huyện Quảng Trạch, cách Thành phố Đồng Hới khoảng hơn 60km về phía Bắc (xem 

vị trí của xã trên bản đồ). Xã Quảng Hưng là một xã bãi ngang thuộc diện khó khăn của 

huyện Quảng Trạch. Thôn Hòa Bình, là thôn lớn nhất xã, có bờ biển dài khoảng 6,3km 

bao gồm rừng phòng hộ chắn cát, còn sót lại một số cây phi lao và keo do địa phương và 

người dân trồng trong nhiều năm trước đây.  

 

Bản đồ vị trí của xã Quảng Hưng  (Nguồn: Google Map) 
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Theo số liệu do chính quyền xã cung cấp, rừng phòng hộ ven biển thuộc thôn Hòa Bình có 

diện tích khoảng hơn 100 ha. Hiện diện tích có cây của rừng phòng hộ chỉ còn 3ha phi lao 

do bị tàn phá từ trong chiến tranh và các cơn bão hàng năm. Ngoài rừng phi lao nằm phía 

gần bờ biển, người dân đã tự trồng một số diện tích rừng phi lao phía trong gần khu dân 

cư nhằm hạn chế cát bay cát lần. Theo quan sát của người dân và lãnh đạo xã, cây phi lao 

mặc dù không phải là cây bản địa, nhưng là cây chịu được tác động của bão và lũ; và khả 

năng phục hồi cao. Ngoài ra, còn có một loại cây cỏ bản địa được gọi là cây mơ - có gai và 

mọc bò sát mặt cát. Cây này có tác dụng giữ cát không bị xói và bay vào mùa mưa lũ.  

Theo người dân địa phương, 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 

lở bờ biển trong mùa mưa bão. Đề cập trong Báo cáo Qui hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2011-2020, tầm nhìn 2030 của xã Quảng Hưng, diện tích rừng phòng hộ ven biển có vị trí 

quan trọng trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống của 

người dân các thôn ven biển và giải pháp phục hồi rừng phòng hộ là cần thiết trong giai 

đoạn tới của chính quyền địa phương và cộng đồng. Với 3ha diện tích rừng phi lao hiện 

có, xã và thôn đã giao cho 7 hộ của thôn Hòa Bình bảo vệ từ nhiều năm nay, và người 

dân có ý thức rất cao trong việc bảo vệ khu rừng này. Họ chỉ thu lượm lá phi lao về làm 

chất đốt nhưng tuyệt đối không chặt cây, nhánh bởi họ nhận thức được tầm quan trọng 

của rừng phòng hộ ven biển. 

Trên cơ sở nhu cầu của địa phương và nguồn lực hạn chế của dự án, dự kiến diện tích 

rừng phòng hộ ven biển thực hiện mô hình thí điểm khoảng 10ha (trong số 45 ha đất 

chưa có rừng ven biển) tại thôn Hòa Bình. Qua quá trình khảo sát, chính quyền địa 

phương và người dân thôn Hòa Bình đã chia sẻ, hàng năm, địa bàn thôn chịu ảnh hưởng 

rất lớn do tác động của các hiện tượng thiên tai. Các yếu tố như: bão, lũ, cát bay cát lấn, 

và hạn hán, sạt lỡ bờ biển… xảy ra rất phổ biến và thường xuyên. Trong đó, bão đi kèm 

với nước biển dâng và cát bay cát lấn và hạn hán đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

đời sống, hoạt động sản xuất của người dân cũng như các hệ sinh thái trên địa bàn thôn, 

như: i) lúa và hoa màu bị hư hỏng và nhiễm mặn do bão và nước biển dâng; không thể 

canh tác vụ hè thu do hạn hán gây thiếu nước sản xuất và sinh hoạt; ii) hệ sinh thái rừng 

phòng hộ bị gãy đổ nghiêm trọng do bão; iii) bờ biển bị sạt lở (biển lấn 10m trong đợt 

bão năm 2013). Việc phục hồi rừng phòng hộ ven biển không những tăng hiệu quả trong 

thích ứng với biến đổi khí hậu, mà còn giúp tạo việc làm và tạo thu nhập cho các hộ nông 

dân sống gần biển. Đặc biệt, trong bối cảnh sự cố ô nhiễm môi trường biển làm cho 

người dân của thôn Hòa Bình nói riêng và các xã miền biển nói chung, thu nhập từ nguồn 

đánh bắt thủy sản từ biển đã bị giảm đáng kể và việc tìm kiếm sinh kế thay thế là rất cần 

thiết với người dân địa phương.  

III. MỤC TIÊU CỦA MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM 
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Các mục tiêu đặt ra đối với việc thực hiện mô hình thí điểm EbA trên hệ sinh thái vùng 

cát ven biển là nhằm: 

- Thực hiện thành công mô hình thí điểm EbA trên hệ sinh thái rừng phòng hộ trên cát 

ven biển với sự tham gia của cộng đồng địa phương 

- Cải thiện và phục hồi hệ sinh thái và các dịch vụ hệ sinh thái ven biển nhằm đáp ứng 

nhu cầu của người dân, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và tăng cường khả 

năng chống chịu của hệ sinh thái  

- Thông qua việc thực hiện mô hình, lồng ghép các hoạt động phục hồi rừng phòng hộ 

ven biển và cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với các tác động của BĐKH 

- Tài liệu hóa các kết quả đạt được và phương pháp thực hiện nhằm giúp nhân rộng mô 

hình tại các địa phương khác. 

 

IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG 

THÍ ĐIỂM 

1. Phương pháp tiếp cận: 

Từ tháng 12 năm 2015, Sở TNMT Quảng Bình đã kết hợp với văn phòng dự án GIZ/EbA 

tiến hành đánh giá và lựa chọn mô hình thí điểm EbA tiềm năng tại 4 xã trên địa bàn 3 

huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Quảng Trạch, với sự tham gia của chính quyền địa 

phương và cộng đồng. Trên cơ sở thông tin thu thập được và kết quả của cuộc đánh giá 

đã chỉ ra rằng  mô hình “Trồng và phục hồi rừng phòng hộ ven biển chắn cát bay, cát 

nhảy và hạn chế thiệt hại do bão, lũ và nước biển dâng tại 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. Xem Báo cáo đánh giá nhanh có sự tham gia nhằm xác định mô hình EbA tiềm 

năng nhất tại tỉnh Quảng Bình tại Phụ lục 1. 

Thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng huyện Quảng Trạch có tổng chiều dài vùng biển khoảng 3 

km thuộc tiểu khu 168C thuôc lâm phận quản lý của xã Quảng Hưng. Có độ cao trung 

bình 8-9 m so với mực nước biển và có độ dốc trung bình 40 từ Tây sang Đông. Đất cát 

ven biển thuộc nhóm cát có độ sâu tầng đất mặt trên 70 cm có kết cấu hạt lớn biến đổi 

từ Tây sang Đông giữ nước kém, hấp thu nhiệt cao. Hệ sinh thái vùng đụn cát ven biển 

tỉnh Quảng Bình nói chung và vùng nghiên cứu ở thôn Hòa Bình xã Quảng Hưng huyện  

Quảng Trạch nói riêng có thảm thực vật phong phú che phủ trên bề mặt cát với nhiều 

chức năng quan trọng về vai trò bảo vệ nguồn nước ngầm, giảm thiểu tác hại do gió mùa 

và gió bão hàng năm. Tuy nhiên, theo thời gian, thảm thực vật đã bị tác động triệt để và 

khó có khả năng tái phục hồi theo hướng diễn thế tự nhiên. 

Cộng đồng cư dân ven biển ghi nhận giá trị sinh thái của các rú cát ven biển. Hệ thống 
rừng phòng hộ tự nhiên ven biển đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước 
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ngọt, mực nước ngầm, giảm thiểu tác động do hạn hán về mùa khô và gió bão về mùa 
mưa. 

Trước tình hình trên, sau khi thảo luận với cộng đồng thôn Hòa Bình, chính quyền xã 

Quảng Hưng và tham vấn ý kiến của lãnh đạo Viện CLCSTNMT, phương pháp tiếp cận 

được Sở TNMT Quảng Bình đề xuất thực hiện mô hình thí điểm EbA như sau: 

 Trong bối cảnh hạn chế các tác động do biến đổi khí hậu bằng các tác nghiệp dựa vào 

hệ sinh thái, việc tái phục hồi rừng phòng hộ trên đụn cát ven biển với các loài cây 

bản địa là một lựa chọn hiệu quả và mang tính bền vững. Do đó cách tiếp cận của dự 

án là trồng và phục hồi rừng phòng hộ ven biển thôn Hòa Bình được tiến hành bằng 

việc sử dụng đa loài cây phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng ở đây và được xác định là 

keo lá tràm, phi lao và cây bản địa, nhằm đảm bảo việc phục hồi hệ sinh thái và đa 

dang sinh học. Bên cạnh đó, tiến hành nghiên cứu để xác định các loài cây bản địa 

phổ biến nhằm tái tạo hệ sinh thái đụn cát bền vững cũng như phục hồi thảm thực 

vật phong phú che phủ trên bề mặt cát với nhiều chức năng quan trọng về vai trò bảo 

vệ nguồn nước ngầm, giảm thiểu tác hại do gió mùa và gió bão hàng năm 

 Hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững trên đất cát cho các hộ tham gia thực hiện mô 

hình nhằm đảm bảo thu nhập ổn định và khuyến khích họ tham gia công tác bảo vệ 

phát triển rừng một cách hiệu quả.  

Cách tiếp cận này đảm bảo đảm bảo sự cam kết và làm chủ của cộng đồng tham gia trong 

quá trình thực hiện việc phục hồi hệ sinh thái rừng phòng hộ và các dịch vụ mà nó mang 

lại nhằm tăng cường sức chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu. Thêm vào đó, việc 

kết hợp trồng cây bản địa vào rừng trồng cũng nhằm từng bước đào tào và nâng cao 

nhận thức cho cộng đồng (cũng như chính quyền địa phương) hiểu được rằng việc đa 

dạng các loài trong công tác phụ hồi rừng sẽ mang lại những lợi ích tốt hơn theo cách 

bền vững hơn. 

2. Cách thức tổ chức thực hiện 

- Một nhóm khoảng 30 hộ của thôn Hòa Bình sẽ được lựa chọn tham gia thực hiện mô 

hình và được chính quyền xã giao rừng để trồng, phục hồi rừng và bảo vệ ven biển của 

thôn.  

- Các hộ sẽ được lập thành 10 nhóm bảo vệ rừng cộng đồng (3 hộ/nhóm) và được hỗ 

trợ xây dựng qui chế hoạt động, tập huấn về kỹ thuật trồng rừng, tuần tra bảo vệ rừng 

và làm việc theo nhóm, xây dựng cam kết bảo vệ rừng.  

- Chính quyền địa phương phối hợp với dự án khảo sát, đo đạc, lập bản đồ và quy hoạch 

diện tích rừng phòng hộ hiện có của xã, cũng như qui hoạch chi tiết đối với diện tích 

10ha thí điểm mô hình EbA mà dự án hỗ trợ. Xác định các mốc ranh giới và giao cho 

các nhóm hộ trồng và bảo vệ 
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- Diện tích 10ha rừng trồng thuộc mô hình thí điểm sẽ được chia thành 10 lô và giao cho 

10 nhóm bảo vệ rừng (có danh sách cụ thể). Các nhóm này chịu trách nhiệm trồng, 

chăm sóc và bảo vệ trong quá trình thực hiện và sau khi kết thúc hỗ trợ của dự án.    

- Keo lá tràm và phi lao là hai loại cây được xác định sẽ trồng trên diện tích 10ha thí 

điểm với diện tích mỗi loại 5ha.  

- Khảo sát  xác định và lựa chọn giống cây bản địa để thử nghiệm việc trồng xen trong 

diện tích 10ha thí điểm nhằm đa dạng loài cây trồng trên một diện tích rừng 

- Các hộ tham gia, tùy vào điều kiện của mỗi hộ, sẽ được lựa chọn loại mô hình sinh kế 

phù hợp nhằm đảm bảo sinh kế ổn định thực hiện công tác bảo vệ rừng. Các mô hình 

sinh kế được thảo luận và lựa chọn với cộng đồng, bao gồm 1) Nuôi bò và trồng cỏ (10 

hộ); 2) Trồng rau an toàn (10 hộ) và Nuôi cá nước ngọt (10 hộ)  

- Các hộ tham gia thực hiện mô hình sẽ được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật trồng và phục hồi 

rừng, kỹ thuật thực hiện các mô hình sinh kế.  

- Việc theo dõi giám sát quá trình thực hiện mô hình sẽ do các tư vấn và cán bộ kỹ thuật 

của các bên liên quan thực hiện định kỳ cùng với các nhóm hộ 

- Những kinh nghiệm thực hiện sinh kế của các hộ được lựa chọn sẽ được chia sẻ với 

cộng đồng nhằm nhân rộng mô hình một cách hiệu quả 

- Chính quyền địa phương (thôn, xã) và các cơ quan liên quan (UBND huyện, Phòng 

NN&PTNT, Phòng TNMT huyện, Sở NN&PTNT, Sở TNMT) hỗ trợ, giám sát quá trình 

thực hiện mô hình tại cộng đồng 

- Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật và giống cây, con sẽ do các công ty có kinh nghiệm và 

uy tín được lựa chọn tại địa phương thực hiện theo các qui định hiện hành của địa 

phương 

- Các nhóm tư vấn kỹ thuật sẽ chuyển giao kiến thức và kỹ năng cho các hộ trong quá 

trình tư vấn kỹ thuật tại hộ và tại mô hình; đặc biệt là các kỹ năng về tuần tra, bảo vệ 

và phát triển rừng 
 

3. Nhóm hưởng lợi 

Một nhóm gồm 30 hộ gia đình được chính quyền địa phương (thôn và xã) trên cơ sở các 

tiêu chí được đưa ra. Xem Các tiêu chí lựa chọn các hộ tham gia mô hình tại Phụ lục 2. 

Danh sách các hộ tham gia mô hình được gửi cho Sở TNMT và văn phòng dự án xem xét. 

Cán bộ Sở TNMT và dự án EbA thăm các hộ và đánh giá khả năng tham gia thực hiện dự 

án của họ; thu thập thông tin cơ sở đầu kỳ của các hộ tham gia.  

Bên cạnh đó, các hộ gia đình khác trong thôn, xã cũng có thể được hưởng lợi từ các hoạt 

động của dự án thông qua việc tham gia vào các khóa tập huấn về nâng cao nhận thức về 

biến đổi khí hậu, học hỏi kinh nghiệm và tham gia các hoạt động trồng và bảo vệ rừng 

cùng với các hộ tham gia mô hình; và về lâu dài, hưởng lợi từ các dịch vụ hệ sinh thái 

mang lại từ rừng được phục hồi. 
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4. Họp thôn phổ biến chương trình và lựa chọn nhóm hưởng lợi 

Nhằm thông tin cho cộng đồng trong thôn hiểu về các hoạt động dự án và vai trò tham 

gia của họ một cách rõ ràng, Sở TNMT đã phối hợp với chính quyền huyện, xã, thôn và dự 

án tổ chức các cuộc họp thôn với sự tham gia của đại diện các hộ gia đình trong thôn Hòa 

Bình. Nội dung của các cuộc họp thôn bao gồm: 

- Giới thiệu thông tin về dự án và các mục tiêu cần đạt được 

- Các hoạt động dự án dự kiến sẽ được triển khai tại địa phương 

- Trình bày kế hoạch thực hiện dự án tại địa phương 

- Vai trò tham gia của các bên, cụ thể các cấp: huyện, xã, thôn, cộng đồng địa 

phương và dự án 

- Kinh phí dự kiến cho các hoạt động và đóng góp của hộ tham gia 

- Giới thiệu tiêu chí chọn hộ hưởng lợi 

- Hướng dẫn cách thức chọn hộ  

- Lập danh sách các hộ được lựa chọn (Xem danh sách các hộ tham gia tại Phụ lục 

3) 
 

5. Thu thập dữ liệu đầu kỳ 

Việc thu thập dữ liệu cơ bản đầu kỳ của các hộ được lựa chọn tham gia dự án nhằm mục 

đích: 

- Tìm hiểu các thông tin cụ thể về tình hình sản xuất, thu nhập và việc làm cũng như 

nhu cầu của các hộ 

- Nắm rõ năng lực và tiềm lực của các hộ nhằm có hướng hỗ trợ và phát triển phù 

hợp 

- Nắm bắt nhu cầu phát triển kinh tế, phát triển kiến thức kỹ năng sản xuất cũng 

như cam kết của các hộ trong quá trình thực hiện dự án 

- Thông tin cơ sở đầu kỳ nhằm phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả hỗ trợ của dự án 

sau này 

Sở TNMT đã phối hợp với dự án và cán bộ các cấp thu thập thông tin tại 30 hộ tham gia 

dự án. Phương pháp thực hiện chủ yếu là phỏng vấn hộ gia đình. Xem mẫu thu thập 

thông tin hộ gia đình tại Phụ lục 4. 

V. MÔ TẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM 

Thực tế hiện nay, hầu hết diện tích rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn của tỉnh thuộc 

sự quản lý của các Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) hoặc UBND các huyện, thị, trong 

đó các BQLRPH Bắc và Nam Quảng Bình quản lý các diện tích rừng phòng hộ ven biển 

thuộc các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch và Quảng Trạch. Các BQL này có kế hoạch bảo vệ và 

phát triển rừng riêng và hàng năm được UBND tỉnh và Sở NN&PTNT phê duyệt. Trong các 
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hoạt động của các BQL rừng này, vai trò tham gia của cộng động khá hạn chế, chủ yếu 

tập trung vào thuê mướn công trồng rừng. Trong khi đó, các BQL rừng này hiện đang đối 

mặt với nhiều vấn đề khó khăn, thách thức trong việc ngăn chặn khai thác gỗ và củi đốt 

trái phép của người dân sống quanh khu vực rừng phòng hộ. Mặt khác, các hoạt động 

trồng rừng phòng hộ ven biển hiện nay của các BQL chủ yếu tập trung vào trồng rừng độc 

loài như phi lao hoặc keo lai mà thiếu sự chú trọng đến việc phục hồi các loài cây bản địa 

đã từng tồn tại trong vùng. Trong khi đó, rừng cây bản địa có giá trị cao về mặt bảo tồn 

đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và có chức năng phòng hộ cao.  

Trong khuôn khổ hoạt động thực hiện mô hình EbA thí điểm đối với hệ sinh thái rừng 

phòng hộ ven biển nhằm phục hồi rừng phòng hộ theo hướng làm giàu rừng bằng trồng 

cây Keo lai và Phi Lao và cây bản địa với mục tiêu nâng cao tính thích ứng biến đổi khí 

hậu dựa vào hệ sinh thái và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng cư dân địa 

phương với hệ sinh thái rừng.  

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ phát triển sinh kế thay thế bền vững cho các hộ tham gia thực 

hiện mô hình cũng được xác định là yếu tố quan trọng đóng góp vào thành công của hoạt 

động thí điểm, nhằm tạo thu nhập ổn định và khuyến khích các hộ tham gia hoạt động 

bảo vệ và phát triển rừng. Thông qua đó, các kỹ năng và kiến thức sản xuất của các hộ sẽ 

được cải thiện và từng bước được nâng cao cùng với việc nâng cao nhận thức về biến đối 

khí hậu, các tác động và giải pháp ứng phó sẽ được cung cấp cho cộng đồng thông qua 

các khóa tập huấn và truyền thông.  

1. Trồng và phục hồi rừng phòng hộ ven biển  

1.1. Phương pháp tiếp cận 

- Hiện trạng đất rừng phòng hộ ven biển của thôn Hòa Bình sẽ được đánh giá, đo 

đạc và lập bản đồ số 

- Trong số diện tích đất rừng nghèo kiệt của thôn, sẽ xác định 10ha làm mô hình thí 

điểm EbA  

- Trên diện tích 10ha này, dự kiến sẽ trồng 5ha keo lá tràm trên diện tích gần với 

khu dân cư; 5ha trồng cây phi lao chịu hạn trên diện tích gần khu vực bờ biển (do 

loài cây này chịu hạn và mặn); cây bản địa sẽ được trồng xen giữa diện tích đã 

trồng keo và phi lao nhằm đa dạng loài trên một diện tích rừng trồng.  

- Tư vấn kỹ thuật tại chổ từ giai đoạn chuẩn bị hiện trường, chọn giống, trồng rừng 

và chăm sóc cho các nhóm bảo vệ rừng, thông qua đó, kỹ thuật sẽ từng bước 

được chuyển giao.  

 

1.2. Qui mô thực hiện 

- 30 hộ gia đình được lựa chọn tham gia mô hình sẽ được lập thành các nhóm bảo 

vệ rừng cộng đồng (BVRCĐ) và trực tiếp tham gia các hoạt động trồng và chăm sóc 

rừng 
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- Diện tích 10ha rừng nghèo kiệt tại thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng được xác định 

thực hiện mô hình thí điểm 

- Chính quyền địa phương cam kết giao 10ha diện tích rừng để thực hiện mô hình 

thí điểm EbA cho các nhóm BVRCĐ 
 

1.3. Các giai đoạn thực hiện 

Quá trình thực hiện hoạt động trồng và phục hồi rừng phòng hộ ven biển nhằm giảm 

thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho khu vực thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng, được 

chia làm nhiều giai đoạn khác nhau:  

o Giai đoạn 1:  từ năm 2016-2017:  

 Lập nhóm BVRCĐ 
 Khảo sát hiện trạng rừng phòng hộ, đo đạc, lập bản đồ và xác định khu vực 

thí điểm 
 Hỗ trợ trồng 5ha keo lá tràm và phát triển các hoạt động sinh kế  

o Giai đoạn 2: từ năm 2017-2018:  
 Tiến hành khảo sát xác định các loài cây bản địa  
 Trồng 5ha rừng phi lao ven biển và 
 Trồng thí điểm các loại cây bản địa được lựa chọn trên diện tích 10ha thí 

điểm 
 Đánh giá sơ bộ kết quả dự án và khuyến nghị các bước tiếp theo  

o Giai đoạn 3: từ năm 2018-2020:  
 Sau khi kết thúc hỗ trợ của dự án, các nhóm BVRCĐ, với hỗ trợ của chính 

quyền địa phương, sẽ tiếp tục bảo vệ, chăm sóc diện tích từng trồng;  
 Trên cơ sở kết quả của dự án, chính quyền tỉnh, huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ 

hoạt động phục hồi rừng bản địa thông qua việc huy động nguồn lực từ 
ngân sách địa phương và các chương trình dự án khác (ví dụ: dự án WB…)  

o Giai đoạn 4: từ năm 2020 trở đi:  
 Các nhóm BVRCĐ tiếp tục vai trò bảo vệ và chăm sóc rừng 
 Chính quyền địa phương tiếp tục thành lập các nhóm BVRCĐ tại các 

thôn/địa phương lân cận nhằm nhân rộng kết quả dự án  
 Chính quyền địa phương (huyện, xã, Sở TNMT) sẽ tiến hành đánh giá lợi ích 

và dịch vụ hệ sinh thái mang lại từ mô hình 
 Chia sẻ kinh nghiệm cho các địa phương khác  

 

1.4. Tiến hành khảo sát hiện trạng rừng, đo đạc và lập bản đồ diện tích thực 

hiện mô hình 

 Như đã được đề cập trên đây, diện tích rừng phòng hộ ven biển của xã Quảng 
Hưng hiện do xã quản lý và được xác định là rừng phòng hộ trong Báo cáo Qui 
hoạch sử dụng đất của xã năm 2010-2020, tầm nhìn 2030. Tuy nhiên, hiện 
chưa có qui hoạch sử dụng đất chi tiết đối với loại đất rừng này ở cấp xã.  

 Trên cơ sở nhu cầu của địa phương và cần xác định diện tích cho mô hình thí 
điểm EbA, việc khảo sát hiện trạng diện tích rừng hiện có, đo đạc diện tích thực 
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tế và lập bản đồ số qui hoạch cho diện tích rừng này là cần thiết và phục vụ 
nhu cầu giám sát, kiểm kê và cập nhật sau này của địa phương.  

 Tháng 11 năm 2016, dự án đã phối hợp với Trung tâm Qui hoạch tài nguyên 
(thuộc Sở TNMT) đã tiến khảo sát, lập bản đồ và qui hoạch diện tích rừng 
phòng hộ ven biển của xã Quảng Hưng.  

 Các cuộc họp thôn thảo luận với cộng đồng địa phương, họp với lãnh đạo địa 
phương nhằm nắm bắt nhu cầu và kế hoạch của các bên liên quan đã được tổ 
chức. Các đợt đi thực tế tại khu vực rừng nhằm tiến hành khảo sát, đo đạc… 
thu thập thông tin, số liệu bởi cán bộ của Trung tâm và cán bộ dự án.  

 Kết quả của đợt khảo sát và qui hoạch đã xác định hiện xã có hơn 130ha rừng 
phòng hộ ven biển, trong đó có hơn 60ha rừng nghèo kiệt cần được trồng và 
phục hồi. Trên cơ sở nhu cầu của địa phương, diện tích này hiện chính quyền 
xác định đưa vào danh mục rừng phòng hộ và các tác động chủ yếu là trồng, 
phục hồi và làm giàu rừng nhằm khôi phục lại hệ sinh thái trên cát, giảm tác 
động của bão, lũ và cát bay cát nhảy. Bản đồ qui hoạch đã được xây dựng và 
khoanh khu vực thí điểm mô hình EbA, chia lô 10 lô cho các nhóm BVR dễ quản 
lý và bảo vệ. Xem chi tiết tại Báo cáo qui hoạch rừng phòng hộ ven biển xã 
Quảng Hưng.  
 

1.5. Lập nhóm bảo vệ rừng cộng đồng 

Trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ của dự án, việc lập nhóm BVRCĐ là hoạt động 

quan trọng nhằm đảm bảo sự tham gia của người dân cũng như vai trò của họ trong quá 

trình thực hiện hoạt động trồng và phục hồi rừng phòng hộ tại địa phương của mình. 

Qua các cuộc họp và thảo luận với lãnh đạo địa phương và 30 hộ tham gia dự án, các vấn 

đề liên quan đã được đề cập: 

- Mong muốn của cộng đồng đối với hoạt động trồng và phục hồi rừng phòng hộ 

ven biển là gì? 

- Kinh nghiệm của cộng đồng trong hoạt động bảo vệ và phát triển rừng?  

- Cộng đồng mong muốn các hoạt động trồng và phục hồi rừng phòng hộ được thực 

hiện như thế nào? Những loài cây nào được lựa chọn?  

- Cộng đồng nhận thấy những lợi ích gì mà rừng mang lại cho cuộc sống của họ, đặc 

biệt trong việc ứng phó với tác động của BĐKH? 

- Cộng đồng cần những hỗ trợ gì để thực hiện dự án? 

- Các thảo luận về các nội dung cụ thể của Qui ước bảo vệ rừng cộng đồng?.... 

Kết quả của các cuộc thảo luận trên là danh sách 10 nhóm BVRCĐ của thôn Hòa Bình 

(mỗi nhóm 3 thành viên) và bản dự thảo Qui ước bảo vệ rừng cộng đồng được soạn thảo. 

Mỗi thành viên nhóm ký vào bản cam kết tuân thủ các qui định của Qui ước đặt ra và có 

trách nhiệm khuyến khích sự tham gia của cộng đồng cùng thực hiện. Một bản kế hoạch 

tuần tra bảo vệ và chăm sóc rừng cũng được thảo luận và soạn thảo. Trong đó nêu rõ 

nhiệm vụ quan trọng của các nhóm BVRCĐ là thực hiện các hoạt đồng trồng và phục hồi 
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rừng, tuần tra bảo vệ và chăm sóc rừng trồng cũng như giải thích, khuyến khích cộng 

đồng dân cư trong thôn tuân thủ Qui ước đã đặt ra. Mỗi nhóm sẽ đảm nhiệm công việc 3 

ngày và ghi chép sổ sách cẩn thận hàng ngày, sau đó bàn giao cho nhóm tiếp theo. Họ sẽ 

thông báo cho chính quyền địa phương khi xảy ra những vấn về lớn ngoài tầm kiểm soát 

của mình.  

Tất cả các văn bản này đã được chính quyền thôn xác nhận và chính quyền xã phê duyệt.  

Xem Qui ước bảo vệ rừng cộng đồng thôn Hòa Bình, Danh sách các nhóm BVRCĐ và kế 

hoạch bảo vệ rừng tại Phụ lục 5.  

Hiện tại, các nhóm BVRCĐ này hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện và không được trả 

phụ cấp. Do vậy, việc hỗ trợ các hoạt động sinh kế được xem là phương án hiệu quả 

nhằm huy động sự tham gia và khuyến khích các nhóm hoạt động.  

1.6. Lựa chọn các loài cây trồng và phục hồi rừng phòng hộ ven biển 

Tư vấn kỹ thuật đã cùng với nhóm cộng đồng dân cư gồm 10 nông dân nòng cốt và có 

kiến thức, kinh nghiệm trong trồng rừng và am hiểu các loài cây bản địa, đã tiến hành 

điều tra dạng lập địa và các loài cây bản địa phổ biến trước đây tại địa phương. Nhóm đã 

tiến hành khảo sát cả những địa bàn các xã lân cận có cùng lập địa và xác định nguồn cây 

bản địa và giống cây mẹ có thể nhân giống. Kết quả của cuộc khảo sát như sau: 

- Cộng đồng cư dân địa phương và các bên tham gia khẳng định tại địa bàn nghiên 

cứu thuộc thôn Hòa Bình có thảm thực vật phong phú và đa dạng trong thời gian 

trước năm 1990. Các loài cây bản địa tồn tại trên địa bàn nghiên cứu có thể tìm 

thấy được trên các dạng lập địa tương tự tại các xã lân cận như Quảng Xuân, 

Quảng Phú và Quảng Đông 

- Thảm thực vật tự nhiên trên cát ven biển ở vùng cồn Tiền tiêu, cồn vàng khá 

phong phú và đa dạng với nhiều loài thực vật phân tầng tán khác nhau. Việc tái 

kiến thiết hệ sinh thái rừng nên chọn một số loài cây có khả năng sinh trưởng 

được và đang tồn tại với số lượng nhỏ tại địa bàn nghiên cứu.  

- Các loài có thể sửu dụng tái phục hồi rừng gồm Tràm gió (Melaleuca cajuputi),  Dẻ 

cát (Lithocarpus concentricus), Trâm bù (Syzygium corticosum), Mà ca (Myrsine 

linearis)  là các loài cần được ưu tiên chọn và trồng làm giàu theo phương thức 

trồng xen với các loài cây keo và phi lao đã trồng với mục đích làm giàu rừng và 

tận dụng được vùng tiểu khí hậu mới thiết lập của thảm rừng trồng mới nhằm duy 

trì sức sống của cây bản địa. Sau khi cây bản địa sinh trưởng được và chiếm được 

chiều cao sẽ thay thế cho thế hệ cây tiên phong. Dự tính thời gian tạo được hệ 

thống cây bụi và phát huy chức năng phòng hộ là 5 năm. 

- Các loài cây bản địa được giới thiệu là các loài cây phổ biến và hiện đang được bảo 

tồn, sinh trưởng trên các dạng lập địa tương tự và lân cận ở các xã Quảng Xuân (5 
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km về phía Nam) và Quảng Đông (5 km vê phía Bắc). Các loài Trâm bù, Tràm, Dẻ 

gai đã được phát hiên còn rải rác với mật độ và tần suất xuất hiện thấp tại địa bàn 

nghiên cứu. Như vậy, các loài cây giới thiệu có khả năng sinh trưởng trên địa bàn 

nghiên cứu, không xa lạ với người dân bản địa và được người dân bản địa lựa 

chọn thông qua các hội nghị đầu bờ. Xem chi tiết tại Báo cáo kỹ thuật chọn loài 

cây bản địa làm giàu rừng phòng hộ ven biển thôn Hòa Bình.  

 

1.7. Tiến hành trồng và phục hồi rừng ven biển tại thôn Hòa Bình 

Sau khi xác định được khu vực và diện tích trồng và phục hồi rừng phòng hộ ven biển 

trong khuôn khổ mô hình thí điểm EbA tại thôn Hòa Bình, các hoạt động xúc tiến quá 

trình trồng và phục hồi rừng được thực hiện bao gồm: 

- Sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia lâm nghiệp và cán bộ kỹ thuật của Sở 

NN&PTNT, chính quyền và cộng đồng đã chọn keo lá tràm (acacia auriculiformis) 

để trồng trên diện tích 5ha ở khu vực gần khu vực sinh sống của dân cư. Lý do 

chọn giống keo này là bởi nó là loài cây mọc nhanh, thích hợp với đặc điểm đất cát 

ven biển, chịu đựng được khí hậu khắc nghiệt, có thể trồng lâu năm (15-25 năm) 

do vậy người dân có thể khai thác tỉa để lấy gỗ sử dụng. Giống phi lao (casuarina 

equisetifolia) là loài cây được trồng phổ biến và phù hợp với việc trồng tạo rừng 

phòng hộ, cố định cát ở các đồi cát di động ven biển. Cây phi lao được chọn trồng 

trên diện tích 5ha khu vực gần bờ biển bởi đặc tính cây có khả năng chịu mặn, khô 

và gió.  

- Cả hoai loại keo lá tràm và phi lao được trồng với mật độ 5.000 cây/ha đối với khu 

vực đất trống và mật độ này giảm xuống tùy vào hiện trạng rừng trồng trên thực 

tế nếu có cây đã trồng trước đó.  

- Loài cây bản địa được lựa chọn là 4 loại giống khác nhau, gồm: Tràm gió 

(Melaleuca cajuputi),  Dẻ cát (Lithocarpus concentricus), Trâm bù (Syzygium 

corticosum), Mà ca (Myrsine linearis) sẽ được trồng xen trên diện tích rừng 10ha 

đã được trồng keo và phi lao với mục đích tái tạo hệ sinh thái rừng và phục hồi các 

loài cây bản địa trên nền tảng cây tiên phong là keo và phi lao bởi những cây này 

phát triển nhanh, tạo bóng mát cho các cụm cây bản địa trong những năm đầu. 

Cây bản địa được bố trí trồng theo cụm và trồng xen giữa các hàng keo và phi lao.  

- Mỗi cụm cây bản địa được bố trí theo phương thức tổ hợp giữa cây chủ yếu và cây 

phù trợ. Cây chủ yếu được chọn là cây có khả năng sinh trưởng tốt, có khả năng 

tạo tán và chiếm chiều cao chính trong cụm. Cây phù trợ cũng là cây bản địa thân 

gỗ nhỏ hoặc cây bụi có khả năng sinh trưởng và phù hợp với điều kiên lập địa. Các 

cây bụi phù trợ được trồng thành nhóm 4 cây tạo thành ô vuông quanh cây chủ 

yếu có khoảng cách từ gốc cây chủ yếu là 30 cm. Nhóm 5 cây gồm cây chủ yếu và 
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cây phù trợ sẽ tạo thành tiểu khí hậu cụm hỗ trợ nhau giảm được nhiệt độ cực 

đoan và cùng phát triển. 

- Trong mô hình này bố trí cây chủ yếu là cây Giẻ hoặc Trâm bù và cây phù trợ là cây 

Tràm gió, Mà ca 

- Thiết kế trồng rừng được mô tả theo sơ đồ bố trí cụm cây trồng làm giàu dưới 

đây: 

 

- Sau khi khảo sát hiện trạng rừng, số lượng giống cung cấp cho cộng đồng là 22.500 

cây giống cho mỗi loại keo lá tràm và phi lao; 6000 cây bản địa gồm 2000 cây chủ 

yếu (Trâm bù, bao gồm cả 25% cây dự phòng) và 400 cây phù trợ (Tràm, Mà ca). 

Giống cây do Công ty Giống cây trồng Nam Việt cung cấp theo yêu cầu của dự án.  

- Các khóa tập huấn kỹ thuật trồng rừng ven biển, bao gồm các loài cây keo lá tràm, 

phi lao và cây bản địa được tổ chức cho các hộ nông dân nhằm đảm bảo họ nắm 

vững kiến thức và kỹ thuật trồng, phục hồi, chăm sóc và bảo vệ rừng. Mỗi khóa 

tập huấn kéo dài 3 ngày, bao gồm cả phần lý thuyết và thực hành tại rừng. Xem 

chi tiết tại Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho từng loại cây. 

- Việc chọn lựa giống cũng được thực hiện có sự tham gia của người dân tại trại 

giống của Công ty.  

- Sau khi tập huấn, người dân được hướng dẫn chuẩn bị thực địa, cung cấp phân 

bón, giống cây và hướng dẫn trồng trên thực địa  

and Casuarina 
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- Giám sát và tư vấn kỹ thuật sau trồng được tư vấn tiến hành thường xuyên (hàng 

tuần) cùng với các thành viên của nhóm bảo vệ rừng 

- Hàng tháng, quý các thành viên Nhóm BVRDCĐ tổ chức họp, trao đổi định kỳ với 

các bộ kỹ thuật nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc về mặt kỹ thuật kịp 

thời.  

- Chính quyền địa phương theo dõi sát sao, giám sát các hoạt động của nhóm 

BVRCĐ nhằm kịp thời hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.  

 

1.8. Tuần tra, bảo vệ và chăm sóc rừng trồng  

Như đã được đề cập ở trên, trách nhiệm tuần tra, bảo vệ và chăm sóc rừng trồng được 

xác định và thống nhất thuộc vai trò và trách nhiệm của các nhóm BVRCĐ. Các nhóm này 

cùng xây dựng Qui ước quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển thôn Hòa 

Bình và kế hoạch tuần tra bảo vệ định kỳ của các nhóm. Ngoài ra, các thành viên nhóm 

còn đảm nhiệm việc tuyên truyền cho người dân địa phương hiểu rõ vai trò của rừng và 

cùng tham gia bảo vệ rừng.  

Trong thời gian hoạt động của dự án, tư vấn kỹ thuật hướng dẫn các nhóm về các kỹ 

năng và phương pháp tuần tra, bảo vệ và chăm sóc rừng theo đúng qui trình kỹ thuật. 

- Công tác tuần tra bảo vệ rừng: Các nhóm theo kế hoạch tuần tra đã được thống 

nhất, phân công các thành viên nhóm thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng 

hàng ngày. Nhiệm vụ chính của các thành viên nhóm gồm: kiểm tra tình hình phát 

triển của cây con, phát hiện những bất thường như dấu hiệu bệnh trên lá, trên 

cây; bảo vệ rừng nhằm đảm bảo không có người và súc vật (trâu, bò) vào rừng phá 

hoại; ghi chép những thông tin phát hiện được trong ngày vào sổ theo dõi và 

thông báo cho chính quyền kịp thời 

- Chăm sóc rừng: Ngoài việc kiểm tra tình hình phát triển của cây con, các nhóm 

BVR cần nắm rõ qui trình chăm sóc như bón phân, tỉa thưa… định kỳ để cùng các 

nhóm thực hiện đúng yêu cầu, đảm bảo quá trình sinh trưởng tốt của cây rừng 

- Phòng cháy chữa cháy: Trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, đặc biệt là vào mùa 

nắng nóng, cần kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ gây cháy rừng; cần 

tuyên truyền cho toàn dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng.  

Sau khi dự án kết thúc, công tác bảo vệ và chăm sóc rừng do các nhóm BVR đảm nhiệm 

độc lập dưới sự quản lý của chính quyền xã, thôn. Hàng năm, chính quyền xã, huyện cần 

có các đợt giám sát và đánh giá kết quả thực hiện và hiện trạng rừng để có những giải 

pháp phù hợp.  

1.9. Các lợi ích dự kiến mang lại từ phục hồi rừng phòng hộ cho cộng đồng 
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Rừng phòng hộ ven biển, cũng giống như các hệ sinh thái khác, đóng vai trò quan trọng 

trong chức năng phòng hộ nhằm bảo vệ cho cộng đồng trước ảnh hưởng của bão, lũ, 

nước biển dâng, sạt lở bờ biển và nhiễm mặn. Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc 

phục hồi hệ sinh thái ven biển giúp phục hồi các chức năng phòng hộ của hệ sinh thái này 

nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng và hệ sinh thái, đồng thời mang lại 

nhiều lợi ích khác đa dạng hơn (ví dụ: bảo tồn đa dạng sing học…). Việc thực hiện thành 

công mô hình EbA dự kiến sẽ mang lại những lợi ích sau cho cộng đồng và hệ sinh thái: 

- Việc phục hồi và làm giàu rừng sẽ giúp phục hồi hệ sinh thái và đa dạng sinh học 

cũng như các dịch vụ hệ sinh thái, như: 

o Các dịch vụ cung cấp: củi đốt, chăn thả động vật, nguồn nước sạch (rừng 

giúp duy trì và cung cấp nguồn nước ngầm cho sản xuất và sử dụng; cung 

cấp củi đốt và khu vực chăn nuôi gia súc; cung cấp thức ăn và thu nhập cho 

người dâ từ các sinh kế ngắn hạn và gỗ (dài hạn)). 

o Dịch vụ điều tiết: bảo tồn nguồn nước ngầm, giảm thiểu tác động của bão, 

cát bay và nước biển dâng; kiểm soát sạt lở; điều hòa khí hậu và hấp thu 

các bon… 

o Dịch vụ hỗ trợ: phục hồi đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng ven biển  

o Dịch vụ văn hóa/giải trí: tiềm năng phát triển du lịch biển -> về dài hạn. 

- Lợi ích về kinh tế:  

o Căn cứ quyết định số 186/2006/QĐ-TTg của TTCP, rừng phòng hộ ven biển 

là nhằm mục đích giảm thiểu tác động của gió bão và cát bay để bảo vệ đất 

nông nghiệp và khu vực dân cư, khai thác giá trị phòng hộ, hấp thu các-bon 

và  mang lại giá trị cảnh quan.  

o Giá trị trực tiếp mang lại (tiền mặt) của rừng phòng hộ ven biển thực tế khá 

thấp, chủ yếu chủ yếu là sử dụng làm chất đốt. Giá trị sử dụng trực tiếp là 

từ 0,9 – 1,1 triệu đồng/ha/năm, chiếm khoảng 8,5%. Giá trị phòng hộ chắn 

gió, cát bay là từ 5,1 – 7,8 triệu đồng/ha/năm, chiếm 46 – 55% tổng giá trị 

của rừng. Giá trị hấp thụ carbon chiếm 33 – 42% tổng giá trị của rừng (Vũ 

Tấn Phương và Trần Thị Thu Hà, 2012) 

o Giá trị gián tiếp: bảo tồn nguồn nước ngầm cho người dân sử dụng và sản 

xuất, giảm thiểu tác của gió bão và cát bay cát lấn hàng năm, môi trường 

không khí trong lành…  

- Lợi ích về mặt xã hội: 

o Nâng cao nhận thức cho cộng đồng và chính quyền địa phương về các giá 

trị của rừng phòng hộ ven biển, bảo tồn đa dạng sinh học và giảm thiểu tác 

động của BĐKH, về các giải pháp thích ứng bền vững  

o Tăng cường sức chống chịu của hệ sinh thái và cộng đồng trước tác động 

của BĐKH  
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o Củng cố tình đoàn kết cộng đồng thông qua hoạt động cùng tuần tra và bảo 

vệ rừng  

o Tăng cường tính chủ động của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng vì lợi 

ích mà rừng mang lại cho chính họ  
 

1.10. Khả năng nhân rộng mô hình  

Hiện dự án EbA đã kết thúc sự hỗ trợ của dự án và mô hình vẫn tiếp tục được thực hiện 

bởi chính quyền và các nhóm BVRCĐ. Các nhóm BVRCĐ vẫn tiếp tục công tác bảo vệ và 

chăm sóc rừng định kỳ như cam kết. 

Các kết quả và kinh nghiệm của dự án có thể được chia sẻ và nhân rộng trên địa bàn của 

xã, huyện và toàn tỉnh. Hiện nay, Sở NN&PTNT đang trong quá trình triển khai dự án Hiện 

đại hóa lâm nghiệp cũng như các dự án khác có các hoạt động liên quan đến phục hồi và 

tăng cường sức chống chịu của hệ sinh thái, có thể nghiên cứu và nhân rộng phương 

pháp tiếp cận và các kết quả của dự án EbA trên địa bàn của xã với diện tích rừng phòng 

hộ còn lại cũng như tại các huyện, xã khác trên địa bàn tỉnh. 

2. Hỗ trợ phát triển các hoạt động sinh kế thay thế trong bối cảnh BĐKH 

2.1. Hiện trạng các hoạt động sinh kế của cộng đồng tại thôn Hòa Bình 

Theo số liệu thống kê năm 2015, thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng có 705 hộ, phần lớn 

(90%) thu nhập của các hộ từ ruộng lúa 2, và đánh bắt thủy sản, dịch vụ và các ngành 

nghề khác. Gần 270 lao động chính (chiếm 60% nam giới) của thôn tham gia hoạt động 

đánh bắt xa bờ. Phần lớn các lao động này đóng góp vốn hoặc làm thuê cho các thuyền 

đánh bắt xa bờ lớn tại xã láng giềng Cảnh Dương. Ngoài ra, còn có gần 200 lao động tham 

gia đánh bắt gần bờ với thuyền nhỏ. Với tỷ lệ hộ nghèo 12,6% và tỷ lệ hộ cận nghèo là 

30% trong khi đó thu nhập chủ yếu của các hộ ngoài từ đánh bắt, chủ yếu phụ thuộc vào 

133 ha lúa 2 vụ và một số diện tích hoa màu (lạc, sắn, ngô). Tuy nhiên, diện tích đất nông 

nghiệp này bị ảnh hưởng rất lớn do bị nhiễm mặn (khoảng gần 2ha hàng năm) và bị tác 

động bởi cát bay, cát lấn (50% diện tích bị ảnh hưởng hàng năm).  

Với diện tích đất nông nghiệp hạn chế, thu nhập từ 2 vụ lúa không đảm bảo sinh  kế bền 

vững cho các hộ, do vậy, thu nhập của các hộ phụ thuộc nhiều vào các ngành nghề khác 

như: đánh bắt, sản xuất hoa màu, chăn nuôi, dịch vụ buôn bán nhỏ và dịch vụ vật liệu xây 

dựng… Ngoài các lao động tham gia đánh bắt xa bờ, các lao động sản xuất nông nghiệp 

tại địa phương hầu hết thiếu kỹ năng và kỹ thuật, chủ yếu dựa vào thời tiết, thu nhập bấp 

bênh. Bên cạnh đó, đất nông nghiệp sản xuất hoa màu và đất vườn khá chật hẹp, nhỏ lẻ 

và manh mún và chất đất cát, kém dinh dưỡng nên hiệu quả thu lại không cao.  

Trong những năm gần đây tình hình kinh tế trên địa bàn xã đã có hướng chuyển dịch 

sang một số ngành nghề khác mang lại thu nhập cao hơn như: nuôi trồng thuỷ sản (nuôi 
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tôm), chăn nuôi chủ yếu là trâu, bò, lợn, gia cầm, nuôi cá trên các ao hồ nước ngọt. Tuy 

có tiềm năng, nhưng chăn nuôi chưa phát triển, các loại giống cây con chưa được cải 

thiện, bệnh dịch của vật nuôi chưa được kiểm soát. Một số ngành nghề dịch vụ khác 

chưa được phát triển, do yêu cầu vốn đầu tư lớn và rủi ro cao. Bên cạnh đó, năm 2014 

hiện tượng ô nhiễm môi trường biển gây cá chết hàng loạt khiến thu nhập từ đánh bắt cá 

của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, người dân thiếu việc làm, đời sống vô cùng 

khó khăn. 

Thêm vào đó, qua khảo sát và đánh giá của dự án, phần lớn các hộ ít được tham gia tập 

huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và các kỹ năng khác từ hệ thống khuyến nông địa 

phương, chỉ có một số ít đã từng được tham gia trong nhiều năm trước đây. Do vậy, nhu 

cầu được nâng cao kiến thức kỹ thuật và phát triển sinh kế của cộng đồng rất cấp bách và 

cần được hỗ trợ.  

2.2. Phương pháp tiếp cận 

Trên cơ sở nhu cầu của cộng đồng, việc hỗ trợ các hoạt động sinh kế cho cộng đồng sẽ 

được thực hiện theo cách tiếp cận như sau: 

- Việc xác định loại hoạt động sinh kế để hỗ trợ được thảo luận và lựa chọn với sự 

tham gia của cộng đồng. Sau khi xem xét nhu cầu và nguồn lực hiện có của địa 

phương và các hộ, 3 hoạt động sinh kế được lựa chọn là: 1) Trồng rau an toàn; 2) 

Nuôi bò lai sinh sản và trồng cỏ; 3) Nuôi cá hồ  

- Các hoạt động sinh kế được chọn lựa phải đảm bảo có đủ nguồn lực (đất đai, lao 

động, kinh nghiệm, thị trường…) để thực hiện. Các hộ phụ nữ thiếu việc làm ổn 

định được ưu tiên lựa chọn. 

- Chọn loại giống rau phù hợp với chất đất tại địa phương và thị trường tiêu dùng 

- Cách thức hỗ trợ sẽ chú trọng vào việc nâng cao năng lực, kỹ năng và kiến thức để 

các hộ tham gia nắm chắc các kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện mô hình 

- Qui mô hỗ trợ mô hình (giống, một số vật tư cơ bản…) là qui mô nhỏ để giúp hộ có 

cơ hội thực hành các kiến thức, kỹ năng vừa được học 

- Cách thức sản xuất  được áp dụng là đảm bảo thân thiện với môi trường và sản 

xuất sạch 

- Các hộ được tư vấn và giám sát kỹ thuật đầy đủ, thường xuyên trong quá trình 

thực hiện mô hình  

- Các hộ tham gia thực hiện mô hình đảm bảo đóng góp công lao động, cơ sở vật 

chất hiện có (diện tích đất, chuồng trại, ao hồ…) để thực hiện mô hình  

 

2.3. Nhóm hưởng lợi 
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30 hộ được lựa chọn tham gia hoạt động trồng và phục hồi rừng và Nhóm BVRCĐ là 

những hộ được hỗ trợ để phát triển các mô hình sinh kế theo nhu cầu và khả năng của 

mình. Phần lớn các hộ đều là hộ nghèo và cận nghèo, nhưng có lao động và điều kiện 

phát triển mô hình, nhiệt tình tham gia và cam kết chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng. 

Ngoài ra, đây cũng là những hộ có kinh nghiệm trong công tác trồng rừng và bảo vệ rừng 

của cộng đồng. 

2.4. Qui mô thực hiện 

Như đã đề cập ở trên, với mục tiêu hỗ trợ của dự án là nâng cao kỹ năng và kiến thức sản 

xuất cho các hộ, do đó, mô hình được hỗ trợ thực hiện ở quy mô nhỏ, hộ gia đình nhằm 

tạo điều kiện cho các hộ có thể thực hành những kiến thức đã học được và tích lũy kinh 

nghiệm sau khi thực hiện.  

- Đối với mô hình Trồng rau an toàn: diện tích thực hiện của mỗi hộ từ 500-1500m2 

tại vườn hộ 

- Đối với mô hình Nuôi bò và trồng cỏ: mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bò giống lai sinh 

sản và trồng 300m2 cỏ VA06 để tạo nguồn giống tại địa phương sau này 

- Đối với mô hình Nuôi cá hồ: diện tích hồ của các hộ được hỗ trợ từ 500-2000m2 

diện tích mặt nước hồ 

- Mỗi loại hoạt động sinh kế có 10 hộ tham gia thực hiện. 

 

2.5. Mô hình Trồng rau an toàn 

Các hộ được lựa chọn chủ yếu là phụ nữ nghèo, thiếu việc làm ổn định và hộ gia đình có 

diện tích đất vườn phù hợp để thực hiện mô hình. Tuy nhiên, với điều kiện đất đai của 

các hộ trong khu vực này chủ yếu là đất cát, khô hạn và thiếu chất dinh dưỡng nên việc 

xây dựng mô hình gặp nhiều thách thức. Các bước cụ thể như sau đã được tiến hành 

trong quá trình xây dựng mô hình: 

- Tư vấn và cán bộ kỹ thuật khảo sát vườn hộ và xác định điều kiện đất đai, các 

nguồn lực hiện có của các hộ, những thách thức mà các hộ sẽ gặp phải trong quá 

trình thực hiện 

- Họp các hộ tham gia mô hình thảo luận về cách thức tổ chức thực hiện, nhu cầu 

của các hộ, lựa chọn loại giống phù hợp với điều kiện đất đai và nhu cầu tiêu dùng 

của thị trường, năng lực thực hiện của các hộ, những khó khăn vướng mắc các hộ 

sẽ gặp phải và giải pháp…. 

- Sau khi thảo luận, các hộ và dự án thống nhất lựa chọn các loại giống rau củ: 

mướp đắng, đậu cô-ve, rau cải các loại, dưa chuột, rau xà lách, mướp ngọt. Đây là 

những giống rau phù hợp với thị hiếu người dùng và phù hợp với chất đất cát pha 
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tại địa phương. Các loại giống này được phân chia trồng theo mùa phù hợp trong 

cả năm.  

- Tập huấn kỹ thuật trồng sau an toàn cho các hộ. Mỗi khóa tập huấn kéo dài 3 ngày 

(từ ngày 23-25/12/2016) bao gồm cả lý thuyết và thực hành tại ruộng. Các nội 

dung tập huấn chủ yếu chú trọng vào khái niệm và kỹ thuật trồng rau an toàn, đặc 

biệt hướng dẫn kỹ cách phát hiện và phòng chống dịch bệnh bằng phương pháp 

an toàn, thân thiện với môi trường 

- Sau tập huấn, các cán bộ và tư vấn kỹ thuật hướng dẫn cách chuẩn bị vườn và 

dựng nhà lưới tại các hộ, tư vấn cách chuẩn bị đất, bón lót phân trước khi trồng 

cho các hộ 

- Cấp giống và phân bón vi sinh với tỷ lệ: cấp 100% giống và lưới che; 50% phân vi 

sinh. Hộ nông dân đối ứng: 50% phân vi sinh và phân chuồng; 100% thuốc BVTV 

sinh học khi phòng chữa bệnh, 100% cọc dựng giàn làm nhà lưới và công lao động.  

- Hướng dẫn cách ủ giống và gieo hạt 

- Tư vấn kỹ thuật giám sát và tư vấn định kỳ, thường xuyên tại các hộ và hướng dẫn 

cách phòng trừ bệnh trên rau quả. 

- Quá trình hỗ trợ các hộ thực hiện mô hình qua 3 vụ cho khá thành công, các hộ 

tham gia thực hiện nghiêm túc, nhiệt tình và mang lại hiệu quả cao cho gia đình 

- Trong quá trình sản xuất, do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm và sương muối nên 

đã làm cây con chết và làm giảm năng suất thu hoạch của một số loại rau quả như 

dưa chuột, đậu cô ve và mướp đắng 

- Tổng hợp kết quả hoạch toán sơ bộ của một hộ thực hiện tốt như sau (tính cho 1 

sào/hộ/vụ):  

TT Hạng mục 

Mô hình 

Số lượng 

(gam) 

Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền 

 (đồng) 

I Tổng chi   9.901.000 

1 Giống   2.871.000 

- Giống mướp đắng 80  410.000 328.000 

- Giống mướp ngọt 80  390.000 312.000 

- Giống dưa chuột 60  420.000 252.000 

- Đậu co ve 150 490.000 735.000 

- Rau cải các loại: 6,22 200.000 1.244.000 
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2 
Phân bón và thuốc phòng 

bệnh 
  7.030.000 

- Phân vi sinh 50 kg 90.000 450.000 

- Vôi  3.000 30.000 

- Phân chuồng 1750kg 600 1.050.000 

- Thuốc sinh học (đồng)   300.000 

- Làm đất (sào) 1 300.000 300.000 

3 Hệ thống nước tưới   600.000 

4 Lưới che mưa, lưới che nắng 300m 12.000 3.600.000 

5 Các nguyên vật liệu khác   1.000.000 

II Tổng thu (đồng)   16.989.000 

1 Bán mướp đắng 250 kg 25.000 6.250..000 

2 Bán mướp ngọt 142 kg 20.000 2.840.000 

3 Bán dưa chuột 17,3 kg 15.000 520.000 

4 Bán đậu cove 44 kg 25.000 1.079.000 

5 Bán rau các loại 217 kg 30.000 6.510.000 

III Lãi (II - I)(đồng)   7.298.000 

- Kết quả thực hiện mô hình của các hộ qua các vụ như sau: 

TT Họ và tên hộ 

 

Diện tích 

vườn hộ 

 

Thu nhập qua các lứa (đ) 

Lãi thu 

được Vụ 1 Vụ 2 Vụ 3 

1 Nguyễn Thị Hới 600m2 6.000.000 7.200.000 7.500.000 20.700.000 

2 Võ Thị Hoài 500m2 7.660.000 6.900.000 8.200.000 22.760.000 

3 Đặng Thị Thương 600m2 7.840.000 7.910.000 8.250.000 24.000.000 

4 Đặng Thị Mỹ 500m2 7.660.000 6.900.000 7.260.000 22.180.000 

5 Phạm Thị Xuân 600m2 6.510.000 7.670.000 6.620.000 20.800.000 
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6 Trần T.Thương 800m2 7.979.000 6.900.000 7.557.000 22.436.000 

7 Nguyễn Thị Lài 500m2 6.260.000 7.200.000 6.660.000 20.120.000 

8 Đàm Huy Tưởng 450m2 6.040.000 5.900.000 5.260.000 17.200.000 

9 Ng. Văn Hạnh 400m2 4.178.000 5.412.000 5.980.000 15.570.000 

10 Trần Thị Hường 500m2 5.780.000 4.120.000 5.600.000 14.500.000 
 

2.6. Mô hình Nuôi bò lai sinh sản và Trồng cỏ 

Thực tế, trước khi có hỗ trợ của dự án, các hộ gia đình ở thôn Hòa Bình đã phát triển 

chăn nuôi bò, gà và lợn khá tốt. Tuy nhiên, đàn bò của thôn có chất lượng thấp do người 

dân sử dụng giống cũ, khả năng phòng bệnh kém, trọng lượng nhỏ. Do vậy, một trong 

những lý do các hộ tham gia và chính quyền lựa chọn phát triển mô hình bò lai sinh sản là 

nhằm tạo được nguồn giống bò mới có chất lượng tốt hơn, có khả năng phòng bệnh cao 

hơn, trọng lượng bò to khỏe hơn. Sau khi tham khảo tư vấn của cán bộ kỹ thuật Sở 

NN&PTNT, giống bò lai sinh sản Zebu, máu ngoại 50:50 được lựa chọn bởi đã được thử 

nghiệm tại các địa phương khác trong tỉnh. Giống bò này được đánh giá có hiệu quả kinh 

tế cao hơn so với các giống bò địa phương mà người dân đang nuôi. Mặt khác, việc cấp 

giống bò lai sinh sản sẽ giúp cải thiện chất lượng đàn bò của địa phương trong thời gian 

tới, tăng thu nhập hiệu quả cho người dân. 

Bên cạnh đó, do điều kiện địa phương không có đồng cỏ chăn nuôi nên người dân 

thường gặp khó khăn và thiếu chủ động về nguồn thức ăn cho vật nuôi vào các giai đoạn: 

khi ruộng lúa đã được gieo cấy và vào mùa mưa, rét. Do vậy, phương án hỗ trợ người 

dân trồng giống cỏ VA06 tại vườn hộ để giúp họ chủ động nguồn thức ăn cho bò. Giống 

cỏ VA06 được lựa chọn bởi giống này dễ trồng, chất lượng tốt, cỏ mềm và có đủ chất cho 

gia súc.  

Các bước cụ thể như sau đã được tiến hành trong quá trình xây dựng mô hình: 

- Cán bộ và tư vấn kỹ thuật khảo sát các hộ gia đình được lựa chọn thực hiện mô 

hình nhằm đánh giá điều kiện về đất đai, chuồng trại, nhân lực và kinh nghiệm 

trong chăn nuôi của hộ 

- Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò lai sinh sản và trồng cỏ VA06 cho các hộ tham gia. 

Trong thời gian 3 ngày của khóa tập huấn (từ ngày 27-29/12/2016), các hộ được 

cung cấp các kiến thức bổ ích về cách trồng và chăm sóc giống cỏ VA06 tại vườn 

hộ, cách nhân giống cho các vụ tới; kỹ thuật nuôi, chăm sóc và phòng bệnh cho bò 

lai sinh sản Zebu. Ngoài ra, các hộ cũng được đi thực tế tại các hộ để được hướng 

dẫn, tư vấn cụ thể về cách xây dựng và vệ sinh chuồng trại, cách chế biến thức ăn, 
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phát hiện và phòng chữa bệnh cho bò. Các kiến thức của khóa học là khá mới mẻ 

với các hộ nhưng đã được các hộ tham gia tích cực và tiếp thu tốt.    

- Tư vấn và hướng dẫn cho các hộ cách thức bố trí vườn trồng cỏ và chuẩn bị đất 

trồng cỏ; hướng dẫn cách làm/cải tạo chuồng đảm bảo yêu cầu; làm sạch, thoáng 

môi trường chăn nuôi 

- Ngày 2-3/01/2017, dự án và chính quyền địa phương phối hợp với nhà cung cấp 

giao giống cỏ VA06 và hướng dẫn người dân trồng tại vườn hộ. Mỗi hộ nhận 

280kg giống. Đóng góp của các hộ gồm: chuẩn bị đất trồng cỏ, phân bón và công 

lao động. 

- Sau giao giống, cán bộ tư vấn kỹ thuật giám sát và tư vấn kỹ thuật tại hộ về chăm 

sóc vườn cỏ đúng kỹ thuật, qui trình  

- Tháng 2/2017, dự án phối hợp với chính quyền và nhà cung cấp giao giống bò lai 

sinh sản Zebu cho 10 hộ dân tại thôn Hòa Bình. Toàn bộ bò lai sinh sản Zebu đảm 

bảo tiêu chuẩn từ 110-130kg/con, không bệnh tật có ngoại hình khỏe mạnh, được 

kiểm dịch đầy đủ khi nhập giống và tiêm phòng đầy đủ các loại văcxin theo quy 

định, có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định. Đóng góp của các hộ 

gồm: thức ăn cho bò qua các giai đoạn, thuốc phòng-chữa bệnh và công lao động. 

- Sau giao giống, từ tháng 2-11/2017 tư vấn kỹ thuật giám sát, kiểm tra và tư vấn 

định kỳ hành tuần tại hộ nhằm đảm bảo các hộ nắm được cách chăm sóc, chuẩn bị 

thức ăn đầy đủ cho bò, phát hiện và phòng chữa kịp thời các bệnh thường gặp đối 

với bò. Thời gian đầu, nhằm đảm bảo bò thích nghi với môi trường mới, các hộ 

nuôi nhốt trong chuồng và xung quanh vườn nhà. Thức ăn chủ yếu cắt cỏ thái nhỏ 

trộn cám gạo. Sau 3 tháng, khi bò đã thích nghi với môi trường, người dân chăn 

nuôi theo phương thức bán chăn thả, ban đêm, chiều tối và sáng sớm bò được 

nuôi nhốt cho bò ăn cỏ trồng trong vườn kết hợp với các sản phẩm phụ của nông 

nghiệp như: rơm,cám gạo… thời gian còn lại bò chăn thả ngoài đồng bò ăn cỏ tự 

nhiên. 

- Sau 15-18 tháng, bò các hộ đã được thụ tinh và đến nay đã có bê con. Các hộ đã 

nắm được kiến thức trong chăm sóc bò lai và bò sinh sản, có kinh nghiệm tốt 

trong việc phòng chữa bệnh cho bò nuôi. Diện tích cỏ VA06 đã được nhân rộng 

trên toàn thôn cung cấp nguồn thức ăn ổn định cho bò và các gia súc khác trên địa 

bàn.  
 

2.7. Mô hình Nuôi cá hồ  
Với địa hình ở vùng cát ven biển, thuận lợi của các hộ ở thôn Hòa Bình là nguồn nước 
ngầm từ đất cát. Tuy về mùa nắng nóng, địa bàn thôn bị ảnh hưởng bởi hạn hán và thiếu 
nước sản xuất, song một số hộ ở dọc kênh thủy lợi lại có lợi thế khi có thể tận dụng 
nguồn nước để nuôi cá hồ. Trong số 10 hộ được lựa chọn thực hiện mô hình, các hộ đã 
có sẵn ao hồ để nuôi cá nước ngọt, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao. Mặt khác, 
do điều kiện đánh bắt ngày càng khó, nguồn thủy hải sản từ đánh bắt gần bờ ngày càng 
giảm sút, nên việc phát triển hoạt động nuôi cá hồ nước ngọt là một trong những hoạt 
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động sinh kế tiềm năng và mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Trong số 10 hộ 
được lựa chọn thực hiện mô hình, hầu hết các hộ có diện tích hồ từ 500-2500m2 mặt 
nước, đảm bảo đủ điều kiện thả nuôi các loại cá nước ngọt.  
Trên cơ sở tham khảo ý kiến cán bộ kỹ thuật của Sở NN&PTNT cũng như nhu cầu của thị 

trường, các giống cá sau được các hộ lựa chọn để xây dựng mô hình, gồm cá rô phi đơn 

tính, cá chép, cá mè hoa, cá trắm cỏ  và cá trắm trôi.  

Các bước cụ thể như sau đã được tiến hành trong quá trình xây dựng mô hình: 

- Cán bộ và tư vấn kỹ thuật khảo sát các hộ gia đình được lựa chọn thực hiện mô 

hình nhằm đánh giá điều kiện về hồ ao, nguồn nước, kiểm tra chất lượng nguồn 

nước, nhân lực và kinh nghiệm trong chăn nuôi của hộ; hướng dẫn cách chuẩn bị 

hồ và khử trùng hồ trước khi thả nuôi cá giống 

- Tập huấn kỹ thuật Nuôi cá hồ nước ngọt cho các hộ tham gia. Trong thời gian 3 

ngày của khóa tập huấn (từ ngày 20-22/12/2016), các hộ được cung cấp các kiến 

thức bổ ích về cách xử lý hồ ao khi chuẩn bị nuôi; kỹ thuật chọn giống cá tốt, kỹ 

thuật nuôi và chăm sóc, phòng bệnh cho các loại cá nước ngọt. Ngoài ra, các hộ 

cũng được đi thực tế tại hồ các hộ để được hướng dẫn, tư vấn cụ thể về cách xử lý 

hồ và kiểm tra chất lượng nguồn nước đảm bảo trong quá trình nuôi. Các kiến 

thức của khóa học là khá mới mẻ với các hộ nhưng đã được các hộ tham gia tích 

cực và tiếp thu tốt.    

- Sau tập huấn, tư vấn kỹ thuật đi kiểm tra tình hình chuẩn bị ao hồ và kiểm tra chất 

lượng nước hồ tại hộ nhằm đảm bảo ao hồ tốt trước khi thả giống. Các hồ phải 

đảm bảo có cống cấp và cống thoát riêng biệt, nguồn nước cấp vào phải chủ động, 

không bị ô nhiễm, đáy ao bằng phẳng và dốc về phía cống để dễ tháo nước và thu 

hoạch. 

- Ngày 29-30/12/2016, dự án và chính quyền địa phương phối hợp với nhà cung cấp 

giao giống cá các loại với tổng số lượng 34.000 con cho 10 hộ thực hiện mô hình. 

Đóng góp của các hộ để thực hiện mô hình gồm: Chuẩn bị ao hồ, thức ăn cho cá 

qua các giai đoạn, thuốc phòng-chữa bệnh và công lao động. 

- Sau giao giống, từ tháng 1-11/2017, cán bộ tư vấn kỹ thuật giám sát và tư vấn kỹ 

thuật định kỳ tại hộ  nhằm đảm bảo quá trình sinh trưởng và phát triển tốt của cá 

giống. Hướng dẫn các hộ cách chuẩn bị thức ăn qua từng giai đoạn, phát hiện và 

phòng chữa bệnh kịp thời và kiểm tra nguồn nước thường xuyên.  

- Thời gian đầu, do cá còn nhỏ, nguồn thức ăn của cá nhỏ các hộ có thể bổ sung 

thêm cám và bột ngô. Sau 2-3 tháng, cá đã lớn thì thức ăn chính của là nguồn thức 

ăn tự nhiên và phẩm phụ của nông nghiệp như: cám gạo và cỏ…  

- Định kỳ hàng tháng, các hộ thực hiện việc thay nước cho hồ 1 lần với lượng nước 

20-30% của hộ nhằm đảm bảo môi trường nuôi sạch. 

- Do thời tiết rét đậm, rét hại sau khi thả cả giống nên thực tế tỷ lệ cá chết chiếm từ 

15-25% (tùy hộ gia đình) nên đã làm giảm năng suất của mô hình 



24 
 

- Bảng dưới đây mô tả qui mô hồ, số lượng giống và phương thức nuôi của 

các hộ: 

 

TT Tên hộ Địa điểm 
Diện 

tích hồ  

Giống 

cá rô 

phi 

đơn 

tính  

Giống 

cá 

trắm 

cỏ + 

trôi 

Giống 

cá 

chép 

Giống 

cá mè 

hoa 

(đen) 

Tổng số 

giống 

cá cấp 

cho hộ 

Cách thức nuôi 

1 
Nguyễn Đức 

Quang  

thôn Hòa 

Bình 

khoảng 

2000m2 

               

3,450  

             

700  

         

1,000  

             

500  

                

5,650  

 Nuôi cá vịt, thức 

ăn tự nhiên và 

phân vịt  

2 
Nguyễn Văn 

Khanh  

thôn Hòa 

Bình 

khoảng 

2000m2 

               

3,450  

             

700  

         

1,000  

             

500  

                

5,650  

 Thức ăn tự 

nhiên (cám, cỏ)  

3 Phạm Văn Đại  

thôn Hòa 

Bình 
khoảng 

4000m2 

               

1,900  

             

800  

         

2,800  

          

1,000  

                

6,500  

 Nuôi cá kết hợp 

trồng lúa, thức 

ăn tự nhiên  

4 
Nguyễn Văn 

Thắng 

thôn Hòa 

Bình 

khoảng  

1000m2 

               

1,100  

             

650  

            

650  

             

200  

                

2,600  

 Thức ăn tự 

nhiên (cám, cỏ)  

5 
Trịnh Trung 

Thành  

thôn Hòa 

Bình 

khoảng  

1200m2 

                  

550  

          

1,100  

            

950  

             

250  

                

2,850  

 Thức ăn tự 

nhiên (cám, cỏ)  

6 
Phạm Thị Liếu/ 

Võ Xuân Thụy 

thôn Hòa 

Bình 
khoảng  

1200m2 
1100 

             

400  

            

800  

             

200  

                

2,500  

 Thức ăn tự 

nhiên (cám, cỏ)  

7 Trịnh Văn Long  
thôn Hòa 

Bình 

khoảng  

1000m2 

                  

500  

             

900  

            

900  

             

350  

                

2,650  

 Thức ăn tự 

nhiên (cám, cỏ)  

8 
Nguyễn Thị 

Duyên  

thôn Hòa 

Bình 

khoảng 

500m2 

                  

400  

             

350  

            

600  

             

100  

                

1,450  

 Thức ăn tự 

nhiên (cám, cỏ)  

9 Đặng Văn Cảnh 
thôn Hòa 

Bình 

khoảng 

500m2 

                  

400  

             

500  

            

600  

             

100  

                

1,600  

 Thức ăn tự 

nhiên (cám, cỏ)  

10 Nguyễn Văn Tài  
thôn Hòa 

Bình 

khoảng 

1500m2 

               

1,800  

             

350  

            

250  

             

150  

                

2,550  

 Thức ăn tự 

nhiên (cám, cỏ)  

        
            

14.650  

          

6.450  

         

9.550  

          

3.350  

              

34,000  
  

 



25 
 

- Kết quả thực hiện mô hình của các hộ trong năm 2017: 

TT Tên hộ 
Diện 

tích hồ  

Giống 

cá rô 

phi 

đơn 

tính  

Giống 

cá 

trắm 

cỏ + 

trôi 

Giống 

cá 

chép 

Giống 

cá mè 

hoa 

(đen) 

Tổng số 

giống 

cá cấp 

cho hộ 

Thu nhập mang 

lại từ mô hình 

(đ) 

1 Nguyễn Đức Quang  
khoảng 

2000m2 

               

3,450  

             

700  

         

1,000  

             

500  

                

5,650  

  

17.500.000  

2 Nguyễn Văn Khanh  
khoảng 

2000m2 

               

3,450  

             

700  

         

1,000  

             

500  

                

5,650  
 16.800.000  

3 Phạm Văn Đại  
khoảng 

4000m2 

               

1,900  

             

800  

         

2,800  

          

1,000  

                

6,500  
 18.400.000  

4 Nguyễn Văn Thắng 
khoảng  

1000m2 

               

1,100  

             

650  

            

650  

             

200  

                

2,600  
 8.600.000  

5 Trịnh Trung Thành  
khoảng  

1200m2 

                  

550  

          

1,100  

            

950  

             

250  

                

2,850  
 7.800.000  

6 Phạm Thị Liếu 
khoảng  

1200m2 

 

1100 

             

400  

            

800  

             

200  

                

2,500  
 7.300.000  

7 Trịnh Văn Long  
khoảng  

1000m2 

                  

500  

             

900  

            

900  

             

350  

                

2,650  
 6.500.000  

8 Nguyễn Thị Duyên  
khoảng 

500m2 

                  

400  

             

350  

            

600  

             

100  

                

1,450  
 5.800.000  

9 Đặng Văn Cảnh 
khoảng 

500m2 

                  

400  

             

500  

            

600  

             

100  

                

1,600  
 4.800.000  

10 Nguyễn Văn Tài  
khoảng 

1500m2 

               

1,800  

             

350  

            

250  

             

150  

                

2,550  
 15.000.000  

      
            

14.650  

          

6.450  

         

9.550  

          

3.350  

              

34,000  
  

 

2.8. Lợi ích mang lại từ mô hình sinh kế  

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện, các mô hình sinh kế đã mang lại hiệu quả và lợi ích 

thiết thực cho các hộ tham gia và cộng đồng, như: 
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- Nâng cao kiến thức và kỹ năng kỹ thuật sản xuất cho các hộ tham gia và cộng đồng 

nhờ tham gia tập huấn, được tư vấn kỹ thuật tại chổ và tham gia thực hiện  mô 

hình. Nhờ những kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện này đã giúp 

người dân thay đổi nhận thức và tập quán canh tác cũ của mình, biết áp dụng 

khóa học kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh, chia sẻ với cộng đồng.  

- Thông qua thực hiện mô hình sinh kế, các hộ đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và lao động có sẵn vào việc tăng thu nhập 

cho hộ gia đình một cách bền vững 

- Thực hiện mô hình đã thu hút sự tham gia của cộng đồng và đặc biệt là phụ nữ 

trong các hoạt động phát triển sinh kế và tạo thu nhập 

- Việc phát triển các mô hình sinh kế hiệu quả giúp tăng cường sức chống chịu của 

cộng đồng trước tác động của BĐKH, góp phần giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi 

trường sinh thái 

 

2.9. Khả năng nhân rộng mô hình 

Sau hơn một năm thực hiện, các hộ được hỗ trợ sinh kế đến nay đã tự mở rộng qui mô 

thực hiện của hộ gia đình từ 25-35% so với khi bắt đầu. Ngoài ra, với hiệu quả mà mô 

hình mang lại, các hộ gia đình khác trong cộng đồng đã học hỏi kinh nghiệm và tự đầu tư 

phát triển hoạt động, số lượng các hộ thực hiện đã tăng lên đáng kể (tăng 10-15 hộ nuôi 

cá hồ; tăng 20 hộ nuôi bò và 15 hộ trồng rau). Qua đó, có thể khẳng định tiềm năng nhân 

rộng mô hình trong cộng đồng là rất lớn. Chính quyền đia phương cần tiếp tục sử dụng 

nguồn lực địa phương hỗ trợ người dân phát triển các sinh kế thay thế bền vững trong 

thời gian tới.  

3. Nâng cao nhận thức về BĐKH và thích ứng BĐKH cho cộng đồng ven biển 

Tỉnh Quảng Bình với 20 xã phân bố vùng ven biển, có điều kiện kinh tế xã hội tương đối 

khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, dân số đông… trong khi đó, đây chính là nơi 

thường xuyên hứng chịu những tác động của lũ lụt, bão tố, lốc xoáy, hạn hán và nước 

biển dâng, sạt lở bờ biển.... gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế như: Hư hỏng đường 

xá, nhà ở, các công trình công cộng, gãy đỗ cây cối, hư hỏng hoa màu, thiếu nước sinh 

hoạt… làm ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống người dân. Bên cạnh đó, đây là những xã 

thuộc diện xã nghèo nhất của tỉnh với điều kiện kinh tế rất khó khăn, dân trí thấp, thu 

nhập không ổn định. Do vậy, các công trình nhà ở của người dân ở đây rất sơ sài, không 

đủ kiên cố để chống chọi với bão tố, lốc xoáy, lũ lụt…Và với những khó khăn về kinh tế, 

trình độ học vấn thấp nên nhận thức của các đối tượng này về vấn đề biến đổi khí hậu 

còn rất mơ hồ, kỹ năng để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu cũng rất ít.  

Trong bối cảnh tác động của BĐKH ngày càng gia tăng và ảnh hưởng càng nghiêm trọng 

đến đời sống người dân, họ cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm 



27 
 

giúp ứng phó và thích ứng tốt hơn. Đây là vấn đề hết sức cấp thiết và được chính quyền 

các cấp quan tâm và tìm nguồn lực hỗ trợ.  

Từ tháng 7-10 năm 2017, Chi cục Biển và Hải đảo, Sở TNMT Quảng Bình đã phối hợp với 

dự án và các địa phương tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về BĐKH 

cho cộng đồng các xã ven biển tại các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ 

Thủy, TP Đồng Hới.  

3.1. Phương pháp tiếp cận 

Trong quá trình thực hiện, những cách tuyên truyền khác nhau đã được tiến hành nhằm 

đảm bảo thông tin được truyền tải một cách hiệu quả đến cộng đồng: 

- Xây dựng các tài liệu tuyên truyền gồm: tờ rơi, thông tin hình ảnh về tác động của 

BĐKH và các bài trình bày trong các buổi tập huấn 

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền tại các thôn xóm nhằm cung cấp thông tin cho 

người dân theo nhóm đối tượng; cung cấp tài liệu phát tay cho những người tham 

gia; tạo cơ hội cho cộng đồng thảo luận về các tác động của BĐKH mà họ gặp phải 

và đưa ra các giải pháp thích ứng và giảm thiểu hiệu quả  

- Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng: phối hợp với đài truyền 

hình và báo chí địa phương, xây dựng các bài phóng sự, phim ngắn, bài báo đăng 

trên các trang địa phương, hệ thống truyền thanh cộng đồng nhằm cung cấp 

thông tin cụ thể về BĐKH cho toàn dân 

 

3.2. Mục tiêu và các nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về BĐKH cho 

cộng đồng ven biển 

Mục tiêu của hoạt động nâng nhận thức là nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân 

cư vùng ven biển về vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, trang bị những kiến thức và 

kỹ năng cơ bản để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và cung cấp cho người dân 

những kiến thức cơ bản về thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nhằm giúp 

người dân có thể tận dụng các hệ sinh thái để thích nghi, ứng phó với biến đổi khí 

hậu.Các mục tiêu cụ thể sau cần đạt được: 

- Giúp người dân hiểu được biến đổi khí hậu là gì? 

- Giúp người dân nhận biết được biểu hiện của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan. 

- Có kiến thức và kỹ năng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu; 

- Hiểu rõ được vai trò của các hệ sinh thái ở địa phương và dựa vào các hệ sinh thái 

để thích ứng được với biến đổi khí hậu; 

- Tận dụng biến đổi khí hậu để nắm bắt những cơ hội sinh kế. 
  

3.3. Nhóm đối tượng 
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Nhóm đối tượng của chương trình truyền thông là cộng đồng tại các xã ven biển, bao 

gồm: 

- Các hội viên của Hội phụ nữ và Hội nông dân là những hộ thường xuyên bị tác 

động trực tiếp bởi tác động của BĐKH 

- Đoàn viên thanh niên – là thế hệ trẻ có trình độ và kiến thức sẽ là những tuyên 

truyền nòng cốt tại cộng đồng 

- Nhóm học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã nhằm nâng cao ý thức 

về bảo vệ môi trường và hạn chế tác động của BĐKH trong tương lại 

 

3.4. Các nội dung tuyên truyền 

- Kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu: Bối đổi khí hậu là gì? Nguyên nhân gây ra 

biến đổi khí hậu? Biến đổi khí hậu trên thế giới, Việt Nam; 

- Những hiện tượng biến đổi khí hậu thường xảy ra ở tỉnh Quảng Bình và các hệ 

sinh thái cụ thể; 

- Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất, đời sống của người dân vùng ven biển 

tỉnh Quảng Bình và giải pháp ứng phó và thích ứng với tác động của biến đổi khí 

hậu. 

- Truyền đạt kiến thức về các hệ sinh thái ở địa phương và vai trò của các hệ sinh 

thái trong việc thích nghi với tác động của biến đổi khí hậu; 

- Kiến thức về các giống cây trồng vật nuôi thích nghi với tác động của biến đổi khí 

hậu tới trồng trọt và chăn nuôi ở địa phương; 

 

3.5. Kết quả tập huấn tại các địa phương 

Trong thời gian từ tháng 7-11 năm 2018, Chi cục Biển và Hải đảo, Sở TNMT đã phối hợp 

với chính quyền địa phương tại các xã ven biển và dự án EbA đã tổ chức 10 lớp tập huấn 

và tuyên truyền tại 10 xã. Các khóa tập huấn truyền thông đã mang lại nhiều thông tin bổ 

ích cho cộng đồng về các nguyên nhân và tác động của BĐKH, tạo cơ hội cho người dân 

thảo luận về những khó khăn và thách thức và giải pháp ứng phó với BĐKH, các học sinh 

được tham gia và lĩnh hội kiến thức cơ bản về BĐKH và tổ chức cuộc thi vẽ tranh „“Quê 

hương em với BĐKH“. Tổng hợp số lớp và số người tham gia tại bảng dưới đây: 

TT Địa bàn  Thời gian tổ 
chức 

Số lớp Số người tham 
gia 

1 Thôn Hòa Bình- xã Quảng 
Hưng, Quảng Trạch 

24-25/07/2017 02 110 

2 Thôn Phú Lộc 1, 2, 3 – xã 
Quảng Phú, Quảng Trạch  

26-27/07/2017 02 120 

3 Thôn Tân Phú và thôn Bắc 
Phú- xã Quang Phú, Đồng 

8-9/08/2017 02 114 
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Hới  

4 Thôn Thượng Bắc, thôn 
Nam Hải - xã Ngư Thủy 
Trung, Lệ Thủy  

31/08-
1/09/2017 

02 110 

5 Thôn Liêm Bắc, thôn Liêm 
Nam – xã Ngư Thủy Nam, Lệ 
Thủy  

12-13/09/2017 02 100 

6 Trường TH và THCS Ngư 
Thủy Nam, Lệ Thủy  

14/09 01 300 

7 Thôn Đông Cảng và thôn 
Trung Vũ, xã Cảnh Dương, 
Quảng Trạch 

27-28/10/2017 02 116 

8 Thôn Nhân Đức và thôn 
Nhân Quang – xã Nhân 
Trạch, Bố Trạch 

30-31/10/2017 02 124 

9 Thôn Ngoại Hòa và thôn 
Thượng Hòa – xã Hải Trạch, 
Bố Trạch 

3-4/11/2017 02 110 

10 Thôn Ngoại Hải và thôn 
Nhân Thọ - xã Quảng Thọ, 
Quảng Trạch  

10-11/11/2017 02 115 

11 Thôn Tân Hải và thôn Xuân 
Hải – xã Hải Ninh, Quảng 
Ninh  

17-18/11/2017 02 100 

 TỔNG CỘNG   22 lớp  1.419 người 
 

4. Xây dựng tài liệu và đào tạo kỹ năng giám sát và đánh giá mô hình EbA cho cán 
bộ các cấp 

Việc giám sát và đánh giá (M&E) hiệu của mô hình EbA là rất quan trọng nhằm xây dựng 
các bằng chứng về những tác động mà mô hình thích ứng dựa vào HST này mang lại. Mục 
đích của M&E là theo dõi quá trình triển khai và kết quả đầu ra một cách có hệ thống, 
cũng như đo lường hiệu quả của dự án, đồng thời nâng cao hiểu biết về các yếu tố của 
EbA trong quá trình thực hiện. Do vậy, nhằm quản lý và giám sát hiệu quả hoạt động thí 
điểm EbA tại thôn Hòa Bình, nhóm cán bộ dự án đã xây dựng hệ thống GSĐG cho các 
hoạt động triển khai tại thực địa bao gồm các bước sau: 
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Trên cơ sở đó, bộ chỉ số đánh giá đã được xây dựng bao gồm: Chỉ số đánh giá quá trình 
thực hiện, chỉ số đánh giá kết quả đạt được và chỉ số đánh giá tác động. Các biểu mẫu 
giám sát đánh giá để giúp thu thập các thông tin, số liệu cần thiết trong quá trình giám 
sát đã được soạn thảo. Và để hệ thống GSĐG vận hành có hiệu quả, các khóa tập huấn đã 
được tổ chức cho cán bộ các cấp và cộng đồng nhằm giúp nâng cao kỹ năng GSĐG và thu 
thập thông tin, số liệu tại thực địa. Một bộ cẩm nang hướng dẫn thực hiện đã được soạn 
thảo. Xem chi tiết tại Cẩm nang hướng dẫn thực hiện GSĐG hoạt động EbA.  

 

VI. Một số khó khăn, thách thức và bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện 

mô hình EbA 

Trong quá trình thực hiện, các bên liên quan, chính quyền địa phương và cộng đồng đã 

gặp nhiều khó khăn, thách thức từ giai đoạn bắt đầu đến quá trình thực hiện và những 

bài học kinh nghiệm đã được rút ra: 

- Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và tăng cường sự hiểu biết cho chính quyền 

địa phương và cộng đồng về các giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái mang 

tính bền vững là cần được thực hiện thường xuyên và lâu dài.  

- Cần làm rõ những hỗ trợ của dự án trong thực hiện các giải pháp EbA có những 

khác biệt so với những chương trình dự án trồng rừng sản xuất hay phát triển sinh 
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kế mà địa phương đã từng tham gia, mà các giải pháp này cần mang tính lâu dài 

nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu 

- Việc thực hiện mô hình EbA cần thời gian dài để đảm bảo đạt được các mục tiêu 

và kết quả đặt ra, tuy nhiên, do thời gian và hỗ trợ của dự án quá ngắn (chỉ hơn 1 

năm) nên việc tiếp tục theo dõi, đánh giá và hỗ trợ gặp nhiều khó khăn và hạn chế 

đối với đối tác 

- Mô hình được thực hiện trong năm thiên tai khá khắc nghiệt (bão, lũ, rét đậm, 

nắng nóng) nên cũng ảnh hưởng nhiều đến kết quả của quá trình thực hiện (rừng 

mới trồng bị bão làm gãy cây, nắng nóng và rét đậm làm cây non mới trồng bị chết 

nhiều, lũ và rét đậm ảnh hưởng đến các hoạt động sinh kế, rau bị sâu bệnh nhiều, 

cá giống chết do bị rét….) 

- Hiện trên địa bàn tỉnh, rất ít nhà sản xuất  

- Vai trò của chính quyền cấp xã tham gia chưa tốt trong quá trình giám sát, chỉ đạo 

và đôn đốc cộng đồng gây ra một số chậm trễ trong quá trình thực hiện các mô 

hình 

- Đối với cộng đồng, việc thay đổi thói quen cũ trong các hoạt đồng trồng rừng và 

phát triển sinh kế sang thực hiện theo qui trình kỹ thuật chặt chẽ, bước đầu, khá 

nhiều hộ ái ngại và thực hiện mang tính đối phó, chưa nhiệt tình làm cho chất 

lượng của mô hình giảm sút (trồng rừng không đảm bảo kỹ thuật gây chết nhiều 

cây con phải trồng lại, trồng rau, nuôi cá…) 

- Việc thiếu giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương (thôn, xã) đối với các 

nhóm BVRCĐ làm cho hoạt động của nhóm thiếu tích cực, thường xuyên  

 

VII. Một số khuyến nghị 

Nhằm đảm bảo các kết quả và kinh nghiệm từ việc thực hiện mô hình được chia sẻ rộng 

rãi đến các cấp và cơ quan liên quan, cũng như việc sử dụng các nguồn lực hiện có của 

địa phương để nhân rộng kết quả của mô hình trong thời gian tới, Sở TNMT và các ban 

ngành liên quan, chính quyền các cấp cần chú trọng các vấn đề sau: 

- Tăng cường công tác giám sát, quản lý nhằm đảm bảo các hoạt động của mô hình 

được người dân chủ động tiếp tục thực hiện và nhân rộng trong cộng đồng; công 

tác bảo vệ và chăm sóc rừng được tiếp tục thực hiện 

- Cần tăng cường các đơn vị sản xuất giống cây bản địa đảm bảo chất lượng trên địa 

bàn nhằm đáp ứng nhu cầu nhân rộng mô hình EbA tại địa phương sau này 

- Chủ động chia sẻ và tuyên truyền về kết quả và kinh nghiệm thực hiện dự án đến 

các bên liên quan (Sở NN&PTNT, Sở KHĐT, các BQLRPH, các dự án liên quan…) 

trong các cuộc họp, hội thảo và diễn đàn liên quan (họp giao ban các ngành, hội 

thảo liên quan…) 



32 
 

- Chủ động tham mưu cho chính quyền và các ban ngành quản lý các dự án đang 

được thực hiện trên địa bàn có cùng mục tiêu phục hồi hệ sinh thái và thích ứng 

với biến đổi khí hậu, nhằm điều phối nguồn lực để có thể nhân rộng mô hình một 

cách rộng rãi trên địa bàn của tỉnh 

- Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của dự án EbA, bản cập nhật Kế hoạch ứng phó 

với BĐKH và NBD của tỉnh đã được lồng ghép các hoạt động thích ứng dựa vào 

HST cho giai đoạn 2016-2020, do đó, chính quyền và các ban ngành cần có những 

ưu tiên trong quá trình lập kế hoạch ngành, lĩnh vực đối với các dự án đã được 

lồng ghép, góp phần tăng cường sức chống chịu của cộng đồng và hệ sinh thái 

trước những tác động của BĐKH.  

- Sở TNMT và chính quyền địa phương của huyện Quảng Trạch cần tổ chức đánh giá 

hiệu quả và tác động của mô hình sau thời gian từ 5-10 năm và chia sẻ kết quả với 

các bên liên quan. 

 

VIII. Vai trò các đối tác thực hiện mô hình  

8.1. Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Bình - Chi cục Biển và Hải đảo 

 Là cơ quan chủ trì thực hiện và hưởng lợi từ hoạt động thí điểm mô hình 
EbA “Phục hồi rừng phòng hộ ven biển và hỗ trợ sinh kế cho người dân 
thôn Hòa Bình” 

 Phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện mô 
hình thí điểm 

 Phối hợp với Dự án lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật có kinh 
nghiệm và đảm bảo chất lượng 

 Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến biến đổi khí hậu ở vùng thực hiện 
mô hình khi cần 

 Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức các cuộc họp, hội thảo, thảo 
luận liên quan đến quá trình xây dựng và thực hiện mô hình 

 Giám sát và đánh giá quá trình triển khai thực hiện mô hình tại các hộ và 
các dịch vụ tư vấn kỹ thuật 

 Chia sẻ và nhân rộng kết quả thành công của mô hình EbA tại các địa 
phương khác trong tỉnh 
 

8.2. Dự án GIZ/EbA  

 Cung cấp hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật; hỗ trợ ngân sách thực hiện mô hình 

 Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tập huấn và cung cấp giống 
cây, con đầu vào cho người dân thực hiện mô hình sẽ do một công ty tư 
vấn có chuyên môn và kinh nghiệm thực hiện 

 Phối hợp chặt chẽ với Sở TNMT Quảng Bình và các bên liên quan, đơn vị 
cung cấp tư vấn kỹ thuật trong quá trình triển khai thực hiện mô hình 
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 Tư vấn và giám sát kỹ thuật định kỳ sẽ được thực hiện tại mô hình bởi công 
ty tư vấn kỹ thuật và cán bộ của Sở TNMT, cán bộ dự án 
 

8.3. UBND huyện Quảng Trạch/Phòng Tài nguyên môi trường huyện Quảng Trạch 

 Phối hợp và hỗ trợ Sở TNMT, chính quyền địa phương và Dự án cũng như 
tham gia giám sát trong quá trình triển khai mô hình tại các hộ 

 Tuyên truyền, chia sẻ kết quả thực hiện trên địa bàn huyện và các ban 
ngành liên quan nhằm nhân rộng các thành công đạt được 

 Cam kết sẽ chi từ ngân sách của địa phương nhằm hỗ trợ các nhóm hộ 
trong công tác bảo vệ rừng hàng năm theo qui định của Nhà nước hiện 
hành sau khi dự án kết thúc 
 

8.4. Chính quyền xã Quảng Hưng và thôn Hòa Bình 

 Phối hợp với Sở TNMT QB, tổ chức các cuộc họp và hội thảo tại thôn, xã 
trong quá trình thực hiện mô hình thí điểm 

 Tạo cơ chế hợp lý và phù hợp với quy định hiện hành nhằm đảm bảo các 
nhóm bảo vệ rừng được giao trồng, quản lý, bảo vệ số diện tích rừng phòng 
hộ ven biển được đưa vào thực hiện mô hình  

 Chính quyền xã sẽ xác định diện tích thực hiện mô hình và giao cho các 
nhóm hộ quản lý theo mô hình Quản lý rừng cộng đồng theo qui định của 
Nhà nước 

 Sẽ có cam kết giữa chính quyền xã/thôn và các hộ tham gia thực hiện mô 
hình trong quá trình thực hiện mô hình và đảm bảo giám sát, quản lý sau 
khi kết thúc hỗ trợ của dự án 

 Chính quyền xã/thôn sẽ cùng với nhóm hộ xây dựng qui chế bảo vệ rừng và 
chia sẻ lợi ích được hưởng từ rừng 

 Tuyên truyền, vận động các nội dung liên quan đến BĐKH, thích ứng dựa 
vào HST cho người dân địa phương 

 Cam kết đóng góp các nguồn lực của địa phương nhằm đảm bảo mô hình 
thành công (phòng họp, cán bộ tham gia)  

 Tham gia giám sát và hỗ trợ các mô hình tại hộ 

 Thông tin kịp thời cho các bên liên quan về những khó khăn, vướng mắc và 
đề xuất của người dân trong quá trình thực hiện 

 Cam kết có những chính sách phù hợp nhằm đảm bảo các nhóm tiếp tục 
quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ sau thực hiện mô hình 
 

8.5. Người dân và nhóm bảo vệ rừng  

 Nhóm BVRCĐ cam kết đảm nhiệm công tác tuần tra, bảo vệ và chăm sóc 
rừng trồng  

 Đóng góp và tham gia thực hiện tốt mô hình sinh kế và tuyên truyền cho 
cộng đồng 

 Hợp tác chặt chẽ với chính quyền và dự án thực hiện thành công mô hình 


