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LỜI GIỚI THIỆU
Cuốn “Tài liệu hướng dẫn về Nông nghiệp thông minh với Biến đổi khí hậu” đã
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Bà Phạm Thị Dung, Bà Trịnh Thị Thanh Bình, Bà Đông Ngọc Hải Anh (Ban Quản lý Dự
án CBICS), Bà Bùi Viết Hiền (UNDP) đã tư vấn, phản biện và góp ý trong suốt quá trình
biên soạn.
Những ví dụ được sử dụng trong cuốn sách này là các kết quả nghiên cứu, đúc rút từ
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Chăn nuôi, Cục Trồng trọt, CIAT, ICRAF, Winrock v.v. Nhóm tác giả xin được gửi lời tri
ân sâu sắc đến các thành viên của “cộng đồng” các chuyên gia về ứng phó BĐKH cho
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LỜI NÓI ĐẦU
Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21.
BĐKH đối với Việt Nam là nghiêm trọng và là nguy cơ hiện hữu cho mục tiêu xóa đói giảm
nghèo, và sự phát triển bền vững (Bộ TN&MT, 2012). Nếu mực nước biển dâng cao 1m, sẽ
có khoảng 38,9% diện tích đồng bằng sông Cửu Long bị ngập và thành phố Hồ Chí Minh sẽ
bị ngập trên 17,8% diện tích; khoảng 10 - 12% dân số nước ta bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn
thất khoảng 10% GDP. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung Ương về Phòng chống thiên tai,
chỉ tính riêng năm 2016, thiên tai và các tác động của BĐKH đã gây thiệt hại nặng nề với
tổng thiệt hại ước khoảng 39.000 tỷ đồng (1,7 tỷ Đô la Mỹ, 18 tỉnh thành của Việt Nam đã
tuyên bố tình trạng thiên tai, hơn 828.661 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng nghiêm trọng và làm
giảm sản lượng lúa ước khoảng 800.000 tấn, tương đương khoảng gần 2% tổng sản lượng lúa
cả nước (Bộ Công Thương, 2016).
Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế quan trọng và là trụ đỡ của nền kinh tế với đóng góp
khoảng 16,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam (TCTK, 2016), diện tích đất
nông nghiệp chiếm khoảng 35% tổng diện tích của cả nước và tạo ra khoảng 47% việc làm
(FAO, 2016)1, nhiều hộ gia đình vẫn dựa vào nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực
(WB, 2016a).
Việt Nam có 8 vùng kinh tế sinh thái2 với đặc điểm về khí hậu, thổ nhưỡng và địa hình
khác nhau. Theo kịch bản phát thải trung bình, thì đến năm 2050, sản lượng lúa của Việt Nam
dự kiến sẽ giảm từ 10-20% (WB, 2010). Kết quả nghiên cứu của Ngân hàng thế giới cho thấy
việc thiếu các biện pháp thích ứng BĐKH trong nông nghiệp sẽ gây thiệt hại đáng kể cho nền
kinh tế nông nghiệp của Việt Nam (GDP giảm hơn 2%, giá trị gia tăng trong nông nghiệp
thấp hơn 13% so với đường cơ sở vào năm 2050, (WB, 2010).
Sản xuất nông nghiệp cũng được đánh giá là nguồn phát thải khí nhà kính (KNK) đứng
thứ 2 tại Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng lượng phát thải KNK trong năm 2013, trong đó
68% từ các hoạt động trồng trọt và 32% từ chăn nuôi. Khoảng 46% lượng phát thải KNK
trong nông nghiệp là từ sản xuất lúa (Nguyễn và CS., 2017), điều đó cho thấy vai trò quan
trọng của nông nghiệp trong hành động giảm phát thải KNK quốc gia và toàn cầu.
Các thách thức do BĐKH (nước biển dâng, nhiệt độ trung bình tăng, các hiện tượng thời
tiết cực đoan xảy ra với tần suất ngày càng cao và mức độ nghiêm trọng ngày một lớn v.v.)
đòi hỏi ngành nông nghiệp Việt Nam phải có những hành động khẩn trương để tìm ra giải
pháp ứng phó hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên và hoạt động sản xuất nông nghiệp
của từng vùng, địa phương và quốc gia. Nông nghiệp thông minh với BĐKH (CSA) có 3 trụ
cột chính là “giữ vững và ổn định năng suất3, tăng cường khả năng chống chịu, giảm phát thải
KNK, đảm bảo an ninh lương thực và phát triển” (FAO, 2010) được xem là giải pháp khả thi
nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH của ngành nông nghiệp. Khái niệm về CSA có rất nhiều
cách hiểu và mức độ tiếp cận khác nhau. CSA không nên chỉ được hiểu một cách đơn giản là
một nhóm các thực hành, kỹ thuật hoặc công nghệ. CSA còn bao gồm hàng loạt các can thiệp
1Dựa

vào số liệu năm 2012-2013. Việc làm trong nông nghiệp đã giảm mạnh trong những thập kỷ gần đây, từ 65% năm
2000 xuống 47% năm 2013 và 41,9% năm 2016 (TCTK, 2017) như là một hệ quả tăng trưởng các ngành dịch vụ và chuyển
dịch cơ cấu kinh tế của cả nước.
2Trong sách giáo khoa về Địa lý kinh tế vùng Tây Bắc và vùng Đông Bắc được gộp thành vùng Trung du miền núi phía Bắc.
3
Trong bối cảnh của Việt Nam thì cần đảm bảo ổn định thu nhập và hiệu quả kinh tế
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từ phát triển kỹ thuật/thực hành kết hợp với nhau trên cơ sở các kịch bản BĐKH, ứng dụng
công nghệ thông tin, phát triển các gói bảo hiểm, phát triển các chuỗi giá trị, hỗ trợ nâng cao
năng lực về quản lý và chính sách nhằm thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ/thực hành CSA.
CSA mang tính đặc thù và phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh, địa điểm cụ thể: Một
thực hành CSA có thể rất phù hợp trong điều kiện ở nơi này nhưng chưa chắc đã phù hợp ở
nơi khác. Không có can thiệp CSA nào có thể đảm bảo thông minh với mọi loại thời tiết và
phù hợp với mọi nơi hoặc mọi thời điểm. Khi áp dụng các CSA, phải xem xét một cách cẩn
thận các yếu tố như: sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các yếu tố: kinh tế, xã hội, môi trường
ở mức độ cảnh quan, trong các hệ sinh thái, với cách phân bổ nguồn lực và sự chi phối của
các chính sách nhất định.
Quan điển soạn thảo cuốn tài liệu này dựa trên cách tiếp cận “không hối tiếc” trong giải
quyết các thách thức của BĐKH, nghĩa là các giải pháp CSA phải nhằm nâng cao năng lực
chống chịu của hệ thống sản xuất với các rủi ro thời tiết, BĐKH một cách kịp thời, hiệu quả
và công bằng (UNDP, 2010). Nói một cách khác, dù có hay không có sự xuất hiện của các
hiện tượng thời tiết bất thuận thì việc áp dụng các thực hành CSA cũng sẽ giúp cải thiện ít
nhất một trong 3 trụ cột của CSA (ví dụ trụ cột về năng suất/hiệu quả kinh tế) được cải thiện
đồng thời không gây ra các tác động tiêu cực đến hai trụ cột khác (khả năng thích ứng với thời
tiết bất thuận hoặc giảm phát thải KNK).
Tài liệu hướng dẫn về CSA này nhằm giúp các cán bộ khuyến nông, các cán bộ chuyên
môn thuộc hệ thống Trung tâm khuyến nông quốc gia, Sở nông nghiệp và phát triển nông
thôn các tỉnh sử dụng trong quá trình biên soạn tài liệu tập huấn, hướng dẫn phân tích, đánh
giá, lựa chọn ưu tiên, triển khai và nhân rộng các mô hình/thực hành CSA. Dựa trên các nội
dung đã được chuẩn hóa và thống nhất trong tài liệu này, các cán bộ khuyến nông và cán bộ
nông nghiệp ở cấp trung ương và tỉnh có thể biên soạn các bài tập huấn cụ thể phù hợp với
các nhóm đối tượng nhất định. Ngoài ra, bộ tài liệu có thể được sử dụng làm tài liệu tham
khảo cho lãnh đạo và cán bộ quản lý trong việc xem xét, hướng dẫn xây dựng các dự án/mô
hình CSA, và/hoặc đánh giá, giám sát các dự án/mô hình CSA.
Bộ tài liệu này được chia làm 3 phần với 6 chương. Mỗi chương sẽ tập trung giới thiệu
các kiến thức cô đọng về một chủ đề cụ thể. Ngoài các kiến thức được cung cấp trong nội
dung của mỗi chương, các giảng viên Khuyến nông có thể tham khảo thêm các thông tin chi
tiết, bổ sung trong các tài liệu tham khảo được giới thiệu ở cuối mỗi chương. Các giảng viên
có thể sử dụng các câu hỏi ở cuối chương làm cơ sở để soạn các bài giảng và kiểm tra nhận
thức của học viên trước và sau khi kết thúc lớp tập huấn.
Bộ tài liệu này là một phần trong hệ thống các tài liệu đào tạo được xây dựng để phục
vụ Chương trình đào tạo chung về BĐKH tại Việt Nam do UNDP hỗ trợ trong khuôn khổ dự
án CBICS (2012-2018). Bộ tài liệu này sẽ được áp dụng cho các cán bộ trong các cơ quan nhà
nước, cán bộ cấp tỉnh có trách nhiệm trực tiếp triển khai thực hiện các Kế hoạch hành động
BĐKH và/hoặc xây dựng các đề xuất hoạt động dự án liên quan đến BĐKH tại địa phương.
Mặc dù với thời gian và nguồn lực hạn chế, nhóm tác giả đã cố gắng biên soạn một cách
dễ hiểu nhất, trên cơ sở nguồn kiến thức về CSA khá đồ sộ và đa dạng nhưng lại khá mới mẻ
với Việt Nam. Vì vậy bộ tài liệu này không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, các tác giả
rất mong nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi để có thể bổ sung, hiệu chỉnh, hoàn thiện cho
lần tái bản tiếp theo.
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THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM
Biến đổi khí hậu (BĐKH)4: Là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình
và/hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ
hoặc dài hơn. BĐKH có thể là do các quá trình tự nhiên bên trong hoặc các tác động bên
ngoài, hoặc do hoạt động của con người làm thay đổi thành phần của khí quyển hay trong
khai thác sử dụng đất.
Cách tiếp cận không hối tiếc: Là lựa chọn các hoạt động giảm nhẹ rủi ro hoặc tính dễ
bị tổn thương với khí hậu có tác dụng trong hầu hết hoặc tất cả các điều kiện trong tương lai.
Ví dụ như, xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm đem lại lợi ích cho cộng đồng dù có tình trạng
lũ lụt hay không.
Chính sách (CS): Là đường lối cụ thể của một chính đảng hoặc một chủ thể quyền lực
về một lĩnh vực nhất định cùng các biện pháp, kế hoạch thực hiện đường lối ấy.
Chiến lược (CL): Chiến lược là việc xác định định hướng và phạm vi hoạt động của
một tổ chức trong dài hạn, ở đó tổ chức phải giành được lợi thế thông qua việc kết hợp các
nguồn lực trong một môi trường nhiều thử thách, nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của thị
trường và đáp ứng mong muốn của các tác nhân có liên quan đến tổ chức.
CO2 tương đương (CO2-e): Là đơn vị đo tiêu chuẩn quốc tế để so sánh khả năng làm
trái đất nóng lên của các KNK.
Đường phân bố nồng độ khí nhà kính RCP5: Được sử dụng để thay thế cho các kịch
bản SRES. Các RCP được lựa chọn đại diện cho các nhóm kịch bản phát thải và đảm bảo bao
gồm được khoảng biến đổi của nồng độ các KNK trong tương lai một cách hợp lý.
Hệ sinh thái (HST)6: Là tập hợp của quần xã sinh vật với môi trường sống của nó (sinh
cảnh), trong đó, các sinh vật tương tác với nhau và với môi trường để tạo nên các chu trình
sinh địa hóa và sự biến đổi năng lượng. Hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh như
một cơ thể, thực hiện đầy đủ các chức năng sống như trao đổi năng lượng và vật chất giữa hệ
và môi trường thông qua 2 quá trình tổng hợp và phân hủy vật chất.
Giảm nhẹ BĐKH: Là sự can thiệp của con người nhằm giảm nguồn phát thải hoặc tăng
bể chứa các khí nhà kính (UNFCCC, 2011).
Khả năng chống chịu: Khả năng của một hệ thống chịu được các tác động mà không bị
phá vỡ hay chuyển sang một trạng thái biến đổi về chất khác. Nó bao gồm khả năng tự thích
ứng với các tác động mà nó gặp phải, tự phục hồi và tiếp tục vận hành.

4

Định nghĩa được nêu trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về Ứng phó với BĐKH dựa theo định nghĩa của
IPCC.
5
Có 4 RCP được xây dựng bao gồm: Kịch bản nồng độ khí nhà kính cao RCP8.5 (tương đương với SRES
A1FI), Kịch bản nồng độ khí nhà kính trung bình cao RCP6.0 (tương đương với SRES B2), Kịch bản nồng độ
khí nhà kính trung bình thấp RCP4.5 (tương đương với SRES B1), Kịch bản nồng độ khí nhà kính thấp 5
RCP2.6 (không có kịch bản SRES tương đương). Theo Bộ Tài Nguyên và Môi trường, 2016.
6
Theo định nghĩa trong sách giáo khoa Sinh học, THPT lớp 12.
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Khả năng thích ứng: Là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc con người đối với hoàn
cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm giảm khả năng bị tổn thương do BĐKH và tận dụng các
cơ hội do nó mang lại (Viện Khoa học KTTV và Môi trường, 2011).
Kế hoạch hành động: Là khung định hướng các hành động nhằm đạt mục tiêu đề ra.
Kế hoạch hành động Quốc gia: Là tài liệu bao gồm các bước thực hiện để đạt được
một mục tiêu cụ thể. Mục đích của bản kế hoạch hành động nhằm chỉ rõ các nguồn lực cần
thiết để đạt được mục tiêu, khung thời gian thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và nguồn lực cần
thiết.
Kịch bản khí hậu - Climate Scenario: Một mô phỏng và đơn giản hóa diễn biến của
khí hậu trong tương lai, dựa trên tập hợp nhất quán các quan hệ của các yếu tố khí hậu/thời
tiết được xây dựng, sử dụng trong việc nghiên cứu hệ quả các rủi ro tiềm tàng của khí hậu do
con người gây ra và thường dùng như đầu vào cho các mô hình đánh giá tác động của khí hậu.
Kịch bản BĐKH - Climate Change Scenario: Là sự khác biệt giữa kịch bản khí hậu và
khí hậu hiện tại. Do kịch bản BĐKH xác định từ kịch bản khí hậu, nó bao hàm các giả định
dựa trên các cơ sở khoa học và độ tin cậy về sự tiến triển trong tương lai của các mối quan hệ
giữa kinh tế - xã hội, GDP, phát thải khí nhà kính, BĐKH và mực nước biển dâng.
Kịch bản phát thải khí nhà kính SRES7: Được xây dựng theo cách tiếp cận tuần tự, các
kịch bản phát triển kinh tế - xã hội được sử dụng làm đầu vào cho mô hình dự tính phát thải
KNK và khí hậu, các kết quả dự tính phát thải KNK và khí hậu được sử dụng để phân tích tác
động, đánh giá tổn thương do BĐKH.
Nông nghiệp thông minh với Biến đổi khí hậu (CSA): FAO ban đầu đưa ra khái niệm
CSA tập trung chủ yếu về ANLT nhưng sau đó đề cập đến ứng phó với BĐKH. CSA là một
cách tiếp cận tổng hợp nhằm giải quyết những thách thức của ANLT và BĐKH cùng một lúc.
CSA hướng tới 3 mục tiêu: (1) Tăng năng suất nông nghiệp một cách bền vững, hỗ trợ tăng
trưởng đồng đều giữa thu nhập, ANLT và phát triển; (2) Thích ứng và tăng cường khả năng
phục hồi của các hệ thống SXNN và ANLT với BĐKH ở các cấp độ; (3) Giảm phát thải KNK
trong nông nghiệp.
Phân tích kịch bản: Phương pháp mô tả các sự kiện một cách hợp lý và nhất quán để có
thể đưa ra kịch bản tương lai dựa trên các dữ liệu hiện tại và trong quá khứ8.
Rủi ro (liên quan đến khí hậu): Là xác suất xảy ra hiểm họa nhân với mức độ tác động
của hiểm họa đó. Vì thế rủi ro là sự miêu tả và/hoặc đo lường các kết quả có thể xảy ra do tính
dễ bị tổn thương của một hệ thống. Ví dụ, một cộng đồng có thể dễ bị tổn thương do lũ,
nhưng nếu có sự nâng cấp hệ thống thoát nước khiến khả năng xảy ra lũ là rất ít, khi đó rủi ro
từ lũ với cộng đồng là rất thấp.
Thích ứng: Việc điều chỉnh trong hệ thống tự nhiên hoặc hoạt động của con người để
ứng phó với các tác động hiện tại hoặc tác động dự kiến do khí hậu nhằm giảm bớt rủi ro.
Thích ứng BĐKH dựa vào HST (EbA): Theo CBD (2009), thích ứng dựa vào hệ sinh
thái (EbA) là việc sử dụng các dịch vụ của hệ sinh thái và đa dạng sinh học như một phần của
Các kịch bản được Bộ TN&MT xây dựng và cập nhật gồm kịch bản phát thải thấp (B1); Kịch bản phát thải
trung bình (B2, A1B); Kịch bản phát thải cao (A2, A1FI). Theo Bộ Tài Nguyên và Môi trường, 2012.
8
Theo Van der Sluijs và các cộng sự, 2004.
7
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chiến lược thích ứng tổng thể nhằm hỗ trợ con người thích ứng với các tác động tiêu cực của
BĐKH. EbA 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.
Tính dễ bị 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 các thay đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết
cực đoan (IPCC 2001)9.
Ứng phó với BĐKH: là các hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm nhẹ
BĐKH.

9

Theo định nghĩa của IPCC, 2001, trang 995.
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PHẦN I: CÁC KIẾN THỨC CHUNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NÔNG
NGHIỆP THÔNG MINH VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
CHƯƠNG 1: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Thông điệp chính


Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là thách
thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ
21 và đang tác động nghiêm trọng đến sản
xuất, đời sống và môi trường trên toàn cầu;



Với Việt Nam, BĐKH là nguy cơ hiện hữu
cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo và phát
triển bền vững. Các lĩnh vực dễ bị tổn
thương và chịu sự tác động mạnh mẽ nhất
của BĐKH là tài nguyên nước, đất, nônglâm-ngư nghiệp;

Hình 1: Ngập lụt tại ĐBSCL



Báo cáo đánh giá lần thứ 2 của IPCC đã
đề cập 228 phương pháp thích ứng BĐKH khác nhau và phân làm 8 nhóm chính: (i)
Chấp nhận tổn thất; (ii) Chia sẻ tổn thất; (iii) Làm thay đổi nguy cơ; (iv) Ngăn ngừa các
tác động; (v) Thay đổi cách sử dụng; (vi) Thay đổi/chuyển địa điểm; (vii) Nghiên cứu
và phát triển; và (viii) Giáo dục, truyền thông và thay đổi hành vi.

1.1

Giới thiệu

Nguyên nhân BĐKH là do sự gia tăng các hoạt động tạo ra chất thải KNK, khai thác
quá mức các bể Các-bon như sinh khối, rừng, nguồn lợi thủy hải sản, hệ sinh thái v.v. Theo
Nghị định thư Kyoto về BĐKH có 6 loại KNK cần phải kiểm soát: CO2, CH4, N2O, HFC,
PFC và SF6. Trong đó hoạt động nông nghiêp tạo ra: CO2 do quá trình sử dụng các nguyên
liệu hóa thạch trong sản xuất; CH4 từ quá trình lên men các chất thải nông nghiệp, lên men dạ
cỏ ở động vật nhai lại và N2O từ phân bón (các loại phân có chứa đạm) dùng trong trồng trọt.
1.2

Các thách thức của nông nghiệp trong bối cảnh BĐKH
1.2.1 Tác động của BĐKH đối với nông nghiệp

Nhiệt độ trung bình tăng; lượng mưa thay đổi; biến động cả về nhiệt độ và lượng mưa;
thay đổi về lượng nước; tần suất và cường độ của “những hiện tượng thời tiết cực đoan”; nước
biển dâng và nhiễm mặn; biến đổi trong các hệ sinh thái, tất cả những hiện tượng trên có tác
động sâu sắc đến nông nghiệp. Mức độ tác động của thời tiết cực đoan/BĐKH không chỉ phụ
thuộc vào cường độ, thời gian và tần suất xuất hiện mà còn do sự kết hợp của chúng, các hiện
tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra một cách bất ngờ, hơn nữa các tác động còn phụ thuộc
vào điều kiện ở từng địa phương (vị trí, năng lực thích ứng và tính chủ động chuẩn bị trong
phòng ngừa). Mức độ tác động cũng phụ thuộc vào các đối tượng và khu vực sản xuất khác
nhau. Ví dụ trên phạm vi thế giới diện tích những vùng có rủi ro cao về khí hậu với 7 loại cây
trồng chính (bông, lúa gạo, cà phê, đậu, hoa hướng dương, kê, đậu nành) gia tăng và thu hẹp
đối với 2 loại cây trồng là sắn và mía. Kết quả là diện tích trồng cà phê ít bị ảnh hưởng của rủi
ro về khí hậu sẽ giảm từ 90,5% (tổng diện tích) vào năm 2020, xuống 83% năm 2050 và 67%
vào năm 2070 (FAO, 2013).
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BĐKH sẽ làm gia tăng khoảng cách giữa các nước phát triển và các nước đang phát
triển do các nước đang phát triển dễ bị tổn thương hơn và có ít năng lực kỹ thuật và tiềm lực
kinh tế trong việc ứng phó với các mối đe dọa mới (Padgham, 2009). Số lượng trẻ em suy
dinh dưỡng ở tất cả các quốc gia đang phát triển sẽ tăng từ 8,5% đến 10,3% so với các kịch
bản không có tác động của BĐKH (Nelson và CS., 2010).
1.2.2 Sản xuất nông nghiệp với BĐKH
Năm 2014, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và các hình thức sử dụng đất khác trực
tiếp đóng góp 10,6 tỷ tấn KNK trên toàn thế giới (FAO, 2016). Tại khu vực Đông và Đông
Nam Á, sản xuất lúa là nguồn phát thải chính (chiếm 26% lượng phát thải trong nông nghiệp),
trong khi tại khu vực khác, chăn nuôi đại gia súc là nguồn phát thải KNK lớn nhất (chiếm từ
37-58% lượng phát thải từ nông nghiệp). Nông nghiệp cũng là nguyên nhân chính dẫn tới mất
rừng và suy thoái rừng, gây ra 17% lượng phát thải KNK toàn cầu.
Các nguồn phát thải trực tiếp KNK trong nông nghiệp không chỉ có khí CO2. Nông
nghiệp là nguồn phát thải khí oxit nitơ (N2O), chiếm 58% tổng lượng phát thải (chủ yếu là do
đất và thông qua việc sử dụng phân bón), và khí mê-tan (CH4), chiếm 47% tổng lượng khí
phát thải (chủ yếu từ chăn nuôi và trồng lúa). IPCC ước tính rằng phát thải N2O sẽ tăng 3560% và CH4 là 60% vào năm 2030 bao gồm cả ước tính phát thải từ diện tích đất được chuyển
đổi sang sản xuất nông nghiệp (IPCC, 2007).
1.3 Tác động của BĐKH với Việt Nam
Theo kịch bản RCP 4.5 (tương đương với kịch bản B1) về BĐKH và nước biển dâng
cho Việt Nam năm 2016, nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc tăng từ 0,60C đến 2,40C,
lượng mưa năm có xu thế tăng từ 5% đến 20% và mực nước biển dâng trung bình cho toàn
dải ven biển Việt Nam đến năm 2050 là 22cm (từ 14cm đến 32cm), đến năm 2100 là 53cm (từ
32cm đến 76cm) (Bộ TN&MT, 2016).
Ở Việt Nam, BĐKH thể hiện rõ nhất ở sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và
thiên tai, cả về số lượng và cường độ. Nhiều cơn bão có quỹ đạo di chuyển bất thường, phức
tạp, khó dự đoán và mùa mưa bão cũng kết thúc muộn hơn. Những vùng hay xảy ra hạn hán
như Trung Bộ, hạn hán có thể còn tăng lên cả về cường độ và phạm vi ảnh hưởng. Theo báo
cáo của Ban chỉ đạo Trung Ương về phòng chống thiên tai, năm 2016 thiên tai xảy ra dồn dập
từ đầu năm đến cuối năm, trên khắp các vùng miền trong cả nước với cường độ lớn, phạm vi
rộng đồng thời thể hiện tính cực đoan, bất thường như rét hại, băng giá ở các tỉnh Bắc Bộ và
hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên
đã đạt mức lịch sử. 10 cơn bão và 7 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đi vào biển Đông trong đó 6
cơn bão, ATNĐ tác động trực tiếp đến đất liền cùng với một số hình thái thời tiết khác đã gây
mưa lũ đặc biệt lớn, bất thường, liên tục và kéo dài trên toàn bộ khu vực miền Trung; sạt lở
bờ sông, bờ biển xảy ra nhiều nơi; dông, lốc, sét xảy ra với gió giật rất mạnh, cường độ mưa
lớn tập trung vào một số khu vực (Quảng Ninh 1.557 mm tháng 8 năm 2015; Quảng Bình, Hà
Tĩnh 949 mm tháng 10 năm 2016; Phú Yên 1.022 mm tháng 11 năm 2016), hay mưa trái mùa
ở ĐBSCL v.v.
1.3.1 Tác động của BĐKH đến tài nguyên nước
Những năm gần đây tình trạng thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp, xâm nhập mặn sâu
vào vùng cửa sông ngày càng gia tăng. Dưới tác động của BĐKH, trên hầu hết hệ thống sông
trong lãnh thổ Việt Nam đều có xu hướng giảm từ 3% đến 10% với các mức giảm khác nhau
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khá lớn giữa các sông, thậm chí giảm dòng chảy trung bình mùa cạn. Theo kịch bản BĐKH
cho Việt Nam thì tình hình hạn hán do thiếu hụt nguồn nước trong tương lai sẽ gia tăng ở các
lưu vực sông ở Việt Nam (Nguyễn Văn Thắng, 2010).
BĐKH có thể gây suy giảm đáng kể mực nước ngầm, đặc biệt là giai đoạn sau 2020
do áp lực của hoạt động khai thác phục vụ sản xuất và suy giảm lượng nước ngầm vào mùa
khô. Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nếu lượng dòng chảy mùa khô giảm khoảng 1520% thì mực nước ngầm có thể hạ thấp khoảng 11m so với hiện tại. Vào mùa cạn, mực nước
ngầm bị suy giảm do ít được bổ sung từ mưa kết hợp với nước biển dâng dẫn đến nước ngầm
tại các vùng đồng bằng ven biển bị xâm nhập mặn, làm giảm lượng nước ngọt có thể khai
thác, sử dụng (Trần Thanh Xuân và CS., 2011)
1.3.2 Tác động của BĐKH đến hệ sinh thái tự nhiên
BĐKH đã tác động tới độ phủ của san hô, các rạn san hô ở vùng biển Việt Nam nằm
trong tình trạng rủi ro, trong đó 50% ở mức cao (UNDP, 2015). Nếu không có hành động tích
cực và hiệu quả thì chỉ đến hết năm 2030, biển Việt Nam sẽ trở thành “thủy mạc”, không còn
rạn san hô và cũng không còn môi trường sống của rất nhiều loại tôm, cá.
Rừng ngập mặn ở Việt Nam cũng chịu tác động của BĐKH. Nhiệt độ tăng làm rừng
ngập mặn chuyển dịch lên phía bắc; lượng mưa tăng thì rừng ngập mặn sẽ tốt lên, nếu giảm
thì thoái hóa; bão với cường độ mạnh sẽ hủy hoại rừng ngập mặn. Các hoạt động như phát
triển nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi sử dụng đất (làm muối, trồng cói, cấy lúa), khai thác quá
mức (gỗ, củi) và ô nhiễm nước cũng làm gia tăng tác động của BĐKH đến rừng ngập mặn.
Nước biển dâng sẽ ảnh hưởng đến vùng đất ngập nước ven biển Việt Nam, diện tích rừng
ngập mặn có nguy cơ bị thu hẹp; nghiêm trọng nhất là khu vực rừng ngập mặn dễ bị tổn
thương ở Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Nam Định (UNDP, 2015).
BĐKH làm tăng nguy cơ cháy rừng khắp cả nước. Cháy rừng là một trong những đe
dọa lớn nhất đối với hệ sinh thái (HST) rừng. Khô hạn cũng tạo điều kiện cho cháy rừng ở các
tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và ĐBSCL tăng cao, hàng ngàn ha đã bị thiệt hại (ADB, 2009).
Hạn hán kéo dài thường xuyên gây nên tình trạng mất mùa thậm chí làm thay đổi cấu trúc của
HST nông nghiệp, các cây trồng có giá trị cao có thể bị biến mất, thay vào đó là những cây
trồng chịu hạn có giá trị thấp. Nhiệt độ tăng làm nguồn thủy, hải sản bị phân tán dẫn đến suy
giảm số lượng và chất lượng các HST ven biển. Sự tăng về nhiệt độ khiến tốc độ đất đai bị
thoái hóa, hoang mạc hóa và nhiễm mặn ở những vùng đất khô hạn, bán khô hạn sẽ xảy ra
ngày càng nhanh hơn. Hạn hán cũng ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung bộ, mực nước trên
các sông, hồ đều cạn kiệt (Mai Hạnh Nguyên, 2008), làm tổn thương các HST ở đây.
1.3.3 Tác động của BĐKH đến sản xuất lương thực và an ninh lương thực
An ninh lương thực quốc gia của Việt Nam trong hiện tại và tương lai chủ yếu dựa vào
sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lúa. Tuy nhiên trong thời gian tới, sản xuất nông nghiệp nói
chung và sản xuất cây lương thực nói riêng sẽ có nhiều thách thức do nhu cầu an ninh lương
thực gia tăng, hậu quả của BĐKH, sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên.
BĐKH gây tổn hại đến HST có xu hướng gia tăng, sản lượng lương thực, thực phẩm
giảm, gây khó khăn cho tiếp cận lương thực. An ninh lương thực sẽ bị đe dọa mạnh hơn nếu
không có giải pháp ứng phó hiệu quả với các hiện tượng cực đoan khí hậu.
Hậu quả của BĐKH có thể tác động trực tiếp và gián tiếp đến sản xuất nông nghiệp, có
thể làm giảm sản lượng nông nghiệp ở Việt Nam khoảng 2-15% (Zhai và Zhuang, 2009). Ở
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Việt Nam, các cực đoan khí hậu như lũ lụt, hạn, nhiễm mặn v.v. có thể làm giảm khoảng 2.7
triệu tấn lúa/năm vào năm 2050 (Yu và CS., 2010). Nông nghiệp vùng ĐBSCL và Bắc Trung
Bộ, duyên hải miền Trung sẽ bị ảnh hưởng nặng nề của nước biển dâng (Nguyễn Hữu Ninh
và CS., 2007). Mức độ phơi nhiễm với nước biển dâng sẽ cao nhất đối với sản xuất lúa, nuôi
trồng thủy sản và trung bình – cao đối với cây công nghiệp và chăn nuôi ở Việt Nam. Trong
bối cảnh BĐKH, sự mở rộng quy mô sản xuất và xuất khẩu lương thực có thể chịu rủi ro ngày
càng cao do tác động của sự biến đổi bất thường của điều kiện thời tiết, khí hậu, đặc biệt là
những hiện tượng khí hậu cực đoan.
1.3.4 Tác động của BĐKH đến khu dân cư, cơ sở hạ tầng và du lịch
a) Tác động đến khu dân cư
Các khu vực dân cư nằm trong các vùng địa lý, khí hậu khác nhau của Việt Nam có
mức độ phơi nhiễm và tính dễ bị tổn thương khác nhau. Tác động của BĐKH đặc biệt được
quan tâm ở các khu vực đô thị - nơi tập trung đông dân cư và là trung tâm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, vùng và cả nước. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (2010), hiện tượng ngập
đã ảnh hưởng đến 47% dân số thuộc diện nghèo tại Tp. Hồ Chí Minh. Hạn hán cũng thường
xuyên diễn ra trong 3-4 tháng mỗi năm. Thành phố Đà Nẵng nằm ở dải ven biển miền Trung,
hàng năm phải hứng chịu nhiều loại thiên tai khắc nghiệt như bão, lũ lụt, ngập úng, hạn hán,
nhiễm mặn, xói lở bờ sông, bờ biển với nhiều thiệt hại lớn về người và của. Các đô thị ven
biển khác và các khu dân cư vùng bờ biển cũng là các vùng dễ bị tổn thương nhất với khí hậu
cực đoan.
b) Tác động tới cơ sở hạ tầng quốc gia
Cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, thu gom xử lý chất
thải rắn và hệ thống nhà ở, công trình đô thị. Các hệ thống này hiện tại không đáp ứng kịp nhu
cầu phát triển của các đô thị Việt Nam. Lũ quét, mưa lớn đã làm phá hủy công trình cấp nước
tập trung, hệ thống thoát nước bị tê liệt. Ngoài ra, nước bị nhiễm mặn gây khó khăn cho cấp
nước sinh hoạt. Hạn hán và xâm ngập mặn làm một số nhà máy nước phải đóng cửa và có
nguy cơ ngừng hoạt động. Nhiệt độ tăng, khô hạn, nắng nóng còn làm tăng nhu cầu sử dụng
điện, gây quá tải, hư hỏng thiết bị cấp điện, giảm hiệu suất phát điện của nhà máy nhiệt điện
và gây thiếu nước cho các hệ thống làm mát của nhà máy điện đồng thời làm thay đổi sản
lượng phát điện của các nhà máy thủy điện.
Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn ở nhiều đô thị bị tác động bởi BĐKH. Các điểm
thu gom rác và cả bãi rác nằm ở vùng trũng bị ngập do mưa lũ. Mưa lớn làm trôi rác từ các
điểm thu gom ra đường, chảy nước từ bãi rác ra các vùng dân cư xung quanh gây ô nhiễm.
Hệ thống giao thông nước ta rất dễ bị tổn thương với tác động của BĐKH. Hàng năm,
lũ lụt và sạt lở đất, đá gây hư hỏng cho hệ thống đường giao thông ước tính thiệt hại khoảng
gần 100 triệu USD (Doãn Minh Tâm, 2001).
c) Tác động tới ngành du lịch
Du lịch là ngành kinh tế dễ bị tổn thương với môi trường, hầu hết các điểm du lịch của
Việt Nam đều bị tổn thương bởi tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan và nước biển
dâng. Bên cạnh một số tác động tích cực như kéo dài thời gian mùa du lịch do giảm số ngày
rét đậm, rét hại thì hầu hết các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan đều có ảnh hưởng xấu
đến hoạt động du lịch và dịch vụ. Các điểm du lịch và cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch có khả
năng bị ngập, bị xói lở, suy thoái, bồi lấp thậm chí bị phá hủy do mưa bão, lốc tố và nước biển
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dâng. Nhiệt độ tăng có thể tăng nguy cơ cháy, gây hư hỏng, xuống cấp công trình, tăng các
chi phí cho hệ thống làm mát, chi phí cho thực phẩm, nước sinh hoạt và chi phí bảo hiểm vì
nguy cơ tai nạn tiềm ẩn của khách. Mưa kéo dài làm công trình dễ bị nấm mốc, làm giảm giá
trị di tích. Mưa bão kết hợp triều cường và nước biển dâng xâm thực sâu vào đất liền có thể
làm hư hại, giảm diện tích thậm chí biến mất các bãi tắm ven biển hoặc bào mòn, phá hủy kết
cấu của công trình di tích ven biển cũng như hệ thống hạ tầng du lịch. Tác động của BĐKH
đối với ngành du lịch Việt Nam trở nên nghiêm trọng hơn khi hầu hết hệ thống đô thị ven
biển định hướng phát triển ngành du lịch-dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn là khu vực nhậy
cảm và dễ bị tổn thương với các hiện tượng thời tiết cực đoan, BĐKH.
1.3.5 Tác động của BĐKH đến sức khỏe, an toàn tính mạng và phúc lợi xã hội
Các hiện tượng thời tiết cực đoạn như bão, lũ ống, lũ quét, băng giá, hạn hán ảnh hưởng
lớn đến sức khỏe, phúc lợi và an toàn của con người. BĐKH làm tăng khả năng xảy ra dịch
bệnh; làm tăng tốc độ sinh trưởng và phát triển nhiều loại vi khuẩn và côn trùng, vật chủ
mang bệnh v.v. (Campbell-Lendrum và Woodruff, 2007). Thiên tai như bão, nước dâng, ngập
lụt, hạn hán, mưa lớn và sạt lở đất đá v.v. gia tăng về cường độ và tần suất làm tăng số người
thiệt mạng và ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe thông qua ô nhiếm môi trường, suy dinh
dưỡng, bệnh tật hoặc do giảm cơ hội việc làm và thu nhập do cây trồng, vật nuôi bị tàn phá.
Các đợt rét đậm, rét hại kéo dài liên tục trên 10 ngày, thậm chí 15-20 ngày hoặc dài hơn gây
tác hại nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người già, trẻ em. Hạn hán gây thiếu
nước sinh hoạt nghiêm trọng trong mùa khô đối với vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, ảnh
hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân (Trần Thục, 2008). Trong thời kì khô hạn
kéo dài, người dân nông thôn ở các vùng ven biển ĐBSCL và Nam Trung Bộ phải mua nước
uống với giá rất cao để sử dụng cho nhu cầu hàng ngày của họ, nhiều trẻ đã phải rời bỏ gia
đình và đồng ruộng để đến các thành phố hay các vùng ngoại ô tìm kiếm việc làm trong các
khu công nghiệp làm nảy sinh không ít các vấn đề xã hội khác. Xâm nhập mặn đe dọa đến đa
dạng sinh học, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các HST
ngọt vùng ven biển ĐBSCL ảnh hưởng sinh kế của người dân.
1.4

Các giải pháp ứng phó với BĐKH

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Ngân hàng thế giới (WB) và Cơ
quan Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) thì các giải pháp ứng phó với BĐKH ở Việt Nam tập
trung chủ yếu vào các giải pháp thích ứng. Trong giai đoạn 2011-2014 trên 90% nguồn lực tài
chính đầu tư cho ứng phó BĐKH được chi cho các giải pháp thích ứng10 tập trung vào các
công trình có quy mô đầu tư lớn như: thủy lợi và giao thông. Tuy nhiên, nguồn lực tài chính
này cũng chỉ đảm bảo được 30% nhu cầu của các địa phương để ứng phó với các tác động của
BĐKH như hiện nay11 và đang có xu hướng tăng phân bổ vốn trực tiếp cho giảm nhẹ KNK từ
ngân sách chi thường xuyên.
Kết quả triển khai các hoạt động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2011- 2014 chưa đảm
bảo được mục tiêu đề ra, nội dung hoạt động được triển khai trên thực tế còn ít và chưa đáp
ứng được yêu cầu của ngành và địa phương, chưa lồng ghép hiệu quả thích ứng và giảm nhẹ
BĐKH vào kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp. Rất ít các hoạt động giảm nhẹ được triển
khai thông qua các dự án cụ thể đối với các lĩnh vực của ngành, thiếu các hoạt động cụ thể đối
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Phát triển Liên hiệp quốc (2014), Báo cáo rà soát đầu
tư và chi tiêu công cho ứng phó BĐKH ở Việt Nam.
11
Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (9/2015)
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với lĩnh vực chăn nuôi trong kế hoạch ứng phó với BĐKH giai đoạn 2011-2015, mặc dù đây
là lĩnh vực ngày càng có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển ngành nông nghiệp và
phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2016).
Bộ Nông nghiệp & PTNT đã phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH ngành
nông nghiệp và PTNTT giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2050 (theo quyết định
819/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2016) trong đó có mục tiêu tích hợp các giải pháp thích ứng
và giảm nhẹ để nâng cao hiệu quả, đáp ứng đa mục tiêu trong ứng phó với BĐKH của ngành.
Bên cạnh các giải pháp công trình, nhiều giải pháp phi công trình (giải pháp mềm) đã và đang
được triển khai như:
-

Chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với thực tiễn và dự báo thay đổi trong kịch bản
BĐKH và nước biển dâng (NBD), theo hướng nâng cao năng lực thích ứng, đa dạng
hóa sản xuất để giảm rủi ro, tạo sinh kế bền vững;

-

Thử nghiệm mô hình bảo hiểm nông nghiệp; quản lý hạn, mặn gắn với quản lý tổng hợp
tài nguyên nước, lưu vực được xem như là nhiệm vụ quản lý thường xuyên;

-

Củng cố, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, phát triển hệ thống công trình
cứng phối hợp với các giải pháp công trình mềm (trồng rừng phòng hộ ven biển, trồng
rừng ngập mặn) v.v.;

-

Xây dựng cơ chế chính sách để nhân rộng các thực hành: Thực hành tốt nông nghiệp
(VietGAP), 1 phải 5 (6) giảm; 3 giảm, 3 tăng; luân canh tôm-lúa, lúa-cá; thủy sản-kết
hợp quản lý bảo vệ rừng ngập mặn v.v.;

-

Phát triển giống cây, con có khả chống chịu tốt với các điều kiện thời tiết bất thuận như:
hạn, mặn đi đôi với việc tăng cường các ngân hàng giống;

-

Đẩy mạnh việc phát triển các mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

-

Tăng cường nhận thức về BĐKH cho cộng đồng và người dân kết hợp với nâng cao
hiệu quả của công tác dự báo, cảnh báo về thời tiết, khí hậu (tham khảo các mô hình
thích ứng, CSA cụ thể ở các chương tiếp theo).

Nguồn tài liệu cho cán bộ khuyến nông xây dựng bài giảng
Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2012). Thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam cho
UNFCCC.
Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2015). Báo cáo đóng góp dự kiến do Quốc gia tự quyết định
(INDC) của Việt Nam trình Công ước khung của Liên hiệp quốc về BĐKH.
Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2016). Kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam.
Trần Đại Nghĩa và các cộng sự. (2016). Đánh giá khả năng thích ứng của nông dân với
BĐKH ở Việt Nam: nghiên cứu tại Đồng bằng sông Cửu Long. Nhà xuất bản ĐHQG
Hà Nội.
Trần Thục, Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Đức Cường. (2009). Xây dựng các kịch bản BĐKH
cho Việt Nam. Báo cáo tại hội thảo: Chiến lược phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, công
nghệ môi trường trong bối cảnh BĐKH.
IMHEN và UNDP. (2015), Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các
hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với Biến đổi khí hậu, Truy cập tại:
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http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/environment_climate/viet_na
m_special_report_on_managing_the_risks_of_extreme_events_and_disasters.html
Câu hỏi thảo luận
Nêu các nguyên nhân của BĐKH. Biểu hiện của BĐKH ở Việt Nam được nhận biết rõ
nét nhất thông qua sự thay đổi của các hiện tượng thời tiết, khí hậu nào?
Các hiện tượng thời tiết khí hậu nào của BĐKH ảnh hưởng rõ nét nhất đến sản xuất
nông nghiệp của Việt Nam?
Nêu các tác động của ngành nông nghiệp đến BĐKH?
Theo anh/chị các giải pháp thích ứng BĐKH nào (trong nông nghiệp) được xem là khả
thi trong điều kiện Việt Nam và của địa phương anh (chị)?
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CHƯƠNG 2: NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CSA)
VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
Thông điệp chính
•

Để nhận điện và đánh giá mô hình
nông nghiệp thông minh, có một số
tiêu chí đang được áp dụng và có thể
được điều chỉnh theo điều kiện địa
phương. Các tiêu chí đánh giá các
mô hình CSA và vai trò của CSA
trong giải quyết thách thức về ANLT
và BĐKH, sự phối hợp hành động
của các bên liên quan trong phát
triển CSA;

Hình 2: Mô hình tôm lúa, Sóc Trăng

•

Tiếp cận cảnh quan, chuỗi giá trị trong phát triển các mô hình CSA nhằm quản lý tổng
hợp hệ thống sản xuất và các nguồn lực tự nhiên một cách hiệu quả cho phát triển nông
nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH;

•

Phân tích giới, nâng cao năng lực, thay đổi các định kiến/quan niệm xã hội về giới và sự
tham gia của phụ nữ trong phát triển các thực hành/mô hình CSA, ứng phó với BĐKH
một cách hiệu quả và nâng cao bình đẳng giới.

2.1

An ninh lương thực và Tăng trưởng trong bối cảnh BĐKH

Ngành nông nghiệp đang phải giải quyết đồng thời 3 thách thức có liên quan mật thiết
đến nhau: (i) đảm bảo ANLT và thu nhập cho người dân; (ii) thích ứng với BĐKH; và (iii)
giảm nhẹ BĐKH.
Sự gia tăng dân số toàn cầu, theo ước tính của FAO, đến năm 2050, dân số thế giới sẽ
tăng thêm 1/3 so với hiện tại tương đương khoảng 2 tỷ người và chủ yếu sống ở các nước
đang phát triển. Tăng dân số sẽ tạo áp lực cho nông nghiệp trong việc sản xuất để đáp ứng
nhu cầu về lương thực thực phẩm, dẫn đến tăng nhu cầu về sử dụng đất đai và các nguồn tài
nguyên thiên nhiên để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Do đó, ANLT vẫn là thách thức lớn
trong bối cảnh BĐKH đã và đang diễn ra ngày càng khắc nghiệt hơn trong tương lai.
BĐKH sẽ gây ra các biến đổi thời tiết bất thường, cực đoan làm ảnh hưởng đến các mặt
của đời sống và đặc biệt ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng. Đồng thời, BĐKH còn làm
suy giảm các nguồn tài nguyên nhất là đất canh tác, nước và đa dạng sinh học. Mặt khác,
BĐKH và nước biển dâng gây ra hạn hán và ngập mặn gia tăng, đồng nghĩa với việc tăng
diện tích đất bị sa mạc hóa hoặc nhiễm mặn, giảm diện tích đất canh tác nông nghiệp. Do vậy,
trong các lĩnh vực nói chung và nông nghiệp nói riêng cần tăng cường áp dụng giải pháp
nhằm thích ứng cao hơn nữa với các biến đổi bất thường đó.
Tại Việt Nam, nông nghiệp đã và sẽ tiếp tục là một trụ cột chính của nền kinh tế. Nông
nghiệp đóng góp 16,23% GDP, 18,2% giá trị xuất khẩu và tạo việc làm cho khoảng 41,9% lao
động (TCTK, 2017). Vì vậy, nông nghiệp cần phải duy trì đà tăng trưởng để đảm bảo nhu cầu
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về lương thực và các nhu cầu khác về thực phẩm, năng lượng, thuốc chữa bệnh, nguyên nhiên
liệu phục vụ nền kinh tế.
2.2

Nông nghiệp thông minh với BĐKH

Nông nghiệp thông minh với BĐKH (CSA) được FAO (2013) xác định như một cách
tiếp cận nhằm đảm bảo ANLT cho hơn 9 tỷ người trên toàn cầu vào 2050. CSA là sản xuất
nông nghiệp với bền vững về tăng năng suất, tăng cường khả năng chống chịu (thích ứng),
giảm hoặc loại bỏ, tăng khả năng hấp thụ KNK (giảm nhẹ) bất cứ khi nào có thể, và tăng khả
năng đạt được mục tiêu quốc gia về an ninh lương thực và mục tiêu phát triển bền vững. Mục
tiêu của CSA là đảm bảo tính sẵn có, đủ các chất dinh dưỡng của lương thực, thực phẩm trong
khi giảm được tác động của BĐKH, cũng như đóng góp cho giảm phát thải KNK. Tính
“thông minh” của CSA nhằm đạt được 3 mục tiêu: (i) đảm bảo an ninh lương thực và dinh
dưỡng; (ii) thích ứng bao gồm khả năng chống chịu và phục hồi với các điều kiện bất lợi của
khí hậu, dịch hại và sâu bệnh, ổn định năng suất v.v.; và (iii) giảm lượng phát thải KNK cũng
như hấp thụ/tích tụ Các-bon. Trong điều kiện Việt Nam, với cách tiếp cận “không hối tiếc” thì
không nhất thiết ở mọi lúc, mọi nơi 3 mục tiêu này đều được đặt ngang nhau khi lựa chọn các
thực hành CSA.
Anh ninh lương thực, thích ứng, và giảm nhẹ được xác định là 3 trụ cột quan trọng
nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu cơ bản của CSA.
An ninh lương thực: tăng năng suất và thu nhập một cách bền vững từ trồng trọt,
chăn nuôi và thủy sản mà không tác động xấu tới môi trường, từ đó đảm bảo an ninh lương
thực và dinh dưỡng.
Thích ứng: giảm các rủi ro cho nông dân trong ngắn hạn, trong khi vẫn nâng cao khả
năng chống chịu thông qua xây dựng năng lực thích ứng với các tác động dài hạn của BĐKH.
Các dịch vụ hệ sinh thái góp phần quan trọng vào duy trì năng suất và khả năng thích ứng với
BĐKH.
Giảm nhẹ: giảm và/hoặc loại bỏ phát thải KNK bất cứ khi nào có thể. Ngăn chặn phá
rừng, quản lý đất, cây trồng hiệu quả nhằm tối đa hóa khả năng dự trữ và hấp thụ CO2 trong
khí quyển.
Bảng 1 đưa ra các ví dụ khác nhau của thực hành CSA và 3 trụ cột được giải quyết như
thế nào tại các quy mô khác nhau.
Quy mô
Hộ gia
đình

Cảnh
quan
(Tỉnh)

Quốc gia

Bảng 1: Thực hành CSA tại các quy mô khác nhau
ANLT
Thích ứng
Giảm nhẹ
Sinh kế, thực phẩm, dinh Điều tiết nâng cao năng lực Lưu trữ/hấp thụ các-bon
dưỡng và thu nhập cho
chống chịu với thời tiết bất trên đồng ruộng, giảm
tất cả các thành viên
thuận tại địa phương.
sự phụ thuộc vào các
trong gia đình.
đầu vào nguyên liệu hóa
thạch.
Các hệ thống sử dụng
Duy trì các chức năng của Đóng góp vào chương
đất đa dạng cung cấp
hệ sinh thái: điều tiết nước, trình REDD+, tăng
sinh kế, thực phẩm an
bảo vệ đất chống xói mòn, trưởng xanh, trồng và
toàn, duy trì chức năng
đóng góp vào dịch vụ môi phục hồi rừng.
hệ sinh thái, giảm tác
trường rừng.
động của thiên tai.
Đảm bảo GDP trong
Các giải pháp thích ứng
Chính sách tăng trưởng
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(Việt
Nam)
Toàn cầu

nông nghiệp, mục tiêu
ANLT quốc gia, mục
tiêu phát triển bền vững.
Đảm bảo ANLT cho 9 tỷ
người năm 2050.
Đạt được mục tiêu phát
triển bền vững thiên
nhiên kỷ.

xanh, giảm nhẹ rủi ro thiên
tai. Mục tiêu/Kế hoạch
Thích ứng Quốc gia.
Chuyển đổi bền vững
Đạt được mục tiêu phát
triển bền vững.

xanh đóng góp cho
NDC, sản xuất các bon
thấp.
Giữ cho nhiệt độ nóng
lên của trái đất không
quá 2oC.

Nguồn: ICRAF tổng hợp, 2017.

Khi đánh giá một mô hình/thực hành CSA cần dựa vào một số tiêu chí, trong đó trọng
tâm vào việc đáp ứng 3 trụ cột của CSA là: (1) An ninh lương thực, hiệu quả kinh tế; (2)
Thích ứng với BĐKH; (3) Giảm phát thải KNK.
Các đặc điểm chính của CSA:
CSA giải quyết các thách thức của BĐKH: khác với phát triển nông nghiệp truyền
thống, CSA lồng ghép yếu tố BĐKH một cách hệ thống vào các quy hoạch, phát triển của các
hệ thống nông nghiệp bền vững.
CSA lồng ghép cùng lúc nhiều mục tiêu và lựa chọn các giải pháp phù hợp: theo khái
niệm được FAO đưa ra 2010, CSA phải hướng tới đồng thời 3 mục tiêu: tăng năng suất, nâng
cao tính chống chịu và giảm phát thải. Tuy nhiên, trên thực tế rất khó để đạt được đồng thời
cả 3 mục tiêu trên. Trong quá trình triển khai CSA, thường phải cân nhắc (đánh đổi) các lựa
chọn. Do đó cần phải xác định các yếu tố tổng hợp, cân nhắc về chi phí và lợi ích của từng lựa
chọn dựa vào mục tiêu được xác định. CSA phải được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng
(người sản xuất, cây, con, loại hình nông sản, loại hình thời tiết, khí hậu v.v), điều kiện (tự
nhiên, kinh tế, xã hội) của từng vùng miền, đia phương, cộng đồng cụ thể. Ví dụ, tại các khu
vực kinh tế khó khăn, với các nhóm cộng đồng yếu thế thì trụ cột về năng suất, ANLT phải
được ưu tiên hơn, trong khi với các doanh nghiệp/vùng miền phát triển có khả năng đầu tư
nông nghiệp công nghệ cao thì mục tiêu giảm phát thải KNK cần được đặt ngang hàng với
các trụ cột khác.
CSA duy trì dịch vụ hệ sinh thái: HST cung cấp cho con người các dịch vụ cần thiết bao
gồm các nguyên vật liệu, thực phẩm, thức ăn và không khí sạch. CSA áp dụng cách tiếp cận
cảnh quan dựa trên các nguyên tắc của nông nghiệp bền vững nhưng không dừng lại ở các
cách tiếp cận theo các ngành hẹp mà là quản lý và quy hoạch tích hợp, đa ngành liên khu vực.
CSA có nhiều các tiếp cận và được xem xét ở các cấp độ khác nhau: CSA không nên
chỉ được coi là tập hợp của các thực hành hoặc công nghệ sản xuất. CSA bao gồm cả một quá
trình từ phát triển các công nghệ và thực hành tới thiết lập mô hình dựa trên các bối cảnh
BĐKH khác nhau; tích hợp công nghệ thông tin, các cơ chế bảo hiểm hạn chế rủi ro, theo
chuỗi giá trị và thông qua bố trí thể chế và hệ thống chính sách. Như vậy, CSA không chỉ là
công nghệ sản xuất mà là tổng hợp của nhiều giải pháp can thiệp về hệ thống sản xuất, cảnh
quan, chuỗi giá trị hoặc chính sách mang tính bao trùm trong một vùng nhất định.
CSA mang tính cụ thể: Nông nghiệp thông minh tại khu vực này có thể sẽ không được
coi là thông minh tại khu vực khác, và không có giải pháp can thiệp nào là thông minh với khí
hậu tại mọi lúc hoặc mọi nơi. Các giải pháp can thiệp cần phải xem xét sự tương tác giữa các
yếu tố khác nhau tại cấp độ cảnh quan, trong và giữa các hệ sinh thái cũng như là một phần
của thực tế chính sách và thể chế.
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CSA có sự lồng ghép về giới và các nhóm yếu thế: Nhằm đạt được mục tiêu ANLT và
nâng cao tính chống chịu, các cách tiếp cận CSA phải có sự tham gia của các nhóm dễ bị tổn
thương nhất và đói nghèo. Các nhóm này thường sống ở những vùng dễ bị tổn thương nhất
đối với BĐKH như hạn hán và lũ lụt do đó đây là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất của
BĐKH, với nhóm này, mục tiêu về đảm bảo ANLT phải được ưu tiên hàng đầu. Giới là một
cách tiếp cận quan trọng khác của CSA. Phụ nữ ít có quyền và cơ hội tiếp cận về đất đai, hoặc
các nguồn lực kinh tế và sản xuất khác. Việc này đã làm cho phụ nữ ít có khả năng xây dựng
năng lực thích ứng với BĐKH như hạn hán, xâm nhập mặn và lũ lụt.
CSA trong việc giải quyết các thách thức:
CSA đặt trọng tâm vào việc tăng năng suất/thu nhập và giảm nhẹ rủi ro của BĐKH và
giảm phát thải KNK. Các rủi ro về khí hậu đòi hỏi ngành nông nghiệp phải đổi mới công nghệ
và cách tiếp cận. Cách tiếp cận CSA giúp nông dân và các nhà hoạch định chính sách có thể
chủ động xây dựng các kế hoạch thích ứng với BĐKH cả trong ngắn và dài hạn. Các giải
pháp CSA cung cấp chiến lược nhằm tăng khả năng phục hồi của hệ thống sản xuất ở các quy
mô từ: hộ, trang trại, hệ sinh thái và vùng.
Bảng 2: Các thực hành CSA và lợi ích mang lại cho 3 trụ cột:
ANLT, thích ứng và giảm nhẹ BĐKH
Kỹ thuật/thực hành
Lợi ích
Quản lý đất và dinh dưỡng
 Làm đất tối thiểu, canh tác bền vững
 Tăng lượng Các bon hữu cơ trong đất (giảm
 Chống xói mòn (băng cỏ, canh tác theo băng, nhẹ)
đường đồng mức, trồng cây lâu năm, cây lâm  Tăng chức năng hệ sinh thái và năng lực sản
nghiệp)
xuất của đất, hệ vi sinh vật
 Che phủ đất (cây che phủ đất, lớp phủ thực vật,  Giảm các đầu vào vô cơ (sử dụng hiệu quả
tàn dư thực vật)
đầu vào cho sản xuất)
 Các chất hữu cơ trong đất (phân ủ hoai mục,  Tăng độ ẩm trong đất (thích ứng)
than hoạt tính, phân xanh, cây trồng cố định đạm)  Giảm tác động xấu đối với cây trồng và ổn
 Quản lý rừng: Rừng trồng hỗn giao, quản lý và định năng suất
khai thác rừng bền vững
Quản lý cây trồng
 Luân canh cây trồng
 Điều chỉnh thời vụ, đa dạng hoá cây trồng tận
dụng được độ ẩm tối ưu trong đất, tránh được
 Đa dạng cây trồng
rủi ro thời tiết (thích ứng) nhằm giảm tổn thất
 Trồng xen với cây họ đậu
 Các giống chống chịu với điều kiện bất lợi, các đối với cây trồng/thu nhập (ANLT).
 Trồng xen với cây họ đậu (cố định đạm) giảm
giống ngắn ngày
sử
dụng phân bón hoá học (giảm nhẹ).
 Quản lý dịch hại/cỏ tổng hợp
 Quản lý quá trình thụ phấn ở cấp độ cảnh quan  Giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Quản lý nước
 Thu giữ nước
 SRI và AWD (cho hệ thống tưới có kiểm
soát) giảm phát thải KNK và tăng năng suất.
 Các ao chứa nước kết hợp nuôi vịt/cá
 Tưới nhỏ giọt/tưới nước tiết kiệm (SRI, AWD)  Giảm rửa trôi bề mặt
 Cảnh quan: quản lý tiêu/thoát nước (trồng rừng  Điều tiết nguồn nước
đa chức năng, đường đồng mức, quản lý rừng  Tăng tính thẩm thấu/giữa nước trong đất
bền vững)
 Giảm nguy cơ rửa trôi và sạt lở
 Dự báo thời tiết
Quản lý trong chăn nuôi
 Quản lý hiệu quả nguồn thức ăn, sử dụng thức  Giảm phụ thuộc vào thức ăn tổng hợp
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ăn tự nhiên sẵn có, phụ phẩm trồng trọt
 Quản lý phân bón (ủ hoai mục, biogas, bảo
quản kín, v.v.)
 Chọn tạo giống bản địa, giống chống kháng
bệnh/chống chịu thời tiết bất thuận
 Hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng (che nắng,
quạt dùng năng lượng mặt trời, cung cấp nước
làm mát v.v.)
 Hệ thống thông tin thời tiết/cảnh báo sớm
Quản lý trong thủy sản
 Hệ thống thủy sản đa tầng, đa loài
 Hệ thống thủy sản với tôm muối tận dụng được
đất vào mùa mưa khi không có khả năng sản
xuất muối
 Hệ thống tôm rau câu









Hệ thống lồng ghép đa mục đích
Nông lâm kết hợp
Hệ thống Trồng trọt - chăn nuôi-lâm nghiệp
Hệ thống vườn gia đình kết hợp
Hệ thống lúa cá
Hệ thống lồng ghép thực phẩm - năng lượng
Cây dược liệu, cây ăn quả, cây lấy gỗ
Bảo vệ, phát triển rừng ven biển

 Giảm phát thải khí CH4 từ phân bón (giảm
thải)
 Giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh (thích ứng)

 Tận dụng thức ăn trong ao nuôi, làm sạch ao,
ít bị dịch bệnh từ đó làm giảm chi phí đầu
vào cho thức ăn và hóa chất (giảm nhẹ, sinh
kế, tăng thu nhập)
 Tăng tính đa dạng cao của các loài, phổ thích
nghi với điều kiện môi trường rộng, rất dễ
thích nghi với những thay đổi do tác động
của BĐKH; Đa dạng hóa sản phẩm thu
hoạch, hạn chế rủi ro BĐKH (thích ứng)
 Hệ thống kết hợp đa năng điều tiết tiểu khí
hậu (thích ứng), tạo đa dạng sản phẩm, cung
cấp thực phẩm, thức ăn, thức ăn thô (sinh
kế), cây gỗ (hấp thụ các bon) và các dịch vụ
môi trường v.v. Trong các hệ thống phân rõ
chức năng, sự kết hợp của các thành phần
thường làm giảm nhu cầu đầu vào trong
nông nghiệp (giảm nhẹ, sinh kế, thu nhập).
 Trồng cây bản địa, bảo tồn ĐDSH mang lại
thu nhập cho người dân (sinh kế), đa dạng
hoá các loài cây thích nghi với điều kiện địa
phương (thích ứng)

Hệ thống lương thực – năng lượng tổng hợp (IFES)
 Trồng lúa và bếp đun cải tiến
 Trồng lúa và sử dụng củi trấu làm năng lượng
 Chăn nuôi và khí sinh học và sử dụng bùn sinh
học làm phân bón cho cây ăn quả/lúa [quy mô
nhỏ]
 Chăn nuôi & sử dụng khí sinh học sản xuất
điện & bùn sinh học làm phân ủ [quy mô trung
bình /lớn]
 Trồng dừa & nông lâm kết hợp và sử dụng gáo
dừa than, dầu dừa làm nhiên liệu
 Chế biến cá philê và sản xuất dầu diesel sinh
học từ phụ phẩm chế biến.

 Tiết kiệm được chi phí sản xuất từ việc giảm
chi phí nhiên liệu, vật tư đầu vào (giảm nhẹ,
tăng thu nhập)
 Đa dạng hóa cây, con giúp giảm rủi ro (cả
sản xuất và rủi ro thị trường), góp phần đảm
bảo khả năng tiếp cận nguồn lương thực,
thực phẩm (ANLT)
 Sử dụng các phế phụ phẩm, tạo công ăn việc
làm cho người dân (ANLT)
 Góp phần giảm phát thải KNK (giảm nhẹ)
 Mang lại lợi ích về môi trường như hạn chế
xói mòn đất, cải thiện độ phì đất, khả năng
giữ nước v.v.
 Dùng nhiên liệu sinh học từ phụ phẩm để
thay thế nhiên liệu hóa thạch giảm KNK.
Nguồn: ICRAF tổng hợp, 2017.
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2.3

Các phương pháp tiếp cận CSA
2.3.1 Phương pháp tiếp cận cảnh quan trong phát triển CSA

Khái niệm: Cách tiếp cận cảnh quan là cách xây dựng các giải pháp ứng phó BĐKH ở
quy mô lớn (vùng, liên vùng) theo phương pháp tổng hợp, đa ngành, kết hợp giữa quản lý tài
nguyên thiên nhiên với môi trường và sinh kế bền vững (FAO, 2012).
Phương pháp: Tiếp cận cảnh quan trong phát triển CSA được thể hiện thông qua việc
đánh giá, nhận định và quản lý những biến động của hệ sinh thái; từ đó áp dụng các giải pháp
linh hoạt để xem xét các chính sách, các hoạt động đang triển khai, các mô hình thí điểm
nhằm thúc đẩy quá trình chia sẻ kinh nghiệm và điều chỉnh lẫn nhau.
Đặc điểm: Quản lý cảnh quan đòi hỏi sự hiểu biết về nhu cầu của cộng đồng địa phương
mà không làm giảm tính đa dạng sinh học và làm gián đoạn hoạt động của hệ sinh thái. Khác
với cách tiếp cận hệ sinh thái, tiếp cận cảnh quan bao gồm nhiều hệ sinh thái, các mối quan
tâm của xã hội đến sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, lồng ghép giảm nghèo, sản xuất
nông nghiệp và ANLT.
Đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan là chìa khóa để quản lý bền vững cảnh
quan và nhân rộng. Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ra quyết định có sự tham gia là điều
cần thiết để tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan khác nhau. Để đạt
được thành công, những người có ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định trong phạm vi vùng,
liên vùng phải cùng nhau lập kế hoạch, thống nhất các hoạt động quản lý và giải pháp thực
hiện với sự đồng thuận cao.
Khả năng thích ứng là chìa khóa để thực hiện các kế hoạch và chiến lược quản lý cảnh
quan. Vì cảnh quan thay đổi và phát triển theo từng giai đoạn, mục tiêu của quản lý bền vững
không phải là duy trì hiện trạng, mà là để đảm bảo việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ ngày
càng tăng bằng cách thực hiện quản lý thích ứng một cách bền vững và hiệu quả (Sangha
Group, 2008). Cảnh quan là hệ thống động, liên tục thay đổi: thay đổi trong sự tham gia của
các bên liên quan, thay đổi mô hình thời tiết và khí hậu, biến động thị trường, v.v.
Tiếp cận cảnh quan trong phát triển CSA đặc trưng bởi sự hiểu biết rõ về biến động của
hệ sinh thái và áp dụng cách tiếp cận quản trị linh hoạt để xem xét các chính sách một cách
phù hợp với các hoạt động đang triển khai và các mô hình thí điểm nhằm khuyến khích quá
trình học hỏi, điều chỉnh và tương tác qua lại lẫn nhau.
Một số mô hình CSA theo hướng tiếp cận cảnh quan tại Việt Nam
Tiếp cận cảnh quan trong phát
triển cà phê bền vững tại các tỉnh
Tây Nguyên
Tây Nguyên là khu vực sản xuất
một số nông sản chủ lực của Việt Nam
như: cà phê (chiếm hơn 95% diện tích
cà phê cả nước). Tuy nhiên, phát triển
nông nghiệp dựa trên việc mở rộng diện
tích canh tác đang làm suy thoái hệ sinh
thái và dịch vụ HST như: suy giảm
nguồn nước (nhất là nước ngầm), mất

Hình 3: Cà phê xen Muồng, Đắk Lắk
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rừng và suy thoái đất. Một số mô hình canh tác cà phê bền vững theo hướng tiếp cận cảnh
quan đã được thí điểm triển khai nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới đất, quản lý tài
nguyên nước, hạn chế sử dụng hoá chất nông nghiệp và ảnh hưởng của BĐKH trong sản xuất
cà phê. Mô hình cảnh quan bền vững đảm bảo 4 yếu tố: bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên
nhiên, đảm bảo thu nhập của người dân, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. Mô
hình đã áp dụng các kỹ thuật xen canh, tưới tiết kiệm và quy trình kiểm soát hoá chất nông
nghiệp trên phạm vi các vườn cà phê khu vực Tây nguyên (chi tiết các hoạt động xem trong
Chương trình sáng kiến cảnh quan bền vững [ISLA] ở địa chỉ sau:
https://www.idhsustainabletrade.com/landscapes/central-highlands-vietnam/.
Các mô hình quản lý rừng cộng đồng dựa trên tiếp cận cảnh quan
Trong khuôn khổ của dự án KfW7 tại
Sơn La và Hòa Bình từ năm 2012 đến 2016,
52 cộng đồng (35 cộng đồng tại tỉnh Sơn La,
17 cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình) đã được hỗ
trợ áp dụng mô hình Quản lý rừng cộng đồng
(QLRCĐ) trong bảo vệ và phát triển rừng tự
nhiên của địa phương với tổng diện tích rừng
được quản lý và bảo vệ lên đến 6.869,03 ha.
Các cộng đồng đã được giao rừng tự nhiên để
kiểm kê/quản lý tài nguyên/rừng và lập kế
hoạch quản lý rừng; lập Ban quản lý rừng
cộng đồng (BQLRCĐ) xây dựng quy chế
hoạt động cho Ban quản lý rừng cộng đồng,
Hình 4: Rừng cộng đồng, Sơn La
quy chế bảo vệ rừng và quy chế quản lý quỹ
bảo vệ rừng. BQLRCĐ đã cùng với người dân trong cộng đồng xây dựng kế hoạch 5 năm về
quản lý rừng trong đó bao gồm các biện pháp can thiệp lâm sinh như làm giàu rừng, tỉa thưa
và khai thác, v.v. Việc tính toán số lượng khai thác bền vững và số lượng cây được thu hoạch
cho từng lô rừng khoanh nuôi được dựa trên kết quả kiểm kê thực tế so với mô hình rừng
chuẩn (MHRC) để đảm bảo duy trì bền vững vốn rừng. Đánh giá qua 6 năm triển khai mô
hình này cho thấy rừng đã được bảo vệ rất tốt trong hầu hết các cộng đồng tham gia dự án.
Không có bất kỳ trường hợp vi phạm nào liên quan đến khai thác, săn bắn trái phép, chăn thả
gia súc tự do vào rừng, cháy rừng hoặc lấn chiếm rừng để sản xuất nông nghiệp. Khai thác
bền vững các loại gỗ, lâm sản ngoài gỗ để có thêm thu nhập bổ sung vào QBVRCĐ của các
BQLRCĐ nhằm duy trì QLRCĐ một cách bền vững, tuy nhiên tất cả các BQLRCĐ đều tập
trung ưu tiên cho việc bảo vệ rừng và chưa tính tới thu hoạch. Hiện 52 BQLRCĐ vẫn duy trì
tốt hoạt động và góp phần đáng kể vào việc bảo vệ và quản lý và phát triển rừng tự nhiên ở
địa phương.
(Chi tiết tham khảo tài liệu liệt kê trong danh mục ở cuối chương hoặc trang web
csa.mard.gov.vn)
2.3.2 Phát triển các mô hình/thực hành CSA theo cách tiếp cận chuỗi giá trị
Khái niệm: Chuỗi giá trị là một loạt các hoạt động sản xuất, kinh doanh có quan hệ liên
thông với nhau, từ cung cấp đầu vào, sản xuất, thu gom, chế biến và cuối cùng là bán sản
phẩm cho người tiêu dùng. Cách tiếp cận chuỗi giá trị bao gồm xem xét các mối liên kết của
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các bên liên quan trong chuỗi cũng như các mối quan hệ về tổ chức quản lý, chính sách của
các thành phần khác nhau trong chuỗi nhằm đưa ra các quyết định dựa trên sự phối hợp của
các bên liên quan nhằm mang lại hiệu quả (kinh tế, xã hội và môi trường) cao nhất cho từng
thành tố trong chuỗi và cho toàn chuỗi.
Phương pháp: CSA theo chuỗi giá trị cần sự tham gia, hợp tác, liên kết của các tác nhân
trong toàn chuỗi từ đầu tư-sản xuất-chế biến và tiêu thụ sản phẩm sao cho hiệu quả nhất,
nghĩa là đem lại giá trị gia tăng cho tất cả các thành viên trong chuỗi, đồng thời giảm chi phí
và nâng cao năng lực thích ứng trong cả hệ thống sản xuất và giảm phát thải KNK. Ví dụ, các
công nghệ xanh/các bon thấp có thể chưa mang lại lợi ích kinh tế trong ngắn hạn, nhưng có
lợi ích cho xã hội và môi trường về lâu dài. Để khắc phục hạn chế này, cần cung cấp các hỗ
trợ để chuyển đổi, xây dựng các công nghệ thông minh với BĐKH. Để các hộ sản xuất nhỏ áp
dụng/đầu tư vào các cách thức sản xuất bền vững hơn, nhà nước hoặc các doanh nghiệp liên
kết cần giúp họ nâng cao hiểu biết kỹ thuật, đầu tư ban đầu, đầu ra cho các sản phẩm xanh để
ổn định thu nhập và sản xuất một cách bền vững.
Đặc điểm: Việc áp dụng cách tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển CSA có thể cải thiện
chất lượng nông sản, hiệu quả thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải KNK trong toàn
chuỗi từ cung cấp vật tư đầu vào, đến sản xuất, quản lý sau thu hoạch, vận chuyển, lưu kho,
chế biến, phân phối, tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm và xử lý phế, phụ phẩm.
Tiếp cận CSA trong phát triển các chuỗi giá trị nông sản
Khung đánh
giá phát triển các
thực hành CSA theo
chuỗi giá trị bao
gồm các hoạt động
được mô tả trong
hình 6 gồm 02 giai
đoạn chính:

Thịt và các món ăn tới
người tiêu dùng

Bán cho thương lái hoặc
chủ các nhà hàng

Người nuôi dê

Thương lái

Người tiêu dùng

Hình 5: Chuỗi giá trị dê núi, Na Rì, Bắc Kạn

Giai đoạn 1: Phân tích chuỗi giá trị với các bước: (i) Xác định sơ đồ chuỗi, (ii) đánh giá
các công đoạn trong chuỗi, (iii) xem xét các bên liên quan trong chuỗi, và (iv) xem xét các cơ
chế, chính sách tác động đến từng công đoạn và từng tác nhân trong chuỗi.
Giai đoạn 2: Phân tích tính dễ bị tổn thương với thời tiết bất thuận/BĐKH của từng
công đoạn/giai đoạn và của toàn chuỗi; đồng thời đánh giá năng lực thích ứng với BĐKH của
từng tác nhân trong chuỗi làm căn cứ cho việc xây dựng các giải pháp thích ứng phù hợp.
Mô hình CSA theo chuỗi giá trị sẽ đem lại các lợi ích sau:


Khả năng thích ứng và phục hồi của từng khâu trong toàn chuỗi với BĐKH được cải
thiện;



Các nguồn tạo thu nhập/năng suất và thu nhập của các tác nhân trong chuỗi tăng;



Nguồn tài nguyên được sử dụng một cách bền vững và hiệu quả hơn, các kênh thương
mại sản phẩm được mở rộng và rõ ràng;



Các rủi ro BĐKH được chia sẻ giữa các tác nhân trong chuỗi và giảm phát thải KNK ở
từng khâu, từng tác nhân và tổng phát thải ròng trong toàn chuỗi.
CSA theo chuỗi giá trị đảm bảo tính bền vững với 3 trụ cột chính:
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Về kinh tế: Đảm bảo mang lại lợi nhuận ít nhất là tương đương hoặc cao hơn cho mỗi
tác nhân trong chuỗi so với việc hoạt động riêng rẽ.
Về khía cạnh xã hội: Việc phân phối lợi ích và chi phí được đảm bảo một cách công
bằng và minh bạch hơn. Ví dụ, chia sẻ lợi nhuận và rủi ro giữa các tác nhân trong toàn chuỗi
sản xuất các sản phẩm dược liệu truyền thống dưới tán rừng của Doanh nghiệp xã hội
Sapanapro tại Sapa, Lào Cai. Tại doanh nghiệp này, lợi nhuận được chia cho tất cả các tác
nhân trong chuỗi dựa trên tỷ lệ đóng góp tài chính và công sức để tạo ra doanh thu của Doanh
nghiệp trong năm.
Về khía cạnh môi trường: Sử dụng bền vững và hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên
(đất, nước, tài nguyên sinh học v.v.) và các đầu vào khác do có quy trình sản xuất tốt hơn, có
sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong chuỗi, cắt giảm các khâu và chi phí trung gian,
tái sử dụng các phụ/phế phẩm, giảm phát thải KNK và ô nhiễm môi trường trong từng khâu
và toàn chuỗi.

Chế
biến

Hoạt
động

Tác
nhân

- Giống cây/con
- Phân bón/thức ăn
- Thuốc BVTV/thuốc
thú y
- Máy móc, công cụ v.v

- Chuẩn bị đất/
chuồng trại
- Chăm sóc
- Thu hoạch
- Quản lý chất
thải

- Thu gom
- Tạm trữ
- Vận chuyển

- Làm sạch
- Sơ chế
- Chế biến sâu
- Đóng gói

- Vận chuyển
- kênh phân phối
- Bán buôn
- Bán lẻ

Cá nhân/HTX, công ty
cung cấp các loại vật
tư đầu vào

- Nông dân
- Chủ nông trại
- Công ty

- Người thu
gom
- Tiểu thương
- Đại lý thu
mua

- Các cơ sở
chế biến
- công ty, xí
nghiệp

- Nhà bán buôn
- Bán lẻ
- Xuất khẩu

- Tại chỗ
- Trong nước
- Quốc tế

Cho từng công đoạn và cho toàn chuỗi
Mức độ phơi nhiễm/ảnh hưởng
- Tần suất, phạm vi, mức độ, thời gian
- CO2, CH4 phân, thức ăn/chất thải

Kết quả mong đợi của CSA được xây dựng
- Khả năng thích ứng/phục hồi của từng khâu/toàn chuỗi
với thời tiết cực đoan BĐKH được tăng cường
- Tăng các nguồn tạo thu nhập
- Các kỹ thuật sử dụng hiệu quả & tiết kiệm các nguồn
lực tự nhiên trong toàn chuỗi
- Các hoạt động thương mại được mở rộng và minh bạch
- Cải thiện chia sẻ rủi ro giữa các tác nhân trong chuỗi
- Giảm lượng phát thải KNK trong từng khâu và giảm
phát thải ròng KNK trong toàn chuỗi

Hình 6. Khung xây dựng các mô hình CSA dựa trên cách tiếp cận chuỗi giá trị
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Một số chuỗi giá trị nông sản bền vững đang được áp dụng tại Việt Nam
Chuỗi sản xuất tôm sinh thái của doanh nghiệp Minh Phú, Cà Mau
Mô hình nuôi tôm trong rừng ngập
mặn-tôm sinh thái được xem là mô hình
nuôi tôm sạch, được người tiêu dùng trên
thế giới ưa chuộng. Sản phẩm có thể được
đưa vào các thị trường khó tính như: EU,
Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản khi được
chứng nhận như chứng chỉ Natureland v.v.
Trong mô hình CSA này, Công ty cổ phần
Tập đoàn thủy sản Minh Phú đã liên kết
các hộ nuôi tôm lại với nhau, cùng nuôi
Hình 7: Tôm rừng, Cà Mau
theo quy chuẩn kỹ thuật công ty đưa ra,
tạo ra sản phẩm tôm sinh thái có chứng nhận bán với giá cao hơn từ 20–30% so với tôm ngoài
thị trường. Đồng thời quy trình nuôi này cũng giúp tăng năng suất từ 150-200/kg/ha/năm lên
1,5–2 tấn/ha/năm (Tập đoàn Minh Phú, 2017). Các hộ nuôi tôm, doanh nghiệp đều có lợi và
rừng ngập mặn được bảo vệ và phát triển. Mô hình này không những đảm bảo sinh kế ổn định
cho người dân, giảm rủi ro thời tiết, BĐKH, đồng thời tăng hấp thụ các bon thông qua việc
bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn là môi trường sinh thái cho nuôi tôm và một số loại thủy
hải sản khác cũng như hạn chế tác động của nước biển dâng và sạt lở ven biển.
Chuỗi các sản phẩm từ vỏ dừa (Bến Tre, Bình Định)
Các sản phẩm dừa của Bến Tre đã
xuất sang thị trường trên 50 quốc gia và
vùng lãnh thổ. Cây dừa Bến Tre đã có một
chuỗi giá trị toàn diện, tạo ra hàng trăm
dòng sản phẩm, góp phần tăng thu nhập,
nâng cao đời sống người trồng dừa, chiếm
vị trí then chốt trong phát triển của tỉnh,
không chỉ riêng về lĩnh vực kinh tế, văn
hóa, xã hội, du lịch mà còn góp phần tích
cực cho việc ứng phó BĐKH, bảo vệ môi
trường.

Hình 8: Sản phẩm sơ dừa, Bình Định

Chuỗi giá trị sản phẩm dừa Bến Tre được hình thành trên cơ sở gắn kết giữa các nhóm
tác nhân gồm: người trồng dừa, thương nhân, doanh nghiệp chế biến và các nhóm chức năng
hỗ trợ, cung cấp dịch vụ gồm: các cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại, ngân hàng, dịch vụ
nông nghiệp, các tổ chức khoa học công nghệ và hiệp hội ngành hàng. Tiềm năng phát triển
dừa ở Bến Tre còn rất lớn, diện tích dừa có xu hướng tăng thêm, đặc biệt trong điều kiện
BĐKH do cây dừa có khả năng thích ứng cao (chịu mặn tốt). Chuỗi sản xuất dừa bền vững
tập trung tại hai huyện Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam. Trong điều kiện xâm mặn nghiêm trọng
xảy ra trong năm 2016, chuỗi dừa đã thể hiện ưu thế vượt trội về khả năng chống chịu mặn và
các điều kiện thời tiết bất thuận khác.
(Chi tiết tham khảo tài liệu liệt kê trong danh mục ở cuối chương hoặc trang web
csa.mard.gov.vn)
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2.3.3 Tiếp cận lồng ghép giới trong phát triển CSA
Khái niệm: Lồng ghép giới là cách
tiếp cận có quan tâm, xem xét sự khác
biệt và sự bất bình đẳng giữa nam và nữ
trong quá trình lập kế hoạch, thực hiện
đánh giá, xây dựng và triển khai các mô
hình/thực hành CSA.
Phương pháp: Phát triển các mô
hình CSA theo cách tiếp cận lồng ghép
giới dựa trên các nguyên tắc sau:
Phát triển CSA cần tạo cơ hội để
hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm nâng
Hình 9: Phụ nữ với mô hình nông Nông
cao vị thế cho phụ nữ, đảm bảo sự đóng
lâm kết hợp, Bảo Thắng, Lào Cai
góp bình đẳng của cả nam và nữ vào quá
trình ra quyết định khi xem xét, lựa chọn các CSA nhằm huy động toàn bộ tiềm năng của
cộng đồng (gồm cả nam giới và nữ giới) vào việc thích ứng với BĐKH.
Hạn chế các tác động tiêu cực của BĐKH đến việc làm tăng bất bình đẳng giới, tăng
gánh nặng công việc lên lao động nữ, bạo lực giới hoặc làm hạn chế quyền của phụ nữ (ví dụ
hạn hán, xâm mặn làm khan hiếm nước ăn, nước sinh hoạt làm tăng thời gian, công sức của
mọi thành viên trong gia đình nhất là phụ nữ trong việc đi lấy nước phục vụ nhu cầu gia đình
v.v.). Khuyến khích lựa chọn các hoạt động thích ứng có thể nâng cao vị thế cho phụ nữ và
cải thiện điều kiện sống, sinh kế của phụ nữ, giảm nhẹ BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Ví
dụ sử dụng trấu làm nhiên liệu sấy lúa trong sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL đã tạo điều kiện để
giải phóng phụ nữ khỏi công việc phơi lúa nặng nhọc và phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện
thời tiết, khí hậu.
Đặc điểm: Cách tiếp cận lồng ghép giới giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống
và kinh nghiệm của các cộng đồng trong nông nghiệp sẽ giúp giảm bất bình đẳng giới trong
các hoạt động liên quan đến BĐKH. Cách tiếp cận này cũng đóng góp vào trong quá trình lựa
chọn các giải pháp CSA. Phụ nữ được tham gia và tạo ra những đóng góp quan trọng trong
thích ứng với khí hậu dựa trên các kiến thức bản địa, kỹ năng của phụ nữ. Khả năng tiếp cận
của phụ nữ với các nguồn lực có thể làm năng suất tăng lên 20-30% từ đó giúp giảm số lượng
người đói trên thế giới 12-17% (FAO, 2011). Nếu có thể giải quyết các vấn đề về tiếp cận tài
chính, thông tin, khối lượng công việc, phụ nữ sẽ có khả năng áp dụng các công nghệ và kỹ
thuật mới, tiên tiến.
Lựa chọn các CSA lồng ghép giới theo biểu mẫu ở bảng 3: Các thực hành CSA (ký hiệu
bằng các chữ cái A, B, C v.v. ở bảng 3) sau khi được đưa ra xem xét đánh giá để xếp thứ tự
ưu tiên dựa trên các nhóm tiêu chí: (i) tính thích ứng, (ii) khả năng cải thiện năng suất và thu
nhập và (iii) khả năng đóng góp cho giảm phát thải KNK (chi tiết về đánh giá sắp xếp thứ tự
ưu tiên các mô hình/thực hành CSA để nhân rộng xem trong Chương 6), sẽ được các chuyên
gia đánh giá, cho điểm độc lập dựa trên các tiêu chí về giới (5 tiêu chí) như sau:
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Số
TT

G1
G2
G3
G4
G5
Tg

Bảng 3: Lựa chọn ưu tiên phát triển CSA lồng ghép giới
Các thực hành CSA đưa ra xem xét đánh giá
So sánh các CSA khác nhau

A B C D E F G H I K L M

Tiêu chí về giới
Phụ nữ và nhóm người nghèo có thể nâng cao thu
nhập khi áp dụng thực hành CSA này ở mức độ
nào?
Cơ hội để phụ nữ tham gia sản xuất, kinh doanh
khi áp dụng CSA này ở mức độ nào?
CSA làm giảm nhẹ khối lượng công việc của phụ
nữ ở mức độ nào?
CSA này đem lại cơ hội để phụ nữ tham gia vào
quá trình ra quyết định sản xuất và thương mại
sản phẩm ở mức độ nào
Việc áp dụng CSA này sẽ làm thay đổi điều kiện
kinh tế cho phụ nữ trong 5 năm tới thế nào?
= G1+ G2 + G3 + G4 + G5
Các tiêu chí trên được cho điểm theo thang điểm 5 như sau: =1: rất thấp - =5 rất cao

Kết quả đánh giá của từng chuyên gia sẽ được tổng hợp trong bảng 4 và được sử dụng
làm cơ sở cho việc lưa chọn các CSA được lồng ghép giới. CSA có tổng điểm (điểm về khả
năng thích ứng + điểm về cải thiện năng suất/thu nhập + điểm về giảm phát thải KNK + điểm
về lồng ghép giới12) sẽ được ưu tiên lựa chọn để triển khai, nhân rộng.
Bảng 4: Tổng hợp lựa chọn ưu tiên dựa trên tiêu chí lồng ghép giới của nhóm chuyên gia
Số
TT

Các thực hành CSA đưa ra xem xét đánh giá

1

Tiêu chí lồng ghép giới trong CSA
Tổng G (G1-5) thành viên 1

2

Tổng G (G1-5) thành viên 2

3

Tổng G (G1-5) thành viên 3

4

Tổng G (G1-5) thành viên 4

5

Tổng G (G1-5) thành viên 5

A B C D E F G H I K L M

---Tổng (từ trên)
Xếp hạng ưu tiên dựa trên tiêu chí về giới

Ngoài ra có thể có một số tiêu chí phụ khác có thể áp dụng để lựa chọn như: khả năng nhân rộng, phù hợp với
nguồn lực (kinh tế, kỹ thuật, định hướng chính sách) sẵn có của địa phương
12
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Một số mô hình CSA lồng ghép giới
Phụ nữ Dao Đỏ tham gia trồng dược liệu dưới tán rừng – Lào Cai
Bản Tà Phìn (huyện Sapa, tỉnh Lào
Cai) là nơi sinh sống của người Dao đỏ
chiếm đa số và cùng với người H’Mông.
Người Dao nơi đây được biết đến với bài
thuốc tắm cổ truyền từ thảo mộc để chữa
bệnh và chăm sóc sức khỏe. Để bảo vệ
rừng và duy trì khai thác lâu dài, mô hình
trồng cây thuốc tắm ngay dưới tán rừng đã
được triển khai. Khu nguyên liệu thuốc
tắm được hình thành tại xã Tà Phìn đã đạt
diện tích 300 ha. Đã có 105 hộ nông dân
Hình 10: Mô hình phụ nữ Dao đỏ trồng
nghèo dân tộc Dao Đỏ và H’Mông tham
dược liệu dưới tán rừng – Lào Cai
Nguồn: sapanapro.com
gia mô hình trong đó chiếm đa số là nữ
giới. Phụ nữ tham gia vào các hoạt động
như: trồng, chăm sóc cây nguyên liệu, thu hái sản phẩm nguyên liệu lá thuốc tắm, chế biến,
chiết xuất bán thành phẩm thuốc tắm. Việc trồng cây dược liệu đã tạo nguồn cung ổn định cho
kinh doanh tắm lá thuốc, thu hút nhiều khách du lịch, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng
vừa kết hợp công tác bảo về phát triển rừng và bảo vệ môi trường, tạo việc làm và thu nhập
cao cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương
thực. Thu nhập cho người lao động trực tiếp vào mô hình bình quân 25-30 triệu đồng/hộ/năm.
Góp phần bảo vệ hệ thống rừng tự nhiên, phòng hộ đầu nguồn, giảm thiểu nguy cơ phá rừng,
tạo sinh kế ổn định cho chị em phụ nữ và cộng đồng người Dao Đỏ sống chủ yếu dựa vào
rừng; nâng cao kiến thức về khai thác bền vững, chăm sóc, bảo vệ tài nguyên rừng cho cộng
đồng người địa phương. Mô hình đã gắn kết phụ nữ tham gia chăm sóc và bảo vệ hơn 350 ha
rừng phòng hộ đầu nguồn. Đây được coi là bước đầu trong việc huy động nguồn lực xã hội
(cộng đồng và doanh nghiệp) vào công cuộc ứng phó và giảm nhẹ tác động của BĐKH
(Chi tiết tham khảo tài liệu liệt kê trong danh mục ở cuối chương hoặc trang web
csa.mard.gov.vn)
Nguồn tài liệu cho cán bộ khuyến nông xây dựng bài giảng
CARE. (2015). Bình đẳng và hiệu quả: Lồng ghép giới vào giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích
ứng BĐKH: tài liệu hướng thực hành. Hà Nội: Tổ chức CARE tại Việt Nam.
CARE. (2015). Lập kế hoạch nâng cao khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi: Cẩm nang
thực hành hỗ trợ thích ứng với BĐKH dựa vào công đồng. Hà Nội: Tổ chức CARE tại
Việt Nam.
Đào Thế Anh và các cộng sự. (2014). Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo đồng bằng sông Cửu
Long và thương hiệu gạo Việt Nam. Đồng Tháp: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển
Hệ thống Nông nghiệp.
Đỗ Đức Yên. (2016). Giải pháp nâng cao chuỗi giá trị cho cà phê Việt Nam. Ban Kinh tế
Trung Ương. https://kinhtetrunguong.vn/thong-tin-chuyen-de//view_content/content/502297/giai-phap-nang-cao-chuoi-gia-tri-cho-ca-phe-viet-nam
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FAO. (2012). Lồng ghép nông nghiệp ứng phó BĐKH trong một cách tiếp cận cảnh quan
rộng hơn.
LIFE. (2015). Dự án nâng cao năng lực phụ nữ cộng đồng ứng phó với thiên tai và BĐKH.
Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (LIFE).
Tổng cục Thủy sản. (2016). Cà Mau: Nuôi tôm sinh thái, tiềm năng phát triển thủy sản.
https://tongcucthuysan.gov.vn/nu%C3%B4i-tr%E1%BB%93ng-th%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/-nu%C3%B4i-th%E1%BB%A7y-s%E1%BA%A3n/docTrần Đại Nghĩa và các cộng sự. (2016). Đánh giá khả năng thích ứng của nông dân với
BĐKH ở Việt Nam: nghiên cứu tại Đồng bằng sông Cửu Long. Nhà xuất bản ĐHQG
Hà Nội.
Câu hỏi thảo luận
CSA khác với các phương thức sản xuất truyền thống, phát triển nông nghiệp bền vững,
nông nghiệp bảo tồn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ như thế nào (xem bảng
so sánh trong phụ lục)?
Tại sao lại là CSA? Theo anh/chị có cần thiết phải đạt được cùng một lúc 3 trụ cột của
CSA hay không?
Các nguyên tắc cơ bản trong tiếp cận cảnh quan là gì? Tại sao lại áp dụng tiếp cận cảnh
quan trong phát triển CSA?
Lồng ghép giới trong CSA có phải là yêu cầu phải có phụ nữ tham gia vào phát triển
CSA hay không?
Nâng cao năng lực xã hội, kinh tế và vai trò của phụ nữ trong các chương trình/sáng
kiến thích ứng BĐKH có phải là một cách để thực hiện bình đẳng giới không? Tại sao?
Một số mô hình theo hướng tiếp cận cảnh quan, tiếp cận chuỗi giá trị và lồng ghép giới
mà anh chị biết/nghe đến ở địa phương/Việt Nam?
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PHẦN II. CSA TRONG CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN TÀI
NGUYÊN CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG THÔNG MINH
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Thông điệp chính


Hầu hết các tác động của BĐKH đến sản xuất nông nghiệp là do thay đổi trong vòng
tuần hoàn của nước gây ra. Canh tác ngập nước trong nông nghiệp làm gia tăng quá
trình lên men yếm khí gây phát thải KNK, do đó trong nông nghiệp cần có giải pháp
giảm nhẹ BĐKH.



BĐKH ảnh hưởng đến cả hệ thống sản xuất phụ thuộc nước trời và hệ thống chủ động
tưới tiêu. Do đó, tác động của BĐKH đối với sử dụng tài nguyên nước trong sản xuất
nông nghiệp phải được xem xét một cách tổng thể: nhu cầu sử dụng nước tăng ở tất cả
các lĩnh vực, chất lượng nguồn nước ngày càng giảm và có sự cạnh tranh gay gắt trong
quản lý và sử dụng tài nguyên nước ở nhiều cấp độ (cộng đồng, lưu vực và các vỉa nước
ngầm v.v.);



Thích ứng BĐKH phải là trọng tâm trong việc thiết kế/xây dựng các kế hoạch/dự án đầu
tư liên quan đến quản lý và sử dụng tài nguyên nước trong nông nghiệp (sử dụng nước
tiết kiệm và hiệu quả hơn, năng lực phục hồi của các hệ thống sản xuất với BĐKH được
cải thiện bền vững).

3.1

CSA trong quản lý tài nguyên nước
3.1.1 Tài nguyên nước trong sản xuất nông nghiệp: hiện trạng và xu hướng

Bên cạnh tác động của BĐKH,
những yếu tố khác như quản lý sản
xuất, khoa học công nghệ, thị trường
và chính sách nông nghiệp v.v. có tác
động trực tiếp đến tài nguyên nước
(Bates và CS., 2008). Do vậy, cần phải
xem xét hiện trạng quản lý tài nguyên
nước trước khi đánh giá tác động của
BĐKH đối với nguồn tài nguyên này.
Tiếp cận với tài nguyên nước là
nhân tố quan trọng trong quá trình sản
xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích
Hình 11: Vòng tuần hoàn nước
Nguồn: vi.wikipedia.org
đất chủ động tưới tiêu. Người nông
dân ngày càng muốn có sự kiểm soát
tốt hơn các yếu tố đầu vào của sản xuất. Trên phạm vi toàn cầu, lượng nước phục vụ cho nông
nghiệp chiếm khoảng 70% trong tổng nhu cầu về nước. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên nước
phân bố không đều giữa các quốc gia và khu vực.
Những hệ thống tưới tiêu quy mô lớn được xây dựng từ cuộc cách mạng xanh (những
năm 1960 đến đầu những năm 1980) có ảnh hưởng sâu sắc đến dòng chảy của nhiều con sông.
Trong 30 năm qua, việc đầu tư phát triển các máy bơm nước giá rẻ, với khả năng khoan sâu
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hơn, dẫn đến việc khai thác nước ngầm tăng mạnh. Do đó, các tầng chứa nước ngầm đang cạn
kiệt tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ.
Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nguồn tài
nguyên nước khá phong phú cả về lượng mưa, nguồn nước mặt trong các hệ thống sông, hồ
và nguồn nước ngầm. (i) Lượng mưa trung bình năm của Việt Nam vào khoảng 1.9401.960mm (tương đương tổng lượng nước khoảng 640 tỷ m3/năm), là quốc gia có lượng nước
mưa vào loại lớn trên thế giới. Tuy nhiên, lượng mưa của Việt Nam phân bố không đều theo
không gian và thời gian. Lượng mưa tập trung chủ yếu trong 4-5 tháng mùa mưa (chiếm 7585% tổng lượng mưa năm), lượng mưa trong mùa khô chỉ chiếm 15-25%. Khu vực có lượng
mưa lớn là các khu vực phía Đông Trường Sơn thuộc vùng Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ,
Tây Nguyên và khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ. (ii) Nguồn nước mặt: hệ thống sông ngòi
khá đa dạng với 3.450 sông, suối có chiều dài từ 10 km trở lên. Các sông suối này nằm trong
108 lưu vực sông được phân bố và trải dài trên cả nước. Tổng lượng dòng chảy hàng năm
khoảng 830-840 tỷ m3, trong đó tập trung chủ yếu (khoảng 57%) ở lưu vực sông Cửu Long,
hơn 16% ở lưu vực sông Hồng-Thái Bình, hơn 4% ở lưu vực sông Đồng Nai, còn lại ở các lưu
vực sông khác. Tuy nhiên, lượng nước sinh ra ở phần lãnh thổ Việt Nam chỉ chiếm khoảng
310-315 tỷ m3/năm (khoảng 37%). (iii) Nguồn nước ngầm của Việt Nam là tương đối lớn,
ước tính khoảng 63 tỷ m3/năm, tập trung chủ yếu ở các khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đồng
bằng Sông Cửu long và khu vực Tây Nguyên (Lê Anh Tuấn, 2011).
Việt Nam là nước có đầu tư dành cho thủy lợi lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Cả nước
hiện nay có 75 hệ thống thủy nông với 659 hồ, đập lớn và vừa, trên 3.500 hồ đập nhỏ 1.000
cống tiêu, trên 2.000 trạm bơm lớn nhỏ, trên 10.000 máy bơm các loại có khả năng cung cấp
60-70 tỷ m3/năm. Tuy nhiên, hệ thống thủy nông đã xuống cấp nghiêm trọng, chỉ đáp ứng 5060% công suất thiết kế. Lượng nước sử dụng hàng năm cho nông nghiệp khoảng 93 tỷ m3,
cho công nghiệp khoảng 17,3 tỷ m3, cho dịch vụ là 2 tỷ m3 và cho sinh hoạt là 3,09 tỷ m3. Dự
báo đến năm 2030 cơ cấu nhu cầu nước sẽ thay đổi theo xu hướng nông nghiệp 75%, công
nghiệp 16%, tiêu dùng 9%. Về nuôi trồng thủy hải sản, Việt Nam có 1 triệu ha mặt nước ngọt,
400.000 ha mặt nước lợ và 1.470.000 ha mặt nước sông ngòi, có hơn 14 triệu ha mặt nước nội
thủy và lãnh hải. Tuy nhiên, cho đến nay mới sử dụng 12,5% diện tích mặt nước lợ, mặn và
31% diện tích mặt nước ngọt (Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, 2015).
3.1.2 Các tác động của BĐKH đến nguồn tài nguyên nước trong nông nghiệp
Tác động của BĐKH đến quản lý và sử dụng tài nguyên nước trong nông nghiệp phải
được xem xét một cách tổng thể: (i) Nhu cầu về nước tăng ở tất cả các ngành của nền kinh tế;
(ii) Sự suy giảm chất lượng nước do ô nhiễm và tác động của BĐKH; và (iii) Cạnh tranh gay
gắt về nước ở các cấp độ khác nhau (cộng đồng, lưu vực các sông và vỉa nước ngầm).
Tác động của BĐKH đến quản lý tài nguyên nước của Việt Nam:
Tài nguyên nước Việt Nam có xu hướng suy giảm do tác động của BĐKH toàn cầu. (i)
Nhiệt độ không khí có xu thế tăng lên, theo kịch bản đến năm 2070, ở các vùng ven biển có
khả năng tăng thêm +1,5oC, vùng nội địa +2,5oC, sẽ kéo theo tăng lượng bốc thoát hơi lên
khoảng 7,7-8,4%, nhu cầu nước tưới tăng lên, lượng dòng chảy nước mặt sẽ giảm đi tương
ứng khi lượng mưa không đổi. (ii) ElNino và LaNina làm tăng thêm tính cực đoan của thời
tiết. Hậu quả làm tăng thêm tính cực đoan chế độ dòng chảy trong năm trên các dòng sông.
Vào các năm LaNina, số lượng bão và ATNĐ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta nhiều hơn rõ
rệt so với các năm ElNino. Nếu kèm theo ảnh hưởng của các luồng không khí lạnh thì các
23

năm này thường xảy ra những trận lụt lớn kéo dài, diện rộng. Vào các năm ElNino, số lượng
bão và ATNĐ ảnh hưởng đến nước ta ít song cũng có những cơn có cường độ rất mạnh gây
thiệt hại rất nghiêm trọng. (iii) ElNino gắn liền với việc gây hạn hán rất nặng nề ở nước ta.
Những năm có ElNino, lượng mưa và lượng dòng chảy trong sông đặc biệt là trong mùa cạn
thường bị giảm mạnh, thậm chí không có dòng chảy như sông Lũy (Bình Thuận), sông
KrongBuk (Đăk Lắk), sông Hà Thanh (Bình Định) v.v. Hạn đến nỗi ngay cả súc vật cũng
không thể sống được, người dân phải di chuyển chúng đến vùng khác.
Dòng chảy năm: Tác động của BĐKH đến dòng chảy năm rất khác nhau giữa các
vùng/hệ thống sông của Việt Nam. Theo kịch bản BĐKH B2 (Kịch bản phát thải trung bình),
dòng chảy năm trên các sông ở Bắc Bộ, phần phía Bắc của Bắc Trung Bộ có xu hướng tăng
phổ biến dưới 2% vào thời kỳ 2040-2059 và lên tới 2% đến 4% vào thời kỳ 2080-2099. Trái
lại, từ phần phía nam của Bắc Trung Bộ đến phần phía bắc của Nam Trung Bộ và Đông Nam
Bộ (hệ thống sông Đồng Nai), dòng chảy năm lại có xu thế giảm, thường dưới 2% ở sông Thu
Bồn, Ngàn Sâu, nhưng giảm mạnh ở hệ thống sông Đồng Nai, sông Bé từ 4% đến 7% vào
thời kỳ 2040-2059 và 7% đến 9% vào thời kỳ 2080-2099. Theo kết quả nghiên cứu của Uỷ
hội sông Mê Kông, dòng chảy năm trên sông Mê Kông, tại Kratie, nguồn cấp nước chủ yếu
cho đồng bằng sông Cửu Long, trung bình thời kỳ 2010-2050 so với thời kỳ 1985-2000 tăng
khoảng 4%-6%.
Dòng chảy mùa lũ: Dòng chảy mùa lũ của hầu hết các sông có xu thế tăng so với hiện
nay, song với mức độ khác nhau, phổ biến tăng từ 2% đến 4% vào thời kỳ 2040-2059 và từ
5% - 7% vào thời kỳ 2080-2099. Riêng sông Thu Bồn, sông Ngàn Sâu chỉ tăng dưới 2% vào
thời kỳ 2040-2059 và dưới 3% vào thời kỳ 2080-2099. Trong khi đó, dòng chảy mùa lũ của
các sông trên hệ thống sông Đồng Nai, sông Bé lại giảm khoảng từ 2,5% đến 6% và từ 4%
đến 8% vào hai thời kỳ nói trên. Đối với sông Mê Kông, so với thời kỳ 1985-2000, dòng chảy
mùa lũ tại Kratie trung bình thời kỳ 2010-2050 tăng khoảng 5% đến 7%.
Dòng chảy mùa cạn: BĐKH có xu hướng làm suy giảm dòng chảy mùa cạn, so với hiện
tại dòng chảy mùa cạn phổ biến giảm từ 2% đến 9% vào thời kỳ 2040-2059 và từ 4% đến
12% vào thời kỳ 2080-2099. Tuy nhiên, dòng chảy mùa cạn không thể hiện xu thế tăng hoặc
giảm rõ ràng ở sông Mê Kông tại Kratie và Tân Châu.
Theo kịch bản BĐKH B2, lượng bốc thoát hơi nước tiềm năng năm đều tăng khoảng
7% đến 10% vào thời kỳ 2040-2059, 12% đến 16% vào thời kỳ 2080-2099 so với hiện tại.
Đặc biệt Nam Trung Bộ và Nam Bộ có tỷ lệ tăng lượng bốc thoát hơi tiềm năng cao nhất là
10% đến 13% và 18% đến 22% vào các thời kỳ trên.
Giai đoạn sau năm 2020, mực nước ngầm có thể giảm đáng kể do chịu ảnh hưởng của
hoạt động khai thác và suy giảm lượng nước cung cấp cho dòng chảy ngầm trong mùa khô.
Tại vùng đồng bằng Nam Bộ, nếu lượng dòng chảy mùa khô giảm khoảng 15% đến 20% thì
mực nước ngầm có thể hạ thấp khoảng 11m so với hiện nay.
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Các yếu tố
của chu trình
nước
Lượng mưa
hàng năm
Sự thay đổi về
lượng mưa
Sự thay đổi
lượng mưa
theo mùa
Độ ẩm của đất
(hạn hán)

Lũ lụt

Tuyết và băng
tan

Xả nước từ
các công trình
hồ, đập

Nước ngầm

Bốc hơi nước
Chất lượng
nước (nước
mặt và nước
ngầm)
Độ mặn

Bảng 5: BĐKH ảnh hướng đến nhu cầu và cung cấp nước
Tác động từ
Các hoạt động phát triển

BĐKH

Không hoặc có tác động nhỏ

Dự kiến sẽ tăng lên trên toàn cầu
trong thế kỷ 21, với khả năng thay
đổi về phân bố lượng mưa theo
không gian.

Không ảnh hưởng

Dự kiến lượng mưa trung bình tăng

Không ảnh hưởng

Dự kiến tăng sự thay đổi lượng mưa
theo mùa ở mọi nơi

Tác động: Một số phương pháp canh
tác có thể làm giảm độ ẩm của đất
nhanh hơn ở những nơi có thảm thực
vật tự nhiên che phủ
Tác động trung bình: Cường độ lũ lụt
và tác động có thể trở nên nghiêm
trọng hơn do những thay đổi trong sử
dụng đất và phát triển không theo quy
hoạch ở các khu vực đồng bằng
Tác động hạn chế thông qua việc tích
tụ các chất gây ô nhiễm
Tác động cao đối với các khu vực
khan hiếm nước, nơi xây dựng hồ
chứa và phân phối nước cho nông
nghiệp và các mục đích sử dụng khác
đang thay đổi chế độ dòng chảy và
giảm lưu lượng hàng năm. Các biện
pháp lưu trữ nước quy mô lớn cũng có
tác động đến việc xả nước vào các con
sông
Tác động cao: Sự phát triển khai thác
nước ngầm quy mô lớn ở nhiều vùng
đang đe doạ tính bền vững của tầng
nước ngầm ở nhiều khu vực
Tác động hạn chế trong nông nghiệp:
Cây trồng có hệ số thoát hơi khác
nhau
Tác động lớn từ ô nhiễm ở các khu
vực phát triển kinh tế mạnh mẽ

Độ ẩm thường tăng do sự gia tăng
biến động của sự phân bố lượng mưa
Tần suất và cường độ ngày càng tăng
của các trận mưa lớn

Nhiệt độ tăng lên khiến tuyết và băng
tan làm gia tăng ban đầu của lưu
lượng sông sau đó giảm dần
Tác động của xả nước có thể tăng lên
do những thay đổi về lượng mưa,
thay đổi chế độ dòng chảy theo mùa.
Dòng chảy hàng năm dự kiến sẽ khác
nhau giữa các khu vực sông

Thay đổi theo phân bố lượng mưa.
Tác động khá phức tạp: lũ lụt tăng bổ
sung nước, hạn hán làm tăng tần suất
khai thác
Tăng lên khi nhiệt độ tăng
Tăng nhiệt độ có thể làm tăng ô
nhiễm, lũ lụt cũng làm tăng nguy cơ
ô nhiễm nước mặt

Tác động lớn từ việc tưới/tiêu nước ở Tác động cao: khi mực nước biển
các khu vực ven biển (chủ yếu ở vùng dâng cao kết hợp với lưu lượng dòng
khô cằn)
chảy giảm và tăng cường sự khai
thác nước ngọt
Nguồn: CSA book, 2013
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3.1.3 Các tác động KT-XH-MT đến tài nguyên nước và ảnh hưởng gia tăng của
BĐKH
Việt Nam, tuy được đánh giá là nước có nguồn nước dồi dào, nhưng tính bền vững
trong quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên nước có những thách thức như:
(i)

Phần lớn dòng chảy mặt của Việt Nam có nguồn gốc từ nước ngoài (chiếm khoảng 2/3)
với 126 con sông có nguồn từ nước ngoài chảy vào nội địa, 76 con sông từ trong nước
chảy qua nước khác và 4 con sông chảy vào nhưng sau đó lại chảy ra.

(ii)

Phân bố nguồn nước không đồng đều theo không gian và thời gian, tổng lượng mưa
trung bình năm của cả nước là cao nhưng phân bố không đều theo không gian, có những
nơi lượng mưa cực kỳ cao như vùng Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) lên đến 8.000
mm/năm, trong khi đó có những vùng như Phan Rang, (Ninh Thuận), Phan Rí (Bình
Thuận) lượng mưa rất thấp chỉ từ 400-700 mm/năm. Sự phân bố lượng mưa theo thời
gian cũng bất tương xứng, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chỉ có mùa mưa và mùa
khô. Sông Mekong là hệ thống sông lớn ở Việt nam (chiếm 57% tổng lượng nước quốc
gia), nhiều gấp 54 lần lượng nước vùng Đông Bắc. Lưu lượng mùa lũ của sông Mekong
đổ về đồng bằng có thể lên đến 39.000-40.000 m3/s nhưng trong mùa khô số lượng này
tụt thấp đến 1.200-1.700 m3/s tạo nên tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn kéo dài
nhiều tháng (Lê Anh Tuấn và Cs, 2008). Có nhiều con sông ở Tây Nguyên gần như
không có nước chảy trong mùa khô. Nhiều vùng ở Việt nam cũng cho thấy chênh lênh
mực nước ngầm khai thác được giữa mùa khô và mùa mưa dao động từ vài mét đến
hàng chục mét, nhất là các vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên.

(iii) Thiên tai và BĐKH đang đe dọa tài nguyên nước. Bão lũ được xem là thiên tai gây thiệt
hại lớn nhất ở Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Bắc. Lũ lớn gây nên
nhiều thiệt hại về nhân mạng và tài sản, còn làm cho môi trường xấu đi như gây ra các
hiện tượng sạt đất, lở núi, xói mòn mạnh vùng dốc và xâm thực ven biển. Trong khi xu
thế thiếu nước những năm gần đây gây khô hạn đang đe dọa vùng Đồng bằng sông Cửu
Long và vùng Tây Nguyên. Hiện tượng nắng nóng kéo dài và lượng mưa suy giảm
khiến tình hình sử dụng nước thêm khó khăn. Điều kiện thiếu nước và nhiệt độ cao đe
dọa tình hình cháy rừng. Rừng bị hủy hoại sẽ khiến cho việc điều tiết nguồn nước trong
mùa khô vô cùng hạn chế. Hiện tượng nước biển dâng cũng tham gia làm tài nguyên
nước xấu đi về mặt chất lượng. Nguồn nước ngầm ở Việt Nam cũng bị ảnh hưởng như
một tác động dây chuyền như giảm mực thủy cấp và nhiễm mặn.
(iv) Chất lượng nguồn nước đang suy giảm nghiêm trọng, dưới áp lực của sự gia tăng dân
số, phát triển công nghiệp, đô thị hóa, nhu cầu sản xuất lương thực và thực phẩm, thu
hẹp diện tích đất đai và diện tích rừng đầu nguồn khiến tài nguyên nước đang được khai
thác triệt để khiến việc suy thoái chất lượng nước là khó kiểm soát và ngăn chặn hiệu
quả. Nhiều dòng sông đang bị ô nhiễm nặng nề, chất lượng nước ngày càng xấu đi do
mang nhiều độc chất từ các chất thải kim loại nặng, chất thải hữu cơ và vô cơ từ sinh
hoạt, các dư lượng hóa dược nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Nguồn nước dưới đất
cũng bị tụt giảm, nhiều nơi bị nhiễm mặn, nhiễm asenic hoặc bị thông tầng khiến các
chất ô nhiễm trên mặt đất thấm xuống các vỉa nước ngầm.
(v)

Nhu cầu sử dụng nước dân dụng và công nghiệp ngày càng cao. Nếu năm 1990, nhu cầu
nước cho dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam chỉ khoảng 50 tỷ m3/năm thì đến năm
2010 đã lên 72 tỷ m3/năm. Dự báo nhu cầu nước đến năm 2020 sẽ là 80 tỷ m3/năm,
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năm 2030 sẽ là 87-90 tỷ m3/năm. Khối lượng này bằng khoảng 11% tổng tài nguyên
nước, hoặc 29% tài nguyên nước nội địa hình thành trên lãnh thổ quốc gia (Lê Anh
Tuấn, 2011).
3.1.4. Các lựa chọn trong quản lý nguồn tài nguyên nước thích ứng BĐKH
Các lựa chọn thích ứng trong quản lý tài nguyên nước trong nông nghiệp được thể hiện
theo các cấp độ như sau:
(i)

Thích ứng ở quy mô hộ gia đình và trang trại: Người nông dân sẽ sử dụng các công
nghệ tưới hiệu quả hơn nhằm làm giảm thoát hơi nước. Lựa chọn cây trồng và thay đổi
lịch mùa vụ, sử dụng các loại cây trồng hoặc giống có khả năng thích ứng tốt hơn với
các điều kiện của địa phương như; hạn, ngập. Đa dạng hóa nông nghiệp bao gồm kết
hợp giữa trồng trọt, thủy sản và chăn nuôi sẽ làm giảm rủi ro và tăng khả năng phục hồi
của hệ thống canh tác.

(ii)

Thích ứng ở cấp các hệ thống thủy lợi: Lưu trữ nước trong hệ thống thủy lợi, tiếp cận
với nguồn nước ngầm là một phần của các giải pháp để xây dựng khả năng phục hồi của
hệ thống sản xuất với hạn hán. Định giá nước và thiết lập thị trường nước được xem là
công cụ hiệu quả trong quản lý sử dụng nước và giảm lãng phí nước. Tuy nhiên công cụ
này thường khó áp dụng. Có thể áp dụng biện pháp phân bổ nước theo mùa, xây dựng
lịch tưới luân phiên cho người dùng hoặc nhóm người sử dụng, sẽ đơn giản và hiệu quả
hơn.

(iii) Thích ứng ở lưu vực sông và cấp quốc gia: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở các
lưu vực sông có vai trò rất quan trọng vì gia tăng sử dụng nước cùng với sự xuất hiện
các hiện tượng thời tiết cực đoan làm tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người các
cộng đồng chia sẻ chung nguồn nước ở các lưu vực sông.
3.1.4 Quản lý tài nguyên nước với giảm nhẹ BĐKH
Nông nghiệp có tưới chỉ chiếm khoảng 20% diện tích nông nghiệp toàn cầu, nhưng
được quản lý chặt chẽ hơn. Nông nghiệp có tưới sử dụng nhiều phân bón vô cơ và hóa chất
nông nghiệp khác so với hầu hết các hệ thống sản xuất không chủ động tưới. Do đó, những nỗ
lực giảm phát thải KNK thông qua các hoạt động quản lý cây trồng sẽ tập trung vào đối tượng
này. Nước ngầm được sử dụng để tưới tiêu cho 38% diện tích đất được tưới, sử dụng nước
ngầm ngày càng tăng cả tuyệt đối và tương đối (Siebert và CS., 2010), và làm tăng thêm sử
dụng nhiên liệu hóa thạch và tăng chi phí cấp nước. Ở cấp độ khu vực, tiêu thụ năng lượng
cho tưới tiêu từ nước ngầm rất đáng kể. Ví dụ: ở Trung Quốc, tiêu thụ năng lượng trong lĩnh
vực này chiếm 16-25 triệu tấn khí thải Các-bon và tại Ấn Độ chiếm 4-6% tổng lượng khí thải
nhà kính toàn quốc (Shah, 2009).
Phát thải khí mê-tan nông nghiệp (CH4) chiếm hơn 50% khí thải CH4 từ các hoạt động
của con người. Một phần ba lượng khí thải này do sản xuất lúa ngập nước (28-44 triệu tấn
CH4/năm). Vấn đề này càng trầm trọng hơn ở các nước vùng Nam và Đông Nam Á, nơi tập
trung hơn 90% sản lượng lúa gạo toàn cầu. Giảm thải CH4 bằng cách sử dụng các phương
pháp quản lý nước khác nhau như canh tác lúa hiếu khí, tưới khô ẩm xen kẽ nơi mà điều kiện
cho phép. Tránh bão hòa nước khi lúa không được trồng và rút ngắn thời gian ngập nước liên
tục trong mùa trồng lúa là những biện pháp hiệu quả để giảm khí thải CH4 từ ruộng lúa. Được
quảng bá ở nhiều quốc gia sản xuất lúa, canh tác lúa cải tiến (SRI) làm giảm thời gian ngập
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nước trong ruộng lúa, do đó làm giảm phát thải CH4 đồng thời tiết kiệm nước và giảm khí thải
N2O (HLPE, 2012).
Đối với Việt Nam canh tác lúa sẽ phát thải khoảng 44,6 triệu tấn CH4 (Bộ TN&MT,
2014). Theo đề án giảm phát thải KNK ngành nông nghiệp, cần áp dụng các biện pháp kỹ
thuật canh tác lúa tiên tiến theo hướng tiết kiệm nước tưới và chi phí đầu vào (như SRI,
3G3T, IP5G, nông-lộ-phơi, v.v.) có khả năng giảm phát thải là 4,18 triệu tấn CO2e trên quy
mô 3,2 triệu ha đất lúa áp dụng đến 2020 (chiếm khoảng 7,33% tổng lượng dự báo phát thải
KNK của lĩnh vực trồng trọt đến năm 2020).
3.1.5 Một số mô hình CSA có liên quan đến quản lý nguồn tài nguyên nước
Các biện pháp tưới tiết kiệm, sử dụng nước hiệu quả
Kết quả nghiên cứu và thực
tế áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm
nước cho một số cây trồng chủ lực
có lợi thế như cà phê, hồ tiêu,
thanh long, mía ở Việt Nam cho
thấy, áp dụng công nghệ tưới tiết
kiệm kết hợp với tưới phân có thể
gia tăng năng suất từ 10%-40%,
giảm chi phí công chăm sóc, tăng
thu nhập của hộ gia đình từ 20%50% và tiết kiệm nước so với tưới
Hình 12: Mô hình tưới tiết kiệm cho cây Thanh
truyền thống từ 20%-40%. Mặc dù
Long, Bình Thuận
có nhiều ưu điểm nổi trội, nhưng
việc áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong nông nghiệp vẫn còn rất hạn chế.
Theo thống kê sơ bộ, diện tích cây trồng cạn được áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
khoảng 28.447 ha, trong đó, tưới nhỏ giọt 21.207 ha và tưới phun mưa cục bộ 7.240 ha. Đề án
“Tái cơ cấu ngành Thủy lợi” với mục tiêu phát triển nông nghiệp chủ động tưới, tiêu theo
hướng hiện đại, đẩy mạnh các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn chủ
lực: cà phê, hồ tiêu, chè, cây điều, cây mía, cây ăn quả, rau, hoa. Đến năm 2020 sẽ có 500.000
ha cây trồng cạn chủ lực được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Trần Chí Trung, 2014).
Mô hình tưới tiết kiệm cho cây Thanh Long ở Bình Thuận
Từ năm 2011, Trung tâm Thông tin & Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình
Thuận đã chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước
vào sản xuất nông nghiệp tại huyện Bắc Bình và Tuy Phong tỉnh Bình Thuận” thuộc Chương
trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015. Dự án đã xây dựng 8 mô hình tưới tiết
kiệm nước tại hai huyện trọng điểm vùng khô hạn bao gồm: tưới phun mưa và tưới nhỏ giọt
trên cây thanh long. Các mô hình có thể tiết kiệm được 30-50% lượng nước tưới so với
phương pháp tưới thông thường, ngoài ra còn có nhiều hiệu quả tăng cường khác giúp tăng
năng suất, chất lượng cây trồng mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân.
Mô hình canh tác lúa cải tiến
Theo báo cáo Cục Trồng trọt năm 2015 cho biết kết quả áp dụng SRI ở 23 tỉnh phía Bắc
cho thấy, SRI có hiệu quả vượt trội so với phương pháp canh tác truyền thống như: lượng
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thóc giống giảm từ 70 đến 90% (lúa cấy), giảm 39-65% (gieo thẳng); phân đạm giảm 20 đến
28%, tăng năng suất bình quân 9 đến 15%, giảm chi phí bảo vệ thực vật 39-62% so với sản
xuất truyền thống. Lợi nhuận thu được của ruộng áp dụng các nguyên tắc SRI tăng trung bình
15-35%. Canh tác theo SRI tạo cho tiểu vùng sinh thái đồng ruộng bất lợi cho dịch hại phát
triển như bệnh khô vằn, ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ, rầy v.v., đồng thời tăng khả năng chống
chịu sâu, bệnh của cây lúa; tiết kiệm được khoảng 30-35% lượng nước sử dụng. Kết quả đo
phát thải ở khu vực áp dụng SRI và của nông dân canh tác theo phương pháp truyền thống của
Viện Nghiên cứu Nông hóa thổ nhưỡng trong vụ Hè Thu 2013 tại tỉnh Bình Định và Quảng
Bình cho thấy ở khu vực áp dụng SRI làm giảm đáng kể phát thải khí nhà kính trên đồng
ruộng so với canh tác truyền thống: CH4 giảm 21-24%, N2O giảm 15-22% và CO2 giảm 2227%; tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP)13 ở ruộng canh tác truyền thống cao hơn so với
ruộng SRI từ 26 đến 32%.
Mô hình tưới khô ẩm xen kẽ trong canh tác lúa
Kỹ thuật tưới khô ẩm xen kẽ (AWD) là kỹ thuật quản lý nước trong quy trình trồng lúa.
Kỹ thuật này sử dụng chu trình rút nước và tưới xen kẽ nhau, giữ mực nước trong ruộng ở
mức độ tốt nhất cho sự sinh trưởng của cây lúa trong suốt một vụ (tham khảo kỹ thuật thực
hành chi tiết tại tài liệu Nông nghiệp ứng phó với BĐKH – (Phạm Thị Sến, 2016). Kỹ thuật
này giúp tiết kiệm 30-35 % lượng nước sử dụng (Cục Bảo vệ thực vật, 2014), giảm phát thải
KNK 46-69% (Mai Văn Trịnh, 2015) và tăng năng suất bình quân 9-15% (Cục Bảo vệ thực
vật, 2014).
Mô hình thực hiện tại An Giang cho thấy biện pháp tưới khô ẩm xen kẽ giúp giảm chi
phí bơm nước, tiết kiệm lượng nước sử dụng mà không làm ảnh hưởng tới năng suất, tăng
hiệu quả kinh tế. Áp dụng mô hình này có thể tiết kiệm nước, chi phí bơm nước và cho năng
suất trung bình đạt khoảng 5,8–6,0 tấn/ha, với số lần bơm nước là 4 lần so với đối chứng là
cách sản xuất truyền thống thì năng suất khoảng 5,3 tấn/ha với số lần bơm là 8 lần. Giá thành
sản xuất của ruộng áp dụng tiết kiệm nước là 1.142 đồng/kg. Trong khi ruộng đối chứng là
1.382 đồng/kg. Lợi nhuận của mô hình tăng 185.000 đồng/1000 m2 so với đối chứng. Mô
hình ứng dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm đã góp phần thay đổi tập quán canh tác trong nông dân,
hạn chế lãng phí trong bơm tưới nước, giảm thêm một phần chi phí sản xuất trong tình hình
giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao. Đồng thời quản lý nước tốt giúp nông dân sản xuất lúa
ứng phó tốt hơn với điều kiện BĐKH như hiện nay. Tuy nhiên cần lưu ý khi áp dụng kỹ thuật
này tại các khu vực ven biển, vùng ảnh hưởng của mặn nhất là vào mùa khô.
(Chi tiết xem trong danh mục tài liện đính kèm của chương này và trên trang web:
csa.mard.gov.vn)
3.2

CSA trong quản lý tài nguyên đất

Đất bị suy thoái có nguy cơ bị dễ bị tác động bởi BĐKH, do loại đất này đã mất đi các
chất hữu cơ trong đất (SOM) và sự đa dạng sinh học của đất, độ chặt đất cao, đồng thời cũng
tăng nguy cơ xói mòn và sạt lở đất. Quản lý sử dụng đất để tăng hàm lượng mùn và các chất

13

Tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) là thước đo hữu ích cho việc so sánh tác động của sự phát thải các khí
nhà kính khác nhau như CH4 và N2O quy về CO2 tương đương. Tiềm năng nóng lên toàn cầu của N2O là 298
lần, trong khi của CH4 là 25 lần so với khả năng đó của CO2 sinh ra trong thời gian 100 năm (Forster, 2007;
Solomon, 2007).
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hữu cơ trong đất (SOC) sẽ đem lại lợi ích kép. CSA trong quản lý tài nguyên đất nhằm duy trì
độ phì đất đảm bảo năng suất cây trồng, vật nuôi, đòi hỏi ít đầu tư phân vô cơ, duy trì các
chức năng hệ sinh thái như quá trình trao đổi nước và dinh dưỡng trong đất. Việc quản lý mối
tương quan giữa đất, cây trồng và nước có thể làm tăng hàm lượng chất hữu cơ trong đất, cải
thiện khả năng giữ các chất dinh dưỡng, nước và tăng cường đa dạng sinh học của đất.
3.2.1 Tác động của BĐKH đến quản lý tài nguyên đất
BĐKH làm nhiệt độ trái đất tăng lên, làm tăng tốc độ phân hủy các chất hữu cơ trong
đất (quá trình khoáng hoá), đặc biệt là khu vực gần bề mặt đất, ảnh hưởng đến khả năng lưu
giữ Các-bon và nước trong đất.


Hạn hán thường xuyên sẽ làm giảm khả năng của đất cung cấp nước và chất dinh
dưỡng cho cây trồng;



Mưa và bão cường độ lớn sẽ làm tăng nguy cơ xói mòn đất;



BĐKH làm tăng nhiệt độ bề mặt đất và tỷ lệ khoáng hoá cao hơn gây thoái hóa đất;



BĐKH làm thay đổi chất dinh dưỡng, thành phần, độ pH của đất, làm giảm chất lượng
đất ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng.

3.2.2. Các tác động KT-XH-MT đến tài nguyên nước và ảnh hưởng gia tăng của
BĐKH
Việt Nam là một quốc gia được xếp vào loại khan hiếm đất (chỉ bằng khoảng 1/6 bình
quân của thế giới). Do sức ép của sự gia tăng dân số và hoạt động sống của con người và
những thay đổi về điều kiện thời tiết (nhiệt độ, lượng mưa, hiện tượng khí hậu cực đoan) đã
làm diện tích đất bị xâm nhập mặn, khô hạn, hoang mạc hóa, ngập úng, xói mòn, rửa trôi, sạt
lở v.v. xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Diện tích đất hoang mạc hóa phân bố trên khắp các
vùng trong cả nước, đặc biệt là ở Tây Bắc và Duyên hải Miền Trung. Theo kết quả điều tra
gần đây nhất, cả nước có tới 9,34 triệu ha đất đồi núi trọc, đồi cát, trảng cỏ có liên quan tới
hoang mạc hóa, chiếm 28% tổng diện tích đất đai trên toàn quốc. Những thay đổi sử dụng,
khoảng 2 triệu ha đất đang được sử dụng nhưng đã bị thoái hóa nặng và 1 triệu ha đang có
nguy cơ thoái hóa cao. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nơi còn nhiều vùng đồi núi trọc đang
bị mưa lũ làm lở đất, xói mòn và suy thoái đến khô cằn hoang mạc.
Bảng 6: Phân bố diện tích đất bị suy thoái theo loại hình suy thoái
Hình thức suy thoái
Diện tích (.000ha)
Địa điểm
Đất trống, đồi núi trọc bị suy
7.000
Cả nước
thoái
Cát và cát bay
400
Duyên hải miền Trung
Xói mòn đất
120
Tây Bắc và Tây Nguyên
Đất nhiễm mặn và phèn
30
Đồng bằng Sông Cửu Long
Đất khô theo mùa hoặc vĩnh
300
Duyên hải Nam trung bộ (Khánh Hòa,
viễn
Ninh Thuận và Bình Thuận)
Nguồn: Bộ NN và PTNT, 2013

Theo tổng hợp của Tổng cục Môi trường (2015) thì nước ta hiện nay có 04 dạng thoái
hóa tự nhiên: (i) Hoang mạc đá - Hoang mạc đất khô cằn: gồm các núi đá và đất trống đồi núi
trọc, thể hiện rõ nhất ở các vùng có lượng mưa thấp, đất phát triển trên các loại đá mẹ khó
phong hoá, nghèo dinh dưỡng (khu vực miền Trung và Tây Nguyên); (ii) Hoang mạc cát (cát
bay, cát chảy, cát trượt lở): gồm các dải cát hẹp trải dài dọc theo bờ biển, tập trung nhiều nhất
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ở dải ven biển miền Trung, ĐBSCL và một phần diện tích nhỏ dọc theo ven biển các tỉnh phía
Bắc như Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa v.v. đất có độ phì nhiêu tự nhiên thấp, phần lớn là
cấp hạt cát nên khả năng giữ nước, giữ phân kém,v.v.; (iii) Hoang mạc đất nhiễm mặn: tập
trung chủ yếu ở ĐBSCL, các tỉnh duyên hải miền Trung như Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh
Thuận v.v. đất thường có hàm lượng tổng số muối tan và độ dẫn điện (EC) cao; (iv) Hoang
mạc đất nhiễm phèn: phân bố tại các khu vực Tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười (đất
phèn), bán đảo Cà Mau (đất phèn mặn). Ở miền Bắc, đất phèn chủ yếu tập trung ở vùng Kiến
An - Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương và Quảng Ninh. Đất nhiễm phèn được đặc trưng bởi
độ chua cao, nồng độ độc tố nhôm tiềm tàng cao và thiếu lân.
Ô nhiễm đất hiện nay có các nguồn: (i) Do sử dụng không hợp lý phân bón hóa học và
thuốc BVTV trong nông nghiệp, phân bón hóa học được sử dụng phổ biến trong sản xuất
nông nghiệp do ưu thế về chi phí và hiệu quả nhanh đối với cây trồng. Mỗi năm (2017) Việt
Nam sử dụng khoảng 11 triệu tấn phân bón các loại và chỉ khoảng 10% trong số đó là phân
bón hữu cơ. Theo Cục Trồng trọt (2015), cây trồng hấp thụ trung bình khoảng 40-50% lượng
phân bón (hấp thụ phân đạm khoảng 30- 45%, phân lân 40 - 45%, phân kali 50-60%). Lượng
phân bón còn lại được thải ra môi trường. Bên cạnh phân bón hóa học, tình trạng lạm dụng
thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh dịch hại đối với cây trồng cũng làm ô nhiễm môi trường đất;
(ii) Ô nhiễm đất do chất thải từ hoạt động công nghiệp, xây dựng và sinh hoạt gây ra (Chất
thải của các khu công nghiệp, dân cư và chất thải của các làng nghề chưa được xử lý, hoặc xử
lý chưa triệt để thải thẳng ra môi trường); (iii) Ô nhiễm chất độc hóa học tồn lưu được phân
làm hai loại chính là các khu vực đất bị nhiễm dioxin do ảnh hưởng chiến tranh (khu vực bị
phun rải chất độc hóa học và các sân bay quân sự) và các kho thuốc BVTV.
3.2.2 Sử dụng bền vững và thông minh với BĐKH tài nguyên đất
Các biện pháp thông minh với BĐKH trong sử dụng tài nguyên đất tập trung vào giải
quyết các vấn đề như:


Phòng, chống suy thoái đất đai;



Cải thiện lưu trữ nước và kiểm soát xói mòn đất;



Cải thiện trao đổi nước, cải thiện kết cấu đất với hàm lượng chất hữu cơ cao;



Quản lý chất hữu cơ trong đất để hấp thụ Các-bon và tăng cường quản lý chất dinh
dưỡng trong đất.

Các nguyên tắc trong quản lý đất đối với thích ứng và giảm nhẹ BĐKH và tăng khả
năng phục hồi của các hệ thống sản xuất như trong Hình 13.
Khả năng trữ nước của đất
Kiểm soát xói mòn đất
Nguyên
quản lý
nhằm thích
và giảm
BĐKH

tắc
đất
ứng
nhẹ

Cải thiện kết cấu đất bằng chất hữu cơ
Đánh giá tình
trạng và tính chất
đất

Quản lý các chất hữu cơ trong đất để hấp
thụ Các-bon
Tăng cường quản lý chất dinh dưỡng
trong đất

Hình 13. Các nguyên tắc quản lý đất đối với thích ứng và giảm nhẹ BĐKH
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Các hệ thống trồng trọt, chăn nuôi và quản lý rừng bền vững có thể hấp thụ một lượng
lớn Các-bon từ khí quyển rồi dự trữ chúng trong đất và cây trồng.
Có nhiều loại KNK khác nhau được tạo ra trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Tuy
nhiên các biện pháp quản lý đất nông nghiệp chỉ tập trung vào 3 loại khí chủ yếu: CO2 thông
qua hấp thụ Các-bon trong đất; N2O thông qua giảm phát thải trong sử dụng các loại phân
đạm; và CH4 thông qua giảm phát thải hoặc tăng hấp thụ ngay trong hệ thống sản xuất.
Trồng lớp che phủ thực vật, băng cỏ theo đường đồng mức nhằm hạn chế xói mòn đất;
Sử dụng các công trình bảo vệ đất và nước, ví dụ như ruộng bậc thang, rãnh thoát nước để tối
ưu hóa việc tích trữ và thoát nước v.v.
Quản lý đất có thể tác động lên khả năng cho nước mưa thấm qua và khả năng làm giảm
bốc hơi và giữ nước trong đất. Quản lý đất bề mặt có thể có những ảnh hưởng rất lớn lên hàm
lượng chất hữu cơ trong đất, kết cấu đất, độ xốp. Cải thiện các tính chất này sẽ làm tăng khả
năng thấm, trữ và lượng nước sẵn có cho cây trồng, đồng thời giảm xói mòn, thoái hóa đất,
nguy cơ ngập úng và nhiễm độ mặn ở các vùng đất khô hạn ven biển.
Trữ lượng và xu hướng giảm phát thải Các-bon trong đất phụ thuộc vào vùng, loại hình
sử dụng và mức độ sử dụng đất. Khả năng phân hủy chất hữu cơ trong đất và kết quả của quá
trình phân hủy phụ thuộc chủ yếu vào tác động qua lại của sinh vật đất, nhiệt độ, độ ẩm, thành
phần hóa lý của đất cũng như cách con người tác động đến đất như: làm đất, bảo vệ đất v.v.
Luân canh, đa dạng hóa cây trồng và biện pháp canh tác và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật
bón phân, sử dụng giống và thuốc bảo vệ thực vật có thể cải thiện hiệu quả canh tác nông
nghiệp. Các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác như CSA có thể làm giảm lượng phát thải KNK.
Bằng cách cải thiện cấu trúc đất và tăng tính đa dạng sinh học của đất, canh tác liên tục và
kiểm soát độ chặt của đất cũng sẽ làm giảm phát thải KNK thông qua việc hạn chế quá trình
lên men yếm khí phát sinh KNK.
3.2.3 Các mô hình CSA trong quản lý, sử dụng đất bền vững
Mô hình Canh tác đất dốc (SALT), chống xói mòn (ngô và các băng cây phân xanh, cây
ăn quả trên đất dốc các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ)
Kỹ thuật canh tác nông
nghiệp trên đất dốc (SALT) là hệ
sinh thái canh tác nhằm sử dụng đất
dốc được bền vững đã được Trung
tâm đời sống nông thôn (Philipin)
tổng kết, hoàn thiện và phát triển từ
năm 1970, đã có một số mô hình
tổng hợp về kỹ thuật canh tác nông
nghiệp đất dốc bền vững được ghi
nhận và ứng dụng tại Việt Nam
(Mô hình SALT 1, SALT 2, SALT
3, SALT 4).

Hình 14: Canh tác đất dốc, chống xói mòn

Viện khoa học Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI) đã đưa ra phương
pháp kỹ thuật che phủ đất bằng vật liệu từ chính thân cây trồng đã thu hoạch: Rơm rạ, thân
cây ngô hoặc cỏ rác, xác thực vật khô, lượng phủ 7 tấn khô/ha kết hợp bón phân cân đối theo
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quy trình bao gồm 200 kg urê + 500 kg lân + 180 kg kali. Việc che phủ bằng xác thực vật
nhằm ngăn chặn xói mòn rửa trôi của đất, tăng độ ẩm, tăng lượng mùn và độ phì của đất,
khống chế được cỏ dại, tăng cường hoạt tính sinh học cho đất.
Hiện mô hình đã được thực hiện tại một số xã thuộc huyện Văn Chấn, Yên Bái với diện
tích 8 ha trồng ngô trên độ dốc 25-30 độ ở bản Loỏng, xã Sơn Thịnh và 1,8 ha lúa nương ở
thôn Păng Cáng, xã Suối Giàng. Năng suất diện tích che phủ tăng 30-60% đối với ngô, 30100% đối với lúa nương. Kỹ thuật trồng xen những loại cây họ đậu như: Đậu tương, lạc, đậu
mèo, cỏ Stylo, cỏ Ruzi, lạc dại, muồng lá tròn kép đã giảm xói mòn của đất từ 71-86,9%,
năng suất tăng từ 59-125% so với không trồng xen. Luân canh/làm đất tối thiểu trong trồng
cao su, lúa nương, ngô trên đất dốc.
Hàng loạt mô hình áp dụng gói kỹ thuật này đã được triển khai tại nhiều địa phương
như Phú Thọ, Hà Nội, Vĩnh Phú được nông dân đánh giá cao.
Mô hình Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên
đất trồng lúa là nội dung quan trọng để
tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, góp phần
thực hiện thành công tái cơ cấu ngành
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị
gia tăng và phát triển bền vững. Chuyển
đổi sẽ giúp nâng cao khả năng chống
chịu/thích ứng diễn biến thời tiết cực
đoan, đảm bảo thu nhập cao hơn trồng
lúa và giảm phát thải khí nhà kính (sản
xuất lúa nước phát thải KNK cao hơn so
với cây trồng khác).

Hình 15: Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng
trên đất lúa

Theo số liệu báo cáo của các Sở NN-PTNT năm 2014 cả nước chuyển đổi được khoảng
110 ngàn ha gieo trồng lúa sang các cây màu khác có hiệu quả cao hơn: (1) Các tỉnh phía Bắc:
tổng diện tích đất lúa đã được chuyển đổi sang gieo trồng các loại cây trồng hàng năm khác
khoảng 18 nghìn ha. Vùng có diện tích chuyển đổi mạnh nhất là vùng Trung du miền núi phía
Bắc với khoảng 4,7 ngàn ha, trong đó đất 2 vụ lúa là 687 ha, 1 vụ lúa là 4 ngàn ha, chủ yếu
chuyển đổi sang cây trồng cạn như ngô, lạc, đậu tương, rau màu các loại; tiếp là vùng Bắc
Trung bộ 3,6 ngàn ha, trong đó đất 2 vụ lúa 1,8 ngàn ha, đất 1 vụ lúa là 1,8 ngàn ha, chuyển
đổi sang cây trồng cạn như ngô, đậu tương, ớt, rau ăn quả và rau ăn lá. (2) Các tỉnh Duyên hải
Nam Trung Bộ & Tây nguyên năm 2014 chuyển đổi đất trồng lúa sang cây trồng cạn ngắn
ngày là 6.000 ha. Trong đó, Duyên hải Nam Trung Bộ chuyển đổi 4.198 ha, gồm ngô lai gần
800 ha, lạc trên 1.000 ha, còn lại là dưa, ớt, đậu đỗ, v.v. Tây Nguyên chuyển đổi 1,57 ngàn ha
lúa sang cây ngô, đậu tương, khoai lang, thuốc lá, dưa hấu, rau xanh, bí đỏ, bí xanh, v.v. (3)
Các tỉnh ĐBSCL năm 2014 chuyển đổi khoảng 80 ngàn ha gieo trồng lúa sang trồng ngô, mè,
rau quả, diện tích chuyển đổi sang trồng ngô đạt 25-30 ngàn ha gieo trồng; trong đó Đồng
Tháp 28,3 ngàn ha, An Giang 16,8 ngàn ha, Tiền Giang 9,3 ngàn ha, Cần Thơ 6,7 ngàn ha,
Kiên Giang 5,3 ngàn ha v.v. Tổng diện tích chuyển đổi sang trồng ngô 8,26 ngàn ha.
(Chi tiết xem trong danh mục tài liện đính kèm của chương này và trên trang web:
csa.mard.gov.vn)
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Nguồn tài liệu cho cán bộ khuyến nông xây dựng bài giảng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (2014). Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL ngày
21/04/2014 về việc Phê duyệt “Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi”.
Bùi Nam Sách, Nguyễn Văn Tuấn, Quách Thị Xuân. (2014). Quản lý tổng hợp và bền vững
tài nguyên nước lưu vực sông Hồng Thái Bình trong bối cảnh BĐKH (IMRR).
Nguyễn Tất Cảnh, Nguyễn Văn Dung. (2006). Tưới tiết kiệm nước và bón phân viên nén
trong thâm canh lúa, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT - kỳ I - tháng 1.
Nguyễn Đức Khoa, Võ Đại Hải và Nguyễn Đức Thanh. (2008). Kỹ thuật canh tác trên đất
dốc. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.
Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Hoàng Sơn. (2013). Đánh giá tổng hợp hiệu quả của các mô hình
Nông Lâm kết hợp theo hướng phát triển bền vững dọc hành lang đường Hồ Chí Minh
đoạn qua A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phạm Thị Sến và cộng sự. (2015). Kết quả nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng thực hành sử dụng
đất bền vững trong hệ thống canh tác với ngô là cây trồng chính trên đất dốc vùng Tây
Bắc. Trong Kỷ yếu nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp
miền núi phía Bắc, 2006 – 2010.
Câu hỏi thảo luận
Nêu một số các giải pháp tưới nước tiết kiệm trong sản xuất lúa mà anh chị biết?
Tại sao tưới nước tiết kiệm/rút nước giữa vụ trong sản xuất lúa có thể giảm lượng phát
thải KNK?
Đất “khỏe” nghĩa là gì, tại sao đất khỏe có thể giúp cây trồng và hệ thống sản xuất nâng
cao năng lực chống chịu BĐKH?
Canh tác Nông nghiệp hữu cơ có làm cho đất “khỏe” hơn không? Và nông nghiệp hữu
cơ có phải là CSA không? (chi tiết tại Phụ lục 2)
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CHƯƠNG 4: CSA TRONG CÁC HỆ THỐNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
KHÁC NHAU
Thông điệp chính
•

Các hiện tượng thời tiết cực đoan do BĐKH ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng đến sản
xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản) và sinh kế của
người dân cũng như nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm;

•

Để ứng phó với BĐKH, hệ thống sản xuất nông nghiệp phải có khả năng thích ứng cao
và linh hoạt với các thay đổi bất thường của thời tiết, khí hậu (tần suất và cường độ);

•

Nông dân là người hiểu rõ nhất về môi trường, hệ sinh thái nông nghiệp, cây trồng/vật
nuôi, tập quán canh tác, thời tiết, khí hậu địa phương. CSA trồng trọt, chăn nuôi và thủy
sản sẽ dựa trên các kiến thức, kinh nghiệm, các ưu tiên của người dân địa phương và lưu
ý đến hệ sinh thái của địa phương;

•

Sự chuyển đổi sang mô hình CSA trong trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng
thủy sản cần phải được thực hiện ở các cấp độ khác nhau và trong phạm vi thời gian dài;

•

Các giải pháp chính sách thích hợp về thị trường và thương mại các sản phẩm nông,
lâm, thủy sản CSA cần được xác định, xây dựng và triển khai.

4.1

CSA trong lĩnh vực trồng trọt
4.1.1 Các áp lực KT-XH-MT đến ngành trồng trọt và tác động chính của BĐKH

Quá trình mở cửa và cạnh tranh ngày càng gia tăng, cơ cấu sản xuất trong trồng trọt
chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với nhu cầu thị trường.
Diện tích gieo trồng lúa giảm, diện tích các cây trồng lâu năm và cây ăn quả có giá trị hàng
hóa tăng nhanh, một số rau hoa củ quả nhiệt đới. Tuy nhiên, do tác động của BĐKH và sức ép
về phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa, diện tích đất canh tác ngày càng thu hẹp trong khi
năng suất cây trồng gần đến mức giới hạn tối đa. Nông nghiệp và môi trường sinh thái có mối
quan hệ mật thiết hơn bất kì ngành nghề sản xuất nào. Môi trường đất, nước, không khí là
điều kiện tiên quyết cho ngành nông nghiệp phát triển. Trong khi đó, ở chiều ngược lại hoạt
động sản xuất nông nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến tình trạng của môi trường tự nhiên thông
qua tác động đến môi trường đất, nước và không khí. Ở Việt Nam, diện tích đất bị thoái hóa
có xu hướng nặng nề hơn với 50% diện tích đất bị ảnh hưởng, riêng đất nông nghiệp mỗi năm
Việt Nam mất từ 100 ngàn đến 120 ngàn ha. Cùng với thoái hóa đất, tình trạng xâm nhập mặn
sớm, xâm nhập sâu, độ mặn cao và thời gian duy trì dài xảy ra phổ biến ở các tỉnh ĐBSCL.
Nước mặn xâm nhập sâu kết hợp với suy giảm nguồn nước ở hạ lưu đã gây ảnh hưởng lớn
đến diện tích sản xuất nông nghiệp, nhất là những diện tích canh tác lúa-thủy sản (Bộ TNMT,
2014).
Tác động chính của BĐKH tới ngành trồng trọt, trong nông nghiệp, ngoài thuỷ lợi, thuỷ
sản, trồng trọt được nhận định là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi BĐKH. Nước biển
dâng làm nhiều vùng đất sản xuất nông nghiệp màu mỡ ven biển bị nhiễm mặn, diện tích gieo
trồng bị thu hẹp dẫn đến thiếu đất canh tác. Xâm nhập mặn cũng làm giảm năng suất cây
trồng, đặc biệt là lúa và rau màu một số nơi còn có thể bị mất trắng. Nhiệt độ trung bình tăng
lên tác động tới quá trình ra hoa, thụ phấn dẫn tới năng suất cây trồng giảm. Nhiệt độ thay đổi
35

tác động đến cơ cấu cây trồng do tác động đến thời gian sinh trưởng, phát triển của cây trồng,
thay đổi quy luật ra hoa, kết quả do đó làm giảm khả năng luân canh, tăng vụ. Sạt lở đất xuất
hiện vào các tháng mùa mưa ở vùng miền núi và vùng ven biển gây ra những thiệt hại nghiêm
trọng đối với đất canh tác, làm cho quỹ đất canh tác nông nghiệp bị thu hẹp đáng kể, nhất là
đất lúa do phần lớn đất trồng lúa nằm ở vùng đất thấp tại đồng bằng như sông Hồng và sông
Cửu Long, ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất lương thực. Nhiệt độ tăng và độ ẩm cao khiến dịch
bệnh xảy ra nhiều hơn. Nhiệt độ tăng vào mùa đông tạo điều kiện cho nguồn sâu có khả năng
phát triển nhanh hơn, gây hại mạnh hơn. BĐKH cũng có thể làm phát sinh một số chủng sâu
mới, gây hại không những trong sản xuất mà còn trong bảo quản nông sản, thực phẩm.
4.1.2 Các nguyên tắc trong quản lý cây trồng bền vững
Việc quản lý hệ sinh thái nông nghiệp trong sản xuất thực phẩm, thức ăn gia súc, nhiên
liệu cùng với quản lý hệ sinh thái thích nghi và giảm nhẹ BĐKH có các nguyên tắc cơ bản
giống nhau và cùng nhằm mục đích chung là đảm bảo ANLT, an toàn thực phẩm, đủ dinh
dưỡng cho hiện tại và tương lai cũng như hiệu quả kinh tế cao hơn.
Quản lý cây trồng gắn liền với nâng cao khả năng phục hồi hệ sinh thái, đa dạng sinh
học, bảo vệ giá trị cảnh quan. Đa dạng sinh học là cần thiết để duy trì các chức năng chính của
hệ sinh thái (cấu trúc và chu trình) và cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái thiết yếu. Đây là yếu
tố quan trọng điều tiết các chức năng của hệ sinh thái nông nghiệp.
Nâng cao độ phì của đất, chất hữu cơ và khả năng hấp thụ Các-bon. Thâm canh trong
nông nghiệp đòi hỏi đất canh tác màu mỡ, không có chứa các tác nhân gây bệnh. Đất canh tác
không bị cày xới nhiều, chứa đủ lượng chất hữu cơ sẽ là môi trường tốt cho hệ động vật, vi
sinh vật trong đất phát triển. Hệ động vật này giúp làm đất tơi xốp, tăng khả năng thoát nước
của đất, từ đó làm giảm ảnh hưởng của lũ lụt và xói mòn. Tăng hàm lượng chất hữu cơ trong
đất còn giúp giảm nhẹ BĐKH thông qua việc hấp thụ CO2 trong không khí.
4.1.3 CSA trong trồng trọt
Trồng trọt là ngành tạo ra phát thải KNK đáng kể nhưng cũng là ngành tiềm năng đóng
góp vào việc thích ứng và giảm nhẹ BĐKH. CSA trong trồng trọt hướng tới các hệ thống thực
hành có tính chống chịu, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và thông qua cơ chế tự kiểm soát
tự nhiên. Các thực hành này được quản lý qua các hình thức tiếp cận sinh thái ở cấp độ cảnh
quan cũng như các hệ thống canh tác tổng hợp.
Có rất nhiều thực hành và cách tiếp cận trong trồng trọt có thể góp phần tăng năng suất
cây trồng mà vẫn đảm bảo tính bền vững của môi trường. Tuy nhiên, các CSA cần phải xem
xét trên các mặt về: sinh thái, xã hội, chính sách và kinh tế tại một khu vực cụ thể cũng như
tính thích ứng và giảm nhẹ BĐKH. Thực hành sản xuất nông nghiệp bền vững có thể đóng
góp vào thích ứng với BĐKH như nông nghiệp bảo tồn; cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái;
che phủ đất (dùng vật liệu là tàn dư thực vật, hoặc trồng các cây họ đậu như vật liệu che phủ
xanh v.v.); chuyển đổi thời vụ cây trồng; đa dạng hoá các loại cây trồng; sử dụng giống chất
lượng cao, các giống thích ứng; quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); quản lý cỏ dại tổng hợp
(IWM), quản lý nguồn nước và thuỷ lợi cũng như nông nghiệp hữu cơ, v.v.
Lợi dụng các quá trình sinh học tự nhiên, các thực hành trong trồng trọt có thể đóng góp
cho giảm nhẹ BĐKH thông qua việc tạo nguồn dự trữ các-bon, giảm phát thải KNK. Ví dụ
như sử dụng phân bón dúi sâu; quản lý dinh dưỡng tổng hợp (INM); sử dụng các giống cây
trồng hấp thụ hiệu quả chất dinh hưỡng; hệ thống kết hợp trồng trọt và chăn nuôi; sử dụng các
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cây trồng tạo ra nhiên liệu sinh học nhằm thay thế sử dụng nhiên liệu hoá thạch; Kiểm soát và
giảm phát thải thông qua việc kiểm soát chất thải chăn nuôi, máy móc sử dụng trong trồng
trọt); cải thiện hệ thống canh tác lúa; quản lý nguồn nước, hệ thống tưới tiêu; nông lâm kết
hợp v.v.
4.1.3 Một số thực hành CSA cụ thể trong trồng trọt được áp dụng tại Việt Nam
Sử dụng giống lúa ngắn ngày, điều chỉnh lịch thời vụ để hạn chế ảnh hưởng của
hạn, úng
Sử dụng giống lúa ngắn ngày, điều chỉnh lịch thời vụ để hạn chế ảnh hưởng của hạn,
úng và giảm phát thải KNK. Một số thực hành, cách tiếp cận làm giảm rủi ro về thu nhập của
nông dân. Với việc thay đổi cơ cấu giống có thể đóng góp cho giảm tổn thất đến 18% và thay
đổi mùa vụ có thể hạn chế khoảng 4% tổn thất trong sản xuất lúa. Ứng dụng các giống ngắn
ngày làm giảm được thời gian lưu nước trên ruộng trong quá trình sinh trưởng, phát triển của
cây trồng và giảm lượng phát thải CH4. Tập trung bố trí thời vụ hợp lý, né tránh hạn, lũ, xâm
nhập mặn, xuống giống tập trung, nhanh và kịp thời. Khuyến khích không xuống giống vụ lúa
xuân hè khi lượng nước phục vụ cho sản xuất khan hiếm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, và thường là
cầu nối dịch hại cho lúa vụ chính hè. Hiện nay, ở vùng Bắc Trung bộ, mùa lũ có xu hướng
đến sớm hơn những năm trước đây, ngập lụt hàng năm thường rơi vào thời gian từ tháng 7
đến tháng 9 âm lịch, nên lịch thời vụ trồng lúa thường được tính toán để đảm bảo tránh được
ngập lụt.
Mô hình lúa tôm ĐBSCL
Lúa-tôm là một mô hình CSA
phổ biến ở Đồng bằng Sông Cửu Long.
Mô hình này bắt đầu vào năm 1960 và
tăng lên đáng kể từ những năm 1980
(Phạm, 2014). Nuôi tôm là trong mùa
khô từ tháng Hai đến tháng Tám và
trồng lúa vào mùa mưa từ tháng Chín
đến tháng Giêng năm tới. Mô hình dựa
trên nguyên tắc hỗ trợ và kế thừa dinh
dưỡng giữa lúa và tôm nên tiết kiệm
Hình 16: Mô hình lúa tôm, Sóc Trăng
năng lượng, thân thiện với môi trường,
Nguồn: kythuatnuoitrong.com
đồng thời thích ứng tốt trong điều kiện
ngập lũ, nhiễm mặn. Về mặt hiệu quả kinh tế, mô hình giúp tăng lợi nhuận cho nông dân so
với chỉ độc canh cây lúa. Về mặt xã hội, mô hình tận dụng được thời gian nông nhàn, giải
quyết việc làm, tối ưu hóa sử dụng đất nông nghiệp, chất lượng lúa và tôm được nâng lên. Về
hiệu quả thích ứng và giảm nhẹ BĐKH, mô hình lúa tôm giúp giảm rủi ro về thị trường, thích
ứng tốt với những biến động về thời tiết và chế độ thủy văn.
Tỉnh Bạc Liêu có 6.335,5 ha lúa-tôm, đây là mô hình đem lại hiệu quả cao cho người
nuôi, mật độ thả tôm càng xanh trung bình từ 1- 2 con/m2. Tôm sú 1,5- 2 con/m2. Thời gian
nuôi từ tháng 1- 4 thả vụ tôm sú, tháng 9 sạ lúa kết hợp thả tôm càng xanh. Thời điểm thu
hoạch: Tôm sú thu 2 vụ (tháng 4 - 8); thu hoạch lúa tháng 1 năm sau, tôm càng xanh (tháng 2
- 3 năm sau). Sau khi thu hoạch vụ lúa - tôm càng xanh cải tạo lại vuông chuẩn bị thả vụ tôm
sú. Về hiệu quả kinh tế, chi phí sản xuất là 50 - 60 triệu đồng/ha, năng suất tôm 2 vụ: 250 37

300 kg/ha; năng suất lúa đạt 4,5 - 5,5 tấn/ha, năng suất tôm càng xanh 1 vụ: 100 - 120 kg/ha.
Tổng thu là 100 - 120 triệu/ha; lợi nhuận 60 - 70 triệu/ha. Cá biệt có hộ lợi nhuận 100 - 120
triệu/ha. Mô hình này đã mang lại nhiều hiệu quả về mặt môi trường, kinh tế và xã hội, do
điều kiện môi trường ổn định hơn nên hạn chế mầm bệnh, cân bằng sinh học trong ao nuôi,
tận dụng tốt nguồn thức ăn sẵn có trong ao nuôi nên tôm lớn nhanh hơn, đặc biệt là lúa được
giá. Giảm bớt rủi ro nếu trường hợp vụ tôm sú gặp thất bại cũng còn thu nhập từ lúa và tôm
càng xanh. Tuy nhiên, mô hình này cũng còn một số khó khăn như thời điểm tháng 4 - 5 độ
mặn tăng cao trên 25‰, tôm nuôi chậm lớn, dịch bệnh trên tôm bùng phát. Giá tôm thương
phẩm thường hay biến động và chất lượng tôm giống không ổn định.
Mô hình "1 Phải, 5 Giảm”
Phương pháp này thúc đẩy việc sử dụng hạt giống đảm bảo có xác nhận (điều này được
xem như là "một phải làm"). 5 giảm, bao gồm nước, năng lượng, tổn thất sau thu hoạch, phân
bón, thuốc trừ sâu. “1P5G” đã được nhân rộng và triển khai tại 7 tỉnh An Giang, Cần Thơ,
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Dương, Ninh Thuận và Lâm Đồng với diện tích ứng dụng gần
4.000 ha (Cục Bảo vệ thực vật, 2014).
Nghiên cứu mô hình này tại xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho thấy
những lợi ích chính khi áp dụng 1P5G là giảm lượng phân bón sử dụng, nước và công lao
động. Tuy nhiên, sản lượng lúa không tăng đáng kể so với sản lượng lúa của phương pháp
canh tác lúa truyền thống. Kết quả phân tích cũng cho thấy NPV của hệ thống 1P5G là dương,
trong khi NPV của phương pháp canh tác lúa truyền thống là âm, do lượng giống, phân bón,
thuốc trừ sâu, phân bón cũng như nhân công gia đình được sử dụng trong mô hình 1P5G thấp
hơn hệ thống thông thường. Bên cạnh đó, lượng giảm phát thải khí nhà kính từ 1P5G từ
khoảng 5,3 tấn CO2-e/ha/năm, tương đương với 588.000 VNĐ so với phương pháp truyền
thống.
Mô hình trồng cà phê xen cây ăn quả (bơ, sầu riêng)
Mô hình trồng xen cà phê với
cây lấy bóng đang trở nên phổ biến ở
các tỉnh Tây Nguyên. Xen canh cà phê
với cây lấy bóng như cây ăn quả, cây
lâm nghiệp, cây công nghiệp (Bơ, Mac
Ca, sầu riêng, v.v.) để tăng thu nhập
cho người dân và tăng độ che phủ rừng,
duy trì nguồn nước, giúp tăng hấp thụ
các-bon. Việc trồng xen canh này
không những giúp tăng thu nhập, hiệu
quả mà còn làm giảm rủi ro về sản xuất
cũng như thị trường gây ra bởi BĐKH.

Hình 17: Cà phê với cây ăn trái - Đắk Lắk

Trồng cây che bóng giúp làm giảm nguy cơ rối loạn sinh trưởng của cà phê ở nơi có
biên độ ngày và đêm cao. Phòng tránh nhiệt độ thấp ban đêm và nguy cơ sương giá, tránh gió
mạnh, bảo vệ đất, tránh mưa nặng hạt, làm giảm nhiệt độ và sự bốc hơi từ mặt đất trong mùa
khô nóng. Ngoài ra cây che bóng giảm bệnh “chết đứng” gây bởi tình trạng mang quả quá
mức, giảm một số bệnh liên quan đến thiếu dinh dưỡng như bệnh khô cành-khô quả
(Colletotrichum gloeosporioides), bệnh đốm mắt cua (Cercospora coffeicola). Trồng cây che
bóng làm giảm sinh trưởng của cỏ dại, đặc biệt là cỏ lâu năm và cỏ thân ngầm, bổ sung cành
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nhỏ và lá rụng cho đất. Các lợi ích này vừa tác dụng che phủ đất, vừa bổ sung hữu cơ và
khoáng cho đất. Từ đó giảm được chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và rủi ro gây ra
từ dịch bệnh. Các loại cây ăn quả trồng xen với cà phê đều có tác dụng điều tiết nhiệt độ
không khí, ẩm độ không khí, ẩm độ đất, tốc độ gió và khả năng bổ sung hữu cơ cho vườn cà
phê (Nguyễn Văn Thường và CS., 2004).
Mô hình sản xuất lúa thâm canh thích ứng úng ngập, phèn mặn tỉnh Bình Định
Vùng độc canh lúa khu vực đê ở
huyện Tuy Phước và Phù Cát tỉnh Bình
Định thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ
lụt, ngập úng và nhiễm phèn mặn. Việc
sản xuất lúa bấp bênh, có khi phải gieo sạ
lại 3-4 lần, gây trễ thời vụ, năng suất
không ổn định, hiệu quả thấp, đất bị thoái
hóa do bỏ hoang. Mô hình sản xuất thâm
canh lúa thích ứng úng ngập, phèn mặn sử
dụng các giải pháp thích ứng bao gồm: (i)
sử dụng giống lúa thích ứng điều kiện
Hình 18: Sản xuất thâm canh thích ứng úng
phèn mặn, ngập úng ở địa phương, đã
ngập, phèn mặn, Bình Định
được cộng đồng lựa chọn (ĐV 108/ ĐV
Nguồn: baobinhdinh.com.vn
108 phục tráng); (ii) chuyển dịch khung
thời vụ gieo sạ để né tránh ảnh hưởng của úng ngập/phèn/xâm nhập mặn đến các thời kỳ sinh
trưởng mẫn cảm của cây lúa (thời kỳ lúa non mới sạ, thời kỳ phân hóa đòng, thời kỹ trổ
bông); (iii) áp dụng kỹ thuật canh tác tổng hợp kết hợp sạ thưa (giảm lượng sạ/lượng giống dự
phòng để cấy dặm) quản lý dinh dưỡng, quản lý nước, quản lý dịch hại tổng hợp để làm tăng
khả năng thích ứng của giống và khả năng phục hồi sau bị hại. Kết quả thực hiện mô hình cho
thấy mặc dù thời tiết ở 4 vụ sản xuất (từ 2014-2016) đều bất thường, khó lường và gây bất lợi
đến sản xuất lúa nhưng nhờ áp dụng các giải pháp thích ứng, giảm nhẹ tác động bất lợi nên
năng suất mô hình dự án đạt trung bình 7,37 tấn/ha/vụ cao hơn so với bên ngoài mô hình có
điều kiện thuận lợi hơn (trung bình 6,95 tấn/ha/vụ). Diễn biến thời tiết càng bất lợi, phức tạp
thì chênh lệch năng suất của mô hình càng cao hơn so với năng suất của ruộng ngoài mô hình
có cùng điều kiện. Chi phí sản xuất giảm, nhất là về lượng giống gieo sạ, công lao động,
thuốc BVTV, mặc dù chi phí phân bón, vôi có tăng hơn so với sản xuất theo tập quán của
người dân nhưng vẫn gia tăng lợi nhuận và thu nhập cho người nông dân. Lợi nhuận trung
bình 24,89 triệu đồng/ha/vụ cao hơn 3,01 triệu đồng/ha/vụ so bên ngoài mô hình (trung bình
21,87 triệu đồng). Thực hành này đã giúp hạn chế thoái hóa đất. Các giải pháp kỹ thuật sạ mật
độ thưa, quản lý dinh dưỡng cân đối, quản lý dịch hại tổng hợp đã giúp hạn chế sử dụng phân
bón vô cơ không phù hợp, đã hạn chế sâu bệnh phát sinh, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên
tắc “4 đúng” đã giảm số lần phun thuốc BVTV từ 2-4 lần/vụ, từ đó hạn chế dư lượng thuốc
BVTV gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước, tích tụ hóa chất độc hại trong nông sản phẩm
làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Mô hình cũng đã tạo sinh kế ổn định, sản xuất lúa
bền vững 2 vụ/năm góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, nâng cao đời sống cộng
đồng.
(Chi tiết xem trong danh mục tài liện đính kèm của chương này và trên trang web:
csa.mard.gov.vn)
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4.2 CSA trong lĩnh vực chăn nuôi
4.2.1 Tác động của BĐKH đến chăn nuôi
BĐKH làm thay đổi các hệ sinh thái, bao gồm thay đổi về đất đai, nguồn nước, thức ăn,
đồng cỏ, hệ động thực vật, vi sinh vật. Chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi BĐKH ở nhiều khía cạnh
khác nhau như: tăng tỷ lệ bệnh tật ở gia súc (Watson, 2008; Seguin, 2008), tăng giá các loại
thức ăn chăn nuôi (Orskov, 2008) do hạn hán, lũ lụt ảnh hưởng đến việc trồng, thu hoạch, vận
chuyển, bảo quản các loại cây thức ăn và sản phẩm làm nguyên liệu cho sản xuất thức ăn do
đó ảnh hưởng đến cung cấp và giá thành của thức ăn chăn nuôi (Watson, 2008).
Ở nhiều vùng, nước sạch dùng cho chăn nuôi ngày càng trở nên khan hiếm, có nơi hạn
hán kéo dài; có nơi ngập lụt, ngập mặn đã gây ô nhiễm nguồn nước dùng cho con người cũng
như vật nuôi (ĐBSCL và các tỉnh miền trung của Việt nam trong đợt hạn hán năm 2016).
Bão, lốc, lũ quét đã phá hủy, hư hại các chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi và ảnh
hưởng đến các đàn vật nuôi.
Điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng, nóng kéo dài hoặc rét đậm rét hại đều ảnh
hưởng, nhiều vật nuôi gây chết do cảm nắng, cảm nóng, rét, hoặc gây giảm sức đề kháng và
phát sinh các dịch bệnh khác.
Trong những năm gần đây, dịch bệnh nguy hiểm liên tiếp xảy ra trên các đàn vật nuôi
như dịch cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng v.v. bên cạnh đó các bệnh bị ảnh hưởng
nhiều bởi môi trường như bệnh đường tiêu hóa, đường hô hấp cũng xảy ra trên các đàn vật
nuôi nhiều hơn, đã ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng, chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
Đồng thời khi vật nuôi có bệnh hoặc sức khỏe không tốt thì quá trình tiêu hóa thức ăn bị ảnh
hưởng, việc tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng không triệt để do đó chất thải của vật nuôi còn nhiều
thức ăn chưa tiêu hóa, làm môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển và vật nuôi mắc
bệnh cũng thải nhiều mầm bệnh làm tăng mức độ ô nhiễm môi trường, tăng phát thải KNK.
BĐKH ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật trong môi trường, làm tác nhân gây bệnh có nhiều
thay đổi, tạo ra các biến chủng hoặc khả năng kháng thuốc cao hơn v.v., xuất hiện nhiều dịch
bệnh mới và nguy hiểm trên các đàn vật nuôi, đồng thời việc phòng trị bệnh cũng khó khăn
hơn và tăng áp lực cho chăn nuôi.
4.2.2 Tác động của BĐKH đến ngành chăn nuôi
BĐKH là mối đe dọa nghiêm trọng đối với chăn nuôi. Tuy nhiên, những tác động này
rất khó định lượng do sự tương tác giữa nông nghiệp, khí hậu, môi trường xung quanh và nền
kinh tế. Nhiệt độ tăng lên, sự phân bố lượng mưa và tần suất gia tăng của các hiện tượng thời
tiết cực đoan dự kiến sẽ ảnh hưởng xấu đến sản xuất chăn nuôi trên khắp thế giới. Những tác
động bất lợi này có thể là kết quả trực tiếp của sự gia tăng áp lực nóng và giảm lượng nước
sẵn có. Tác động gián tiếp có thể là kết quả của việc giảm chất lượng và sự sẵn có của thức
ăn, xuất hiện dịch bệnh gia súc và cạnh tranh về các nguồn tài nguyên với các ngành khác
(Thornton, 2010; Thornton và Gerber, 2010; FAO, 2009).
Năm 2016, ở nước ta thiên tai xảy ra dồn dập từ đầu năm đến cuối năm, trên khắp các
vùng miền trong cả nước với cường độ lớn, phạm vi rộng, đồng thời thể hiện tính cực đoan,
bất thường như: rét hại, băng giá ở các tỉnh Bắc Bộ và hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh
đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đã đạt mức lịch sử (Bộ NN&PTNT,
2017).
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Tác động của BĐKH đối với chăn nuôi có thể lan rộng. Các tác động nghiêm trọng nhất
được dự đoán trong các hệ thống chăn thả gia súc do sự phụ thuộc vào điều kiện khí hậu,
nguồn tài nguyên thiên nhiên và cơ hội thích nghi hạn chế (Aydinalp và Cresser, 2008) đặc
biệt là ở các khu vực khô cằn và bán khô cằn vùng vĩ độ thấp, nơi có nhiệt độ cao và lượng
mưa thấp làm giảm diện tích đồng cỏ và làm tăng sự suy thoái của đất (Hoffmann và Vogel,
2008).
Tác động trực tiếp của BĐKH hạn chế hơn đối với các hệ thống nuôi nhốt vì có hệ
thống chuồng trại cho vật nuôi cho phép kiểm soát tốt hơn các điều kiện sản xuất (Thornton
và Gerber, 2010, FAO, 2009b). Trong các hệ thống nuôi nhốt, các tác động gián tiếp từ năng
suất cây trồng thấp, sự khan hiếm lương thực và giá năng lượng cao có ý nghĩa quan trọng.
BĐKH có thể dẫn tới các tác động gián tiếp như sự gia tăng các bệnh về gia súc.
Ở nước ta, chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn (gia cầm khoảng 75%, lợn 80%, trâu
bò khoảng 40%) (theo FAO), đa số nông hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương thức
chăn thả, bán chăn thả, chuồng nuôi thông thoáng tự nhiên do đó bị ảnh hưởng lớn của yếu tố
môi trường, thời tiết khí hậu. Một số ảnh hưởng cụ thể như sau:
Phát thải KNK trong chăn nuôi
Theo kiểm kê KNK, năm 2010, chăn nuôi đóng góp 17,2% tổng phát thải KNK trong
nông nghiệp ở Việt Nam, trong đó phát thải khí mê-tan đường ruột là phát thải KNK từ động
vật nhai lại, chiếm 11,9% và từ phân vật nuôi là 5,3% (Kebreab và CS., 2012). Khí mê-tan
được sinh ra từ quá trình lên men thức ăn trong hệ thống tiêu hóa của động vật nhai lại. Động
vật nhai lại càng ăn nhiều thức ăn thô, thì phát thải khí mê-tan càng cao. Mức độ sản xuất khí
mê-tan có thể bị ảnh hưởng bởi các thành phần nguyên liệu thức ăn, chế độ cho ăn. Lượng
thức ăn tiêu thụ phụ thuộc vào thể trọng của động vật, tốc độ tăng trưởng, và phương thức sản
xuất (ví dụ chăn nuôi lấy sữa, lấy lông, hoặc sinh sản). Dạ cỏ môi trường thuận lợi cho vi sinh
vật lên men yếm khí và có khoảng 50-80% các chất dinh dưỡng của thức ăn được lên men ở
dạ cỏ. Các thể khí CO2, CH4 là sản phẩm của quá trình lên men dạ cỏ không được gia súc sử
dụng, mà được thải ra ngoài cơ thể thông qua phản xạ ợ hơi. Vì vậy, cần phải hiểu biết đặc
tính của mỗi loại thức ăn, cách chế biến thức ăn, cân bằng dinh dưỡng, cân đối khẩu phần và
chế độ cho ăn để gia súc tiêu hóa triệt để các dinh dưỡng có trong thức ăn, vừa tăng hiệu quả
kinh tế, vừa giảm khí mê-tan thải ra môi trường, giảm phát thải KNK.
Phát thải KNK từ phân vật nuôi
Từ phân vật nuôi đã phát thải KNK dưới dạng CH4 và N2O (khí thải trực tiếp và gián
tiếp). Như vậy, cơ hội để giảm phát thải CH4 được tập trung vào việc ngăn chặn các điều kiện
yếm khí trong quá trình bảo quản hoặc lưu giữ và chuyển đổi CH4 được diễn ra trong điều
kiện hiếu khí.
Quản lý chất thải chăn nuôi hợp lý cũng sẽ góp phần giảm phát thải KNK. Theo
Dhingra và cộng sự (2011), hầm khí sinh học giúp giảm phát thải KNK khoảng 23 - 53% khi
so sánh với hộ gia đình không có hầm khí, tùy thuộc vào điều kiện của hầm, tiêu chuẩn kỹ
thuật và khả năng hoạt động của hầm.
4.2.3 Một số giải pháp thích ứng CSA trong chăn nuôi
Do sự khan hiếm tài nguyên hiện tại, dự kiến gia tăng trong tương lai và sự gia tăng nhu
cầu về các sản phẩm chăn nuôi, nên việc tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên là một phần quan
trọng để cải thiện tính bền vững môi trường của ngành. Việc sử dụng hiệu quả hơn các nguồn
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tài nguyên thiên nhiên là một chiến lược quan trọng để đảm bảo phát triển của ngành chăn
nuôi không gây ra các tác động xấu đến môi trường. Hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên
thiên nhiên được tính bằng tỷ lệ giữa việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên làm đầu vào cho
hoạt động sản xuất và sản lượng được sản xuất (trên một đơn vị sản phẩm thịt, hoặc đơn vị
sữa được sản xuất). Khái niệm này có thể được mở rộng đến lượng phát thải do đơn vị sản
xuất (ví dụ phát thải KNK trên một đơn vị trứng sản xuất).
Ở Việt Nam, ngành chăn nuôi đang tập trung các giải pháp ứng phó với BĐKH có thể
áp dụng ưu tiên cho phát triển CSA trong chăn nuôi như:


Ứng dụng công nghệ sinh học, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến để hướng tới nền
nông nghiệp hiện đại sử dụng hiệu quả các nguồn lực tự nhiên trong chăn nuôi;



Chuyển dịch chăn nuôi sang những đối tượng vật nuôi có khả năng thích ứng như vịt
biển thích ứng với xâm ngập mặn; vịt cạn thâm canh; vật nuôi chịu được điều kiện
thời tiết nắng, nóng, khô hạn v.v.;



Giảm dần chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường để tăng
cường các hình thức chăn nuôi tập trung trong chuồng lạnh, điều kiện tốt để vật nuôi
không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, có thể phát huy tối đa tiềm năng năng suất của vật
nuôi;



Quản lý và chủ động nguồn thức ăn, đặc biệt thức ăn thô xanh; nguồn nước đảm bảo
vệ sinh dùng cho vật nuôi;



Áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi giảm phát thải KNK.
4.2.4 Các thực hành CSA trong chăn nuôi
Hầm khí sinh học trong quản lý chất thải chăn nuôi lợn

Việc xử lý chất thải chăn
nuôi bằng công nghệ biogas là
hình thức phổ biến nhất hiện nay
với tổng số cơ sở chăn nuôi áp
dụng biện pháp này chiếm tỷ lệ
31,79% trong toàn quốc với
235.000 công trình được ứng
dụng thành công, góp phần giảm
đáng kể ô nhiễm do chất thải từ
chăn nuôi. Tuy nhiên, so với hơn
4 triệu hộ chăn nuôi lợn trên cả
Hình 19: Sơ đồ hệ thống hầm khí sinh học (Biogas)
nước thì tỉ lệ các công trình xử lý
vẫn còn rất thấp, vẫn còn tình trạng xả thẳng chất thải chăn nuôi ra môi trường xung quanh
mà không qua xử lý. Đây là tồn tại lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác BVMT (Cục Chăn
nuôi, 2013). Hiện nay, ngành Chăn nuôi đang tiếp tục thực hiện chương trình khí sinh học
quốc gia với mục tiêu giúp các nông hộ xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi đồng thời sử
dụng hiệu quả khí sinh học như một nguồn năng lượng rẻ tiền, dễ tiếp cận; giai đoạn 1 với
12.000 công trình và giai đoạn 2 với 140.000 công trình; giai đoạn 3 dự kiến xây mới tổng
công trình khí sinh học là 180.0000 công trình. Đây là dự án khí sinh học ở quy mô nông hộ
lớn thứ 2 châu Á và là Dự án duy nhất trên thế giới đăng ký, phát hành và thương mại hóa
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thành công chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính theo Tiêu chuẩn chứng chỉ vàng tự nguyện
(the Voluntary Gold Standard) cho công trình khí sinh học ở quy mô nông hộ. Dự án đã thu
được trên 36 tỷ VN từ bán chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính năm 2013 và 2014 với số
lượng chứng chỉ được phát hành là 500.733 chứng chỉ đợt 1 và 779.924 chứng chỉ đợt 2.
Khi xây dựng bể biogas trong nông hộ cần chú ý dung tích của bể phải phù hợp với số
đầu lợn tránh trường hợp số lượng phân thải vào bể quá nhiều hoặc quá ít đều ảnh hưởng đến
sự vận hành của bể. Người sử dụng nắm rõ nguyên nhân của 1 số hiện tượng như khí có ít
hoặc không có, khí có mùi, khí không cháy để có biện pháp xử lý kịp thời (chi tiết về kỹ thuật
xem trong các tài liệu được giới thiệu trong phần cuối chương).
Mô hình chăn nuôi Vịt Biển
Với điều kiện BĐKH nhất là hạn hán
và xâm nhập mặn hiện nay vịt biển có khả
năng thích ứng cao. Do đó chăn nuôi vịt biển
góp phần tạo sinh kế bền vững cho người
nông dân ven biển hoặc trên các đảo, do vịt
có thể tận dụng các nguồn thức ăn tự nhiên,
đầu tư ban đầu ít phù hợp với các vùng khó
khăn.
Nuôi trâu bò kết hợp trồng cỏ, dự Hình 20. Mô hình nuôi vịt biển-Quảng Ninh
trữ, bổ sung thức ăn vào mùa đông ở các
tỉnh miền núi phía Bắc
Dinh dưỡng đóng một vai trò quan
trọng trong chăn nuôi trâu bò hiện nay. Việc
sử dụng nguồn thức ăn thô xanh hợp lý giúp
người chăn nuôi chủ động và nâng cao hiệu
quả chăn nuôi. Tại các vùng Miền núi phía
Bắc, mùa đông nguồn thức ăn thô xanh rất
hạn chế do đó cần có biện pháp trồng và chế
biến dự trữ bảo đảm dinh dưỡng được duy trì
thường xuyên. Tăng thu nhập: sử dụng thức
ăn có sẵn tại địa phương, chế biến đơn giản,
dễ áp dụng, làm giảm giá thành cho một đơn
Hình 21: Nuôi gia súc kết hợp trồng cỏ
vị tăng trọng; sử dụng thức ăn tinh bổ sung
và nguồn thức ăn dự trữ từ các phụ phẩm trồng trọt (rơm rạ, than, lá ngô) cho trâu, bò ăn, kết
hợp giữ trâu bò trong chuồng trại trong những ngày có sương muối, sương giá, băng, tuyết
giúp nâng cao khả năng chống chịu điều kiện lạnh kéo dài trong mùa đông tại các tỉnh miền
núi phía bắc. Các mô hình này cũng đảm bảo sinh kế cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo, đất
đai hạn chế nhất là đồng bào H’Mông.
(Chi tiết xem trong danh mục tài liệu đính kèm của chương này, hoặc trên trang
web: csa.mard.gov.vn)
4.3

CSA trong lĩnh vực thủy sản

Thuỷ sản là một ngành quan trọng trên thế giới, hỗ trợ thu nhập và sinh kế của 660-820
triệu người, hay khoảng 10-12% dân số thế giới, cùng với mối quan hệ chặt chẽ giữa các vấn
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đề giới, nghèo đói và an ninh lương thực. Theo dự báo về tăng trưởng dân số vào năm 2050,
dân số tòan cầu tăng lên từ 9-10 tỷ người, thì nhu cầu thực phẩm từ thủy sản sẽ gây áp lực lớn
đến nguồn lợi thủy sản, sản lượng đánh bắt rất khó duy trì và nghề nuôi thủy sản phải tăng
nguồn cung từ 70-100% trong hai thập kỷ tới so với hiện nay. Ngoài ra, ngành thủy sản còn
phải đối mặt với những trở ngại ngày một tăng, cạnh tranh gay gắt hơn đối với các nguồn tài
nguyên đất, nước, năng lượng và nguồn thức ăn, cùng với tác động tiềm tàng của BĐKH đối
với các hệ sinh thái và các cộng đồng phụ thuộc vào tài nguyên thủy sản (Brander, 2007). Để
ngành thủy sản phát triển bền vững đòi hỏi phải có chính sách phát triển rõ ràng, thay đổi về
kỹ thuật, đầu tư và quản lý hiệu quả.
Việt Nam có diện tích khoảng 3.448.000 km2, với bờ biển dài 3.260 km. Biển Việt Nam
có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) khá cao với khoảng 11.000 loài sinh vật đã được phát
hiện. Việt Nam có hệ thống sông ngòi dày đặc và đường biển dài rất thuận lợi phát triển hoạt
động khai thác và nuôi trồng thủy sản. Sản lượng thủy sản Việt Nam đã duy trì tăng trưởng
liên tục trong 17 năm qua với mức tăng bình quân là 9,07%/năm. Trong đó hoạt động nuôi
trồng thủy sản đã có những bước phát triển mạnh, sản lượng liên tục tăng cao, bình quân đạt
12,77%/năm. Theo Tổng cục Thủy sản (2016), tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 6,7 triệu tấn,
trong đó sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 3.076 nghìn tấn (khai thác biển đạt 2.876 nghìn
tấn và khai thác nội địa ước đạt 200 nghìn tấn); Sản lượng nuôi trồng thủy sản cả năm
đạt 3.650 nghìn tấn (trong đó cá tra 1.150 nghìn tấn, tôm 650 nghìn tấn). Giá trị xuất khẩu đạt
6,57 tỷ USD năm 2015, sản phẩm thủy sản được xuất khẩu sang 164 nước và vùng lãnh thổ.
Ngoài ra, hiện cả nước có hơn 5 triệu lao động trong ngành thủy sản, hoạt động kinh tế trên
biển và ven biển cùng với trên 4 triệu lao động ở thị trường thủy sản nước ngọt trong nước
(http://thuysanvietnam.com.vn, 2016).
4.3.1 Các quá trình và tác động của BĐKH đối với ngành thủy sản
Tác động của BĐKH đối với ngành thuỷ sản liên quan đến sự nóng lên của khí quyển,
axit hóa, mực nước biển dâng, thay đổi liên quan đến sinh thái nước, sự thay đổi về tần suất,
cường độ và địa điểm xảy ra các hiện tượng cực đoan (Cochrane và CS., 2009). Năng suất hệ
sinh thái biển được dự báo sẽ giảm ở hầu hết các đại dương, biển, hồ nhiệt đới và cận nhiệt
đới, nhất là các vùng nằm trên các vĩ độ cao. Nước biển dâng sẽ làm thay thế các vùng nước
lợ và nước ngọt ảnh hưởng đến thủy sản nước ngọt và nuôi trồng thuỷ sản, phá huỷ các vùng
đất ngập nước. Tuy nhiên, nó cũng có thể tạo môi trường và cơ hội mới cho nuôi trồng thủy
sản nước lợ. Tăng tần suất và cường độ của bão có thể trực tiếp gây nguy hiểm cho ngư dân
khai thác thủy sản, cũng như năng suất thủy sản và hệ thống hạ tầng liên quan. Đối với nuôi
trồng thuỷ sản, thay đổi lớn về chế độ thủy văn như nhiệt độ, độ pH, độ mặn và hệ sinh thái sẽ
làm thay đổi năng suất, tăng nguy cơ rủi ro có thể phải chuyển đổi cơ cấu một số sản phẩm
thủy sản nuôi trồng.
Tác động của BĐKH đến ngành Thủy sản ở Việt Nam
Ở Việt nam, hiện tượng nắng nóng đã làm cho nhiệt độ nước tăng lên quá sức chịu đựng
của nhiều loài sinh vật, làm cho các loài nuôi chết hàng loạt, đặc biệt các ao hồ có độ sâu
nông và mật độ nuôi cao. Sự suy giảm hàm lượng oxy trong nước ảnh hưởng đến sự sinh
trưởng và phát triển của loài nuôi. Thay đổi nhiệt độ còn là điều kiện phát sinh của nhiều loại
dịch bệnh cho các loài nuôi. Sự tàn phá của bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến hệ sinh
thái của vùng nuôi, cần thời gian dài mới có thể phục hồi. Ngoài ra, bão và áp thấp nhiệt đới
cường độ mạnh và lượng mưa lớn làm cho nồng độ muối giảm đi trong một thời gian ngắn
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dẫn đến sinh vật nước lợ và ven bờ, đặc biệt là nhuyễn thể hai vỏ (nghêu, ngao, sò, v.v.) bị
chết hàng loạt gây thiệt hại về kinh tế cho nông dân nuôi trồng thủy sản. Thiệt hại kinh tế cho
cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá: khu tránh trú bão, khu neo đậu tàu thuyền, khu dịch vụ hậu
cần nghề cá bị phá hủy, tàu thuyền bị chìm v.v.
Dự báo tác động của BĐKH đến thủy sản (Bộ TNMT, 2009, 2012) cho thấy khi mực
nước biển dâng 1m thì ĐBSCL có khoảng 1,5-2 triệu ha bị ngập và những năm có lũ lớn diện
tích ĐBSCL có thể bị ngập tới 90% và ngập trong thời gian 4-4,5 tháng; làm thay đổi thời vụ,
tăng dịch bệnh, giảm năng suất, suy giảm nguồn lợi thủy sinh.
Bên cạnh là đối tượng chịu tác động mạnh của BĐKH, thì Ngành thủy sản cũng là
nguyên nhân gây ra BĐKH. Theo dự báo đến 2020, tổng lượng phát thải khí nhà kính trong
thủy sản khoảng 12,86 triệu tấn CO2e, trong đó khai thác thủy sản chiếm khoảng 5,9 triệu tấn
CO2e, và nuôi trồng thủy sản chiếm 6,9 triệu tấn CO2e (QĐ 3119/QĐ-BNN-KHCN, 2011)
4.3.2 Cách tiếp cận thủy sản thông minh với BĐKH
Các chiến lược phát triển cách tiếp cận thông minh đối với BĐKH trong lĩnh vực thủy
sản nhằm: (i) Đáp ứng nhu cầu thực phẩm thủy sản trong bối cảnh BĐKH; (ii) Lựa chọn các
giải pháp để tích hợp tốt hơn trong và ngoài ngành, sử dụng hiệu quả tài nguyên và khả năng
phục hồi của hệ thống sản xuất thủy sản với BĐKH; (iii) Quản lý và khai thác bền vững và
hiệu quả các nguồn lợi thủy sản.
Phương pháp đánh bắt và nuôi trồng thủy sản dựa vào hệ sinh thái (EAF/EAA)
Các tiếp cận hệ sinh thái (EAF/EAA) tập trung vào quản lý nghề cá và nuôi trồng thủy
sản đòi hỏi phải có sự tương tác giữa hệ thống sản xuất thủy sản và người dân, cũng như các
yếu tố khác của hệ thống xã hội và sinh thái. Mục đích của EAF/EAA là lên kế hoạch, phát
triển, quản lý khai thác và nuôi trồng thủy sản theo cách đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội
mà không gây nguy hiểm cho các thế hệ sau từ các hàng hoá và dịch vụ của các hệ sinh thái
thủy sinh. EAF/EAA dựa trên các nguyên tắc: (i) Áp dụng biện pháp phòng ngừa khi phải đối
mặt với các rủi ro; (ii) Sử dụng các kiến thức sẵn có tốt nhất, dù là khoa học hay truyền thống;
(iii) Nhận thức được nhiều mục tiêu và giá trị của các dịch vụ hệ sinh thái thủy sinh; (iv)
Phương pháp quản lý thích ứng; (v) Mở rộng sự tham gia của các bên liên quan; (vi) Sử
dụng đầy đủ các biện pháp quản lý; và (vii) Tăng cường hội nhập ngành và liên ngành.
4.3.3 Sử dụng EAF/EAA như giải pháp CSA trong thuỷ sản
Lợi ích trực tiếp của việc thực hiện EAF/EAA bao gồm: (i) Tạo ra các hệ sinh thái, con
người, và các cộng đồng quản trị có hiệu quả bằng cách tăng khả năng chống chịu của các hệ
thống thủy sinh, giảm tính dễ bị tổn thương, tăng khả năng thích ứng của hệ thống; (ii) Hỗ trợ
hợp tác liên ngành như việc tích hợp đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản vào các chiến lược thích
ứng BĐKH, quản lý rủi ro thiên tai quốc gia (DRM) và hỗ trợ quản lý tài nguyên tổng hợp;
(iii) Thúc đẩy chiến lược thích ứng dựa vào cộng đồng; và (vi) Thúc đẩy khả năng thích ứng
tự nhiên để tăng khả năng chống chịu các tác động có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái.
4.3.4 Phát triển thủy sản thông minh với BĐKH
Các giải pháp chính để phát triển thủy sản thông minh ứng phó BĐKH gồm: (i) Đối với
khai thác thủy sản, các vấn đề thiết yếu là giảm năng lực thừa và nỗ lực đánh bắt gắn với quản
lý khai thác thủy sản nhằm cải thiện và duy trì các hệ thống sản xuất lành mạnh. Đối với nuôi
trồng thuỷ sản: tăng sản lượng và hiệu quả tập trung chủ yếu vào việc tăng cường sản xuất, sử
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dụng các hệ thống tổng hợp, cải thiện trữ lượng, sử dụng thức ăn hiệu quả và giảm tổn thất do
bệnh. (ii) Giảm tính dễ bị tổn thương và tăng khả năng phục hồi với (1) Hệ thống và thành
phần nuôi trồng đa dạng hơn, có khả năng chống chịu tốt hơn với các rủi ro thời tiết; (2) Kết
nối ở các quy mô khác nhau để có thể tạo ra khả năng phục hồi tốt hơn ở quy mô lớn; (3) Cân
bằng giữa hiệu quả phục hồi và chi phí xây dựng khả năng phục hồi. (iii) Giảm phát thải
KNK, đối với khai thác thủy sản, phát thải chủ yếu liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu
(FAO, 2012). Đối với nuôi trồng thuỷ sản, thức ăn được coi là yếu tố quyết định đầu tiên, việc
sử dụng nhiên liệu và năng lượng liên quan đến lưu thông và xử lý nước, tàu dịch vụ, thiết bị
nuôi trồng cũng làm tăng lượng khí thải CO2. Ngoài ra còn có các phát thải liên quan đến CH4
và N2O cũng cần phải được xem xét.
Theo Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH ngành NN và PTNT 2016-2020 và tầm nhìn
2050 đã đưa ra các biện pháp chính cho ngành thủy sản như: (i) Đối với vấn đề thích ứng của
ngành sẽ tập trung vào (1) Nghiên cứu cải tiến công nghệ nuôi và đối tượng nuôi mới có khả
năng chống chịu tốt với Điều kiện khí hậu và môi trường; (2) Nâng cấp hệ thống
cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản đồng bộ, khép kín;
(3) Đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng các quy trình kỹ thuật nuôi trồng thủy sản an toàn, công
nghệ tiên tiến, công nghệ cao, thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trong thủy sản, nuôi
trồng thủy sản có trách nhiệm (CoC) để sản xuất thủy sản bền vững né tránh thiên tai; và (4)
Nâng cao năng lực quan trắc và cảnh báo ô nhiễm môi trường, triều cường, thủy triều đỏ, dịch
bệnh phục vụ nuôi trồng thủy sản an toàn. (ii) Các nhiệm vụ giảm phát thải KNK: (1) Nghiên
cứu chuyển đổi cơ cấu tàu thuyền với công suất hợp lý, đổi mới công nghệ khai thác; (2)
Nghiên cứu thiết kế mẫu tàu cá, ngư cụ và ứng dụng vật liệu vỏ tàu mới bảo đảm tối ưu hóa
nhiên liệu cho hoạt động khai thác thủy hải sản; (3) Quy hoạch ngư trường, hình thành mô
hình khai thác tàu mẹ, tàu con để giảm chi phí tiêu hao năng lượng trong khai thác xa bờ; (4)
Nghiên cứu phát triển và chuyển giao các mô hình tôm-lúa, cá-lúa, tôm- rừng ngập nước, tôm
quảng canh cải tiến, nuôi tôm trong nhà kính, tôm-cua-sò, ốc len-rừng, mô hình thích ứng dựa
vào sinh thái trong thủy sản (EbA) để đa dạng hóa sinh kế từ thủy sản; (5) Đổi mới dịch vụ hỗ
trợ cho nuôi trồng thủy sản như cung cấp giống, thức ăn, hóa chất xử lý môi trường, dịch vụ
cảnh báo ô nhiễm, xử lý, vật liệu, ngư cụ cho trang trại nuôi trồng thủy sản; và (6) Đẩy mạnh
hoạt động bảo quản, chế biến, phát triển và ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải sau chế
biến cá tra để sản xuất năng lượng sinh học có giá trị kinh tế cao.
Theo đề án giảm phát thải KNK ngành nông nghiệp thì ngành thủy sản đặt ra mục tiêu
đến 2020 sẽ cắt giảm 3 triệu tấn CO2-e, tương đương 23,32% tổng lượng phát thải KNK dự
báo cho lĩnh vực thủy sản. Các giải pháp nhằm điều chỉnh cơ cấu đội tàu có công suất phù
hợp với ngư trường dự kiến giảm 0,69 triệu tấn CO2-e; Cải tiến kỹ thuật và công nghệ khai
thác giảm 0,48 triệu tấn CO2-e; Cải tiến công nghệ, kỹ thuật nuôi trồng và xử lý chất thải
trong nuôi trồng thủy sản nhằm giảm 2,1 triệu tấn CO2-e.
4.3.5 Các mô hình CSA trong nuôi trồng thủy sản
Mô hình thủy sản-rừng
Đặc điểm: Nuôi dựa vào thức ăn tự nhiên; Không sử dụng hóa chất, thuốc chữa bệnh;
Bảo vệ và duy trì tài nguyên môi trường và các hệ sinh thái; Giảm phát thải KNK; Thích ứng
với BĐKH, Sinh kế bền vững cho người dân ven biển; Sản phẩm sinh thái, có thể được bán
với giá cao hơn do ‘an toàn thực phẩm’.
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Phân bổ: Cà Mau: 12.500 ha; Trà Vinh: 1.200 ha.
Vùng rừng ngập mặn ven biển
được phân thành 3 vùng chính: (1)
vùng bảo vệ nghiêm ngặt, (2) vùng
đệm và (3) vùng kinh tế. Trong vùng
đệm có khoảng 60% được sử dụng để
trồng rừng và 40% diện tích còn lại
dùng cho nuôi trồng thủy sản14. Người
dân được giao bình quân 5ha/hộ trong
đó 60-70% diện tích đất giao khoán
phải được trồng rừng và 30-40% diện
Hình 22: Mô hình thuỷ sản-rừng ở Cà Mau
tích đất còn lại được sử dụng cho nuôi
trồng thủy sản. Người dân đắp bờ bao xung quanh và đào mương xen kẽ với rừng để nuôi
trồng thủy sản. Hình thức ban đầu là quảng canh nuôi tôm, sau đó người dân chuyển sang
quảng canh cải tiến do nguồn tôm giống ngày càng cạn kiệt. Để tăng hiệu quả kinh tế mô hình
quảng canh cải tiến kết hợp nuôi thêm hai đối tượng là cua và sò huyết được áp dụng phổ
biến.
Bảng 6: Năng suất và thu nhập của hộ theo các mô hình rừng thủy sản khác nhau
STT
Mô hình nuôi kết hợp
Năng suất tôm
Năng suất
Thu nhập
(kg/ha/năm)
cua/sò huyết
(triệu đồng/
(kg/ha/năm)
hộ/năm)
1
Rừng-tôm quảng canh
170 ± 11,2
16,2 ± 6,9
2
Rừng-tôm quảng canh cải
290 ± 17,7
27,6 ± 8,5
tiến
3
Rừng-tôm quảng canh cải
470 ± 19,2
65 ± 7,2
51,9 ± 12,6
tiến-thả cua
4
Rừng-tôm quảng canh cải
430 ± 14,9
45 ± 7,9/
48,9 ± 13,3
tiến - thả cua và sò huyết
1.100 ± 54,7
Nguồn: Bùi Thị Nga, 2011.

Nhìn chung mô hình rừng+tôm quảng canh cải tiến kết hợp thả cua hoặc thả cua và sò
huyết cho thu nhập cao hơn từ 1,5-3 lần so với mô hình rừng+tôm quảng canh. Do đó, đa
dạng hóa vật nuôi trong hệ thống nuôi tôm kết hợp là cần thiết và mang lại hiệu quả kinh tế
cho hộ nuôi.
Nuôi tôm+Rừng ngập mặn ở Cà Mau
Năm 2014, diện tích nuôi tôm rừng tập trung ở các địa phương như: Năm Căn 8.524 ha;
Ngọc Hiển 5.271 ha; Phú Tân 4489 ha; Đầm Dơi 3.500 ha. Việc phát triển mô hình tôm rừng
nhằm bảo vệ môi trường gắn với nuôi tôm theo hướng bền vững với tỷ lệ (60% rừng ngập
mặn và 40% ao nuôi tôm, cua biển). Mô hình được xem là nuôi tôm “sinh thái” trong những
năm gần đây đã được chú trọng và phát triển; sản phẩm tôm sinh thái rất hấp dẫn với người
tiêu dùng và chủ yếu phục vụ xuất khẩu vào các siêu thị lớn trên Thế giới. Những năm gần
đây, các doanh nghiệp chế biến thủy sản đã liên kết với các hộ dân để nuôi tôm sinh thái. Tính
Tỉ lệ này là theo quyết định số 116/1999/QĐ – TTg về việc phê duyệt quy hoạch phân vùng khôi phục rừng
ngập mặn (vùng dự án) thuộc các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh. Tuy nhiên quyết định
49/2016/QĐ-TTg về ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất và quyết định 17/2015/QĐ-TTg về ban hành quy
chế quản lý rừng phòng hộ đã điều chỉnh lại thành 70% tỉ lệ diện tích có rừng trên toàn diện tích của toàn khu
rừng phòng hộ và 30% có thể sử dụng cho nuôi trồng thủy sản.
14
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đến cuối năm 2014 đã có 2.199 hộ dân tham gia với diện tích nuôi tôm sinh thái 10.269 ha đạt
các chứng nhận Natureland, AFC, IMO, EU.
(Chi tiết xem trong danh mục tài liện đính kèm của chương này và trên trang web:
csa.mard.gov.vn)
Nguồn tài liệu cho cán bộ khuyến nông xây dựng bài giảng
Bộ Nông nghiệp và PTNT. (2006). Quy trình chăn nuôi lợn an toàn. Hà Nội: Bộ nông nghiệp
và PTNT.
Bùi Thị Nga. (2011). Mô hình rừng-Tôm kết hợp tại đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động
khoa học, 48-50.
Cục Trồng trọt (DCP). (2014). Báo cáo về ngành sản xuất cây trồng bền vững.
Hoàng Kim Giao. (2013). Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam. Hà Nội.
Lê Ngọc Báu. (2016). Hiệu quả của quy trình quản lý cây trồng tổng hợp áp dụng cho cây cà
phê ở Việt Nam. Hội thảo Quốc gia về Khoa học cây trồng lần thứ hai (pp. 1211-1218).
Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam.
Nguyễn Thị Hồng Nhàn. (2015). Ứng dụng chế phẩm sinh học Balasa No. Xây dựng mô hình
sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi ở Nghệ An. Hoạt động KH-CN, pp. 8-14.
Ngô Đình Quế và cộng sự. (2011). Nghiên cứu giải pháp kinh tế, kỹ thuật tổng hợp nhằm khôi
phục và phát triển rừng ngập mặn và rừng tràm tại khu vực phía nam. Viện Khoa học
Lâm
nghiệp
Việt
Nam.
http://vafs.gov.vn/wpcontent/uploads/sites/2/2011/06/35RNMvaTram.pdf
Lê Thị Kim Thuý. (2014). Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa SRI nhằm nâng cao
hiệu quả và góp phần giảm phát thải KNK. Mô hình, điển hình tiên tiến, p. 12.
Tổng cục Thủy lợi. (2013). Sổ tay hướng dẫn quy trình công nghệ tưới tiết kiệm cho nước cho
cây trồng cạn. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật.
Tống Xuân Chinh. (2015). Mô hình tăng trưởng xanh và CSA trong ngành chăn nuôi. Hội
thảo: Tăng trưởng xanh (TTX), Nông nghiệp thông minh BĐKH (CSA) trong chiến
lược phát triển bền vững ngành nông nghiệp và PTNT.Hà Nội: Cục chăn nuôi.
Câu hỏi thảo luận
Quản lý cây trồng tổng hợp, IPM, nông nghiệp bảo tồn có được coi là CSA không? Nông
nghiệp công nghệ cao có phải là CSA không? Vì sao?
Nêu các hạn chế chính của mô hình sử dụng hầm khí bio-gas trong chăn nuôi và giải pháp
nào cho khí biogas dư thừa từ các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn?
Chăn nuôi bò sữa theo VietGap, đệm lót sinh học có thể giảm các tác động tiêu cực của
BĐKH và phát thải KNK không?
Cơ chế chính sách nào cho thúc đẩy các mô hình thủy sản sinh thái và kết hợp bảo vệ và
phát triển rừng ngập mặn với thủy sản?
Các mô hình khai thác thủy sản bền vững có khả thi? Cách nào để bảo vệ và phát triển bền
vững các nguồn lợi thủy/hải sản?
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PHẦN III. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH/DỰ ÁN CSA
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN/THỰC HÀNH CSA
Ở VIỆT NAM
Thông điệp chính
•

Cung cấp cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho việc phát triển các mô hình/dự án CSA tại
Việt Nam bao gồm: các yếu tố kỹ thuật, chi phí và lợi ích, tiềm năng cho các lựa chọn
CSA khác nhau phù hợp từng đối tượng sản xuất, điều kiện kinh tế, xã hội, tự nhiên của
địa phương, vùng miền;

•

Các bước xây dựng mô hình/dự án CSA;

•

Các chỉ số, tiêu chí để lựa chọn và giám sát kiểm tra việc triển khai CSA một cách hiệu
quả.

5.1

Phát triển và nhân rộng CSA trong nông nghiệp
5.1.1 Xây dựng/phát triển các mô hình/dự án CSA cấp địa phương
Xây dựng/phát triển các mô hình/dự án CSA qua 5 bước chính sau:

Bước 1: Nhận diện và đánh giá các hiện tượng thời tiết cực đoan/BĐKH phổ biến tại
địa phương (thôn, xã, huyện).
Mục đích: Nhận biết những tác động tiêu cực của các hiện tượng thời tiết cực đoan như
lũ lụt, hạn hán, bão, rét đậm, nắng nóng, xâm mặn kéo dài đến các hoạt động sinh kế của địa
phương và mức độ ảnh hưởng đó như thế nào để có những biện pháp đối phó phù hợp.
Cách thức thực hiện:
-

Sử dụng một số công cụ của PRA (thảo luận nhóm, phân loại ưu tiên, cây vấn đề v.v)
để nhận diện các loại hình thời tiết cực đoan (thời tiết bất thường) thường xảy ra tại địa
phương như bão, lũ lụt, hạn hán v.v., xếp theo mức độ nghiêm trọng để tập trung ưu tiên
tìm giải pháp ứng phó khi xây dựng kế hoạch hàng năm của xã;

-

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết bất thuận này đến đời sống
sinh hoạt và sản xuất của người dân và tần suất xuất hiện trong những năm gần đây.
Câu hỏi gợi mở:

-

Các điều kiện thời tiết bất thuận thường gặp ở địa phương/vùng là gì?

-

Các điều kiện thời tiết bất thuận ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất nông
nghiệp của địa phương/mức thiệt hại?

-

Tần suất xuất hiện của các hiện tượng thời tiết cực đoan kể trên ở địa phương trong 3-5
năm vừa qua?
Bước 2: Đánh giá các hoạt động sản xuất nông nghiệp chủ yếu của địa phương.

Mục đích: Nhằm xác định các hoạt động sản xuất nông nghiệp chính (hiện có, tiềm
năng) ở địa phương
Nội dung:
-

Xác định và liệt kê các hoạt động sản xuất nông nghiệp chủ yếu của địa phương
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-

Đánh giá vai trò của các hoạt động sản xuất nông nghiệp này đối với đời sống, phát
triển kinh tế xã hội và an ninh lương thực ở địa phương (theo mẫu Bảng 2 trong Phụ lục
7).
Câu hỏi gợi mở:

-

Các nguồn sinh kế/hoạt động sản xuất nông nghiệp nào là quan trọng đối với địa
phương?

-

Đóng góp của nguồn sinh kế/hoạt động sản xuất nông nghiệp đó cho: thu nhập, ANLT,
khả năng phát triển trong tương lai (thị trường, đầu tư, định hướng, quy hoạch của địa
phương v.v).

Bước 3: Đánh giá các nguồn sản xuất nông nghiệp bị tác động (ảnh hưởng)lớn bởi
các điều kiện thời tiết bất thuận (BĐKH).
Mục đích: Nhằm xác định các hoạt động sản xuất nông nghiệp chính ở địa phương chịu
sự tác động mạnh mẽ của các thay đổi thời tiết khí hậu (khi xảy ra các hiện tượng thời tiết bất
thuận).
Nội dung: Trên cơ sở xác định được các loại hình thời tiết cực đoan (bất thuận) và các
loại hình sản xuất nông nghiệp chính của đại phương (ở trên), nhóm lập Kế hoạch (nhóm
chuyên gia)15 sẽ cùng với cộng đồng (thôn hoặc tại hội thảo lập kế hoạch cấp xã) đánh giá tác
động của từng loại hình thời tiết (được xác định tại bước 1) đến từng hoạt động sinh kế chính
của địa phương (xác định tại bước 2) để xếp thứ tự các sinh kế dễ bị tổn thương nhất khi gặp
các thay đổi về thời tiết khí hậu để xem xét tìm giải pháp/chiến lược thích ứng (theo mẫu
Bảng 3 trong Phụ lục 7).
Câu hỏi gợi mở:
-

Khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận thì từng hoạt động sinh kế/sản xuất nông nghiệp bị
ảnh hưởng như thế nào?

-

Khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận thì từng công đoạn/giai đoạn của các hoạt động
sinh kế xác định ở trên bị ảnh hưởng như thế nào?

Bước 4: Đánh giá vai trò của các nguồn lực sẵn có và năng lực hiện tại của địa
phương trong thích ứng/giảm nhẹ BĐKH.
Mục đích: Giúp đề xuất việc lựa chọn các CSA phù hợp với nguồn lực của địa phương,
đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và phù hợp với các định hướng PTKT của các ngành/địa
phương.
Nội dung: Đánh giá vai trò của các nguồn lực tự nhiên (rừng, đất, nước v.v.), cơ sở hạ
tấng, tài chính, nguồn lực xã hội (định hướng phát triển KT-XH) và nguồn lực con người ảnh
hưởng đến việc áp dụng/lựa chọn CSA (theo mẫu Bảng 4 trong Phụ lục 7).
Câu hỏi gợi mở:
-

Người dân đã làm gì để phòng, tránh, giảm nhẹ và khắc phục các tác động tiêu cực của
các điều kiện thời tiết bất thuận đến sản xuất và thu nhập từ các hoạt động sinh kế/sản
xuất đó?

Nếu phát triển các mô hình cho cộng đồng (thôn, xã) thì nhóm này sẽ là các cán bộ trong tổ lập kế hoạch của
xã, nếu là dự án CSA thì nhóm này là nhóm chuyên gia về đánh giá tính dễ bị tổn thương (VA)
15
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Bà con có biết/được nghe kinh nghiệm sản xuất/can thiệp có khả năng phục hồi/chống
chịu với các hiện tượng thời tiết bất thuận trên không (các loại hình thời tiết được xác
định tại bước 1.1)?

-

Bước 5 Lựa chọn các hoạt sản xuất nông nghiệp chính và dễ bị tổn thương nhất để
tìm giải pháp thích ứng/CSA phù hợp16.
Mục đích: Trên cơ sở các kết quả phân tích ở cách hoạt động (1.1) đến (1.4) chọn ra các
hoạt động sản xuất nông nghiệp dễ bị tổn thương (bị thiệt hại/nghiêm trọng) với BĐKH (thời
tiết cực đoan) để tìm giải pháp thích ứng trong điều kiện khả năng nguồn lực của địa phương.
Nội dung: Trên cơ sở phân tích ảnh hưởng của các nguồn lực ở hoạt động (1.4) chọn tối
đa không quá 5 hoạt động cho 1 năm kế hoạch để xem xét, đánh giá và sắp xếp thứ tự ưu tiên
khi xây dựng các biện pháp can thiệp/cải tiến nhằm thích ứng đảm bảo tính khả thi và phù hợp
các nhu cầu cũng như nguồn lực sẵn có của địa phương (Bảng 5 trong Phụ lục 7).
Bước 6. Xây dựng các mô hình CSA
Mục đích: Đưa ra các hoạt động, các cải tiến cụ thể để tăng cường năng lực thích ứng
với BĐKH cho từng công đoạn/giai đoạn sản xuất với từng lọai hình thiên tai (hoặc nhiều loại
hình thiên tai) và cho một hệ thống sản xuất cụ thể.
Nội dung: Từ kết quả trong bước 5, đề xuất các hoạt động cần cải tiến/tăng cường để
nâng cao khả năng phục hồi, chống chịu đảm bảo năng suất, có thể giảm nhẹ phát thải KNK,
với sự phân bổ nguồn lực, kế hoạch thời gian và địa điểm cụ thể (theo mẫu trong Bảng 6
trong Phụ lục 7).
Câu hỏi gợi mở (xem trong Bảng 1, Phụ lục 7)
5.1.2 Khung phân loại ưu tiên các dự án CSA quốc gia
Các tiêu chí xếp loại các mô hình CSA
Quá trình phân loại ưu tiên các mô hình/thực hành CSA quốc gia được dựa trên các
nhóm tiêu chí chính sau:


Năng suất: Phù hợp với hệ sinh thái nông nghiệp của vùng (địa phương), giảm sử dụng
vật tư đầu vào, thuận tiện cho việc sản xuất thành hàng hóa (gần thị trường, dễ dàng
trong liên kết sản xuất, không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp v.v.);



Thích ứng: Nâng cao năng lực hệ thống sản xuất nhằm thích ứng với các điều kiện thời
tiết cực đoan, bất thuận/BĐKH, cải thiện bình đẳng giới, cải thiện sử dụng bền vững
nguồn tài nguyên thiên nhiên (nguồn tài nguyên đất, nước, ĐDSH), thúc đẩy phát triển
bền vững xã hội (đảm bảo an sinh xã hội, đa dạng hóa sinh kế), tăng cường an ninh
lương thực (khả năng cung cấp, tiếp cận và dinh dưỡng);

16

Chú ý khi lựa chọn ưu tiên các CSA cần chú ý các tiêu chí sau:
Đáp ứng các nhu cầu ưu tiên của địa phương/cộng đồng (an ninh lương thực/nhóm, khu vực dễ bị tổn
thương, v.v).
 Phù hợp với các hoạt động nằm trong quy hoạch, kế hoạch PTKTXH địa phương.
 Phù hợp với các yêu cầu về nguồn lực tại chỗ.
 Chú ý các can thiệp/giải pháp áp dụng kiến thức bản địa/truyền thống.
 Các rủi ro/mức độ nhạy cảm liên quan đến thay đổi KH trong tương lai.
 Người nghèo và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương có thể áp dụng được.
 Dễ dàng nhân rộng.
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Giảm nhẹ: Có khả năng đóng góp cho giảm nhẹ phát thải KNK và đảm bảo hiệu quả
kinh tế các nỗ lực giảm phát thải;



Mức độ phù hợp: Phù hợp với các kế hoạch và chiến lược ngành và địa phương, phù
hợp với nguồn lực (tài chính, nhân lực, trình độ canh tác, bố trí thể chế và hệ thống hạ
tầng) sẵn có của địa phương.

Khung lựa chọn phân loại ưu tiên cấp quốc gia được thực hiện theo 4 giai đoạn (pha)
theo hình 23 dưới đây:

Hình 23. Quy trình đánh giá ưu tiên các thực hành CSA cấp quốc gia
Nguồn: IPSARD, 2015
Pha 1: Tổng hợp, đánh giá thực hành CSA hiện có
Các thực hành CSA ở các vùng sinh thái trên cả nước sẽ được thu thập, tổng hợp và
đánh giá sơ bộ thông qua điều tra (bằng phiếu khảo sát gửi đến sở NNPTNT các tỉnh) và tham
khảo từ nguồn tài liệu thứ cấp (các báo cáo, bài báo, sách v.v). Kết quả của Pha 1 là danh sách
toàn bộ các CSA đã và đang được áp dụng trong cả nước ở tất các các tiểu ngành.
Pha 2: Sàng lọc các thực hành CSA thông qua hội thảo chuyên gia
Các thực hành CSA được tổng hợp ở Pha 1 sẽ được các chuyên gia thuộc các lĩnh vực
chuyên môn khác nhau đánh giá, cho điểm để lựa chọn các thực hành CSA phù hợp nhất. Các
chỉ tiêu lựa chọn ưu tiên đã được thống nhất ở Pha 1 sẽ được sử dụng làm cơ sở để thảo luận
và cân nhắc những thực hành CSA đáp ứng các điều kiện thực tế của Việt Nam cũng như ưu
tiên đầu tư trong Chương trình tái cơ cấu của ngành.
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Các thực hành CSA có điểm ưu tiên cao sẽ được lựa chọn để đánh giá sâu ở các bước
tiếp theo (phân tích chi phí-lợi ích [CBA]). Tùy vào điều kiện thực tế của từng giai đoạn mà
số lượng các thực hành CSA được lựa chọn để phân tích CBA có thể khác nhau, tuy nhiên chỉ
nên chọn khoảng 15 thực hành CSA có tổng điểm ưu tiên cao nhất.
Pha 3: Phân tích chi phí-lợi nhuận các thực hành CSA
Phân tích chi phí-lợi ích được tiến hành cho từng thực hành CSA được chọn ở Pha 2
thông qua việc thu thập các thông tin, số liệu cho tất các các khoản chi phí và thu (bao gồm cả
trực tiếp và gián tiếp) trong suốt chu kỳ kinh tế của một thực hành CSA. Kết quả phân tích
CBA cho các thực hành CSA bao gồm một số chỉ tiêu chính sau: giá trị hiện tại ròng (NPV),
tỷ suất hoàn vốn nội tại (IRR), giá trị hiện tại ròng trung bình năm (EAA) và vốn đầu tư ban
đầu (mức đầu tư năm đầu). Ngoài ra có thể bổ sung thêm một số chỉ tiêu khác như: tác động
khi giá bán sản phẩm thay đổi (rủi ro thị trường), độ nhạy của năng suất cây trồng/vật nuôi
trong CSA với các thay đổi thời tiết/khí hậu v.v.
Pha 4: Quyết định danh mục thực hành CSA ưu tiên
Dựa trên các kết quả thu được ở Pha 1, 2 và 3 ở trên, các chuyên gia đưa ra danh mục
thực hành CSA được ưu tiên lựa chọn cho từng địa phương/vùng sinh thái hoặc quốc gia để
đề xuất kế hoạch triển khai.
Ví dụ sắp xếp ưu tiên quốc gia về CSA tại Việt Nam
Ưu
tiên
1
2
3
4
5
6
7
8

Bảng 7: Bảng lựa chọn ưu tiên CSA cấp quốc gia
Tiêu chí CSA*
Kỹ thuật CSA
Hiệu
Thích Giảm Phù
quả
ứng
nhẹ
hợp**
Sử dụng hầm khí sinh học (Biogas)
21.6
26.2
25.4
12.3
trong chăn nuôi lợn
1 Phải – 5 Giảm
20.8
26.8
22.3
11.8
Luân canh lúa-tôm
19.6
24.3
20.3
12.1
Tưới tiết kiệm cho cây trồng cạn
21.0
25.4
21.0
11.3
Chuyển đổi 2 lúa sang cây trồng cạn
18.9
23.1
21.0
12.4
Sử dụng giống chịu mặn
18.9
25.4
18.1
11.6
Chuyển đổi 2 lúa sang một lúa và
18.1
24.3
18.5
11.0
thủy sản
Sử dụng rơm rạ làm nấm
20.0
24.1
21.9
12.3

Tổng
85.7
81.7
76.3
78.6
75.4
74.0
71.9
78.3

Nguồn: CIAT-IPSARD, 2016
* Các tiêu chí CSA có tổng số điểm là 100, xem chi tiết cách cho điểm trong Phụ lục 8 và Phụ lục 10
** Tiêu chí đánh giá kỹ thuật có phù hợp với kế hoạch của địa phương hay không
*** Các tiêu chí nhân rộng, phục hồi có điểm từ 1 đến 3

5.2

Tài chính cho phát triển và nhân rộng các mô hình/thực hành CSA

Nguồn lực tài chính đầu tư rất thấp vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nói chung và
CSA nói riêng, trong khi chi phí cho thích ứng BĐKH không ngừng tăng lên và được dự báo
sẽ trên mức 3-5% GDP vào năm 203017, là thách thức lớn nhất cho việc phát triển và nhân
rộng các CSA tại Việt Nam. Do các CSA mang tính đặc thù cao cho từng địa phương, đối
tượng sản xuất, vùng sinh thái nông nghiệp cụ thể, nên việc phát triển và nhân rộng các mô

17

INDC của Việt Nam.
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hình CSA sẽ chủ yếu phụ thuộc vào nguồn lực của địa phương, hoặc nguồn hỗ trợ quốc tế và
sự tham gia đầu tư của khối tư nhân18.

Hình 24: Cam kết ODA cho ứng phó với BĐKH (triệu đô la Mỹ)
Lưu ý: số liệu năm 2013 không bao gồm tất cả các dự án tài trợ trong năm 2013. Số liệu vốn ODA
chưa được chuyển về giá cố định do không có dữ liệu về các dự án đang thực hiện theo năm
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2015

Kết quả tổng hợp 10 năm cam kết tài chính cho ứng phó với BĐKH từ nguồn ODA ở
cấp quốc gia trong Hình 24 trên cho thấy nguồn vốn phân bổ cho thích ứng và giảm nhẹ thay
đổi theo từng năm, tuy nhiên xu hướng gần đây có sự phân bổ đồng đều hơn giữa hai thích
ứng và giảm nhẹ, đồng thời có một tỷ lệ kinh phí đáng kể được phân bổ cho các hoạt động/dự
án kết hợp cả hai.
Bảng 8: Các nhiệm vụ thích ứng với BĐKH được phân bổ nguồn tài chính
cho triển khai thực hiện
Nguồn lực tài chính cho từng nhiệm vụ (tỷ đồng)
Vốn chi
Vốn đầu tư
Tên nhiện vụ thích ứng
Nhiệm
tiêu
thường
phát triển
Khác (tư
với BĐKH trong Quyết
vụ số
Tổng
xuyên từ
từ ngân
ODA
nhân,
định 2053
ngân sách
sách trung
NGOs)
trung ương ương
Thực hiện chương trình
21.
mục tiêu ứng phó với 15,886
396
470
15.000
0
BĐKH và TTX
Thực hiện Chương trình
22
mục tiêu phát triển kinh 49,248
0
9,656
40
39,552
tế thủy sản bền vững
Thực hiện Chương trình
23
mục tiêu phát triển lâm 59,599
5.115
9,460
6,800
38,224
nghiệp bền vững
Thực hiện Chương trình
tái cơ cấu ngành nông
24
nghiệp và phòng, chống, 529,935
560
24,375
6,458 498,542
giảm nhẹ thiên tai, ổn
định đời sống dân cư
*: Số thứ tự từng nhiệm vụ cụ thể được quy định trong quyết định số 2053/QĐ-CP/2016 ngày
28 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
18

Theo INDC của Việt Nam trình lên UNFCCC, tháng 9, 2015.
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Trong khi nguồn lực tài chính từ nguồn ODA nói chung giảm, thì nguồn lực cho các
hoạt động ứng phó BĐKH nói chung và thích ứng BĐKH và cho phát triển CSA nói riêng sẽ
tập trung vào các lỗ lực của chính phủ và huy động các nguồn khác ngoài ngân sách (khối tư
nhân, doanh nghiệp liên kết, đầu tư của người dân v.v.). Trong 68 nhiệm vụ được chỉ ra trong
Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris, chỉ có 4 nhiệm vụ trong nhóm các hoạt động thích ứng
là có kế hoạch tài chính (Bảng 8) và chủ yếu là từ nguồn đầu tư phát triển của chính phủ và
huy động xã hội hóa.
5.2.1. Các cơ chế tài chính VN có thể tiếp cận trên toàn cầu
Nguồn tài trợ đa phương và song phương: Hiện nay đã có 260 triệu USD được cam
kết cho Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH do nhiều nhà tài trợ khác nhau
bao gồm Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Hợp tác Phát triển Pháp
(AFD), Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID), K-EXIMBANK, Cơ quan Phát triển Quốc
tế Canada (CIDA), và Ngân hàng Thế giới (WB) (IPSARD, 2015).
Quỹ Khí hậu Xanh (GCF): được thành lập trong khuôn khổ của UNFCCC nhằm hỗ trợ
các nước đang phát triển thực hiện các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH. Dự kiến Quỹ
Khí hậu Xanh là trọng tâm của nguồn Tài chính cho BĐKH của UNFCCC, với mục tiêu 100
tỷ đô la một năm vào năm 2020.
Chỉ tiêu
Tổng kinh phí
đến hiện tại
Số DA đã được
phê duyệt
Lĩnh vực nhận
được hỗ trợ DA
Quy mô dự án
Theo thể thức
thực hiện
Theo cơ chế tài
chính
Đối tượng thụ
hưởng

Bảng 9: Hiện trạng Quỹ khí hậu Xanh
Đơn vị tính
Chia ra theo
Tỷ đô la
Theo cam
Đã ký đóng
Đã phê duyệt
kết: 10.3
góp: 10.1
cho DA: 2.2
Số DA

Đông Âu: 3

% theo lĩnh
vực
% số Dự án
% số dự án

Giảm nhẹ:
41
Vi mô: 12
Quốc gia: 16

% số vốn
được duyệt
% số vốn
được duyệt

VT không
hoàn lại: 42
Lĩnh vực
công: 43

Châu Mỹ LT
và Caribe: 8
Thích ứng 27

Châu ÁTBD: 17

Nhỏ: 37
Vùng: 9

Vừa: 35

Vốn vay: 39

Vốn bảo
lãnh: 1

Lĩnh vực tư
nhân: 53

Tổng giá trị
quỹ
7.5
Châu Phi: 20

Bao trùm đa lĩnh vực: 32
Lớn: 16

Quốc tế: 75
Vốn chủ sở
hữu: 18

Liên kết công-tư: 4
Nguồn: GCF, 2017

Từ bảng trên cho thấy, để tiếp cận nguồn tài chính cho phát triển CSA cần chú ý:
-

Tiếp cận qua kênh hợp tác quốc tế (qua các định chế tài chính quốc tế, các cơ quan Liên
Hiệp Quốc);

-

Xây dựng các dự án quy mô nhỏ và vừa;

-

Kết hợp cả vốn viện trợ không hoàn lại và vay ưu đãi;

-

Đề xuất có sự tham gia của lĩnh vực tư nhân có cơ hội cao hơn khi xin tài trợ;

Thị trường Các-bon: Cho đến nay Việt Nam mới chỉ có khoảng 1% lượng giảm phát
thải được chứng nhận (CERs) từ các dự án Cơ chế Phát triển Sạch (CDM), đạt khoảng
7.547.000 CERs (tổng số CERs toàn cầu hiện tại là 1.094.212.000). Với giá 0,32EURO/CER
cho doanh thu tín dụng khiêm tốn ở mức € 2,415,040 (Bộ TNMT, 2015).
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Khu vực Tư nhân: Sự tham gia của khối tư nhân và phát triển các giải pháp thích ứng
BĐKH ở còn rất hạn chế chủ yếu thông qua các chuỗi liên kết sản xuất như nuôi trồng thủy
sản sinh thái, sản xuất cà phê bền vững v.v. Tuy nhiên tiềm năng còn rất lớn, nhất là gần đây
nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn đã đầu tư vào các chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững như
tập đoàn Lộc Trời, Minh Phú, Vingroup v.v. (xem kế hoạch nguồn lực trong bảng 8 ở trên)
Nguồn tài liệu cho cán bộ khuyến nông xây dựng bài giảng
Bộ NN&PTNT. (2016). Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH ngành nông nghiệp và phát
triển nông thôn giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2050. Hà Nội: Quyết định số
819/BNN-KHCNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bộ NN&PTNT. (2017). Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh
nghành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đến 2020 (quyết định 932/QĐBNN-KH).
Bộ Tài chính. (2013). Quản lý ngân sách Trung ương về chính sách BĐKH.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (2015). Ngân sách cho ứng phó với BĐKH ở Việt Nam: Đầu tư thông
minh vì tương lai bền vững.
Bùi Thị Ngà và Huỳnh Quốc Tịnh. (2011). Mô hình rừng-Tôm kết hợp tại đồng bằng sông
Cửu Long. Hoạt động khoa học, 48-50.
Phạm Thị Sến. (2015). Các tiêu chí để đánh giá các mô hình CSA (Nông nghiệp thông minh
với khí hậu) tại Việt Nam. Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược quốc gia
về BĐKH – Hợp phần Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Phạm Thị Sến. (2015). Báo cáo về phương pháp luận để rà soát đánh giá nhanh lựa chọn các
giải pháp thực hành, kỹ thuật và mô hình theo hướng nông nghiệp thông minh với khí
hậu. Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược quốc gia về BĐKH – Hợp
phần Bộ Nông nghiệp và PTNT.
SRD. (2011). Dự án "Xây dựng năng lực về BĐKH cho các tổ chức xã hội dân sự". Các mô
hình ứng phó với BĐKH. Hà Nội: Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững.
Câu hỏi thảo luận
Để có xây dựng các dự án/mô hình CSA đáp ứng được 3 tiêu chí: tăng năng suất/thu
nhập; tăng cường khả năng phục hồi và giảm nhẹ phát thải KNK cần phải đảm bảo các điều
kiện gì?
Có thể xây dựng một mô hình CSA áp dụng cho cả nước được không?
Làm thế nào để có thể khuyến khích các doanh nghiệp/người dân đầu tư phát triển/nhân
rộng các thực hành/sáng kiến CSA?
Thương mại đóng vai trò như thế nào trong việc mở rộng phát triển các CSA
Các nguồn tài chính cho BĐKH nói chung và thích ứng BĐKH nói riêng từ trước đến
nay lấy từ đâu ra? Trong tương lai sẽ thay đổi thế nào?
Để tiếp cận được các nguồn tài chính quốc tế cho các dự án CSA cần chú ý gì?
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CHƯƠNG 6: LỒNG GHÉP CSA TRONG CÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
CHÍNH SÁCH QUỐC GIA VÀ ĐỊA PHƯƠNG
Thông điệp chính


CSA được xem là giải pháp thích ứng với BĐKH hiệu quả trong nông nghiệp, tuy
nhiên, thiếu sự lồng ghép một cách có hệ thống và cụ thể vào các khung chính sách, quy
hoạch và kế hoạch hành động của quốc gia và của địa phương;



Chỉ nên tập trung vào các CSA có tính khả thi, các nông sản hàng hóa đầu ra của CSA
nằm trong các định hướng chiến lược của nhà nước, ít phụ thuộc vào các nguồn lực bên
ngoài khi thực hiện;



Để có kinh phí cho triển khai, phát triển, CSA phải được lồng ghép vào trong các
Khung chính sách để làm cơ sở cho việc phân bổ các nguồn lực.



Một số căn cứ pháp lý cho việc lồng ghép CSA vào các quy hoạch, kế hoạch, chương
trình hành động của ngành, địa phương (QĐ 819/QĐ-BNN-KHCN năm 2016, CT
809/CT-BNN-KHCN 2011, QĐ 1485/QĐ-BKHĐT 2013, Công văn 990/BTNMTKTTVBĐKH 2014).

6.1 CSA trong bối cảnh các khung chính sách quốc gia
CLQG ứng phó BĐKH cùng với
Chiến lược tăng trưởng xanh
(GGS) là hai khung Chính sách
trọng tâm ứng phó với BĐKH của
Việt Nam. Các chiến lược, giải
pháp ứng phó với BĐKH trong
ngành nông nghiệp ngày càng cụ
thể, đồng bộ và toàn diện, hướng
đến cả thích ứng và giảm nhẹ.
Trong KHHĐ ứng phó với BĐKH
của Bộ NNPTNT giai đoạn 20112015, tập trung ưu tiên vào (i)
Hình 25: Các thực hành CSA tại Việt Nam
Nguồn: csa.mard.gov.vn, tháng 10 2017
Đánh giá tác động của BĐKH,
nước biển dâng (NBD) đối với từng lĩnh vực của ngành và (ii) Lồng ghép BĐKH vào
KHHĐ, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương
với các dự án ưu tiên đầu tư được xác định là (1) Xây dựng công trình chống ngập cho khu đô
thị, khu dân cư tập trung (nhu cầu vốn 25 ngàn tỷ đồng); (2) Củng cố, nâng cấp hệ thống đê
sông, đê biển (nhu cầu vốn 10 ngàn tỷ) và (3) Chương trình hoàn thiện, nâng cấp, khép kín
các hệ thống công trình thuỷ lợi (nhu cầu vốn 10 ngàn tỷ). Song song với KHHĐ, Bộ
NNPTNT cũng ban hành Đề án giảm phát thải KNK trong nông nghiệp, nông thôn–lĩnh vực
chiếm tới 43,1% tổng phát thải KNK ở Việt Nam (Bộ TNMT, 2010). Mục tiêu của đề án là
thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn, ít phát thải, PTBV nhưng đồng thời
phải đảm bảo ANLT quốc gia, góp phần giảm nghèo và ứng phó có hiệu quả với BĐKH. Các
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hoạt động giảm phát thải KNK trong Đề án được xác định cụ thể cho từng ngành trồng trọt,
chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp, thuỷ lợi, ngành nghề nông thôn.
Phát triển và nhân rộng các thực hành/mô hình CSA cũng được xem như giải pháp khả
thi để hiện thực hóa các mục tiêu (17 mục tiêu) trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững theo quyết định số 622/QĐ-TTg ngày
10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (chi tiết các mục tiêu xem trong Phụ lục 9).
Năng lực quản lý và hỗ trợ môi trường chính sách cho việc lồng ghép.
Chính sách:
Các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển CSA phải được xây dựng trên nguyên tắc “sử
dụng hiệu quả các nguồn lực tự nhiên nhưng không làm chúng bị cạn kiệt”. Nông nghiệp cần
phải phát triển một cách thông minh với BĐKH, theo hướng TTX và đóng góp cho ANLT,
phúc lợi xã hội và tăng trưởng kinh tế. Phát triển các CSA nhằm đáp ứng nhu cầu về lương
thực, thực phẩm, nhiên liệu, gỗ, tơ sợi v.v. của con người, đồng thời phải đóng góp cho phát
triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, duy trì và nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái và
giải quyết các thách thức của BĐKH. CSA là giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn lực,
chống chịu hiệu quả hơn với thời tiết bất thuận và ít phát thải Các-bon ra môi trường.
Yếu tố quan trọng trong việc xây dựng các chính sách, chiến lược phù hợp và các hoạt
động nhằm đẩy mạnh việc phát triển và nhân rộng các công nghệ và thực hành CSA là hiểu rõ
được các rào cản trong việc áp dụng các thực hành CSA, bao gồm cả việc đánh đổi giữa phát
sinh chi phí đầu tư trong ngắn hạn để mang lại lợi ích trong dài hạn, kết hợp giữa lợi ích
chung và lợi ích riêng v.v. Các rào cản về cơ chế quản lý chính sách và tài chính và hạn chế
trong khả năng tiếp cận các nguồn đầu vào và thị trường đầu ra (FAO, 2012). Những yêu cầu
quan trọng đặt ra cho một môi trường chính sách có khả năng thúc đẩy CSA với sự gắn kết,
điều phối và kết hợp mạnh mẽ hơn giữa BĐKH, phát triển nông nghiệp và các quá trình xây
dựng các chính sách về ANLT (FAO, 2010). Vì vậy CSA cần thiết phải được lồng ghép vào
trong các chương trình thích ứng BĐKH trọng điểm của chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn với các nhiệm vụ ưu tiên phù hợp với sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi
của xã hội cho phát triển CSA. Quá trình này cần được xây dựng thực hiện một cách nhất
quán với các tầm nhìn quốc gia dài hạn về chống chịu BĐKH như: Các chương thích ứng
quốc gia (NAP), hành động giảm thải quốc gia tự quyết định (NDC) v.v.
Kinh phí để lồng ghép và phát triển các CSA
Ngân sách cho phát triển nông nghiệp gồm hai phần: (i) Nguồn vốn ngân sách (Trung
ương và đóng góp của địa phương); (ii) Nguồn ngoài ngân sách nhà nước được huy động từ
khu vực tư nhân, cộng đồng và sự hỗ trợ của nước ngoài. Việc dựa vào các nguồn ngân sách
của địa phương đã gây khó khăn cho các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh nghèo vì họ không thể huy
động được nguồn lực để thúc đầu tư vào sản xuất nông nghiệp nói chung và trong việc áp
dụng các biện pháp CSA nói riêng.
Để có thể lồng ghép CCA và CSA vào trong các Khung chính sách cần thiết phải triển
khai các chương trình truyền thông, tập huấn, đối thoại chính sách về CCA và CSA và ý nghĩa
của việc lồng ghép các Khung chính sách ở cấp quốc gia cho các nhà hoạch định chính sách ở
cấp trung ương và các bộ ngành có liên quan như Bộ NN&PTNT, Bộ TNMT và Bộ KHĐT.
Để có thể lồng ghép được thì trước tiên các nhà hoạch định chính sách phải có cách hiểu đầy
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đủ về CSA cũng như các nguyên tắc của CSA. Để có thể tìm ra các điểm tiếp cận đầu vào cho
việc lồng ghép CSA vào các Khung chính sách theo hướng dẫn lồng ghép thích ứng BĐKH
cần lưu ý một số yếu tố sau:
-

Tính nhất quán với các bước của quá trình xây dựng các quy hoạch, chiến lược, chính
sách và kế hoạch hành động;

-

Khả năng tham gia của các bên có liên quan nhất là các cơ quan, đơn vị chủ trì hoặc
nhóm soạn thảo các Khung chính sách dự kiến lồng ghép;

-

Mối quan hệ và cơ chế phối kết hợp của các cơ quan chủ trì với bộ NN&PTNT, nhà tài
trợ kinh phí cho quá trình xây dựng và triển khai các Khung chính sách;

-

Các hệ thống sản xuất dễ bị tổn thương nhất với BĐKH mà các mục tiêu chiến lược của
ngành, lĩnh vực (chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, thủy lợi, quản lý đất đai v.v.) có thể bị
ảnh hưởng.

Việc triển khai các can thiệp ưu tiên trong các Khung chính sách có sự hợp tác, điều
phối của các bộ ngành khác nhau ngoài bộ NN&PTNT như: Bộ Tài chính, Bộ KHĐT và các
bộ ngành có liên quan khác.
Xác định mức độ can thiệp trong lồng ghép CSA Theo UNEP-UNDP19 lồng ghép thích ứng
BĐKH cũng như CSA có 3 cấp độ:
Cấp độ 1 bao gồm việc thực
hiện một cách có tính toán các nỗ
lực phát triển nhằm giảm tính dễ bị
tổn thương (DBTT) đồng thời tránh
các giải pháp thích ứng thông qua
các hoạt động nhằm tăng cường
nền tảng của thích ứng và khả năng
chống chịu chung với BĐKH của
quốc gia và người dân.

Lồng ghép các giải pháp
CCA/CSA một cách cụ thể

Khuyến khích các giải pháp CCA/CSA
trong phát triển KTXH

Cấp độ 2 là đảm bảo các yếu
Tăng cường cơ sở cho sự phát triển
tố về BĐKH được xem xét trong
quá trình ra quyết định của các bộ
Hình 26: Xác định mức độ can thiệp trong lồng
ngành có liên quan khi đưa ra các
ghép CSA
giải pháp CCA, không chỉ với các
chính sách chuyên về BĐKH mà còn thể hiện cả sự cần thiết của việc lồng ghép CCA/CSA
trong nhiều lĩnh vực và tại nhiều các vùng địa lý khác nhau.
Cấp độ 3 là xây dựng các giải pháp chính sách thích ứng cụ thể nhằm giải quyết các
vấn đề mà cấp độ 1 và 2 chưa đề cập. Mỗi cấp độ can thiệp yêu cầu các nhà hoạch định chính
sách ở cấp quốc gia, bộ ngành các cấp phải cần có sự các thay đổi trong việc xây dựng nội
dung, phân bổ kinh phí, triển khai và giám sát kiểm tra việc thực hiện chính sách.
Quá trình lồng ghép CSA vào các Khung chính sách và kế hoạch hành động v.v. được
tiến hành theo các bước sau:

19

UNEP-UNDP, 2011.Mainstreaming Climate Change Adaptation into Development Planning: A guide for
practictioners.Online at www.unpei.org, trang 10.

59

Bước 1. Rà soát quy hoạch (QH), kế hoạch (KH), chính sách (CS) liên quan đến CCA
và CSA nhằm xác định khung chính sách nào có thể lồng ghép được, các khoảng trống và mối
liên kết giữa các tác nhân tham gia vào quá trình xây dựng các Khung chính sách trọng tâm,
rà soát tập trung vào một số Khung chính sách chính ở cấp tỉnh như sau:
1)

Quy hoạch sử dụng đất;

2)

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và 5 năm;

3)

Kế hoạch phát triển và bảo vệ rừng;

4)

Quy hoạch tài nguyên nước/quy hoạch tưới tiêu (bao gồm cơ sở hạ tầng chống lũ lụt, hồ
chứa, thủy điện v.v.);

5)

Quy hoạch thủy sản;

6)

Kế hoạch bảo vệ và khai thác thủy sản;

7)

Quy hoạch khai thác khoáng sản;

8)

Quy hoạch phát triển chăn nuôi tập trung;

9)

Quy hoạch phát triển vùng trồng rau (bao gồm cả rau và hoa quả);

10)

Quy hoạch phát triển công nghiệp (bao gồm làng nghề thủ công);

11)

Quy hoạch phát triển du lịch;

12)

Kế hoạch bảo vệ môi trường;

13)

Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH cấp tỉnh;

14)

Chiến lược giảm nhẹ rủi ro thiên tai (với tiềm năng thích ứng) .

Bước 2. Điều tra sơ bộ: từ kết quả nghiên cứu rà soát, nhóm lập kế hoạch của địa
phương (xã, huyện, tỉnh) tiến hành thu thập thông tin và dữ liệu cơ bản về quá trình xây dựng
Khung chính sách đang và sẽ triển khai trong các được đề cập ở bước từ các Khung chính
sách kể trên.
Bước 3. Lựa chọn các Khung chính sách khả thi nhất ưu tiên cho việc lồng ghép CCA
và CSA tại địa phương (vùng, tỉnh, huyện, xã). Từ các thông tin và số liệu thu được để tiến
hành phân tích các chủ thể tác nhân tham gia vào xây dựng các Khung chính sách đó để tiếp
cận cho việc lồng ghép.
Bước 4. Đánh giá chi tiết nội dung và các bước tiến hành xây dựng/triển khai các
Khung chính sách và sơ đồ hóa bên liên quan ở các cấp cũng như vai trò, trách nhiệm và sự
tham gia của các chủ thể, các vấn đề và thách thức, khó khăn và cơ hội cho việc lồng ghép
CCA và CSA vào trong các Khung chính sách này, đặc biệt với các quy hoạch đang và sẽ
thực hiện.
Bước 5. Dựa vào kết quả của bước 4, nhóm chủ thể chính tham gia vào xây dựng các
Khung chính sách này sẽ thảo luận để (i) xác minh lại các vấn đề, khoảng trống, khó khăn,cơ
hội ở bước 1-4 ở trên; (ii) so sánh giữa thực tế với các thủ tục được hướng dẫn và yêu cầu
theo quy định trong xây dựng chính sách và (iii) xác định các bước cụ thể của quy trình xây
dựng chính sách có thể lồng ghép CCA và CSA, xác định các hoạt động, can thiệp ưu tiên để
lồng ghép CCA và CSA.
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Bước 6. Đưa ra các đề xuất hoạt động CSA được lồng ghép và khung thời gian và chủ
thể thực hiện lồng ghép cũng như đối tác để tiếp cận lồng ghép ở Bảng 10 sau đây.
Số Khung
TT chính
sách/KH

Bảng 10: Đề xuất các hoạt động CSA được lồng ghép
Điểm đầu vào cho Một số hoạt động lồng Đối tác tiếp cận để
lồng ghép
ghép tiềm năng
lồng ghép
Thu thập các nội
dung ưu tiên, hoàn
thiện dự thảo (8
nhiệm vụ trong
chiến lược quốc
gia giao cho ngành
NN&PTNT)

1

- Đưa CSA như một
nguyên tắc trong lựa
chọn các giải pháp ưu
tiên
- Lồng ghép CCA
&CSA vào ít nhất 1
trong 8 nhiệm vụ được
giao cho Bộ NN&PTNT
chủ trì
Tham vấn các địa - Hướng dẫn thảo luận
Ví dụ về lồng
phương
các giải pháp và lựa
ghép CSA
Hội thảo tham vấn chọn ưu tiên các giải
vào Kế hoạch
rộng rãi
pháp EbA
hành động
- Truyền thông EbA
TTX ngành
trong các hội thảo/nêu
NN&PTNT
khái niệm và nguyên tắc
cũng như cách thức lựa
chọn EbA
Hoàn thiện
cuối
trình
trưởng

2
6.2

lần
Bộ

- Đảm bảo CCA và
CSA nằm trong nhóm
giải pháp ưu tiên trong
danh mục các dự
án/hoạt động của
KHHĐ TTX
-

- Thư ký nhóm soạn
thảo (Vụ KH, vụ
KHCNMT)
- Văn phòng thường
trực Ban chỉ đạo TTX
và PTBV, Vụ KH bộ
NN&PTNT
- Thư ký nhóm soạn
thảo (Vụ KH, vụ
KHCNMT)
- Văn phòng thường
trực Ban chỉ đạo
TTX và PTBV
- Một số cục vụ có liên
quan, Bộ NN&PTNT
(OCCA)
- Sở NN&PTNT và sở
KHĐT
- Thư ký nhóm soạn
thảo (Vụ KH, vụ
KHCNMT)
- Văn phòng thường
trực Ban chỉ đạo
TTX và PTBV
-

Khung giám sát và đánh giá

Giám sát và đánh giá nói chung là quá trình kiểm tra, đánh giá một cách hệ thống và
khách quan việc thiết kế, triển khai và kết quả của các dự án, chương trình hoặc chính sách
đang triển khai hoặc đã hoàn thiện một dự án, chương trình hoặc chính sách nào đó nhằm xác
định giá trị hoặc ưu điểm hoặc khuyết điểm của chúng, bao gồm ba giai đoạn chính: đánh giá
tiến trình, đánh giá kết quả và đánh giá tác động. Mục đích của việc giám sát, đánh giá các mô
hình, dự án CSA là để xác định tính phù hợp và mức độ hoàn thành các mục tiêu, tính hiệu
quả, tác động và tính bền vững của các thực hành CSA. Đánh giá các thực hành CSA cần
phải: (i) Thu thập thông tin từ lúc bắt đầu áp dụng (để cung cấp những thông tin cơ sở) và vào
cuối dự án. Các tiêu chí để đánh giá một kỹ thuật hay mô hình CSA gồm 3 nhóm tiêu chí
tương ứng với 3 nhóm mục tiêu (3 trụ cột của CSA), bao gồm (i) Nhóm tiêu chí về tác động
tới sản xuất hay tăng cường khả năng đảm bảo ANLT/hiệu quả kinh tế (thu nhập); (ii) Nhóm
tiêu chí về khả năng thích ứng (hoặc khả năng phục hồi sau tác động của BĐKH; và (iii)
Nhóm tiêu chí về khả năng giảm nhẹ BĐKH. Ngoài ra, còn có nhóm tiêu chí thứ 4, (iv) nhóm
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tiêu chí về tính sáng tạo, tính bền vững, và mức độ khó, dễ để nhân rộng ứng dụng các mô
hình.
Việc đánh giá dựa vào so sánh giá trị của các tiêu chí với đối chứng (baseline). Tuy
nhiên, cho tới nay, tiêu chí cho đánh giá CSA nói riêng và các giải pháp thích ứng BĐKH nói
chung vẫn chưa được thống nhất, chuẩn hóa và thường là chung chung, phần lớn là các nhóm
vấn đề tác động, chứ không có các tiêu chí cụ thể có thể đo đếm được.
Một Khung giám sát đánh giá việc phát triển/triển khai nhân rộng các CSA bao bồm:
-

Kế hoạch giám sát và đánh giá các chỉ tiêu về thích ứng và giảm nhẹ BĐKH trong các
hoạt động phát triển sản xuất và CSA (sử dụng các tiêu chí, chỉ số để lựa chọn các CSA
trong chương 5);

-

Thực hiện báo cáo định kỳ kết quả triển khai các hoạt động CSA trong các hệ thống sản
xuất nông nghiệp ở địa phương và đánh giá cuối cùng của hoạt động để rút ra bài học
cho phát triển và nhân rộng các CSA đạt hiệu quả cao ra diện rộng.

Hiện tại có thể sử dụng các tiêu chí đánh giá được các chuyên gia của dự án CBIC xây
dựng trong Phụ lục 2.
6.3

Một số hướng dẫn lồng ghép

Hướng dẫn lồng ghép thích ứng BĐKH trong các quy hoạch kế hoạch, dự án của bộ
ngành và địa phương (công văn 990/ TNMT-KTTVBĐKH 2014).
Trong công văn hướng dẫn Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai
đoạn 2016-2020 của bộ TNMT cho các bộ ngành và địa phương đã nêu rõ các yêu cầu sau:
-

Có sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là cộng đồng dân cư địa phương;

-

Phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của quốc gia, của ngành, lĩnh vực và địa phương;

-

Đặt ra các ưu tiên rõ ràng đối với các giải pháp, các hoạt động cụ thể của từng bộ,
ngành, địa phương trong ứng phó BĐKH;

-

Có lồng ghép các giải pháp ứng phó BĐKH với các chương trình, đề án, dự án của bộ,
ngành và địa phương;

-

Đảm bảo tính khả thi về thời gian, nguồn lực thực hiện, tính hiệu quả và kết quả đầu ra;

-

Đảm bảo khả năng kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện cũng như kết quả
cuối cùng.

Lồng ghép các yếu tố BĐKH vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch
phát triển. Các biện pháp thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ KNK sau khi đã xác định, cần
phải được lồng ghép vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển. Bước
này thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc sau:
-

Đưa mục tiêu của ứng phó với BĐKH trở thành (hoặc vào trong) mục tiêu của chiến
lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển;

-

Các vấn đề BĐKH được tích hợp vào chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch
phát triển phải thích hợp và hài hòa với các vấn đề khác;
Trong quá trình tích hợp, cần so sánh, cân nhắc mức độ ưu tiên của vấn đề BĐKH với
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các vấn đề chính trong chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển.
Trong quyết định số 1485/QĐ-BKHĐT ngày 17/10/2013 của bộ Kế hoạch Đầu tư về
việc Ban hành hướng dẫn lựa chọn ưu tiên thích ứng với BĐKH trong lập kế hoạch phát triển
Kinh tế-Xã hội đã giới thiệu 4 bước chính để lựa chọn ưu tiên các giải pháp thích ứng BĐKH
trong quá trình lập kế hoạch phát triển KT-XH các cấp:
Bước 1: Khẳng định các mục tiêu ưu tiên thích ứng với BĐKH và chỉ số đo lường
lợi ích thích ứng trực tiếp
Nhiệm vụ:
Kết quả
- Lựa chọn các mục tiêu ưu tiên thích
- Xác định được các mục tiêu ưu tiên
ứng với BĐKH cho năm kế hoạch.
chiến lược chiến lược cho năm kế hoạch
- Lựa chọn chỉ số đo lường lợi ích thích
- Xác định được chỉ số đo lường lợi ích
ứng trực tiếp với BĐKH cho từng mục
thích ứng trực tiếp với BĐKH làm cơ sở
tiêu ưu tiên.
để chấm điểm hành động, dự án ở các
bước tiếp theo.
Bước 2: Phân loại và sàng lọc hoạt động, dự án
Nhiệm vụ:
Kết quả:
- Xác định hoạt động, dự án phục vụ chủ yếu mục - Danh mục các hành động, dự án khẩn
tiêu ưu tiên nào.
cấp cần cấp vốn trong năm kế hoạch và
- Xác định địa điểm, ngành và đơn vị thực hiện.
đưa vào chấm điểm ở bước tiếp theo.
- Xác định tính cấp thiết của hành động, dự án nhằm
ứng phó với BĐKH theo tiêu chí sàng lọc.
Bước 3: Chấm điểm các hoạt động, dự án khẩn cấp/ ưu tiên
Nhiệm vụ:
Kết quả:
- Chấm điểm dựa trên 5 tiêu chí trên cơ sở đóng
- Bảng các hoạt động, dự án được chấm
góp của hoạt động dự án đối với mục tiêu ưu tiên
điểm theo mục tiêu ưu tiên thích ứng
thích ứng với BĐKH;
với BĐKH.
- Xác định điểm cho từng hoạt động dự án.
Bước 4: Xếp hạng ưu tiên các loại hoạt động, dự án thích ứng với BĐKH để phân
bổ ngân sách
Nhiệm vụ:
Kết quả:
- Lập danh mục các hoạt động, dự án ưu tiên
- Bảng các hành động, dự án ưu tiên đã
theo ngành thứ hạng từ cao đến thấp.
lựa chọn đưa vào năm kế hoạch để phân
- Lựa chọn các dự án các hành động, dự án
bổ vốn.
ưu tiên đưa vào năm kế hoạch.
Quyết định 1485 cũng cung cấp quy trình lồng ghép các giải pháp thích ứng ưu tiên
được lựa chọn vào quá trình lập kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm, 5 năm ở cấp quốc gia,
ngành kinh tế, vùng và địa phương và các công cụ khác nhau có thể áp dụng để thực hiện sự
lồng ghép các giải pháp ưu tiên thích ứng BĐKH/CSA và các kế hoạch phát triển KT-XH
hàng năm và 5 năm các cấp.
Chi tiết của các bước và chỉ số để đánh giá lựa chọn ưu tiên xem trong Quyết định và
các phụ lục đính kèm với Quyết định 1485 ở trên.
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Câu hỏi thảo luận
Làm thế nào để lồng ghép CSA trong các Khung chính sách, quy hoạch và kế hoạch
phát triển kinh tế-xã hội từ trung ương đến địa phương?
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Nội.
Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2012). Biến đổi khí hậu, các kịch bản nước biển dâng cho
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Việt Nam cho Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu. Hà Nội: NXB
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nhiên, tài nguyên thiên nhiên và đề xuất các giải pháp chiến lược phòng tránh, giảm
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Retrieved
from
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=&ItemID=16171.
Tổng

cục
Thuỷ
lợi.
(2017).
http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/Tin-tuc-Sukien/catid/79/item/3147/tong-hop-tinh-hinh-thien-tai-nam-2016-va-cong-tac.

Trần Chí Trung. (2014). Ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến trong phát triển nông nghiệp,
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1a. Chương trình tập huấn lồng ghép CSA trong xây dựng kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội hàng năm cấp xã, huyện
Mục đích: Nâng cao nhận thức và thực hành về lồng ghép phát triển các mô hình/ các hoạt
động, CSA trong quá trình xây dựng quy hoạch/kế hoạch phát triển KTXH của cấp xã, huyện.
Thành phần:
- Cấp tỉnh: Cán bộ chuyên môn của Sở NNPTNT, KHĐT.... tỉnh
- Cấp huyện: phòng NNPTNT, Phòng TCKH các huyện
Thời gian: 2 ngày – từ ngày .......đến ......năm 201....
Địa điểm: .........
Chương trình:
Thời gian
Ngày 1
8.30 – 8.45
8.45 – 9.45

9.45 – 10.00
10.00 – 10.15
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 16.30
Ngày 2
8.30 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.30
11.00 – 13.30
13.30 – 14.20

14.20 – 15.30
15.30 -16.00

Nội dung

Thực hiện

Khai mạc, giới thiệu mục đích, thành
phần
Tác động của BĐKH đối với sản xuất
nông nghiệp, hoạt động sinh kế – tình
trạng dễ bị tổn thương và khả năng
thích ứng trong sản xuất nông nghiệp
Thảo luận về các tác động của BĐKH
đến khu vực/địa phương
Nghỉ giải lao
Nông nghiệp ứng phó ứng với BĐKH:
Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản
Thảo luận
Ăn trưa
Phương pháp phân tình trạng dễ bị tổn
thương do tác động của BĐKH
Thực hành phân tích đánh giá tình
trạng dễ bị tổn thương

Đại diện BQLDA nâng cao
năng lực
Giảng viên -IPSARD

Phương pháp đánh giá và lựa chọn
các mô hình CSA
Nghỉ giải lao
Thực hành đánh giá và lựa chọn các
mô hình CSA
Các nhóm trình bày kết quả thực hành
Ăn trưa
Lồng ghép việc xây dựng/phát triển
các mô hình CSA trong quá trình xây
dựng kế hoạch PTKT xã hội chung
của các xã, huyện
Thảo luận
Tổng kết/bế mạc lớp tập huấn

Giảng viên

Giảng viên, nhóm QLDA
Giảng viên
Giảng viên, nhóm QLDA
Giảng viên
Giảng viên, nhóm QLDA

Giảng viên, nhóm QLDA
Đại diện các nhóm
Giảng viên

Toàn thể
Ban QLDA
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Một số yêu cầu cần chuẩn bị:
-

Phòng họp: phòng có ghế có thể di chuyển được để có thể thay đổi cách bố trí lớp học
khi cần thiết

-

Có thể đủ rộng để chia nhóm thảo luận ( ít nhất 3 nhóm)

-

Có máy chiếu, phông chiếu, giá kẹp giấy khổ A0

-

Kẹp khổ lớn 10 cái

-

Giấy mầu ít nhất 4 mầu (mỗi mầu 1 ram)

-

Giấy A0:50 tờ

-

Băng dính 2 mặt 4 cuộn

-

Kéo 3 chiếc

-

Người hỗ trợ, trợ giảng (BQLDA)
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PHỤ LỤC 1b. Khung xây dựng bài giảng mẫu
Khung xây dựng bài giảng mẫu gồm 4 bước:
Bước 1: Mô tả hệ thống nông nghiệp của địa phương, các loại cây trồng được trồng và
cách quản lý chúng theo bảng sau:
Thực hành nông nghiệp
Công nghệ
Hợp phần

Các chỉ số CSA
An ninh lương Thích ứng
thực

Giảm nhẹ

Thực hành hiện nay (Cơ sở)

Bước 2: Tìm kiếm các vấn đề bạn muốn giải quyết trong hệ thống nông nghiệp hiện
nay:
Thực hành nông nghiệp
Công nghệ
Hợp phần
Thực hành hiện nay (Cơ sở)

Các chỉ số CSA
An ninh lương Thích ứng
Giảm nhẹ
thực
Các tác động tiêu cực được ưu tiên để giải quyết
Các tác động hộ Áp lực thời tiết
Các nhân
gia đình
khác

tố

Bước 3: Tiếp theo chúng ta sẽ cố gắng tìm ra một phương pháp, một hệ thống nông
nghiệp cải tiến được cho là thông minh, ứng phó với BĐKH
Thực hành nông nghiệp
Công nghệ
Hợp phần

Các chỉ số CSA
An ninh lương Thích ứng
Giảm nhẹ
thực
Thực hành hiện nay (Cơ sở)
Các tác động tiêu cực được ưu tiên để giải quyết
Các tác động hộ Áp lực thời tiết
Các nhân tố
gia đình
khác
Các can thiệp CSA được cải tiến
Các thay đổi được đoán trước
Các hộ gia đình Áp lực thời tiết Các dịch vụ môi
được cải thiện
được giảm nhẹ
trường
Bước 4: Nắm chắc các chỉ số và duy trì các kỳ vọng thực tế chúng ta đề ra trong ít nhất
một chu trình kế hoạch 5-10 năm – đặc biệt các kết quả về sự giảm nhẹ.
Thực hành nông nghiệp
Các chỉ số CSA
Công nghệ
Hợp
An ninh lương thực
Thích ứng
Giảm nhẹ
phần
Thực hành hiện nay (Cơ Các tác động tiêu cực được ưu tiên để giải quyết
sở)
Các tác động hộ gia đình
Áp lực thời tiết
Các nhân tố
khác
Các can thiệp CSA được Các thay đổi đã đoán trước
cải tiến
Các hộ gia đình được cải Áp lực thời tiết Các dịch vụ môi
thiện
được giảm nhẹ
trường
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PHỤ LỤC 2. Các tiêu chí đánh giá mô hình CSA
Tiêu chí đánh giá mô hình CSA
Khi đánh giá một mô hình có phải là CSA hay không, hoặc có đạt mô hình CSA hay
không, cần phải dựa vào một số tiêu chí, trong đó những tiêu chí này đều đáp ứng 3 trụ cột
của CSA đó là: 1) An ninh lương thực; 2) Thích ứng với BĐKH; 3) Giảm phát thải KNK.
Các tiêu chí này còn là cơ sở để các cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ thực vật biết
cách so sánh, phân tích các mô hình khuyến nông hiện tại đã đạt đến mức nào của CSA và cần
phải điều chỉnh các mô hình đó ra sao hướng tới là mô hình CSA.
1.

Quản lý đất và độ màu của đất;

2.

Quản lý và sử dụng nước;

3.

Quản lý giống, gen và đa dạng sinh học;

4.

Quản lý năng lượng/ năng lượng tái sinh trong nông nghiệp;

5.

Quản lý rác thải nông nghiệp;

6.

Hệ thống chăn nuôi hiệu quả thích ứng BĐKH (Bao gồm cả nuôi trồng thủy sản);

7.

Quản lý hiệu quả kinh tế của các mô hình;

8.

Các công nghệ mới trong nông nghiệp ít sử dụng năng lượng hóa thạch;

9.

Quản lý thủy văn trong nông nghiệp;

10.

Quản lý nông –lâm kết hợp, sử dụng các mộ hình VAC khép kín;

11. Phát triển cộng đồng cần được để ý trong phát triển nông nghiệp .
Phân biệt CSA với các cách tiếp cận khác được mô tả chi tiết trong bảng dưới đây:

74

Nguyên tắc triển khai

Khái niệm cơ bản

Nội dung
so sánh

So sánh CSA với sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp bền vững
CSA
Nông nghiệp Hữu cơ
Nông nghiệp CNC
Nông nghiệp bền vững
• Tăng năng suất nông nghiệp một cách Nền nông nghiệp tránh hoặc loại Nền nông nghiệp
ứng Nền nông nghiệp thoả mãn
bền vững, hỗ trợ trong việc tăng một cách bỏ việc sử dụng các phân vô cơ và dụng kết hợp những công được các yêu cầu của thế hệ
tương ứng thu nhập, ANLT và phát triển các hoạt chất nông nghiệp (thuốc nghệ mới, tiên tiến (tự hiện nay, mà không giảm khả
trong nông nghiệp;
BVTV, chất tăng trưởng, kháng động hóa, công nghệ thông năng ấy đối với các thế hệ mai
• Thích ứng và xây dựng khả năng chống sinh, thức ăn tổng hợp v.v.) tin, công nghệ vật liệu sau. Nói cách khác là khả năng
chịu của hệ thống nông nghiệp và ANLT (IFOAM).
mới, công nghệ sinh học ) duy trì hay tăng thêm năng suất
với BĐKH ở nhiều mức độ khác nhau; và
để
sản xuất, nhằm và sản lượng nông sản trong
giảm phát thải KNK trong sản xuất NN
nâng cao hiệu quả, tạo một thời gian dài mà không ảnh
(trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản)
bước đột phá về năng suất, hưởng xấu đến điều kiện sinh
(CCAFS).
chất lượng nông sản, và thái môi trường và các nguồn tự
đảm bảo sự phát triển nông nhiên (IUCN).
nghiệp bền vững.
• Quản lý rủi ro thời tiết;
• Hiểu biết và lập kế hoạch cho việc
chuyển đổi sang các hệ thống sản xuất có
khả năng thích ứng tốt hơn (ví dụ hệ
thống canh tác hoặc sinh kế mới);
• Khai thác các cơ hội để giảm hoặc loại bỏ
phát thải KNK bất cứ đâu nếu có thể.

Gắn liền với hệ sinh thái; dựa tối
đa vào việc quay vòng mùa vụ, tận
dụng các phần thừa sau thu hoạch,
phân động vật vào canh tác thủ
công và cơ giới để duy trì độ phì
cho đất, cung cấp chất dinh dưỡng
cho cây trồng, kiểm soát các loại
sâu, bệnh hại và cỏ dại; Không sử
dụng các hóa chất tổng hợp (thuốc
trừ sâu, phân vô cơ, chất điều tiết
sinh trưởng, phụ gia trong thức ăn
gia súc; Đảm bảo chất lượng của
sản phẩm hữu cơ trong suốt quá
trình sản xuất, chế biến và chuỗi
cung ứng sản phẩm.

Tích hợp từ thành tựu
khoa học và công nghệ
hiện đại; tạo ra sản phẩm
có chất lượng, tính năng
vượt trội, giá trị gia tăng
cao, thân thiện với môi
trường; có vai trò quan
trọng đối với việc hình
thành ngành sản xuất, dịch
vụ mới hoặc hiện đại hóa
ngành sản xuất, dịch vụ
hiện có. Nhóm ngành công
nghệ cao được tích hợp
gồm: 1) Công nghệ thông
tin; 2) Công nghệ sinh học;
3) Công nghệ vật liệu mới
và 4) Công nghệ tự động
hóa.

Phát triển nông nghiệp bền
vững là quá trình vận hành
đồng thời ba bình diện phát
triển: kinh tế tăng trưởng bền
vững, xã hội thịnh vượng, công
bằng, ổn định, văn hoá đa dạng
và môi trường được trong lành,
tài nguyên được duy trì bền
vững (bền vững trên 3 trụ cột:
kinh tế, xã hội, môi trường).
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Đặc trưng để nhận diện

• Quản lý đồng ruộng, trang trại, cây trồng,
vật nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải
sản để quản lý và sử dụng tốt hơn nguồn
lực tự nhiên, sản xuất được nhiều đơn vị
sản phẩm và sử dụng ít các yếu tố đầu
vào, đồng thời tăng cường khả năng
chống chịu của hệ sinh thái và cảnh quan
• Quản lý các dịch vụ hệ sinh thái như
nhân tố cơ bản để cùng lúc có thể nâng
cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và khả
năng chống chịu với rủi ro thời tiết cho
người dân, chủ đất để khuyến khích họ
tiến hành các thay đổi cần thiết.

- Không sử dụng tất cả các loại
phân bón hóa học, các loại thuốc
bảo vệ thực vật hóa học, các chất
tổng hợp kích thích sinh trưởng;
Các thiết bị phun thuốc đã được sử
dụng trong canh tác thông thường
thì không được sử dụng trong canh
tác hữu cơ; Sử dụng nguồn nước
không ô nghiễm; có vùng đệm
cách ly v.v. (theo các tiêu chuẩn
PGS, Bộ NNPTNT, 2015).

Sản xuất tích hợp các công
nghệ tiên tiến (công nghệ
sinh học, công nghệ thâm
canh, siêu thâm canh, chế
biến sâu nâng cao giá trị
gia tăng; công nghệ tự
động hóa, bán tự động;
công nghệ thông tin, viễn
thám, thân thiện môi
trường, nâng cao hiệu quả
sản xuất, gia tăng giá trị
của sản phẩm và tăng năng
suất lao động (QĐ
66/2015/TTG).

Nông nghiệp bền vững thể hiện
trên 3 phương diện: (i) Kinh tế:
khả năng cho năng suất cao và
ổn định, mang lại lợi nhuận,
tăng thu nhập và tạo việc làm
ổn định; (ii) Xã hội: khả năng
cung cấp tiếp cận đầu vào, tính
công bằng, an toàn lương thực,
giảm nguy cơ và rủi ro, ; và (iii)
Môi trường: sử dụng đất, cây
trồng, theo hướng duy trì độ phì
đất, quản lý dịch hại tổng hợp
bảo sản xuất an toàn, giảm nhẹ
rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm và không tác động
xấu đến môi trường.
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PHỤ LỤC 3. Một số kỹ thuật CSA tiên tiến trên thế giới
Mô hình nông nghiệp thông minh ở Israel
Sản xuất thực phẩm từ KNK trong mô hình nông nghiệp thông minh
KNK - CO2 là nguyên nhân gây BĐKH, nhưng nếu nó được sử dụng để nuôi trồng thì
sao? Đó là điều mà công nghệ seambiotic của Israel mang lại. Từ lâu con người đã biết tảo là
loài thực vật có thể mang lại giá trị cao gấp 30 lần so với bất kỳ loại cây trồng nào từng được
biết đến, và nó cũng là nhân tố chủ chốt trong việc tạo ra phần lớn lượng Ôxy cho chúng ta hít
thở hàng ngày. Thức ăn chính của tảo là gì? Chính là CO2 và ánh sáng, và hệ thống
seambiotic sẽ đem CO2 được phát thải từ các nhà máy biến thành nguồn cung cấp thức ăn cho
tảo.
Nông nghiệp thông minh và công nghệ tưới tiêu tự động, tiết kiệm nước: Có thể nói
rằng, với địa hình hầu hết là sa mạc và bán sa mạc, nước là thứ tài nguyên mà Israel luôn luôn
thiếu và được coi là tài nguyên quốc gia. Mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp của đất nước
này xoay quanh ba chữ “Tiết kiệm nước”. Chính vì vậy, các nhà khoa học Israel đã nghiên
cứu và cho ra đời hệ thống tưới tiêu hiện đại, tiết kiệm tối đa nguồn nước như: tưới nhỏ giọt,
sử dụng các van tự động, lọc nhiều tầng, dùng vòi phun áp lực thấp và phun mưa loại nhỏ.
Nhờ tưới nhỏ giọt, nông dân tiết kiệm được 60% lượng nước.
Nông nghiệp thông minh kiểm soát côn trùng theo phương pháp sinh học
Các kỹ sư Israel đã lai tạo ra các giống côn trùng có ích nhằm giải quyết vấn đề kiểm
soát sâu bệnh tuân theo các nguyên lý sinh thái học tự nhiên, đồng thời họ cũng lai tạo các
giống công trùng chuyên biệt như giống ong vò vẽ chuyên thực hiện thụ phấn tự nhiên trong
môi trường nhà kính.
Tên mô hình
Hệ thống máy móc
thiết bị chi phí thấp
cho các trang trại
nhỏ ở Bangladesh

Khái quát
Động cơ diesel nhỏ, điện thoại di động đã tăng sản lượng lương thực
(Steele, 2011). Những động cơ thể tháo dỡ có thể được sử dụng cho một
loạt các ứng dụng, bao gồm cung cấp năng lượng tàu thuyền nhỏ, máy
kéo hoặc xe tải, phát điện và thiết bị xử lý hành và máy bơm nước. thay
đổi chính sách công cộng cho phép nhập khẩu, thiết bị nông nghiệp sáng
tạo do Trung Quốc sản xuất. Các động cơ diesel có thể dễ dàng sửa
chữa bằng cơ khí địa phương và ít tốn kém hơn, phức tạp hơn và máy
móc thiết bị tiết kiệm nhiên liệu hơn sản xuất tại Ấn Độ.
Trang trại quang Năm 2011, một Trang trại quang điện nông đã được khánh thành tại
điện nông ở Ý
Mantua, Ý. Công nghệ 'Agrovoltaic' là một kỹ thuật sản xuất có sử dụng
và tích hợp công nghệ hiện đại theo những cách mới, cung cấp nông dân
khả năng để tiếp tục canh tác đất đai của họ, trong khi sản xuất năng
lượng sạch. Điều này cũng cho phép nông dân trồng trên một phạm vi
rộng hơn.
Quá trình cài đặt quang điện nông sử dụng công nghệ và vật liệu tái chế
và không gây ô nhiễm bao gồm một loạt các tấm pin quang điện cao chỉ
5 mét so với mặt đất. Những tấm sản xuất điện tái tạo có công suất điện
2,4 MW (MW). Quá trình cài đặt, thực hiện bởi REM (Nhà tạo Năng
lượng Cách mạng), một nhóm các doanh nhân người Ý hoạt động ở cấp
quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực sản xuất điện, cũng được trang bị một
loạt các phụ kiện cung cấp thêm tùy chọn hữu ích. Một trong những lựa
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Năng lượng sinh
học giải quyết
thông qua một bộ
nền tảng chéo ở
Sierra Leone

Hệ thống nông
nghiệp lúa-cá ở
Trung Quốc

Điều chỉnh nhiệt
độ và độ phì của
đất ở miền nam
Peruvian Andes

Dự án Volta cá rô
phi ở Tây Phi

Hạt giống cho dự
án nhu cầu ở
Ethiopia

chọn làmột hệ thống điều khiển không dây cho phép người dùng thay
đổi độ nghiêng của tấm pin và giám sát nhiệt độ mặt đất và độ ẩm tương
đối.
Sierra Leone, một quốc gia giàu tài nguyên được phân loại là một quốc
gia có thu nhập, thấp thực phẩm thâm hụt. Bảy mươi phần trăm dân số
sống dưới mức nghèo khổ và 35 phần trăm là suy dinh dưỡng. Nông
nghiệp là một ngành then chốt của nền kinh tế. Đất nước này phụ thuộc
rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, củi và than củi cho năng
lượng trong gia đình, và người dân có quyền truy cập điện tối thiểu.
Hiện nay, năng lượng sinh học hiện đại không được sản xuất tại Sierra
Leone, nhưng một số nhà đầu tư đang chuyển sang sự phát triển năng
lượng sinh học nước. Trong một môi trường mỏng manh như vậy có thể
có rủi ro lớn, nhưng đại diện cho một cơ hội để thu hút đầu tư rất cần
thiết trong nông nghiệp.
Hệ thống canh tác lúa-cá được thực hiện trong một khu vực miền núi
của tỉnh Chiết Giang miền nam ở Trung Quốc. Trong hệ thống này,
những cánh đồng lúa được tưới bằng phương pháp trọng lực tưới trọng
lực nước từ suối. Cá bơi trong suối và sống ở những cánh đồng.
Hệ thống này tạo ra một cộng đồng sinh thái. Cá cung cấp dinh dưỡng
và phân bón để cây lúa, điều chỉnh điều kiện vi khí hậu và ăn ấu trùng
và cỏ dại trong các khu vực bị ngập lụt. Sự hiện diện của chúng làm
giảm chi phí lao động cần thiết để kiểm soát thụ tinh và sâu bệnh. Phần
mở rộng của vùng nước nông bề mặt trong ruộng lúa và các rối loạn gây
ra bởi các hoạt động của cá duy trì ở mức độ cao oxy trong nước, điều
cần thiết cho sự phát triển cá.
Ở Phía Nam Peruvian Andes, hơn 4000 mét so với mực nước biển, nông
dân trồng một số giống khoai tây và các loại cây trồng bản địa khác,
chẳng hạn như quinoa Waru-Waru: một nền đất bao quanh bởi hào chứa
đầy nước vào ban ngày , những chiến hào đầy nước được sưởi ấm bởi
ánh sáng mặt trời. Khi nhiệt độ giảm xuống vào ban đêm, nước phát ra
sức nóng bảo vệ các loại cây trồng từ sương giá. Hệ thống này cũng
giúp duy trì độ phì của đất. Trong kênh rạch, bùn, trầm tích, tảo và các
nhà máy và dư lượng động vật phân rã giàu dinh dưỡng. Kỹ thuật hiệu
quả và không tốn kém này không yêu cầu các công cụ hiện đại hoặc
phân bón. Tuy nhiên, yêu cầu chuyên môn cao và đòi hỏi chuyên môn
cụ thể và kiến thức truyền thống được phát triển qua nhiều thế kỷ.
Các dự án Volta cá rô phi tập hợp các tổ chức nghề cá quốc gia và các
tổ chức môi trường quốc gia từ sáu quốc gia Tây Phi (Benin, Burkina
Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali và Togo). Dự án bảo vệ nguồn gen bản
địa của cá rô phi bằng cách mô tả nguồn gen hoang dã, có thể đóng vai
trò như một biện pháp để thích ứng với BĐKH, và thiết lập một kế
hoạch bảo tồn bao gồm việc xác định các khu bảo tồn. Đồng thời, dự án
đang phát triển một căng nuôi trồng thủy sản cải tiến của cá rô phi vằn
(các loài cichlid Oreochromis niloticus), đó là một trong hai loài chủ
yếu được sử dụng trong nuôi cá Tây Phi và có nguồn gốc ở lưu vực
sông Volta.
Các Hạt giống cho dự án nhu cầu ở Ethiopia sử dụng bộ sưu tập ex-situ
để giúp nông dân, chủ yếu là phụ nữ, đối phó với BĐKH. Các dự án tạo
ra hồ sơ khí hậu của tất cả các gia nhập duy trì ở ngân hàng gen quốc
gia Ethiopia củaViện Đa dạng sinh học và bảo tồn. Các gia nhập có khả
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Công viên khoai
tây ở Peru

Hệ thống thâm
canh
lúa
ở
Afghanistan

Nông nghiệp bảo
tồn với hệ thống
ripper-rãnh
ở
Namibia

năng nhất được điều chỉnh để phát triển điều kiện tương lai trong các
lĩnh vực về môi trường tương tự đã được xác định bằng cách sử dụng
thu thập, đặc tính và đánh giá dữ liệu từ bộ sưu tập nguồn gen và công
nghệ hệ thống thông tin địa lý. Những giống này sau đó được nông dân
kiểm tra được lựa chọn người trồng chúng dựa trên kinh nghiệm riêng
của họ, kiến thức và thích ứng chiến lược bản địa. Sau quá trình thử
nghiệm, thực hành tốt nhất và giống thích nghi nhất được phân phối cho
nông nghiệp cộng đồng cho phép nhân với sự hỗ trợ của các ngân hàng
gen cộng đồng địa phương và doanh nghiệp nông nghiệp.
Công viên khoai tây Peru, một khu vực độc đáo rộng 12 000 ha ở vùng
Andes, gần Cusco, được thành lập để bảo tồn đa dạng sinh học khoai tây
của khu vực, một nhiệm vụ mà ngày càng trở nên khó khăn như vùng
khí hậu nóng lên làm thay đổi mô hình phát triển của một số giống địa
phương của khu vực.
Hệ thống của thâm canh lúa cải tiến (SRI) là một tập hợp các phương
thức canh tác phát triển để tăng năng suất của đất, nước và các nguồn
lực khác. SRI được dựa trên nguyên tắc phát triển khỏe mạnh, lớn và hệ
thống gốc sâu mà tốt hơn có thể chống lại hạn hán, ngập úng và lượng
mưa thay đổi, tất cả trong số đó là tác động tiềm tàng của BĐKH, đã
được chứng minh đặc biệt có lợi cho một số khu vực trên toàn thế giới
vì nó chỉ đòi hỏi ứng dụng nước liên tục để tạo điều kiện đất ẩm ướt và
khô, thay vì tưới lũ liên tục. Sự gia tăng bình quân thu nhập từ SRI tại
tám quốc gia (Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia,
Nepal, SriLanka và Việt Nam) đã được chứng minh là có khoảng 68
phần trăm năng suất tăng từ 17 đến 105 phần trăm và giảm nhu cầu
nước giữa 24 và 50 phần trăm (Africare và CS., 2010).
Nông dân ở phía bắc của Namibia đang sử dụng biện pháp canh tác bảo
tồn để phát triển cây trồng chịu hạn, bao gồm kê, lúa miến và ngô. Các
hệ thống canh tác sử dụng một máy kéo kéo ripper-rãnh để rip chảo
cứng đến độ sâu 60 cm và để tạo thành rãnh cho thu hoạch lượng mưa
trong khu vực. Nước thu hoạch tập trung ở vùng rễ cây, được trồng
trong các dòng rip cùng với một hỗn hợp phân bón. Máy kéo được sử
dụng trong năm đầu tiên để thiết lập hệ thống. Từ năm thứ hai trở đi,
nông dân trồng cây trồng trực tiếp vào dòng rip sử dụng một máy sạ
trực tiếp súc vật kéo.
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PHỤ LỤC 4. Một số kỹ thuật CSA tại 7 vùng sinh thái nông nghiệp của Việt Nam20
1.

Biogas trong chăn nuôi lợn (tỉnh Nam Định)

Nghiên cứu điển hình cho mô hình CSA này đã được lựa chọn tại xã Giao Hải, huyện
Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nơi mà chăn nuôi lợn là hoạt động chăn nuôi phổ biến thứ hai ở
cấp độ hộ gia đình, được chuyên môn hóa với trung bình từ 30-50 con lợn mỗi hộ gia đình.
Trong khi các hoạt động chăn nuôi lợn phổ biến ở các trang trại quy mô nhỏ, những chuồng
chăn nuôi lợn vẫn nằm trong khu vực dân cư và đặc biệt rất gần nhà của các chủ sở hữu. Do
đó, gây hôi thối ra môi trường do phân lợn và quản lý chất thải là một nguyên nhân chính cho
nông dân sử dụng hầm khí sinh học bên cạnh những yêu cầu từ cộng đồng và quy định về
quản lý môi trường. Thêm vào đó, người nuôi lợn được thúc đẩy mạnh bởi có khí sinh học
được tạo ra từ hầm khí cho gia đình sử dụng như một nguồn miễn phí, là nguồn năng lượng
sạch và đáng tin cậy. Hệ thống hầm khí sinh học đã, đến một phạm vi lớn, làm thay đổi cách
năng lượng đã được sử dụng trong các cộng đồng nông thôn. Theo những người được hỏi, khí
sinh học chủ yếu được sử dụng để nấu ăn và thắp sáng. Với cỡ 10 con lợn, một hộ gia đình có
thể tạo ra đủ ga cho tiêu thụ trong gia đình.
2.

Lồng ghép quản lý cây trồng (ICM) trên lúa (Một phải năm giảm ở tỉnh Nam Định)

Nghiên cứu điển hình của mô hình CSA này được thực hiện tại xã Hải Giao, huyện
Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
Mô hình này được được phát triển dựa trên sự thành công của chiến dịch 3G-3T với
việc khuyến khích sử dụng giống xác nhận (được coi như là “một phải”). Năm giảm đề cập
đến việc giảm sử dụng nước, nhiên liệu, tổn thất sau thu hoạch, phân bón và thuốc bảo vệ
thực vật. Mô hình 1P-5G đã được nhân rộng ra 7 tỉnh như An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng,
Bạc Liêu, Bình Dương, Ninh Thuận và Lâm Đồng với tổng diện tích 1P5G là 4.000 ha (DPP,
2014).
Trong những mô hình đã được khảo sát, lúa được trồng 2 vụ trong một năm, vụ ĐôngXuân từ tháng 2 đến tháng 6 và vụ Hè-Thu từ tháng 7 đến tháng 10. Một phải năm giảm
(1P5G) đã được áp dụng cho 15 hộ gia đình trong xã bắt đầu từ năm 2015. Sau một năm áp
dụng, nông dân đã nhận thức được hiệu quả mà mô hình này đem lại. Những lợi ích chính khi
áp dụng 1P5G là giảm lượng phân bón sử dụng, nước và công lao động. Tuy nhiên, sản lượng
gạo không tăng đáng kể so với sản lượng gạo của phương pháp canh tác lúa truyền thống.
3.

Áp dụng giống lúa chịu mặn (Tỉnh Nam Định)

Nam Định là một tỉnh ven biển nơi mà sản xuất nông nghiệp đã bị ảnh hưởng bởi
BĐKH những năm gần đây. Có khoảng 38.000 ha đất canh tác ở các tỉnh ven biển như Giao
Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hùng, Xuân Trường, Trúc Ninh bị ảnh hưởng hàng năm bởi xâm nhập
mặn. Trong đó có 12.000 ha có độ mặn cao (từ 1.2-3‰).Kết quả là làm giảm sản lượng lúa,
đặc biệt là trong vụ xuân. Sản lượng lúa ở những khu vực nhiễm mặn này thấp hơn 20-30%
các khu vực khác, trong khi chi phí thủy lợi lại cao hơn (Sở NN&PTNT Nam Định, 2015).
Trong năm 2014, Nam Định là một tỉnh được chọn để triển khai thực hiện dự án ClimaViet
“BĐKH và tác động của nó đến sản xuất lúa tại Việt Nam: thí điểm các phương pháp tiềm
Bộ dữ liệu đầu dủ về các mô hình CSA cũng như các thông tin chi tiết về mô hình sẽ được đưa lên Cổng thông
tin điện tử của bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào tháng 8 tới (trang dự kiên là:
http://www.mard.gov.vn/ /pages/news/CSA)
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năng về thích ứng và giảm nhẹ”. Giống lúa Thái Xuyên 111 (TX111) đã được chọn từ dự án
do có những đặc điểm của khả năng chịu mặn cao (thích nghi với độ mặn từ 2‰ đến 3,5‰).
Nghiên cứu đã được thực hiện tại xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Tại
xã này, lúa được trồng làm 2 vụ là Đông Xuân và Hè Thu. Trong những năm qua, giống lúa
Bắc Thơm đã được sử dụng khá phổ biến, nhưng năng suất giảm đáng kể thời gian gần đây.
Do đó, người dân địa phương đã chuyển sang sử dụng giống TX111 trong phần lớn diện tích
canh tác. Vì chất lượng của giống Bắc Thơm cao hơn TX111, người nông dân vẫn giữ một
diện tích nhỏ đất canh tác để trồng giống Bắc Thơm sử dụng trong gia đình.
4.

Chuyển hai vụ lúa sang một vụ lúa và một vụ nuôi cá (tại tỉnh Nam Định )

Nghiên cứu điển hình đã được thực hiện tại xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam
Định. Theo báo cáo của xã Giao Thủy, diện tích đất trồng lúa của xã là 300ha, trong đó diện
tích đất ngập mặn là 80ha. Những năm gần đây, xâm nhập mặn xảy ra ngày càng nghiêm
trọng, làm tăng chi phí thủy lợi cũng như làm giảm năng suất lúa. Vì vậy, chuyển từ hai vụ
trồng lúa sang một vụ lúa và cá là phương pháp bền vững để thích ứng với độ mặn gia tăng và
làm tăng thu nhập cho người dân ở khu vực này.
Chu kỳ của hệ thống là 12 tháng trong một năm với hai vụ; tỷ lệ chiết khấu là
0,65%/tháng đã được áp dụng cục bộ sử dụng để tính NPV và IRR.
Hệ thống lúa-cá mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân do lợi ích từ việc nuôi cá.
Kết quả tính toán cho thấy NPV của lúa-cá là dương, trong khi NPV của canh tác lúa 2 vụ là
âm (khi tính cả lao động gia đình).
Nếu không tính lao động gia đình thì NPV của hệ thống lúa-lúa là dương, và giá trị IRR
cao hơn so với giá trị IRR của hệ thống lúa-cá do việc đầu tư cao hơn vào mô hình lúa-cá.
Tuy nhiên, các kết quả phân tích độ nhạy chỉ ra rằng nếu độ mặn tăng lên đến 4‰, canh
tác giống lúa truyền thống sẽ có NPV âm (giảm triệt để năng suất lúa trong điều kiện ngập
mặn) trong khi NPV của hệ thống lúa-cá vẫn là dương. Độ mặn càng tăng, thì IRR ở cả hai
mô hình càng giảm. Điều này chỉ ra khả năng chịu rủi ro cao để nhấn mạnh điều kiện của mô
hình CSA ngay cả khi không có thu hoạch từ lúa do xâm nhập mặn, người nông dân vẫn hy
vọng thu nhập từ cá.
5.

Tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn (ở Tỉnh Ninh Thuận)

Ninh Thuận là một tỉnh miền Trung bị hạn hán quanh năm. Các biện pháp tiết kiệm
nước thường xuyên được coi như là ưu tiên hàng đầu của nông dân cũng như chính quyền địa
phương. Tưới tiêu tiết kiệm nước cho lúa cạn đã được áp dụng ở Ninh Thuận để thích ứng với
hạn hán gia tăng cũng như làm tăng thu nhập cho nông dân.
Nghiên cứu đã được tiến hành ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Những hộ gia đình được khảo sát hiện đã trồng một số cây trồng khác nhau như ớt, lạc, cà rốt,
củ cải, củ đậu. Tuy nhiên, báo cáo này chỉ lựa chọn trồng lạc do diện tích trồng lạc là rộng
nhất và doanh thu bán lạc là cao nhất so với các cây trồng khác. Thêm vào đó, giá của các cây
trồng khác như củ cải cà rốt rất bất ổn để tính toán.
Giá trị NPV của cả hai hệ thống là dương; không có sự khác biệt về doanh thu nhưng có
sự khác biệt về chi phí. Đặc biệt hệ thống tiết kiệm nước có vốn đầu tư ban đầu cao hơn
nhưng chi phí hàng năm thấp hơn hệ thống thông thường. Số liệu thu thập được từ thực địa
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cho thấy rằng các chi phí về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, điện và lao động gia đình của
phương pháp canh tác truyền thống cao hơn nhiều so với hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nước
(xem bảng trên). Những lý do được đưa ra bởi người nông dân là hệ thống nhỏ giọt không tạo
ra đủ điều kiện ẩm cho nấm và dịch bệnh phát triển dưới tán lá, vì vậy thuốc bảo vệ thực vật ít
được sử dụng hơn. Về lâu dài, đầu tư vào hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nước sẽ hiệu quả hơn và
góp phần sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên khan hiếm, tưới tiêu.
6.

Chuyển 2 vụ lúa sang cây trồng cạn ở tỉnh Ninh Thuận (cây táo ta)

Trong điều kiện khô hạn ở Ninh Thuận, nông dân trồng lúa đã phải đối mặt với nhiều
khó khăn và thiếu nước là thách thức chính. Thay đổi canh tác lúa sang các cây trồng khác,
đặc biệt là cây trồng chịu hạn là biện pháp hiệu quả để thích ứng với hạn hán ở Ninh Thuận.
Các nghiên cứu chuyên sâu được tiến hành tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh
Thuận.
7.

Nấm- lúa từ rơm rạ (ở tỉnh Sóc Trăng)

Trong canh tác lúa truyền thống ở Việt Nam, sau khi thu hoạch, rơm rạ thường được đốt
cháy trên cánh đồng làm tăng KNK. Tuy nhiên, ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, rơm
gần đây đã được thu thập để trồng nấm, cung cấp nguồn thu nhập cho gia đình cũng như giảm
nhẹ phát thải KNK. Sóc Trăng là một tỉnh có diện tích nấm lớn.Nghiên cứu được triển khai tại
xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.
NPV cho lúa nấm và lúa gạo là dương, tuy nhiên, thực tế lúa-nấm có IRR cao hơn so
với canh tác lúa gạo. Nó chỉ ra rằng lựa chọn trồng lúa-nấm sẽ có lợi nhuận kinh tế hơn so với
trồng lúa gạo. Việc đa dạng hoá các sản phẩm trong lúa-nấm cũng sẽ giảm nhẹ sự thiệt hại
của người nông dân với lúa chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt (hạn hán, nhiễm mặn).
Sử dụng rơm rạ để trồng nấm sẽ đóng góp cho việc giảm phát thải KNK và quản lý chất thải.
8.

Luân canh tôm-lúa ở khu vực ven biển (ở tỉnh Sóc Trăng)

Lúa-tôm là một mô hình CSA phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long. Mô hình này bắt
đầu vào năm 1960 và tăng lên đáng kể từ những năm 1980 (Phạm, 2014). Nuôi tôm trong mùa
khô từ tháng Hai đến tháng Tám và trồng lúa trong mùa mưa từ tháng Chín đến tháng Giêng
năm tới.
Tại tỉnh Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên có diện tích lúa tôm lớn nhất. Theo báo cáo của
Ủy ban nhân dân cấp huyện, nông dân ở huyện Mỹ Xuyên đã bắt đầu chuyển lúa gạo sang lúa
tôm trong năm 1995, toàn huyện có hai vùng sinh thái khác nhau: diện tích lúa tôm bao gồm
Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Ngọc Đông, Ngọc Để, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, và khu vực lúa gạo bao
gồm cả Đại Tâm, Tham Đôn, Thạnh Phú, Thạnh Quới, xã Mỹ Xuyên. Trong năm 2015, diện
tích nuôi tôm ở huyện Mỹ Xuyên là 21.300 ha với tổng sản lượng tôm 25.500 tấn / năm, tăng
12.400 tấn so với giai đoạn 2002-2010.
Nghiên cứu được tiến hành tại xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Lúa tôm có thể cung cấp một loạt các lợi ích về môi trường và kinh tế do tăng thu nhập
bền vững và an ninh lương thực về kinh tế. Về vấn đề môi trường, hệ thống này sẽ giúp làm
giảm lượng phân bón sử dụng và nguy cơ dịch bệnh cho tôm. Nó cũng cải thiện hiệu quả sử
dụng đất.
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Các phân tích độ mẫn cảm, một lần nữa, cho thấy mức độ chống chịu rủi ro cao hơn của
hệ thống. Thậm chí độ mặn có thể lên tới 6 (‰) trong vụ xuân, lợi nhuận của hệ thống không
thay đổi kể từ khi tôm có thể chịu đựng và phát triển bình thường ở mức hơn 10 (‰).
9.
Thanh long với hệ thống năng lượng mặt trời để điều chỉnh hệ thống thủy lợi tại
tỉnh Bình Thuận
Việt Nam là một quốc gia có diện tích lớn nhất được trồng và sản lượng cao nhất của
thanh long ở châu Á và cũng là một nhà xuất khẩu thanh long hàng đầu thế giới (35.665 ha và
sản lượng 614.246 tấn, Vinafruits, 2014). Thanh long được trồng tại hơn 32 tỉnh, tuy nhiên,
loại quả này chủ yếu được sản xuất tại tỉnh Bình Thuận với diện tích 26.026ha và khoảng
500.000 tấn vào năm 2015 chiếm khoảng 80% sản phẩm thanh long của cả nước ( Sở NN &
PTNT Bình Thuận năm 2016 ). Mặc dù thanh long trồng ở Bình Thuận là một loại cây xương
rồng có thể chống lại tình trạng hạn hán, trong hệ thống sản xuất thanh long thâm canh, nhu
cầu nước tưới vẫn còn cao. Bên cạnh đó, sản xuất thanh long đòi hỏi nhiều điện để tạo ánh
sáng nhân tạo để kích thích nở hoa trái mùa để tăng thu hoạch.
Các mô hình của việc sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời để điều chỉnh hệ thống tưới
nhỏ giọt trên khu vực cây xương rồng 2 ha đã được thử nghiệm tại xã Thuận Quý, huyện Hàm
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận với mục đích giảm nhẹ sử dụng điện năng cho bơm và tiết kiệm
nước, tăng lợi nhuận cho nông dân canh tác thanh long. Việc tính toán CBA của mô hình này
cho thấy rằng hệ thống có thể tiết kiệm 50-70% lượng nước cần thiết cho việc tưới tiêu (do sử
dụng hệ thống tưới nhỏ giọt) và thay thế bơm năng lượng bằng năng lượng mặt trời góp phần
cho việc giảm phát thải KNK. Việc đầu tư có lợi nhuận trong dài hạn (khoảng cách dự án là
15 năm) với IRR là 39%.
Với việc dễ bị tổn thương do hạn hán ở các tỉnh miền Trung và nồng độ của các vùng
sản xuất thanh long được thương mại hóa như tỉnh Bình Thuận, lựa chọn CSA này là rất đáng
hứa hẹn.
10.

Rừng ngập mặn và nuôi trồng thủy sản ở Bạc Liêu

Các hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh
v.v. đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, cân bằng hệ sinh thái và bảo vệ
môi trường của ĐBSCL. ĐBSCL chỉ có khoảng 347,500ha diện tích rừng tương đương với độ
che phủ rừng ít hơn 10%. Trong đó, rừng ngập mặn đã được ít hơn 100.000ha (Phạm Don,
2007).
Theo Quyết định số 116/1999 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các khu rừng ngập
mặn ven biển được phân loại thành ba lĩnh vực chính: (i) các khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, (ii)
vùng đệm, và (iii) khu vực kinh tế. Trong vùng đệm, 60% được dành để trồng rừng ngập mặn
và 40% cho nuôi trồng thủy sản và phát triển nông nghiệp khác, tuy nhiên, do áp lực từ sự
tăng trưởng dân số và tăng trưởng kinh tế ngắn hạn cao hơn từ sản xuất nuôi trồng thủy sản so
với khai thác rừng, diện tích rừng ngập mặn đã bị chìm do sự xâm lấn của nuôi trồng thủy sản
(Lewis và CS. 2003). Để giảm nhẹ rủi ro từ sản xuất chuyên canh tôm dưới rừng ngập mặn,
trong những năm gần đây, nông dân ở các vùng ven biển của ĐBSCL đã được đa dạng hóa
sản xuất nuôi trồng thủy sản của họ với sản phẩm biển khác nhau ví dụ như, tôm, cua, bắp thịt
v.v. Các hệ thống rừng ngập mặn nuôi trồng thủy sản sinh thái các tỉnh ven biển đã tăng thu
nhập của người nông dân một cách bền vững, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và giảm
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phát thải KNK. Một số khu vực thậm chí còn nhận được chứng nhận hữu cơ và ASC cho các
sản phẩm nuôi trồng thủy sản của họ (Công ty Minh Phú, tỉnh Cà Mau) và nhận được giá cao
cho các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao. Hơn 180.000 ha đã được thực hành dọc các khu
vực ven biển của ĐBSCL. Hệ thống này cũng thích nghi đáng kể với sự thay đổi khí hậu và
đảm bảo sản xuất nông nghiệp bền vững cho cộng đồng ven biển (VIFEP và IPSARD, 2015).
Theo ông Nguyễn Văn Ke (2015), tại Bình Thuận, trong mùa khô từ tháng mười mộttháng năm, trồng cây thanh long đòi hỏi tưới 3-7 lần / ngày tùy thuộc vào điều kiện đất đai và
thời tiết. Tất cả nông dân được phỏng vấn cho biết họ phải tưới cho trang trại thanh long của
họ trong những ngày nắng khi họ sử dụng điện để kích thích hoa nở.
Các khu rừng ngập mặn chủ yếu là ở Cà Mau: 58,285 ha, Bạc Liêu: 4,142 ha, Sóc
Trăng: 2,943 ha, Trà Vinh: 8,582 ha, Bến Tre: 7,153 ha, Kiên Giang: 322 ha, Long An: 400
ha.
Nghiên cứu trường hợp tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho thấy rằng
hệ thống này có thể mang lại thêm thu nhập trực tiếp từ nuôi trồng thủy sản 33,9 triệu đồng /
ha / năm (khoảng 1600 đô la), trong khi rừng ngập mặn được bảo vệ và cải thiện. Hệ thống
này cũng có thể cung cấp một thu nhập gián tiếp từ giá trị bảo vệ ven biển khoảng 18,1 triệu /
ha / năm, giá trị lưu trữ và hấp thụ carbon ở mức 4,3 triệu đồng / ha / năm.
Sự đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp cho các chủ rừng của các khu rừng ngập mặn ở
các vùng ven biển được coi là một biện pháp quan trọng để đảm bảo sự thành công của việc
bảo vệ và phát triển rừng ven biển, đặc biệt là đối với các khu rừng ngập mặn.
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PHỤ LỤC 5. Các lựa chọn thích ứng với BĐKH đối với nguồn nước ở các quy mô khác nhau
Ruộng/trang
Đề án thủy
Lưu vực/tầng nước
Lưu vực
Lựa chọn
trại
lợi
ngầm
sông
1.Mục đầu tư
Lưu trữ nước tại trang trại: thu trữ nước
Phát triển nước ngầm
Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng tưới tiêu
Chăn nuôi thích ứng với hạn hán và lũ lụt
Xây dựng/nâng cấp đập
Thoát nước
Nuôi các loài cá thích hợp
2. Quản lý đất, nước và cây trồng
Tăng cường khả năng giữ ẩm đất
Thay đổi mô hình trồng trọt và đa dạng hóa
cây trồng
Thích ứng với lịch canh tác (hoặc thu hoạch
cá)
Bổ sung tưới tiêu
Thiếu hụt nước
Hệ thống sản xuất lúa ngập khô xen kẽ
Quản lý thoát nước và lụt
Cải thiện hoạt động thủy lợi
Quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước
Điều chỉnh các quy tắc hoạt động của đập
Phục hồi hoặc tạo ra môi trường sống ven
sông
3. Chính sách, thể chế hoặc xây dựng năng lực
Khắc phục hậu quả về cơ sở hạ tầng thủy lợi
và thoát nước
Phân bổ lại nguồn nước (giữa hoặc trong các
ngành)
Tăng cường khả năng tiếp cận đất / nước

Quốc gia

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Bảo hiểm cây trồng
Nâng cao năng lực dự báo thời tiết
Cải thiện giám sát thuỷ văn
Sự phát triển của vùng đất lũ lụt / hạn hán
Kiểm tra lại các chiến lược lưu trữ lương thực

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
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PHỤ LỤC 6. Các chỉ số CSA để giám sát và đánh giá tiến độ hướng tới các giải pháp can
thiệp thông minh hơn
ANLT
Thích ứng với các hiện Giảm thiếu KNK
(năng suất, thu nhập, lợi nhuận, tượng thời tiết khắc nghiệt (CO2-eq/kg hoặc /đơn vị diện
sự biến đổi giữa các năm, lợi và BĐKH
tích thực phẩm được sản xuất);
ích về sức khoẻ)
(thu nhập và năng suất đạt lượng này có thể chuyển đổi
được/tổn thất do thích sang số cây đã được trồng, số
ứng/không thích ứng/ năm tấn các bon dự trữ được)
hoặc khu vực)
 Năng suất tăng (kg/ha/mùa  Giảm tổn thất do rét đậm
 Giảm/sử dụng hiệu quả phân
vụ)
bón hơn (giảm phát thải
 Giảm tổn thất do nắng
KNK)
nóng
 Thu nhập tăng (thay đổi
trong thu nhập dòng hàng  Giảm tổn thất do nắng  Giảm phát thải KNK: CO2,
năm VND/năm)
nóng
CH4, N2O, NH3 (CO2 Năng suất được duy trì (giảm  Giảm tổn thất do lũ lụt
eq/diện tích hoặc kg thực
sự sai khác giữa các mùa vụ)  Giảm tổn thất do bão
phẩm)
(kg/ha/năm #1 – kg/ha/năm  Giảm tổn thất gián tiếp  Tăng độ che phủ của cây
#0)
trồng (tăng nguồn dự trữ các
của khí hậu liên quan đến
 Thu nhập được duy trì (giảm
bon trên mặt đất; diện tích
sạt lở, dịch bệnh
sự biến động hàng năm)
rừng được trồng mới)
 Tăng hiệu quả sử dụng
 Giải pháp can thiệp đóng góp

Giảm xói mòn/mất đất (tăng
nước
vào sử dụng lao động tương  Triển khai dự báo , tư vấn
nguồn dự trữ các bon trong
đương giữa các hộ gia
đất)
nông nghiệp và lịch thời
đình/phân bố thu nhập (ví
 Tăng độ màu mỡ của đất
vụ
dụ: thay đổi thời gian làm
(thể hiện ở việc tăng năng
việc của chồng và vợ tương
suất, lá không bị mất màu)
ứng, thay đổi về thu nhập
 Tăng cường sử dụng biện
của chồng và vợ tương ứng)
pháp sinh học để phòng từ
 Giảm công lao động, tăng
dịch hại
thời gian sử dụng cho các
 Làm đất giảm thiểu (tăng
hoạt động khác tạo ra thu
nguồn dự trữ các bon dưới
nhập) (trong nông trại)
mặt đất, kiểm soát quá trình
 Tăng hiệu quả sử dụng tài
rửa trôi như là một tiêu chí
nguyên, giảm phụ thuộc vào
trong chất lượng đất)
nguyên liệu đầu vào và tăng
 Tăng số lượng cây trồng/rau
tài nguyên kinh tế (giảm chi
màu lâu năm (tăng nguồn dự
phí đầu vào
trữ các bon trên mặt đất)
 Tăng các thực hành quản lý
thức ăn trong chăn nuôi.
Tác động tới cộng đồng
Chức năng môi trường
Lợi ích cảnh quan
 Tăng năng lực thực hiện của  Giảm tổn thất do sạt lở,  Bảo tồn nguồn nước/lưu trữ
nông dân (ví dụ tiếp cận các
xói mòn
nước (giảm lượng tiêu thụ
thông tin thời tiết)
nước)
 Giảm thiệt hại do xâm
nhập mặn/nhiễm mặn
 Hấp thu đa dạng các loại
 Chuyển sang dùng các năng
dinh dưỡng (từng cá nhân có  Giảm tác động của bão
lượng/nhiên liệu không phải
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thể sử dụng các thực phẩm
dinh dưỡng)
 Khởi động phát triển kinh
doanh (tạo thu nhập, số
lượng các dịch vụ kinh
doanh xuất hiện, tạo công ăn
việc làm, số lượng nông dân
bán sản phẩm nông nghiệp
cho các doanh nghiệp, lợi ích
mang lại)
 An toàn thực phẩm (giảm
lượng thức ăn thừa do bị
mốc vv., số lượng các trường
hợp ngộ độc thực phẩm vv.)
 Phát triển các sản phẩm mới
thông minh với khí hậu ra thị
trường

 Điều tiết tiểu khí hậu
 Tăng độ ẩm trong đất

hoá thạch (giảm phát thải
KNK, năng lượng thông
minh)
 Giảm
sử dụng năng
lượng/nhiên liệu hoá thạch
(giảm chi phí năng lượng,
giảm phát thải KNK, năng
lượng thông minh)
 Điều tiết nguồn nước (phục
hồi nguồn nước ngầm, giảm
hạn nặng và lũ lụt nghiêm
trọng)
 Sản xuất nước sạch (PFES)
 Tăng đa dạng sinh học (hệ
thực vật và động vật, vi sinh
vật, và động vật thụ phấn)
 Lồng ghép với chương trình
REDD+
 Lồng ghép với dự án
PES/PFES
 Lồng ghép trong báo cáo
INDC
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PHỤ LỤC 7. Các mẫu bảng biểu xây dựng và phát triển các dự án/thực hành CSA ở Việt
Nam
Bảng 1. Xếp loại ưu tiên các loại hình thời tiết cực đoan được đưa vào xem xét tìm
giải pháp ứng phó
Số
TT

Loại hình thời
tiết cực đoan
thường gặp

Tần suất
Mức độ nghiêm Tổng điểm = tần
xuất hiện (từ
trọng (điểm)
suất X mức độ
năm 2010
nghiệm trọng
1
trở lại đây

Mức độ ưu tiên
trong xem xét
giải pháp ứng
phó2

Thang điểm 1 – 5 cho mức độ nghiêm trọng: thấp nhất=1 – cao nhất = 5
1
Có thể lấy tần suất xuất hiện trung bình của 3 năm trước hoặc tổng của 3 năm. Với các loại hình thời
tiết như nắng nóng, lốc xoáy thì tính tần suất bằng đợt xuất hiện (không tính bắng số cơn)
2
Loại hình thời tiết có tổng điểm cao được xếp thứ tự ưu tiên cao

Bảng 2. Đánh giá các loại hình sản xuất nông nghiệp/sinh kế chủ yếu tại địa phương
Số Loại hình sản
TT xuất/ sinh kế
chính1

Đóng góp
cho thu
nhập của
xã/xóm (Tỷ
lệ so với
tổng thu của
xã)

Mức độ
đảm
bảo
ANLT
tại chỗ2

Khả phát
triển
trong
tương lai
(thị
trường,
đầu tư
v.v.)

Năm trong
định
hướng/quy
hoạch của
huyện/xã

Tổng
điểm

Xếp loại
ưu tiên3

Lúa
Lạc
Chăn nuôi bò
Chăn nuôi
dê
….
Thang điểm 1 – 5 cho mức độ nghiêm trọng: thấp nhất=1 – cao nhất = 5
1 Các loại hình sản xuất/sinh kế trong bảng chỉ là ví dụ, khi làm thực tế có thể sẽ khác
2 Mức độ trực tiếp sản xuất ra lương thực cho địa phương
3Loại hình thời tiết có tổng điểm cao được xếp thứ tự ưu tiên cao
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Bảng 3. Phân tích các loại hình sản xuất chính ảnh hưởng do tác động
của biến đổi khí hậu
Loại hình
SX Nông
nghiệp
(theo ưu
tiên từ
bảng 2)
Lúa
Lạc
Bò
Dê
Gà
Rau màu
Khác

Mức độ thiệt hại do tác động của các hiện tượng thời tiết bất
thường gây ra1
Thiên tai Thiên tai 2
Thiên tai 3 Thiên tai Thiên tai
1
Rét đậm
Hạn hán
4
5
(Lụt)
.....
.......

Tổng
điểm

Xếp
loại
ưu
tiên2

Thang điểm 1 – 5 cho mức độ tác động (tiêu cực đến sinh kế đó): thấp nhất=1 – cao nhất = 5
1 Các loại hình thời tiết bất thuận được đưa vào theo thứ tự ưu tiên được lấy ra từ kết quả ở Bảng 1
2 Loại hình thời tiết có tổng điểm cao được xếp thứ tự ưu tiên cao

Bảng 4. Đánh giá vai trò của các nguồn lực đến phát triển CSA
Loại hình sinh SK1 (Ví dụ: chăn
SK2
SK3
kế1
nuôi dê)
Nguồn lực
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
Nguồn lực tự Có Khu chăn thả
tự nhiên được
nhiên
quy hoạch
Đất đai thuận lợi
tưới tiêu, độ phì
cao
Có các con suối
chảy qua, đủ
nước quanh năm
Nguồn
vật chất

lực Nguồn gỗ sẵn có
để xây dựng
chuồng trại
Hệ thống kho
chứa, sân phơi

Nguồn lực tài Nguồn quỹ tín
dụng NH nông
chính
nghiệp
Vốn vay phụ nữ
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Vốn hỗ trợ từ các
dự án
Nhân lực

Có kinh nghiệm
SX lâu đời của
địa phương
Có đội ngũ cán
bộ kỹ thuật đến
tận thôn
Thú y thôn bản
có chuyên môn
cao
...

Nguồn lực xã Các tổ chức đoàn
phụ nữ/hội ND
hội
đến thôn
Trong
định
hướng PT của
huyện
Trong quy hoạch
CT nông thôn
mới
Tổng điểm
(cho điểm = 0 nếu không có vai trò gì và = 5 vai trò quan trọng)
1
Các sinh kế được chọn theo thứ tự ưu tiên từ kết quả phân tích trong Bảng 1 ở trên (tuy theo từng,
thôn/xã mà có thể chọn số lượng các sinh kế khác nhau nhưng tốt nhất mỗi năm nên chọn khoảng 5 sinh
kế đổ lại để đảm bảo tính khả thi của địa phương và doanh nghiệp.
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Bảng 5. Xếp loại ưu tiên thực hiện các biện pháp can thiệp, cải tiến quy trình kỹ thuật
nhằm UPBĐKH của địa phương (thôn/xã/huyện)
Loại hình sinh Giảm
tác Sử
dụng Mức độ Khả
năng Tổng Mức độ
kế ƯPBĐKH
động
đến Nguồn lực AH bởi nhân
điểm ưu tiên
1
2
nhóm dễ bị tại chỗ
BĐKH
rộng/áp
tổn thương
dụng rộng
rãi
Bò
Dê
Gà
Hành tăm
Lúa
…
Thang điểm 1 – 5 cho ảnh hưởng/tác động: ít ảnh hưởng (tác động) nhất=1 – ảnh hương (tác động) rất
lớnt = 5
1
Đánh giá về khả năng sử dụng nguồn lực tại chỗ bằng cách lấy điểm trung bình từ kết quả đánh giá tác
động của các nguồn lực đến từng sinh kế từ Bảng 4 ở trên
2
Đánh giá về khả năng bị ảnh hưởng bở các điều kiện thời tiết bất thuận đến loại hình sinh kế bằng cách
lấy điểm trung bình từ kết quả đánh giá tác động đến từng loại hình sinh kế ở Bảng 3 ở trên
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Bảng 6: Đề xuất các CSA để phát triển/nhân rộng (nếu có)
Can
/sáng
CSA

thiệp
kiến

Ứng phó
với thiên
tai

Biện pháp đề
xuất
(kỹ
thuật, phương
tiện, thông tin
v.v.)

Yêu cầu về nguồn lực
Tại chỗ

Bên ngoài

Địa điểm triển
khai

Sáng kiến (cải tiến này) được ai giới thiệu (kinh nghiệm từ đâu)? để thuận tiện cho việc thăm quan, học
hỏi sau này
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PHỤ LỤC 8. Cách cho điểm các mô hình CSA và tiêu chí lựa chọn ưu tiên mô hình CSA

TT

1
2
3
4

5

6
7

8

9

10
11

12

13

Name of
CSA\CSA
Pilars
1M5R ở Nam
Định
1P5G ở Ninh
Thuận
1P5G ở Sóc
Trăng
Giống lúa chịu
mặn ở Nam
Định
Chuyển đổi 2
vụ lúa thành 1
vụ lúa-cá ở
Nam Định
3G3T ở Ninh
Thuận
3G3T ở Sóc
Trăng
Tưới tiết kiệm
cho cây trồng
vùng cao ở
Ninh Thuận
Chuyển thuốc lá
sang táo ta và
nuôi cừu ở Ninh
Thuận
Chuyển từ lúa
sang táo ở Ninh
Thuận
Nấm rơm ở Sóc
Trăng
Chuyển lịch
sớm(gieo sớm)
vào vụ Hè ở
Sóc Trăng
Xen canh lúa
tôm ở Sóc
Trăng

Sản xuất
Năng
lực
thích
ứng
(1-5)

Thích ứng

Giảm nhẹ
Tiềm
năng
Hiệu quả
giảm
giảm nhẹ
nhẹ
(1-15)
(1-15)

Tổng
phụ 3
(Max30)

Kế hoạch
chiến lược
của địa
phương
và ngành

Tổng
điểm
(Max30)

10,6

22,5

12,3

82,5

12,0

9,5

21,5

10,1

78,4

26,8

11,6

11,3

22,9

13,1

84,1

4,3

25,4

8,9

9,3

18,1

11,6

74,0

4,3

4,3

24,3

10,1

8,4

18,5

11,0

71,9

4,0

4,0

4,0

23,9

9,3

9,6

18,9

8,1

69,8

4,0

4,5

4,5

4,6

26,5

11,5

10,5

22,0

12,3

81,4

9,0

4,1

4,3

4,1

3,9

25,4

10,1

10,9

21,0

11,3

78,6

15,5

5,8

3,8

3,7

3,8

3,7

20,8

7,0

7,7

14,7

10,3

61,3

8,0

18,6

8,6

3,5

3,8

3,9

3,5

23,3

10,0

10,1

20,1

11,6

73,6

8,1

7,6

20,0

8,1

3,5

4,4

4,3

3,9

24,1

10,9

11,0

21,9

12,3

78,3

4,5

7,3

8,6

20,4

8,9

4,1

3,8

4,1

4,3

25,1

10,0

9,4

19,4

12,3

77,1

4,3

6,9

8,5

19,6

8,3

3,8

4,0

4,3

4,0

24,3

10,3

10,0

20,3

12,1

76,3

Tiết
kiệm
đầu
vào
(1-10)

Thị
trường
cho đầu
ra
(1-10)

Tổng
phụ 1
(max
25)

4,1

8,6

8,0

20,8

3,9

8,0

8,4

4,6

8,0

4,6

Tác động
của cân
bằng giới
(1-5)

Hiệu quả
Môi
trường
(1-5)

Hiệu
quả về
Xã hội
(1-5)

An ninh
lương
thực
(1-5)

9,0

4,4

4,8

4,4

4,5

27,0

11,9

20,3

9,1

4,4

4,6

4,1

4,3

26,5

8,8

21,4

8,9

4,4

4,6

4,5

4,4

6,6

7,6

18,9

9,1

3,4

4,3

4,4

4,0

6,9

7,3

18,1

8,3

3,4

4,1

3,5

8,0

7,4

18,9

8,1

3,8

4,4

8,0

8,3

20,6

8,9

4,8

8,6

7,6

21,0

3,3

4,3

7,8

4,3

6,4

4,3

Khả năng
thích ứng
(1-10)

Tổng
phụ 2
(max
30)
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14

15
16
17
18
19

Hai vụ lúa và
cây trồng vùng
cao ở Sóc Trăng
Đệm lót sinh
học cho gà ở
Nam Định
Đệm lót cho gà
ở Ninh Thuận
Biogas từ nuôi
lợn ở Nam Định
Biogas từ nuôi
lợn ở Ninh
Thuận
Biogas từ nuôi
lợn ở Sóc Trăng

4,4

6,3

8,3

18,9

8,0

3,0

4,1

4,1

3,9

23,1

11,0

10,0

21,0

12,4

75,4

4,1

8,1

7,1

19,4

8,9

4,1

4,8

4,6

3,8

26,1

11,5

11,3

22,8

11,9

80,1

4,1

8,0

7,0

19,1

8,1

4,0

4,5

4,5

3,5

24,6

11,5

11,6

23,1

12,5

79,4

4,9

9,0

8,5

22,4

8,9

4,3

5,0

5,0

3,5

26,6

13,4

12,3

25,6

12,8

87,4

4,5

7,5

8,3

20,3

8,0

4,4

4,9

4,8

3,4

25,4

12,3

13,0

25,3

12,0

82,9

4,8

9,0

8,4

22,1

9,1

4,5

4,8

4,8

3,4

26,5

12,8

12,6

25,4

12,9

86,9
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PHỤ LỤC 9. Các mục tiêu chính trong quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ
tướng Chính phủ
1. Mục tiêu tổng quát:
Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi
trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với BĐKH, đảm bảo
mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của
phát triển, xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh
và bền vững.
2. Các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam:
-

Mục tiêu 1: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi

-

Mục tiêu 2: Xói đói, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát
triển nông nghiệp bền vững

-

Mục tiêu 3: Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phục lợi cho mọi người ở mọi
lứa tuổi

-

Mục tiêu 4: Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ
hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

-

Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

-

Mục tiêu 6: Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho
tất cả mọi người

-

Mục tiêu 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có
khả năng chi trả cho tất cả mọi người

-

Mục tiêu 8: Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục, tạo việc làm đầy đủ,
năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người

-

Mục tiêu 9: Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa
bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới

-

Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng trong xã hội

-

Mục tiêu 11: Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu, đảm bảo môi
trường sống và làm việc an toàn, phân bố hợp lý dân cư và lao động theo vùng

-

Mục tiêu 12: Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững

-

Mục tiêu 13: Ứng phó kịp thời, hiệu quả với BĐKH và thiên tai

-

Mục tiêu 14: Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển
bền vững

-

Mục tiêu 15: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh hộc, phát triển dịch
vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất
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-

Mục tiêu 16: Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự
phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người, xây dựng các thể
chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp

-

Mục tiêu 17: Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát
triển bền vững
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PHỤ LỤC 10. Các tiêu chí cơ bản để xác định một mô hình CSA
Nguồn: CBICS – MARD, 2015.
Bảng 1: Các tiêu chí cơ bản để xác định một mô hình CSA
Mục tiêu của CSA
1. Tăng trương sản xuất,
góp phần đảm bảo ANLT
2. Thích ứng BĐKH

Tiêu chí
- Tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích so với đối chứng (*)
- Tăng hiệu quả kinh tế so với đối chứng (*)
- Tăng tính ổn định (về thu nhập) qua các vụ, các năm so với đối
chứng(*)
- Tăng khả năng phục hồi của cây trồng/vật nuôi sau khi bị tác
động bởi thay đổi thời tiết cực đoan so với đối chứng (*)
- Tăng đa dạng nguồn thu so với đối chứng (*)
- Tăng đa dạng sinh học so với đối chứng (*)
- Có tác động khôi phục tài nguyên thiên nhiên (ví dụ, độ màu
mỡ của đất, giảm xói mòn đất, khôi phục đa dạng sinh học, v.v.)
3. Giảm thiểu BĐKH
- Làm giảm phát thải KNK so với đối chứng (*)
- Tăng khả năng thu hồi/tích lũy các bon so với đối chứng (*)
(*)
: Đối chứng là khi không mô hình, kỹ thuật nào mới được ứng dụng
Bảng 2: Phân tích tính phù hợp của các mô hình CSA với nhu cầu thực tiễn của địa
phương
TT

Tên và mô tả đặc điểm
chính của mô hình

Những luận cứ
cho tính phù hợp
của mô hình với
nhu cầu địa
phương

Những luận cứ về
Đánh giá tổng
tính không phù
quát mô hình phù
hợp với nhu cầu
hợp hay không
địa phương
phù hợp

1
2
3
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Bảng 3. Đánh giá tính phù hợp của các mô hình CSA để người sản xuất ứng dụng được
trong điều kiện của địa phương
TT

Mô hình CSA

Phù hợp
với hạ tầng
cơ sở

(1)

(2)

Phù hợp
với điều
kiện đất
đai, nước
tưới
(3)

Phù hợp
với điều
kiện của
nông hộ

Có chính
sách của địa
phương thúc
đẩy mô hình

Tổng quát
về mức độ
phù hợp

(4)

(5)

(6)

Cột 2, 3, 4: Cho điểm theo thang điểm từ 1 đến 5 như sau:
- Điểm 1: Không phù hợp, rất khó để ứng dụng
- Điểm 2: Có thể ứng dụng với điều kiện cần cải thiện/tăng cường nhiều
- Điểm 3: Phù hợp, có thể ứng dụng, nhưng vẫn cần cải thiện/tăng cường
- Điểm 4: Có điều kiện thuận lợi để ứng dụng, không cần phải cải thiện/tăng cường thêm
- Điểm 5: Rất thuận lợi để ứng dụng
Cột 5: Cho ba loại điểm như sau:
- Điểm 1: Có chính sách cản trở ứng dụng mô hình
- Điểm 3: Không có chính sách cản trở, không có chính sách thúc đẩy mô hình
- Điểm 5: Không có chính sách cản trở, có chính sách thúc đẩy mô hình
Cột 6: Tổng điểm của các cột từ (2) đến (5)
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