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LỜI MỞ ĐẦU
 

Biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn so với dự báo, đang tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất 
nước. Thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng nhiều hơn, gây ra thiệt hại về tài sản và 
ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, tác động nhiều mặt lên các hệ sinh thái tự nhiên. 

Hệ sinh thái có vai trò hết sức quan trọng, cung cấp lương thực, thực phẩm, nguồn nước, điều hòa khí hậu, 
bảo vệ bờ biển, v.v... Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái là sử dụng đa dạng sinh học và dịch 
vụ hệ sinh thái như một phần tổng thể của chiến lược thích ứng giúp cho con người ứng phó hiệu quả hơn 
với biến đổi khí hậu.

Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Nhà nước chủ trương chủ 
động ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó trọng tâm là các biện pháp thích ứng nhằm giảm thiểu các tác 
động bất lợi của biến đổi khí hậu đến con người, kinh tế - xã hội và các hệ sinh thái. 

Trong khuôn khổ hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường thuộc 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên xây dựng Hướng dẫn kỹ 
thuật “Xây dựng và thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái tại Việt 
Nam”. Đây là hướng tiếp cận dựa trên nghiên cứu của nhiều tổ chức quốc tế, thực tiễn ở Việt Nam, tham vấn 
nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, có thử nghiệm ở một số địa phương, có khả năng giúp Việt Nam chủ 
động hơn và ứng phó có hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật này đến các Bộ, ngành, địa phương và 
bạn đọc trong cả nước.

Nguyễn Minh Quang
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT
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KH&ĐT  Kế hoạch và Đầu tư 

M&E  Giám sát và đánh giá

MCA   Phân tích đa tiêu chí

NN&PTNT  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

NTP-RCC Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH

RNM  Rừng ngập mặn

SIDA   Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển 
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TN&MT  Tài nguyên và Môi trường

UNCCD  Công ước của Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa 

UNFCCC  Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu

WB   Ngân hàng Thế giới 

WWF   Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên



Biến đổi khí hậu (Climate change): Thể hiện xu hướng 
thay đổi các thông số trạng thái của khí hậu so với giá 
trị trung bình nhiều năm. Theo IPCC (2001), BĐKH là 
sự thay đổi do các quá trình tự nhiên bên trong hoặc 
bên ngoài, hoặc do các hoạt động của con người gây 
ra thay đổi trong thành phần của khí quyển. Định nghĩa 
này tương đối khác so với định nghĩa của UNFCCC 
nhấn mạnh vào sự thay đổi các hoạt động của con 
người dẫn đến BĐKH. 

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

Khả năng thích ứng (Adaptive Capacity): Mức độ một 
hệ thống có thể điều chỉnh để thích ứng với thay đổi 
khí hậu (bao gồm thay đổi thời tiết và các hiện tượng 
cực đoan) nhằm giảm thiểu các thiệt hại tiềm ẩn hoặc 
để ứng phó với các hậu quả của BĐKH (IPCC, 2001). 

Thiên tai (Hazard): Là những mối nguy hiểm được xác 
định là có ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng hoặc 
các HST. Thiên tai có nguồn gốc từ khí hậu, có khả 
năng gây ra các tác động tiêu cực (như mưa lớn, hạn 
hán, bão), hoặc những thay đổi dài hạn (như nhiệt độ 
và lượng mưa).

Nhạy cảm (Sensitivity): Mức độ mà cộng đồng bị ảnh 
hưởng bởi các cú sốc về khí hậu. Ảnh hưởng có thể 
là trực tiếp (thay đổi năng suất mùa vụ do thay đổi 
nhiệt độ) hoặc gián tiếp (như thiệt hại do sự gia tăng 
về cường độ của lũ lụt do hiện tượng nước biển dâng).

Phân tích đa tiêu chí (Multi Criteria Analysis - MCA): 
MCA là phương pháp đánh giá các giải pháp thay thế 
khác nhau dựa trên một số tiêu chí, và kết hợp các 
đánh giá riêng rẽ vào một đánh giá tổng thể (Dodgson 
JS. và các cộng sự, 2009). Trong MCA, mục tiêu mong 
muốn và các thuộc tính (hoặc các chỉ số tương ứng) 
được xác định cụ thể. Đo lường các chỉ số này thường 
dựa trên một phân tích định lượng (thông qua tính 
điểm, xếp hạng và đánh trọng số) dựa trên các nhóm 
và tiêu chí tác động.

Phân tích kịch bản (Scenario analysis): 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 khứ (Van der Sluijs và các đồng 
nghiệp, 2004).

Phơi nhiễm (Exposure): Mức độ mà quốc gia/khu vực 
trải qua những rủi ro của BĐKH do vị trí địa lý đặc 
thù. Ví dụ, các cộng đồng ven biển dễ bị tiếp xúc với 
mực nước biển dâng và lốc xoáy, trong khi các cộng 
đồng trong khu vực bán khô hạn dễ bị tác động hơn 
do hạn hán.

Rủi ro (Risk): Khả năng xảy ra nguy hiểm tác động xấu 
đến các hệ thống tự nhiên hoặc con người.

Xây dựng và thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam | 7 
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Thích ứng (Adaptation): Việc điều chỉnh trong hệ thống 
tự nhiên hoặc con người để ứng phó với các tác động 
hiện tại hoặc dự kiến do khí hậu nhằm giảm bớt rủi ro 
hoặc tận dụng và hiện thực hóa các lợi ích từ khí hậu 
(IPCC, 2001).

Thích ứng với BĐKH dựa trên HST (Ecosystem-based 
Adaptation - EbA): Theo Công ước về Đa dạng sinh 
học (CBD, 2009)1, thích ứng với BĐKH dựa vào HST 
(EbA) là “sử dụng đa dạng sinh học và dịch vụ HST 
như một phần tổng thể của chiến lược thích ứng giúp 
cho con người ứng phó với những ảnh hưởng tiêu 

cực của BĐKH”. 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.

Tổn thương (Vulnerability): 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).

1 Báo cáo của CBD về Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu, 2009.
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2 Báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu ( IPCC), 2007

3 Báo cáo của Ngân hàng thế giới, Tính tổn thương, Giảm nhẹ rủi ro, và thích ứng với BĐKH, Việt Nam, 2011 

4 Kịch bản Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ TN&MT, 2012
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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1.1. VIỆT NAM VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21, ảnh hưởng 
sâu sắc và làm thay đổi toàn diện đời sống xã hội toàn cầu. Con người đang phải đối diện với nhiều thay đổi 
bất thường và nghiêm trọng từ hệ thống tự nhiên. Những thay đổi này đã và đang đe dọa cuộc sống hàng 
ngày của cộng đồng trên toàn thế giới và có nguy cơ đẩy con người vào tình trạng đói nghèo. Các nhóm người 
nghèo trên thế giới được đánh giá là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước các tác động của BĐKH. Do đó, 
thích ứng với BĐKH được nhìn nhận là một ưu tiên trong phát triển bền vững của toàn nhân loại. 

Theo báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về BĐKH (IPCC, 2007), Việt Nam được đánh giá là một trong các 
quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ BĐKH. Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam được dự báo là 
một trong ba đồng bằng dễ bị tổn thương nhất theo dự báo về nước biển dâng2. BĐKH làm gia tăng cường độ 
và tần suất thiên tai, đặc biệt là bão, lũ và hạn hán. 

Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài 3.260km, với vị trí địa lý, địa hình và khí hậu đa dạng, Việt Nam 
được đánh giá nằm trong những nước sẽ dễ bị tác động do các hiện tượng thời tiết cực đoan và đặc biệt nhạy 
cảm trước hiện tượng nước biển dâng và bão/áp thấp nhiệt đới trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương3. Các 
khu vực đồng bằng thấp dễ bị ảnh hưởng do bão, lũ lụt, nước biển dâng và triều cường. Lũ quét và các hiện 
tượng mưa cực đoan là những mối đe dọa lớn tới các khu vực miền núi. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (2012)4, nếu mực nước biển dâng 1m, sẽ có khoảng 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, 
trên 10% diện tích vùng đồng bằng sông Hồng có nguy cơ bị ngập. Gần 35% dân số thuộc các tỉnh vùng đồng 
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5Báo cáo Biến đổi khí hậu ở Việt Nam, VARCC, ISPONRE & UNEP, 2009
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bằng sông Cửu Long và trên 9% dân số vùng đồng bằng sông Hồng bị ảnh hưởng trực tiếp. Tổn thất đối với 
GDP cả nước vào khoảng 10%. Nếu nước biển dâng 3m sẽ có khoảng 25% dân số cả nước bị ảnh hưởng 
trực tiếp và tổn thất đối với GDP lên tới 25%.

Hậu quả của BĐKH đối với Việt Nam là nghiêm trọng, đe dọa đến các mục tiêu về xóa đói giảm nghèo và quá 
trình thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ cũng như sự phát triển bền vững đất nước. Các lĩnh vực dễ bị tổn 
thương và chịu sự tác động mạnh mẽ nhất của BĐKH là tài nguyên nước, nông nghiệp, ngư nghiệp, công 
nghiệp, xây dựng, giao thông, nhà ở và cơ sở hạ tầng. BĐKH có tác động mạnh đến các kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội quốc gia, đến an ninh lương thực, năng lượng, giáo dục và sức khỏe cộng đồng5.

1.2.  CƠ SỞ THỰC HIỆN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO HỆ SINH THÁI Ở VIỆT NAM

1.2.1.  Chính sách, chiến lược về ứng phó với BĐKH ở Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại BĐKH. Việt Nam ký Công ước 
khung của Liên Hợp Quốc về BĐKH (UNFCCC) vào năm 1992 và phê chuẩn vào năm 1994, ký Nghị định thư 
Kyoto năm 1998 và phê chuẩn vào năm 2002. Đồng thời, Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc 
về Chống sa mạc hóa (UNCCD) vào năm 1998 và năm 2011, Việt Nam đã ký Khung hành động Hyogo về 
Giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2005-2015.

Nhằm ứng phó với các tác động của BĐKH, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan 
trọng như Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH; Chiến lược quốc gia về BĐKH; Chiến lược quốc 
gia về tăng trưởng xanh; Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020. Đồng thời, 
các giải pháp ứng phó với BĐKH đã được xác định trong các ngành/lĩnh vực như lâm nghiệp, nông nghiệp, tài 
nguyên nước, thiên tai, v..v. Đặc biệt, Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa 
XI thông qua vào tháng 6 năm 2013. 

Chiến lược quốc gia về BĐKH thể hiện cam kết mạnh mẽ và định hướng chiến lược của Chính phủ Việt Nam 
trong vấn đề ứng phó với BĐKH. Mục tiêu chung của Chiến lược là tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH 
của con người và các hệ thống tự nhiên, phát triển nền kinh tế các-bon thấp nhằm bảo vệ và nâng cao chất 
lượng cuộc sống, đảm bảo an ninh và phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh BĐKH toàn cầu và tích cực 
cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012-2015 đã xác định được các nhiệm vụ chủ 
yếu để ứng phó với BĐKH nhằm từng bước hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về BĐKH, tăng cường nhận 
thức và năng lực thích ứng với BĐKH, định hướng giảm phát thải khí nhà kính, xây dựng nền kinh tế các-bon 
thấp, tích cực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất. 

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã xác định tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu 
vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp 
thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 
đã xác định các mục tiêu dài hạn để ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong thời gian 
tới. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, về cơ bản nước ta chủ động thích ứng với BĐKH, phòng tránh thiên tai, 
giảm phát thải khí nhà kính; có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, 
hiệu quả và bền vững, kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm đảm bảo 
chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. 



6Báo cáo của CBD về Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu, 2009.

7Các nguyên tắc về quản lý hệ sinh thái, Capin và đồng nghiệp, 2009.

8 Dịch vụ hệ sinh thái và chính sách, Piran và các đồng nghiệp, 2009.
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Những văn bản, chính sách quan trọng này thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Đảng và Chính phủ trong cuộc 
chiến chống lại BĐKH, bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Vai trò của HST, quản lý bền vững tài nguyên 
thiên nhiên để duy trì các lợi ích cũng như tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng ngày càng được ghi 
nhận. Nghị quyết số 24-NQ/TW, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Chiến lược quốc gia về BĐKH đều 
nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì và phục hồi các HST trong ứng phó BĐKH tại Việt Nam.

1.2.2.  Thích ứng với BĐKH dựa vào HST tại Việt Nam

Theo Công ước về Đa dạng sinh học (CBD, 2009)6, thích ứng với BĐKH dựa vào HST (EbA) là “sử dụng đa 
dạng sinh học và dịch vụ HST như một phần tổng thể của chiến lược thích ứng giúp cho con người ứng phó 
với những ảnh hưởng tiêu cực của BĐKH”. 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 (Chapin và cộng sự, 20097 và Piran và cộng sự, 20098). 

Các HST chính của Việt Nam bao gồm các HST trên cạn (HST rừng), các HST đất ngập nước và các HST 
biển. Hệ sinh thái rừng có đa dạng loài cao nhất, là nơi cư trú của nhiều loài động vật, thực vật hoang dã và 
vi sinh vật có giá trị kinh tế và khoa học. Việt Nam có 30 kiểu đất ngập nước tự nhiên, thuộc 2 nhóm đất ngập 
nước (ĐNN): ĐNN nội địa (19 kiểu), ĐNN ven biển (11 kiểu) và 9 kiểu ĐNN nhân tạo, trong đó hai vùng là đồng 
bằng sông Cửu Long và châu thổ sông Hồng có diện tích ĐNN lớn nhất. Với bờ biển dài hơn 3.260km cùng 
với vùng biển rộng gấp hơn 3 lần diện tích lãnh thổ đất liền và hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, các HST biển Việt 
Nam là cơ sở duy trì trữ lượng cá biển trên 5,3 triệu tấn và hàng năm có thể đáp ứng khoảng 47% nhu cầu 
protein của người dân. Do vậy, các giải pháp thích ứng với BĐKH dựa vào HST tự nhiên được xem là phù hợp 
với bối cảnh kinh tế - xã hội và văn hóa truyền thống của Việt Nam. Các mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển 
kinh tế bền vững, xóa đói giảm nghèo và bảo tồn đa dạng sinh học có sự phụ thuộc rất lớn vào các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên của đất nước.

Hiện nay, các giải pháp về xây dựng các công trình “cứng” (xây dựng đê điều, nhà ở, đường xá, v..v.) thường 
được lựa chọn nhiều hơn so với các giải pháp về phục hồi và phát triển các HST để ứng phó với BĐKH do 
các giải pháp công trình này đem lại hiệu quả tức thời và dễ đo lường. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, 
đã có nhiều bằng chứng cho thấy hiệu quả lâu dài về chi phí đầu tư và khả năng triển khai thực tế của các giải 
pháp thích ứng với BĐKH dựa vào HST, đặc biệt rất phù hợp với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, 
nơi có phần lớn dân cư sinh sống phụ thuộc vào các dịch vụ mà HST tự nhiên mang lại. Thực hiện các giải 
pháp EbA sẽ giúp tăng cường khả năng thích ứng của người dân, đặc biệt những cộng đồng sinh sống phụ 

Hình 1. Các chính sách, chiến lược ứng phó với BĐKH, quản lý rủi ro thiên tai và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam
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thuộc vào khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Những kết quả rất khả quan từ việc thực hiện các giải 
pháp EbA đang thu hút sự được quan tâm của các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam và các đối tác phát 
triển như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc 
tế Thụy Điển (SIDA), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ).

1.3. SỰ CẦN THIẾT CỦA HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP EbA

Các tài liệu về phương pháp, công cụ phân tích và đánh giá tổn thương do BĐKH, hướng dẫn lồng ghép thích 
ứng với BĐKH trong quá trình lập kế hoạch đã được nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế xây dựng 
và chia sẻ (các nguyên tắc, tài liệu và công cụ hướng dẫn). Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có tài liệu hướng dẫn chi 
tiết về EbA ở Việt Nam. EbA hiện vẫn là khái niệm tương đối mới trong thích ứng với BĐKH. Do vậy, việc xây 
dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng và thực hiện các giải pháp EbA dựa trên các nghiên cứu thử 
nghiệm sẽ hỗ trợ việc triển khai các giải pháp này một cách khoa học và phù hợp với bối cảnh địa phương.

EbA là khái niệm mới dựa trên nguyên tắc: a) các HST khỏe mạnh có khả năng chống chịu và phục hồi cao 
hơn với các tác động và giảm mức độ tổn thương của cộng đồng sống phụ thuộc vào các dịch vụ HST và b) 
HST cung cấp các dịch vụ có thể hỗ trợ trong việc thích ứng với các cú “sốc”, biến động và thay đổi của khí hậu 
(Nathalie và cộng sự, 2011)9. Việc thực hiện EbA có thể tạo ra các lợi ích về xã hội, kinh tế và văn hóa, đóng 
góp vào bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng và dựa trên những kiến thức bản địa của cộng đồng địa phương. 
Các biện pháp EbA có thể thực hiện đơn lẻ hoặc là một phần của chiến lược thích ứng tổng thể.

Mặc dù một số mô hình EbA đã và đang được triển khai ở các địa phương ven biển Việt Nam nhưng các mô 
hình này mới ở quy mô nhỏ. Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng và thực hiện các giải pháp EbA sẽ hỗ trợ trong 
việc nâng cao nhận thức và năng lực để thực thi các giải pháp EbA, thúc đẩy việc triển khai và nhân rộng các 
mô hình này nhằm chứng minh tính hiệu quả và bền vững của các giải pháp EbA. 

Hướng dẫn kỹ thuật là kết quả của một số nghiên cứu về kinh nghiệm thực tế triển khai các mô hình EbA của 
Việt Nam và tổng hợp các tài liệu liên quan đến EbA trên thế giới.

9 Tiếp cận hệ sinh thái trong thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, Nathalie và các đồng nghiệp, 2011.
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CHƯƠNG 2. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ 
THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP EbA Ở VIỆT NAM
Hướng dẫn kỹ thuật này mô tả chi tiết quá trình xây dựng và thực hiện các giải pháp EbA, kèm theo một số 
phương pháp, công cụ phù hợp có thể áp dụng thực hiện trong toàn bộ quá trình. 

Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này, người sử dụng có thể điều chỉnh nội dung các bước thực hiện để 
phù hợp với bối cảnh thực tế của địa phương và năng lực của đơn vị. 

2.1. MỤC TIÊU

- Cung cấp hướng dẫn cụ thể để thực hiện đánh giá tác động của BĐKH và phát triển kinh tế, xã hội 
đến hệ thống sinh thái-xã hội;

- Hỗ trợ các nhà hoạch định và thực thi chính sách, các tổ chức, cá nhân xây dựng và lựa chọn các 
giải pháp EbA phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và tự nhiên của khu vực cụ thể nhằm gia tăng khả 
năng chống chịu và phục hồi của các HST trong điều kiện BĐKH;

- Giới thiệu các công cụ và phương pháp đánh giá có thể áp dụng trong quá trình xây dựng và thực 
hiện các giải pháp EbA.

2.2. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

- Các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương chủ trì xây dựng các chiến lược quy hoạch, kế hoạch 
quốc gia, kế hoạch ngành/lĩnh vực liên quan đến ứng phó với BĐKH bao gồm Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT, 
Bộ NT&PTNT;

- Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, chủ trì xây dựng và triển khai các quy hoạch cấp tỉnh, bao gồm 
Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT;

- Các tổ chức quốc tế về bảo tồn và phát triển;

- Các Viện nghiên cứu, trường đại học.

2.3. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG 
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO HỆ SINH THÁI

Quá trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các giải pháp EbA được chia thành 03 giai đoạn chính như sau: 

- Giai đoạn 1: Xác định mục tiêu thích ứng, đánh giá tổng hợp tính dễ bị tổn thương của hệ thống sinh 
thái-xã hội của khu vực triển khai;

- Giai đoạn 2: Phân tích và xác định mức độ ưu tiên của các giải pháp EbA; 

- Giai đoạn 3: Thực hiện, giám sát và đánh giá hiệu quả các giải pháp EbA. 
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2.3.1. Giai đoạn 1: Xác định mục tiêu thích ứng, đánh giá tổng hợp tính dễ bị tổn thương của hệ thống 
sinh thái-xã hội tại khu vực triển khai

Đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình xây dựng và thực hiện các giải pháp EbA. Giai đoạn này sẽ tập 
trung vào việc đánh giá tính dễ bị tổn thương của hệ thống sinh thái - xã hội do tác động của các yếu tố khí 
hậu và các hoạt động phát triển, tìm hiểu vai trò của các HST trong giảm thiểu tính dễ tổn thương, hoặc tăng 
cường khả năng thích ứng của hệ thống sinh thái - xã hội.

Các bước thực hiện Kết quả mong đợi Công cụ và phương pháp thực hiện

1. Xác định mục tiêu thích ứng. Thích ứng với BĐKH dựa vào HST là 
mục tiêu thích ứng tại khu vực lựa chọn. 

Tham vấn các bên liên quan (Phương pháp 2).

2. Tổng quan khu vực lựa chọn: 
điều kiện kinh tế-xã hội, nhân 
khẩu học, các loại hình/nguồn 
sinh kế chính và sự phụ thuộc 
vào các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên của khu vực lựa chọn.

i) Xác định điều kiện kinh tế - xã hội của 
khu vực được lựa chọn;

ii) Xác định các dịch vụ HST quan trọng;

iii) Xác định các nhóm hưởng lợi trực tiếp 
từ các dịch vụ HST. 

Tài liệu thứ cấp (Phương pháp 1).

Thảo luận với các nhóm đối tượng mục tiêu 
(Phương pháp 3).

Lịch mùa vụ/sản xuất của địa phương (Công cụ 
3.1). 

Bản đồ tài nguyên (Công cụ 3.3). 

3. Xác định các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên và các lợi ích hay dịch 
vụ HST tại khu vực nghiên cứu.

Bản đồ HST và dịch vụ HST được xây 
dựng với sự tham gia của nhóm cộng 
đồng tại khu vực nghiên cứu. 

Tham vấn chuyên gia (Phương pháp 5). 

Thảo luận với các nhóm đối tượng mục tiêu 
(Phương pháp 3).

Bản đồ tài nguyên (Công cụ 3.3).

4. Xác định các mối đe dọa hiện 
tại do sự thay đổi khí hậu tới 
các nhóm đối tượng tại khu vực 
nghiên cứu.

i) Bản đồ thiên tai; 

ii) Lịch mùa vụ/sản xuất và các thay đổi 
về lịch mùa vụ/sản xuất do yếu tố khí 
hậu; 

iii) Lịch sử thiên tai; 

iv) Danh sách các giải pháp ứng phó hiện 
tại với tác động do sự thay đổi khí hậu. 

Thảo luận với các nhóm đối tượng mục tiêu 
(Phương pháp 3).

Lịch mùa vụ (Công cụ 3.1).

Lịch sử thiên tai (Công cụ 3.2).

Bản đồ thiên tai (Công cụ 3.3).

5. Xác định và đánh giá các mối 
đe dọa tiềm tàng cũng như các 
cơ hội của phát triển kinh tế, xã 
hội tới các nhóm đối tượng chính.

i) Các dự báo tác động từ kịch bản BĐKH 
tới các nhóm đối tượng chính;

ii) Các tác động của các mục tiêu trong 
kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tới các 
nhóm đối tượng chính.

Phân tích các chính sách phát triển quan trọng 
tại khu vực nghiên cứu (Phương pháp 1). 

Thảo luận với các nhóm đối tượng mục tiêu 
(Phương pháp 3).

6. Phân tích các mối đe dọa 
do các thay đổi về khí hậu và 
phát triển kinh tế-xã hội tới tài 
nguyên thiên nhiên quan trọng 
cũng như các dịch vụ từ các 
HST.

i) Các tác động do các thay đổi về khí 
hậu tới các HST và dịch vụ HST; 

ii) Các tác động do phát triển kinh tế-xã 
hội tới các HST và dịch vụ HST.

Tài liệu thứ cấp (Phương pháp 1). 

Thảo luận với các nhóm đối tượng mục tiêu 
(Phương pháp 3).

Tham vấn chuyên gia (Phương pháp 5).

Bảng 1. Mục tiêu, kết quả và phương pháp triển khai các bước của Giai đoạn 1
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Các bước thực hiện Kết quả mong đợi Công cụ và phương pháp thực hiện

7. Xây dựng các kịch bản và xác 
định tổn thương tới các nhóm đối 
tượng chính theo các kịch bản 
khác nhau.

i) Các rủi ro và tổn thương đến các nhóm 
đối tượng chính được xác định; 

ii) Các kịch bản tương lai được xây dựng.

Tham vấn chuyên gia (Phương pháp 5)

Xây dựng kịch bản tương lai (Phương pháp 4).

Phân tích các kịch bản (Công cụ 4.1 và 4.2).

8. Đánh giá, phân tích các thay 
đổi về mức độ phụ thuộc của các 
ngành/lĩnh vực (vào các dịch vụ 
HST theo các kịch bản).

Bảng xếp hạng đánh giá rủi ro và mức 
độ tổn thương của các ngành/lĩnh vực 
được xây dựng.

Thảo luận với các nhóm đối tượng mục tiêu 
(xem thêm Phương pháp 3).

Tham vấn chuyên gia (xem thêm Phương 
pháp 5).

9. Đánh giá, xếp hạng mức độ 
tổn thương của các khu vực, 
ngành/lĩnh vực và cộng đồng 
địa phương theo các kịch bản).

Ma trận tổn thương được xây dựng. Thảo luận với các nhóm đối tượng mục tiêu 
(Phương pháp 3).

Tham vấn chuyên gia (Phương pháp 5).

Xây dựng ma trận tổn thương (Phương pháp 6).

Các hoạt động cần thực hiện trong giai đoạn này: 

• Xác định các mục tiêu thích ứng với BĐKH, đảm bảo sự phù hợp, hỗ trợ trong việc đạt được mục tiêu 
phát triển bền vững của khu vực lựa chọn và mục tiêu chung của quốc gia;

• Xác định các bên liên quan và các nhóm đối tượng mục tiêu tham gia vào quá trình thực hiện đánh 
giá tổn thương;

• Thu thập và tham khảo các thông tin về BĐKH, báo cáo đánh giá các tác động của BĐKH tại khu vực 
lựa chọn, các tài liệu, văn bản chính sách có liên quan;

• Xác định các khu vực, ngành/lĩnh vực và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước tác động của BĐKH;

• Xác định nguồn nhân lực cần thiết để triển khai đánh giá tổng hợp tính dễ bị tổn thương tại khu vực 
lựa chọn; 

• Xác định các HST và dịch vụ HST quan trọng;

• Xác định mối liên kết giữa hệ thống kinh tế - xã hội và các dịch vụ HST;

• Xác định các mối đe dọa từ BĐKH và các hoạt động phát triển quan trọng đối với từng nhóm đối tượng 
(cộng đồng, ngành/lĩnh vực, khu vực, HST);

• Đánh giá và phân tích các kịch bản về BĐKH, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mức độ phụ 
thuộc của ngành/lĩnh vực vào các dịch vụ HST theo các kịch bản; 

• Đánh giá mức độ tổn thương đối với từng nhóm đối tượng/ngành/lĩnh vực và sự thay đổi các dịch vụ 
HST theo các kịch bản.
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Các công cụ và phương pháp thực hiện bao gồm: 

Phương pháp 1: Thu thập và phân tích tài liệu thứ cấp

Mô tả: Các tài liệu thứ cấp bao gồm các nghiên cứu, báo cáo chính thống của quốc gia hay các nghiên cứu 
quốc tế, quốc gia về BĐKH, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống sinh thái - xã hội, v..v tại khu vực được lựa chọn 
nghiên cứu. Ngoài ra, cần thu thập các số liệu liên quan đến kinh tế - xã hội, dân số của khu vực lựa chọn.

Phạm vi ứng dụng: Quốc gia/vùng/tỉnh.

Phương pháp 2: Tham vấn các bên liên quan

Mô tả: Quá trình tham vấn các bên liên quan trước hết phải xác định được các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng 
hay hưởng lợi từ nghiên cứu này. Các nhóm đối tượng này cần tham gia ngay từ giai đoạn đầu trong việc xác 
định mục tiêu thích ứng. Các bên liên quan có thể bao gồm các nhóm đối tượng sau: 

a) Các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp trung ương và cơ quan chuyên môn cấp địa phương (ví dụ: Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện);

b) Các chuyên gia về BĐKH, tài nguyên thiên nhiên, nông, lâm, ngư nghiệp, kinh tế môi trường, v..v;

c) Các cơ quan, tổ chức phi chính phủ;

d) Đại diện các nhóm cộng đồng tại khu vực nghiên cứu.

Phạm vi ứng dụng: Quốc gia/vùng/tỉnh/huyện/xã/thôn, bản.

Phương pháp 3: Thảo luận với các nhóm đối tượng mục tiêu

Mô tả: Nhóm đối tượng mục tiêu nên gồm từ 6 đến 10 người tương đồng về khu vực sinh sống, các hoạt động 
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sản xuất, sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, v..v, để đảm bảo sự đồng nhất về nhận thức và có mối quan 
tâm chung trong quá trình thảo luận. 

Bảng câu hỏi cần được chuẩn bị cụ thể trước khi thảo luận với các nhóm đối tượng mục tiêu. Thời gian mỗi 
cuộc thảo luận không nên quá 2 tiếng. Nội dung câu hỏi dành cho các nhóm có thể giống nhau. Tuy nhiên, cần 
lưu ý đến ngôn ngữ sử dụng để đảm bảo phù hợp với sự hiểu biết của các nhóm.

Thảo luận với các nhóm đối tượng mục tiêu là một trong những công cụ quan trọng trong phương pháp đánh 
giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA). Các công cụ phổ biến khác trong phương pháp PRA này bao gồm 
lịch mùa vụ, lịch sử các sự kiện thiên tai, bản đồ phân bố dân cư, v..v.

Phạm vi ứng dụng: Tỉnh/huyện/xã/thôn, bản.

Công cụ 3.1: Lịch mùa vụ

Mô tả: Mục đích của xây dựng lịch mùa vụ nhằm xác định thời gian diễn ra của mùa vụ như: a) Các mùa trong 
năm (ví dụ các tháng mùa hè, mùa mưa, v.v.); b) Thời điểm diễn ra các hoạt động sản xuất cụ thể (có khai 
thác, sử dụng các tài nguyên thiên nhiên); c) Thời điểm xảy ra các loại hình thiên tai. 

Các nhóm cộng đồng mục tiêu là những người xác định và xây dựng lên lịch mùa vụ ở các giai đoạn khác 
nhau, thể hiện những thay đổi sinh kế theo thời gian, thời điểm thường xuất hiện dịch bệnh, cũng như các thay 
đổi quan trọng ảnh hưởng tới sinh hoạt và sản xuất của các nhóm cộng đồng, v.v.

Phạm vi ứng dụng: Tỉnh/huyện/xã.

Ví dụ:

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

Thời tiết và khí hậu

Mùa nắng

Mùa mưa

Bão, bão nhiệt đới

Thủy triều dâng cao

Mùa khô kéo dài

Hạn hán

Đánh bắt và nuôi 
trồng thủy sản

Canh tác nghêu, sò huyết

Đánh bắt tôm, cua, cá sông

Nuôi tôm thâm canh

Nuôi tôm quảng canh

Đánh bắt xa bờ

Nông nghiệp

Trồng dưa hấu

Trồng sắn

Trồng đậu

Trồng xoài

Trồng ngô

Trồng lúa

Trồng rau màu

Bảng 2. Lịch mùa vụ gắn với thời tiết ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
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Thời gian Loại hình thiên tai Cường độ

Tháng 11, năm 1997 Cơn bão Linda (số 5) Rất nghiêm trọng

Tháng 12, năm 2006 Cơn bão Durian (số 7) Gió to, mưa lớn, lốc xoáy, thiệt hại nghiêm trọng

Tháng 5, năm 2007 Lốc xoáy Nhiều nhà bị tốc mái

Năm 2010 Triều cường dâng cao Ảnh hưởng nặng tới nuôi trồng thủy sản và rau màu

Năm 2009 - 2010 Chưa rõ Hiện tượng nghêu, sò chết hàng loạt

Bảng 3. Thống kê các thiên tai đã xảy ra trước đây và mức độ ảnh hưởng tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Công cụ 3.2: Lịch sử thiên tai

Mô tả: Phân tích xu hướng lịch sử các hiện tượng thiên tai giúp đánh giá được mức độ ảnh hưởng và tần suất 
xuất hiện của các thiên tai qua các thời kỳ (10-20-30 năm, tùy thuộc số liệu có sẵn).

Phạm vi ứng dụng: Tỉnh/huyện/xã.

Ví dụ:

Hình 2. Bản đồ lịch sử thiên tai tại 3 huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại tỉnh Bến Tre

Ba Tri
Thạnh Phú
Bình Đại

Ba Tri
Thạnh Phú
Bình Đại

Ba Tri
Thạnh Phú
Bình Đại

Ba Tri
Thạnh Phú
Bình Đại

Ba Tri
Thạnh Phú
Bình Đại

Ba Tri
Thạnh Phú

Bình Đại

1992 1994 1997 1998 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bão
số 5

Bão
số 6

Bão
sớm

nhiều

Triều
cường

Triều
cường

Xâm
nhập mặn

Xâm
nhập
mặn

Lốc xoáy (hàng năm)
Lốc

xoáy
Lốc

xoáy
Lốc

xoáy

Nắng
hạn

Hạn hán
(T9-T5)

Nắng hạn

Mưa
trái mùa

Mưa trái mùa
Nắng nóng
Độ mặn cao

Mưa

BẢN ĐỒ LỊCH SỬ THIÊN TAI TẠI BA HUYỆN BA TRI, THẠNH PHÚ VÀ BÌNH ĐẠI
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Hình 3. Vị trí các nơi xảy ra thiên tai trong quá khứ tại xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Công cụ 3.3: Xây dựng bản đồ phân bố HST, dịch vụ HST và thiên tai

Mô tả: Các bản đồ này được xây dựng với sự tham gia trực tiếp của cộng đồng địa phương. Việc xây dựng 
các bản đồ có thể hỗ trợ trong việc xác định a) các HST quan trọng, các dịch vụ HST và phân bố của các dịch 
vụ này; b) bản đồ các loại hình thiên tai (số lượng cũng như các khu vực dễ bị tác động); c) phân bố dân số 
và các loại hình sản xuất, sinh kế.

Phạm vi ứng dụng: Tỉnh/huyện/xã.

Ví dụ:
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Phương pháp 4: Xây dựng và phân tích kịch bản tương lai

 Mô tả: Các kịch bản tương lai được xây dựng dựa trên các mục tiêu, kết quả mong đợi, kế hoạch, quy hoạch 
và các giả định về sự thay đổi trong tương lai (bao gồm kịch bản BĐKH) nhằm so sánh và phân tích sự thay 
đổi của các HST, các dịch vụ HST và các tác động tích cực và tiêu cực của các kịch bản tương lai đến cộng 
đồng và các HST tự nhiên. Các kịch bản được xây dựng với sự tham gia của các bên liên quan (các tiêu chí 
hay giả định đưa ra có thể là mức độ phát triển cơ sở hạ tầng, chỉ tiêu về độ che phủ rừng, chỉ tiêu về phát 
triển kinh tế, xã hội, v.v.). Những tiêu chí này dựa trên các kế hoạch, quy hoạch tại địa phương, hoặc cũng có 
thể là các giả định về các kết quả mong đợi được các bên liên quan thống nhất.

Xây dựng các kịch bản tương lai có thể được thực hiện thông qua các mô hình phân tích không gian hay dựa 
trên kết quả tham vấn với các chuyên gia và các bên liên quan.

Phạm vi ứng dụng: Khu vực/tỉnh/ngành/huyện.

Công cụ 4.1. Xác định và xây dựng kịch bản tương lai thông qua tham vấn với các chuyên gia và các bên liên quan

Mô tả: Xác định và xây dựng các kịch bản phát triển tương lai dựa trên các chiến lược, quy hoạch, sự mong 
đợi của các bên liên quan và dự báo về các thay đổi trong tương lai, bao gồm cả BĐKH.

Phạm vi ứng dụng: Tỉnh/ngành/huyện.

Ví dụ: Nghiên cứu thử nghiệm tại tỉnh Bến Tre.

Hình 4. Các loại tài nguyên thiên nhiên, HST gắn với sinh kế của người dân
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Ba kịch bản tương lai khác nhau được xây dựng cho tỉnh Bến Tre, căn cứ vào các quy hoạch, kế hoạch của 
địa phương và tham vấn chuyên gia.

Kịch bản 1: Phát triển bình thường

Giả định: Tốc độ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh vẫn giữ nguyên như các năm trước đây; quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 của tỉnh được triển khai trên thực tế; mực nước biển dâng năm 2020 là 12cm (theo Kịch 
bản BĐKH và nước biển dâng của Bộ TN&MT cho Việt Nam năm 2012)

Kịch bản 2: Phát triển nhanh 

Giả định: Diện tích đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản sẽ tăng lên và mức độ thâm canh cũng cao hơn 
theo kế hoạch của ngành NN&PTNT; các khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng được xây dựng và đưa vào hoạt 
động theo kế hoạch của ngành Công nghiệp; mực nước biển dâng năm 2020 là 12cm (theo kịch bản BĐKH 
và nước biển dâng của Bộ TN&MT cho Việt Nam năm 2012).

Kịch bản 3: Bảo tồn đa dạng sinh học 

Giả định: Một số khu bảo tồn mới được thành lập; toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp được che phủ bởi rừng 
ngập mặn; chế độ thủy văn tự nhiên ở các khu rừng được phục hồi; mực nước biển dâng năm 2020 là 12cm 
(theo kịch bản BĐKH và nước biển dâng của Bộ TN&MT cho Việt Nam năm 2012).

Hình 5. Các kịch bản tương lai được thể hiện trên bản đồ sử dụng đất

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG
ĐẤT/ LỚP PHỦ

 

KỊCH BẢN BẢO TỒN ĐDSH

KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN NHANH

KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN BÌNH THƯỜNG
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Công cụ 4.2: Phân tích kịch bản tương lai thông qua sử dụng các công cụ mô hình hóa, phân tích không gian 
– mô hình InVEST

Mô tả: Đánh giá, lượng giá các dịch vụ HST và thay đổi các dịch vụ HST theo các kịch bản phát triển trong tương 
lai thông qua các phần mềm lượng giá như InVEST, mô hình biến động sử dụng đất, mô hình thủy văn, thủy lực, v.v. 
Dữ liệu từ các kịch bản BĐKH và nước biển dâng sẽ được sử dụng là các tham số đầu vào bắt buộc trong mô hình.

Phạm vi ứng dụng: Quốc gia/tỉnh/huyện.

Phần mềm InVEST được thiết kế để hỗ trợ quá trình ra quyết định về quản lý tài nguyên thiên nhiên. Các nhà 
ra quyết định, từ Chính phủ và phi chính phủ đến các doanh nghiệp, khi đưa ra các quyết định liên quan đến 
quản lý tài nguyên (đất, nước) cho các mục đích và đối tượng sử dụng khác nhau sẽ phải dựa trên những đánh 
giá về sự đồng vận/đánh đổi giữa các mục đích sử dụng. Phần mềm InVEST với nhiều chức năng được thiết 
kế dưới dạng các modul khác nhau là một công cụ hiệu quả để đánh giá/phân tích đánh đổi này.

Phần mềm InVEST bao gồm các mô hình toán để đánh giá, xác định và lượng giá các lợi ích mà các HST 
(biển, lục địa, sông suối) cung cấp, cụ thể là:

• Năng lượng sóng;
• Tính tổn thương ven biển;
• Khả năng bảo vệ bờ biển;
• Nuôi cá biển (cá hồi);
• Chất lượng thẩm mỹ/mỹ quan;
• Đánh bắt hải sản và giải trí;
• Đánh giá rủi ro sinh cảnh;
• Chất lượng và sự khan hiếm của các sinh cảnh;
• Khả năng sản xuất thủy điện của các lưu vực, hồ chứa; 
• Làm sạch nước - lưu giữ các chất dinh dưỡng;
• Lưu giữ trầm tích;
• Quản lý sản lượng khai thác gỗ;
• Thụ phấn.

Ví dụ: Sử dụng phần mềm InVEST để đánh giá sự thay đổi của các dịch vụ HST dưới các kịch bản khác nhau của 
tỉnh Bến Tre.

1. Mức độ tổn thương ven biển

Nhìn chung, tất cả các kịch bản đều cho thấy vùng ven biển huyện Bình Đại (dải rừng ngập mặn ít và mỏng) có 
mức độ tổn thương cao hơn các huyện Ba Tri và Thạnh Phú (dải rừng ngập mặn dày và nhiều) do ảnh hưởng 
của mực nước biển dâng và sóng do bão. Khu vực cửa sông có rừng ngập mặn và đê sông/biển (cửa sông 
Ba Tri) có khả năng chống chịu và phục hồi tốt hơn các vùng cửa sông không có rừng hoặc không có đê sông/
biển. Đồng thời, ở kịch bản phát triển nhanh, cộng đồng dân cư bị tổn thương nhiều hơn do tác động của thời 
tiết cực đoan so với các kịch bản phát triển bình thường và kịch bản bảo tồn. 



Hình 6. Mức độ tổn thương ở dải ven biển tỉnh Bến Tre theo các kịch bản
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Hình 8. Lượng các-bon lưu trữ của Bến Tre hiện tại và biến đổi lượng các-bon lưu trữ theo các kịch bản khác nhau
trong tương lai

2. Bảo vệ bờ biển:

Kết quả tính toán sử dụng phần mềm InVest cho thấy vai trò của RNM trong việc giảm độ cao sóng và năng 
lượng sóng. Tại tất cả các kịch bản, RNM có thể đóng góp trong việc giảm 80 - 95% năng lượng sóng và giảm 
từ 0,1 - 0,4 m so với trường hợp không có RNM.

Hình 7. Đánh giá khả năng giảm độ cao sóng khi vào đến gần bờ của các HST theo các kịch bản tại tỉnh Bến Tre

Hiện trạng 2010
Bảo tồn
Phát triển mạnh

Không có rừng ngập mặn
Phát triển bình thường

Mặt cắt

3. Lưu trữ và tích tụ các bon

Kết quả đánh giá bằng phần mềm InVEST cho thấy lượng các bon lưu trữ trong kịch bản bảo tồn lớn hơn hẳn 
so với các kịch bản khác ở trên phạm vi toàn tỉnh. Hấp thụ các bon có giá trị âm (-) tức là lượng các bon lưu 
trữ ở thời điểm năm 2020 thấp hơn ở năm 2010 do giảm diện tích cây ăn trái lâu năm để mở rộng của các khu 
đô thị và công nghiệp.
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Phương pháp 5: Tham vấn chuyên gia

Mô tả: Tham vấn chuyên gia là một phương pháp hiệu quả để thu thập ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh 
vực EbA. Vai trò của các chuyên gia là rất quan trọng trong quá trình xác định mục tiêu thích ứng, đánh giá tổn 
thương, xây dựng các kịch bản và xác định các giải pháp thích ứng ưu tiên. Tham vấn chuyên gia và các bên 
liên quan có thể được tiến hành thông qua các cuộc hội thảo, họp hay phỏng vấn sâu.

Phạm vi ứng dụng: Quốc gia/ngành, lĩnh vực/tỉnh.

Phương pháp 6: Ma trận đánh giá tổn thương theo từng kịch bản

Mô tả: Ma trận tổn thương trình bày kết quả đánh giá tổn thương dựa trên tổng hợp kết quả xếp hạng rủi ro 
của các nhóm đối tượng trước các dự báo về BĐKH và hoạt động phát triển trong tương lai, và đánh giá mức 
độ phơi nhiễm, nhạy cảm và khả năng thích ứng của từng nhóm đối tượng chính theo từng kịch bản. Kết quả 
của ma trận đánh giá tổn thương sẽ hỗ trợ việc xác định các giải pháp thích ứng phù hợp.

Phạm vi ứng dụng: Cấp tỉnh/huyện/xã.

Hình 9. Hấp thụ các-bon từ năm 2010 đến 2020 ở tỉnh Bến Tre theo các kịch bản khác nhau

Hình 8. Lượng các-bon lưu trữ của Bến Tre hiện tại và biến đổi lượng các-bon lưu trữ theo các kịch bản khác nhau
trong tương lai
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Mức độ quan 
trọng với 
cộng đồng

Các rủi ro hiện tại Các hiểm họa từ dự báo BĐKH 
và hoạt động phát triển

Xếp hạng 
rủi ro

Khả năng 
thích ứng

Mức độ
tổn thương

H
ệ 

si
nh

 th
ái

H
ệ 

si
nh

 th
ái

 rừ
ng

 n
gậ

p 
m

ặn

Trung bình 
- cao

Sự suy giảm nghiêm 
trọng diện tích rừng 
ngập mặn do việc 
mở rộng diện tích 
nuôi thủy sản và các 
đầm tôm.
Mất rừng và suy 
thoái rừng cũng như 
sự quản lý tài nguyên 
rừng còn hạn chế.
Tác động xuyên biên 
giới (thủy điện, công 
trình điều tiết nước, 
lấy nước) làm giảm 
trầm tích, phù sa và 
các chất dinh dưỡng 
trong nước giảm sút.

Dự báo về tình trạng ngập vĩnh viễn 
theo kịch bản nước biển dâng sẽ làm 
cho một số loài phải di cư.
Dự đoán về gia tăng xói lở gây ra bởi 
gia tăng cường độ và tần suất các cơn 
bão cũng như gió chướng.
Sự thay đổi hàm lượng phù sa tại các 
khu vực bãi bồi và cồn cát do thay đổi 
dòng chảy thượng nguồn (Gia tăng 
dòng chảy và lượng trầm tích vào 
mùa mưa cũng như giảm thiểu đáng 
kể vào mùa khô hạn).
Nước biển dâng và triều cường gây 
ngập úng.
Xây dựng các công trình đê biển - sự 
thay đổi về sinh thái, trầm tích cũng 
như chế độ dòng chảy.

Trung bình 
- Cao

Thấp - 
Trung bình

Trung bình 
- Cao

Sin
h k

ế p
hụ

 th
uộ

c H
ST

 rừ
ng

 ng
ập

 m
ặn

 

N
uô

i t
ôm

Trung bình 
- cao

Đầu tư thiếu bền vững vào nuôi tôm 
công nghiệp - Sự tăng lên về nhiệt độ 
và những thay đổi đột ngột về nồng độ 
mặn sẽ dẫn tới bùng phát dịch bệnh.
Sự gia tăng các hiện tượng xói lở và 
phá bỏ diện tích rừng ngập mặn sẽ 
dẫn tới hệ quả mất các HST tự nhiên 
và dịch vụ HST.

Trung bình 
- Cao

Thấp - 
Trung bình

Trung bình 
- Cao

Bảng 5. Ma trận đánh giá mức độ tổn thương theo kịch bản phát triển nhanh

2.3.2. Giai đoạn 2: Phân tích và xác định ưu tiên các giải pháp EbA phù hợp
Mục đích của Giai đoạn 2 là xác định các giải pháp về thích ứng với BĐKH phù hợp với điều kiện tự nhiên, 
kinh tế - xã hội của khu vực, bao gồm cả các biện pháp thích ứng “cứng” và “mềm”. 

Các giải pháp thích ứng được xác định dựa trên kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ tổn thương tới các nhóm đối tượng.

Hệ sinh thái liên quan

Sinh kế HST
Dự đoán mức độ rủi ro của 
HST theo kịch bản phát triển 
nhanh

Xếp hạng rủi ro sinh kế trước 
các dự báo tương lai

Tổng hợp
tích lũy rủi ro

Nuôi tôm quảng 
canh/thâm canh

Hệ sinh thái cửa biển và 
rừng ngập mặn

Trung bình - Cao Trung bình - Cao Trung bình - Cao

Nuôi nghêu Hệ sinh thái bãi ngập triều 
và giồng cát

Trung bình - Cao Trung bình - Cao Trung bình - Cao

Đánh bắt thủy sản 
ven bờ

Hệ sinh thái cửa sông Cao Thấp - Trung bình Trung bình

Trồng rau màu Hệ sinh thái giồng cát Trung bình Cao Trung bình - Cao

Bảng 4. Xếp hạng rủi ro các sinh kế chính tại ba xã ven biển, tỉnh Bến Tre
Ví dụ:
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Các bước thực hiện Kết quả mong đợi Công cụ và phương pháp thực hiện

10. Xây dựng các giải pháp 
thích ứng.

i) Danh sách các hành động ứng 
phó với BĐKH đang được sử 
dụng;
ii) Danh sách các giải pháp thích 
ứng dựa trên ma trận tổn thương 
được đề xuất.

Thảo luận với các nhóm đối tượng mục tiêu (Phương 
pháp 3).

11. Phân tích đa tiêu chí, 
bao gồm phân tích chi phí-
lợi ích/hiệu quả để xác định 
lựa chọn các giải pháp ưu 
tiên/phù hợp.

i) Bộ tiêu chí để đánh giá các giải 
pháp thích ứng; 
ii) Các lợi ích, mức độ hiệu quả 
cũng như các chi phí cụ thể để 
thực hiện từng giải pháp thích ứng 
được xác định. 

Tham vấn các bên liên quan (Phương pháp 5).
Phần mềm InVEST, mô hình biến động sử dụng đất, phần 
mềm Maxan with Zones (Maxan Z).
Các nghiên cứu thực địa, phân tích số liệu, xây dựng bản 
đồ và tham vấn chuyên gia.

Bảng 6. Mục tiêu, kết quả và phương pháp triển khai các bước của Giai đoạn 2

Các công cụ và phương pháp thực hiện bao gồm: 

Phương pháp 7: Phân tích đa tiêu chí

Mô tả: Phân tích đa tiêu chí (MCA) là một công cụ hỗ trợ việc lựa chọn các giải pháp thích ứng dựa trên các 
tiêu chí về kinh tế, môi trường, xã hội. MCA có thể được sử dụng để so sánh các giải pháp, từ đó xác định các 
giải pháp thích ứng ưu tiên. Phân tích đa tiêu chí có thể được thực hiện thông qua sự hỗ trợ của các phần 
mềm/công cụ mô hình hóa hay tham vấn các bên liên quan.

Phân tích MCA được tiến hành theo các bước sau:

1. Xác định và thống nhất (các) nhóm tiêu chí sử dụng trong phân tích MCA (tiêu chí về môi trường, xã hội, 
kinh tế, v.v.);

2. Xác định các tiêu chí được sử dụng để đánh giá hiệu quả tác động của các giải pháp thích ứng;
3. Tham vấn các bên liên quan để xác định và xếp hạng mức độ quan trọng của từng tiêu chí;
4. Sử dụng các mô hình tính toán/bản đồ để đánh giá và so sánh các giải pháp thích ứng;
5. Dựa trên các mục tiêu thích ứng, và kết quả từ mô hình/bản đồ, so sánh các giải pháp, xác định các lựa 

chọn giải pháp thích ứng phù hợp cho từng khu vực.

Phạm vi ứng dụng: Cấp quốc gia/vùng/tỉnh/huyện.

Các hoạt động cần thực hiện trong giai đoạn này bao gồm:

•	 Xem xét các giải pháp ứng phó hiện tại và đánh giá mức độ hiệu quả của các giải pháp này trong tương 
lai theo các dự báo;

•	 Xác định được các giải pháp thích ứng trong tương lai cho từng nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và 
các ngành, lĩnh vực được lựa chọn;

•	 Xác định các chiến lược thích ứng ưu tiên trong tương lai, tập trung vào các chiến lược thích ứng với 
BĐKH dựa vào HST;

•	 Xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá và lựa chọn các giải pháp thích ứng ưu tiên;
•	 Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các giải pháp EbA được lựa chọn;
•	 Lựa chọn được các giải pháp EbA ưu tiên. 
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Ví dụ: Trong phân tích đa tiêu chí, có thể sử dụng một hoặc một số nhóm tiêu chí khác nhau tùy thuộc vào thời 
gian, nguồn lực và dữ liệu, thông tin sẵn có. Một số nhóm tiêu chí chính có thể sử dụng trong MCA bao gồm:
 
 Kinh tế

• Các biện pháp thích ứng có đem lại hiệu quả về mặt kinh tế theo thời gian không?

• Khả năng tài chính của địa phương để triển khai các giải pháp thích ứng có đáp ứng được không?

• Thu nhập của người dân có tăng lên không? 

 Xã hội
• Các biện pháp thích ứng có mang lại lợi ích cho các nhóm bị tổn thương và cộng đồng không?

• Các giải pháp thích ứng có đóng góp vào việc giảm tỷ lệ nghèo tại địa phương không? 

• Việc triển khai các giải pháp thích ứng có hỗ trợ địa phương tạo việc làm và thu nhập không?

• Các biện pháp thích ứng có phù hợp với bối cảnh địa phương và được xây dựng dựa trên năng lực 
của cộng đồng không?

 Môi trường
• Các biện pháp thích ứng có góp phần duy trì các dịch vụ HST cho cộng đồng bị tổn thương không?

• Các biện pháp thích ứng có đem lại các tác động tích cực đến môi trường không?

 Kỹ thuật
• Các biện pháp thích ứng có phù hợp với các kịch bản BĐKH đã được dự báo không?

• Các biện pháp thích ứng có thể dễ dàng điều chỉnh khi có các thay đổi ngoài dự báo không

 Chính sách
• Các biện pháp thích ứng được lựa chọn có phù hợp với chính sách, văn hóa địa phương không?

• Các giải pháp thích ứng này có được cộng đồng chấp nhận không?

Công cụ 7.1: Phân tích chi phí hiệu quả

Mô tả: Một trong những công cụ hiệu quả về phân tích đa tiêu chí để xác định các giải pháp thích ứng ưu tiên 
là thực hiện phân tích chi phí hiệu quả của các giải pháp thích ứng được lựa chọn. Phương pháp phân tích 
chi phí hiệu quả (CEA) được sử dụng để so sánh chi phí và hiệu quả của hai hay nhiều phương án hành động 
nhằm xác định phương án (hay tập hợp các phương án) có chi phí thấp nhất để đạt được một mục tiêu nhất 
định. Thông thường chỉ có một thước đo về hiệu quả được xem xét trong phân tích CEA. Hạn chế của phương 
pháp CEA khi phân tích các tác động về môi trường là chỉ xem xét đến cụ thể một chỉ tiêu lợi ích được sử dụng 
là thước đo hiệu quả. CEA có thể hỗ trợ phân tích chi phí hiệu quả của giải pháp thích ứng dựa vào HST về 
mặt kinh tế, xã hội và môi trường trong ngắn hạn và dài hạn.

Phạm vi ứng dụng: Tỉnh/ngành/lĩnh vực.

Ví dụ: Phân tích CEA các giải pháp EbA tại khu vực ven biển tỉnh Bến Tre

Phân tích CEA được áp dụng để phân tích hiệu quả của các giải pháp EbA (trồng rừng và bảo tồn HST rừng 
ven biển) so với các giải pháp thích ứng thông thường (xây dựng và nâng cấp đê biển ở huyện Thạnh Phú, 
Ba Tri, và Bình Đại) theo các phương án thích ứng ngắn hạn (10 năm) và dài hạn (30 năm).
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Huyện Phương án
thích ứng

Thước đo hiệu 
quả (số người 
được bảo vệ)

Chi phí 
tài chính
(triệu đồng)

Tỷ số hiệu quả 
chi phí tài 
chính
(triệu đồng /
người)

Lợi ích hay
chi phí 
kinh tế khác 
(triệu đồng)

Tổng chi phí 
(triệu đồng)

Tỷ số hiệu quả 
chi phí kinh tế 
(triệu đồng /
người)

Thạnh 
Phú

Đê biển 14.806 2.390,5 161,5 2.390,5 16,5
EbA (khôi phục 
rừng ngập mặn)

14.806 21,3 1,4 64,4 -43,1 -2,9

Ba Tri
Đê biển 10.070 190,3 18,9 190,3 18,9
EbA (khôi phục 
rừng ngập mặn)

10.070 10,5 1,0 58,9 -48,4 -4,8

Bình Đại
Đê biển 4.714 1.526,6 323,8 1.526,6 323,8
EbA (khôi phục 
rừng ngập mặn)

4.714 17,3 3,7 105,4 -88,1 -18,7

Tỉnh Bến 
Tre

Đê biển 29.590 4.107,3 138,8 4.107,3 138,8
EbA (khôi phục 
rừng ngập mặn)

29.590 49,1 1,7 228,7 -179,6 -6,1

Bảng 7. Phân tích hiệu quả chi phí đối với các phương án thích ứng ngắn hạn (10 năm) cho kịch bản BĐKH thấp.

2.3.3. Giai đoạn 3: Thực hiện, giám sát và đánh giá hiệu quả các giải pháp EbA

Quá trình này bao gồm thực hiện, giám sát và đánh giá mức độ hiệu quả của các giải pháp thích ứng, từ đó 
xác định những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng được các thay đổi thực tế.

Các nguyên tắc sau đây cần được xem xét bao gồm: 

i. Dựa trên các kết quả phân tích tổn thương, đưa ra (nếu có) các chỉnh sửa về mục tiêu thích ứng cũng 
như các kết quả mong đợi của các giải pháp thích ứng tại khu vực lựa chọn;

ii. Dự đoán các tác động mang lại từ việc thực hiện các giải pháp thích ứng. Quy mô, mức độ, không gian 
và thời gian của tác động cần được nhìn nhận và cần đảm bảo sự đóng góp trực tiếp của các giải pháp 
này vào các mục tiêu quan trọng của địa phương và quốc gia;

iii. Các kết quả mong đợi từ các giải pháp EbA cần đảm bảo sẽ giảm nhẹ mức độ tổn thương của nhóm 

Huyện Phương án
thích ứng

Thước đo hiệu 
quả (số người 
được bảo vệ)

Chi phí 
tài chính
(triệu đồng)

Tỷ số hiệu quả 
chi phí tài 
chính
(triệu đồng /
người)

Lợi ích hay
chi phí 
kinh tế khác 
(triệu đồng)

Tổng chi phí 
(triệu đồng)

Tỷ số hiệu quả 
chi phí kinh tế 
(triệu đồng /
người)

Thạnh Phú
Đê biển  15,011 2.469,8 164,5 2.469,8 164,5 

Đê biển với RNM  15.011 2.500,6 166,6 278,2 2.222,3 148,0 

Ba Tri
Đê biển  12.046 192,1 15,9 192,1 15,9 

Đê biển với RNM  12.046 206,4 17,1 253,9 -47,5 -3,9 

Bình Đại
Đê biển  6.050 1.528,4 252,6 1.528,4 252,6 

Đê biển với RNM  6.050 1.552,2 256,6 566,6 985,6 162,9 

Tỉnh Bến 
Tre

Đê biển  33.107 4.190,2 126,6 4.190,2 126,6 

Đê biển với RNM  33.107 4.259,2 128,6 1.098,7 3,160,5 95,5 

Bảng 8. Phân tích hiệu quả chi phí đối với các phương án thích ứng dài hạn (30 năm) cho kịch bản BĐKH cao.
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đối tượng mục tiêu và góp phần duy trì, phục hồi và cải thiện chất lượng dịch vụ HST với vai trò hỗ trợ 
và bảo vệ sinh kế và tài sản của cộng đồng địa phương. Các giải pháp được lựa chọn thực hiện phải 
hỗ trợ và bổ sung cho nhau để tạo ra các tác động và kết quả bền vững. Các giải pháp thích ứng dựa 
trên HST cũng như các giải pháp thích ứng khác, phải được thực hiện có hệ thống. Các giải pháp EbA 
(như trồng rừng ngập mặn ở khu vực ven biển, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng trên các HST khác 
nhau) không những nhằm giải quyết trực tiếp các tổn thương, rủi ro do BĐKH mà còn góp phần nâng 
cao năng lực, nhận thức của cộng đồng và hỗ trợ công tác quản lý và thực thi các chính sách có liên 
quan;

iv. Xác định các dự báo cũng như các khó khăn hoặc rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các giải 
pháp EbA và các phương án giải quyết. Xây dựng bộ chỉ số giám sát, cũng như cơ sở thực hiện giám 
sát cho từng kết quả và tác động lâu dài của từng giải pháp EbA. Các chỉ số giám sát có thể định tính 
hoặc định lượng để đánh giá, mô tả tình huống hiện tại và đo lường, định lượng được các thay đổi diễn 
biến theo thời gian;

v. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các hoạt động giám sát và đánh giá (M&E). Để đo lường và đánh giá 
được mức độ hiệu quả cũng như thành công của các giải pháp EbA, cần có thời gian nhất định sau 
khi các giải pháp được thực hiện. Kế hoạch giám sát, đánh giá nên bao gồm các tiêu chí để đánh giá 
tính bền vững của các giải pháp trong việc giảm thiểu các tác động của BĐKH, khả năng nhân rộng, 
tính hiệu quả và giá trị gia tăng khác. Trong khuôn khổ thực hiện các giải pháp EbA, hệ thống M&E nên 
được thiết kế cho khung thời gian dài (5 -10 - 20 năm) tùy thuộc vào nội dung và phạm vi của từng giải 
pháp. Chính quyền địa phương, các nhóm cộng đồng có thể sử dụng các chỉ số đo lường này để đánh 
giá tác động, mức độ thành công của các giải pháp.

 
Các hoạt động cần thực hiện trong giai đoạn này bao gồm:

•	 Xác định các chỉ số, rủi ro và giả định cho mỗi kết quả/đầu ra;

•	 Xác định được chi phí cho việc thực hiện các giải pháp lựa chọn;

•	 Xác định nguồn ngân sách để triển khai các giải pháp và kế hoạch huy động nguồn lực; 

•	 Tham vấn kế hoạch thực hiện các giải pháp thích ứng với BĐKH, bao gồm các giải pháp EbA với các 
bên liên quan, bao gồm các cơ quan Chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự;

•	 Đánh giá tính hiệu quả, tính bền vững và khả năng nhân rộng của các giải pháp thích ứng. 
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CHƯƠNG 3. LỒNG GHÉP HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ 
THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP EbA TRONG QUÁ TRÌNH 
XÂY DỰNG QUY HOẠCH/KẾ HOẠCH TẠI VIỆT NAM

3.1. LỒNG GHÉP EbA VÀO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUY HOẠCH/KẾ HOẠCH

Quy trình xây dựng quy hoạch thường bao gồm 03 giai đoạn và 12 bước chính. EbA sẽ được lồng ghép vào 
một số bước cụ thể trong quy trình xây dựng quy hoạch này. Hình dưới đây tóm tắt quy trình chung trong xây 
dựng quy hoạch, kế hoạch tại Việt Nam. Tùy thuộc vào mục tiêu cụ thể của từng ngành/lĩnh vực mà mức độ 
chi tiết của các bước trong chu trình này được thực hiện khác nhau.

Bảng dưới đây tóm tắt nội dung cơ bản về lồng ghép EbA vào các bước của quá trình xây dựng quy hoạch/
kế hoạch.

Hình 10. Các bước cơ bản của quá trình xây dựng quy hoạch/kế hoạch tại Việt Nam 

GIAI ĐOẠN 1:
CHUẨN BỊ QUY HOẠCH

B1. Xác định nhu cầu và 
lập đề cương quy hoạch.

B2. Đánh giá tổng quan tài 
liệu, xây dựng các biểu 
mẫu và kế hoạch triển 
khai.

B3. Tổ chức khảo sát, thu 
thập số liệu và các loại 
bản đồ.

B4. Lập cơ sở dữ liệu và 
báo cáo hiện trạng vùng 
quy hoạch.

GIAI ĐOẠN 2: 
XÂY DỰNG QUY HOẠCH

B5. Xác định quan điểm, 
mục tiêu, mục đích và các 
chỉ số quy hoạch.

B6. Xây dựng các phương 
án/kịch bản quy hoạch.

B7. Xác định các giải pháp 
thực hiện quy hoạch.

B8. Xây dựng các bản đồ 
quy hoạch.

B9. Xây dựng báo cáo quy 
hoạch.

B10. Đệ trình, thẩm định và 
phê duyệt.

GIAI ĐOẠN 3: 
THỰC HIỆN QUY HOẠCH

B11. Thực hiện, giám sát, 
đánh giá.

B12. Điều chỉnh quy 
hoạch hoặc chuẩn bị 
xây dựng quy hoạch 
mới.
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Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng
và thực hiện các giải pháp EbA

Quy trình chung về
lập quy hoạch cấp tỉnh

Nội dung/hoạt động cần bổ sung vào quy 
hoạch/quá trình lập quy hoạch

Giai đoạn 1: Xác định mục tiêu thích ứng, đánh 
giá tổng hợp tính dễ tổn thương của hệ thống 
sinh thái- xã hội.

Bước 1: Xác định mục tiêu thích ứng.

Bước 2: Tổng quan khu vực lựa chọn: điều kiện 
kinh tế-xã hội, nhân khẩu học, các loại hình/nguồn 
sinh kế chính và sự phụ thuộc vào các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên của khu vực lựa chọn.

Bước 3: Xác định các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và các lợi ích hay dịch vụ HST tại khu vực 
nghiên cứu.

Bước 4&5: Xác định các mối đe dọa hiện tại do 
sự thay đổi khí hậu tới các nhóm đối tượng tại 
khu vực triển khai nghiên cứu; xác định và đánh 
giá các mối đe dọa tiềm tàng cũng như các cơ 
hội của phát triển kinh tế, xã hội tới các nhóm đối 
tượng chính.

Bước 6: Phân tích các mối đe dọa do các thay 
đổi về khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội tới 
tài nguyên thiên nhiên quan trọng cũng như các 
dịch vụ HST.

Bước 7: Xây dựng kịch bản và đánh giá các tổn 
thương tới các nhóm đối tượng chính theo kịch 
bản khác nhau.

Bước 8: Đánh giá, phân tích thay đổi về mức độ 
phụ thuộc của ngành/lĩnh vực vào các dịch vụ HST 
theo các kịch bản được xây dựng.

Bước 9: Đánh giá, xếp hạng mức độ tổn thương 
của các khu vực, ngành/lĩnh vực và cộng đồng 
địa phương theo các kịch bản.

Giai đoạn 1: Chuẩn bị quy 
hoạch.

Bước 1: Xác định nhu cầu và 
lập đề cương quy hoạch.

Bước 2. Đánh giá tổng quan 
tài liệu, xây dựng các biểu 
mẫu và kế hoạch triển khai.

Bước 3. Tổ chức khảo sát, 
thu thập số liệu và các loại 
bản đồ.

Bước 4. Lập cơ sở dữ liệu 
và báo cáo hiện trạng vùng 
quy hoạch.

Giảm thiểu và thích ứng với BĐKH dựa 
trên HST cần được xác định là một mục 
tiêu của quy hoạch. 

Phân tích mối quan hệ qua lại và vai 
trò của các HST với các ngành, lĩnh 
vực kinh tế cũng như các loại hình sinh 
kế của người dân ở khu vực được lựa 
chọn.

Bảng 9. Nội dung các hoạt động cần thực hiện để lồng ghép thích ứng với BĐKH dựa vào HST vào quá trình xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch ở Việt Nam.
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Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng
và thực hiện các giải pháp EbA

Quy trình chung về
lập quy hoạch cấp tỉnh

Nội dung/hoạt động cần bổ sung vào quy 
hoạch/quá trình lập quy hoạch

Giai đoạn 2: Phân tích và xác định ưu tiên các 
giải pháp EbA

Bước 10: Xây dựng các giải pháp thích ứng.

Bước 11: Phân tích đa tiêu chí, bao gồm phân tích 
chi phí-lợi ích/hiệu quả để lựa chọn các giải pháp 
ưu tiên/phù hợp.

Giai đoạn 2: Xây dựng quy 
hoạch

Bước 5. Xác định quan điểm, 
mục tiêu, mục đích và các chỉ 
số quy hoạch.

Bước 6. Xây dựng các phương 
án/kịch bản quy hoạch.

Bước 7. Xác định các giải 
pháp thực hiện quy hoạch.

Bước 8. Xây dựng các bản đồ 
quy hoạch.

Bước 9. Xây dựng báo cáo 
quy hoạch.

Bước 10. Đệ trình, thẩm định 
và phê duyệt.

Mục tiêu về EbA được xem xét trong 
các mục tiêu của quy hoạch.

Kết quả đánh giá tác động của BĐKH 
lên kinh tế-xã hội và các HST tự nhiên 
được đưa vào là một trong những cơ 
sở xây dựng các kịch bản quy hoạch.

Kết quả đánh giá tác động đến các 
nhóm đối tượng và HST được lồng 
ghép vào đánh giá tác động của các 
phương án/kịch bản quy hoạch lên kinh 
tế-xã hội và HST tự nhiên.

Kết quả xếp hạng mức độ tổn thương 
đến các nhóm đối tượng lựa chọn được 
xem xét khi xây dựng các giải pháp thực 
hiện quy hoạch.

Giai đoạn 3: Thực hiện, giám sát và đánh giá 
hiệu quả các giải pháp EbA

Giai đoạn 3: Thực hiện quy 
hoạch

Bước 11. Thực hiện, giám sát 
và đánh giá.

Bước 12. Điều chỉnh quy 
hoạch hoặc chuẩn bị xây 
dựng quy hoạch mới.
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3.2. LỒNG GHÉP EbA TRONG MỘT SỐ QUY HOẠCH/KẾ HOẠCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG

EbA liên quan đến các ngành/lĩnh vực khác nhau, đóng góp trực tiếp cho phúc lợi con người thông qua việc quản 
lý hiệu quả các nguồn tài nguyên. EbA có thể được lồng ghép vào các quy hoạch/kế hoạch của các ngành/lĩnh 
vực của địa phương như quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo tồn, v.v.

3.2.1. Quy hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội (PTKT-XH) và Quy hoạch Sử dụng đất (SDĐ)

Quy hoạch PTKT-XH và SDĐ là hai quy hoạch quan trọng nhất đối với cấp tỉnh, là cơ sở để xây dựng các quy 
hoạch/kế hoạch của các ngành/lĩnh vực khác trong tỉnh. Lồng ghép EbA trong các quy hoạch này do đó sẽ 
góp phần xây dựng và triển khai các giải pháp EbA tại địa phương.

3.2.2. Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH 

Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH cấp tỉnh được đánh giá là chính sách phù hợp nhất cho việc lồng 
ghép EbA về tính liên quan, mục tiêu cũng như thực thi cho việc áp dụng. 

3.2.3. Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Nông nghiệp là ngành được đánh giá là ngành chịu tác động rõ ràng nhất và trực tiếp nhất các tác động từ 
BĐKH. Hiện tại, ở cấp quốc gia, đã có Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành NN&PTNT giai 
đoạn 2008-2020. Các tỉnh thành trong cả nước đang được khuyến khích xây dựng kế hoạch hành động ứng 
phó với BĐKH cho ngành nông nghiệp. Các quy hoạch về nông nghiệp, thủy sản và rừng là 03 trong 05 quy 
hoạch của ngành nông nghiệp (bao gồm cả thủy lợi và cơ sở hạ tầng nông thôn) có tính phù hợp cao với việc 
lồng ghép EbA.

3.2.4. Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh (ĐDSH) 

Hiện tại, đã có khoảng 20 tỉnh, thành trong cả nước đã hoàn thiện quy hoạch bảo tồn ĐDSH và các tỉnh còn 
lại đang trong quá trình xây dựng quy hoạch. Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh 
học năm 2013 và Bộ TN&MT đang hoàn thiện hướng dẫn về lồng ghép EbA trong xây dựng quy hoạch bảo 
tồn ĐDSH tại Việt Nam. Đây là thời điểm rất phù hợp để lồng ghép EbA trong xây dựng quy hoạch bảo tồn 
ĐDSH cấp tỉnh.  
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Các ngành/lĩnh vực
 liên quan

Chính sách, chiến lược
 liên quan

Cơ quan chịu trách 
nhiệm chính Ví dụ về giải pháp EbA

Quản lý tài nguyên 
và môi trường

Kế hoạch hành động ứng 
phó với BĐKH của tỉnh

Sở TN&MT •	 Sử dụng khôn khéo đất ngập nước;
•	 Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng;
•	 Bảo vệ môi trường.

Bảo tồn đa dạng 
sinh học

Quy hoạch bảo tồn đa dạng 
sinh học của tỉnh

Sở TN&MT •	 Thành lập các khu bảo tồn mới;
•	 Tạo các “hành lang xanh”;
•	 Tăng cường thực thi pháp luật.

Sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất của 
tỉnh

Sở TN&MT •	 Chuyển/phân bố lại các công trình công 
cộng vào các khu vực an toàn, ít bị tổn 
thương.

Kế hoạch và Đầu 
tư

Quy hoạch phát triển kinh 
tế, xã hội tỉnh

Sở KH&ĐT •	 Tăng trưởng xanh;
•	 Đầu tư vào nguồn vốn tự nhiên.

Nông nghiệp Kế hoạch phát nông nghiệp Sở NN&PTNT •	 Canh tác nông nghiệp thích ứng với 
BĐKH.

Kế hoạch phát triển, nuôi 
trồng và đánh bắt thủy sản

Sở NN&PTNT •	 Phục hồi nguồn lợi thủy sản;
•	 Quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng 

đồng;
•	 Khuyến khích canh tác bền vững và có 

trách nhiệm trong khai thác và nuôi trồng 
thủy sản.

Quy hoạch phát triển rừng Sở NN&PTNT •	 Phục hồi rừng ngập mặn ven biển;
•	 Tăng cường quản lý và bảo vệ rừng.

Quy hoạch phát triển thủy 
lợi

Sở NN&PTNT •	 Các hệ thống tưới nước tiết kiệm, thu gom 
và lưu trữ nước mưa.

Bảng 10. Lồng ghép EbA vào các quy hoạch/kế hoạch của địa phương.
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PHỤ LỤC 1: NGUỒN TÀI LIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP EbA

Phân tích rủi ro khí hậu 

PHỤ LỤC

Công cụ phân tích
rủi ro khí hậu Miêu tả Tham khảo tại

Thuật thích ứng Cung cấp quá trình đánh giá tổn thương do BĐKH (gồm 5 
bước) và xác định các giải pháp để giảm thiểu các rủi ro khí 
hậu (Chương trình Tác động BĐKH, Anh). 

www.ukcip.org.uk/

Công cụ về Đánh giá và 
thiết kế các giải pháp thích 
ứng với BĐKH (ADAPT)

Tiến hành các phân tính rủi ro ngay từ bước xây dựng thông 
qua phân loại theo 5 cấp độ và đề xuất các giải pháp để tối 
giản các rủi ro + đồng thời cung cấp các khuyến nghị về các 
nguồn lực. Do đó, trọng tâm sẽ là lĩnh vực nông nghiệp, thủy 
lợi và đa dạng sinh học (Ngân hàng Thế giới). 

http://sdwebx.worldbank.
org/ climateportal/

Thích ứng với BĐKH thông 
qua đánh giá tổng hợp các 
rủi ro (CCAIRR)

Phương pháp tiếp cận này bao gồm 5 hợp phần chính: Đánh 
giá và tăng cường năng lực, xem xét và tóm tắt các cơ sở dữ 
liệu và các công cụ, đánh giá nhanh rủi ro, lồng ghép, giám 
sát và đánh giá (Ngân hành Phát triển Châu Á). 

http://www.adb.org/ Docu-
ments/Reports/Climate- 
Proofing/chap8.pdf

Công cụ về phân tích rủi 
ro dựa trên cộng đồng – 
Thích ứng và vấn đề sinh 
kế (CRiSTAL)

Khung khái niệm về nâng cao nhận thức về thích ứng với 
BĐKH và điều hành quá trình xác định và thực hiện một 
giải pháp thích ứng cụ thể (IUCN, SEI-US, IISD, hợp tác đa 
phương). 

http://www.cristaltool.org/

 “Đánh giá tình trạng dễ 
bị tổn thương và năng 
lực thích ứng với BĐKH” 
(CVCA)

CVCA tập trung tìm hiểu ảnh hưởng của BĐKH tới đời sống 
và sinh kế của nhóm đối tượng là cộng đồng (CARE).

www.careclimatechange.
org/cvca/CARE_CVCA-
Handbook.pdf

Đánh giá rủi ro BĐKH và 
suy thoái môi trường (CE-
DRA)

Công cụ này hỗ xác định ưu tiên các hiểm họa về môi trường 
nào có thể gây ra rủi ro tới các địa điểm cụ thể để từ đó hỗ 
trợ việc chỉnh sửa mục tiêu các dự án cũng như xây dựng 
các dự án thích ứng mới (Tearfund). 

http://tilz.tearfund.
org/Topics/Environ-
mental+Sustainability/CE-
DRA.htm

Thiết kế các sáng kiến về 
thích ứng với BĐKH: Bộ 
công cụ cho người thực 
hiện 

Bộ công cụ này nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển chuyển 
sang hướng phát triển phát thải thấp đồng thời huy động 
nguồn lực tài chính để nhân rộng thực hành các giải pháp 
tốt, có hiệu quả cao (UNDP). 

http://www.undp-adaptation. 
org/projects/websites/docs/ 
KM/PublicationsResMaterials/
UNDP_Adaptation_Toolkit_ 
FINAL_5-28-2010.pdf

Các công cụ về giảm nhẹ 
rủi ro thiên tai

ProVention Consortium http://www. proven-
tionconsortium. 
org/?pageid=32&projectid
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Công cụ phân tích
rủi ro khí hậu Miêu tả Tham khảo tại

NAPAssess NAPAssess là một công cụ được thiết kế để hỗ trợ tạo điều 
kiện cho quá trình điều hành NAPA minh bạch và có sự tham 
gia ở Sudan. Việc sử dụng các phân tích đa tiêu chí cũng được 
đưa vào trong công cụ này. 

http://www.sei-us.org/ na-
passess/

Các cơ hội và rủi ro từ 
BĐKH và thiên tai (OR-
CHID)

Khung cơ bản bao gồm 4 bước về phân tích rủi ro khí hậu. 
(Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) và Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Anh (DFID)

http://www.ids.ac.uk/go/ 
research-teams/vulnerabil-
ity- team/research-themes/
climate- change/projects/
orchid

Ma trận phân tích Ma trận đơn giản về phân tích BĐKH nhằm thiết lập chương 
trình ngành hỗ trợ 17 quốc gia khác nhau (DANIDA)

http://www.danidadevforum. 
um.dk/en/menu/ Topics/
ClimateChange/ Climate-
AndDevelopment/ ToolsAn-
dReferences/ ClimateChan-
geScreening

Phân tích không gian và 
thời gian thông qua dữ liệu 
thay thế

Bao gồm việc xây dựng tương tự thời gian hay không gian 
sử dụng dữ liệu quá khứ các sự kiện khí hậu. Các dữ liệu 
được sử dụng có thể thông qua thống kê trong quá khứ hoặc 
từ một khu vực có đặc điểm tương tự khác. 

http://content.undp. org/go/
cms- service/download/p 
ublication/?version= 
live&id=3259633

(Theo Traerup và Lewoff, 2011)
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Nguồn lực Miêu tả Tham khảo tại

Hướng dẫn chi tiết 
về xác định các tác 
động tiềm tàng từ 
BĐKH tới công tác 
bảo tồn ven biển và 
khu vực cửa sông. 

Dự thảo hướng dẫn đánh giá tác động của BĐKH đến các dự án 
bảo tồn. Hướng dẫn này dựa trên giả định các mục tiêu của dự án 
bảo tồn có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi tác động của BĐKH. 
Những đánh giá này có thể giúp xác định khả năng thích ứng của 
một dự án có thể được tăng lên như thế nào và / hoặc làm thế nào 
một dự án có thể góp phần tăng cường khả năng phục hồi của HST 
lớn hơn (ví dụ, lưu vực sông, HST ven biển).

(Văn phòng quản lý ven biển và tài nguyên biển và NOAA)(2011)

http://coastalmanag 
ement.noaa.gov/land/me-
dia/celphowtoapp.pdf

Xem xét các dịch vụ 
HST trong đánh giá 
các tác động 

Xem xét các dịch vụ HST để đánh giá các tác động (ESR cho IA) 
cung cấp hướng dẫn thực tế về kết hợp các dịch vụ HST trong đánh 
giá tác động môi trường và xã hội. WRI (2011)

http://www.wri.org/p ubli-
cation/ecosyste m-servic-
es-review- for-impact- as-
sessment

Giới thiệu hướng dẫn 
về lượng giá các dịch 
vụ HST. 

Hướng dẫn này cung cấp khuôn khổ cho việc xác định giá trị môi 
trường có thể được cải thiện thông qua đảm bảo sự ghi nhận các 
dịch vụ từ các HST. Hướng dẫn được xây dựng trên phương pháp 
định giá truyền thống. Đặc biệt, Chương 3 cung cấp tổng quan về 
các bước cần tiến hành trong việc đánh giá những tác động về các 
dịch vụ HST bao gồm xác định các chính sách và các cơ sở hiện 
hành; đánh giá tác động của các lựa chọn chính sách về việc cung 
cấp các dịch vụ HST, và đánh giá những thay đổi trong HST dịch vụ. 
Theo DEFRA (2007) 

http://archive.defra.gov.uk/
environment/policy/natu-
ral- environ/documents/ 
eco-valuing.pdf

Đa dạng sinh học 
trong đánh giá tác 
động; Các hướng 
dẫn về ĐDSH- Đánh 
giá tác động toàn 
diện. 

Cung cấp một cái nhìn tổng quan các kiến thức tối thiểu cần thiết 
để giải quyết vấn đề đa dạng sinh học trong đánh giá tác động và 
đưa ra hướng dẫn cho đa dạng sinh học trong đánh giá tác động 
toàn diện. Theo CBD (2006).

http://www.cbd.int/d oc/pub-
lications/cbd- ts-26-en.pdf

Đa dạng sinh học 
trong đánh giá tác 
động.

Đưa ra các nguyên tắc để thúc đẩy đánh giá các tác động (IA) ”đa 
dạng sinh học toàn diện”, bao gồm đánh giá tác động môi trường 
(EIA) cho các dự án, và đánh giá môi trường chiến lược (SEA) cho 
các chính sách, kế hoạch và các chương trình. Theo IAIA (2005).

http://www.iaia.org/public-
documents/special- publi-
cations/SP3

Các công cụ về thích 
ứng dựa trên HST

Một cơ sở dữ liệu trực tuyến với các công cụ và các dự án quy 
hoạch liên ngành ven biển, và quản lý dựa trên HST.

Tiếp cận HST trong 
thích ứng vào giảm 
thiểu BĐKH ở Châu 
Âu

Nghiên cứu để giải quyết lỗ hổng kiến thức hiện nay liên quan đến 
thực hiện các phương pháp tiếp cận dựa trên HST nhằm đạt được 
hiểu biết tốt hơn về vai trò và tiềm năng của các HST và dịch vụ 
HST trong việc thích ứng và giảm nhẹ BĐKH ở Châu Âu."

http://ec.europa.eu/en-
vironment/nature/climat-
echange/pdf/EbA_EBM_
CC_FinalReport.pdf

Đánh giá tác động lên HST và xác định các giải pháp thích ứng với BĐKH dựa vào HST
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Nguồn lực Miêu tả Tham khảo tại

Lượng giá dịch vụ HST thông 
qua phần mềm InVEST

Thông tin về dự án vốn tự nhiên, công cụ phần mềm 
InVEST và các ứng dụng của nó. 

http://www.
naturalcapitalproject.org/

Trái tim của Borneo: Đầu tư 
vào thiên nhiên cho một nền 
kinh tế xanh

Nghiên cứu trường hợp ở Borneo – sử dụng mô hình 
InVEST và thay đổi sử dụng đất để xác định giá trị 
vốn tự nhiên và xây dựng các kịch bản khác nhau 
cho tương lai. 

http://www.hobgreeneconomy.
org/en/home

Tầm nhìn xanh cho Sumatra: 
Sử dụng thông tin dịch vụ HST 
để đưa ra khuyến nghị cho 
quy hoạch sử dụng đất bền 
vững ở cấp tỉnh và cấp huyện.

Bản mô tả các kết quả từ một nghiên cứu tiến hành 
ở Sumatra của WWF Indonesia về đánh giá các dịch 
vụ HST. 

http://www.
naturalcapitalproject.org/
indonesia.html

Tích hợp cân bằng dịch vụ 
HST vào các quyết định sử 
dụng đất. Kỷ yếu của Viện 
Hàn lâm Khoa học Quốc gia 
Hoa Kỳ. 

InVEST đã được sử dụng để đánh giá ý nghĩa về môi 
trường và tài chính của bảy kịch bản quy hoạch bao 
gồm chồng ghép quy hoạch về sử dụng đất tương 
lai ở khu vực bờ biển Bắc O `AHU (Hawaii).

http://www.
naturalcapitalproject.org/pubs/
tradeoffs-2012.pdf

Mô hình hóa các giá trị từ 
thiên nhiên: sử dụng dịch vụ 
HST để thông báo quy hoạch 
không gian biển và ven biển. 
Tạp chí Khoa học quốc tế đa 
dạng sinh học, dịch vụ và 
quản lý HST.

Mô tả mô hình InVEST trong lĩnh vực biển được 
sử dụng cho Bờ Tây của đảo Vancouver, British 
Columbia (Canada).

http://www.princeton.
edu/~pinsky/Home_files/
Guerry%20et%20al%20
2012%20IJBSESM.pdf

Xây dựng các mô hình dịch 
vụ HST, bảo tồn đa dạng sinh 
học, sản xuất hàng hóa, và sự 
đánh đổi ở quy mô cảnh quan. 
Front Ecol Environ, 7(1): 4-11.

Tài liệu này trình bày về mô hình InVEST có thể lượng 
hóa các dịch vụ HST trong một phạm vi không gian 
như thế nào và phân tích sự đánh đổi giữa các dịch 
vụ HST để đưa ra quyết định về sử dụng và quản 
lý tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn như thế nào. 

https://groups.nceas.ucsb.
edu/sustainability-science/
weekly-sessions/session-
5-2013-10.11.2010-the-
environmental-services-that-
flow-from-natural-capital/
supplemental-readings-from-
univ-of-minnesota-students/
Nelson%20et%20al%202009.
pdf/view

Xây dựng bản đồ và lượng giá các dịch vụ HST
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Phân tích các giải pháp thích ứng

Nguồn lực Miêu tả Tham khảo tại

Thích ứng với sự thay đổi hình 
thái khí hậu và BÐKH: Hướng 
dẫn cho quy hoạch phát triển 
(USAID)

Hướng dẫn thích ứng này được thiết kế để hỗ trợ 
các nhà hoạch định và các bên liên quan trong việc 
xác định và phân tích các giải pháp thích ứng thông 
qua phương pháp tiếp cận từng bước dựa trên các 
nghiên cứu trường hợp điển hình.

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PNADJ990.pdf

Bộ công cụ thích ứng: Nước 
biển dâng và Sử dụng đất 
(Trung tâm khí hậu thành phố 
Georgetown)

Bộ công cụ thích ứng này cung cấp một cái nhìn 
tổng quan ngắn gọn của các kế hoạch, các công 
cụ về quản lý và chi tiêu nhằm hỗ trợ quá trình ra 
quyết định các giải pháp thích ứng.

http://www.georgetownclimate.
org/sites/default/files/Adapta-
tion_Tool_Kit_SLR.pdf

Xem xét vấn đề khí hậu trong 
các hoạt động phát triển (GIZ)

Tài liệu này trình bày một phương pháp về xem xét 
khí hậu trong quy hoạch phát triển. Bước 3 “Tùy chọn 
cho hành động”, cung cấp một phương pháp để đánh 
giá và ưu tiên hành động thích ứng.

www.undp.org.cu/crmi/docs/
gtz-climateproofing-td-2010-en.
pdf

Tác động của khí hậu lên 
các hệ thống năng lượng: 
Chương 4 về thực hành các 
giải pháp thích ứng (Ngân 
hàng Thế giới)

Chương này mô tả những vấn đề cần cân nhắc khác 
nhau trong việc cung cấp các hành động thích ứng 
trong lĩnh vực năng lượng.

http://elibrary.worldbank.org/
doi/abs/10.1596/978-0-8213-
8697

Thích ứng với BÐKH khu vực 
ven biển: Hướng dẫn cho các 
nhà lập quy hoạch phát triển 
(USAID)

Tài liệu hướng dẫn này này cung cấp chi tiết các vấn 
đề khí hậu cần quan tâm tại khu vực ven biển. Và 
cung cấp hướng dẫn quá trình xây dựng, thực hiện 
và lồng ghép các hành động thích ứng trong xây dựng 
các quy hoạch, kế hoạch. 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PNADO614.pdf

Ðánh giá chi phí/lợi ích của 
các giải pháp thích ứng: Tổng 
quan về các phương pháp 
(UNFCCC)

Ấn phẩm này giới thiệu các phương pháp đánh giá 
chi phí và lợi ích khác nhau của giải pháp thích ứng 
với BĐKH và tóm lược các thực hành điển hình nhất. 

http://unfccc.int/resource/docs/
publications/pub_nwp_costs_
benefits_adaptation.pdf.

Kinh tế học về thích ứng với 
BÐKH khu vực ven biển (Ngân 
hàng Thế giới)

Báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan mức độ 
toàn cầu của các chi phí để thích ứng với nước biển 
dâng được tính toán trong giai đoạn từ năm 2010 
đến năm 2050.

http://climatechange.world-
bank.org/sites/default/files/
documents/DCCDP_10_Coast-
alZoneAdaptation.pdf.

Khung hướng dẫn lựa chọn 
ưu tiên đầu tư thích ứng với 
BĐKH trong quá trình lập kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội

Khung hướng dẫn này hỗ trợ cho các đơn vị xây dựng 
kế hoạch ở cấp trung ương và cấp tỉnh định hướng và 
lựa chọn các ưu tiên về thích ứng với BĐKH phù hợp 
với các mục tiêu ưu tiên của quốc gia, đồng thời lồng 
ghép những vấn đề thích ứng cấp thiết vào kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Khung 
hướng dẫn lựa chọn ưu tiên 
đầu tư thích ứng với BĐKH 
trong quá trình lập kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, 2013

(Nguồn: UNEP, 2012)
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PHỤ LỤC 2: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG TỔNG HỢP

Phương pháp đánh giá tổn thương tổng hợp được sử dụng để đánh giá các tác động lên các HST, môi trường 
sống và các nhóm cộng đồng nằm trong một khu vực ở quy mô nhỏ, có tính chất tiểu lưu vực, đặc trưng cho 
tính đa dạng sinh học cụ thể và các dịch vụ mà HST ở đó đóng góp trực tiếp đến sự phát triển sinh kế và cuộc 
sống của người dân cũng như sự khỏe mạnh của các HST đặc trưng của khu vực. 

Hình dưới đây khái quát quá trình thực hiện đánh giá tổn thương lên các HST và nhóm cộng đồng/ngành, lĩnh vực.

 

*not completed 
 

!

Đánh giá rủi ro
Đánh giá từ trên xuống:

• Nghiên cứu sơ cấp/thứ cấp
• Tham vấn các bên liên quan ở địa phương

Các mối đe dọa:
• Các xu hướng biến đổi của khí hậu
• Các xu hướng phát triển

Hệ thống thể chế:
• Các chính sách và thể chế về thích ứng 
  với BĐKH
• Các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội

Đánh giá từ dưới lên:
• Tham quan thực địa
• Phỏng vấn các hộ gia đình
• Phân tích PDAs/ Traset
• Hội thảo cộng đồng
Các sinh kế/ngành nghề chính:

• Xác định và sắp xếp mức độ quan trọng 
  của áp lực BĐKH
• Các áp lực từ phát triển KT-XH

Các hệ sinh thái chính:
• Xác định và sắp xếp mức độ quan trọng 
  của áp lực BĐKH
• Các áp lực từ phát triển KT-XH

Khả năng thích ứng:
• Thể chế
• Cộng đồng
• Hệ sinh thái

Xếp hạng rủi ro từ 
BĐKH và phát triển:

• Các sinh kế/

  ngành nghề chính

• Các hệ sinh thái chính

Đánh giá tổn thương:

• Các sinh kế/

  ngành nghề chính

• Các hệ sinh thái chính

Các giải pháp
thích ứng

Hình 11. Khung phương pháp tổng quát đánh giá tổn thương

•	 Đánh giá từ dưới-lên trên (bottom-up), tập trung vào phân tích các áp lực từ thiên nhiên cũng như hoạt 
động của con người lên các HST chính và các nguồn sinh kế phụ thuộc: Các hội thảo và các cuộc họp 
cần được thực hiện tại khu vực nghiên cứu nhằm: i) Xác định các HST quan trọng và dịch vụ HST, điều 
kiện kinh tế - xã hội; ii) Thảo luận và đánh giá mức độ phụ thuộc sinh kế của cộng đồng /các ngành nghề 
kinh tế vào các HST, và iii) Xác định các áp lực hiện tại do khí hậu và từ hoạt động phát triển kinh tế-xã 
hội của con người tới các HST và các ngành nghề/hoạt động sinh kế phụ thuộc vào HST;

•	 Đánh giá từ trên-xuống (top-down), tập trung phân tích các dự báo BĐKH và mục tiêu phát triển trong 
tương lai: Đánh giá trên xuống sẽ căn cứ vào việc tổng hợp các tài liệu hiện có, bao gồm: i) Hệ thống 
thể chế và chính sách về thích ứng với BĐKH; ii) Các xu hướng về khí hậu của địa phương và iii) Các 
mục tiêu phát triển quan trọng liên quan tới khu vực nghiên cứu;
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•	 Đánh giá và xếp hạng rủi ro: Việc đánh giá và xếp hạng rủi ro sẽ dựa trên kết quả tổng hợp các tác động 
tiềm tàng từ BĐKH cũng như các mục tiêu phát triển (đánh giá trên-xuống) với đánh giá các áp lực từ 
thiên nhiên cũng như hoạt động của con người lên các HST chính, các hiểm họa hiện tại lên các HST 
chính và các ngành nghề kinh tế/sinh kế phụ thuộc (đánh giá dưới-lên);

•	 Đánh giá khả năng thích ứng của hệ thống tự nhiên cũng như cộng đồng trước các mối đe dọa về khí hậu: 
Đánh giá này tập trung vào: i) Khả năng tự thích ứng của các HST trước các mối đe dọa từ khí hậu và 
phát triển; ii) Khả năng thích ứng của cộng đồng dân cư - dựa trên phân tích hệ thống các giải pháp ứng 
phó hiện tại và tính hiệu quả của các giải pháp này trong tương lai; và iii) Khả năng thích ứng về mặt thể 
chế - phân tích mặt mạnh và yếu của hệ thống thể chế quản lý cấp huyện, tỉnh trong thích ứng với BĐKH; 

•	 Đánh giá tính tổn thương: Việc đánh giá này sẽ dựa trên kết quả tổng hợp từ đánh giá rủi ro và khả năng 
thích ứng của hệ thống tự nhiên cũng như cộng đồng trước các mối đe dọa về khí hậu theo các kịch 
bản BĐKH và phát triển kinh tế-xã hội;

•	 Xây dựng các giải pháp thích ứng: Các giải pháp thích ứng sẽ được đề xuất dựa trên các đánh giá và 
xếp hạng rủi ro và khả năng thích ứng trước BĐKH, trong đó xác định các chiến lược thích ứng quan 
trọng cho HST và cộng đồng.
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PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ GIẢI PHÁP EbA

1. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Điều chỉnh/di dời các công trình công cộng, khu dân cư ven biển ở các vùng có nguy cơ cao do dự báo 
tác động từ BĐKH;

- Điều chỉnh/xem xét lại phân bổ diện tích đất cho canh tác nông nghiệp, thủy sản, trồng và khôi phục diện 
tích rừng cũng như các khu bảo tồn, tránh gia tăng thiệt hại tại các khu vực có nguy cơ cao do dự báo 
tác động từ BĐKH. 

Hình 12. Ví dụ về các điều chỉnh cần thiết trong quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Bến Tre (WWF-Việt Nam, 2013)

2. Lồng ghép thích ứng BĐKH dựa vào HST vào các quy hoạch, kế hoạch có liên quan

- Chương trình mục tiêu quốc gia/hành động về ứng phó với BĐKH cấp tỉnh;
- Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học;
- Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh;
- Các chương trình truyền thông, giáo dục cộng đồng.
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3. Quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên nước ngọt

- Thực hiện khảo sát đánh giá hệ thống thủy văn của tỉnh, lập bản đồ phân bố nước ngọt tầng mặt và 
ngầm; 

- Bảo vệ và phục hồi HST đất ngập nước và các nguồn tài nguyên nước ngọt;
- Xây dựng kế hoạch dự trữ nước mưa, nước ngọt; 
- Phối hợp, hợp tác với các tỉnh đầu nguồn các sông để đảm bảo dòng chảy cho khu vực hạ lưu. 

4. Khôi phục và bảo tồn các sinh cảnh tự nhiên

- Tăng cường quản lý và bảo vệ hệ thực vật ven sông, biển; 
- Khôi phục và trồng mới rừng ngập mặn ven biển; 
- Khôi phục lại dòng chảy, chế độ thủy văn tự nhiên; 
- Thành lập các khu bảo tồn ven biển, quản lý tài nguyên thủy sản. 

5. Bảo tồn các điểm nóng về đa dạng sinh học

- Tăng cường quản lý tại các khu bảo tồn; 
- Thành lập mới các khu bảo tồn tại các điểm có giá trị cao về đa dạng sinh học; 
- Tăng cường năng lực cho các cán bộ làm việc tại các khu bảo tồn; 
- Thực hiện nâng cao nhận thức, tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học cho người dân địa phương. 

Hình 13. Ví dụ về các điểm nóng về đa dạng sinh học cho bảo tồn của tỉnh Bến Tre (WWF-Việt Nam, 2013)
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 6. Canh tác nông nghiệp thân thiện với môi trường

Canh tác rau màu
- Trồng cây để chắn gió, cát và hơi muối, đồng thời giảm thiểu được cường độ sóng và gió; 
- Dự trữ nước mưa, tưới tiết kiệm nước (tưới nhỏ giọt);
- Phân huỷ chất thải hữu cơ, tái sử dụng làm phân bón.
 

Nuôi trồng thủy sản 
- Khôi phục, trồng cây/rừng quanh khu vực ao nuôi;
- Nuôi kết hợp (tôm - cua - cá - sò).

Trồng lúa
- Nuôi xen canh tôm - lúa; tôm - cá;
- Nghiên cứu/trồng thử các giống lúa chịu mặn, hạn;
- Cải thiện môi trường, HST đồng ruộng - dẫn nước từ sông vào để lấy nước và trầm tích cải tạo đồng 

ruộng.
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