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Các chữ viết tắt, thuật ngữ
ADB
AusAID
CCFSC
CENRE
CRU
CSIRO
DARD
DDMFSC
DOIT
DONRE
DoPI
DOST
DOT
DWRM
ENSO
FAO
FICEN
FMMP
GIS
GIZ
IMHEN
IPCC
IRRI
JICA
MARD
MoC
MoF
MoFI
MoIT
MoND
MoNRE
MoST
MoT
MPI
MRC
MRCS
MRD
NAPA
NCAR
NCEP
NTP

Ngân hàng Phát triển Châu Á
Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia
Ủy ban Phòng chống Lụt bão Trung ương
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường (Thuộc Viện Khí tượng, Thủy văn và
Môi trường)
Ban Nghiên cứu Khí hậu
Tổ chức nghiên cứu Khoa học & Công nghiệp Khối thịnh vượng chung
(Australia)
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cục Đê điều và Phòng chống Lụt bão
Sở Công Thương
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Giao thông
Cục quản lý tài nguyên nước
Dao động Nam

Tổ chức Nông Lương Thế giới
Trung tâm Thông tin nghề cá
Chương trình Quản lý và giảm thiểu Lũ lụt-Ủy hội sông Mekong
Hệ thống Thông tin Địa lý
Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức - Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit
Viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và Môi trường
Ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu
Viện nghiên cứu Lúa Quốc tế
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bộ Xây dựng
Bộ Tài chính
Bộ Thủy sản
Bộ Công Thương
Bộ Quốc phòng
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Khoa học Công nghệ
Bộ Giao thông
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ủy ban Sông Mekong
Ban Thư ký Ủy ban Sông Mekong
Đồng bằng sông Cửu Long
Chương trình Hành động Thích ứng Quốc gia
Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia
Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia
Chương trình Mục tiêu Quốc gia
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NWRC
PPC
ROMS
SKM
SLR
TA
UNDP
UNIDO
VNMC
VRSAP
WMO

Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên nước
Ủy ban nhân dân

Mô hình Hệ thống Hải dương học Khu vực
Sinclair Knight Merz
Nước biển dâng
Hỗ trợ Kỹ thuật
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc
Ủy ban Mekong Quốc gia Việt Nam
Mô hình Đồng bằng và Hệ thống Sông ngòi Việt Nam
Tổ chức Khí tượng Thế giới
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Thuật ngữ chính
Biến đổi khí
hậu

Biến đổi khí hậu đề cập đến sự thay đổi về khí hậu do của con người một cách trực tiếp hoặc gián
tiếp, làm thay đổi thành phần khí quyển toàn cầu, góp phần làm biến động khí hậu tự nhiên được
quan sát, ghi nhận trong một khoảng thời gian có thể so sánh được (Khung Hiệp định Liên hiệp quốc
về Biến đổi khí hậu).

Giảm thiểu

Hành động can thiệp của con người để giảm lượng phát thải khí nhà kính một cách chủ động (giảm
năng lượng tiêu thụ trong giao thông, xây dựng, tại nhà, tại nơi làm việc v.v..) hoặc loại bớt khí nhà
kính trong khí quyển (cô lập).

Khả năng
chống chịu

Đo lường khả năng hiện tại của một cộng đồng trong việc chịu đựng, hấp thu và phục hồi từ các tác
động của nguy cơ bằng cách nhanh chóng bảo quản hoặc khôi phục lại cấu trúc, chức năng, tính chất
căn bản của cộng đồng đó.

Kịch bản
khí hậu

Bản mô tả chặt chẽ, hợp lý nhưng thường được giản lược về khí hậu trong tương lai (đơn giản là điều
kiện thời tiết trung bình). Không nên coi kịch bản khí hậu như là dự báo về khí hậu trong tương lai
mà nên xem như là nó đưa ra cách thức để hiểu được các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu và
xác định các rủi ro tiềm tàng và các cơ hội do thay đổi chưa rõ ràng về khí hậu trong tương lai.

Tính tổn
thương khí
hậu

Tính tổn thương khí hậu được Ban hội thẩm Liên quốc gia về Biến đổi khí hậu (IPCC) định nghĩa là
“mức độ mà một hệ thống không thể chịu được hoặc không có khả năng chống lại các tác động tiêu
cực của biến đổi khí hậu, bao gồm biến động khí hậu và khí hậu cực đoan. Tính tổn thương là hàm số
của tính chất, cường độ, tỷ lệ của biến đổi khí hậu và nó thay đổi theo phơi lộ, độ nhạy và năng lực
thích ứng của hệ thống đó”.

Mức độ
nhậy cảm

Chỉ mức độ mà một hệ thống bị ảnh hưởng, cả tiêu cực và tích cực do khí hậu gồm nhiều biến số bao
gồm trung bình, cực trị và tính khả biến.

Mức độ
phơi lộ

Định nghĩa khả năng một cộng đồng bị ảnh hưởng bởi một nguy cơ. Điều này được xác định bởi mô
hình GIS và lập bản đồ phạm vi dự báo của các nguy cơ.

Khả năng
chống chịu

Đo lường khả năng hiện tại của một cộng đồng trong việc chịu đựng, hấp thu và phục hồi từ các tác
động của nguy cơ bằng cách nhanh chóng bảo toàn hoặc khôi phục lại cấu trúc, chức năng, tính chất
căn bản của cộng đồng đó.

Năng lực
thích ứng

Năng lực của một tổ chức hoặc một hệ thống nhằm điều hòa rủi ro của biến đổi khí hậu hoặc tạo ra
lợi ích thông qua việc thay đổi các đặc tính hoặc chế độ của tổ chức/hệ thống đó. Năng lực thích ứng
có thể thừa hưởng được hoặc có thể được phát triển trên kết quả của các quyết định về chính sách, kế
hoạch, thiết kế từ trước của tổ chức/hệ thống đó.

Nguy cơ

Mối nguy cơ là một thuật ngữ chỉ một nguồn gây thiệt hại tiềm tàng, hoặc một tình huống có nguy
cơ gây ra thiệt hại tiềm tàng cho con người, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, môi trường hoặc
các giá trị khác hoặc là thiệt hại kết hợp của các thiệt hại trên.

Mức độ
phơi lộ

Định nghĩa khả năng một cộng đồng bị ảnh hưởng bởi một nguy cơ. Điều này được xác định bởi mô
hình GIS và lập bản đồ phạm vi dự báo của các nguy cơ.

Rủi ro

Rủi ro được định nghĩa một cách tổng quát là kết quả của tần suất xảy ra một hiện tượng cụ thể và
hậu quả do hiện tượng đó gây ra, các dạng hậu quả bao gồm thiệt hại sinh mạng, tổn thất tài chính
và/hoặc tác động môi trường.

Thích ứng

Các hành động được thực hiện nhằm đáp ứng các tác động thực tế hoặc dự kiến của biến đổi khí hậu
mà dẫn đến giảm rủi ro hoặc tạo ra lợi ích. Có thể phân biệt giữa thích ứng một cách có kế hoạch,
phòng ngừa (như ứng phó với rủi ro) và thích ứng theo cách không có kế hoạch với các điều chỉnh
mang tính chất phản ứng lại.

Tính dễ bị
tổn thương

Tính dễ bị tổn thương là hàm số của rủi ro và năng lực đáp ứng. Nó là sự kết hợp của thông số vật lý
của các nguy cơ và hậu quả của nguy cơ như chấn thương cá nhân, sự xuống cấp của công trình, hạ
tầng và các rối loạn chức năng. Nó có thể thay đổi dựa vào các yếu tố phi vật lý như sự chuẩn bị,
huấn luyện cho các tình huống khẩn cấp và khả năng chống chịu.

Tính dễ bị
tổn thương
khí hậu

Tính dễ bị tổn thương khí hậu được Ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) định nghĩa là
“mức độ mà một hệ thống không thể chịu được hoặc không có khả năng chống lại các tác động tiêu
cực của biến đổi khí hậu, bao gồm biến động khí hậu và khí hậu cực đoan. Tính dễ bị tổn thương là
hàm số của tính chất, cường độ, tốc độ của biến đổi khí hậu mà một hệ thống bị phơi lộ, mức độ nhậy
cảm và năng lực thích ứng của hệ thống đó”.
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TÓM TẮT DỰ ÁN
Tổng quan
Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đã lựa chọn Công ty Sinclair Knight Merz (SKM) liên danh với
CENRE, Acclimatise and University of Newcastle, Australia để thực hiện “Phần A” của Nghiên cứu
tác động của Biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích ứng tại đồng bằng sông Cửu Long (TA 7377 –
VIE).
Báo cáo này là một trong hai sản phẩm cuối cùng của Phần A Nghiên cứu Dự báo và Đánh giá Tác
động của Biến đổi Khí hậu. Bản báo cáo này “Nghiên cứu Đánh giá Tính dễ bị tổn thương và Rủi ro
của Biến đổi Khí hậu tại hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang, Việt Nam” đưa ra ba kết quả chính: nhận
định về điều kiện khí hậu trong tương lai tại đồng bằng sông Cửu Long; đánh giá tác động của các
kịch bản khí hậu trong tương lai lên hệ thống tự nhiên, xã hội và kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu
Long; và phân tích cơ bản năng lực về biến đổi khí hậu hiện thời của Chính phủ. Báo cáo cung cấp
các biện pháp thực tế mà chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện có thể vận dụng để truyền đạt và củng cố
các chương trình của mình. Điểm quan trọng là báo cáo mô tả các nhân tố có thể kìm hãm hoặc hạn
chế sự phối hợp giữa các cộng đồng, các nhà lãnh đạo, chuyên gia và các đối tác phát triển. Báo cáo
cũng xác định các chủ đề và chiến lược cho các công việc tiếp theo sẽ được hoàn thiện trong Phần B
của Dự án.
Phần B của Nghiên cứu về các biện pháp thích ứng và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu sẽ được bắt
đầu vào đầu năm 2012 và sẽ tập trung vào việc tìm ra các biện pháp thích ứng thích hợp về biến đổi
khí hậu cho sự phát triển của các tỉnh mục tiêu; và phát triển các dự án thí điểm để mở rộng và nhân
rộng cho cả vùng và hỗ trợ cho hệ thống cộng tác để chia sẻ thông tin và hợp tác hành động trong lĩnh
vực biến đổi khí hậu.
Một nguyên tắc cơ bản của dự án là vận dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia với nhiều đại diện
chính quyền các tỉnh và các quốc gia. Với tư tưởng này, bản atlas nêu bật những phát hiện chính của
dự án ở quy mô cấp tỉnh cho mỗi huyện dự án, được coi là ‘sản phẩm trí tuệ’ thứ hai đã ra đời. Nội
dung mong đợi của atlas này là bản đồ các tác động dự kiến của biến đổi khí hậu và tính dễ bị tổn
thương hiện tại và dự kiến, đây sẽ là một công cụ quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách cấp
huyện, cấp tỉnh và quốc gia.
Các tỉnh thuộc dự án
Cà Mau và Kiên Giang là 2 tỉnh cực nam của Việt Nam. Nền kinh tế của cả 2 tỉnh chủ yếu là các hoạt
động nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá và các ngành sản xuất sơ cấp. 24 huyện của 2 tỉnh
nằm trong phạm vi của đánh giá này.
Các đơn vị tư vấn liên quan và những khảo sát về các mặt sẽ được thực hiện tại tất cả các huyện, bao
gồm:
Thành phố Cà Mau, các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Trần
Văn Thời và U Minh, tỉnh Cà Mau; và
Thành phố Rạch Giá, các Huyện: Hà Tiên, An Biên, An Minh, Châu Thành, Giang Thành, Giồng
Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Lương, Tân Hiệp, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và huyện đảo Kiên
Hải và Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Các nhiệm vụ và mục tiêu
Các kết quả của dự án được nêu trong phương pháp luận và các hoạt động chính của dự án của Bản
tóm tắt Hỗ trợ Kỹ thuật là:
Mục tiêu 1: Xác định các điều kiện khí hậu trong tương lai ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Mô hình hóa các kịch bản biến đổi khí hậu trong tương lai năm 2030 và năm 2050, xây dựng trên
công việc đang được Bộ TNMT và các nhà tài trợ thực hiện, và sử dụng các mô hình toàn cầu đang
được sử dụng, các mô hình chi tiết cho khu vực và các dữ liệu khí hậu địa phương và quốc tế phù hợp.
Bước đầu, các hoạt động mô hình hóa sẽ được tiến hành cho các tỉnh dự án và lĩnh vực mục tiêu cấp
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vùng. Mô hình hóa sẽ điều tra nguy cơ về; mực nước biển dâng, lượng mưa, hình thái mưa (bao gồm
cả tần suất hạn hán), thay đổi nhiệt độ , thay đổi độ mặn và nước dâng do bão.
Mục tiêu này đã đạt được và nghiên cứu đã đưa ra mô hình kịch bản khí hậu tổng quát cho toàn bộ
khu vực đồng bằng sông Cửu Long sử dụng các thông tin về kịch bản khí hậu cập nhật nhất hiện có ở
Việt Nam. Báo cáo đưa ra các điểm chính của số liệu dự báo khí hậu cho cả hai tỉnh Cà Mau và Kiên
Giang. Tuy nhiên rất nhiều lỗ hổng về kiến thức và hạn chế của nhiều ứng dụng mô hình khác nhau đã
được ghi nhận.
Mục tiêu 2:Đánh giá tác động của kịch bản khí hậu tương lai lên các hệ thống tự nhiên, xã hội và
kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long
a. Tiến hành đánh giá tác động rủi ro ở quy mô khu vực đồng bằng sông Cửu Long sử dụng cách tiếp
cận dựa trên GIS (hệ thống thông tin địa lý) để xác định các tác động của kịch bản biến đổi khí hậu
trong tương lai lên: các đặc trưng khí tượng thủy văn (như ngập lụt, mực nước biển và thủy triều, độ
mặn, dòng chảy sông), các hệ thống tự nhiên (như đa dạng sinh học, tài nguyên và chất lượng nước,
đất), và các hệ thống xã hội (như dân số, nghèo đói, y tế công cộng, dân cư đô thị), các hệ thống kinh
tế (như công nghiệp, tổng sản phẩm quốc nội, sản phẩm nông nghiệp), và các lĩnh vực phát triển (bao
gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực mục tiêu đã xác định).
b. Xác định các điểm nóng trong khu vực về mức độ nhậy cảm với biến đổi khí hậu, bao gồm các yếu
tố cơ sở hạ tầng dễ tổn thương của các lĩnh vực mục tiêu.
c. Một mô hình đánh giá tổng hợp sẽ được thực hiện sau đó cho các tỉnh và các lĩnh vực mục tiêu để
cung cấp các đánh giá chi tiết hơn về tác động của biển đổi khí hậu.
Mục tiêu này thực chất là đã đạt được nhưng thay vì rút từ quy mô đồng bằng sông Cửu Long xuống
quy mô cấp tỉnh, đánh giá lại khởi đầu từ quy mô cấp tỉnh. Tuy nhiên, dù đánh giá chỉ áp dụng vào hai
tỉnh mục tiêu, các quan sát, phát hiện chính và các kết luận rút ra được có thể ngoại suy để áp dụng và
các tỉnh khác cùng trong đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu đã sử dụng thành công các kết quả
của một mô hình thủy văn/thủy động lực và một mô hình ven biển trong MapInfo GIS để đánh giá tác
động của các kịch bản biến đổi khí hậu. Các kết quả của mô hình hóa bao phủ toàn khu vực nhưng do
những hạn chế về mặt thời gian và dữ liệu, phân tích chi tiết về các tác động dự đoán chỉ hạn chế cho
Cà Mau và Kiên Giang. Tuy nhiên việc đánh giá đã cân nhắc đến các kết nối liên kết trong toàn khu
vực, bao gồm liên kết kết nối của con người, giao thông, thương mại và nước.
Kết quả của GIS được ứng dụng thành công để quyết định tác động hiện tại và phạm vi tác động dự
đoán lên khí tượng thủy văn và các hệ thống tự nhiên nhưng phân tích cũng chỉ hạn chế cho Cà Mau
và Kiên Giang chứ không thực hiện được ở quy mô khu vực. Nhằm xác định được các tác động lên hệ
thống xã hội, kinh tế và phát triển, nghiên cứu đã sử dụng ba thành phần tách biệt; các kết quả từ mô
hình GIS về độ nguy hiểm, các quan trắc và phát hiện từ các tham vấn ngành và dữ liệu khảo sát
huyện để xác định tương đối mức độ rủi ro cho từng nguy cơ riêng biệt. Phương pháp luận được lựa
chọn cho phép xác định các huyện là điểm nóng trong từng lĩnh vực mục tiêu. Do dữ liệu dựa chủ yếu
vào bản chất của phương pháp đánh giá rủi ro sử dụng chứ không đánh giá khu vực sơ bộ như mô tả
trong mục b, nghiên cứu chỉ khởi đầu với đánh giá mức độ dễ bị tổn thương chi tiết của các tỉnh và
các lĩnh vực mục tiêu.
Mục tiêu 3:Kết hợp các hoạt động tăng cường thể chế cho cán bộ quan trọng của Chính phủ và các
cán bộ kỹ thuật, các hoạt động nâng cao năng lực cho cộng đồng.
Các hoạt động của kết quả 3 sẽ khởi đầu trong Phần A. Phân tích năng lực hiện tại về biến đổi khí
hậu trong Chính phủ sẽ được tiến hành như là cơ sở để phát triển một chương trình nâng cao năng
lực hoàn thiện cho các nhà chức trách trong các lĩnh vực và cấp tỉnh (PHẦN B)
Kết quả này chỉ phần nào đạt được. Không có bất kỳ đánh giá chính thức năng lực về biến đổi khí hậu
của các cán bộ Chính phủ quan trọng nào được thực hiện. Tuy vậy chuyên gia quốc tế đã tiến hành
đánh giá không chính thức về năng lực cán bộ cấp tỉnh và cấp huyện trong các khảo sát khởi đầu ở
huyện với nhiều mức độ khác nhau. Hiện trạng của các kế hoạch tương lai được kiểm tra và quy mô
kết hợp ứng dụng biến đổi khí hậu được phân tích như là cơ sở để đánh giá năng lực hiện tại. Việc
tiến hành đánh giá thể chế một cách chính thức cần phải được thực hiện trong Phần B.
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Kết quả Dự án
Kết quả 1: Mô hình Dự báo Biến đổi Khí hậu
Dựa trên kết quả xem xét các tư liệu sẵn có liên quan đến các tác động của biến đổi khí hậu và thích
ứng với biến đổi khí hậu và phân tích sơ bộ dữ liệu thứ cấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long được
tiến hành trong quá trình thực hiện dự án có thể thấy rõ ràng là có các lỗ hổng cũng như hạn chế kiến
thức lớn xung quanh việc lượng hóa các tác động biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là khu vực
đồng bằng sông Cửu Long. Trong năm 2010, Viện KH KTTVMT đã đưa ra các kịch bản biến đổi khí
hậu trong phạm vi được lựa chọn các kịch bản phát triển biến đổi khí hậu: Kịch bản lượng phát thải
thấp (B1); kịch bản phát thải trung gian của nhóm kịch bản trung bình (B2); và kịch bản trung gian
của nhóm kịch bản phát thải cao (A2 và A1FI). Dữ liệu này đã cải thiện một cách đáng kể các dự báo
về biến đổi khí hậu và sự dâng lên của nước biển cho Việt Nam và đưa ra các kịch bản về mực nước
biển dâng ở 25 cm, 50 cm, 75 cm và 100 cm.
Nghiên cứu vận dụng dữ liệu thống kê chi tiết hóa về nhiệt độ và lượng mưa, cùng với các kịch bản
chi tiết hóa cho cấp độ vùng về nước biển dâng của Viện KH KTTVMT năm 2010 và các kịch bản
dòng chảy sông mới nhất được phát triển cho dòng chảy chính sông Mê Kông phía trên Kratie do Ủy
ban Sông Mê Kông soạn thảo. Các kịch bản do MRC phát triển dựa trên PRECIS và được sử dụng
trong một vài báo cáo do Viện KH KTTVMT soạn thảo liên quan đến các tác động của biến đổi khí
hậu trong khu vực thượng nguồn sông Mê Kông ở Việt Nam. Mô hình số độ cao (DEM) cho đồng
bằng sông Cửu Long được công bố vào giữa tháng 03 năm 2011 và đã có bản sao để dự án có thể sử
dụng được.
Dự báo biến đổi hiện tượng mưa lớn bất thường cũng được tính toán cho thành phố Cà Mau và Rạch
Giá từ CLIMsystems. Các dự báo về thay đổi lượng mưa lớn bất thường trong nhiều ngày và trong
một ngày được đưa ra cho năm 2030 và 2050 (A2 và B2) bằng cách áp dụng đồng thời sản phẩm dự
báo mưa ngày của 12 GCMs.
Cách tiếp cận và phương pháp luận được vận dụng để đưa ra các kịch bản biến đổi khí hậu và đánh
giá tác động biến đổi khí hậu được minh họa trong Hình 1. Các hợp phần được sử dụng để đưa ra kết
quả cuối cùng của bản phác thảo các nguy cơ được mô tả dưới đây:
Hai mô hình được sử dụng để xác định các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu do con người
trong khu vực.
1. Mô hình Thủy văn/ Thủy động lực được tiến hành bởi Viện KH KTTVMT sử dụng các kết quả của
mô hình khí hậu khu vực, các dữ liệu khí hậu lịch sử và DEM để xác định các tác động tiềm tàng lên;
lũ lụt do gia tăng dòng chảy sông suối, độ mặn và xâm nhập mặn, hạn hán, nhu cầu và cung ứng
nguồn tài nguyên nước. Mô hình thủy văn được thực hiện sử dụng Mô hình tổng hợp Chất lượng và
Số lượng (IQQM) để mô phỏng dòng chảy của nước qua hệ thống sông suối của đồng bằng sông Cửu
Long, cho phép kiểm soát các công trình như đập và các hệ thống thủy lợi. Mô hình Động lực được
thực hiện bằng việc sử dụng phần mềm ISIS cho phép thể hiện lại các tương tác phức tạp do ảnh
hưởng của thủy triều, đảo ngược dòng chảy giữa mùa mưa và mùa khô và chảy tràn bờ trong mùa lụt.
Mô hình xâm nhập mặn cũng được thực hiện bằng cách sử dụng ISIS.
Mô hình thủy văn và động lực được kiểm định với số liệu thời kỳ 1980-1999 và với lũ lụt lịch sử năm
2000, 2030 (2020-2039) và 2050 (2040-2059) với các dự báo ngập lụt được đưa ra cho cả kịch bản
phát thải A2 và B2 và dự báo xâm ngập mặn cho B2.
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Kịch bịn Phát thịi
Khí nhà kính

Cac mô hình khí hịu
toàn cịu (GCM)

Đầu vào:
u quan trắ
trắc
- Số liệu khí hậu
- Kết quả của GCM
- Bản đồ số độ cao (DEM)

Đầu vào:
- Số liệu khí tượng thủy văn vàà vùng duyên hải
- Bản đồ số độ cao (DEM)
- Kịch bản khí hậu thu nhỏ (TS Cường
ng và TS Sơn)
- UB sông Mekong – dòng mô hình IQQM tại Kratie
- Kết quả từ các nghiên cứu trước đây

Mô hình SIMCLIM
• CácKQ: mưa lưn
ưn bưt thưưng

Tác địng
ịng cịa biịn địi khí hịu (các
biịn sị cị bịn) cịp châu lịc

(1)Mô hình chi tiịt hóa thịng kê sị dịng
SIMCLIM
(2) Mô hình chi tiịt hóa địng lịc sị dịng PRECIS

Mô hình thủy văn và Tài nguyên nước
ớc
- TS Dũng (VKTTVMT)
- Các mô hình: IQQM, iSIS
- Kết quả đầu ra: lụt, xâm mặn,
n, nhu cầ
cầu nước,
dòng chảy
Mô hình đới bờ
- TS Nhân
- HydroGIS
- Kết quả đầu ra: nướcc dâng do bão (bờ
biển và sông), xói mòn và bồi llắng

Hình 1- Biểu đồ phác thảo kịch bản
ản biến
biế đổi khí hậu của dự án và phương pháp đánh
ánh giá tác động

Lưu ý rằng mực nước biểnn dâng đã được tính trong mô hình thủy văn và thủy động llực
nhưng nước dâng do bão, các tác động của bão lớn và các quá trình đại dương và gió
chưa được đưa vào. Các công trình hạ
h tầng kiểm soát ngập mặn/ chống xâm nhập
ập mặn
m
hiện tại đã được đưaa vào mô hình còn các công trình trong quy hoạch vẫn chưa được
tính đến trong mô hình.
2. Mô hình đới bờ của TS. Nhân - Viện Kỹ thuật Biển được sử dụng để mô phỏng
ng các quá trình kết
hợp của thủy động lực, gió tạo
o ra sóng, vận
v chuyển bùn, vận chuyển cát, xói mòn/bồi lắ
lắng, nước dâng
do bão, và bão khu vực gần bờ vùng ven biển Kiên Giang và phía tây tỉnh Cà Mau. Mô hình này vận
dụng Mô hình dòng chảy Mô hình kép MIKE 21/3 và sử dụng như đầu vào của kếtt quả mô hình thủy
văn, đặc biệt là các kết quả củaa mô hình dòng chảy và ngập lụt sông
Phân tích các thay đổi dự báo với
v các biến đầu vào chính để mô hình hóa bờ biể
biển chỉ ra
rằng chỉ có các khác biệtt nhỏ giữa năm 2030 và năm 2050 hoặc A2 và B2 do đđó chỉ có
năm 2050 theo kịch bảnn B2 được mô hình hóa một cách chi tiết. Thay vì sử dụng
ụng thời kỳ
nền tiêu chuẩn là năm 1980-1999, mô hình này sử dụng thời kỳ nền là năm 2000-2009.
Công việc mô hình hóa kịch bản
ản khí hậu
h một cách tổng hợp trong nghiên cứu này sử dụ
dụng thông tin
kịch bản khí hậu mới nhất hiện
n nay của Việt Nam. Dù vậy có một số lỗ hổng và hạnn chế kiến thức của
nhiều ứng dụng mô hình khác nhau ở Việt Nam, bao gồm:
Việc áp dụng mô hình MAGICC/SCENGEN 5.3 để phát triển các kịch bản biến đổi khí hhậu với các
bản đồ lưới có độ phân giải thấp
ấp (300 x 300 km) cũng gây khó khăn trong việc phản ánh mộ
m t cách
chính xác các đặc tính địa phương
ng của biến đổi khí hậu ở Việt Nam;
Hiện tại vẫn thiếu mộtt phân tích sâu để phân biệt và đánh giá tác động gây ra bởi biến
ến đổ
đổi khí hậu và
các hiện tượng tự nhiên khác (như
ư El Nino/Dao động phía Nam .v.v..);
Mạng lưới quan trắc khí tượng thủy
ủy văn
v hiện tại vừa thiếu, vừa yếu và phân bổ không đồ
đồng đều giữa
các vùng khí hậu, do đóó không có khả
kh năng đáp ứng được nhu cầu giám sát khí hậu và/hoặc cảnh báo
thiên tai sớm;
Các lỗ hổng kiến thức là các rào cản lớn cần vượt qua để đạt được các mục tiêu dự án đã
đề ra (một số mục tiêu chỉ đạ
đạt được phần nào), đặc biệt là hạn chế về các dữ
ữ liệ
liệu quan
trắc trước đây và các thông tin kịch bản khí hậu trung bình và cực đoan
oan mang tính ch
chất
đặc trưng cho vùng tại cấp
p độ tỉnh.
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Dự báo mực nước biển dâng
Các kịch bản khí hậu khác nhau mang đến sự khác biệt rất nhỏ trong khoảng thời gian có liên quan
đến nghiên cứu này. Mực nước biển được dự đoán sẽ dâng lên khoảng 15 cm vào năm 2030 và xấp xỉ
30 cm vào năm 2050. Đến cuối thế kỷ 21, mực nước biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có thể dâng lên
đến 72 cm (kịch bản thấp), 82 cm (kịch bản trung bình) và 105 cm (kịch bản cao) so sánh với năm
1980-1999.
Mô hình thủy văn chỉ ra rằng việc mực nước biển dâng lên 15 cm hoặc 30 cm sẽ không gây ra hậu quả
đáng kể đến diện tích đất của hai tỉnh dự án tưởng như sẽ bị “ngập lụt thường xuyên”, điều này chủ
yếu nhờ vào sự bảo vệ của hệ thống đê biển và các công trình phòng chống lụt hiện tại. Ngoại lệ duy
nhất là huyện Ngọc Hiển ở tỉnh Cà Mau – nơi hiện giờ đã bị ngập lụt trong những đợt nước dâng do
bão cao.
Những ảnh hưởng lớn nhất của nước biển dâng liên quan đến các thay đổi tương ứng về lũ lụt và thoát
nước, cũng như độ mặn là quan trọng đối với các khu vực thấp trong việc cải thiện tình trạng xói lở
bờ biển, tình trạng ngập lụt và sự gia tăng tính dễ bị tổn thương do nước dâng do bão. Bất kỳ sự thay
đổi nào về mực nước biển kèm theo các tác động của nước dâng do bão và bão to, lốc xoáy sẽ gây ra
hậu quả nghiêm trọng, đặc biệtđối với huyện Ngọc Hiển và cho các huyện đảo Kiên Hải và Phú Quốc.
Dự báo lượng mưa
Các dự báo gần đây nhất của Viện KH KTTVMT đến cuối thế kỷ 21 cho cả kịch bản phát thải A2 và
B2 là:
Đến cuối thế kỷ 21, lượng mưa dự kiến sẽ tăng lên khoảng 3 đến 4% tại cả Kiên Giang và Cà Mau so
sánh với thời kỳnền.
Lượng mưa có xu hướng tăng lên trong các tháng mùa mưa (lên đến 25% vào cuối thế kỷ này) và
giảm trong các tháng mùa khô (có thể từ 30 đến 35%).
Nói cách khác, mùa khô sẽ khô hơn và lượng mưa trong mùa mưa sẽ nhiều hơn (như mưa với khối
lượng lớn trong khoảng thời gian ngắn). Điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt và hạn hán.
Các hiện tượng cực đoan
Mô hình CLIMsystems dự báo là các hiện tượng mưa lớn bất thường 10 và 100 yr sẽ lớn hơn 6%
trong năm 2030 (cả hai kịch bản) và 10% (B2) và 11% (A2) đến năm 2050. Tuy vậy cần phải lưu ý
rằng các giá trị này chỉ biểu hiện sự gia tăng 13mm và 22mm cho hiện tượng 150 mm+ đối với Cà
Mau và chỉ 15mm và 32 mm trong hiện tượng 150-300 mm đối với Rạch Giá.
Các dự báo nhiệt độ
Xu hướng chung của nhiệt độ thấp nhất và cao nhất trong 50 năm qua là tăng lên với nhiệt độ thấp
nhất tăng nhanh hơn nhiệt độ cao nhất. Dự báo các xu hướng trong tương lai là:
•

Nhiệt độ không khí mùa tăng lên 0,7 °C trong năm 2030 đến 1,4 °C vào năm 2050 tại Cà Mau, và
0,5 °C đến 0,9 °C cao hơntại Kiên Giang vào năm 2050;

•

Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ hàng năm có thể tăng lên khoảng 1,5 đến 2,0 °C ở Cà Mau và Kiên
Giang. Nhiệt độ ở Cà Mau tăng cao hơn so với Kiên Giang

•

Nhiệt độ cao nhất sẽ tăng ít hơn so với nhiệt độ thấp nhất. Vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ cao nhất
có thể cao hơn số liệu hiện nay từ 2 đến 2,5 °C trong tương quan với sự gia tăng từ 3,5 đến 4,0 °C
của nhiệt độ tối thiểu.

Dự báo các yếu tố khác của biến đổi khí hậu:
•

Độ ẩm tương đối sẽ giảm trong các tháng mùa khô và tăng trong các tháng mùa mưa ở cả hai tỉnh.
Tuy nhiên, độ ấm tương đối hàng năm có xu hướng giảm nhẹ.

•

Tốc độ gió trung bình tăng lên trong các tháng mùa đông, mùa xuân và mùa thu ở cả hai tỉnh
nhưng lại giảm trong các tháng mùa hè. Tốc độ gió trung bình hàng năm tăng lên ở hầu hết các
vùng của tỉnh Cà Mau và không có một xu hướng rõ rệt nào với tỉnh Kiên Giang.
Một số kết quả chi tiết hóa gây nhầm lẫn và cần phải thực hiện điều tra chi tiết hơn để
làm rõ:
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•
•
•
•
•
•

Nhiệt độ của A2 đưa ra rất gần với kết quả của B2, thậm chí đến tận năm 2050, điều
này trái ngược với IPCC (2007).
Nhiệt độ của kịch bản A2 đôi khi không cao bằng nhiệt độ của B2, điều này cũng trái
ngược với IPCC (2007).
Sự thay đổi nhiệt độ đến năm 2050 đôi khi không nhiều bằng sự thay đổi nhiệt độ đến
năm 2030 là không phù hợp với đặc tính đã biết của biến đổi khí hậu;
Mô hình không gian của việc ấm lên rất khó minh giải, đòi hỏi phải có điều tra sâu
hơn.
Dự báo thay đổi về lượng mưa của A2 đôi khi ít hơn thay đổi của B2 (cả với dự báo
theo mùa và theo tháng).
Thiếu sự khác biệt rõ rệt về tốc độ gió giữa kịch bản năm 2030 và 2050 và cần phải
điều tra sâu hơn để xác định đây có phải là kết quả thật hay không

Các dự báo về độ mặn
Các thay đổi về điều kiện thủy văn trong hệ thống sông ngòi của hai tỉnh được dự báo là do thay đổi
về động lực dòng chảy giữa mực nước biển dâng cao hơn và các dòng chảy trong nhánh Bassac của
sông Mê Kông. Kết quả là việc xâm nhập của nước biển vào hệ thống kênh rạch được dự đoán sẽ thay
đổi trong tương lai. Độ mặn được phát hiện cao nhất vào nửa sau tháng 4 và đầu tháng 5 với các giá
trị độ mặn ghi lại được ở vùng nghiên cứu đạt đến 29,4‰ (phần nghìn).
Hình 2tóm tắt các phát hiện của mô hình hóa của Viện KH KTTVMT về độ mặn hiện tại và quy mô
tương lai trong vùng đến năm 2050 cho các kịch bản A2. Điểm đáng ghi nhận nhất là tất cả các huyện
của Cà Mau và phần lớn các huyện của Kiên Giang (ngoại trừ các huyện đảo Phú Quốc và Kiên Hải)
đều đã bị ảnh hưởng bởi độ mặn. Phần phía Bắc của tỉnh Kiên Giang, độ mặn được dự báo sẽ có xung
hướng tăng trong phần phía Nam lại có xu hướng giảm. Các mô hình dự báo độ mặn sẽ tăng cao trong
khu vực (>0.28 ‰) cho cả hai kịch bản.
Các dự báo về nước dâng do bão
Trong cơn bão, tác động kết hợp của áp suất thấp với gió mạnh dẫn đến nước dâng cao hơn. Trong cả
bờ biển phía Đông và phía Tây, nước dâng do bão sẽ xảy ra với bờ biển phơi lộ theo hướng sóng từ
gió mùa đông bắc và tây nam.
Các mô phỏng khí hậu chỉ ra rõ ràng rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra nguy cơ rõ rệt với
cả hai tỉnh. Bão (được định nghĩa là áp thấp nhiệt đới có cường độ đủ mạnh để gây ra gió mạnh)
không chỉ nguy cơ vì chúng tạo ra gió có sức phá hủy lớn mà còn do sự kết hợp của mưa xối xả
(thường dẫn đến ngập lụt), nước dâng do bão và biển động.
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Hình 2 – Độ xâm nhập mặn tối đa hiện tại và dự báo (2050 A2) tại hai tỉnh

Phân tích về xu hướng Bão do Viện KH KTTVMT chỉ ra rằng trong khi tần suất bão ở biển Đông
tăng nhẹ thì tần suất bão đi vào đất liền Việt Nam không có một xu thế rõ rệt nào. Tuy nhiên, Bão vào
Việt Nam đã di chuyển về phía Nam và tần suất của các cơn bão rất mạnh (cấp 12 trở lên) đã tăng lên.
Phân tích cũng chỉ ra mùa mưa bão kết thúc muộn hơn. Điều này chỉ ra rằng tính dễ bị tổn thương của
các vùng ít chịu ảnh hưởng của bão (như phía Đông Nam của Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh)
có thể tăng lên. Dù vậy, bão là một hiện tượng phức tạp và rất khó tiên đoán được sự hình thành của
bão.
Như một phần của mô hình hóa vùng ven biển, các quan trắc bão Linda năm 1997 được sử dụng để
mô phỏng các tác động tiềm tàng của bão và nước dâng do bão đến vùng bờ biển Cà Mau và Kiên
Giang với các kịch bản nước biển dâng khác nhau. Mô phỏng chỉ ra rằng cao độ mặt nước của các cơn
bão lớn thậm chí có thể dâng cao lên đến 2m kết hợp với những con sóng cao 4-5 m gây ảnh hưởng
nghiêm trọng lên hệ thống kè bờ biển, các làng chài trong lưu vực và cửa sông dọc theo bờ biển..
Kết quả 2: Đánh giá tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu trong tương lai lên các hệ thống
tự nhiên, xã hội và kinh tế trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Tác động lên các đặc trưng khí tượng thủy văn
Các kết quả của các mô hình thủy văn/ thủy động lực và mô hình đới bờ được nhập vào hệ thống
MapInfo GIS để phân tích không gian sâu hơn nhằm xác định khoảng không gian của các tác động dự
báo. Tuy các kết quả của mô hình bao trùm toàn bộ phần phía tây của đồng bằng sông Cửu Long,
phân tích chi tiết trình bày trong báo cáo này chỉ dành cho các tỉnh mục tiêu. Phân tích các kết quả mô
hình chỉ ra rằng một số biến đổi khí hậu được dự báo sẽ gây ra các tác động đáng kể.
Cả hai dự báo về biến đổi chế độ mưa và nước biển dâng sẽ được kết hợp với nhau để dự báo quy mô
tác động của các hiện tượng lũ lụt cực đoan. Với dự đoán lượng mưa hàng năm tăng và có sự biến đổi
về thủy văn của sông Bassac, các nguy cơ do lũ lụt gây nên dự kiến sẽ gia tăng tại tất cả các huyện
(ngoại trừ huyện đảo Phú Quốc và Kiên Hải) từ 20 đến 50% vào năm 2030 và 2050 so với hiện tại.
Mực nước biển cao hơn sẽ giảm khả năng nước lũ thoát ra biển và dẫn đến ngập lụt trải rộng hơn và
sâu hơn vào thời điểm xảy ra các hiện tượng lũ lụt cực đoan.
Sự khác biệt giữa quy mô, độ sâu của hiện tượng lũ lụt cực đoan (dựa trên lũ lụt năm 2000) cho mực
nước biển và điều kiện khí hậu nềnso sánh với các điều kiện khí hậu và mực nước biển dự đoán vào
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năm 2050 được minh họa trong Hình 3. Hầu hết diện tích tỉnh Kiên Giang chỉ nằm cao hơn mực nước
biển một chút và 12 trong số 14 huyện của tỉnh được dự báo là sẽ bị ảnh hưởng từ trung bình đến nặng
nề do lũ lụt. Mối đe dọa do lũ lụt từ các hiện tượng cực đoan của Cà Mau được dự báo thấp hơn với
chỉ 5 trong số 9 huyện chịu ảnh hưởng từ trung bình đến nặng nề. Các huyện dự báo sẽ gia tăng ngập
lụt nặng nhất là: An Minh – gia tăng 55%; Vĩnh Thuận – gia tăng 53%; Cà Mau – gia tăng 51%; và
An Biên – gia tăng 43%.

Hình 3 –Phạm vi và độ sâu ngập lụt hiện tại và dự báo cho năm 2050 (A2) (dựa trên trận lũ lịch sử năm
2000)

Tại phần lớn các huyện, hệ thống phòng chống lụt bão chưa đầy đủ. Nâng cấp hệ thống phòng chống
bão lụt là nhu cầu cấp thiết đối với tất cả các huyện, đặc biệt với các khu vực đông dân cư và các khu
vực công nghiệp phát triển. Cần nâng cấp hệ thống phòng chống lụt bão dọc theo sông Bassac, dù
nằm ngoài phạm vi của nghiên cứu này nhưng ảnh hưởng mạnh đến lũ lụt ở tỉnh Kiên Giang và ảnh
hưởng với quy mô nhỏ hơn đến tỉnh Cà Mau.
Mực nước biển dâng, liên quan đến việc giảm lượng phù sa vận chuyển và thay đổi kiểu bồi đắp sẽ
dẫn đến suy thoái chung trên phạm vi rộng các điều kiện vùng bờ biển bao gồm lượng phù sa bồi đắp
giảm ở bờ biển phía đông và gia tăng xói lở ở bờ biển phía tây. Thêm vào đó, khu vực Cà Mau sẽ chịu
tác động của việc gia tăng nước dâng do bão từ 9% đến 15%, và Kiên Giang cũng được dự báo sẽ
chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Huyện Ngọc Hiển của Cà Mau có khả năng bị ảnh hưởng nặng nhất tương
đương với các huyện đảo Phú Quốc và Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là Kiên Hải với 6 đến 13%
diện tích bị ngập lụt. Tác động kết hợp của mực nước biển dâng và nước dâng do bão tăng sẽ gây các
tác động bất lợi đến các vùng rìa ngoài rừng ngập mặn đang bảo vệ bờ biển và mang đến nguồn sinh
kế có giá trị. Thêm vào đó nhiều khả năng các bãi biển ở Phú Quốc và chuỗi các đảo nhỏ thuộc nhóm
đảo Kiên Hải sẽ bị suy giảm chất lượng. Đây có thể sẽ trở thành các vấn đề lớn hơn do biến đổi khí
hậu mang đến nhiều thay đổi ‘ngoài mong đợi’ về chế độ dòng chảy đại dương, dòng chảy địa
phương, hướng gió và động lực sóng.
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Tác động của biến đổi khí hậu lên các hệ thống tự nhiên
Để đánh giá hiện trạng và các tác động tiềm năng vào năm 2030 và 2050, mỗi lĩnh vực đều sử dụng ý
kiến của các chuyên gia. Bảng 1 dưới đây tổng hợp các tác động dự báo của biến đổi khí hậu lên các
hệ thống tự nhiên tại từng huyện của hai tỉnh dự án. Trong bảng, tác động của từng nguy cơ lên cơ sở
hạ tầng được phân loại dựa theo sự kết hợp giữa mức độ phơi lộ với nguy cơ và khả năng giảm thiểu
hiện tại để giảm những tác động.
Bảng 1 – Tóm tắt các tác động của Biến đổi khí hậu đến các hệ thống tự nhiên tại mỗi huyện
Nguy cơ
Xói lở & Bồi Lũ lụt & Hạn hán Xâm nhập mặn
Nước dâng do
lắng
bão
Huyện

Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Cà Mau

1.
2.

•
••

Cà Mau
•
Cái Nước
••
Đầm Dơi
••
Năm Căn
••
Ngọc Hiển
••••
Phú Tân
••
Thới Bình
•
Trần Văn Thời
••
U Minh
••
Rạch Giá
••
Hà Tiên
••
An Biên
••
An Minh
••
Châu Thành
••
Giang Thành
••
Giồng Riềng
•
Gò Quao
•
Hòn Đất
••
Kiên Hải
••
Kiên Lương
••
Phú Quốc
••
Tân Hiệp
•
U Minh
••
Thượng
Vĩnh Thuận
••
Thích hợp ở hiện tại và trong tương lai gần
(khoảng 10 năm)
Thích hợp nhưng cần thích ứng trên
phương diện biến đổi khí hậu (dài hạn)
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•
Cần cải thiện để phát triển kinh tế (trung hạn)
Cần phục hồi hoặc cải tạo ngay

Như được minh họa trong bảng trên, khi mức độ phơi lộ với xâm nhập mặn lan rộng và được xem như
yếu tố nguy cơ chính cho toàn bộ các huyện trên đất liền thì các biện pháp kiểm soát giảm thiểu đều
đã được thiết lập và do đó những tác động chỉ đánh giá chung ở mức độ trung bình. Điều này cũng
tương ứng với bản chất và quy mô của xói lở bờ biển. Tất cả các huyện ven biển đều có nguy cơ bị tác
động do xói lở bờ biển nhưng với hầu hết các huyện tác động được đánh giá trung bình hoặc phần nào
được kiểm soát. Tuy nhiên, huyện Ngọc Hiển được đánh giá là huyện bị tác động mạnh và hầu hết
chưa có biện pháp kiểm soát, phòng ngừa do huyện này là huyện ven biển duy nhất chưa được bảo vệ
bởi hệ thống kè biển.
Về phương diện cường độ và quy mô, lũ lụt và ngập lụt sông rõ ràng là nguy cơ lớn nhất cho cả hai
tỉnh đặc biệt là Kiên Giang với 12trong số 15 huyện được đánh giá là có mức độ phơi lộ cao do rất ít
cơ chế kiểm soát đã được thiết lập. Cụ thể là các huyện Châu Thành, Giang Thành, Giồng Riềng, Gò
Quao, Hòn Đất, Kiên Lương và Tân Hiệp được xem là có nguy cơ tổn thương cao và bị đe dọa bởi lũ
lụt và ngập lụt.
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Đánh giá tác động rủi ro của các hệ thống kinh tế và xã hội trong các lĩnh vực phát triển quan
trọng.
Nghiên cứu tiếp cận đánh giá tác động rủi ro nhấn mạnh sự cần thiết nhận thức “tính dễ bị tổn thương
và rủi ro hiện tại” cấp địa phương như là cơ sở tốt nhất để dự báo các rủi ro và tính dễ bị tổn thương
trong tương lai, khi mô hình hóa khu vực của dự báo khí hậu dài hạn cần phải được bổ sung bởi đánh
giá của những người dân thuộc các vùng dễ bị tổn thương, họ là những người dễ bị tổn thương nhất cả
về mặt xã hội và tài sản.
Một vài khung khái niệm đã được phát triển để phối hợp các khái niệm này nhằm mô tả các quá trình
tổng quát gây tổn thương cho con người và các địa điểm. Nghiên cứu này đã sử dụng các khái niệm
sau đây:
Nguy cơ đề cập đặc trưng đến biểu hiện vật lý của biến đổi hoặc thay đổi về khí hậu như hạn hán, lũ
lụt, bão, giai đoạn mưa lớn, thay đổi dài hạn về giá trị của các biến khí hậu và khả năng dịch chuyển
trong tương lai của các chế độ khí hậu;
Độ phơi lộ đề cập đến dạng giá trị chịu rủi ro. Giá trị có thể bao gồm tài sản, cơ sở hạ tầng, tài nguyên
thiên nhiên và các lợi ích mà tài nguyên thiên nhiên mang đến (bảo vệ sức khỏe, cung cấp thức ăn,
nước .v.v..);
Độ nhạy cảm là mức độ mà một hệ thống (tự nhiên, con người hoặc công trình) có khả năng bị ảnh
hưởng bởi sự thay đổi như thay đổi môi trường liên quan đến khí hậu;
Rủi ro là sự đo lường hậu quả (khắc nghiệt hoặc nhạy cảm) có thể (có khả năng) của tác động tiềm
tàng; và
Năng lực thích ứng là khả năng một cộng đồng hoặc hệ thống có thể giảm nhẹ, đối phó hoặc điều tiết
thay đổi
Khả năng chống chịu là khái niệm ngược lại với tính dễ bị tổn thương, và xây dựng khả năng chống
chịu là một mục tiêu chủ yếu của kế hoạch thích ứng. Khả năng chống chịu là khả năng một cộng
đồng chống lại sự xáo trộn trong khi vẫn giữ được cấu trúc và chức năng cơ bản của nó.
Do đó, nhóm người, cộng đồng, hoặc hệ thống dễ bị tổn thương nhất là đối tượng bị phơi lộ với nguy
cơ tác động của khí hậu, là đối tượng nhậy cảm nhạy với các tác động này và là đối tượng có năng lực
ứng phó thấp nhất với các điều kiện thay đổi.
Trong báo cáo này, nghiên cứu đã phát triển một khung khái niệm Đánh giá tính dễ bị tổn thương và
rủi rotương đối (CVRA). CVRA đã nhận định các vùng địa lý và các lĩnh vực chủ yếu mà đặc biệt dễ
bị tổn thương với các tác động kết hợp của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, và cụ thể là các
tác động của lũ lụt, ngập lụt, xâm nhập mặn, nước dâng do bão. CVRA kết hợp một loạt các chỉ số tổn
thương bao trùm các lĩnh vực quan trọng của xã hội, kinh tế và các hệ thống phát triển dẫn đến tính dễ
bị tổn thương với biến đổi khí hậu. Các chỉ số kết hợp đo đạc về độ phơi lộ, độ nhậy cảm và năng lực
thích ứng. Phương pháp này cũng sử dụng trọng số dựa trên ý kiến chuyên gia về tính tình trạng hiện
tại của các biện pháp bảo vệ và đánh giá sự phù hợp của các biện pháp bảo vệ này chống lại các thay
đổi của biến đổi khí hậu đã được dự báo.
Phương pháp đã sử dụng các kết quả của mô hình hóa độ phơi lộ cùng với các quan trắc và phát hiện
quan trọng từ tham vấn và khảo sát đa ngành để xác định mức độ rủi ro tương đối của từng mối đe
dọa cụ thể - rủi ro được xác định là hàm của “khả năng có thể xảy ra” và “hậu quả” để nhấn mạnh các
rủi ro chính ở cấp độ huyện và tỉnh.
Do dữ liệu tập trung vào bản chất thích ứng của phương pháp CVRA chứ không áp dụng
đánh giá sơ bộ trên toàn khu vực, nghiên cứu chỉ tập trung vào đánh giá chi tiết tính dễ
bị tổn thương của các tỉnh và lĩnh vực mục tiêu.
Nghiên cứu tập trung vào phát triển các chỉ số cơ sở so sánh ở cấp huyện trong từng lĩnh vực nhằm
cung cấp một bức tranh rõ ràng về bản chất và quy mô của các khu dân cư, các cơ sở hạ tầng mà dễ bị
tổn thương nhất do biến đổi khí hậu trong tương lai và phát triển các ‘hồ sơ tổn thương’ cho từng
huyện nhờ đó miêu tả rõ ràng ‘tương quan tổn thương’ của từng khu vực theo điều kiện hiện nay và
đến các năm 2030 và 2050.
Khung CVRA (Đánh giá Tương quan tính dễ bị tổn thương và rủi ro) là một cách tiếp cận
hiệu quả để trình bày đánh giá định lượng các rủi ro do biến đổi khí hậu ở cả cấp độ địa
phương và khu vực. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nắm được những hạn chế của
cách tiếp cận này gồm đánh giá định lượng dựa chủ yếu trên chất lượng của thông tin
sẵn có. Thêm vào đó, tính không ổn định của CVRA là không thể tránh khỏi do nó không
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tính đến sự thay đổi của các yếu tố phi khí hậu. Các đánh giá thích ứng trong tương lai sẽ
bao gồm cả độ phơi lộ nền và tính nhậy cảm đối với các ảnh hưởng của khí hậu.
Các phát hiện của Đánh giá Tương quan tính dễ bị tổn thương và rủi ro
Rủi ro
Đánh giá rủi ro trình bày trong Bảng 2 chỉ ra phạm vi rủi ro do ảnh hưởng của ba nguy cơ biến đổi khí
hậu chính trên 25 huyện của hai tỉnh dự án. Các huyện đảo Phú Quốc và Kiên Hải chịu mức rủi ro
thấp từ ngập lụt và xâm nhập mặn. Trong khi đó năm huyện của Cà Mau và hai huyện trên đất liền
của Kiên Giang hiện tại có mức độ rủi ro thấp từ ngập lụt, dự báo là tất cả các huyện đất liền sẽ có rủi
ro ngập lụt ở mức trung bình vào năm 2050. Tất cả các huyện đất liền hiện nay đều có nguy cơ xâm
nhập mặn ở mức trung bình và dự đoán sẽ ở mức trung bình cho đến năm 2050. Ngọc Hiển và Kiên
Hải hiện nay đang có nguy cơ trung bình đối với nước dâng do bão và được dự báo sẽ duy trì ở mức
trung bình cho đến năm 2050. Rủi ro từ nước dâng do bão với huyện Năm Căn và Hà Tiên cũng được
dự báo ở mức trung bình đến năm 2050.
Bảng 2- Rủi ro từ các tác động của biến đổi khí hậu với từng huyện tại thời kỳ nền, 2030 và 2050.
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Ngập lụt
Huyện
2010
2030
Cà Mau
3
8
Cái Nước
8
9
Đầm Dơi
3
8
Năm Căn
8
8
Ngọc Hiển
3
8
Phú Tân
8
8
Thới Bình
3
3
Trần Văn Thời
8
8
U Minh
3
3
Rạch Giá
9
9
Hà Tiên
8
8
An Biên
8
8
An Minh
3
8
Châu Thành
9
9
Giang Thành
9
9
Giồng Riềng
9
9
Gò Quao
8
9
Hòn Đất
9
9
Kiên Hải
0
0
Kiên Lương
9
9
Phú Quốc
3
3
Tân Hiệp
9
9
U Minh Thượng
3
8
Vĩnh Thuận
3
8
Cực đoan; cần phải quan tâm
>20
lập tức.
Cao; Cần phải quan tâm trong
12 - 20
ngắn hạn.

Xâm nhập mặn
2050
9
9
8
8
3
8
8
9
8
9
9
9
8
9
9
9
9
9
0
9
3
9
8
8
5 - 12
<5

Nước dâng do bão

2010
2030
2050
2010
2030
2050
10
10
10
0
0
0
10
10
10
0
0
0
10
10
10
4
4
4
10
10
10
4
4
6
10
10
10
8
10
10
10
10
10
4
4
4
10
10
10
0
0
0
10
10
10
4
4
4
10
10
10
4
4
4
10
10
10
4
4
4
10
10
10
4
6
6
10
10
10
4
4
4
10
10
10
4
4
4
10
10
10
4
4
4
10
10
10
0
0
0
5
5
5
0
0
0
5
10
10
0
0
0
10
5
5
4
4
4
0
0
0
6
6
6
10
10
10
4
4
4
0
0
0
4
4
4
10
5
5
0
0
0
10
10
10
0
0
0
10
10
10
0
0
0
Trung bình; các kiểm soát hiện tại là đủ trong ngắn
hạn, nhưng cần phải lưu tâm trong trung hạn.
Thấp; các kiểm soát hiện tại là đủ.

Lĩnh vực tổn thương
Dân số và đói nghèo
Dân số của hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau là khoảng 2,92 triệu người với mật độ dân số ở mức cao
nhất trên cả nước. Áp lực chính dẫn đến tổn thương kinh tế xã hội trong khu vực là xu hướng dân số,
tăng trưởng dân số, áp lực sử dụng đất và nước, giới hạn về đất đai (đất sẵn có) và phát triển công
nghiệp.
Do đói nghèo rất quan trọng về phương diện chống chịu và năng lực thích ứng, tỉ lệ đói nghèo thấp
của khu vực này rõ ràng không phải là yếu tố chính của tính dễ bị tổn thương. Tuy vậy, đói nghèo có
tác động làm giảm năng lực thích ứng. Cần phải lưu ý đến mối liên hệ chặt chẽ giữa cộng đồng dân
tộc thiểu số và đói nghèo trong vùng.
Nông nghiệp và Sinh kế
Cần nhấn mạnh là phát triển kinh tế của cả hai tỉnh nhiều khả năng sẽ bị tác động tiêu cực từ biến đổi
khí hậu, chủ yếu là do tác động trực tiếp và gián tiếp của biến đổi khí hậu lên các ngành công nghiệp
đầu tàu. Nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế mang lại lợi ích kinh tế xấp xỉ 40% GDP trong vùng, cung
cấp sinh kế cho khoảng hơn 75 % dân số và là nhân tố đóng góp chính cho nền kinh tế của cả hai tỉnh.
Tác động tiêu cực bất kỳ gia tăng lên hệ thống nông nghiệp do lũ lụt, ngập lụt, xâm nhập mặn, xói lở
và bồi lắng bờ biển sẽ không chỉ tác động lên sinh kế của người dân địa phương mà còn tác động lên
nền kinh tế khu vực và kinh tế cả nước.
Tính dễ bị tổn thương nghiêm trọng nhất về mặt kinh tế xã hội trong lĩnh vực này là do tác động kết
hợp của lũ lụt, ngập lụt và xâm nhập mặn kèm với nước biển dâng ngập đất canh tác nông nghiệp,
nuôi trồng thủy hải sản và gây ra tác động lên sinh kế, GDP và các ngành công nghiệp chính.
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Nhiệt độ tăng có thể dẫn đến giảm năng suất lúa do áp lực của sức nóng và giảm khả năng ra hoa. Tuy
vậy, các mô hình mùa vụ có kết hợp sự màu mỡ do lượng CO2 tăng lại dự báo năng suất lúa tăng nếu
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tưới tiêu. Năng suất mía và ngô đều được dự báo sẽ tăng lên. Năng
suất các loại hoa quả, rau củ khác có thể sẽ giảm xuống do tác động lên sự ra hoa, ra quả và thay đổi
trong tốc độ sinh trưởng. Đối với ngành thủy sản, tỉ lệ chết của tôm có thể tăng lên do nhiệt độ của
nước tăng, gia tăng dịch bệnh và tỉ lệ chết của con giống tăng lên.
Lượng mưa trong mùa mưa cao hơn có thể giảm năng suất lúa do tác động của ngập lụt, tác động lũ
lụt cục bộ lên cơ sở hạ tầng trang trại nuôi trồng. Độ mặn giảm dẫn đến tốc độ tăng trưởng của ngành
thủy sản giảm và gia tăng bệnh tật cũng như lũ lụt cục bộ phá hủy cơ sở hạ tầng hồ đầm nuôi. Độ mặn
ở khu vực cửa sông và gần bờ giảm dẫn đến thay đổi nghiêm trọng hệ sinh thái của cá và giảm lượng
cá đánh bắt, tác động lên ngành ngư nghiệp. Lượng mưa thấp hơn vào mùa khô dẫn đến tăng độ mặn
trong kênh rạch và làm giảm tốc độ tăng trưởng của các loài thủy sinh và giảm năng suất lúa. Năng
lực tưới tiêu giảm sẽ ảnh hưởng đến cây lúa và các loại hoa màu khác.
Một tác động tiềm tàng khác của khí hậu đặc biệt lên hệ thống nuôi tôm kết hợp trồng lúa là làm giảm
thời gian mùa vụ do trì hoãn cấy lúa (do cần đợi mưa để rửa mặn) và làm giảm năng suất do tác động
của xâm nhập mặn vào cuối mùa. Các thay đổi bất thường về mùa vụ có thể làm giảm chất lượng
nước gây hại cho tôm và gia tăng bệnh tật.
Công nghiệp và năng lượng
Lĩnh vực công nghiệp sẽ chịu tác động mạnh nhất do mực nước biển dâng và ngập lụt. Các ngành
công nghiệp ở cả hai tỉnh chủ yếu là chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và đánh bắt cá biển.
Nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn phục vụ công nghiệp của Kiên Giang là mỏ đá vôi phục vụ công
nghiệp xi măng và Cà Mau là các sản phẩm phân bón cũng như các giá trị trong lĩnh vực năng lượng
với việc phát triển năng lượng kiểu mới đang được tiến hành. Cả hai tỉnh đều có các ngành công
nghiệp dịch vụ nhỏ chủ yếu là du lịch, làm đá, đóng tàu và các ngành công nghiệp dịch vụ cho nông
nghiệp và thủy sản.
Vị trí các nhà máy chế biến tôm và cá thường nằm ở độ cao chỉ từ 0,5 đến 1,5m so với mực nước
biển. Một số nhà máy đã gần bị lụt do nước dâng do bão vào mùa mưa, do vậy những nhà máy này dễ
tổn thương với bất kỳ tác động nào từ việc nước biển dâng do biến đổi khí hậu.
Rất nhiều khu công nghiệp và cơ sở chế biến thủy sản mới cũng chỉ nằm ở độ cao từ 0,5 đến 1,5m so
với mực nước biển, dễ tổn thương khi nước biển dâng và ngập lụt, sẽ cần phải có các biện pháp bảo
vệ hoặc phá bỏ. Rõ ràng là đối với một số trường hợp, cần có các biện pháp bảo vệ phòng chống tác
động biến đổi khí hậu trong bất kỳ kịch bản nào trong suốt thời gian hoạt động. Danh sách này bao
gồm cả tổ hợp phân đạm Cà Mau và hai nhà máy xi măng quy mô trung bình và nhà máy đóng gạch
mới ở huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang.
Tổn thương chính do biến đổi khí hậu lên hệ thống truyền tải và phân bổ điện của tỉnh, cụ thể là lên số
lượng lớn các cột điện trung thế và hạ thế băng qua các ruộng lúa thấp, các đầm nuôi trồng thủy sản là
tổn thương từ các hiện tượng cực đoan đặc biệt là gió to và bão lớn. Các tổn thương do ăn mòn từ
ngập lụt và xâm nhập mặn cũng gia tăng, chủ yếu là ăn mòn các cột điện hạ thế. Các cột điện cao thế
được thiết kế và xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế do đó không chịu nguy cơ đáng kể nào do biến đổi
khí hậu gây ra.
Các khu dân cư và giao thông
Các kiểu khu dân cư ở Cà Mau và Kiên Giang là khá độc đáo ở đồng bằng sông Cửu Long, gồm tỉnh
lỵ Rạch Giá và Cà Mau và 41 thị xã, thị trấn, trung tâm huyện khác, kết nối với nhau bằng hệ thống
đường thủy, đường bộ chằng chịt. Tác nhân tổn thương chính liên quan đến các khu dân cư trong khu
vực là tăng trưởng dân số và đô thị hóa, áp lực kết hợp của sử dụng đất và nước, hạn chế về quỹ đất
(đất hiện có) và di dân.
Rủi ro cao nhất mà các khu dân cư trong khu vực phải đối mặt liên quan đến các tác động kết hợp của
nước biển dâng và các rủi ro lũ lụt nghiêm trọng và nước dâng do bão trong các hiện tượng cực đoan.
Tuy nhiên, trên tổng thể, khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của các khu đô thị được xem là
tương đối cao so với dân cư nông thôn, chủ yếu do thu nhập cao, nhiều của cải vật chất và các dịch vụ
hỗ trợ, cơ sở hạ tầng.
Vận tải đường thủy đóng vai trò quan trọng ở cả hai tỉnh được biểu hiện bằng lượng hàng hóa vận tải
đường thủy rất cao ở cả hai tỉnh. Vận tải đường thủy (sông/ngòi) mang đến những lợi thế tự nhiên của
tỉnh so với các vùng khác chỉ có đường bộ. Đường thủy sông ngòi cung cấp mạng lưới vận chuyển rẻ,

Trang xxi

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
ở Đồng bằng sông Cửu Long – Phần A

trong mọi điều kiện thời tiết và dễ tiếp cận cho dân cư. Dù vậy, các khoản đầu tư lớn để phát triển
mạng lưới đường bộ của Cà Mau và Kiên Giang đã được thực hiện trong 10 năm vừa qua như một
phần của hệ thống đường bộ cấp huyện, cấp tỉnh và quốc gia phục vụ các trung tâm dân số. Khu vực
này có 3 sân bay nội địa và có cửa khẩu chính sang Campuchia nằm gần Hà Tiên.
Tổn thương quan trọng nhất của lĩnh vực giao thông là các tác đổng kết hợp của lũ lụt sông và ngập
lụt vùng bờ biển do nước biển dâng. Khi hệ thống đường bộ được xem là có tính dễ bị tổn thương cao
với nước biển dâng và chỉ cần các đợt lụt vừa phải cũng có thể gây ra các thiệt hại đáng kể lên hệ
thống, thiết kế thi công của các con đường mới xây dựng hoặc mới được nâng cấp thường dựa trên
các số liệu lũ lụt và điều kiện địa phương. Đường quốc lộ được thiết kế cho 1 trong 100 năm lũ lụt và
đường tỉnh lộ là 1 trong 50 năm lũ lụt nên khả năng chống chịu cao. Cốt đường ở Cà Mau cao nên các
con đường thường cao hơn nhiều so với các vùng đất xung quanh dẫn đến các khó khăn tiềm tàng để:
tiếp cận các tài sản mặt đường; tiếp các đến các điểm tiếp cận thấp hơn; hệ thống thoát nước ngang
dưới mặt đường giảm; đường có thể gây ngập các tài sản liền kề; và sự kết hợp giữa hệ thống thoát
nước của đường và các công trình dịch vụ dọc theo đường.
Xu hướng gia tăng công nghiệp hóa sẽ dẫn đến nhu cầu vận tải cả đường bộ và đường thủy tăng lên
nhằm đảm bảo hệ thống hỗ trợ hiệu quả để chế biến và tiếp thị sản phẩm.
Các điểm nóng về tính dễ tổn thương
Các xếp hạng tính dễ bị tổn thương cho từng huyện dựa trên các bộ chỉ thị tiêu chuẩn do vậy tính dễ
bị tổn thương có thể được so sánh không chỉ giữa các huyện mà còn so sánh liên ngành. Tổn thương
của vùng được tính toán cho từng giai đoạn bằng giá trị trung bình của năm lĩnh vực. Phân bố địa lý
tổn thương trong khu vực tại thời kỳ nền, năm 2030 và 2050 được thể hiện trong Hình 4. Hiện tại dù
Khu vực Nghiên cứu có nguy cơ cao, tính dễ bị tổn thương với các tác động tiềm tàng của biến đổi
khí hậu là thấp đến vừa. Tuy nhiên mức độ phơi lộ, độ nhạy cảm, tính dễ bị tổn thương và rủi ro liên
quan đến những biến đổi này sẽ thay đổi với một số khu vực được đánh giá là tổn thương cao vào năm
2050.

Hình 4. – Các vùng tổn thương tại thời kỳ nền, 2030 A2 và 2050 A2.

Các điểm nóng về mức độ nhạy cảm với biến đổi khí hậu
Các điểm nóng được xác định là các khu vực địa lý vốn đã có tính dễ bị tổn thương cao nhất với một
nguy cơ của biến đổi khí hậu hoặc kết hợp của các nguy cơ. Do quá trình CVRA sử dụng phương
pháp phân loại và được áp dụng trên cơ sở các lĩnh vực, có thể xác định được huyện có tính dễ bị tổn
thương cao nhất trong từng lĩnh vực. Các huyện là điểm nóng trong từng lĩnh vực được chỉ ra trong
Bảng 3. Trong tỉnh Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Đầm Dơi và thành phố Cà Mau là có tính dễ bị tổn
thương cao trên nhiều lĩnh vực. Tại tỉnh Kiên Giang, Châu Thành là huyện có tính dễ bị tổn thương
cao trên tất cả các lĩnh vực còn thành phố Rạch Giá và huyện Kiên Lương là có tính dễ bị tổn thương
cao trên nhiều lĩnh vực.
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Bảng 3 – Các huyện là điểm nóng về tính dễ bị tổn thương theo từng lĩnh vực
Lĩnh vực
Dân số
Đói nghèo
Nông nghiệp &
Công nghiệp &
Sinh kế
Năng lượng
Cà Mau
Ngọc Hiển
U Minh
Đầm Dơi
Tỉnh Trần Văn Thời
Đầm Dơi
Đầm Dơi
Trần Văn Thời
Cà Mau
Trần Văn Thời
Cà Mau
Rạch Giá
Châu Thành
Tỉnh
Kiên
Giang

Châu
Thành

Dân cư đô thị & Giao
thông
Cái Nước
Trần Văn Thời
Cà Mau

Hòn Đất

Châu Thành

Châu Thành

Rạch Giá
Châu Thành
Kiên Lương
Giồng Riềng
Gò Quao
An Biên
An Minh

Hòn Đất
Rạch Giá

Kiên Lương
Hà Tiên
Rạch Giá

Kết quả 3: Phân tích năng lực về biến đổi khí hậu hiện tại của Chính phủ
Năng lực ở các cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện được đánh giá thông qua việc phân tích của các
tài liệu kế hoạch hiện tại cũng như các điều kiện hiện tại kết hợp với kết quả khảo sát của dự án. Đánh
giá ở cấp tỉnh và huyện được khái quát trong Bảng 4, chỉ ra rằng chính quyền ở các cấp này thiếu hụt
nhiều về năng lực thể chế. Năng lực ở cấp địa phương (cấp xã) không được đánh giá cụ thể và sẽ
không là thành phần quan trọng trong quá trình lựa chọn địa điểm cho giai đoạn thử nghiệm dự án.
Cần phải thực hiện một đánh giá chính thức về năng lực thích ứng như là bước đầu để thiết kế xây
dựng chương trình nâng cao năng lực thể chế thích ứng với biến đổi khí hậu.
Bảng 4 – Đánh giá định lượng về năng lực thể chế với 9 điểm đánh giá chính
Thành phần về năng lực
Đánh giá
Kết hợp với các bên liên quan và tạo
Các quyết định phát triển cấp tỉnh chủ chốt hoàn thành khung khái
sự đồng lòng
niệm và được ủy nhiệm từ cấp quốc gia
Các chương trình nâng cao nhận thức được tổ chức nhưng nhận thức
của cộng đồng vẫn còn thấp được nêu lên là rào cản chính.
Hội Phụ nữ và Hội Nông dân tập thể thường ít tham gia vào các bước
lập kế hoạch
Kết nối chức năng của thể chế
Các tuyên cáo của Thủ tướng chính phủ thường không có các yếu
mới hoặc tầm nhìn chiến lược
tố nhìn xa trông rộng phù hợp
Phát triển chiến lược và đưa vào
Các chiến lược được phát triển nghèo nàn và kế hoạch thiếu các
thành kế hoạch, lập ngân sách
bước trọng yếu
Thực hiện chương trình hoặc
Thiếu quy trình kiểm tra trong chương trình vận hành
chính sách
Giám sát và đánh giá các kết
Phát triển yếu
quả
Lãnh đạo tốt và hiệu quả
Có xu hướng yếu kém với các cá nhân nắm vai trò quyết định
Các thể chế vận hành đúng chức
Nhiều thể chế chưa được vận hành đúng chức năng
năng và hiệu quả
Có môi trường chia sẻ kiến thức
Môi trường thể chế hiện thời ngăn chặn việc chia sẻ kiến thức
Hệ thống tài chính minh bạch và
Hoàn toàn thiếu vắng hệ thống tài chính minh bạch
độc lập

Các vấn dề và nghiên cứu cần tiến hành trong tương lai
Năng lực ở cấp độ quốc gia chỉ được đánh giá bởi các chuyên gia phán xét dựa trên các kế hoạch phát
triển tương lai và kết quả nghiên cứu. Năng lực ở cấp địa phương (cấp xã) không được đánh giá cụ thể
và sẽ không là thành phần quan trọng trong quá trình lựa chọn địa điểm cho giai đoạn thử nghiệm dự
án. Cần phải thực hiện một đánh giá chính thức về năng lực thích ứng như là bước đầu để thiết kế xây
dựng chương trình nâng cao năng lực thể chế thích ứng với biến đổi khí hậu.
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Có một số vấn đề vượt quá tầm của nghiên cứu này và cần phải có các nghiên cứu cao hơn nữa bao
gồm:
Kết quả của các nghiên cứu tương tự trong tương lai về vấn đề này (đặc biệt là mô hình hóa khí hậu
và thủy văn), được phổ biến hiệu quả hơn để thông tin có thể có sẵn cho mọi người? Đây là một điểm
rất quan trọng mà Chính phủ Việt Nam cần giải đáp.
Đã có rất nhiều nghiên cứu về biến đổi khí hậu được tiến hành ở Việt Nam bởi nhiều tổ chức khác
nhau, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long, các dự án thích ứng trong tương lai sẽ phối hợp thế
nào để tránh sự trùng lặp?
Di dân trong nước từ vùng nông thôn ra các khu vực đô thị hoặc đến các thành phố lớn và câu hỏi tác
động của biến đổi khí hậu lên vấn đề có tính chất nhậy cảm cao như thế nào chỉ có thể được Chính
phủ Việt Nam giải đáp.
Các mạng lưới và tổ chức đang hoạt động được tổ chức như thế nào để cải thiện hợp tác về các hoạt
động thích ứng và tăng cường khả năng chống chịu.
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1. Giới thiệu
Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đã lựa chọn Công ty Sinclair Knight Merz (SKM) liên danh với
CENRE thuộc Viện KH KTTVMT, Acclimatise Đại học Newcastle, Australia để thực hiện ‘Phần A’
của Nghiên cứu về các ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp thích ứng của biến đổi khí hậu tại đồng
bằng sông Cửu Long (TA 7377 – VIE).
Báo cáo “Nghiên cứu Đánh giá Rủi ro và Tính dễ bị ảnh hưởng bởi Biến đổi Khí hậu cho tỉnh Cà Mau
và tỉnh Kiên Giang ở Việt Nam” mô tả về hiệu quả cao nhất của phần A của nghiên cứu đánh giá các
tác động và dự đoán về biến đổi khí hậu và phối hợp với những dự báo mới nhất về các điều kiện khí
hậu trong tương lai tại khu vực đồng bằng MeKong; và các vùng dễ bị ảnh hưởng và những đánh giá
về rủi ro (VRA) của các ảnh hưởng đến hoàn cảnh môi trường tương lai về hệ thống tự nhiên, xã hội
và kinh tế tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Phần B của nghiên cứu về các Biện pháp Thích ứng và Tác động của biến đổi khí hậu sẽ được bắt đầu
vào cuối năm 2011 và sẽ tập trung vào việc tìm ra các biện pháp thích ứng thích hợp về biến đổi khí
hậu cho các tỉnh đề xuất và các lĩnh vực đề xuất trong vùng; và phát triển các dự án thí điểm để mở
rộng và nhân rộng kết quả đầu ra của Hỗ trợ kỹ thuật cho cả vùng và hỗ trợ cho hệ thống cộng tác để
chia sẻ thông tin và hợp tác hành động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

1.1 Mục đích nghiên cứu
Mục đích của nghiên cứu này là để xác định các điều kiện khí hậu tiềm năng trong tương lai ở khu
vực đồng bằng sông Cửu Long và đánh giá ảnh hưởng của các kịch bản khí hậu trong tương lai lên hệ
thống tự nhiên, xã hội và kinh tế trong khu vực,với mục đích thong tin và hỗ trợ cho những người ra
quyết định và các đối tác phát triển trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong việc thích ứng với
các tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong tương lai.
Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu trên ba lĩnh vực
mục tiêu ở Kiên Giang và Cà Mau, đó là năng lượng và công nghiệp, giao thông và quy hoạch đô thị,
nông nghiệp và lâm nghiệp.
Trong bối cảnh này, nghiên cứu chủ yếu tập trung chủ yếu vào những đơn vị ra quyết định ở cấp tỉnh
và cấp huyện ở tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, cũng như các đối tác phát triển lớn. Nó đưa ra các biện
pháp thiết thực mà chính quyền tỉnh và huyện có thể thực hiện để hiểu rõ và tăng cường các chương
trình của họ.
Quan trọng hơn, nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố hạn chế, giới hạn các hoạt động hợp tác giữa các
cộng đồng, các nhà lãnh đạo, các chuyên gia và các đối tác phát triển. Nó đưa ra nhiều lựa chọn thích
ứng công trình và phi công trình về thể chế và kinh tế và các dự án sẽ được thực hiện tại các tỉnh và
các ngành mục tiêu như đã đề ra trong dự án, có thể phù hợp cho sự phát triển trong tương lai như là
những dự án thí điểm để mở rộng quy mô trong phần B của dự án.

1.2 Bối cảnh khu vực
Việt Nam được coi là một trong những nước có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí
hậu toàn cầu. Tại Việt Nam, khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở phía nam của Việt Nam được xác
định là cực kì dễ bị tác động bởi khí hậu khắc nghiệt và biến đổi khí hậu. Trọng tâm của nghiên cứu
này là hai tỉnh Cà Mau, Kiên Giang của đồng bằng sông Cửu Long. Với sự gia tăng mực nước biển
khoảng 75cm, Kiên Giang và Cà Mau là hai trong bốn tỉnh bị ảnh hưởng lớn nhất trong các khu vực
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ngập nước ở Việt Nam (theo Báo cáo các kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam
– Viện KH KTTVMT 2010b).
BẢN ĐỒ KHU VỰC NGHIÊN CỨU

Hình 5 - Bản đồ khu vực nghiên cứu
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1.2.1 Đồng bằng sông Cửu Long
Khu vực đồng bằng sông Cửu Long chiếm 12% diện tích của Việt Nam, bao gồm các tỉnh Long An,
Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu,
Kiên Giang và Cà Mau và là khu vực chiếm 1/5 dân số cả nước (khoảng 17 triệu người). Hai phần ba
diện tích của đồng bằng sông Cửu Long nằm ở miền Nam Việt Nam và một phần ba nằm ở
Campuchia. Diện tích châu thổ sông Mê Kông của Việt Nam là 40.058 km2, trong đó 24.000 km2
hiện nay là đất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản và 4.000 km2 đất lâm nghiệp.
Mật độ dân số trong phần phía Việt Nam ở khu vực đồng bằng sông là tương đối cao (425 người/km
2) so với các vùng khác của trên toàn quốc trung bình vào khoảng 250 người/km2. Với tốc độ tăng
trưởng dân số 0,6% áp lực về không gian ở ngày càng tăng và được coi là một trong thay đổi chính ở
đồng bằng đi cùng với sự phát triển kinh tế và thay đổi khí hậu.
Tình trạng đói nghèo vẫn là một thách thức lớn đối với khu vực. Mặc dù có sự suy giảm đáng kể tỷ lệ
nghèo kể từ năm 1998, nhưng vẫn còn khoảng bốn triệu người nghèo sống ở các tỉnh đồng bằng sông
Cửu Long,Việt Nam. Đây là khu vực có số lượng người nghèo cao nhất trong bảy khu vực của Việt
Nam và có tỷ lệ phần trăm “hộ cận nghèo” cao nhất, đó là những hộ dễ bị tổn thương và dễ bị tái
nghèo do các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu đến sinh kế các hộ gia đình và thu nhập. Phần lớn
khu vực đồng bằng sông Cửu Long là nông thôn với khoảng 85% dân số sống ở nông thôn với sinh kế
chủ yếu từ nông nghiệp.
Phần đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam là một trong những khu vực sản xuất, thâm canh gối vụ ở
châu Á và được coi là một vùng ưu tiên cho phát triển kinh tế quốc gia và an ninh lương thực. Khoảng
2/3 đồng bằng sông Cửu Long (10.000km2) sản xuất nông nghiệp và sản phẩm chiếm chủ đạo (gạo)
chiếm 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam và 46% tổng sản lượng lương thực quốc gia. Đồng
bằng sông Cửu Long sản xuất ra một nửa sản lượng gạo của cả nước, 60% sản lượng nuôi trồng thủy
hải sản và 80% sản lượng trái cây.
Nghề nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp và sản xuất hoa màu cũng rất quan trọng tại một số khu vực. Cả
nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nước lợ gần đây đã mở rộng về cả diện tích và tầm quan trọng về
kinh tế. Xuất khẩu nuôi trồng thủy sản từ đồng bằng đã tăng hơn 425% từ năm 1998 và 2008 và vượt
quá 4 tỷ USD trong năm 2009. Khu vực đồng bằng hiện nay chiếm 65% diện tích nuôi trồng thuỷ sản
của đất nước.
Ngành sản xuất cơ bản như nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, lâm, ngư nghiệp- ngành sản xuất chủ
yếu chiếm 41% giá trị GDP của vùng đồng bằng trong năm 2007. Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ
đã phát triển nhanh hơn nhiều và chiếm khoảng 59% của nền kinh tế khu vực. Tuy nhiên nhiều ngành
công nghiệp tham gia cả chế biến các sản phẩm chính như gạo, sản phẩm thuỷ sản và đường hoặc
cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp như sản xuất phân bón và máy móc phục vụ.
Có nhiều thay đổi ở đồng bằng sông Cửu Long để hỗ trợ mở rộng và thâm canh nông nghiệp và nuôi
trồng thủy sản. Kênh mương, đê điều và đường giao thông đã làm thay đổi động lực tự nhiên của
vùng đất ngập. Rừng ngập mặn đã bị xóa và thay thế bằng các ao nuôi tôm và đập và kênh đã mở ra
các vùng nước lợ để trồng lúa. Việc liên tục mở rộng nông nghiệp và thủy sản đe dọa dẫn đến các
nguy cơ mất rừng ngập mặn ở vùng đồng bằng. Tăng cường sử dụng nước ngầm cũng là một mối
quan tâm cùng với những rủi ro ngày càng tăng của xâm nhập mặn, cũng như các lớp bồi lắng ngày
càng dày lên (WWF Việt Nam).
Trong khi lúa và nuôi trồng thủy sản là nghề nghiệp sinh kế chính, trong 5-10 năm qua cũng đã có
một tiếp cận nhanh chóng với các hoạt động kinh tế mới, chủ yếu là do sáng kiến tái cơ cấu lại kinh tế
của Chính phủ trong khu vực. Trong những năm gần đây, cả hai ngành nuôi tôm và sản xuất trái cây
đã mở rộng nhanh chóng, với những trợ cấp tín dụng ưu đãi của chính phủ để hỗ trợ các hoạt động
này. Nhiều người có đủ khả năng đầu vào các hoạt động này đã có lợi nhuận. Nuôi tôm thâm canh đòi
Trang 3

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
ở Đồng bằng sông Cửu Long – Phần A

hỏi sự đầu tư lớn để đảm bảo rằng các ao không trở nên bị ô nhiễm và hạn chế tổn thất do bệnh tôm.
Những người đã tính toán để đầu tư trên một quy mô đúng đắn và thích hợp, trong một số trường hợp,
trở nên rất giàu có.
Một xu hướng đáng kể khác ở vùng đồng bằng là tăng cường cơ giới và tích tụ đất đai. So với các
nước thấp hơn ở lưu vực sông Mekong, đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam chiếm tỉ lệ cao nhất
sử dụng các yếu tố hóa học đầu vào và số lượng lớn nhất của máy kéo bình quân trên đầu người. Hiện
nay, 90% đất trồng lúa vùng đồng bằng được sử dụng máy kéo, 80% là máy móc thu hoạch và gần
như 100% gạo sử dụng máy sát gạo.

1.2.2 Bối cảnh kinh tế - xã hội
Trong hơn 25 năm qua, nền kinh tế của Việt Nam thay đổi đáng kể từ một nền kinh tế bao cấp sang
nền kinh tế thị trường hiện đại. Nền kinh tế của Việt Nam là một trong số các nước phát triển nhanh
nhất của châu Á, với các cải cách sâu sắc dưới thời 'Đổi Mới', mà theo nghĩa đen có nghĩa là "thay đổi
và đổi mới", góp phần tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất, giảm đáng kể tỷ lệ đói nghèo từ 37% vào
năm 1998 đến 29% vào năm 2002 và 13% trong năm 2008.
Dưới thời “Đổi mới”, Chính phủ Việt Nam đã xác định đồng bằng sông Cửu Long là một khu vực ưu
tiên cho phát triển kinh tế và thiết lập mục tiêu tăng sản xuất lương thực thực phẩm, hàng hóa và hàng
tiêu dùng ở các đồng bằng là 8% hàng năm. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê ở Hà Nội, nền kinh tế
của Việt Nam tăng trưởng 8,5% trong năm 2007, bước phát triển nhanh nhất kể từ năm 1996. Công
nghiệp và xây dựng chiếm 42% nền kinh tế của Việt Nam trong quý đầu tiên của năm 2008. Nông
nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm14% nền kinh tế Việt Nam trong quý I, tăng trưởng ở mức
2,9%, tăng từ 2,6% trong cùng kỳ năm 2007. GDP bình quân tăng từ 200 USD năm 1996 lên hơn 700
USD vào năm 2006.
Với hiệu suất kinh tế mạnh mẽ, Việt Nam đã trở nên hấp dẫn như là một quốc gia cho đầu tư nước
ngoài với một giá rẻ, lực lượng lao động được giáo dục tốt và thị trường trong nước lớn. Tỉ lệ tăng
trường bình quân hàng năm (CAGR) là khoảng 7,6% trong giai đoạn 2000-2010 và kết quả là GDP
bình quân đầu người tăng từ 400 USD vào năm 2000 đến gần 1.100 USD trong năm 2010, là kết quả
của việc mở rộng liên tục trong đầu tư cơ sở hạ tầng, lao động chuyên sâu trong hoạt động sản xuất và
các hoạt động dịch vụ.
Bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tăng trưởng GDP giảm xuống còn khoảng
6% trong năm 2008 và 4,5% trong năm 2009, mức thấp nhất trong gần một thập niên và giảm mạnh
so với 8,5% trong năm 2007. Đồng thời, lạm phát đã tăng đến 25% trong năm 2008, mức cao nhất
trong khu vực, bên cạnh Lào, Thái Lan và Campuchia. Dự kiến tăng trưởng GDP thực tế (không bao
gồm lạm phát) cho giai đoạn 2012-2020 với mục tiêu khoảng 7% mỗi năm.
Tuy nhiên, tốc độ giảm tăng trưởng GDP trong cuộc khủng hoảng tài chính ít hơn so với các nước
láng giềng khi Chính phủ bắt đầu giải quyết dứt khoát các mối đe dọa của một nền kinh tế trong nước
quá nóng, bắt đầu vào cuối năm 2007. Trong phản ứng với cú sốc đầu tiên của cuộc khủng hoảng hiện
tại, các cơ quan có thẩm quyền chuyển trọng tâm từ tăng trưởng sang ổn định hóa vào tháng 3 năm
2008. Trong cuối năm 2008, họ chuyển trọng tâm một lần nữa sang hỗ trợ hoạt động kinh tế thông
qua giảm tỷ lệ lãi suất lớn, giải quyết thanh khoản và bơm một gói tài chính kích thích kinh tế.

1.2.3 Tăng trưởng và đa dạng hóa các ngành nghề
Tăng trưởng kinh tế đặc biệt ở Việt Nam hơn 20 năm qua chủ yếu được thúc đẩy bởi quá trình chuyển
đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp kinh tế là chủ yếu sang một nền kinh tế thị trường năng động hơn và
đa dạng hóa các sản phẩm sản xuất là chủ đạo kinh tế để thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của khu
vực tư nhân.
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Giữa năm 1986 và 2005, cơ cấu
u của nền
n kinh tế của Việt Nam chuyển từ một nềnn kinh tế
t bị chi phối
bởi sản xuất nông nghiệp đến một nền
nề kinh tế bị chi phối bởi ngành công nghiệp và xây dựng và dịch
vụ. Error! Reference source not found. mô tả cơ cấu chuyển đổi kinh tế dài hạn ở Việ
Việt Nam. Tương
quan đóng góp vào GDP của ngành nông nghiệp đã giảm từ 38,1% năm 1986 xuống
ống 20.7% nnăm
2005, giảm mất 17%. Trong cùng khoảng thời gian trên, đóng góp của ngành công nghiệp và năng
lượng; và các ngành dịch vụ đã tăng lên lần lượt là 11,9% và 5%. Sự chuyển dịch
ch theo xu hướng phát
triển ngành công nghiệp và xây dựng
ự dịch vụ là chủ đạo đã nâng cao tổng sản lượng và tỉ lệ tăng
trưởng đưa đến ý tưởng là công nghiệp sẽ trở thành lĩnh vực dẫn dầu của nền kinh tế.

1986
2005
Nông nghiệp
Công nghiệp &
Xây dựng

Dịch vụ

Hình 6 – Chuyển dịch kinh tế ngành của Việt Nam từ 1986-2005. Nguồn: Kinh tế Việt
ệt Nam sau 20 năm
n
đổi mới (1986-2005)

Ở đồng bằng sông Cửu Long, tỷ
ỷ lệ GDP theo khu vực
v cũng đã thay đổi đáng kể từ
ừ nông nghiệp
nghi sang
các ngành công nghiệp và dịch vụ.
ụ. Vào cuối những năm 1980, nông nghiệp bao gồm
ồm hơn 40% GDP,
trong khi đóng góp của khối dịch
ịch vụ chiếm 30% và ngành công nghiệp đóng
óng góp 25% GDP. Trong
năm 2007, ngành công nghiệp đóng góp vào GDP tăng hơn 40%, trong khi nông nghiệp đóng góp chỉ
khoảng 20%.
Việc mở rộng nhanh chóng củaa các ngành công nghiệp ở đồng bằng sông Cửuu Long là do sự phát
triển của cơ sở hạ tầng,
ng, khai thác dầu,
dầ xây dựng, sản xuất dầu và mở cửa củaa chính sách thương mại.
Tầm quan trọng của những thay đổi
đổ này đối với nền kinh tế ven biển Cà Mau, Kiên Giang là không
thể tính hết.

Sử dụng các thuật ngữ Nông nghiệp
nghi
Trên phương diện lĩnh vựcc kinh tế
t Nông nghiệp dùng để chỉ khái niệm tất cả các sả
sản phẩm
của nền kinh tế nông thôn; ngũ
ũ cốc,
cố hoa quả, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và ngư
ư nghiệp.
Tuy vậy, thuật ngữ Nông nghiệp cũng
c
được dùng để chỉ khái niệm kết hợp giữa mùa màng và
thủy sản và
Ngư nghiệp được sử dụng để mô tả
t cả Thủy sản và đánh bắt cá, đặc biệt khi mô tảả sả
sản phẩm
của chế biến cá thường được thực
thự hiện ở cùng nhà máy
Trong phần còn lại của nghiên cứu này các khái niệm sau đây sẽ được áp dụng:
Nông nghiệp – Mùa màng (chủ yếu
y lúa gạo), trái cây, sản phẩm chăn nuôi và thủy sả
sản,
Thủy sản – Sản phẩm
m cá, tôm và các loài giáp xác khác nuôi trong đầm, ao hoặcc lồng
Ngư nghiệp – Bắt cá tự nhiên ở đại
đạ dương, sông suối kênh rạch
Lâm nghiệp – Sản xuất gỗ hoặc
ặc các sản
s phẩm từ gỗ từ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng.
ồng.

ển của
củ Cà Mau và Kiên Giang với các hoạt động đa ngành mạnh mẽ
Tới nay, các nền kinh tế ven biển
đan xen với các mối liên kếtt trong chuỗi
chu giá trị, và nền kinh tế của cả hai tỉnh
nh bao gồ
gồm các ngành
công nghiệp đường thủy và đường bộ. Các lĩnh vực chính đóng góp cho nền kinh tếế của
ủa hai ttỉnh là:
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•

Nông nghiệp (gạo);

•

Nuôi trồng thủy sản;

•

Thủy sản;

•

Vận tải biển và cảng biển sâu;

•

Sản xuất khí gas tự nhiên và sản xuất năng lượng; và

•

Du lịch

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế ven biển đóng góp khoảng 50% GDP của cả nước. Các thành
phần đóng góp đáng kể vào tỷ lệ cao này, ví dụ như dầu và khí đốt (64%) thủy sản (14%) và du lịch
(9%).
Nhằm mục đích để tăng tầm quan trọng của nền kinh tế ven biển, Việt Nam đang hướng đến nâng cao
đóng góp vào GDP tới 55% vào năm 2020. Tuy nhiên, những thay đổi trong mô hình kinh tế - xã hội ở
các tỉnh ven biển gây ra bởi biến đổi khí hậu có thể có một ảnh hưởng sâu sắc đến phần còn lại của nền
kinh tế. Do đó ảnh hưởng biến đổi khí hậu phải được đánh giá ở quy mô quốc gia rộng lớn hơn và thậm
chí ở trên toàn quốc để phát hiện những tác động về kinh tế ở khu vực thượng lưu và hạ lưu. Trong các
phần sau chúng tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết về ba lĩnh vực trọng tâm của nghiên cứu này.
Trên toàn quốc, lĩnh vực này chiếm 55% tổng lực lượng lao động, đóng góp 18% GDP và hơn 17%
xuất khẩu của cả nước. Trong các khu vực ven biển, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nghề cá là
sinh kế chính. Mặc dù sự đóng góp của nông nghiệp đối với tổng GDP vùng ven biển là khoảng 27%,
sản xuất nông nghiệp tạo ra công ăn việc làm cho hơn 70% dân cư ven biển.

1.2.4 Lĩnh vực nông nghiệp
1.2.4.1 Mùa màng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đặt ra mục tiêu cho giai đoạn tăng trưởng 2011-2015 của
nông nghiệp ở mức 3,5% mỗi năm. Và trong giai đoạn 2016-2020 tốc độ tăng trưởng nông nghiệp là
4% mỗi năm.
Sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long tăng gần gấp đôi từ 1995-2009 (từ 12 triệu tấn lên 20,5
triệu tấn). Tăng trưởng nhanh chóng của sản xuất lúa gạo là do dự án quy mô kiểm soát nước trên
phạm vi lớn, khai hoang đất phèn, mở rộng diện tích ruộng lúa ở vùng đất ngập nước, vv...
Gần đây, một số dự án mới về kiểm soát nước đã được triển khai ở Đồng bằng sông Cửu Long nhằm
thúc đẩy sản xuất lúa gạo. Các dự án quan trọng nhất là:

•

Dự án vùng Đồng Tháp Mười với mục tiêu là để cải tạo đất chua phèn và cung cấp tưới
tiêu cho một diện tích 600.000 ha để trồng lúa.

•

Dự án tứ giác Long Xuyên: tập trung vào việc thoát lũ ra Vịnh Thái Lan và giữ lại đất

•

Dự án bán đảo Cà Mau để đưa nước sạch đến các khu vực ngập mặn để trồng lúa

•

Dự án phía nam Măng Thít: Dự án kiểm soát nước mặn.

1.2.4.2 Nuôi trồng Thủy sản
Ngành nuôi trồng thủy sản được coi là một trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của đất nước. Tổng
số diện tích sử dụng ước tính trong khu vực cho nuôi trồng thủy sản được khoảng 902,900ha trong
năm 2010. Các khu vực được ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong sản xuất đến năm 2010.Trong năm
2008, tổng sản lượng thủy sản xuất tại Việt Nam đạt 4,6 triệu tấn trong đó sản xuất nuôi trồng thủy
sản đóng góp 2,5 triệu tấn hoặc 54%. So sánh với trong năm 2004 đóng góp của nuôi trồng thủy sản
chỉ có 37% tổng sản lượng đánh bắt cá.

Trang 6

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
ở Đồng bằng sông Cửu Long – Phần A

Trong thập kỷ qua, nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là tôm và cá tra(cá da trơn Việt Nam), đã phát triển
trong sản xuất từ một nghìn tấn đến ít hơn 1 triệu tấn trong năm 2009 tạo ra giá trị hơn 1 tỷ USD trong
khi nuôi tôm đã tăng trưởng vững chắc đã đạt tổng sản lượng trên 380.000 tấn. Những loài này, chủ
yếu là nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long, gắn bó mật thiết với lợi ích to lớn cho nền kinh tế Việt Nam
(WWF Việt Nam).
Sản lượng thu hoạch hàng năm ở khu vực đồng bằng của Việt Nam được khoảng 400.000 tấn cá.
Khoảng 156.000 tấn trong số này được đánh bắt nguồn từ vùng nước lợ và vùng cửa sÔng Tuy nhiên,
sản lượng cá đã giảm trong những năm gần đây như là một kết quả của việc khai thác quá mức, phá
rừng, thoát nước các vùng đất ngập nước cho sản xuất nông nghiệp.

1.2.4.3 Thủy sản
Thủy sản đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam, đóng góp khoảng 7,3% tổng
giá trị xuất khẩu của đất nước trong năm 2008, mang lại việc làm cho hơn 4.000.000 người lao động
và mang lại nguồn thu nhập trực tiếp hoặc gián tiếp đến khoảng 10% dân số. Trong suốt 15 năm qua,
ngành này đã đóng góp hơn 5% GDP của đất nước. Đánh bắt thủy sản là một sinh kế truyền thống tại
Việt Nam. Trong giai đoạn 1995-2005, lượng đánh bắt hàng năm (đơn vị: tấn) tăng 5%.
Hạ lưu sông Mekong và đồng bằng sông Cửu Long là một trong những nguồn cho sản lượng đánh bắt
thủy sản lớn nhất trên thế giới. Người Việt Nam ở các vùng nông thôn phụ thuộc rất nhiều vào thủy
sản phục vụ đời sống của họ. Cá cung cấp từ 40% - 60% lượng protein động vật cho người dân ở các
vùng nông thôn - thậm chí những người sống xa nguồn nước ngọt.

1.2.5 Lĩnh vực công nghiệp
Lĩnh vực công nghiệp chủ chốt trong vùng là chế biến sản phẩm nông nghiệp – thủy sản – thức ăn,
chiếm đến 48% tổng giá trị công nghiệp trong năm 2010. Chế biến sản phẩm thủy sản (cụ thể là tôm)
(phân loại, đóng gói, đông lạnh) là công nghiệp quan trọng của khu vực, đặc biệt là tỉnh Cà Mau kể từ
khi kinh tế Việt Nam bắt đầu đổi mới vào năm 1979 và Cà Mau đóng góp khoảng 70% sản lượng thủy
sản xuất khẩu của Việt Nam. Đầu vào của thủy sản (như tôm) cũng được nhập từ các tỉnh khác để chế
biến. Cùng với chế biến cá đánh bắt tự nhiên và chuyển đổi từ cá có giá trị thấp sang cá thịt, chế biến
thủy sản đã tạo công ăn việc làm trực tiếp cho khoảng 30.000 lao động ở hai tỉnh. Ngoài ra hợp phần
dịch vụ công nghiệp như cung cấp con giống, thức ăn, thuốc chữa bệnh và thiết bị dịch vụ cho lĩnh
vực thủy sản cũng chiếm thị phần lớn.
Mặc dù đất trồng lúa chiếm diện tích lớn nhất ở tỉnh Kiên Giang và chiếm diện tích lớn thứ nhì ở tỉnh
Cà Mau, công nghiệp xay xát lúa gạo không còn là ngành công nghiệp chủ đạo trong khu vực và hiện
tại 90% lúa gạo được xay xát ở các tỉnh lân cận. Ngành công nghiệp dịch vụ cung cấp hạt giống, phân
bón và máy móc dịch vụ sản xuất cho lĩnh vực trồng lúa cũng chiếm thị phần lớn.
Có hai ngành công nghiệp nặng quan trọng trong khu vực; hai nhà máy xi măng công suất lớn và ba
nhà máy công suất trung bình ở huyện Kiên Lương – cung cấp hầu hết xi măng sử dụng cho miền
nam Việt Nam, và dự án phân bón Cà Mau (phân ure) đang được xây dựng sắp đưa vào hoạt động
trong năm 2012 sẽ có sản lượng khoảng 800.000 tấn ure/năm (tương đương 40% lượng ure sử dụng ở
Việt Nam).
Có nhà máy chế biến đường mía quy mô vừa và nhỏ do tỉnh thành lập năm 1997, với 60% lượng mía
chế biến là của tỉnh Kiên Giang và 40% nhập từ các tỉnh khác.
Có một số lượng các xưởng đóng tàu, quy mô từ các xưởng đóng và sửa chữa tàu vỏ thép công suất
đến 1500 tấn đến các xưởng đóng và sửa chữa các tàu gỗ đánh bắt xa bờ, đóng các phà và tàu gần bờ
bằng sợi thủy tinh.
Có nhiều các loại hình quy mô nhỏ với vốn đầu tư ít cung ứng các dịnh vụ công nghiệp mà trong đó
lớn nhất (không chính thức) là lĩnh vực làm đá đông lạnh. Ước tính có khoảng trên 200 nhà máy sản
xuất đá tiêu thụ tại chỗ để phục vụ cho các ngành công nghiệp thủy sản và ngư nghiệp.

Trang 7

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
ở Đồng bằng sông Cửu Long – Phần A

Ngoài ra còn có nhiều ngành nghề nhỏ hơn; in ấn, máy móc cơ khí, may mặc và các dịch vụ công
nghiệp đa dạng khác như đồ gỗ, xây dựng, làm đũa, mì ăn liền, bánh mì.

1.2.5.1 Du lịch
Việt Nam là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch đông nhất khu vực Đông Nam Á. Trong
năm 2008, lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam được ghi nhận là khoảng 4,25 triệu lượt
người và thập kỷ vừa qua đã chứng kiến sự bùng nổ lượng khách du lịch vào khoảng 2-3% hàng năm
về mặt số lượng khách. Hiện tại, ngành công nghiệp du lịch tạo việc làm cho hơn 1 triệu người, trong
đó khoảng 285.000 người làm trực tiếp về du lịch. Trong năm 2009, du lịch đóng góp 13% cho GDP
cả nước.
Rạch Giá là một điểm đến du lịch có tiếng trong nước. Tuy nhiên, đảo Phú Quốc chính là điểm đến du
lịch chính của tỉnh Kiên Giang, và hiện đang có nhiều khoản đầu tư lớn vào Phú Quốc. Du lịch ở dưới
nhiều dạng khác nhau, từ các du khách trong nước và quốc tế đến Phú Quốc,các điểm du lịch lịch sử
và cửa khẩu ở Hà Tiên; các chuyến đi dã ngoại cuối tuần của khách du lịch nội địa đến một vài điểm
để nghỉ ngơi, thư giãn. Cà Mau có một vài địa điểm hấp dẫn khách du lịch và trong năm 2010 đã có
6.460 lượt khách quốc tế và 218.540 lượt khách trong nước. Kiên Giang đã đón hơn 3,4 triệu khách
du lịch trong năm 2010 với Phú Quốc là điểm đến chính. Đối với nhiều điểm khác trong khu vực, du
lịch vẫn chưa được phát triển. Một trong những lý do quan trọng nhất là cơ sở hạ tầng kém và thiếu
một chiến lược phát triển du lịch rõ ràng.

1.2.6 Lĩnh vực năng lượng
Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống phân bổ năng lượng hiện đại và rộng khắp do Tập đoàn Điện
lực Việt Nam – Tổng công ty Điện lực miền Nam quản lý. Dự án năng lượng riêng biệt lớn nhất hiện
tại trong khu vực là tổ hợp Khí-Điện-Đạm Cà Mau của PetroVietnam sử dụng đường ống dẫn khí từ
mỏ dầu ngoài khơi PM3-CAA hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia.
Dù nguồn cung cấp điện về tổng thể là ổn định, mùa khô hàng năm lượng điện thiếu vào khoảng 20
lần cắt điện với mỗi lần từ nửa đến cả ngày trong giai đoạn mạng lưới điện miền bắc và miền trung
Việt Nam của Tập đoàn Điện lực Việt Nam không đủ khả năng cung cấp điện. Do vậy rất nhiều ngành
công nghiệp phải có các máy phát điện dự phòng chạy dầu.

1.2.6.1 Các nguồn năng lượng khác
Giống như đảo Phú Quốc, chín đảo khác nhỏ hơn đều phải có máy phát điện chạy dầu để cấp điện
riêng cho từng đảo với kinh phí của tỉnh Kiên Giang cung cấp.
Gas được sử dụng rộng rãi để đun nấu nhưng với một số người nghèo ở vùng nông thôn không đủ khả
năng chi trả sử dụng gas thường dùng củi hoặc than củi để đun nấu. Có ít nhất hai cơ sở sản xuất than
củi ở huyện Ngọc Hiển, sử dụng cây rừng ngập mặn làm nguyên liệu đầu vào.
Có vài hệ thống đun nấu sử dụng công nghệ sinh học (biogas) từ phân gia súc nhưng ở quy mô nhỏ do
thiếu nguyên liệu đầu vào. Vỏ trấu và rơm cũng được sử dụng để hong thức ăn nuôi cá và nấu nướng
trong nhà. Một vài nơi cũng sử dụng than và dầu để phục vụ ngành công nghiệp chế biến thủy sản.

1.2.7 Khu dân cư đô thị
Con người đã định cư ở đồng bằng sông Cửu Long từ hàng ngàn năm truớc: di chỉ của dân cư cổ đại
(có lẽ khoảng thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên) Óc Eo được phát hiện ngay rìa ngoài vùng dự án ở
tỉnh An Giang; Hà Tiên ở Kiên Giang đã từng là cảng thương mai trong nhiều thế kỉ. Vào cuối thế kỷ
19 nhiều khu vực rộng lớn đã được tháo nước, đào kênh phục vụ giao thông đường thủy và trồng cấy
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lúa. Trong nhiều năm các khu đô thị lớn được phát triển để phục vụ ngành nông nghiệp và ngư nghiệp
khu vực xung quanh đó. Ở miền Nam, quá trình đô thị hóa diễn ra khá chậm như Năm Căn, Cà Mau
mới được thành lập ở vị trí hiện tại từ năm1993.
Các khu dân cư ở vùng đồng bằng sông Cửu Long được hình thành giống như các vùng nông thôn
ven biển khác: tại các khu vực cửa sông liên quan đến hoạt động đánh bắt cá; tại các điểm băng qua
sông; các sông hợp lưu. Trước khi mạng lưới đường bộ được thiết lập, các gia đình thường sống dọc
theo bờ sông và mô hình này vẫn tồn tại đến ngày nay. Đối với các thương nhân, tốt nhất nhà cửa nên
có cả đường thủy và đường bộ ngay cửa nhà. Kiểu liên kết đi lại bằng đường thủy để có nhiều cơ hội
thuận lợi nhất cho buôn bán này có nghĩa là rất nhiều khu dân cư ngày nay chịu tác động trực tiếp cuả
nước dâng do bão hoặc tràn bờ của sông/kênh rạch. Tuy nhiên, người dân đã có một quá trình thích
ứng lâu dài với những khó khăn giai đoạn ngắn do mực nước dâng.
Khi nền kinh tế được đa dạng hóa trong những năm gần đây, dù ngành du lịch đã phát triển, mang đến
công ăn việc làm cho nhiều người ở cả hai tỉnh thì các đô thị trở nên sầm uất hơn chủ yếu dựa vào chế
biến và tiếp thị các sản phẩm chủ đạo của mình. Sự phát triển của ngành thủy sản đã nuôi sống nền
kinh tế đô thị đặc biệt là ở tỉnh Cà Mau thông qua việc gia tăng chế biến và tiếp thị sản phẩm tôm. Ở
Kiên Giang, sự phát triển của các khu đô thị cũng được hỗ trợ nhiều từ ngành du lịch nội địa.
Theo xu hướng chung của các nước đang phát triển, xu hướng chuyển dịch nông thôn – đô thị dự kiến
sẽ tiếp tục diễn ra do không có việc làm ở các vùng nông thôn và sức hấp dẫn từ độ phát triển của đô
thị. Tuy nhiên, tỉ lệ tăng trưởng dân số thấp cho thấy rằng có xu hướng di cư cơ học đáng kể từ trong
vùng sang các trung tâm lớn hơn như Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Cả thành phố Cà Mau và
Rạch Giá đều hưởng lợi từ dòng tiền của người lao động đi làm ở các tỉnh khác hoặc tiền kiều hối
chuyển về và việc phát triển thương mại ở các phân nhánh mới bên cạnh các trung tâm truyền thống.
Các dự án mở rộng đường lớn, đặc biệt là ở Cà Mau sẽ giúp vùng dễ dàng tiếp cận, hội nhập với khu
vực hơn nữa.

1.2.8 Giao thông
Trong hàng trăm năm việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân trong đồng bằng sông Cửu
Long chủ yếu là trên các sông, kênh rạch. Các khu dân cư thành lập ở các hợp lưu sông và nhà cửa
thường được xây dựng dọc theo các bờ kênh đào đắp cao với mục đích giao thương, phát triển hoặc
kiểm soát nguồn nước. Thương mại phát triển và sử dụng hàng ngàn km đường thủy kết nối với nhau
để đi lại giữa các tỉnh và kết nối ra thị trường quốc tế.
Hầu hết mạng lưới đường bộ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là nhỏ hẹp thương là đường đệm chạy
dọc theo các tuyến đường thủy. Phương tiện đi lại di chuyển chính là xe máy với số ít xe con và xe tải
nhẹ, số lượng cầu phà hẹp và tải trọng hạn chế là trở ngại cho các loại xe tải nặng. Hai loại phương
tiện đi lại cần thiết cho các gia đình ở nông thôn là xe máy và xuồng gắn máy ở đuôi.
Vận tải bằng đường sông, kênh rạch vẫn là chủ yếu đặc biệt các loại hàng hóa nặng và cồng kềnh như
các sản phẩm nông nghiệp và vật liệu xây dựng. Với việc đi lại cá nhân hoặc vận chuyển các loại
hàng hóa nhẹ với số lượng ít thì xe máy là phương tiện phù hợp và hiệu quả do rất nhiều cầu có khổ
hẹp không phù hợp với các loại xe to.
Nằm ở phía nam Rạch Giá, cảng Tắc Cậu là cảng sông chính có thể đón nhận tàu từ 500 đến 1000 tấn.
Cá biển thường được bốc dỡ ở cảng Tắc Cậu do khu vực này có khu công nghiệp chế biến cá. Phần
lớn cũng được chuyển về Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh trong các xe công ten nơ đông lạnh.
Cảng Rạch Giá chỉ sử dụng cho phà. Việc thiếu các cảng sông nước sâu được xem như là một nhân tố
chính kìm hãm phát triển của tỉnh mặc dù tỉnh có vị trí thuận lợi là tỉnh biên giới với Campuchia.

Trang 9
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Sân bay nội địa Cà Mau và Rạch Giá hiện đang có kế hoạch nâng cấp để đạt công suất 300.000 lượt
khách một năm. Sân bay quốc tế Phú Quốc hiện đang được xây dựng với công suất thiết kế là 2 triệu
lượt khách/năm.
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2. Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện CVRA
Nghiên cứu này sử dụng khung và khái niệm “đánh giá tương quan tính dễ bị tổn thương và rủi ro
(CVRA)” để đánh giá tính dễ bị tổn tính dễ bị tổn thương trên 5 khía cạnh là: dân số; đói nghèo; nông
nghiệp và sinh kế; công nghiệp và năng lượng; khu dân cư đô thị và giao thông. Cách tiếp cận này chủ
yếu dựa trên cách tiếp cận chung IPCC đã được chấp nhận để đánh giá tổn thương cho hệ thống tự
nhiên, kết hợp với cách tiếp cận dựa trên rủi ro để đánh giá các tác động của thiên tai như lũ lụt, ngập
lụt và nước biển dâng lên các hệ thống xã hội của con người.
Việc kết hợp các phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và tính dễ bị tổn thương được xem là một
phương pháp cần thiết và thực tế để phân tích và hiểu các mối đe dọa là kết quả của biến đổi khí hậu
và các thay đổi và từ những nguy cơ khác mà loài người và điều kiện tự nhiên của sông Mekong sẽ
phải đối mặt trong tương lai. Đặt trong bối cảnh xã hội nhậy cảm và dễ bị tổn thương và rủi ro, các
yếu tố này đã giúp chúng tôi thiết lập một khuôn khổ tương đối đơn giản nhưng thực tế để đánh giá so
sánh cả hai không gian địa lý và ngành dễ bị tổn thương trên đồng bằng sông Cửu Long
Cách tiếp cận này công nhận sự cần thiết không chỉ xác định "ai" là người dễ bị tổn thương nhất về
mặt xã hội, mà cơ sở hạ tầng và dịch vụ “nào” dễ bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương hơn và phản ánh
sự đa dạng và phức tạp của các hệ thống con người và tự nhiên và kết hợp với các khía cạnh xã hội
như cơ sở hạ tầng dân số, nghèo đói, sức khỏe vv ..., cũng như các thuộc tính sinh học-vật lý của địa
hình, tài nguyên thiên nhiên và cơ sở vật chất.

2.1 Khung khái niệm
Hình 7cho thấy khung khái niệm được sử dụng trong nghiên cứu này. Khung này giúp để xác định
mối tương quan giữa các môi trường tự nhiên và con người và xác định, so sánh các điểm dễ bị ảnh
hưởng của người dân, cộng đồng và các lĩnh vực giữa các khu vực địa lý khác nhau và ở quy mô khác
nhau. Khuôn khổ này bao gồm 4 thành phần quan trọng, đó là:

•

Đánh giá kịch bản về biến đổi khí hậu toàn cầu và sự dâng lên của nước biển ở Việt
Nam;

•

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường tự nhiên của đồng bằng sông
Cửu Long;

•

Đánh giá các tác động tiềm tàng đối với con người trong khu vực nghiên cứu; và

•

Xác định tính dễ bị tổn thương,các rủi ro và các biện pháp thích ứng ở cấp tỉnh và cấp
huyện.

Các khái niệm cơ bản được trình bày trong khung mô tả dưới đây đã được kiểm tra trong một loạt các
nghiên cứu để tìm cách mô tả các đặc điểm dễ bị tổn thương của dân số cụ thể hoặc những vị trí (ví dụ
như Adger, năm 2000, Turner et al, 2003b, O'Brien và Liechenko,2000; Moss et al, 2000).

Trang 11

ải pháp thích ứng
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1. Biến đối khí hậu toàn cầu, Kịch bản mực nước biển dâng cho Việt Nam

Biến thống kê chi tiết hóa cho
đồng bằng sông Cửu Long
Các kịch bản về mực nước
biển chi tiết hóa khu vực cho
vùng cho đồng bằng sông
Cửu Long

2. Các tác động lên hệ thống tự nhiên
Thay đổi về lượng mưa
Thay đổi về nhiệt độ

Mô hình thủy văn

3. Tác động tiềm tàng đến con người

Mực nước biển dâng
Lũ lụt và hạn hán

Mô hình động lực học

Xâm nhập mặn

Mất đất

Bão và nước dâng do bão
Mô hình ven biển

Mức độ phơi lộ

Mất sinh kế

Nền kinh tế
khu vực

Khu dân cư
đô thị và
giao thông

Công nghiệp
và năng
lượng

Xói lở bờ biển

Mức độ nhạy cảm

Phân tích tính dễ bị tổn thương


An ninh
thực phẩm
và nước

4. Tính dễ bị tổn thương, Rủi ro và Kế hoạch thích ứng
Phân tích rủi ro

Các lựa chọn thích ứng

Hình 7 – Khung khái niệm cho Đánh giá Tương
ng quan Rủi ro và Tổn thương
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2.2 Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương
Mục đích chính của nghiên cứu đánh giá độ nhậy cảm và xác định và đánh giá “tính dễ bị tổn thương
về vật lý, sinh học và xã hội” của hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Trong bối cảnh này và cho các mục
đích của báo cáo này, “tính dễ bị tổn thương" được coi là một hàm của:
•

Mức độ phơi lộ với các nguy cơ do biến đổi khí hậu

•

Mức độ nhậy cảm với các tác động từ các nguy cơ do biến đổi khí hậu;

•

Năng lực thích ứng để đối phó với các rủi ro liên quan đến khí hậu (bao gồm cả các
biện pháp thích ứng, chiến lược đối phó, hành động để phản ứng với những tác động
hoặc giảm thiểu rủi ro); và

•

Tần số, cường độ và quy mô của các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu đối với cộng
đồng trên khía cạnh khả năng xảy ra và cường độ của các nguy cơ (hậu quả).

Những khái niệm hoặc các đặc tính của tính dễ bị tổn thương (ví dụ độ nhạy cảm, mức độ phơi lộ và
năng lực thích ứng) không phải là mới. Nó đã được sử dụng trong các tài liệu quốc tế trong thập kỷ
qua và đã được mở rộng và kết hợp với sự phổ biến thông tin của cộng đồng nghiên cứu biến đổi môi
trường toàn cầu.
Phương pháp tiếp cận của chúng tôi tạo cơ sở về “mức độ phơi lộ" để so sánh giữa các huyện trên cả
hai tỉnh. Sau đó chúng tôi sử dụng các điều kiện khí hậu trong tương lai dựa trên các kịch bản khí hậu
toàn cầu và kết quả đầu ra từ mô hình tác động để ước tính kết quả về độ nhạy cảm, tính dễ bị tổn
thương và các rủi ro tính toán trong tương lai.
Khung CVRA này là một cách tiếp cận hợp lý để đưa ra đánh giáđịnh lượng những rủi ro mà biến
đổi khí hậu mang lại, ở mức độ khu vực và mức độ địa phương. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần
phải hiểu những hạn chế của phương pháp này, cụ thể là việc định lượng phụ thuộc vào chất
lượng thông tin sẵn có. Ngoài ra CVRA không thể tránh khỏi thiếu chính xác vì nó không tính đến
những sự thay đổi của các yếu tố phi khí hậu, bao gồm các biện pháp thích ứng trong tương lai sẽ
ảnh hưởng đến mức độ phơi lộ và độ nhậy cảm đối với những ảnh hưởng của khí hậu.
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Thích ứng

Các khái niệm quan trọng
Các hành động được thực hiện nhằm đáp ứng các tác động thực tế hoặc dự kiến
của biến đổi khí hậu mà dẫn đến giảm rủi ro hoặc tạo ra lợi ích. Có thể phân biệt
giữa thích ứng một cách có kế hoạch, phòng ngừa (như ứng phó với rủi ro) và
thích ứng theo cách không có kế hoạch với các điều chỉnh mang tính chất phản
ứng lại.

Năng lực
thích ứng

Năng lực của một tổ chức hoặc một hệ thống nhằm điều hòa rủi ro của biến đổi
khí hậu hoặc tạo ra lợi ích thông qua việc thay đổi các đặc tính hoặc chế độ của
tổ chức/hệ thống đó. Năng lực thích ứng có thể thừa hưởng được hoặc có thể
được phát triển trên kết quả của các quyết định về chính sách, kế hoạch, thiết kế
từ trước của tổ chức/hệ thống đó.

Nguy cơ

Thuật ngữ xác định nguồn thiệt hại tiềm tàng, hoặc một tình huống, vị trí với
nguy cơ gây ra thiệt hại về con người, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, môi
trường hoặc các giá trị khác hoặc là thiệt hại kết hợp của các yếu tố trên.

Rủi ro

Rủi ro được định nghĩa một cách tổng quát là kết quả của theo tần suất (hoặc
tương tự) của một hiện tượng cụ thể và hậu quả của hiện tượng đó về phương
diện thiệt hại sinh mạng, tổn thất tài chính và/hoặc tác động môi trường.

Độ nhạy cảm

Chỉ mức độ mà một hệ thống bị ảnh hưởng, cả tiêu cực và tích cực do khí hậu
gồm nhiều biến số bao gồm trung bình, cực đại và tính khả biến

Độ phơi lộ

Định nghĩa khả năng một cộng đồng bị ảnh hưởng bởi một nguy cơ. Điều này
được xác định bởi mô hình GIS và lập bản đồ phạm vi dự báo của các nguy cơ.

Tính dễ bị
tổn thương

Tính dễ bị tổn thương là một hàm của rủi ro và năng lực thích ứng. Nó là sự kết
hợp của thông số vật lý của các nguy cơ và hậu quả của nguy cơ như chấn
thương cá nhân, sự xuống cấp của công trình, hạ tầng và các rối loạn chức năng.
Nó có thể thay đổi dựa vào các yếu tố phi vật lý như sự chuẩn bị, huấn luyện cho
các tình huống khẩn cấp và khả năng chống chịu.

2.2.1 Các lĩnh vực chủ chốt
Trong bối cảnh của nghiên cứu này, điều quan trọng là hiểu điểm dễ bị tổn thương kết hợp một số
dạng như: xã hội, nhân khẩu học, địa lý, môi trường, kinh tế và văn hóa đã tác động như thế nào đối
với một cộng đồng hay hệ thống ‘dễ bị tổn thương’ do những tác động của biến đổi khí hậu. Để có thể
định nghĩa, đánh giá và lập bản đồ và đo lường quy mô của tính dễ bị tổn thương”, chúng tôi sử dụng
cách tiếp cận phổ biến để xếp hạng mức độ tiếpxúc và độ nhạy cho cả hai hệ thống tự nhiên và con
người có sử dụng hàng loạt các chỉ số nêu trên để “đo”mức độ nhậy cảm trên 5 lĩnh vực, đó là:
Tính dễ bị tổn thương về dân số: liên quan đến việc dễ bị tổn thương của con người và dân số trong
khu vực nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nhận ra rằng có sự khác biệt riêng trong khu
vực về thành phần và các xu hướng của cơ cấu dân số (ví dụ như sự di cư của người dân đến các khu
vực đô thị ven biển, trong đó số lượng đến lớn hơn hơn tốc độ tăng trưởng trung bình dân số ở một số
huyện). Tăng trưởng dân số là một động lực chính cho sự thay đổi ở vùng đồng bằng, tăng nguy cơ
người dân và các hộ gia đình gặp phải tác hại của biến đổi khí hậu và nhu cầu được đặt trên các nguồn
tài nguyên thiên nhiên sẵn có và những tác động của nó đối với sinh kế bền vững. Về lâu dài, tăng
trưởng dân số trong khu vực nghiên cứu có khả năng đóng góp và làm trầm trọng thêm không chỉ các
điểm dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu mà còn tăng những khó khăn trong việc thích ứng với mọi
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thay đổi bất lợi về khí hậu. Trong bối cảnh này, một huyện được coi là dễ bị tổn thương nếu nó tồn tại
các đặc điểm như số lượng dân số cao, tỷ lệ tăng trưởng hoặc qui mô gia đình lớn.
Tính dễ bị tổn thương do đói nghèo: đề cập đến mức độ dễ bị tổn thương đến các hộ gia đình nghèo
và cận nghèo và người dân trong khu vực nghiên cứu đối với tác động của biến đổi khí hậu. Chỉ số chỉ
ra rằng tỷ lệ đói nghèo là khác nhau trong khu vực,do một loạt các “khó khăn đặc biệt” như dân tộc,
thiếu tiếp cận tới đất nông nghiệp, thiếu tiếp cận các dịch vụ giáo dục và y tế, nước sạch, năng lượng
và thị trường. Nghèo đói làm giảm khả năng phục hồi và năng lực thích ứng của người dân và hộ gia
đình, khi những người dân không có khoản dự trữ và vốn đầu tư để áp dụng công nghệ sản xuất tốt
hơn và cũng thiếu nhận thức và kiến thức về các biện pháp có sẵn. Giống như dân số, nghèo đói bao
gồm các lĩnh vực liên quan đến sự dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, ví dụ như dễ bị tổn thương
trước các tác động và các cú sốc trong tương lai và khả năng để thiết lập khả năng phục hồi và thích
ứng với biến đổi khí hậu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận ra nghèo đói là vấn đề rất đa dạng và
bao gồm sức khỏe, tiền bạc, giáo dục và sự tiếp cận với nguồn tài nguyên thiên nhiên và thu nhập. Kết
hợp thông tin về các chỉ số này với các biện pháp nghèo khác nhau ở cấp xã cho phép chúng ta không
chỉ hiểu được mô hình phân bố của đói nghèo, mà còn cho phép chúng ta phân tích các tính nhậy cảm
của các cộng đồng nghèo, hộ gia đình nghèo và cận nghèo đối với những tác động của biến đổi khí
hậu và các nguy cơ trong tương lai.
Tính dễ bị tổn thương nông nghiệp và sinh kế: đề cập đến khả năng dễ bị tổn thương của hệ thống
canh tác, cơ sở hạ tầng và sinh kế trong khu vực nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu. Điều này
cho thấy ở Việt Nam, hộ gia đình nông dân được công nhận là đơn vị kinh tế cơ bản mà ngành nông
nghiệp xây dựng ở cấp xã, huyện và tỉnh và là trung tâm để tìm hiểu về những tác động hiện tại và
tương lai của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh này, một hộ gia đình nông nghiệp và hệ thống sinh kế
được coi là dễ bị tổn thương nếu có xác suất mất mát cao, thiệt hại từ biến đổi khí hậu và có một xác
suất cao của nó không phục hồi một cách nhanh chóng hoặc hoàn toàn. Điều này có thể do các tác
động là không thể đảo ngược hoặc cơ hội lấy lại những tổn thất là không đáng kể. Mức độ dễ bị tổn
thương của hộ gia đình được xác định bằng cách đánh giá các nguồn lực (đất và nước) và mức độ và
tính đa dạng của nguồn thu nhập (các nghề nghiệp) cũng như các tài sản sản xuất và cơ sở hạ tầng.
Tính dễ bị tổn thương trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng: đề cập đến tính nhậy cảm trong
sản xuất công nghiệp và năng lượng và cơ sở hạ tầng truyền tải và dịch vụ đối với tác động của biến
đổi khí hậu và chỉ ra rằng ngành công nghiệp và sản xuất năng lượng là động lực quan trọng đối với
tăng trưởng kinh tế, phát triển và chuyển đổi ngành trong vùng đồng bằng và cần thiết để xây dựng
khả năng phục hồi và năng lực thích ứng trong tương lai.
Tính dễ bị tổn thương trong lĩnh vực định cư đô thị và giao thông vận tải: đề cập đến tính dễ bị
tổn thương của các khu định cư đô thị và giao thông vận tải đối với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và
công nhận sự cần thiết phải bảo vệ người và tài sản và tầm quan trọng của hệ thống giao thông vận tải
để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển khu vực và tăng trưởng kinh tế trongđồng bằng sông Cửu Long

2.2.2 Các chỉ số về tính dễ bị tổn thương
Quá trình đánh giá tính dễ bị tổn thương bắt đầu với nhóm thiết kế họp lại để phát triển các bảng hỏi
sử dụng trong các khảo sát chính thức ở hai tỉnh. Các bảng hỏi được thiết kế để đảm bảo có thể thu
thập đủ thông tin cần thiết để cung cấp dữ liệu của các chỉ số cần thiết mà chuyên gia ở các lĩnh vực
yêu cầu. Các dạng chỉ số do nhóm các chuyên gia quốc tế đưa ra được mô tả trong Phụ lục 1. Chuyến
thực địa khảo sát tại huyện được thực hiện vào tháng 3 và tháng 4 năm 2011. Các thông tin bổ sung
cũng được thu thập từ các huyện – và các tài liệu có liên quan như Kế hoạch Tổng thể phát triển của
tỉnh được thu thập từ Văn phòng các tỉnh.
Việc lựa chọn các chỉ số dễ bị tổn thương dựa trên đánh giá của các tài liệu thứ cấp về các tổn thương
xã hội (bao gồm các chỉ số quốc gia và chỉ số khu vực về nghèo đói, dân số và sinh kế) và xem xét
những dữ liệu đã có sẵn tại cấp tỉnh và huyện. Một tập hợp hơn 40 “chỉ số đánh giá tổn thương” độc
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lập về các lĩnh vực và nguy cơ chính được chấp nhận rộng rãi trên toàn quốc được áp dụng và tổng
hợp trong 5 dưới đây. Chúng tôi cố gắng cân bằng giữa các dữ liệu sẵn có, tính hữu hiệu của nội suy
và ngoại suy và khả năng nhân rộng của phương pháp tiếp cận. Độ quan trọng, khả năng ứng dụng và
các giá trị cấp tỉnh của từng chỉ số được thảo luận trong các chương phác thảo hồ sơ cấp tỉnh.
Giai đoạn đầu tiên của đánh giá tổn thương là việc đánh giá các hệ thống riêng biệt, cả tự nhiên và xã
hội, như hệ thống đường, nguồn tài nguyên nước, các khu công nghiệp, vv... có độ phơi lộ như thế
nào với các nguy cơ và tác động của khí hậu. Các chỉ thị nền được phác thảo trong 5 (dưới đây) mô
tả tình trạng hiện tại và mức độ nhậy cảm và năng lực thích ứng hiện tại. Bản đồ địa lý hiện tại với
phạm vi phơi lộ với ba nguy cơ của biến đổi khí hậu cung cấp các chỉ thị về nguy cơ.
Với mỗi lĩnh vực trong năm lĩnh vực, các huyện được đánh giá như là một hàm của tính dễ bị tổn
thương tương quan qua các chỉ số chính. Để làm được điều này, đầu tiên mỗi huyện sẽ được xếp hạng
dựa theo các chỉ số rồi sau đó tính toán “mức độ phơi lộ tương quan nền”trung bình của mỗi huyện.
Trong giai đoạn thứ hai của đánh giá, các huyện được xếp hạng theo “mức độ nhậy cảm tương ứng”
(thấp đến rất cao) đối với các dự báo nguy cơ trong tương lai được tạo ra từ mô hình hóa thủy văn và
mô hình hóa bờ biển. Các chỉ thị dự báo trước được khái quát trong 5 (dưới đây) các điểm có thể dự
báo trước. Tăng trưởng dân số có thể dùng để dự báo thay đổi trong các chỉ số độ nhạy cảm. Và kết
quả của các mô hình khí hậu chỉ ra phơi lộ trong tương lai với biến đổi khí hậu có thể dùng để dự báo
thay đổi về các chỉ số nguy cơ. Vùng ảnh hưởng bởi mỗi mối nguy có thể dùng để ước tính số người
dự báo sẽ bị ảnh hưởng. Các bản đồ nguy cơ cho lũ lụt, ngập lụt, xâm nhập mặn và nước dâng do bão
đến năm 2030 và 2050 được sử dụng để dự báo tính dễ bị tổn thương với các điều kiện trong tương
lai.
Cần lưu ý rằng đây là phương pháp xếp hạng khá đơn giản với mục đích cho chúng ta có sự so
sánh “tính dễ bị tổn thương” giữa các huyện trong khu vực nghiên cứu, và nó dựa trên những giả
định đơn giản hóa rằng tính dễ bị tổn thương hiện tại là yếu tố có thể tin cậy được để dự báo tính
dễ bị tổn thương với các điều kiện trong tương lai. Ví dụ như, liệu biến đổi khí hậu có dẫn tới tăng
tần suất lũ lụt, một thành phố với khả năng rủi ro cao từ lũ lụt hiện nay liệu có dễ tổn thương hơn
với tác động lũ lụt này trong tương lai hơn so với thành phố hiện giờ có mức độ rủi ro lũ lụt thấp
hơn hay không.
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Khu dân cư & Giao thông

Năng lượng & Công nghiệp

Sinh kế

Đói nghèo

Dân số

Bảng 5– Cơ sở hiện nay và dự báo các chỉ số cho từng lĩnh vực.

Các chỉ số cơ sở hiện nay

Chỉ số dự báo trong tương lai

Tổng số dân
Mật độ dân số
Quy mô trung bình hộ gia đình
Số hộ gia đình
Dân sốở độ tuổi lao động
Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên trung bình

Tổng số dân
Mật độ dân số
Số người bịảnh hưởng bởi từng nguy cơ
Số hộ bịảnh hưởng bởi từng nguy cơ

Thu nhập bình quân hàng năm theo đầu người
Số hộ nghèo
Tỉ lệ phần trăm số hộ nghèo
Số lượng giáo viên
Số lượng bác sỹ
Diện tích đất nông nghiệp theo đầu người
% hộ gia đình người dân tộc thiểu số

Tổng số hộ nghèo
Mật độ phân bố hộ nghèo
Số hộ nghèo bịảnh hưởng bởi từng
mốinguy
Phần trăm số hộ nghèo bịảnh hưởng bởi
từng nguy cơ

Số hộ dân nông thôn
Số nguồn sinh kế
Số nguồn sinh kế có > 10.000 lao động hoặc
mang đến >250 tỉ đồng
GDP bình quân hàng năm theo hộ gia đình
Diện tích đất trồng lúa theo đầu người
Diện tích nuôi trồng thủy sản theo đầu người

Tổng dân số
Diện tích đất nông nghiệp theo đầu người
Số lượng người dân ở nông thôn bịảnh
hưởng bởi từng nguy cơ
Số lượng hộ gia đình nông thôn bịảnh
hưởng bởi từng nguy cơ

Số lượng hộ gia đình sống nhờ công nghiệp
GDP bình quân hàng năm theo hộgia đình từ
Công nghiệp
Số lượng hộ gia đình có điện lưới quốc gia
Chiều dài của đường dây điện Cao/Trung thế
Số lượng nhà máy điện/trạm biến áp cao thế
% thu nhập ngoài nông nghiệp
Số lượng nhà máy
Số lượng các ngành công nghiệp khác nhau

Số hộ sống dựa vào công nghiệp
Số hộ gia đình có điện lưới quốc gia
Số hộ sống dựa vào công nghiệp bịảnh
hưởng bởi từng nguy cơ
Số hộ dùng điện lưới quốc gia bịảnh hưởng
bởi từng nguy cơ
Số Km đường dây cao thế bịảnh hưởng bởi
từng nguy cơ

Dân số đô thị
Số hộ gia đình đô thị
Diện tích đô thị (ha)
% Dân số là người đô thị
Có hệ thống thoát nước/hố xí tự hoại
Được sử dụng nước máy
Số km đường thủy chủ chốt
Số km đường bộ chủ chốt
Số km đường huyện
Số lượng đầu mối giao thông

Dân số đô thị
Diện tích đất đô thị theo đầu người (Ha)
Số hộ đô thị bịảnh hưởng bởi từng nguy cơ
Số khu dân cư bịảnh hưởng bởi từng nguy
cơ
Số Km đường bộ bịảnh hưởng bởi từng
nguy cơ
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2.2.3 Phân tích năng lực thích ứng
Điều quan trọng để hiểu rằng ở giai đoạn này, phương pháp đánh giá của chúng tôi về tính dễ bị tổn
thương không chỉ đại diện và làm nổi bật hệ thống tự nhiên và con người, mà còn là sự tương tác =
giữa các thành phần này. Trong đó, bắt buộc phải làm sáng tỏ năng lực thích ứng hiện có trong cộng
đồng như là một phần của đánh giá tính dễ bị tổn thương như yêu cầu của khung VRA.
Năng lực thích ứng được xác định bởi Adger et. al. (2004) là "khả năng hay năng lực sửa đổi hoặc
thay đổi đặc tính hoặc hành vi của hệ thống, vì vậy đối phó tốt hơn với áp lực hiện tại hoặc áp lực dự
kiến từ bên ngoài". Sau đó, năng lực thích ứng có thể được mô tả như là một tập hợp các hành động
tiềm năng tác động vào tính dễ bị tổn thương và có thể ảnh hưởng đến mức độ phơi lộ hiện tại hoặc
tương lai hoặc mức độ nhạy cảm ở hiện tại hoặc tương lai - hoặc cả hai.
Phương pháp tiếp cận theo đó đã đo lường được năng lực thích ứng theo cùng một cách tương tự như
đối với mức độ phơi lộ và mức độ nhạy cảm thông qua việc áp dụng một số các chỉ thị cho thấy năng
lực của một cộng đồng hay hệ thống để xây dựng khả năng chống chịu (ví dụ như mức thu nhập, số
lượng các nguồn thu nhập, % người dân có việc làm đầy đủ). Những đánh giá này sau đó được kết
hợp vào hồ sơ huyện thể hiện tính dễ bị tổn thương tiềm ẩn - để phân biệt được năng lực thích ứng với
mức độ phơi lộ, mức độ nhạy cảm và xem nó như là một hệ thống tích hợp đầy đủ.
Giống như việc đo lường tính dễ bị tổn thương, việc đo lường năng lực thích ứng thay đổi đáng kể.
Khoa học về biến đổi khí hậu đã nỗ lực để phát triển đưa ra các chỉ số cụ thể về năng lực thích ứng
bao gồm tất cả các yếu tố có thể ứng dụng vào việc thích ứng và tăng cường khả năng chống chịu với
các nguy cơ khí hậu, nhưng rất khó khăn để phát triển các chỉ số đơn giản, đặc biệt là khi các dữ liệu
nghiên cứu thực địa trên mặt đất có nhiều hạn chế (Yohe và Tol 2002; Smit và Wande, 2006, Cutter
và cộng sự, 2008). Điều quan trọng là đánh giá năng lực thích ứng được dựa trên và phản ảnh mức độ
phơi lộ và mức độ nhạy cảm với các tác động của khí hậu.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng các chỉ thị phát triển thống kê, ví dụ như bảng xếp hạng cho
giáo dục, tỷ lệ nghèo đói, bất bình đẳng trong thu nhập, mức độ bao phủ của mạng lưới điện, thủy lợi,
mật độ đường giao thông và sinh kế như là các chỉ thị cho tính dễ bị tổn thương – khả năng chống
chịu và năng lực thích ứng, có thể được đánh giá với các dữ liệu hiện có ở các nguồn cấp tỉnh và
huyện.
Các chỉ thị được sử dụng bao gồm các biện pháp về năng lực của nguồn nhân lực (tức là tỷ lệ biết
chữ, thống kê về y tế, vv), khả năng kinh tế (tức là GDP bình quân đầu người và bất bình đẳng thu
nhập), các biện pháp sinh kế (tính đa dạng của ngành nghề, nguồn thu nhập, số người trưởng thành có
việc làm) và năng lực xã hội (mật độ dân số, tỷ lệ phần trăm đất sản xuất).

2.2.3.1 Năng lực thể chế
Năng lực thích ứng cũng có thể phản ánh khả năng của các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện hoặc tổ
chức chịu trách nhiệm quản lý hệ thống tự nhiên và con người. Năng lực thích ứng của họ được xác
định qua một loạt các mặt, bao gồm cả khả năng thu thập và phân tích thông tin, giao tiếp, kế hoạch
và công tác thực hiện các chiến lược thích ứng để có thể cuối cùng làm giảm nguy cơ bị tác động của
biến đổi khí hậu. Đối với các mục đích của nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá năng lực thể chế thông
qua các cuộc họp nhóm và khảo sát thực tế ngành và tập trung vào số lượng, cơ cấu và hiệu quả của
các nhóm nghiên cứu biến đổi khí hậu, mức độ nhận thức của huyện, địa phương; đào tạo và hỗ trợ
cho nhân viên chính phủ chủ chốt về năng lực thích ứng; đưa ra các kế hoạch chiến lược thích ứng khí
hậu chính thức ở cấp địa phương; kinh nghiệm xử lý trong quá khứ với các sự kiện thảm họa khí hậu;
và các nhóm làm việc và chương trình về biến đổi khí hậu ở các xã, huyện.
Do Năng lực thể chế này không kết hợp với quá trình CVRA.
Năng lực thể chế sẽ được thảo luận kĩ hơn trong Chương 9.
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2.2.4 Các biện pháp kiểm soát
Tiến trình thảo luận về tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng cho thấy rằng các nhân tố như đói
nghèo,bất bình đẳng, sức khỏe, được tiếp cận với tài nguyên và tình trạng xã hội dường như quyết
định đến tính dễ bị tổn thương của cộng đồng và cá nhân với một loạt các nguy cơ khác nhau. Các
điểm quyết định “chung” về tính dễ bị tổn thương này kết hợp với các chỉ số mô tả bên trên. Tuy
nhiên tính dễ bị tổn thương với nguy cơ cũng phụ thuộc vào mức độ phơi lộ của quần thể và các hệ
thống với các tác động vật lý trực tiếp của nguy cơ đó. Phơi lộ phụ thuộc vào một số nhân tố như địa
điểm quần thể lựa chọn (hoặc bị ép buộc) sinh sống và họ bảo vệ cộng đồng và sinh kế của mình như
thế nào. Hơn nữa, khả năng chống chịu của các hệ thống nông nghiệp được quyết định bởi quy mô
của các biện pháp giảm thiểu hiện thời như đê kè và cấu trúc thủy lợi ở địa điểm đó. Khả năng chống
chịu của các khu dân cư và công nghiệp sẽ phụ thuộc vào vị trí và chất lượng công trình. Các biện
pháp này “đặc trưng” với từng nguy cơ cụ thể và không kết hợp rõ ràng với các chỉ thị được miêu tả
bên trên.
Nhằm mục đích kết hợp các biện pháp giảm thiểu đặc trưng, một đánh giá về chất lượng và tình trạng
tồn tại của các yếu tố kiểm soát tác động đã được phát triển thực hiện. Các ý kiến chuyên gia được
vận dụng để đánh giá các biện pháp kiểm soát của từng nhân tố trong Bảng 6 dưới đây. Thông tin về
các biện pháp kiểm soát có được thông qua các cuộc thảo luận, phỏng vấn với các nhà chức trách cấp
tỉnh và cấp huyện cũng như nghiên cứu tài liệu của từng lĩnh vực. Đánh giá giả định rằng không có
đáp ứng thích ứng nào xảy ra (ngoại từ các rủi ro khí hậu hiện tại) để giảm nhẹ các tác động của biến
đổi khí hậu cho năm 2030 và 2050.
Từng lĩnh vực được đánh giá vềcác biện pháp kiểm soát tương xứng cho tình thế hiện nay, các biện
pháp đối phó với các tác động biến đổi khí hậu tương xứng với dự báo năm 2030, các biện pháp đối
phó với các tác động biến đổi khí hậu tương xứng với dự báo năm 2050.
Ý kiến chuyên gia và chất lượng của các biện pháp kiểm soát cho từng giai đoạn được kết hợp vào
đánh giá tính dễ bị tổn thương như là một trọng số.
Bảng 6 – Đánh giá các biện pháp kiểm soát theo ý kiến chuyên gia

Nguy cơ
Hợp phần

Tất cả các nguy cơ

Ngập lụt

Xâm nhập mặn

Nước dâng do
bão

Quản lý và chế biến
mùa vụ,
Các giống lúa,
Phương pháp canh
tác

Hệ thống đê kè
Hệ thống cảnh
báo

Các cống ngăn
mặn

Kè bờ biển, Các
đai rừng ngập
mặn dày
Hệ thống cảnh
báo

Khu dân cư,
dân số và đói
nghèo

Độ cao phù hợp của
cơ sở hạ tầng

Thoát nước đô
thị, liên kết với
các bộ luật xây
dựng phù hợp

Cơ sở hạ tầng
nước sạch và vệ
sinh

Cơ sở hạ tầng bảo
vệ bờ biển
Hệ thống cảnh
báo

Giao thông và
Cơ sở hạ tầng
năng lượng

Độ cao phù hợp của
cơ sở hạ tầng
Đê kè

Liên kết với các
bộ luật xây dựng
phù hợp

Các nguyên vật
liệu xây dựng
phù hợp

Kè bờ biểnvà các
hệ thống bảo vệ

Nông nghiệp &
sinh kế

2.2.5 Hồ sơ tính dễ bị tổn thương
Hình 8 minh họa đánh giá tính dễ bị tổn thương được sử dụng như thế nào để phát triển các “hồ sơ
tính dễ bị tổn thương” của từng huyện. Khái niệm hóa các chiều của tính dễ bị tổn thương sử dụng
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biểu đồ hình sao cho phép chúng tôi kiểm tra và mô tả các khía cạnh khác nhau của
ủa tính dễ bị tổn
thương liên hệ với nhau như thế nào, và để kết hợp các phát hiện từ huyện và các khảo sát ngành với
kết quả của các mô hình tác động thủy
th văn và mô hình bờ biển. Hình dạng và hồ sơ tính dễ bị tổn
thương biểu hiện dưới dạng này là tỉ lệ với độ nhậy cảm và phơi lộ, ngược với năng
ăng lực
lự thích ứng.
Cách tiếp cận này kết nốii các chiều kinh tế
t xã hội và môi trường với năng lực củaa các ccộng đồng và
thể chế để thích ứng với biến đổi khí hậu.
h
Trong khi các dạng chức năng đặc trưng của tính dễ bị tổn thương sẽ biết đổi theo phạm
ạ vi và vị trí,
mối quan hệ chung giữa các chiều theo ngành và các chỉ thị cho phép chúng tôi biểu thị đặc điểm của
hồ sơ tổn thương của từng huyện.
ện. Mục
Mụ đích không chỉ đơn giản là xác định các biện
ện pháp có thể định
lượng được mà là trình bày mốii quan hệ qua lại giữa các hệ thống tự nhiên và xã hội theo ddạng chuẩn
để có thể sử dụng như mộtt công cụ so sánh và phản ánh tính dễ bị tổn thương ở cảả bố
bối cảnh không
gian và thời gian.
Hình 8 minh họa hồ sơ tổn thương có thể được sử dụng để dự báo thay đổi về phạm
ạm vi, quy mô của
c
tính dễ bị tổn thương ngành trong một khoảng thời gian và cung cấp nhìn nhận về từng ngành (lĩnh
vực) và vị trí để can thiệp xây dựng
ựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Hồ sơ Tổn thương của huyện
Dân số
20

15
Khu dân cư & Giao
thông

10
5

Đói nghèo

-

Hiện tại
2030 A2
2050 A2

Năng lượng &
Công nghiệp

Nông nghiệp &
Sinh kế

củ tính dễ bị tổn thương ở cấp huyện
Hình 8 – Biểu đồ trình bày 5 chiều của
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Diễn giải hồ sơ tổn thương
Hồ sơ tổn thương mô tả các thay đổi về tính dễ bị tổn thương của một huyện trong khoảng thời gian
với từng lĩnh vực. Hình dạng của hồ sơ trong mỗi giai đoạn có thể được diễn giải trên cơ sở từng
lĩnh vực một. Tính dễ bị tổn thương đồng đều ở các lĩnh vực sẽ cho ra dạng hình sao đều, và độ
chệch hướng từ ngôi sao sẽ chỉ ra các lĩnh vực có tính dễ bị tổn thương ít hay nhiều hơn. Ví dụ giả
định bên trên chỉ ra rằng:
Tình trạng hiện tại – các biện pháp kiểm soát hiện tại được duy trì đã làm cho tính dễ bị tổn thương
của huyện là thấp ở tất cả các lĩnh vực, tính dễ bị tổn thương của nông nghiệp và sinh kế cao hơn và
tính dễ bị tổn thương của năng lượng và công nghiệp thấp hơn. Một phân tích về giá trị của nhiều chỉ
số của một lĩnh vực sẽ cho thấy các nhân tố dẫn đến tính dễ bị tổn thương khác nhau. Tính dễ bị tổn
thương năng lượng và công nghiệp thấp dường như phản ánh lĩnh vực này trong tỉnh vẫn còn phát
triển chưa cao. Tính dễ bị tổn thương của nông nghiệp cao có thể do nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa
vào lúa gạo và có mức độ phơi lộ cao với ngập lụt và xâm nhập mặn.
Khi dân số tăng trưởng và mức độ phơi lộ với các nguy cơ tăng, các huyện sẽ dễ bị tổn
thương hơn và năng lực của các biện pháp kiểm soát hiện tại để đối phó với những tác
động được dự báo trước sẽ giảm.
2030 – tính dễ bị tổn thương của huyện tăng lên. Trong khi hồ sơ vẫn có hình dạng tương đồng với
trước đây, tính dễ bị tổn thương của đói nghèo lại gia tăng hơn so với các lĩnh vực khác. Điều này có
thể do phần trăm số hộ nghèo ở giai đoạn đầu là cao và được dự báo sẽ tăng lên do tăng mức độ phơi
lộ với các nguy cơ của biến đổi khí hậu.
2050 – dân số tăng trưởng, thiếu các biện pháp kiểm soát tương xứng và kết hợp với tăng mức độ
phơi lộ khiến cho tính dễ bị tổn thương ở tất cả các lĩnh vực tăng lên. Nông nghiệp và sinh kế cho
thấy sự gia tăng tính dễ bị tổn thương rõ ràng hơn. Các nguyên nhân cụ thể có thể phát hiện được khi
phân tích các chỉ số. Một trong các nguyên nhân này là tính dễ bị tổn thương do dân số nông thôn
nhiều và các nguồn thu nhập thay thế bị hạn chế, tình trạng này đã trầm trọng thêm do quỹ đất nông
nghiệp theo đầu người ít.

2.2.6 Lập bản đồ tính dễ bị tổn thương
Những tác động của biến đổi khí hậu thay đổi giữa các khu vực địa lý (IPCC 2001b). Nghiên cứu này
đã xây dựng một loạt các bản đồ xác định các nguy cơ hiểm về thay đổi khí hậu, ngành dễ bị tổn
thương và các điểm nóng có nguy cơ. Hình 8 (ở trên) minh họa năm lĩnh vực, tại đó, nơi dễ bị tổn
thương được xác định đơn giản như một biện pháp đo lường mức phơi lộ, độ nhạy và năng lực thích
ứng. Chúng tôi chuyển đổi các chức năng này vào bản đồ khu vực dễ bị ảnh hưởng và đã được sử
dụng để so sánh khu vực dễ bị ảnh hưởng của từng huyện dựa trên các bản đồ nguy cơ cho năm 2030
và 2050, cùng với các dữ liệu cơ bản hiện hành cho năm 2010.
Lập bản đồ dễ bị tổn thương không chỉ thể hiện sự dự báo tác động khác nhau trong khu vực và các
khu vực thuộc các kịch bản A2 và B2 của biến đổi khí hậu theo thời gian, mà còn cung cấp một
phương tiện để so sánh giữa các ngành, các kịch bản, các tỉnh và các huyện trong vùng nghiên cứu để
giải quyết những câu hỏi như:
• Những khu vực địa lý nào dễ bị tổn thương nhất đối với biến đổi toàn cầu?
• Làm thế nào để so sánh các khu vực dễ bị tổn thương của tỉnh?
• Những ngành dễ bị tổn thương nhất trong một tỉnh, huyện cụ thể?
• Những khu vực hoặc các lĩnh vực phải đối mặt với những rủi ro lớn nhất?
Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng các dự báo được xây dựng cho các khu vực nhậy cảm trong
tương lai theo các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau ở quy mô tương đối đơn giản và trong khi
chúng tôi phát triển khu vực dễ bị tổn thương cho cả hai kịch bản phát thải A2 và B2 theo ba mốc thời
gian (hiện nay 2010, 2030 và 2050), chỉ có các bản đồ A2 được trình bày trong Báo cáo này cho các
mục đích minh họa. Những kịch bản này được coi là tầm trung (B2) và cao (A2), tuy nhiên khi lượng
khí thải toàn cầu hiện đang ghi nhận cao hơn mức cao nhất của kịch bản A1FI, vì vậy nó cần được
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xem xét ngay rằng các bản đồ nguy cơ A2 có tiềm năng để giải quyết các ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu thực tế hay không
Trong thực tế, có ít sự khác biệt đáng kể giữa khu vực được đánh giá theo kịch bản A2 và B2 trong
khoảng thời gian năm 2030 và 2050 - và những khác biệt này không đủ để ảnh hưởng đến việc lập
bản đồ khu vực dễ bị tổn thương cho bất kỳ mức độ đáng kể nào.

2.2.7 Quá trình đánh giá năng lực Thích ứng
Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định lựa chọn tiềm năng thích ứng và chiến lược cho từng tỉnh
để giảm bớt nguy cơ bị tổn thương.Phần A của nghiên cứu này cũng bao gồm đánh giá năng lực thích
ứng của cộng đồng để phù hợp với điều kiện khí hậu trong tương lai và xem xét năng lực thích ứng
của cộng đồng hiện hành, cũng như tính bền vững của cơ chế ứng phó hiện nay. Các con số minh họa
cách tiếp cận để đánh giá mức độ dễ bị tổn thương và rủi ro và để xác định các giải pháp ứng phó
nhằm giảm các ảnh hưởng với những rủi ro. Cách thực hiện này kết hợp các quá trình đánh giá, phân
tích các ảnh hưởng và nguy cơ với việc xác định các lựa chọn thích ứng, các biện pháp và chiến lược
nhằm giảm các ảnh hưởng và rủi ro và để tạo nên khả năng phục hồi và năng lực thích ứng.
Phương pháp tiếp cận trên lý thuyết này được xây dựng dựa trên, và kết hợp các khía cạnh từ các
khuôn khổ hiện đang sử dụng trên thế giới cho các nghiên cứu đánh giá rủi ro sinh thái và xã hội và
các thuật ngữ liên quan.
Các ứng dụng của phương pháp này tạo nên một cơ sở vững chắc cho việc quản lý rủi ro biến đổi khí
hậu cho Cà Mau, Kiên Giang trong tương lai. Nói một cách đơn giản, quản lý rủi ro là tránh những
hậu quả không thể chấp nhận được. Xác định nguy cơ bao gồm đưa ra nhiều phán đoán chủ quan, dựa
trên thông tin hạn chế sẵn có và những xét đoán chính xác nhất.

Trong bối cảnh này, chúng tôi đưa ra các điểm quan trọng mà quyết định cơ bản của biến đổi khí
hậu là phải xác định các lộ trình tốt nhất cho ngắn hạn, đưa ra dự kiến dài hạn về sự thay đổi khí
hậu và những điều không chắc chắn có thể có vàđiều này đòi hỏi phải sửa đổi thường xuyên khi
có thông tin mới làm thay đổi mức độ của sự không chắc chắn. Vì vậy, kế hoạch thích ứng nên
được coi là một quá trình tiếp diễn lặp đi lặp lại - và không phải là một kế hoạch 1 lần.
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Phơi lộ

Mức
ức độ nhạy cảm

Khả năng xảy ra

Hậuu quả

Năng lựcc thích ứng
Rủi ro

Các biệnn pháp quản lý

Tổn thương hiện tại

Phơi lộ 2030

Rủi ro hiện tại

Độ nhạy cảm/N
ảm/Năng
lực 2030

Độ nhạy cảm/Năng
lực 2050

Phơi lộ 2050

Các biện pháp kiểm soát 2050

Các biện pháp kiểm
m soát 2030

5 tính dễ bị tổn thương
ng ngành

5 tính dễ bị tổn thương ngành

Rủi ro tương lai
RỦI RO 2030

Lựa chọn thích
ứng kỹ thuật

Điểm nóng về tính dễ tổn thương

Lựa chọn
thích ứng
môi trường
tr

Lựa chọn
thích ứng về
kinh tế

Năng lực thích ứng

ậ kế hoạch thích ứng CVRA
Hình 9 – Quá trình lập đánh giá và lập

RỦII RO 2050

Lựa chọn
ọn thích
ứng thểể chế
ch
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2.3 Xác định và phân tích các rủi ro trong tương lai
Có nhiều phương pháp và công cụ đánh giá rủi ro được phát triển trên toàn thế giới, kèm với rất nhiều
ứng dụng từ các phương pháp liên ngành đến các phương pháp đặc trưng từng ngành và từ quy mô địa
phương đến toàn cầu. Các đánh giá xã hội và sinh thái thường tập trung vào tính dễ bị tổn thương và
mức độ nhạy cảm.
Người dân được coi là bị rủi ro khi họ không thể đối phó với nguy cơ. Thảm họa xảy ra khi nhiều
người dễ bị tổn thương phải đối phó nguy cơ và bị thiệt hại nghiêm trọng và hoặc gián đoạn sinh kế
không thể phục hồi hoặc kéo dài, đặc biệt là không có hỗ trợ từ bên ngoài.
Rủi ro được đánh giá bằng khả năng xảy ra của một hiện tượng khí hậu cụ thể nhân với hậu quả của
nó. Với mục đích của nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào bốn khía cạnh chính để đánh giá rủi ro
liên quan đến sự dâng lên của mực nước biển, lũ lụt, ngập lụt, xâm nhập mặn và hậu quả của nước
dâng do bão:

•

Các tác động tiêu cực đối với tính bền vững của nền kinh tế địa phương và đặc biệt là
sinh kế của các hộ gia đình

•

Các tác động tiêu cực của xã hội Ví dụ: phạm vi ảnh hưởng của các hiện tượng cực
đoan liên quan đến tỷ lệ người chết hoặc gây gián đoạn xã hội;

•

Các tác động tiêu cực đến cơ sở hạ tầng và dịch vụ dự định cung cấp cho cộng đồng,
công nghiệp, chính phủ và môi trường tự nhiên (bao gồm cả các tòa nhà, đường xá,
nước, cảng và cơ sở hạ tầng điện, vv);

Tính dễ bị tổn thương về sinh học, và vật lý có thể liên quan đến sự xáo trộn của môi
trường ven biển, ven sông
Nghiên cứu này sử dụng các kết quả từ mô hình hóa phơi lộ cùng với các kết quả quan trắc và phát
hiện chủ chốt của tham vấn ngành và khảo sát để quyết định ở mức độ rủi ro tương đối cho từng mối
đe dọa cụ thể - là một hàm của“khả năng có thể xảy ra” và “hậu quả” để nhấn mạnh các rủi ro chính ở
cấp huyện và cấp tỉnh.
Quá trình đánh giá rủi ro liên quan đến phân loại rủi ro trong tương lai, sử dụng các biện pháp định
lượng của “khả năng có thể xảy ra” và “hậu quả” của các tác động tiềm tàng biến đổi khí hậu lên các
lĩnh vực mục tiêu như được khái quát trong Bảng 7, và miêu tả “khả năng có thể xảy ra” và “hậu quả”
trong Bảng 8 và Bảng 9, để quyết định xếp hạng rủi ro đối với từng rủi ro được xác định.

•
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Bảng 7 – Ma trận Phân hạng Rủi ro

Khả năng có thể
xảy ra

Hậu quả
Không đáng kể
1

Nhỏ
2

M (5)

M (10)

H (15)

E (20)

E (25)

Có khả năng (4)

L (4)

M (8)

H (12)

H (16)

E (20)

Có thể (3)

L (3)

M (6)

M (9)

H (12)

H (15)

Khó (2)

L (2)

L (4)

M (6)

M (8)

M (10)

Gần như không (1)

L (1)

L (2)

L (3)

L (4)

M (5)

Gần như chắc chắn (5)

E = >20
H = 12 - 20
M = 5 - 12
L = <5

Vừa
3

Lớn
4

Thảm họa
5

Rủi ro cực đại; yêu cầu phải lưu ý ngay lập tức để thực hiện các lựa chọn thích ứng
ngay.
Rủi ro cao; yêu cầu phải lưu ý để phát triển các lựa chọn thích ứng trong ngắn hạn.
Rủi ro trung bình; cho rằng các biện pháp kiểm soát hiện tại sẽ đáp ứng được trong
ngắn hạn nhưng cần phải chú ý về trung hạn và cần phải duy tu xem xét.
Rủi ro thấp; Các biện pháp kiểm soát cần được xem xét duy tu nhưng các kiểm soát
hiện tại là đáp ứng được yêu cầu và không cần phải có các hành động thêm nữa để xử
lý trừ khi vấn đề trở nên trầm trọng hơn.

Bảng 8-Phương pháp định lượng khả năng có thể xảy ra

Mức độ

Mô tả

Rủi ro thường xuyên

Các sự kiện

5

Thường
xuyên

Xảy ra vài lẩn trong năm

Có thể có – Xác suất lớn hơn 50%

4

Xảy ra

Có thể xảy ra 1 lần/ năm

Có thể có - 50/50 cơ hội

3

Có thể xảy ra

1 lần/10 năm

Ít xảy ra nhưng vẫn có thể có – Xác xuât ít
hơn 50% nhưng vẫn cao

2

Ít có khả
năng

1 lần trong 10 hoặc 25 năm

Không có khả năng hoặc không đáng kể xác xuất nhỏ nhưng lớn hơn 0

1

Hiếm

Có khả năng xảy ra sau 25
năm

Không đáng kề - xác xuất quá nhỏ, gần
bằng 0

Khung đánh giá hậu quả được khái quát dưới đây trong Bảng 9
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Dịch vụ cơ sở hạ tầng

Cộng đồng

Kinh tế địa phương

Môi trường tự nhiên

Không có tác hại.

Không có ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sức khỏe hoặc không có kiến
nghị gì

Tác động tiêu cực nhỏ đến các yếu
tố kinh tế trọng điểm (như là sản
xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản,
du lịch, thủy sản)

Không có tác hại đến môi trường

Gián đoạn dịch vụ cơ sở hạ tầng
vùng. Không có thiệt hại vĩnh viễn.
Cần một số hoạt động phục hồi
nhỏ. Đổi mới cơ sở hạ tầng sớm từ
5-10%.

Gây gián đoạn ngắn cho người lao
động, khách hàng và tất cả cộng
đồng.
Anh hưởng nhỏ, không tốt đến sức
khỏe con người hoặc các vấn đề
tiện nghi nói chung.
Cách ly nhưng chú ý các kết qủa
của sự suy giảm trong gắn kết xã
hội

Tạm thời gián đoạn một trong
những yếu tố kinh tế trọng điểm
(tức là sản xuất nông nghiệp, du
lịch, thủy sản)

Một vài ví dụ về các thiệt hại về
môi trường mà có thể được thay
đổi ví dụ: tác động tiêu cực tức là
về một loài cụ thể

Thiệt hại cơ sở hạ tầng trên diện
rộng và phá hủy dịch vụ. Thu hồi
thiệt hại bằng cách bảo trì và sửa
chữa nhỏ.

Thường xuyên gây gián đoạn cho
nhân viên, khách hàng hoặc hàng
xóm.
Suy giảm đáng kể trong sự gắn kết
xã hội nói chung

Sự gián đoạn tạm thời ở một hoặc
nhiều yếu tố kinh tế trọng điểm
(tức là sản xuất nông nghiệp, du
lịch, thủy sản)

Bị cô lập nhưng có thiệt hại đáng
kể về môi trường mà có thể được
thay đổi với những nỗ lực mạnh
ví dụ: làm giảm lượng cá

3 Trung bình

2 Nhỏ

Mức
độ
1 Không đáng
kể

Bảng 9-Ma trận đánh giá rủi ro

Mất một phần cơ sở hạ tầng ở địa
phương. Sớm đổi mới cơ sở hạ
tầng từ 10-20%
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4 Lớn
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Thiệt hại cơ sở hạ tầng lớn cần sửa
chữa trên qui mô lớn.
Hoàn toàn mất các dịch vụ cơ sở hạ
tầng khu vực, ví dụ như một cây
cầu bị cuốn trôi bởi một sự kiện lũ
lụt.
Đổi mới cơ sở hạ tầng sớm 2050%. Mất đất ví dụ đất nông
nghiệp và đất ở

Chấn thương vật lý mãi mãi và tử
vong có thể xảy ra từ một sự kiện
cá nhân.
Báo cáo tác hại trên các phương
tiện truyền thông quốc gia.
Suy giảm nghiêm trọng và phổ
biến rộng rãi các dịch vụ và chất
lượng cuộc sống trong cộng đồng

Một yếu tố quan trọng của nền
kinh tế bị gián đoạn trong một thời
gian dài (ví dụ mỏ phot pho, du
lịch, ngư nghiệp)

Mất mát nghiêm trọng với môi
trường và có nguy cơ tiếp tục thiệt
hại môi trường

Tổn thương vĩnh viễn và/hoặc mất
dịch vụ cơ sở hạ tầng trên toàn tiểu
bang.
Không có hỗ trợ về cơ sở hạ tầng,
di chuyển của dân cư và phát triển
thương mại.

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức
khỏe con người - dẫn đến nhiều
trường hợp tử vong hoặc thương tật
toàn bộ.
Ứng phó khẩn cấp.
Khu vực sẽ được xem như là không
thể có được sự hỗ trợ từ chính bản
thân cộng đồng đó

Nhiều hơn một thành phần quan
trọng của nền kinh tế bị gián đoạn
trong thời gian dài (ví dụ: mỏ phốt
pho, du lịch, ngư nghiệp)

Chủ yếu mất các khu vực môi
trường phổ biến và thiệt hại môi
trường và không có khả năng phục
hồi
Ví dụ: rặng san hô chết
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2.3.1 Đánh giá rủi ro
Do phạm vi không gian của ba tác động chính khi xem xét có thể lập bản đồ được, việc phân loại hậu
quả có thể được xác định dựa vào mức độ phơi lộ với tác động. Tương tự như vậy khả năng của mỗi
nguy cơ cũng có thể xác định được. Các giá trị rủi ro được sử dụng cho nghiên cứu được trình bày
trong Bảng 10. Các hậu quả và khả năng được xem xét sử dụng mức độ hiện tại (2010) của năng lực
thích ứng với biến đổi khí hậu và không bao gồm việc xem xét các năng lựcthích ứng tiềm tàng trong
tương lai cho năm 2030 và năm 2050.
Bảng 10 –Các giá trị khả năng và hậu quả sử dụng cho các cấp phơi lộ với từng tác động của biến đổi khí
hậu.

Phơi lộ

Xâm nhập
mặn

Ngập lụt

< 25% khu vực

Không đáng
kể

Khả năng
1

Nhiều khả
năng

Rủi ro

3

4

Thấp

< 75% khu vực

Nhỏ

2

Nhiều
khả
năng

4

8

Trung
bình

>75% khu vực và
lụt sâu
< 50% khu vực

Trung
bình

3

Có khả
năng

3

9

Trung
bình

Không
đáng kể

1

Chắc
chắn

5

5

Trung
bình

Nhỏ

2

Chắc
chắn

5

10

Trung
bình

>50% khu vực
Cục bộ

Nước dâng do bão

Hậu quả

Nhỏ

2

Hiếm

2

4

Thấp

Trải rộng

Trung
bình

3

Hiếm

2

6

Trung
bình

Vùng rộng lớn

Lớn

4

Hiếm

2

8

Trung
bình

Thường xuyên

Thảm họa

5

Hiếm

2

10

Trung
bình

2.3.2 Xác định các điểm nóng
Các điểm nóng được xác định là khu vực địa lý có tính dễ bị tổn thương cao nhất với một nguy cơ của
biến đổi khí hậu hoặc kết hợp của nhiều nguy cơ. Đây được coi là khu vực có tính dễ bị tổn thương và
những khu vực có rủi ro cao nhất và bao gồm các khu định cư đô thị, các khu vực giao thông đông
đúc, năng lượng và cơ sở hạ tầng công nghiệp và các khu vực nông thôn phơi lộ cao với các tác động
của biến đổi khí hậu (ví dụ như các khu vực nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng và
ngập lụt).
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3. Biến đổi khí hậu
Hầu hết diện tích đồng bằng sông Cửu Long nằm ở độ cao dưới +5m so với mực nước biển, điều này
làm cho nơi đây là một trong 3 vùng đồng bằng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới bởi sự gia tăng
mực nước biển. Nếu không có biện pháp giảm thiểu nào được tiến hành, khoảng 38% vùng đồng bằng
sẽ bị ngập dưới nước, nếu nước biển tăng 1m. Tổng hợp lại, rât có khả năng là ảnh hưởng của biến đổi
khí hậu do tác động của con nguời sẽ làm gia tăng cường độ và tần số của các hiện tượng cực đoan
.(ví dụ như lũ lụt, hạn hán và bão lớn, vv...)
Sự gia tăng mức độ và thời gian lũ lụt, những thay đổi lượng mưa trong mùa mưa và mùa khô, ngập
lụt khi mực nước biển dâng và xâm nhập mặn có thể là mối đe dọa đáng kể đến năng suất nông
nghiệp và thủy sản của khu vực, cũng như hệ sinh thái tự nhiên ven biển còn lại. Các hiện tượng cực
đoan và chế độ thủy triều, ví dụ như các đợt hạn hán dài hơn, các trận lũ đến sớm hơn và nghiêm
trọng hơn, nhiệt độ cao hơn, đang ảnh hưởng đến cây trồng và việc nuôi trồng thủy sản sản. Là khu
vực tập trung quá đông dân cư, đồng bằng đang bị đe dọa bởi các bệnh nhiệt đới lây lan gây ra khi
nhiệt độ tăng cao hơn.

3.1 Khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long
Khí hậu ở vùng đồng bằng là nhiệt đới gió mùa và chịu ảnh hưởng của cả hai hướng Tây Nam và gió
mùa đông bắc. Nhìn chung, mùa khô kéo dài từ tháng mười hai đến tháng tư trong khi mùa mưa từ
tháng năm đến tháng mười một. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở vùng đồng bằng là gần đến 28 °C.
Lượng bốc hơi trung bình hàng tháng là khoảng 150 mm. Phạm vi lượng mưa hàng tháng từ 0 mm
trong mùa khô và khoảng 250 mm trong mùa mưa. Có sự khác biệt đáng kể trong lượng mưa hàng
năm tùy theo khu vực ở vùng đồng bằng. Lượng mưa trung bình hàng năm dao động từ dưới 1.500
mm ở khu vực miền Trung và Tây Bắc đến hơn 2.350 mm ở phía nam.
Lũ lụt là một hiện tượng phổ biến ở đồng bằng và người dân địa phương ở đây có kinh nghiệm đối
phó với lũ lụt. Gần đây, Chính phủ Việt Nam đã thông qua chiến lược “Sống chung với lũ" cho vùng
đồng bằng sông Cửu Long, có nghĩa là chú ý nhiều đến phòng chống lũ lụt và bảo tồn các hệ thống tự
nhiên và các hệ sinh thái.

3.1.1 Các thay đổi đã theo dõi được
Viện KH KTTVMT đã thực hiện phân tích chi tiết về các số liệu khí hậu ghi lại trong 50 năm qua
(Viện KH KTTVMT 2010 và Bộ TNMT, 2011). Dựa vào phân tích này, một vài xu hướng có giá trị
của các thông số khí hậu đã được xác định. Thảo luận về các xu hướng này được đưa ra dưới đây.

3.1.1.1 Nhiệt độ không khí
Quá trình tăng nhiệt độ không khí rất quan trọng bởi vì nó có thể có tác động trực tiếp và gián tiếp vào
hoạt động của con người.. Nhiệt độ không khí tăng lên là rất quan trọng bởi đây là một nguồn tác
động gián tiếp (từ mực nước biển dâng đã tăng cường bão nhiệt đới). Thật vậy, nó lànguyên nhân
chính của các tác động bởi biến đổi khí hậu.
Tại Việt Nam, nhiệt độ trung bình hàng năm tăng khoảng 0,5 °C trong 50 năm qua và lượng mưa
giảm ở phía bắc Việt Nam và tăng ở phía nam (Hình 10).
Trên toàn quốc, sự thay đổi về nhiệt độ tối đa thường dao động từ -3 °C đến 3 °C tính từ nhiệt độ tối
đa hiện nay. Sự thay đổi nhiệt độ tối thiểu là -5 °C đến 5 °C từ nhiệt độ tối thiểu hiện nay. Xu hướng
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chung của nhiệt độ tối đa và tối thiểu là ngày càng tăng, với nhiệt độ tối thiểu tăng nhanh hơn so với
nhiệt độ tối đa, phù hợp với xu hướng chung của biến đổi khí hậu toàn cầu.
Nhiệt độ trung bình hàng năm và hàng tháng như tháng Một (điển hình cho các tháng mùa đông) và
tháng Bảy (điển hình cho các tháng mùa hè) đã tăng trong 50 năm qua. Nhiệt độ mùa đông tăng nhanh
hơn nhiệt độ mùa hè và tăng nhanh hơn ở các khu vực nội địa so với các khu vực ven biển và hải đảo.
Nhiệt độ thường tăng lên ở hầu hết các vùng của đất nước, tuy nhiên, các khu vực nhỏ trong các vùng
ven biển như Trung và Nam Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Tiền Giang lại thể hiện xu
hướng giảm nhiệt độ.
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Hình 10 – Quan trắc thay đổi đối với (a) nhiệt độ không khí bề mặt trung bình hàng năm và (b) lượng
mưa hàng năm ở Việt Nam trong 50 năm qua (Viện KH KTTVMT, 2010a; Bộ TNMT, 2011).

3.1.1.2 Lượng mưa
Lượng mưa gia tăng ở những vùng phía bắc vĩ độ trên 30 °N (30 °Bắc của đường xích đạo) trong giai
đoạn 1901-2005 và giảm ở các vùng nhiệt đới từ giữa những năm 1970. Trong vùng nhiệt đới, ở Nam
Á và Tây Phi, lượng mưa giảm 7,5% trong thời gian 1901-2005. Trong khu vực vĩ độ trung bình và
cao, lượng mưa tăng lên đáng kể ở Bắc-Trung Mỹ, Đông Bắc Mỹ, Bắc Âu và phía Bắc và Trung Á.
Cũng có sự gia tăng tần số của những lần mưa lớn, bao gồm cả các vùng có lượng mưa giảm (IPCC,
2007).
Những thay đổi về cơn bão nhiệt đới (TC) bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bề mặt biển, các hoạt động
ENSO và những thay đổi trong đường đi của TC. Sự gia tăng đáng kể của hoạt động của cơn bão
nhiệt đới đã được theo dõi ở khu vực Bắc Thái Bình Dương, Nam Thái Bình Dương, Tây Thái Bình
Dương và Ấn Độ Dương (IPCC, 2007).
Tại Việt Nam, trong vòng 50 năm qua, lượng mưa trong mùa khô (Tháng 11 đến tháng 4) tăng nhẹ
hoặc không thay đổi đáng kể đối với khí hậu khu vực phía bắc và tăng đáng kể trong các vùng phía
Nam (Hình 10b). Lượng mưa trong mùa mưa (tháng năm-tháng mười) giảm khoảng 5-10% ở hầu hết
khu vực phía Bắc và tăng khoảng 5-20% trong các vùng phía Nam.
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Ở Việt Nam, lượng mưa ngày tối đa đã tăng lên ở hầu hết các vùng khí hậu, đặc biệt
ệt là trong những
năm gần đây. Số ngày mưa lớn
n cũng có xu hướng tăng lên tương ứng, với nhiềuu biến
biế động xảy ra
trong khu vực miền trung. Sự gia tăng số
s ngày mưa lớn trong vùng khí hậu phía Nam liên quan đến sự
gia tăng nhiệt độ không khí và nhiệt độ bề mặt biển ở phía đông xích đạo Thái Bình Dươ
ương.
Hạn hán hàng tháng và theo mùa có xu hư
h ớng tăng, tuy nhiên, theo tỷ lệ khác nhau giữ
giữa các vùng và
giữa các khu vực trong mỗi vùng khí hậu. Sóng nhiệt có xu hướng tăng lên rõ rệt ở mộ
một số vùng của
Việt Nam, đặc biệt là ở khu vựcc miền
miề Trung và miền Nam.
Các hiện tượng cực đoan
Hệ thống CLIM điều tra mưa lớn bất
bấ thường trong lịch sử (mm theo từng giai đoạn),
n), cho nhiều
nhi chu kỳ
lặp lại giữa 5 và 300 năm
m và trong các chuỗi ngày liên tiếp từ 1-6 ngày. Xem Phần 3.3.1.3.
Hình 11 chỉ ra kết quả của phân tích mưa lớn bất thường trong lịch sử của thành phố Cà Mau.
Mưa cực đoan ở Cà Mau

Hình 11 – Thành phố Cà Mau – mưa
ưa lớn bất thường (mm trên đợt mưa) lịch sử (quan trắc)
ắc) trong các chu
kỳ lặp lại và các chuỗi ngày liên tiếp. Nguồn
Ngu : CLIMsystems.

Hình trên chỉ ra rằng những hiện tượng mưa nhiều trong một ngày với lượng mưa lịch sử khoảng 136
mm trên một ngày diễn ra trung bình khoảng năm năm một lần, với lượng mưaa 225 mm trong một
ngày diễn ra trung bình khoảng
ng 300 năm
n
1 lần. Có thể xem tổng lượng mưa sẽ tăng lên cùng với độ
dài của hiện tượng. Hiện tượng mưa
ưa trong 6 ngày với tổng lượng mưa 282 mm diễnn ra 5 nnăm một lần
trong khi 6 ngày mưa với tổng lượng mưa 614 mm chỉ diễn ra 300 năm 1 lần. Lượng
ng mưa xảy ra 100
năm một lần với hiện tượng diễn ra trong m
một ngày là 203 mm và với hiện tượng 6 ngày là 503 mm.
Nghiên cứu chỉ ra rằng ở Cà Mau các hiện tượng mưa cực đoan với tổng lượng mưa khoảng 250 mm
trong 5 đến 6 ngày hoặc ít hơn, lớn hơn là trong một ngày thường có chu kì lặp lại
từ 5-10
ại khoảng
kho
năm và hiện tượng mưa theo chuỗi ngày kéo dài với tổng lượng mưa lớn hơnn 300 mm xảy ra theo
khoảng cách đều 100 năm một lần.
Hình 12 chỉ ra kết quả phân tích mư
ưa lớn bất thường trong lịch sử của thành phố Rạch
ạch Giá.
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Mưa cực đoan ở Rạch Giá

Hình 12 - Thành phố Rạch Giá – mưa
ưa lớn bất thường (mm trên đợt mưa) lịch sử (quan trắc) trong các
chu kỳ lặp lại và các chuỗi ngày liên tiếp. Nguồn CLIMsystems.

Hình trên chỉ ra rằng những hiện tượng mưa nhiều với lượng mưa lịch sử khoảng
ng 164 mm trên một
ngày diễn ra trung bình khoảng
ng năm năm
n
một lần, với lượng mưa 342 mm trong một
ộ ngày diễn ra
khoảng 300 năm 1 lần. Có thể xem tổng
tổ lượng mưa sẽ tăng lên cùng với độ dài của hiệện tượng. Hiện
tượng mưa trong 6 ngày với tổng lượng mưa 311 mm diễn ra 5 năm một lầnn trong khi 6 ngày mưa với
tổng lượng mưa 588 mm chỉ diễn
ễn ra 300 năm
n
1 lần. Lượng mưa xảy ra 100 năm
m mộ
một lần với hiện
tượng diễn ra trong một ngày là 292 mm và với hiện tượng 6 ngày là 511 mm.
Nghiên cứu chỉ ra rằng các hiện tượng mưa cực đoan với tổng lượng mưa khoảng
ng 250 mm trong 5 đến
6 ngày hoặc ít hơn, lớn hơn
n là trong một ngày thường có chu kì lặp lại khoảng từ 5-10 n
năm và hiện
tượng mưa theo chuỗi ngày kéo dài với tổng lượng mưa lớn hơn 500 mm xảyy ra theo kho
khoảng cách đều
100 năm một lần.

3.1.1.3 Sự gia tăng mực nước biển
bi
Mực nước biển dâng cao là phù hợp với xu hướng nóng lên do sự đóng góp của:
•

Tăng nhiệt độ các đại dương;

•

Tan băng ở Greenland và Nam Cực và các khu vực khác;

•

Khả năng giữ nước trong đất liền .

Với sự nóng lên của nhiệt độ bềề mặt
mặ nước biển, lượng băng trên toàn cầu đã giảm
m trong th
thế kỷ 20.
Theo hồ sơ lưu lại từ năm
m 1978 cho thấy
th
trung bình hàng năm, băng ở vùng biển Bắc
ắc Cực
C đã giảm
khoảng 2,7% (2,1-3,3%) trên mỗi thậ
thập kỷ (IPCC, 2007).
Các nghiên cứu từ dữ liệu về mực
ực nước biển toàn cầu cho thấy mực nước biểnn trung bình toàn cầu
tăng khoảng 1,8 ± 0,5 mm/năm
m trong giai đoạn 1961-2003. Đóng góp từ nhiệt độ tăng
ăng là khoảng 0,42
± 0,12 mm/năm và làm tan chảy băng
ăng là khoảng 0,7 ± 0,5 mm/năm trong giai đoạn này (IPCC, 2007).
Dữ liệu quan sát từ vệ tinh TOPEX/Poseidon trong khoảng
kho
thời gian 1993-2003 cho thấy rằng tốc độ
tăng mực nước biển toàn cầu là khoảng
kho
3,1 ± 0,7 mm/năm. Tốc độ dâng cao của mực
ực nước biển trong
thời gian 1993-2003 nhanh hơn
n so với trong khoảng thời gian 1961-2003.
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Tại Việt Nam, quan sát mực nước biển các trạm ven biển cho thấy xu hướng khác nhau về mực nước
biển trung bình. Hầu hết các khu vực có xu hướng tăng, tuy nhiên, một vài khu vực không phản ánh
rõ ràng xu hướng này. Dọc bờ biển của Việt Nam, nước biển thay đổi mức độ trung bình khoảng 2,8
mm mỗi năm.
Dữ liệu về mực nước biển đo bằng vệ tinh cho giai đoạn từ năm 1993 đến 2010 cho thấy xu hướng
tăng của mực nước biển ở biển Đông là 4,7 mm/năm, Hình 13. Đối với vùng ven biển Việt Nam, tỷ lệ
gia tăng lớn hơn ở miền Trung Việt Nam và ở phía tây đồng bằng sông Cửu Long. Trên toàn bộ bờ
biển Việt Nam, tỷ lệ gia tăng trung bình là 2,9 mm/năm (Viện KH KTTVMT, 2010).

Hình 13 – Thay đổi về mực nước biển (mét) xung quanh Việt Nam suy ra từ ảnh vệ tinh (1993-2010)
(Viện KH KTTVMT, 2010; Bộ TNMT, 2011).

Lũ lụt là đặc tính mùa thường xuyên ở đồng bằng sông Cửu Long và người dân đã quen với việc sống
với lũ lụt hàng năm. Trong nghiên cứu này tác động của biến đổi khí hậu lên lũ lụt và ngập lụt được
diễn giải trong mối tương quan với hiện tượng lũ lụt cực đoan xảy ra vào tháng 09 năm 2000 (được
coi là trận lũ 100 năm mới có 1 lần). Trận lụt này cho thấy dấu mốc từ đó có thể so sánh để đánh giá
các chiến lược thích ứng. Hình 14 minh họa mô hình hóa bối cảnh lũ lụt và ngập lụt cực đại cho trận
lũ cơ sở năm 2000.
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Bản đồ Ngập lụt tối đa của sự kiện lũ cực đoan năm 2000

Hình 14 – Mô hình hóa phạm vi cực đại của ngập lụt ở Kiên Giang và Cà Mau trong trận lụt lịch sử năm
2000
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3.2 Biến đổi khí hậu toàn cầu
Biến đổi khí hậu là thách thức môi trường
chính đối với Việt Nam. Chỉ thị chính của biến
đổi khí hậu là sự ấm lên toàn cầu do phát thải
khí nhà kính từ các hoạt động của con người.
Trong vòng 100 năm qua (1906-2010), nhiệt
độ toàn cầu đã tăng lên khoảng 0.74°C, hầu hết
là tăng lên trong vòng 50 năm trở lại đây (Hình
15). Biến đổi khí hậu được dự báo sẽ gây ra
sự thay đổi bất thường về lượng mưa và gia
tăng các hiện tượng cực đoan như lụt lột, hạn
hán và bão. Mực nước biển tăng cũng tác động
trực tiếp đến các khu vực ven biển, có khả
năng gây ngập lụt đất đai hoặc gia tăng độ xâm
nhập mặn, giảm diện tích rừng ngập mặn, tăng
chi phí bảo trì điều kiện hạ tầng của các cảng
và khu vực đô thị ven biển.
Hình 15 – Nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng bất
thường theo thời gian (Nguồn: IPCC, 2007)

3.2.1 Biến đổi khí hậu và các
kịch bản phát thải
Năm 2000 Tổ chức liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đã công bố một loạt các kịch bản phát
thải khí nhà kínhdự kiến có thể được sử dụng để đánh giá các tác động tiềm năng của biến đổi khí hậu.
Báo cáo đặc biệt về các kịch bản phát thải được biết đến rộng rãi là "các kịch bản phát thải SRES”,
các kịch bản phát thải này được tổ hợp thành 4 kịch bản gốc là A1, A2, B1 và B2 từ đó tìm ra lộ trình
phát triển thay thế trong đó bao gồm một loạt các nguồn lực về con người, kinh tế và kỹ thuật:
A1 – là giả định về một thế giới có nền kinh tế tăng trưởng rất nhanh với dân số toàn cầu đạt mức
đỉnh vào giữa thế kỷ và việc giới thiệu áp dụng những công nghệ mới và ngày càng hiệu quả hơn nữa.
Kịch bản gốc A1 được chia thành 3 nhóm mô tả các hướng lựa chọn thay đổi tùy theo mức phát triển
công nghệ như sau: Tiếp tục sử dụng thái quá các nhiên liệu hóa thạch (A1FI), Chú trọng đến việc sử
dụng các nguồn năng lượng phi hóa thạch (A1T), và Có sự cân bằng giữa tất cả các nguồn năng lượng
(A1B).
B1 – Mô tả một thế giới hội tụ với dân số toàn cầu giống như giả định A1 nhưng có nhiều thay đổi
nhanh chóng về cấu trúc kinh tế hướng tới nền kinh tế dịch vụ và thông tin.
B2 – Mô tả một thế giới với dân số và kinh tế tăng trưởng ở mức trung bình nhấn mạnh các giải pháp
địa phương nhằm ổn định kinh tế, xã hội và môi trường.
A2 – Mô tả một thế giới không đồng nhất dân số tăng trưởng cao, phát triển kinh tế và thay đổi về
công nghệ chậm.
Các dự báo phát thải được áp dụng rộng rãi trong đánh giá biến đổi khí hậu tương lai, và các giả định
có tính đến sự thay đổi về kinh tế xã hội, cơ cấu dân số và công nghệ được sử dụng làm thông tin đầu
vào cho nhiều đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Lộ trình phát thải khí
nhà kính được trình bày dưới nhiều kịch bản khác nhau trong Hình 16.
Hiện nay lượng phát thải toàn cầu đang gần trạm tới kịch bản phát thải ở tình huống bất lợi nhất
(hoặc có thể còn cao hơn) (tức là kịch bản A1F1) và không chắc rằng lượng phát thải sẽ dừng lại
trong khuôn khổ mục tiêu phát thải ở mức thấp hoặc trung bình.
Kịch bản biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng xây dựng cho Việt Nam công bố năm 2009 dựa
trên 3 kịch bản phát thải ở mức thấp (B1), mức trung bình (B2) và mức cao (A2, A1FI). Theo khuyến
cáo tất cả các Bộ, ngành, địa phương nên áp dụng kịch bản B2 mức phát thải trung bình để tiến hành
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đánh ban đầu về những tác động của biến đổi khí hậu và mức nước biển dâng, trên cơ sở đó xây dựng
kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu trước
đây mô hình mô phỏng biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cập nhật năm 2011 đã chọn ra các
kịch bản phát thải khí nhà kính như sau: B1 (kịch bản mức phát thải thấp), B2, A1B (kịch bản mức
phát thải trung bình), A2 và A1FI (kịch bản mức phát thải cao).
Để phục vụ mục đích của nghiên cứu này, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường đã hoàn
tất mô hình mô phỏng biến đổi khí hậu (bao gồm cả phương pháp chi tiết hóa theo vùng) sử dụng theo
kịch bản A2 và B2 như đã sử dụng làm tư liệu đầu vào để lập mô hình thủy văn. Việc lập mô hình mô
phỏng ven biển chỉ áp dụng kịch bản B2 cũng đã được hoàn tất. Việc chỉ áp dụng một kịch bản là do
sự khác biệt giữa hai kịch bản đến năm 2050 rất nhỏ theo mô hình của Viện KH KTTVVMT.
Kịch bản Phát thải Khí nhà kính từ 2000 đến 2100 (thiếu chính sách khí hậu bổ
sung) và dự báo nhiệt độ bề mặt

Hình 16 - Các Kịch bản Phát thải khí nhà kính và tăng nhiệt độ trung bình đượcdự báo trên toàn cầu (từ
IPCC, 2007).

3.3 Các mô hình khí hậu và chi tiết hóa thống kê
Trên cơ sở rà soát các tài liệu có liên quan đến các tác động của biến đổi khí hậu và ứng phó biến đổi
khí hậu cũng như phân tích sơ bộ số liệu phụ trợ về khu vực đồng bằng sông Cửu Long của dự án, có
thể thấy rõ những lỗ hổng về kiến thức và những hạn chế nhất định xung quanh việc định lượng các
tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam, đặc biệt là đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Có
nhiều lý do dẫn tới điều này, nhưng một trong những nguyên nhân chính là dự báo tác động biến đổi
khí hậu trong tương lai (cho Việt Nam hoặc bất cứ nơi nào khác trên thế giới) là một ngành khoa học
suy luận và bên cạnh đó việc cung cấp giải đoán cho các dự báo này một cách cụ thể theo từng địa
phương thậm chí còn khó khăn phức tạp hơn (ví dụ giải đoán mô hình khí hậu toàn cầu với độ phân
giải nhỏ hơn 250 km2). Mô hình khí hậu chính thức do Chính phủ Việt Nam xây dựng áp dụng phần
mềm MAGICC / SCENGEN 5.3 và xác định kịch bản biến đổi khí hậu và mực nước biển cho Việt
Nam trong thế kỷ 21.
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Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt
Nam” (năm 2009) đã phác thảo kịch bản biến đổi khí hậu theo một loạt các kịch bản phát triển biến
đổi khí hậu được chọn: kịch bản mức phát thải thấp (B1), kịch bản mức phát thải trung bình cho nhóm
kịch bản trung bình (B2), và kịch bản trung bình cho nhóm kịch bản mức phát thải cao (A2). Các kịch
bản biến đổi khí hậu về nhiệt độ và lượng mưa đã được phát triển ở bảy vùng khí hậu của Việt Nam,
bao gồm cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Báo cáo “Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam” cũng nhấn mạnh một số kịch
bản mực nước biển dâng phát triển theo nhiều kịch bản phát thải khác nhau: thấp (B1), trung bình
(B2) và cao (A2 và A1F1). Kể từ khi Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường công bố báo
cáo “Kịch bản mực nước biển dâng và giảm nguy cơ tại Việt Nam” năm 2010, báo cáo này đã cải
thiện đáng kể tình hình dự báo biến đổi khí hậu và mực nước biển cho Việt Nam. Báo cáo cũng cung
cấp các kịch bản mực nước biển dâng thêm 25cm, 50cm, 75cm và 100cm.
Gần đây Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường đã hoàn tất phương pháp chi tiết hóa
thống kê cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long với những khác biệt sơ bộ về khí hậu.Nhằm đánh
giá những tác động của biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Cà Mau và tỉnh
Kiên Giang, chúng tôi đã sử dụng các dữ liệu chi tiết hóa thống kê về nhiệt độ và lượng mưa cùng với
kịch bản nước biển dâng chi tiết hóa theo vùng (Báo cáo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và
Môi trường năm 2010) cũng như kịch bản dòng chảy và thủy văn mới nhất xây dựng cho vùng chủ
lưu sông Mê Kông của Ủy ban sông Mê Kông. Các kịch bản do Ủy ban sông Mê Kông xây dựng dựa
trên mô hình khí hậu khu vực phục vụ nghiên cứu tác động (PRECIS) và được sử dụng trong một số
báo cáo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường thực hiện liên quan đến các tác động
của biến đổi khí hậu ở vùng thượng lưu sông Mê Kông của Việt Nam. Đến giữa tháng 3 năm 2011,
mô hình số hóa độ cao chính thức cho đồng bằng sông Cửu Long đã được công bố và dự án đã có một
bản sao phần mềm.

3.3.1 Các mô hình sử dụng trong dự án
Cách tiếp cận và phương pháp được vận dụng để đưa ra các kịch bản biến đổi khí hậu và đánh giá trác
động biến đổi khí hậu được minh họa trong Hình 17. Các hợp phần được sử dụng để đưa ra kết quả
cuối cùng được mô tả dưới đây.
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Kịch bản phát thải khí
nhà kính

Các mô hình khí hậu toàn
cầu (GCM)

Đầu vào:
-Số liệu khí hậu quan trắc
ắc
-Kết quả GCM
-Bản đồ số độ cao (DEM)

(1) Chi tiết hóa thống kê sử dụng SIMCLIM
(2) Chi tiết hóa động lực sử dụng PRECIS

Đầu vào:
-Số liệu thủy văn khí hậu và ven biển
n quan trắc
trắ được
-Bản đồ số độ cao (DEM)
-Kịch bản khí hậu chi tiết hóa (TS Cường và TS S
Sơn)
-UB Sông Mekong-Dòng chảy mô hình IQQM tại Kratie
-Kết quả từ các nghiên cứu trước

Mô hình SIMCLIM
-Kết
quả: Sự modelling
kiện mưa cực
ực đoan
SIMCLIM
(Thanh
et
al,
2010)
• Outputs: Extreme rainfall
events

Tác động biến đổi khí hậu (vềề các bi
biến số
cơ bản) quy mô lục địa

Mô hình thủy văn và thủy lợi
-TS Dũng (VKTTVMT)
-Mô hình: IQQM, iSIS
-Kết quả: lụt, xâm mặn, nhu cầu nướ
ớc, dòng chảy

Mô hình bờ biền
-TS Nhân
-HydroGIS
-Kết quả: nước dâng do bão,, lụt (bờ biển
và sông), xói lở và bồi lắng

Hình 17 – Biểu đồ khái quát các kịch bản
b biến đổi khí hậu và phương pháp đánh giá tác độộng của dự án.

Sau khi điều tra chi tiết các điều
u kiện
kiệ khí hậu thích hợp ở Việt Nam, nghiên cứu này đã ứng dụng một
loạt mô hình hóa như được khái quát trong Bảng 11. Phần mềm SDSM và SIMCLIM được sử dụng
để tham khảo và so sánh.
Bảng 11 – Các phương pháp và kết quả
qu mô hình khí hậu khu vực được sử dụng
ng trong nghiên cứu này.

Biến

Phương pháp mô hình hóa

Nhiệt độ và lượng mưa trung
bình theo tháng, theo mùa, hàng
năm

Chi tiết hóa thống kê sử dụng SimCLIM
kết hợp với các kết quả của 21 GCMs sử
dụng trong IPCC AR4
Chi tiết hóa động lực sử dụng PRECIS

A2, B2, B1

Nhiệt độ cực đại và cực tiểu theo
tháng, mùa, năm

Chi tiết hóa động lực sử dụng PRECIS

B2

Số lượng ngày nhiệt độ >35°C

Kết quả từ MRI AGCM Nhật Bản

A1B

Tốc độ gió và độ ẩm tương đối
trung bình theo mùa và năm

Chi tiết hóa động lực sử dụng PRECIS

B2

Mực nước biển dâng trung bình
hàng năm

Các kịch bản
b phát
thải

A1FI, B2, B1

Thông tin cho tất cả các mô hình chi tiết hóa ngoại trừ MRI AGCM Nhật Bản được tạo
ạo ra cho thời kỳ
nền (1980-1999, phù hợp vớii IPCC AR4) và trong tương lai với khoảng cách 20 năm bắắt đầu từ 2030,
2050, 2070 và 2090 (với gian đoạn tương ứng là 2020- 2039, 2040-2059, 2060-2079, 2080-2099).
Với MRI AGCM Nhật Bản, thời kỳ nền (ví dụ hiện nay) 1979-2003 và các bối cảnh
ảnh tương lai sẽ có
trong “tương lai gần” (2015-2039) và “tương lai xa” (2075-2099). Độ phân giảii không gian của
c kịch
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bản biến đổi khí hậu là 20 km (với kết quả của AGCM / MRI), 25 km (với kết quả của PRECIS) và
khoảng 30 - 50 km cho các kết quả của chi tiết hóa thống kê.

3.3.1.1 Phương pháp chi tiết hóa thống kê
Độ tương thích của các chức năng truyền tải sử dụng trong thống kê rút xuống có thể được kiểm tra
bằng cách khảo sát cường độ của mối tương quan tuyến tính giữa mô phỏng và quan trắc nhiệt độ
hoặc lượng mưa ở Việt Nam. Đối với nhiệt độ, mối tương quan hệ số dao động từ 0,65 đến 0,95. Do
đó chức năng truyền tải có thể xem là đáng tin cậy, đặc biệt là trong các tháng mùa đông Đối với
lượng mưa, mối tương quan hệ số dao động từ 0,4 đến 0,7 trong mùa khô và khoảng 0 đến 0,2 hoặc ít
hơn trong các tháng mùa mưa. Chức năng truyền tải ở mức nào đó có thể tin được trong mùa khô
nhưng không tin được trong mùa mưa. Vì vậy thống kê rút xuống chỉ được sử dụng cho lượng mưa
hàng năm.

3.3.1.2 Kết quả của mô hình AGCM / MRI
Chất lượng của mô hình mô phỏng nhiệt độ AGCM / MRI cho giai đoạn 1979-2003 với các trạm ở
Việt Nam là tốt; tuy nhiên, vẫn tồn tại khác biệt giữa nhiệt độ mô phỏng và nhiệt độ quan trắc đặc biệt
là với các trạm ở miền Trung và miền Nam Việt Nam. Chênh lệch nhiệt độ trung bình lên đến 2-3°C.
Đối với lượng mưa, các thay đổi trong quá trình lượng mưa được mô phỏng khá tốt đối với các trạm ở
miền Bắc, Trung và Nam Tây Nguyên. Mô hình mô phỏng không phản ánh được lượng mưa trong
thời kỳ đỉnh mùa mưa ở Nam Trung bộ.
Mô hình PRECIS
Để đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình khí hậu PRECIS ở Việt Nam, Nhóm Nghiên cứu Khí
hậu (CRU) đã phân tích lại dữ liệu với độ phân giải 0.5° x 0.5° sử dụng để quan trắc dữ liệu các trạm
ở Việt Nam. Kết quả đánh giá chỉ ra rằng đây là một mô hình mô phỏng nhiệt độ tốt (cả về phân bổ
không gian và các giá trị), với chỉ một khác biệt nhỏ giữa mô hình và số liệu của CRU. Tuy nhiên, mô
hình mô phỏng PRECIS về lượng mưa là thấp hơn so với phân tích dữ liệu của CRU tại miền Trung
và miền Nam.
Các kết quả đánh giá mô phỏng khí hậu khu vực trong giai đoạn 1961-2000 từ phân tích lại dữ liệu
nguồn ERA40 chỉ ra rằng các biến nhiệt độ trong mô phỏng tương quan tốt với các giá trị quan trắc.
Mối tương quan giữa nhiệt độ quan trắc và mô phỏng do PRECIS là 0,5 đến 0,8. Sự khác biệt trung
bình về nhiệt độ tối đa là khoảng 1-2°C và thường rơi vào các tháng mùa đông
Biến số lượng mưa hàng năm của mô phỏng trùng với giá trị quan trắc tại miền Bắc và miền Nam. Mô
hình không phản ánh được lượng mưa trong các tháng cao điểm mùa mưa ở miền Trung Việt Nam.
Tương quan giữa lượng mưa mô phỏng và quan trắc là khác nhau tương đối cao trong mùa khô và
tương đối thấp hoặc không khác biệt mấy tại khu vực phía Nam trong mùa mưa với lượng mưa mô
phỏng thường thấp hơn lượng mưa quan trắc.

3.3.1.3 Phân tích hiện tượng cực đoan ứng dụng SIMCLIM
Giá trị của xu hướng quan trắc và xu hướng theo mô hình hóa chỉ ra rằng độ tin cậy của dự báo mưa
lớn bất thường của GCM là ít đáng tin cậy hơn nhiệt độ (e.g. Kharin et al. 2007). Mặt khác, với các
nhận thức khoa học hiện nay về hạn chế của mô phỏng GCMs với các hệ thống khí hậu phức tạp, sử
dụng tập hợp lớn mô phỏng GCM thường mang lại độ chính xác cao hơn khi dự báo biến đổi khí hậu
so với sử dụng kết quả từ một mô phỏng GCM đơn lẻ, đặc biệt là nếu các dự báo này được sử dụng để
đánh giá tác động (Murphy et al., 2004).
Nhằm chứng minh được các thay đổi dự kiến về mưa lớn bất thường, các dự báo về biến đổi mưa lớn
bất thường được bắt đầu cho thành phố Cà Mau và thành phố Rạch Giá với hệ thống CLIM. Thay cho
cách thức bên trên, phần mở rộng của phương pháp kiểu mô hình để phân tích hiện tượng cực đoan
được sử dụng để phân tích tác động của biến đổi khí hậu lên mưa lớn bất thường sử dụng các kết quả
hàng ngày của GCM với độ phân giải không gian gốc (Li và Ye, 2011). Nghiên cứu sử dụng phương

Trang 48

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
ở Đồng bằng sông Cửu Long – Phần A

pháp này để phân tích mưa lớn bất thường ở New Zealand và Australia đã đưa ra các kết quả được cải
thiện phù hợp với phát hiện của các nghiên cứu khoa học khác (Li và Ye, 2011). Từng bước của
phương pháp này được khái quát ở Phụ lục 4.
Dự báo về thay đổi của các trận mưa cực đoan trong nhiều ngày hoặc trong một ngày được khảo sát
cho năm 2030 và 2050 (A2 và B2) bằng cách áp dụng các kiểu mẫu tập hợp đối với kết quả lượng
mưa hàng ngày của 12 GCMs. Hai vị trí đặc trưng phân tích mưa lớn bất thường với độ nhạy trung
bình đã được tiến hành bằng cách phân tích hồ sơ lượng mưa hàng ngày của thành phố Cà Mau và
Rạch giá tại các trạm khí tượng từ 1 tháng 1 năm 1979 đến 31 tháng 12 năm 2007. Các chu kì lặp lại
5, 10 và 100 năm được khảo sát sử dụng các dự báo tương lại đặc trưng cho năm 2030 và 2050.
Các phương pháp sử dụng trong mô hình SIMCLIM có các hạn chế và không chắc chắn
sau:
• Các hạn chế về dữ liệu quan trắc: các giá trị đưa vào nghiên cứu cần phải xem xét dưới
dạng phỏng đoán tốt nhất. Hạn chế quan trọng nhất trong nghiên cứu này là dữ liệu quan
trắc khí tượng không được biên dịch phù hợp để sử dụng trong mô hình hóa khí hậu.
• Không chắc chắn trong dự báo: SRES A2 và B2 với độ nhạy trung bình được lựa chọn là
kịch bản mức độ cao và thấp với việc gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tương
lai và chính nó sẽ dẫn đến mưa lớn bất thường. Các kịch bản này là vừa phải và có thể
không có giá trị với các tác động của biến đổi khí hậu lên tần suất và cường độ của hiện
tượng cực đoan. Sự không chắc chắn liên quan đến các giá trị dự báo nhiệt độ và lượng
mưa tạo ra bởi nhiều GCMs thể hiện số phần trăm thống kê 25, 50 và 75. Tuy nhiên, dải
không chắc chắn trình bày trong báo cáo này không thể bao trùm toàn bộ dải không chắc
chắn của biến đổi khí hậu trong tương lai.
• Độ không chắc chắn đang được biên dịch từ kết quả quy mô GCM toàn cầu xuống quy mô
địa phương đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là với các hiện tượng cực đoan: Các dự
báo tương lai về lượng mưa được tổng hợp từ AR4 GCMs sư dụng các kiểu mẫu và
phương pháp nội suy không gian. Không có cách tiếp cận rút xuống nào được đưa ra cho
vùng nghiên cứu. Tuy nhiên, các tiếp cận này dựa trên các kiến thức tốt nhất sẵn có cho
vị trí này. Thông tin chi tiết xem trong Phương pháp kiểu mẫu được trình bày trong Phụ
lục 4.

3.3.1.4 Tóm tắt mô hình ứng dụng
Công việc mô hình hóa kịch bản khí hậu tổng hợp trong nghiên cứu này trình bày bản cập nhật kịch
bản do Bộ TNMT đưa ra năm 2009. Do vậy, đầu tiên dự án của chúng tôi cập nhất các thông tin kịch
bản khí hậu mới nhất hiện có ở Việt Nam. Tuy nhiên một số khoảng trống kiến thức và các hạn chế
của nhiều áp dụng mô hình hóa ở Việt Nam đã được khái quát theo Bộ TNMT (2010), bao gồm:
•

Việc áp dụng mô hình MAGICC/SCENGEN 5.3 để phát triển các kịch bản biến đổi khí
hậu sẽ cho kết quả là các bản đồ lưới độ phân giải thấp (300x300 km) và khiến cho khó
phản ánh chính xác được các đặc điểm địa phương của biến đổi khí hậu ở Việt Nam;

•

Hiện tại vẫn thiếu một phân tích sâu để phân biệt và đánh giá các tác động do biến đổi
khí hậu gây ra và tác động do thiên tai khác (như /Dao động Nam v.v..);

Mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn hiện tại vừa yếu lại vừa thiếu, phân bổ không
đủ tại các vùng khí hậu và do vậy không thể đáp ứng được nhu cầu quan trắc khí hậu
hoặc cảnh báo thảm họa sớm;
Lỗ hổng kiến thức được nhận định trong Bộ TNMT (2010), là rào cản đáng kể để vượt qua nhằm đạt
được các mục tiêu của dự án nêu ra (và một số chỉ đạt được phần nào), đặc biệt là hạn chế về các dữ
liệu quan trắc trước đây và các thông tin kịch bản khí hậu trung bình và cực đoan mang tính chất đặc
trưng cho vùng tại cấp độ tỉnh.
•
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3.4 Các Kịch bản Biến đổi Khí hậu tương lai (2030 và 2050)
3.4.1 Nhiệt độ
Dự đoán gia tăng nhiệt độ bình quân tháng và nhiệt độ bình quân mùa cho hai tỉnh Cà Mau và Kiên
Giang vào năm 2030 và 2050 được trình bày chi tiết trong Bảng 12 dưới đây. Dự kiến nhiệt độ sẽ tăng
thêm khoảng từ 0,7 °C - 1,4 °C ở Cà Mau, và từ 0,5 °C - 0,9 °C ở Kiên Giang.
Bảng 12 – Nhiệt độ trung bình tăng (°C), Kịch bản B2 và A2

Cà Mau
B2

Kiên Giang
A2

B2

A2

Tháng 1

2030
0.6

2050
1.2

2030
0.7

2050
1.1

2030
0.5

2050
0.8

2030
0.5

2050
0.8

Tháng 2

0.5

0.8

0.5

0.8

0.3

0.5

0.3

0.5

Tháng 3

0.6

1

0.6

1

0.3

0.6

0.3

0.6

Tháng 4
Tháng 5

0.6
0.8

1
1.5

0.6
0.8

1
1.4

0.4
0.5

0.6
0.9

0.4
0.5

0.6
0.9

Tháng 6

0.8

1.4

0.8

1.3

0.7

1.2

0.7

1.1

Tháng 7

0.9

1.6

0.9

1.5

0.6

1.1

0.6

1.1

Tháng 8

0.9

1.6

0.9

1.5

0.3

0.5

0.3

0.5

Tháng 9

1

1.8

1

1.7

0.5

0.8

0.5

0.8

Tháng 10

0.9

1.5

0.9

1.5

0.5

1

0.5

0.9

Tháng 11

0.8

1.4

0.8

1.3

0.7

1.2

0.7

1.2

Tháng 12

0.8

1.4

0.8

1.3

0.6

1.1

0.6

1

Mùa Đông (từ tháng 12 – tháng 2)

0.6

1.1

0.6

1.1

0.4

0.8

0.4

0.8

Mùa Xuân (từ tháng 3 - tháng 05)

0.7

1.2

0.7

1.1

0.4

0.7

0.4

0.7

Mùa Hè (từ tháng 06 – tháng 8)

0.8

1.5

0.9

1.5

0.5

0.9

0.5

0.9

Mùa Thu (từ tháng 9 – tháng 11)
Trung bình

0.9
0.7

1.6
1.4

0.9
0.8

1.5
1.3

0.6
0.5

1
0.9

0.6
0.5

1
0.8

Dự báo gia tăng nhiệt độ cao nhất và thấp nhất theo từng tháng và theo mùa của cả hai tỉnh Cà Mau và
Kiên Giang được trình bảy trong Bảng 13 dưới đây.
Bảng 13 - Kịch bản B2, Gia tăng nhiệt độ tối đa và tối thiểu (°C)

Mức tăng của nhiệt độ tối đa
Cà Mau

Kiên Giang

Mức tăng của nhiệt độ tối thiểu
Cà Mau

Kiên Giang

2030

2050

2030

2050

2030

2050

2030

2050

Tháng 1

1

2

2.4

1.6

-0.1

-0.9

0.8

1.7

Tháng 2

1

1.3

1.7

1

0.7

0.2

1

1.3

Tháng 3

1.2

1.8

-0.4

0.6

0.2

0.8

0.9

1.4
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Tháng 4

0.9

1.7

2.2

2.6

-0.3

0

0

0.4

Tháng 5

1.7

2.2

1.5

2.2

0.3

0.9

2.2

1.9

Tháng 6

1.8

2.5

1.8

1.8

1

0.8

0.6

1.5

Tháng 7

2.2

2.6

1.4

1.6

1.3

1.6

0.7

1.6

Tháng 8

0.3

1.1

2.2

3.7

0.8

1.7

0.8

1.3

Tháng 9

1.1

2.2

1.7

0.9

1.4

1.5

0.7

1.4

Tháng 10

1.3

2.3

1.6

2.3

1.4

1.3

0.9

1.9

Tháng 11

1.5

1.7

1.3

0.9

1.5

1.4

1.4

2.1

Tháng 12

1.5

1.8

1.7

1.3

0.7

0.5

0.9

1.4

Mùa Đông (từ
tháng 12 – tháng 2)

1

1.3

2.4

1.6

0.7

0.2

1

1.5

Mùa Xuân (từ
tháng 3 - tháng 05)

0.9

1.7

-0.2

0.8

0.2

0.8

0.3

0.7

Mùa Hè (từ tháng
06 – tháng 8)

1.4

2

2.2

3

0.8

1.7

0.6

1.5

Mùa Thu (từ tháng
9 – tháng 11)

1.5

1.7

1.3

0.9

1.5

1.4

1.4

2.1

Các số liệu nhiệt độ thay đổi được tổng hợp trong bảng sau:
Kịch bản mức phát thải
Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ hàng năm sẽ tăng thêm khoảng 1,5 thấp (B1):
2,0°C ở Cà Mau và Kiên Giang với mức tăng ở Cà Mau cao hơn ở
Kiên Giang.
Kịch bản mức phát thải
Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ hàng năm sẽ tăng ở cả Cà Mau và Kiên
trung bình (B2):
Giang, với mức tăng đạt xấp xỉ 1,5 - 2,5°C so với chu kỳ cơbản. Và
lại một lần nữa mức tăng ở Cà Mau lớn hơn ở Kiên Giang.
Nhiệt độ tối đa tăng ít hơn so với nhiệt độ tối thiểu. Vào cuốithế kỷ21,
nhiệt độ tối đa có thểcao hơn so với hiện tại khoảng từ 2 - 2,5°C sovới
mức tăng từ 3,5 - 4,0°C đối với nhiệt độ tối thiểu.
Đến cuối thế kỷ21, số lượngngày nóng (với nhiệt độ tối đa lên đến
hơn 35°C) sẽ tăng thêm khoảng 15 đến 20 ngày so với chu kỳ cơ bản
ở cả hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang.
Kịch bản mức phát thải
cao (A2):

Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ tăng thêm khoảng 2,5 đến 3,5°C ở cả hai
tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, tuy nhiên nhiệt độ ở Cà Mau cao hơn.
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3.4.2 Lượng mưa
Sự thay đổi về lượng mưa trung bình hàng tháng và lượng mưa trung bình theo mùa ở cả hai tỉnh Cà
Mau và Kiên Giang được trình bày cụ thể trong Bảng 14 dưới đây.
Bảng 14 - Kịch bản B2 và A2 –Thay đổi về lượng mưa (%)

Cà Mau
B2

Kiên Giang
A2

B2

A2

2030

2050

2030

2050

2030

2050

2030

2050

Tháng 1

-3.7

-6.7

-3.7

-6.3

-5.8

-10.5

-5.9

-10.1

Tháng 2

-2.2

-4

-2.3

-3.8

-2.1

-3.8

-2.1

-3.6

Tháng 3

-4.1

-7.4

-4.1

-7.1

-10.8

-19.5

-10.9

-18.7

Tháng 4

-2.6

-4.7

-2.6

-4.5

-4

-7.2

-4

-6.9

Tháng 5

-0.2

-0.3

-0.1

-0.3

-0.3

-0.6

-0.4

-0.6

Tháng 6

1.2

2.1

1.2

2

1.5

2.7

1.5

2.6

Tháng 7

1.6

3

1.7

2.8

1.8

3.3

1.8

3.1

Tháng 8

0.6

1.1

0.6

1

0.7

1.2

0.7

1.2

Tháng 9

0.6

1.2

0.7

1.1

0.9

1.6

0.9

1.5

Tháng 10

6.5

11.9

6.7

11.4

7.4

13.5

7.6

12.9

Tháng 11

2.2

4

2.3

3.9

1.9

3.4

1.9

3.2

Tháng 12

-5.1

-9.3

-5.2

-8.9

-3.6

-6.5

-3.6

-6.3

Mùa Đông (từ tháng
12 – tháng 2)

-4.3

-7.8

-4.3

-7.4

-3.6

-6.6

-3.7

-6.3

Mùa Xuân (từ tháng
3 - tháng 05)

-1.2

-2.3

-1.3

-2.2

-1.8

-3.2

-1.8

-3.1

Mùa Hè (từ tháng 06
– tháng 8)

1.1

2

1.1

1.9

1.3

2.3

1.3

2.2

Mùa Thu (từ tháng 9
– tháng 11)

3.3

6.1

3.4

5.8

3.6

6.6

3.7

6.2

1.3

2.3

1.5

2.8

1.5

2.6

Trung bình

1.3

2.4

Trong Bảng 14, có thể thấy mức tăng lớn nhấtvề lượng mưa là trong những tháng mùa thu, trong khi
mức giảm lớn nhất là trong những tháng mùa đông, dẫn đến sự thay đổi rõ rệt hơn vào đầu của mùa
khô.
Số liệu về lượng mưa được tổng hợp trong bảng dưới đây:
Đến cuối thế kỷ 21, lượng mưa dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 3 đến 4%
Kịch mức phát thải thấp
ở cả hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau so với chu kỳ cơ bản.
(B1):
Kịch mức phát thải trung
bình(B2):

Lượng mưa có xu hướng tăng trong các tháng mùa mưa (tăng tối đa
thêm 25% vào cuối thế kỷ) và giảm vào mùa khô (có thể giảm bớt 30
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– 35%). Vào cuối thế kỷ 21, lượng mưa sẽ tăng ở cả hai tỉnh Kiên
Giang và Cà Mau với mức tăng từ 5 - 10% so với thời kỳ nền.
Vào cuối thế kỷ 21, lượng mưa hàng ngày lớn nhất sẽ giảm ở cả hai
tỉnh Cà Mau và Kiên Giang với tỷ lệ khoảng 20 -30%. Tuy nhiên, số
ngày mưa có lượng mưa bất thường bằng một nửa hoặc gấp đôi so với
số liệu hiện tại ghi được sẽ còn tiếp diễn.
Kịch mức phát thải cao
(A2):

Lượng mưa hàng năm sẽ tăng vào thế kỷ 21 ở hai tỉnh Cà Mau và
Kiên Giang, tuy nhiên mức tăng ở Cà Mau cao hơn.

3.4.2.1 Thay đổi về cường độ mưa lớn bất thường hàng ngày
Thành phố Cà Mau
Bảng 15 biểu hiện mưa lớn bất thường tổng cộng trong một ngày với cơ sở hiện tại trình bày bởi phân
tích số liệu lượng mưa hàng ngày đo đạc ở trạm Cà Mau từ mùng 1 tháng 1 năm 1979 đến 31 tháng
12 năm 2007. Các chu kì lặp lại 5, 10 và 100 năm cũng được trình bày đối với dự báo tương lai năm
2030 và 2050. Các kết quả trình bày mưa lớn bất thường ngày (theo mm) và phần trăm thay đổi so với
giá trị cơ sở. Phần trăm giá trị tăng so với sử dụng tổ hợp 12 GCM. Ở mức phần trăm thứ 25 và 75 các
mô hình thống nhất độ cực đoan sẽ lớn hơn giá trị đưa ra. Tương tự, ở mức phần trăm thứ 75, 75%
các mô hình thống nhất là độ cực đoan sẽ nhỏ hơn giá trị đưa ra như giá trị cực đoan trong năm 2050
theo kịch bản trung bình A2, đối với chu kì lặp lại 10 năm sẽ là giữa 165 và 177 mm, tương ứng với
tăng khoảng từ 7,6 đến 15,7%.
Bảng 15 – Giá trị tuyệt đối và phần trăm thay đổi của cường độ mưa lớn bất thường hàng ngày với biến
đổi khí hậu ở Cà Mau, đến 2030 và 2050, với hai kịch bản phát thải (A2 và B2) định rõ kết quả phân vị
thứ 25, 50 và 75.

Chu kì lặp lại
Phân vị
Hiện tại (mm)
2030
A2-trung bình
(mm)
% thay đổi
B2-trung bình
(mm)
% thay đổi
2050
A2-trung bình
(mm)
% thay đổi
B2-trung bình
(mm)
% thay đổi

25
136

5 năm
50
136

75
136

25
153

10 năm
50
153

75
153

100 năm
25
50
203
203

75
203

140

143

147

159

162

166

211

215

223

3.4%
141

5.3%
143

8.0%
147

4.2%
160

5.9%
163

8.5%
167

3.9%
211

5.9%
216

9.6%
223

3.5%

5.3%

8.4%

4.4%

6.3%

9.0%

4.1%

6.2%

10.0%

144

149

156

165

170

177

218

225

239

6.3%
144

9.7%
148

14.8%
154

7.6%
164

11.0%
168

15.7%
175

7.2%
216

10.7%
223

17.7%
236

5.7%

8.8%

13.4%

6.9%

9.9%

14.2%

6.6%

9.8%

16.0%

Mô hình hóa chỉ ra rằng hiện tượng năm 2050 với với khoảng quay lại 5 năm sẽ tăng cường độ là 9%
(B2) đến 9.5 % (A2) và hiện tượng mưa lớn bất thường 1 trong 100 năm sẽ tăng cường độ là 10 – 11
% (tương ứng cho B2 và A2). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các giá trị này hiển thị sự tăng lên chỉ 13 mm
và 22 mm trong hiện tượng mưa 150 mm+.
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Thành phố Rạch Giá
Bảng 156 biểu hiện mưa lớn bất thường tổng cộng trong một ngày với cơ sở hiện tại trình bày bởi
phân tích số liệu lượng mưa hàng ngày đo đạc ở trạm Rạch Giá từ mùng 1 tháng 1 năm 1979 đến 31
tháng 12 năm 2007. Các chu kì lặp lại 5, 10 và 100 năm cũng được trình bày đối với dự báo tương lai
năm 2030 và 2050. Các kết quả trình bày mưa lớn bất thường ngày (theo mm) và phần trăm thay đổi
so với giá trị cơ sở. Phần trăm giá trị tăng so với sử dụng tổ hợp 12 GCM. Ở mức phần trăm thứ 25 và
75 các mô hình thống nhất độ cực đoan sẽ lớn hơn giá trị đưa ra. Tương tự, ở mức phần trăm thứ 75,
75% các mô hình thống nhất là độ cực đoan sẽ nhỏ hơn giá trị đưa ra như giá trị cực đoan trong năm
2050 theo kịch bản trung bình A2, đối với chu kì lặp lại 10 năm sẽ là giữa 210 và 228 mm, tương ứng
với tăng khoảng từ 7,6 đến 15,7%.
Mô hình hóa chỉ ra rằng hiện tượng năm 2050 với với khoảng quay lại 5 năm sẽ tăng cường độ là 8%
(B2) đến 9 % (A2) và hiện tượng mưa lớn bất thường 1 trong 100 năm sẽ tăng cường độ là 10 – 11 %
(tương ứng cho B2 và A2). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các giá trị này hiển thị sự tăng lên chỉ 15 mm và
32 mm trong hiện tượng mưa 15-300 mm.
Bảng 16 - Giá trị tuyệt đối và phần trăm thay đổi của cường độ mưa lớn bất thường hàng ngày do biến
đổi khí hậu ở Rạch Giá, đến 2030 và 2050, với hai kịch bản phát thải (A2 và B2) định rõ kết quả phân vị
thứ 25, 50 và 75

Chu kì lặp lại
Phần trăm thứ
Hiện tại (mm)
2030
A2-trung bình
(mm)
% thay đổi
B2-trung bình
(mm)
% thay đổi
2050
A2-trung bình
(mm)
% thay đổi
B2-trung bình
(mm)
% thay đổi

25
164

5 năm
50
164

25
194

10 năm
50
194

25
292

100 năm
50
292

75
164

75
194

75
292

170

173

179

203

206

212

304

310

323

3.3%
170

5.0%
173

9.1%
180

4.4%
203

6.0%
206

9.4%
213

3.8%
304

6.1%
311

10.3%
324

3.5%

5.2%

9.5%

4.6%

6.2%

9.9%

4.0%

6.4%

10.8%

174

179

192

210

215

228

313

325

348

6.1%
173

9.2%
178

16.7%
189

8.1%
208

11.0%
213

17.3%
224

6.9%
311

11.1%
322

19.0%
343

5.5%

8.3%

15.2%

7.4%

10.0%

15.7%

6.3%

10.1%

17.2%

3.4.3 Mực nước biển dâng
Kịch bản nước biển dâng ở vùng ven biển Cà Mau cho tới Kiên Giang với mức tăng thấp, trung bình
và cao được trình bày trong Bảng 17 dưới đây. Vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển từ Cà Mau cho đến
Kiên Giang có thể sẽ tăng thêm 72 cm (đối với kịch bản mức tăng thấp), 82 cm (kịch bản mức tăng
trung bình) và 105 cm (kịch bản mức tăng cao) so với mực nước biển trong chu kỳ từ năm 1980 –
1999.
Đối với mục đích nghiên cứu này, chúng tôi hiện đang tham chiếu mực nước biển dâng tương ứng
thêm 15 đến 30cm cho thời gian từ năm 2030 và 2050 theo kịch bản A2.
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Bảng 17 -Mực nước biển dâng

Kịch bản
phát thải

Thời gian
2030

2050

2070

2090

Thấp (B1)

15

28

45

63

Trung bình (B2)

15

30

49

70

Cao (A1F1)

16

32

57

88

3.4.4 Vận tốc gió
Sự thay đổi về vận tốc gió mùa trung bình ở tỉnh Cà Mau và Kiên Giang theo kịch bản B2 được thể
hiện trong bảng 18 dưới đây. Vận tốc gió trung bình tăng vào các tháng mùa xuân, mùa đông và mùa
thu nhưng giảm trong những tháng mùa hè. Tốc độ gió trung bình hàng năm tăng ở hầu hết các khu
vực của tỉnh Cà Mau và không có xu hướng rõ ràng ở tỉnh KiênGiang.
Bảng 18 - Kịch bản B2 - Thay đổi về vận tốc gió mùa trung bình (m/s)

Cà Mau

Kiên Giang

2030

2050

2030

2050

Mùa Đông (từ tháng 12 – tháng 2)

0.6

0.6

0.3

0.2

Mùa Xuân (từ tháng 3 - tháng 05)

0.6

0.7

0.1

0.1

Mùa Hè (từ tháng 06 – tháng 8)

-0.2

-0.2

-0.2

-0.2

Mùa Thu (từ tháng 9 – tháng 11)

0.2

0.1

0.2

0.2

Trung bình

0.4

0.4

-0.1

-0.1

3.4.5 Các yếu tố khí hậu khác
Vận tốc gió mùa trung bình thay đổi ở hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang được thể hiện trong bảng 19
dưới đây.
Bảng 19 - Kịch bản B2 - Thay đổi về vận tốc gió mùa trung bình (m/s)

Cà Mau

Kiên Giang

2030

2050

2030

2050

Mùa Đông (từ tháng 12 – tháng 2)

0.6

0.6

0.3

0.2

Mùa Xuân (từ tháng 3 - tháng 05)

0.6

0.1

0.1

Mùa Hè (từ tháng 06 – tháng 8)

-0.2

-0.2

-0.2

-0.2

Mùa Thu (từ tháng 9 – tháng 11)

0.2

0.1

0.2

0.2

Trung bình

0.4

0.4

-0.1

-0.1

0.7

Các biến đổi khí hậu khác được tổng hợp bao gồm như sau:
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•

Tăng áp lực bề mặt trung bình trên toàn quốc.

•

Độ ẩm tương đối giảm trong các tháng mùa khô và tăng trong những tháng mùa mưa.
Tuy nhiên, độ ẩm tương đối hàng năm có xu hướng giảm nhẹ ở cả 2 tỉnh.

•

Vận tốc gió trung bình tăng vào các tháng mùa đông, mùa xuân và mùa thu, nhưng
giảm trong những tháng mùa hè. Tốc độ gió trung bình hàng năm tăng ở hầu hết các
khu vực của tỉnh Cà Mau và không có xu hướng rõ ràng ở tỉnh Kiên Giang.

3.4.6 Độ lệch của mô hình
Một số kết quả từ mô hình chi tiết hóa gây khó hiểu và cần có điều tra chi tiết hơn nữa để làm rõ vấn
đề:
•

Các kết quả nhiệt độ A2 là rất sát với kết quả B2, thậm chí đến năm 2050 vẫn thế, điều
này mâu thuẫn với IPCC (2007) và Hình 16.

•

Kịch bản nhiệt độ A2 đôi khi không ấm lên bằng Kịch bản nhiệt độ B2, điều này cũng
mâu thuẫn với IPCC (2007) và Hình 16.

•

Sự thay đổi về nhiệt độ đến năm 2050 đôi lúc không lớn bằng thay đổi nhiệt độ đến
năm 2030 là mâu thuẫn với các tính chất vật lý đã biết của biến đổi khí hậu;

•

Mô hình không gian của việc ấm lên rất khó diễn giải, cần phải nghiên cứu sâu hơn.

•

Dự báo thay đổi về lượng mưa theo kịch bản A2 đôi khi lại ít hơn thay đổi theo kịch
bản B2 (xảy ra với các dự báo theo mùa và theo tháng).

Thiếu các khác biệt rõ ràng về vận tốc gió giữa các kịch bản năm 2030 và 2050 và cần
nghiên cứu sâu hơn để quyết định xem đây có phải là kết quả thực hay không.
Độ lệch và các vấn đề được nhấn mạnh phản ánh bản chất của quá trình mô hình hóa kết hợp nhiều
mô hình chi tiết hóa được chỉ ra trong Hình 17.
•

3.5 Đánh giá tác động biến đổi khí hậu
3.5.1 Thủy văn và tài nguyên nước
Như minh họa trong Hình 17, các kết quả của mô hình hóa khí hậu khu vực, dữ liệu khí hậu lịch sử và
DEM được dùng như đầu vào cho mô hình hóa thủy văn để xác định các tác động tiềm tàng của biến
đổi khí hậu lên con người, lên lũ lụt do tăng lưu lượng dòng chảy, độ mặn và xâm nhập mặn, hạn hán,
nhu cầu và khả năng cung ứng tài nguyên nước.
Mô hình hóa thủy văn được thực hiện sử dụng Mô hình Số lượng và Chất lượng Tổng hợp để mô
phòng dòng chảy của nước qua trên hệ thống sông đồng bằng sông Cửu Long, cho phép kiểm soát
được các công trình hạ tầng như các đập, công trình thủy lợi. Dòng chảy từ thượng nguồn Mê Kông
được thu lại đo cho Kratie từ Ủy ban sông Mê Kông và cũng được sử dụng như là đầu vào cho
nghiên cứu mô hình hóa thủy văn.
Mô hình hóa thủy động lực cũng được thực hiện bằng phần mềm ISIS. Mô hình hóa thủy động lực có
thể trình bày sự tương tác phức tạp của dòng triều, dòng chảy đảo ngược giữa mùa mưa và mùa khô,
chảy tràn bờ trong mùa lũ. Mô hình xâm nhập mặn cũng được thực hiện bằng ISIS. Mô hình hóa thủy
văn và thủy động lực được tiến hành bởi Viện KH KTTVMT theo thời kỳ nền (1980-1999 và hiện
tượng lụt năm 2000), 2030 (2020-2039) và 2050 (2040-2059) đường thời gian với dự báo lũ lụt cho cả
kịch bản phát thải A2 và B2 và dự báo xâm nhập mặn cho B2. Lưu ý rằng nước biển dâng được tính
toán trong mô hình hóa này nhưng nước dâng do bão, tác động của bão và các quá trình gió và sóng
biển không được tính đến.
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3.5.2 Các tác động ven biển
Như minh họa trong Hình 17, các kết quả mô hình hóa khí hậu khu vực, dữ liệu khí hậu lịch sử và
DEM được sử dụng như đầu vào để thực hiện mô hình hóa ven biển của TS Nhân – Viện Kỹ thuật
Biển. Mô hình hóa ven biển cũng sử dụng để mô hình hóa thủy văn, đặc biện là dòng chảy và các kết
quả mô hình hóa lũ lụt sông
Mô hình hóa ven biển tận dụng Mô hình dòng chảy Mô hình kép MIKE 21/3 để mô phỏng quá trình
kết hợp của thủy động lực, gió tạo ra sóng, dịch chuyển bùn, dịch chuyển cát, xói lở/bồi lắng, sóng
dân do bão và bão to khu vực gần bờ vùng biển Kiên Giang và phía tây tỉnh Cà Mau hiện nay và các
điều kiện được dự báo trong tương lai (như 2050-2059) đối với kịch bản B2 SRES.
Chỉ năm 2050 được mô hình hóa và chỉ trong kịch bản B2 do phân tích các thay đổi dự báo đối với
các biến đầu vào chính của mô hình hóa ven biển phát hiện ra sự khác biệt nhỏ giữa 2030 và 2050
hoặc giữa A2 và B2 – do vậy B2 2050 được lựa chọn để mô hình hóa chi tiết.
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4. Tỉnh Cà Mau
Với tổng dân số hơn 1,2 triệu người, tỉnh Cà Mau có nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong giai
đoạn từ năm 2001 – 2010 với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt 12% so với tốc độ tăng trưởng
hàng năm chỉ đạt 8% trong giai đoạn trước từ năm 1996 - 2000. Năm 2009, GDP toàn tỉnh đạt 1.107
triệu USD và GDP bình quân đầu người tăng từ 640USD năm 2006 lên 923 USD năm 2009. Dự kiến
tăng trưởng GDP giai đoạn 2010 – 2030 trung bình đạt 8%, giảm xuống khoảng 5% trong giai đoạn
2030 - 2050.
Yếu tố chính làm nền tảng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của tỉnh là việc triển khai hàng loạt các chính
sách và luật đầu tư liên quan dẫn đến hiệu quả cao hơn trong công tác phân bổ nguồn vốn trên địa bàn
tỉnh. Kết quả đầu tư tư nhân tăng trưởng mạnh có tác dụng lan truyền sang các thành phần kinh tế
khác.
Năm 2005, chỉ có 200 công ty đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh bao gồm cả các doanh nghiệp vừa
và nhỏ. Con số này đã tăng lên đến hơn 1.800 công ty, chủ yếu hoạt động trong các lĩnhvực chế biến
nông sản (cá, tôm, tôm hùm, cua). Các nhà máy đã đầu tư vào công nghệ hiện đại như bảo quản lạnh,
đóng gói, thiết bị phân loại và hiện nay có thể cung cấp sản phẩm chất lượng cao ổn định từ đó cho
phép sản phẩm gia nhập thị trường nước ngoài với nhu cầu cao.
Một thế mạnh khác trong thành quả tăng trưởng kinh tế ấn tượng của tỉnh Cà Mau là những đầu tư
vào xã hội (ví dụ như trường học và bệnh viện) và cơ sở hạ tầng vật chất (ví dụ như đường xá, quản lý
điện,nước). Những đầu tư này đã tác động trực tiếp đến số công ăn việc làm được tạo ra và đặt nền
móng cơ sở hạ tầng cần thiết cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Với 186,7 triệu USD trong năm 2010,
các khoản đầu tư này đã phát triển mạnh mẽ với tốc độ trung bình14% mỗi năm.
Một dự án đầu tư nổi bật được thực hiện trong năm qua là cụm công nghiệp sản xuất khí-điện-đạm
với giá trị đầu tư hơn 1 tỷ USD. Cụm công nghiệp này bao gồm hai nhà máy điện với công suất lắp
đặt 1.500 MW, nhà máy sản xuất phân bón công suất 800.000 tấn mỗi năm và một loạt các hợp phần
cơ sở hạ tầng. Các khoản đầu tư này đảm bảo rằng Cà Mau có thể tiếp tục phát triển tiềm năng kinh tế
và duy trì tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.
Các lĩnh vực sau đây sẽ tạo nên một hồ sơ về tỉnh Cà Mau. Hồ sơ mô tả các số liệu đóng góp cho các
chỉ số tổn thương sử dụng trong phân tích tổn thương. Các chỉ số được thảo luận theo từng lĩnh vực,
trước hết tập trung vào đo lường cấu trúc xã hội rồi sau đó xem xét các khía cạnh kinh tế của Cà Mau.
Mô tả về sử dụng đất để giúp đưa ra thông tin cho việc thảo luận về nông nghiệp và sinh kế. Các
ngành công nghiệp của tỉnh và hệ thống năng lượng sau đó được khái quát bằng cách thảo luận về khu
dân cư đô thị và hệ thống giao thông

4.1 Dân số và Con người
Tổng dân số của tỉnh Cà Mau là hơn 1,2 triệu người (năm 2010). Thủ phủ của tỉnh Cà Mau là thành
phố Cà Mau. Tỉnh Cà Mau có 8 huyện và 101 xã, thị trấn (hình 18). Số liệu nhân khẩu học của tỉnh
được trình bày ở Bảng 20. Mật độ dân số trung bình là 226 người/km2, thấp hơn so với mật độ dân số
quốc gia (260 người/km2) và các tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long (425 người/km2). Tăng
trưởng dân số hàng năm là 1,3% và tỷ lệ nữ chiếm 49,6% trong tổng dân số của tỉnh.
Thành phố Cà Mau có mật độ dân số cao nhất tỉnh với 863 người/km2, tiếp đến là huyện Cái Nước và
huyện Trần Văn Thời với mật độ dân số lần lượt là 331 người/km2 và 260 người/km2. Huyện Ngọc
Hiển có mật độ dân số thấp nhất với chỉ 107 người/km2. Dân số thành thị là 20% so với 80% sống ở
các khu vực nông thôn. Tỷ lệ nhập cư của Cà Mau là 0,4% và tỷ lệ di cư là 0,7% dẫn đến tỷ lệ di cư
ròng là -0.3%.
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Hình 18 - Bản Đồ Hành chính tỉnh Cà Mau.
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Bảng 20 - Các chỉ số về cơ cấu dân số chính của tỉnh Cà Mau (2011).

Hạng mục

Đơn vị đo

Giá trị

Tổng dân số

Số lượng

1.206,980

Huyện

Số lượng

8

Xã/thị trấn

Số lượng

101
2

Mật độ dân số

Số người/km

226

Dân số là nữ

% trong tổng dân số

49.6%

Tăng trưởng dân số

%/năm

1.3%

Tỷ lệ di cư ròng hàng năm

%/ năm

(-) 0.3%

Nguồn: Khảo sát huyện (2011).

Số liệu chi tiết về diện tích (km2), dân số và mật độ dân số mỗi huyện và thành phố Cà Mau được mô
tả trong bảng dưới đây. U Minh là huyện lớn nhất về diện tích nhưng dân số lại tương đối thấp chỉ
hơn100.000 người. Kết quả là mật độ dân số của huyện U Minh thấp nhất trên địa bàn tỉnh. Đứng sau
thành phố Cà Mau, huyện Cái Nước có mật độ dân số cao nhất với 331 người/km2. So với mật độ dân
số bình quân toàn tỉnh huyện Trần Văn Thời có mật dân số cao lên tới 226 người/km2.
Bảng 21 - Diện tích và Dân số các huyện của tỉnh Cà Mau (2010).

Diện tích (Km2)

Dân số

Mật độ Dân số
(Người/km2)

Thành phố Cà Mau

250

215.990

863

Thới Bình

640

134.656

210

U Minh

775

100.048

129

Trần Văn Thời

716

186.570

260

Cái Nước

417

137.878

331

Phú Tân

464

104.284

225

Đầm Dơi

826

182.403

221

Năm Căn

509

66.541

131

Ngọc Hiển

733

78.610

107

Tổng cộng

5.331

1.206.980

226 (trung bình)

Tên các huyện

Nguồn: Khảo sát huyện (năm 2011).

Chi tiết Mật độ dân số/ km2 được mô tả trong Hình 19 và hiển thị theo địa lý trong Bảng 21. Thành
phố Cà Mau có mật độ dân số cao nhất, Ngọc Hiển là huyện có mật độ dân số thấp nhất.
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Hình 19 - Bản đồ Mật độ Dân số tỉnh Cà Mau.
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Hình 20 - Mật độ Dân số tỉnh Cà Mau (số người/km2) (năm 2010). Khảo sát huyện (năm
m 2011)

Cà Mau có thể được xếp loại là một
ộ tỉnh nông thôn với 79% dân cư sinh sống ở các vùng nông thôn
và 21% sống tại khu vực đô thị.
ị. Thành phố Cà Mau có tỷ lệ dân cư sinh sống ở khu vvực đô thị cao
nhất, dự kiến chiếm đến 60%.
Ở cấp huyện, có sự khác biệt lớn
ớn ở các huyện Thới Bình, U Minh và Cái Nước chủủ yếu là vùng nông
thôn so với 79% dân số của tỉnh. Điều này được minh họa trong Bảng 22 dưới đây.
ây. Hai huy
huyện có dân
số đô thị cao hơn so với dân số bình quân của tỉnh là Trần Văn Thời và Năm Căn.
n. Ngọc Hiển không
có dân cư đô thị và Đầm Dơii theo sau với chỉ 5% dân cư sinh sống tại các khu vực đô thị.
Bảng 22 - Dân số Nông thôn và thành thị ở các huyện của tỉnh Cà Mau năm 2010 (# và %).

Tên huyện

Dân số thành thị

% Thành thị

Dân số Nông
thôn

% Nông thôn

Thành phố

130.450

60%

85.540

40%

Thới Bình

10.340

8%

124.316

92%

U Minh

6.712

7%

93.336

93%

Trần Văn Thời

42.908

23%

143.662

77%

Cái Nước

14.046

10%

123.832

90%

Phú Tân

15.267

15%

89.017

85%

Đầm Dơi

9.148

5%

173.255

95%

Năm Căn

18.600

28%

47.941

72%

Ngọc Hiển

0

0%

78.610

100%

Tổng cộng

247.471

21%

959.509

79%

Cà Mau

Nguồn: Khảo sát Huyện (năm 2011).

4.1.1 Các nhóm xã hội dễ bị tổn thương
Cà Mau có khoảng 20 dân tộc thiểu
ểu số
s . Dân tộc Kinh đại diện cho 97% trong tổng số các dân tộc, tiếp
theo là người Khmer(2%) và các dân tộc khác (1%) trong đó bao gồm dân tộc Hoa, Chăm, Tày,
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Mường và Thái. Tổng dân số của
ủa các dân tộc
t thiểu số là 48.840 người( năm 2010) hoặc tương đương
khoảng 4% trên tổng dân số của tỉnh Cà Mau. Một yếu tố có tầm quan trọng đối với nghiên cứu này là
tỷ lệ hộ nghèo của dân tộc Khmer vượt quá 30%. Dân số Khmer(40.412) hầu hết sống ở vùng nông
thôn, chủ yếu ở các huyện Thới Bình,Trần Văn Thời, Đầm Dơi, U Minh và sống bằng
ằng ngh
nghề nông.Các
dân tộc thiểu số khác sống phân tán ở các huyện và không có đặc điểm nghèo nổi bật. Bảng 23 dưới
đây mô tả dân số của các dân tộc thiể
thiểu số trên tổng dân số của tỉnh và tỷ lệ phần trăm dân số của từng
huyện.
Bảng 23 - Dân số dân tộc thiểu sốố ở tỉnh Cà Mau năm 2010.

Tên huyện

Dân số dân tộc thiểu số

% tổng dân số

Cà Mau

8.485

4%

Thới Bình

10.239

8%

U Minh

5.331

5%

Trần Văn Thời

10.239

5%

Cái Nước

2.412

2%

Phú Tân

3.371

3%

Đầm Dơi

6.602

4%

Năm Căn

2.039

3%

Ngọc Hiển

2.925

4%

Tổng cộng/trung bình

48.840

4%

Nguồn: Khảo sát huyện (2011).

Bảng 23 được tổng hợp trong Hình 21 dưới đây. Thới Bình là huyện có tỷ lệ phần trăm
ăm đồng bào dân
tộc thiểu số sinh sống cao nhất(8%) trên địa bàn tỉnh và huyện Cái Nước có tỷ lệ thấp nh
nhất (2%). Tính
bình quân, đồng bào dân tộc thiểu
ểu số chiếm khoảng 4% tổng dân số tỉnh.

Hình 21 - Các dân tộc thiểu số của
a tỉnh Cà Mau năm 2010 (%/tổng dân số). Nguồn: Khảo
ảo sát huy
huyện (năm
2011)
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4.1.2 Tỷ lệ Nghèo đói
Tỷ lệ nghèo đói chính thức ở tỉnh
ỉnh Cà Mau là 8% trên tổng dân số (năm 2010). Chuẩn
ẩn nghèo đói mới
do Chỉnh phủ Việt Nam ban hành năm
nă 2010 chi tiết như sau:
Vùng nông thôn: thu nhập 400.000 đồng/đầu người/tháng
Vùng thành thị: thu nhập 500.000 đồng/đầu người/tháng
Tỷ lệ % dân số thuộc nhóm nghèo căn
că cứ theo chuẩn nghèo mới được mô tả trong hình 22 dưới đây.
Một số huyện có tỷ lệ nghèo đói cao hơn
h đáng kể so với mức bình quân của tỉnh đó là các huyện U
Minh, Đầm Dơi, Ngọc Hiển. Ngược lại,th
ành phố Cà Mau và Thới Bình có tỷ lệ nghèo đói thấp hơn
l
rất nhiều.

Hình 22 - Tỷ lệ nghèo đói ở các huyện
ện của
c tỉnh Cà Mau năm 2010 (%).Nguồn: Khảoo sát huy
huyện (năm
2011)

4.1.3 Tỷ lệ thất nghiệp
Tỷ lệ thất nghiệp chính thức trên địa
ị bàn tỉnh hiện đang đứng ở mức 5% trong tổng
ng dân ssố ở độ tuổi
lao động (năm 2010), nhưng vẫn tồn ttại sự khác biệt giữa các huyện, điều này được mô tả
t trong hình
23 dưới đây. Huyện Đầm Dơi có một
ộ tỷ lệ thất nghiệp cao lên tới 19% và ở huyện Thới
ới Bình tỷ lệ này
là 9%. Khảo sát huyện vẫn chưaa xác định được những nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ thất
ất nghi
nghiệp cao như
vậy. Chỉ có một nguyên nhân được trích dẫn
d là do thiếu cơ hội việc làm trong lĩnh vực
ực nông nghiệp và
thương mại.

huyện của tỉnh Cà Mau (năm 2010). Nguồn: Khảoo sát huy
huyện (năm
Hình 23- Tỷ lệ thất nghiệp (%) ở các huy
2011).
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4.1.4 Chăm sóc Y Tế
Bảng 24 mô tả các chỉ số chăm
m sóc sức
sứ khỏe chính của tỉnh.
Bảng 24 - Chỉ số chăm sóc Y tế của
ủa tỉnh Cà Mau (năm 2010).

Các chỉ số
Cơ sở Y tế
Giường bệnh
Bác sỹ

Tổng số

Số dân cư/chỉ số

44

27.431

2.795

431

851

480

Nguồn: Khảo sát huyện (năm 2011).

Các chỉ số y tế được thể hiện chi tiết ở cấp huyệnvà được trình bày trong Bảng 25. Các huyện Thới
Bìnhvà TrầnVăn Thời có số lượng cơ sở y tế mới thấp hơn mức bình quân của tỉnh.
Bảng 25 - Các chỉ số chăm sóc Y tếế chính ở các huyện thuộc tỉnh Cà Mau (năm 2010).

Tên huyện

Số cơ sở Y tế được xây
dựng mới

Số dân cư/ chỉ số

12

17.999

Thới Bình

4

33.664

U Minh

4

25.012

Trần Văn Thời

4

46.643

Cái Nước

4

34.470

Phú Tân

4

26.071

Đầm Dơi
Năm Căn

4
4

45.601
16.635

Ngọc Hiển

4

19.653

Tổng cộng

44

27.431

Thành phố Cà Mau

Nguồn: Khảo sát huyện (năm 2011).

Tỷ lệ cư dân/bác sĩ y khoa tại thành phố Cà Mau và Năm Căn cao hơn đáng kể. Tỷỷ lệệ cư dân/bác sĩ y
khoa ở từng huyện được trình bày trong hình 24. Ở các huyện Phú Tân, Ngọc Hiển,
ển, mỗ
mỗi bác sĩ phải
thăm khám cho một số lượng
ng dân cư cao hơn hẳn mức trung bình của tỉnh. Lưu ý rằng riêng chỉ số
này ngược lại với nhiều chỉ số khác là khi giá trị càng thấp thì số lượng bác sỹ y khoa llại càng cao
tương ứng với dân số.
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Hình 24- Tỷ lệ bác sỹ/số dân cư.Nguồn:
ồ Khảo sát huyện (năm 2011).

4.1.5 Giáo dục
Tỉ lệ mù chữ ở người lớn được trình bày trong Hình 25.Tỷ lệ biết chữ trung bình ở ngườ
ời trưởng thành
của tỉnh đạt gần 100%, mặc dù tỷ lệ này ở các huyện Trần Văn Thời (90%) và Năm
ăm Că
Căn (96%) thấp
hơn một chút. Như đã biết,
t, giáo dục
dụ xác định mức độ phát triển của thu nhập tiềm
ềm nă
năng ở mỗi cá
nhân. Trình độ giáo dục tính mở
ở rộ
rộng bằng GDP/bình quân đầu người xác định
nh thu nh
nhập tiềm năng
của người dân và vì thế giáo dụcc chính là một biện pháp quan trọng trong việc tăng năng
ăng lực thích ứng
của người dân (hoặc năng lực ứng
ng phó với
v tác động của biến đổi khí hậu)

Hình 25 - Tỷ lệ biết chữ ở người trưởng thành ở tỉnh Cà Mau năm 2010 (%).Nguồn: Khảo
ảo sát huy
huyện
(năm 2011).

Dữ liệu về tỷ lệ cư dân/đầuu giáo viên ở cấp huyện có thể được sử dụng để xác định
nh nế
nếu người dân ở
cấp huyện có đủ cơ hội giáo dục
ục mà không cần phải di cư đến thành phố. Số lượng
ng giáo viên trên số
dân theo huyện được chỉ ra trong Hình 26.Tỷ lệ bình quân giáo viên/số dân cư củaa tỉnh đứng ở mức
127 người dân/giáo viên. Huyệnn Cái Nước và thành phố Cà Mau có điểm số tiến bộộ về giáo dục cao
hơn so với bình quân của tỉnh. Ở huyện
huy Ngọc Hiển có sự khác biệt đáng kể với tỷ lệệ 6 giáo viên /1000
dân cư (tương đương
ng 1 giáo viên/170 ng
người dân). Giống như chỉ số sức khỏe, chỉỉ sốố này ngược với
nhiều chỉ số khác, giá trị càng nhỏ số lượng giáo viên tương ứng với số dân càng cao.
Ca Mau

107

Cai Nuoc

87

Dam Doi

142

Nam Can

116

Ngoc Hien

170

Phu Tan

96

Thoi Binh

124

Tran Van Thoi

156

U Minh

144

Average

127
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Hình 26 - Số giáo viên/ số dân cư ở tỉnh Cà Mau năm 2010. Nguồn: Khảo sát huyện (năm
ăm 2011)
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4.2 Bối cảnh phát triển của tỉnh
Bắt đầu vào năm 2000, Chính phủ đã thực hiện một loạt can thiệp theo hướng mở cửa nền kinh tế của
tỉnh và củng cố cơ cấu sản xuất. Đặc biệt, một diện tích đáng kể cánh đồng trồng lúa đã được chuyển
đổi thành diện tích nuôi tôm cho năng suất cao. Điều này đã góp phần cải thiện hơn nữa ưu thế cạnh
tranh của tỉnh Cà Mau trong lĩnh vực nuôi tôm với những lợi ích lan truyền đáng kể và tạo việc làm
trong chuỗi giá trị (như vận chuyển, chế biến tôm và chế biến nông sản).
Những thay đổi về cơ cấu sản xuất theo hướng này đã tác động tích cực tới sinh kế của từng hộ
dân,cải thiện thu nhập và tạo ra cơ hội việc làm. Hiện nay Cà Mau có khoảng 280.000 ha được sử
dụng để nuôi trồng thủy sản. Điều này đã giúp tỉnh trở thành vựa nuôi trồng thủy sản của quốc gia.
Thủy sản là ngành sản xuất đóng vai trò quan trọng đối với cơ cấu kinh tế của tỉnh và được hỗ trợ
mạnh mẽ nhờ nhu cầu về tôm chế biến ngày càng tăng từ phía khách hàng trong nước và quốc tế.
Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản thu hoạch năm 2010 đạt 377.500 tấn và đã phát triển mạnh mẽ
trong vòng 10 năm trở lại đây. Các ưu đãi về nhân tố sản xuất khác như đất, nước, khí hậu và nguồn
vốn đã góp phần tạo ra 120.000 tấn thành phẩm chế biến năm 2010. Một điều đáng lưu ý đó là tổng
kim ngạch xuất khẩu tôm từ tỉnh Cà Mau lên tới hơn 4,3 triệu USD năm 2010.
GDP bình quân đầu người trung bình ở mức khoảng 900 USD/năm nhưng vẫn còn những khác biệt
đáng kể. Ví dụ thành phố Cà Mau có mức GDP bình quân đầu người cao hơn nhiều lên tới 2.400
USD, trong khi ở huyện U Minh con số này chỉ đạt 500 USD/đầu người. GDP bình quân đầu người
năm 2010 của tất cả các huyện được trình bày trong hình 27 dưới đây.

Average

898.13

U Minh

502.75

Tran Van Thoi

622.46

Thoi Binh

482.64

Phu Tan

741.68

Ngoc Hien

646.40

Nam Can

1,084.80

Dam Doi

869.33

Cai Nuoc

737.35

Ca Mau City

2,395.74
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Hình 27- Tỉnh Cà Mau - GDP bình quân đầu người năm 2010 (USD). Nguồn: Khảo sát huyện (năm
2011).

Đa phần dân số của tỉnh Cà Mau sinh sống ở vùng nông thôn và thường kết hợp các hoạt động thuộc
nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, sản xuất tôm kết hợp đại lý bán lẻ hoặc tiệm ăn, hoặc một gia đình
vừa trồng lúa vừa điều hành một công ty xây dựng nhỏ. Các hoạt động kinh tế đa dạng này thường
đan xen nhau và không dễ gì có thể tách bạch rõ ràng. Những ngành có đóng góp lớn nhất vào thu
nhập của hộ gia đình là nông nghiệp, thủy sản, tiếp đến là công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
Sản xuất nông nghiệp nhìn chung vẫn duy trì ổn định một năm hai vụ, chủ yếu là trồng lúa. Ngoài ra,
một diện tích lớn được chuyển đổi từ trồng lúa sang canh tác cho sản lượng cao hơn chẳng hạn như
trồng rau và cây ăn quả. Ngoài ra, diện tích rừng che phủ hiện tại là 19% cũng là một mối quan tâm
lớn của tỉnh. Nạn phá rừng đang diễn ra khá nhanh (không có dữ liệu chính xác) do áp lực dân số. Hai
vườn quốc gia là Mũi Cà Mau và U Minh Hạ bảo tồn hệ thực vật và động vật quý hiếm cần được bảo
vệ và là gợi mở tiềm năng du lịch chưa được khai thác.
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Những thay đổi quan trọng nổi bật
ật của
củ các thành phần kinh tế diễn ra trong vòng 5 năm trở lại đây
(2005 - 2010). Ví dụ, ngành công nghiệp đã phát triển nhanh chóng nhờ sự gia tăng mạnh
ạnh m
mẽ trong
ngành chế biến tôm. Tầm quan trọng
ọng ccủa ba khu vực kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ
cũng có sự đổi thay.
Như mô tả trong Hình 28, đóng
óng góp vào GDP của ngành nông nghiệp đã có sự suy giảm
ảm ttừ 46% năm
2005 xuống 42% trong năm
m 2010. Có thể
th quan sát thấy hoạt động dịch vụ có xu hướng ngược lại, với
tầm quan trọng trong việc đóng
óng góp vào GDP của ngành này ngày càng tăng so với năm
ăm 2005.
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Hình 28 - Tỉnh Cà Mau – Đóng
óng góp GDP theo các ngành kinh tế giai đoạn từ năm 2005 - 2010
(%).Nguồn: Khảo sát huyện (năm
m 2011).

Tỷ lệ việc làm ở từng khu vựcc kinh tế năm 2010 được trình bày trong Bảng 26 dưới đây. Khoảng
Kho
75%
dân số làm việc trong khu vựcc nông nghi
nghiệp, thuỷ sản và chỉ có 10% dân số làm việcc trong khu vvực
công nghiệp. Dân số làm việcc trong ngành dịch vụ (thương mại, vận tải và du lịch) hiện
ện đđang đứng ở
mức 15%, nhưng dự kiến sẽ tăng
ng trong những
nh
năm tới do dự kiến tăng cường phát triển
ển ccủa ngành du
lịch. Khảo sát hiện trường
ng không thu được thông tin chi tiết ở cấp huyện (năm 2011).
Bảng 26 - Tỉnh Cà Mau – Tỷ lệ việc làm của từng ngành năm 2010 (tổng số và %).

Các ngành kinh tế

Số lao động có việc làm

Tỷ lệ %

515,500

75%

Công nghiệp và xây dựng

66,500

10%

Dịch vụ

96,500

15%

687,500

100%

Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư
ư nghiệp

Tổng số lao động có việc làm
Nguồn: Khảo sát huyện (năm 2011).

4.3 Sử dụng đất
Tình hình sử dụng đất của tỉnh được ch
chỉ ra trong Hình 29. Các loại hình sử dụng đấtt chính được thảo
luận dưới đây.
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BẢN ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤT CÀ MAU

Hình 29 – Bản đồ sử dụng đất tỉnh Cà Mau.
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4.4 Nông nghiệp
Cà Mau có tổng diện tích tự nhiên là 533.318 ha, với khoảng 300.000 ha được sử dụng
ụng cho canh tác
nông nghiệp năng suất thấp hoặc
ặc kết
kế hợp trồng lúa và nuôi tôm phát triển mạnh
nh trong vòng 10 năm
qua. Việc phân loại sử dụng đấtt chính được thể hiện trong Hình 30. Các cây trồng chủ yếu vẫn là lúa,
chủ yếu là canh tác tăng gấp đôi ở những
nh
vùng nước ngọt. Tổng diện tích đất trồng
ng lúa là 130.000 ha,
chia thành 70.000 ha canh tác hai vụ và 60.000 ha canh tác một vụ. Trong thập kỷ qua, di
diện tích trồng
ngũ cốc ở tỉnh Cà Mau đã giảm
m 43%.

Lúa
Cây lâu năm
Thủy sản
Rừng sản xuất
Rừng phòng hộ

Hình 30 - Biểu đồ sử dụng đất củaa tỉnh Cà Mau với phần trăm trên tổng diện tích đất.
t. Nguồ
Nguồn: Khảo sát
huyện (năm 2011).

Toàn tỉnh có thể chia thành 3 vùng sinh thái:
•

5 huyện
n phía nam củ
của tỉnh là Cái Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển,
ể Phú Tân có
mức lũ thấp nhất
ất nhưng có chu kỳ xâm thực mặn cao và dài. Toàn bộ khu vực
v này hầu
hết là nuôi trồng
ng thuỷ sản.

•

Hai huyện duyên hải
ả phía Bắc là Trần Văn Thời và U Minh là vùng đan xen giữa rừng
và ruộng lúa với
ới tỷ trọng
tr
của ngành thủy sản ngày càng tăng.
ng. Vùng sinh thái này có
Vườn Quốcc gia U Minh Hạ
H và hầu hết diện tích rừng sản xuất của tỉnh.
ỉnh. M
Một loạt các
cửa cống dọcc các sông và kênh rạch ven biển được tận dụng để giảm
ảm thiể
thiểu hiện tượng
xâm mặn nhằm tạo
ạo điều
đ kiện thuận lợi cho việc canh tác lúa.

Hai huyện phía Đông Bắc
B là Thành phố Cà Mau và Thới Bình có mức llũ và chu kỳ
xâm mặn vừa phải.
ải. Đây
Đ là vựa cây trái của tỉnh và vẫn còn hầu hếtt các ru
ruộng trồng lúa
ở xung quanh và phía bắc của thành phố Cà Mau. Nuôi trồng thủy sản
ản cũ
cũng ngày càng
gia tăng tầm
m quan trọng
trọ tại vùng sinh thái này.
Toàn tỉnh đều phụ thuộc vào độ mặn của đất tối thiểu là trongmùa khô. Mực lũ chỉ vừa phải và tập
trung ở trung tâm của tỉnh xung quanh Thành phố Cà Mau, Bắc Cái Nước và Đông
ông Nam TrầnVăn
Thời.
•

4.4.1 Trồng trọt và Chăn
ăn nuôi
Cà Mau không có kinh nghiệm mở
ở rộng
rộ diện tích trồng lúa như ở Kiên Giang. Diện tích trồng
tr
lúa và
hoạt động sản xuất lúa gạo vì thế có ssự giảm nhẹ ở Cà Mau. Theo số liệu thống kê quốc gia mặc dù
giảm diện tích ngũ cốc, giá trị của
ủa đầu
đầ ra của sản phẩm nông nghiệp vẫn ổn định kểể từ năm 2005 và
hiện đạt 509 triệuu USD. Doanh thu bình thường cho một nông dân trồng lúa là 25 - 30 triệu đồng/ha,
năng suất đạt 5,5 tấn/ha.
Diện tích trồng mía là 1.500 ha, chủ yếu phân bố ở huyện Thới Bình với một nhà máy đường. Có một
số trang trại chăn
n nuôi gia súc quy mô llớn và rất ít trang trại trồng trái cây ở Cà Mau. Huyện Phú Tân
có 10.000 ha trồng dừa.
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4.4.2 Thủy sản
Nuôi trồng thủy sản là một thành phần quan trọng của nền kinh tế tỉnh và được hỗ trợ mạnh mẽ bởi
nhu cầu tôm chế biến ngày càng tăng từ phía khách hàng trong nước và quốc tế. Trong năm 2010 tổng
sản lượng thu hoạch đạt 377.500 tấn, sản xuất 120.000 tấn thành phẩm chế biến. Tổng kim ngạch xuất
khẩu tôm từ tỉnh Cà Mau lên tới hơn 4,3 triệu USD năm 2010. Sự phân bố của ngành thủy sản trong
tỉnh được biểu hiện trong Hình 31.
BẢN ĐỒ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÀ MAU

Hình 31 – Nuôi trồng thủy sản ở Cà Mau.

Nuôi trồng thủy sản đã phát triển đáng kể ở tỉnh Cà Mau trong những năm gần đây từ 160.000 ha năm
1995 lên 339.100 ha năm 2009. Trong quá khứ, vùng sinh thái phía Nam có một hệ thống nuôi trồng
thủy sản kết hợp giữa cua, động vật thân mềm và cá. Toàn ngành thủy sản khu vực hiện đều do hoạt
động nuôi trồng tôm chiếm lĩnh với diện tích 296.300 ha, trong đó có 266.000 ha thâm canh nuôi tôm
năng suất thấp và trang trại lúa-tôm kết hợp và 28.000 ha ao nuôi cá thương mại. Diện tích trang trại
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nuôi trồng công nghiệp tăng thêm 6,93% lên 1.080 ha, và sản lượng thành phẩm tăng thêm 28,1% đạt
12.150 triệu tấn. Diện tích nuôi tôm của tỉnh chiếm trên 40% diện tích nuôi tôm tất cả các tỉnh duyên
hải ở đồng bằng sông Cửu Long. So với năm 2009, diện tích nuôi tôm Pan đan tăng thêm 5,56% và
diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng tăng thêm 11,31% (Số liệu của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy
sản Việt Nam (VASEP 2011).

Hình 32 – Hệ thống canh tác lúa-tôm kết hợp ở Cà Mau. Tác giả; M Russell.

Các hệ thống canh tác lúa - tôm kết hợp được coi là rất quan trọng đối với cân bằng sinh thái, đồng lợi
ích giữa hai hệ thống là rất cao. Hệ thống này chiếm ưu thế ở các huyện U Minh, Trần Văn Thời, Thới
Bình và thành phố Cà Mau. Thâm canh Tôm chiếm ưu thế ở các huyện Phú Tân, Cái Nước và Đầm
Dơi với khoảng 25% nuôi cá và cua.
Thâm canh tôm thương mại đạt năng suất 5,5 tấn / ha và các trang trại có thể đạt thu nhập từ 25 - 30
triệu đồng/ha. Sản lượng tôm điển hình trong hệ thống thâm canh là 400 kg / ha với thu nhập của
nông dân 25-30 triệu đồng/ha. Năm 2010 ở Cà Mau ước tính khoảng 80% hộ gia đình có thu thập
bình quân 50 - 60 triệu đồng/ha/hộ được xem tối thiểu là hòa vốn hoặc có lợi nhuận sau chi phí. Ở
huyện Cái Nước, Đầm Dơi và thành phố Cà Mau có khoảng 820 trại ươm giống phục vụ tái sản xuất
tôm (theo số liệu của VASEP 2011).
Có một số quan ngại về vấn đề môi trường liên quan đến các hệ thống canh tác lúa-tôm. Trước hết,
phương pháp nuôi tôm hiện tại dựa trên cơ sở trao đổi nước thường xuyên (hàng ngày đến hàng tuần),
về dài hạn điều này sẽ dẫn đến tình trạng tích tụ cặn bùn ở các trang trại trồng lúa. Theo báo cáo nhiều
nông dân xử lý băng cách thải các cặn bùn này vào các kênh rạch và sông ở gần đó. Việc này sẽ gây
ra những tác động tiêu cực về môi trường. Hơn nữa, gần đây việc áp dụng nuôi trồng các loài ngoại lai
và giới thiệu kỹ thuật thâm canh tôm cũng có thể dẫn đến hiện tượng ô nhiễm tại các nhánh nước thải
từ việc nuôi tôm.

4.4.3 Ngư nghiệp
Ở Cà Mau,có đến 12.000 tàu đánh bắt cá đạt sản lượng 350.000 tấn/năm.Việc đánh bắt cá được thực
hiện ở các vùng biển xa bờ bằng các tàu thuyền cỡ lớn, ở khu vực ven biển bằng tàu thuyền nhỏ, ở
khu vực đường thủy địa phương hoặc các vùng đất ngập nước bằng thuyền hoặc đánh bắt trên đất liền.
Một cuộc khảo sát của Ủy Ban Sông Mê Kông cho thấy có 250.487 ngư dân ở tỉnh Cà Mau, trong đó
28% là nữ với công việc chính là đánh bắt hải sản (Báo cáo của Ủy Ban Sông Mê Kông 2010).
Sông Đốc là cảng cá chính của tỉnh với sản lượng cá theo báo cáo (là 72.000 tấn năm 2009) nhiều hơn
so với tất cả các huyện khác của tỉnh cộng lại. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có một tỷ lệ nhỏ cá thực sự cập
bờ tại cảng này. Rõ ràng, một số lượng lớn các thuyền đánh cá thường đổ cá cho tàu mẹ ở ngoài khơi.
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Những con tàu lớn này mang phần lớn cá đánh bắt được về thành phố Hồ Chí Minh hoặc Cần Thơ là
những trung tâm chế biến cá chính của Đồng bằng sông Cửu Long
Các số liệu chính thức về đánh bắt cá ở Cà Mau được thể hiện trong Hình 33. Các số liệu chỉ ra rằng
trong khi tổng số lượng cá đánh bắt được tăng lên, nhưng đó là nhờ số thuyền đánh cá tăng còn sản
lượng cá đánh bắt được mỗi lần lại giảm. Tỷ lệ tái nghèo sau đó đối với các thuyền đánh cá tư nhân có
nghĩa rằng bất kỳ sự thay đổi nào về số lượng cá do sự thay đổi về mặt sinh thái của cá là kết quả của
hiện tượng biến đổi khí hậu đều có tác động lớn hơn đối với các ngư dân hoạt động ở quy mô riêng lẻ.
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Hình 33 - Sản lượng đánh bắt cá giai đoạn 2001 – 2009 ở tỉnh Cà Mau. Nguồn: Quynh năm 2010.

4.4.4 Tài nguyên nước
Tất cả các kênh rạch ở Cà Mau đều có khả năng bị xâm thực mặn trong mùa khô. Một loạt các cửa
cống và kênh rạch hiện nay có thể để giữ cho hầu hết diện tích của huyện Trần Văn Thời và một phần
phía nam của huyện U Minh có thể canh tác lúa. Chu kỳ xâm thực ngắn hơn trên nội địa cũng cho
phép canh tác lúa ở một phần diện tích của huyện Thới Bình và Thành Phố Cà Mau. Phần còn lại của
tỉnh đều được bố trí nuôi trồng thủy sản nước mặn. Thậm chí nhiều phần trong hệ thống thủy lợi Quản
Lộ, Phụng Hiệp ở Cà Mau được thiết kế để giảm bớt độ mặn, bây giờ được sử dụng để nuôi trồng
thủy sản nước mặn.

4.4.5 Các khu vực tự nhiên, đa dạng sinh học và rừng
Hơn 50 tấn mật ong rừng được thu hoạch hàng năm ở rừng U Minh. Mật ong đơn hoa có độ trong và
chất lượng rất cao và có thể lưu trữ nhiều hàng năm.
Đánh bắt cá trên sông và kênh rạch là một hoạt động rất quan trọng ở Cà Mau, nhất là về mặt đa dạng
hóa các dòng thu nhập. Hoạt động này gắn liền với những khu vực có năng suất kém chẳng hạn như ở
trong hoặc xung quanh các vườn quốc gia và các khu vực bảo tồn và những diện tích nằm dưới rừng
Tràm.
Trong số sáu tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Cà Mau đứng vị trí thứ hai năm 2006 trong việc mở
rộng diện tích rừng tràm sản xuất với 29.760 ha. Ở khu vực phía Bắc huyện Thới Bình, ở Biên Bạch
doanh nghiệp lớn vẫn chủ động sử dụng cây Tràm để sản xuất 3.800 tấn gỗ.
Ở Cà Mau, rừng ngập mặn được coi là khu vực bảo tồn trong phạm vi 1 km rộng quanh vành đai biển
và cấm dân cư cư trú. Ở bờ biển phía Nam và Đông Nam, vành đai rừng ngập mặn khá rộng và được
quản lý tốt với một vài khu vực ven biển bị xói mòn. Ở phía Tây, các vấn đề ven biển trầm trọng hơn
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nhiều và theo yêu cầu cần trồng mới khoảng 2.200 ha rừng ngập mặn trên khu vực rừng ngập mặn tồn
tại trước đây thông qua biện pháp tái sinh tự nhiên.
Dự kiến rừng ngập mặn sẽ bị chết nếu độ mặn ở mức quá cao (trên 28 g/l) và không có lũ lớn về.
Cơn bão Linda liên tục trở lại vào năm 1997 có thể sẽ phá hủy các cây lớn ở khu vực phía Nam, hiện
mới phục hồi từ sau sự kiện năm 1997.
Gỗ Đước vẫn được khai thác (hợp pháp và bền vững theo chính quyền địa phương) ở các khu vực
phía Nam và các khu vực ven biển của tỉnh. Tuy nhiên một báo cáo của Báo Vietnamnews ngày 02
tháng 09 năm 2011 đăng tải về nạn khai thác gỗ trái phép ở rừng ngập mặn để sản xuất than trong
Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đã trở nên tồi tệ hơn trong năm nay và các cơ quan bảo vệ rừng không
thể kiểm soát được tình hình. Cho đến nay các lực lượng bảo vệ rừng đã tìm thấy và phá hủy hơn 300
lò nung than trong năm nay. Mỗi lò có công suất 40 - 60 kg một ngày, có nghĩa là hàng trăm cây đã bị
chặt phá mỗi ngày để sản xuất than (Báo Vietnamnews ngày 2 Tháng 9 năm 2011).
Sản lượng củi khai thác từ rừng tự nhiên ở Cà Mau năm 2001 là 250.000 m3, trị giá 13.500 triệu đồng
(Báo cáo Độ và Bennett năm 2008). Tổng doanh thu từ củi đất rừng ngập mặn theo ước tính là 7.503
triệu đồng.

4.5 Công Nghiệp
Các ngành nghề của tỉnh Cà Mau chủ yếu là sơ chế tôm và sản xuất bột cá với một ngoại lệ là cụm
công nghiệp sản xuất khí-điện-đạm tại huyện U Minh. Ngoài ra còn có một loạt các ngành cung cấp
dịch vụ vừa và nhỏ vốn ít trong đó có một lĩnh vực ngành nghề đơn lẻ (không chính thức) duy nhất là
làm đá. Mặc dù trồng lúa là khu vực chiếm diện tích sử dụng đất lớn nhất ở tỉnh Kiên Giang và lớn
thứ hai ở tỉnh Cà Mau, xay xát gạo không còn là một ngành chủ đạo ở Cà Mau nữa vì rằng hơn 90%
hoạt động xay xát gạo đều diễn ra ở các tỉnh láng giềng. Ở tỉnh Cà Mau, sản xuất lúa gạo gần như
giảm xuống còn một nửa so với mức trước đây.
Có năm các khu công nghiệp chính thức đã được xây dựng hoặc đang quy hoạch xây dựng vào năm
2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhưng khác với khu công nghiệp tập trung sản xuất khí-điện-phân bón
ở huyện U Minh, cho đến nay bốn khu công nghiệp còn lại chỉ có 8 nhà máy, trong đó có hai nhà máy
sản xuất bột cá. Mặc dù chính sách khuyến khích khu công nghiệp chính thức rất mạnh mẽ nhưng việc
chuyển các nhà máy đến khu công nghiệp có vẻ ít hấp dẫn, các ngành nghề có lẽ không thiết tha với
việc được Sở Công thương quản lý và sự tăng trưởng của các khu công nghiệp dường như vẫn tiếp tục
chậm.

4.5.1 Chế biến hải sản
Chế biến thủy sản (đặc biệt là tôm) đã và đang là một ngành quan trọng của tỉnh Cà Mau kể từ khi bắt
đầu cải cách kinh tế của Việt Nam vào năm 1979. Cùng với hoạt động chế biến các loại hải sản
"khác" và chuyển đổi cá có giá trị thấp "cá thải" thành bột cá, ngành nuôi trồng thủy sản là ngành
nghề chính thức chủ đạo của tỉnh Cà Mau với khoảng 25.000 nhân công Ngành có kế hoạch đầy tham
vọng là mở rộng sản xuất và chế biến tôm trong tương lai, tuy nhiên ngành này dường như không phát
triển mở rộng nhiều so với giai đoạn 2007-2010. Viêc mở rộng sản xuất tôm phụ thuộc vào mối liên
kết giữa giảm sản xuất lúa gạo (vẫn đang chính thức bị thoái trào do chính sách đảm bảo an ninh
lương thực) cũng như tăng cường sản xuất tôm trên mỗi ha. Tăng cường sản lượng tôm vấp phải sự
ghi ngại về tính bền vững trong dài hạn - dựa trên kinh nghiệm trên thế giới trong 40 năm qua về tăng
cường sản lượng tôm ở nơi nhìn chung được xem là không bền vững. Nếu việc chế biến các loại “hải
sản khác" và sản xuất bột cá dựa vào lượng cá đánh bắt xa bờ thì thành đánh bắt cá là ngành có tầm
quan trọng lớn thứ hai ở tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên có vẻ rằng việc chế biến các loại hải sản “khác” và
sản xuất bột cá đang tiếp cận (hoặc có thể đã vượt) nền tảng sản lượng bền vững hiện tại.
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Hình 34 - Chế biến hải sản. Tác giả: Frank Pool.

Cà Mau là tỉnh có ngành chế biến thủy sản lớn nhất tại Việt Nam, chiếm khoảng 70% tổng sản lượng
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Nguyên liệu thủy sản (đặc biệt là tôm) được nhập từ các tỉnh khác
để tiến hành chế biến ở Cà Mau. Yêu cầu về vốn (6 – 35 triệu USD/nhà máy) đối với các nhà máy chế
biến tôm và bột cá dường như có vẻ cao nhưng thực sự lại là thấp so với các dòng doanh thu của các
nhà máy chế biến hải sản. Vốn đầu tư cho mỗi nhà máy nhìn chung chỉ tương đương với khoảng 1 - 2
tháng (tối đa là 2 năm) doanh thu. Ước tính 15 nhà máy chế biến thủy sản ở Cà Mau có tổng vốn đầu
tư là 100 – 300 triệu USD.

e
Hình 35 - Nhà máy chế biến hải sản. Tác giả: Frank Pool.

4.5.2 Ngành Công nghiệp đóng tàu
Có 1 nhà máy đóng tàu chính thức ở huyện Năm Căn hoạt động từ năm 2006– 2008. Trong khoảng
thời gian đó nhà máy này xây dựng khoảng 5 chiếc phà với công suất 400 – 500 tấn (phà/Sà lan chạy
trên kênh nội bộ), nhưng khi đến thăm nhà máy vào tháng 3 năm 2011 vẫn chưa có con tàu nào được
sản xuất. Nhà máy đóng tàu Năm Căn về nguyên tắc có thể đóng các con tàu có công suất 30.000 tấn.
Nhà máy vẫn có khoảng 25 cán bộ kỹ thuật và hành chính và sẽ tuyển thêm 100 - 150 người nữa khi
tiến hành đóng tàu, nhưng có lẽ sẽ phải tuyển các công nhân lành nghề từ các địa phương khác vì
xung quanh đó không có nhân lực nào có trình độ theo yêu cầu. Nhà máy có một số tài sản cố định.
Độ cao thiết kế của nhà máy là 1,7 - 1,8 m cao hơn so với mực nước biển trung bình, nhưng dường
như nhà máy đang bị chìm vì được xây dựng trên nền đất than bùn. Việt Nam có một số lượng quá
nhiều nhà máy đóng tàu tư nhân quy mô riêng lẻ và nhà máy bị cô lập ở Năm Căn có thể không thuộc
bất cứ cụm công nghiệp đóng tàu nào. Quyền sở hữu của nhà máy này đã được chuyển giao cho
Vinalines là đơn vị chủ yếu kinh doanh chứ không đóng tàu, vì vậy khả năng tồn tại dài hạn trong
tương lai thực tế của nhà máy này là không chắc chắn.
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Hình 36 - Nhà máy đóng tàu Năm Căn thuộc công ty Vinalines (trước đây là Tổng công ty Vinashin), hiện không còn đóng tàu nữa. Tác giả: Frank Pool.

Dường như có 2 – 3 nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển thuộc khu vực tư nhân ở thành phố Cà Mau.
Các nhà máy này dường như chỉ đóng và sửa chữa các tàu gỗ và tàu đánh cá cũng như phà (sà lan) với
công suất tối đa 500 tấn. Các nhà máy đóng tàu khác chưa được khảo sát tại hiện trường, nhưng có thể
hiểu rằng các nhà máy này hoạt động với tài sản cố định quy mô rất nhỏ.

4.5.3 Các Ngành nghề khác
Ngành nghề đơn lẻ lớn thứ 2 của tỉnh Cà Mau (mặc dù đây không phải ngành nghề chính thức cho
mục đích thống kê) là làm đá với khoảng 159 nhà máy làm đá trên địa bàn tỉnh sản xuất hơn 300.000
tấn đá mỗi năm, mặc dù số liệu sản xuất đá chính xác dao động khá lớn giữa các năm và có thể không
hoàn toàn tin cậy. Qua các chuyến khảo sát hiện trường của dự án, ước tính vốn đầu tư cho mỗi nhà
máy là 400.000 USD và thời gian vận hành của nhà máy là khoảng 20 năm, 75% trong tổng vốn đầu
tư dùng để mua máy làm lạnh và máy xử lý nước và phần giá trị vốn còn lại đầu tư vào các thiết bị
đơn giản có giá trị thấp như tháp làm mát, bể chứa làm nước đá và các tòa nhà kết cấu gọn nhẹ. Tổng
vốn đầu tư cho 159 nhà máy làm đá là 65 triệu USD.
In ấn là một ngành nghề lớn trong cấu trúc ngành nghề chính thức, nhưng có ít thông tin về cấu trúc
của ngành này. Có khả năng đây là một ngành công nghiệp quy mô nhỏ phân tán chủ yếu tại các trung
tâm đô thị.

Hình 37 - Nhà Máy làm nước đá tỉnh Cà Mau. Tác giả: Frank Pool.
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Ngành sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh Cà Mau chỉ dừng ở quy mô rất nhỏ vì không có nguồn khai
thác vật liệu xây dựng sẵn có ở địa phương.
Trên địa bàn tỉnh có 1 nhà máy chế biến đường cỡ vừa và nhỏ với công suất 900 tấn mía đường mỗi
ngày được xây dựng từ năm 1997. Không có số liệu cụ thể về nhà máy này và khảo sát tại hiện trường
cũng chưa được tiến hành tại nhà máy này. Dự kiến nhà máy có 1 tuabin hơi nước công suất 2 mã lực
vận hành ở nhiệt độ đầu vào thấp khoảng 3500oC để đáp ứng nhu cầu điện nội bộ cho nhà máy và tua
bin này không hòa vào lưới điện nào. Nếu nhà máy hoạt động hiệu quả và hết công suất, có lẽ sẽ có
tiềm năng tăng sản lượng điện gấp đôi với một hồi hơi nhiệt độ cao mới và tua-bin hơi nước cũng sử
dụng bã mía thải và tiên lượng xuất khẩu khoảng 2 MW/6 tháng/năm với biểu giá cạnh tranh. Tuy
nhiên, nhà máy hiện nay dường như chỉ hoạt động khoảng 40% công suất trước đây (xem Bảng B.7),
vì vậy không có vẻ rằng nhà máy có thể tồn tại trong tương lai nếu như không có các nguồn trợ cấp
hiện tại hoặc các biện pháp chính sách hỗ trợ hiện có khác.
Cà Mau có nhiều ngành nghề dịch vụ chính khác chẳng hạn như sản xuất đồ nội thất, đũa ăn, làm bún,
làm bánh mì nhưng hầu hết là ở quy mô nhỏ và tài sản cố định thấp (chủ yếu là trong nhà), với hầu hết
vốn tài sản là máy móc đã cũ có thể dễ di động hoặc di chuyển.

4.5.4 Du lịch
Tỉnh Cà Mau có một số điểm thu hút khách du lịch quan trọng bao gồm: Vườn quốc gia Mũi Cà Mau,
rừng U Minh, Khu đa dạng sinh học Lâm Ngư Trường 184, Vườn Chim Tư Na huyện Năm Căn, Sân
chim Ngọc Hiển, Sân chim Cà Mau nằm trong Công viên Văn hóa Cà Mau, Đảo Hòn Khoai, đảo Hòn
Đá Bạc và bãi biển Khai Long.
Du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn kém phát triển. Một trong những lý do chính là do cơ sở hạ tầng yếu
kém và thiếu chiến lược phát triển du lịch rõ ràng. Năm 2000, Cà Mau đã tiếp đón 4.000 du khách
nước ngoài và 96.000 du khách nội địa. Năm 2010, lượng khách tăng lên đến 6.460 khách nước ngoài
và 218.540 khách nội địa. Tăng trưởng trung bình hàng năm về lượng khách du lịch trong giai đoạn
năm 2000 - 2010 là 16%.
Việt Nam có kế hoạch thúc đẩy du lịch với việc mở rộng Quốc lộ 1 về khu vực phiá Nam. Tuyến
đường hiện đang được xây dựng với mục đích bổ sung nhu cầu năng lượng mới và thúc đẩy các ngành
dịch vụ dọc theo tuyến đường Quốc lộ 1 và các khu định cư mới. Tuy nhiên, con đường mới sẽ đi qua
một vườn quốc gia và vùng đầm lầy ngập mặn, vì vậy dự kiến đường dây tải điện mới sẽ áp dụng
công nghệ hiện đại nhất ở cấp tỉnh.

4.6 Năng lượng
4.6.1 Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau
Hiện tại dự án đơn lẻ lớn nhất ngành năng lượng trên địa bàn tỉnh Cà Mau là Dự án khí - điện - đạm
Cà Mau của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PVN). Dự án bao gồm đường ống dẫn khí dài 325 km
đưa khí từ mỏ PM3-CAA thuộc vùng biển ngoài khơi chung Malaysia - Việt Nam (đường ống được
lắp đặt xong năm 2007, trị giá 300 triệu đô có tuổi thọ theo thiết kế là 30 năm) vào xã An Khánh tỉnh
U Minh và dẫn xa thêm 9km về phía Tây Bắc tới thành phố Cà Mau nơi đặt Cụm khí - điện - đạm.
Cụm khí - điện - đạm bao gồm: một trung tâm phân phối khí; hai tua bin khí chu trình hỗn hợp thông
thường công suất 750 MW (CCGT), các nhà máy điện (một hoàn thành trong năm 2007 và một trong
năm 2008 với chi phí tổng vốn đầu tư 860 triệu đô, tuổi thọ theo thiết kế 20 - 25 năm; và một nhà máy
phân đạm (hoàn thành vào năm 2012 với chi phí 600-900 triệu đô). Tổ hợp khí-điện-đạm Cà Mau
nằm ở vị trí hợp lưu của các sông Ông Đốc, sông Cái Tàu và sông Trẹm, bị ảnh hưởng bởi thủy triều
biển phía Tây Nam với một biên độ thủy triều tối đa 60cm, và khu vực xung quanh thường bị ngập lụt
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trong mùa mưa kéo dài 2 - 3 tháng với độ sâu ngập nói chung là 30 - 50 cm (CM2 DEIA). Tổng vốn
đầu tư là 1.760 - 2.060 triệu đô la.
Đường ống dẫn khí PP3 hiện tại có đường kính 18” và chạy từ vùng biển Malaysia / Việt Nam do Xí
nghiệp liên doanh Dầu khí Việt – Xô (Vietsovpetro) xây dựng. Dòng khí hóa lỏng tự nhiên ngưng tụ
(NGL) được hút ra từ thềm lục địa ngoài khơi và được xuất khẩu bằng tàu thủy. Khí có áp lực theo
quy định và được lắp đặt một số thiết bị làm nóng để tránh bất kỳ sự cố ngưng tụ sau khi giảm áp lực
tại các trung tâm phân phối khí là một phần thuộc Cụm khí - điện - đạm Cà Mau. Khí LPG (gần 10%)
và khí CO2 (8%) không được tách từ dòng khí cung cấp cho hai nhà máy điện Cà Mau 750MW
CCGT. Trong đường ống dẫn khí và nhà máy xử lý khí không có thất thoát hồi năng. Tổng mức đầu
tư cho đường ống dẫn khí ban đầu dự kiến là 230 triệu đô la, năm 2005 ước tính khoảng 308 triệu đô
la, và mức chi phí cho hoàn thành đường ống là 214 triệu USD vào tháng 4 năm 2007.
Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 bao gồm hai tổ máy CCGT 750 MW tách rời được thiết kế để chạy bằng
khí tự nhiên và dầu diesel. Nhà máy điện Cà Mau 1 được phê duyệt vào tháng 10 năm 2001. Nghiên
cứu khả thi (FS) được hoàn thành vào năm 2005, phần xây dựng bắt đầu vào năm 2006 cho Cà Mau 1
và năm 2007 cho Cà Mau 2. Hai nhà máy được hoàn thành trong năm 2007 và 2008 với sản lượng
tinh 720MW mỗi nhà máy với 25 năm tuổi thọ theo thiết kế, tổng vốn đầu tư cho hai nhà máy điện là
860 triệu USD. Công ty Siemen cung cấp hai tuabin khí V94.3A thế hệ F và tuabin hơi nước cho mỗi
nhà máy. Tập đoàn Dusan cung cấp lò thu hồi nhiệt và Westinghouse cung cấp các trạm biến áp và
máy biến áp. Hai tua bin khí và tuabin hơi nước tại mỗi trạm đóng góp 250MW vào sản lượng của
trạm.
Có 33.000 tấn nhiên liệu diesel được lưu trữ tại chỗ cho phép các nhà máy vận hành trong 23 ngày
trong trường hợp mất nguồn cung cấp khí. Hai nhà máy điện được thiết kế để chạy ở mức 90-99%
công suất tạo ra 9 tỷ kWh mỗi năm cho lưới điện quốc gia như các nhà máy trạm tải cơ sở, cấp lên
lưới điện quốc gia thông qua đường dây truyền tải điện cao áp 220kV và 500kV. Sản lượng đánh giá
của nhà máy ở nhiệt độ không khí tối đa 32-33 °C. Ghi nhận tại trạm khí tượng Cà Mau cho nhiệt độ
trung bình hàng năm tại địa phương từ năm 1980 - 2004 là 27,2 °C, với nhiệt độ cao nhất ghi nhận
được là 37,8 °C, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được là 16,2 °C (CM2 DEIA). Khi nhiệt độ cao hơn
nhiệt độ không khí đánh giá 5 °C, DEIA cho rằng phải bơm nhiều nước hơn vào các tháp nước làm
mát cưỡng bức và như vậy sẽ không cần phải cắt giảm sản lượng của nhà máy điện. Nước làm mát
cho cả hai nhà máy điện (Cà Mau 1 và Cà Mau 2) được cung cấp từ sông Cái Tàu gần đó thông qua
một kênh dẫn nước dài 200m. Vào mùa khô, 90% nước làm mát nhà máy điện là nước biển (32.000
ppm muối) và 98% là nước ngọt trong mùa mưa (500ppm muối so với nước biển tại 35.000 ppm).
Dòng chảy của sông Cái Tàu bị ảnh hưởng bởi hoạt động của các cửa cống tại Tắc Thủ.
Mặt bằng nhà máy điện dường như cao hơn mực nước từ 1,57m đến 2,84m (xem hình dưới đây)
nhưng điều này không thể được kiểm tra qua các số liệu của FS (Nghiên cứu khả thi) vì không có bản
sao của FS tại hiện trường. DEIA tháng sáu năm 2006 cho 2 nhà máy điện (CM2 DEIA) cho biết công
trường xây dựng được chuẩn bị và san lấp đến +1,97 m (ranh giới) và +2,84 m (tại Trung tâm) bằng
vải địa kỹ thuật / bơm chân không và vải địa kỹ thuật / đầm nhưng cũng không rõ các kỹ thuật này có
được thực hiện chính xác như vậy không Không rõ trong trường hợp nước biển dâng (SLR) hoặc các
hiệu ứng biến đổi khí hậu khác có được xem xét trong thiết kế nhà máy, nhưng không có đề cập nào
về thiết kế cho các hiệu ứng biến đổi khí hậu trong DEIA tháng sáu năm 2006 cho nhà máy điện Cà
Mau 2 do đó có khả năng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu không thực sự được tính đến.
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Hình 38 - Trạm điện Cà Mau. Tác giả: Frank Pool.

Hiện tại Tồng công ty Dầu khí Việt Nam đang xây dựng dự án phân bón (phân đạm) lớn Cà Mau để
hoàn thành vào năm 2012 tại xã An Khánh huyện U Minh. Dự án được xây dựng bên cạnh các nhà
máy điện Cà Mau 1 và 2, và là một phần của Cụm khí-điện-đạm Cà Mau, với 30 năm tuổi thọ theo
thiết kế, sản xuất 800.000 tấn urê / năm (tương đương với 40% sử dụng urê của Việt Nam), và sẽ tăng
gấp đôi công suất sản xuất urê hàng năm của Petro Việt Nam. Nhà máy sử dụng công nghệ tương tự
như công nhệ của nhà máy phân bón Vũng Tàu ở phía Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh tại Việt
Nam, và sử dụng một nhà máy công nghệ amoniac Đan Mạch, nhà máy urê công nghệ Ý, nhà máy
phân đạm dạng hạt công nghệ Nhật Bản, các tiện ích từ các quốc gia khác nhau, và đang được xây
dựng bởi một công ty xây dựng của Trung Quốc theo phương thức chìa khóa trao tay EPC. Nhà máy
sẽ sử dụng nguồn cung cấp điện 17MW từ nhà máy điện Cà Mau 2 liền kề điện, cũng như được kết
nối với lưới điện, và nó cũng sẽ có một máy phát điện dự phòng 2MW chạy bằng diesel. Urê hạt sẽ
được bán ở đồng bằng sông Cửu Long, Thái Lan, Việt Nam và Cam-pu-chia. Urê hạt sẽ được xuất
khẩu bằng tàu thủy xuất phát từ bến sâu 4 m liền kề Cụm khí-điện-đạm. Nghiên cứu khả thi Nhà máy
phân bón được hoàn thành vào năm 2006. Vì nơi đây chưa bao giờ bị ngập và không bị bất kỳ tác
động nào của cơn bão Linda năm 1997, có thể kết luận rằng không cần phải xem xét bất kỳ tác động
lũ lụt đặc biệt hoặc bất kỳ xem xét bảo vệ cho khu vực nhà máy. Đơn vị quản lý của nhà máy rõ rang
xem biến đổi khí hậu là một vấn đề môi trường, cùng với quản lý chất thải và cung cấp nước cho tháp
làm mát. Khu vực này cao 2.38m so với mực nước theo như quy hoạch hiện trường được dán trên
tường tại văn phòng của nhà thầu EPC khu vực dự án.
Việc cung cấp khí của mỏ khí PM3 cho Cụm khí-điện-đạm Cà Mau dự kiến sẽ bắt đầu làm cạn kiệt
đáng kể từ năm 2023 và tới năm 2033 sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Từ năm 2023, Cụm khí-điện-đạm Cà
Mau sẽ cần sử dụng khí từ mỏ khí mới ở Lô B ngoài khơi của Việt Nam (nhưng mỏ này cũng được dự
báo sẽ hoàn toàn cạn kiệt từ năm 2033), khí từ các mỏ mới chưa được phát triển, hoặc nhập khẩu khí
thiên nhiên hóa lỏng LNG. Vì vậy, thực tế cho rằng Cụm khí-điện-đạm Cà Mau sẽ có giá trị tối thiểu
còn lại từ khoảng năm 2030 trở đi. Không tìm thấy bằng chứng cho thấy trong phần qui hoạch của bất
cứa phần nào của Cụm khí - điện - đạm Cà Mau đề cập đến biến đổi khí hậu có liên quan tăng mực
nước biển / nước, tăng nhiệt độ nước làm mát, tăng nhiệt độ môi trường xung quanh, hoặc độ mặn
tăng lên. Trong ba chuyến khảo sát thị trường riêng rẽ, các bản sao của các Nghiên cứu khả thi đã
được yêu cầu cung cấp nhưng không có bản sao nào tại khu vực cụm cũng như không biết phải tìm
bản sao nghiên cứu khả thi ở đâu.
Hai nhà máy điện Cà Mau hiện tại được báo cáo là ở độ cao 1,57 – 3,2m so với mực nước và nhà máy
phân bón hiện đang được xây dựng ở độ cao 2,32m so với mực nước. Nhà máy phân phối khí hiện tại
và nhà máy chế biến khí mới đề xuất dường như không có nguy cơ ngập lụt ngay vì thủy triều và /
hoặc ngập lụt trong mùa mưa. Cả hai bộ phận hiện tại và mới của Cụm khí-điện-đạm có thể được bảo
vệ tương đối dễ dàng và chi phí-hiệu quả chống lại mực nước biển dâng, lũ lụt từ khả năng tăng của
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các diễn biến thời tiết khắc nghiệt nhờ hệ thống đê điều chi phí hiệu quả và kỹ thuật đơn giản và máy
bơm theo yêu cầu.
Một số ăn mòn nhỏ đã được chú ý tại một số đường ống khí đốt trung tâm phân phối khí hiện tại. Tại
nhà máy điện Cà Mau số 1 có ăn mòn đáng kể thấy rõ trong các đinh ốc nhỏ, bu lông, và các khung,
đồng thời ăn mòn có thể thấy rõ trong kết cấu bê tông tháp làm mát. Bất kỳ thay đổi của độ mặn vào
mùa khô sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề ăn mòn hiện nay. Vấn đề ăn mòn sớm tại Cụm khí - điện đạm Cà Mau dường như là một vấn đề được chú ý hơn bất cứ giảm nhẹ nào trong hiệu suất nhiệt đang
rất cao của hai nhà máy điện, điều mà sẽ được đẩy nhanh bởi nhiệt độ gia tăng.
Đối với Cụm khí-điện-đạm Cà Mau ở cả mức độ tổng thể và các hợp phần riêng biệt, thay đổi khí hậu
được nhận định là một vấn đề môi trường và phải được xử lý bởi nhóm môi trường mà không phải là
một vấn đề đầu tư chiến lược kinh doanh. Không có thông tin được thu thập từ các nhân viên quản lý
môi trường có liên quan vì với độ cao của khu vực cụm thì không cần phải quan tâm đến thực hiện
biện pháp bảo vệ khu vực chống lại bất kỳ sự gia tăng mực nước nào hoặc các hiệu ứng biến đổi khí
hậu khác. Trong dự án phục hồi nhà máy điện 5 năm cũng không thấy xem xét các tác động của biến
đổi khí hậu.

4.6.2 Hệ thống phân phối và truyền dẫn điện
Cà Mau có một hệ thống phân phối điện áp trung (4,122.5 km đường dây 22/12.7kV, trong đó 2865
km là một pha 12.7kV) và điện áp thấp (5.317 km đường dây 380/220 V trong đó 5204km là một pha
220V) mở rộng. Hệ thống cột điện phân phối chủ yếu đã cũ từ năm 1997 và đã có 12 - 15 năm tuổi
thọ theo thiết kế(muối /nước ngọt). Các tháp / cột điện và trạm biến thế truyền tải điện cao thế 110kV
và một số cũ 35kV cao tháp / cột điện và máy biến áp nên có tuổi thọ kinh tế 30 năm. Tổng số vốn
đầu tư cho hệ thống phân phối 34 triệu đô la.
Nói chung đối với các tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống phân phối điện đáng tin cậy về mặt kỹ thuật; rõ
rang chỉ có 24 vụ mất điện trên thời gian 10 phút vào năm 2010 trên đường dây trung thế 22/12.7kV
tại tỉnh Cà Mau. Công ty phân phối EVN (Công ty Điện lực Việt Nam sở hữu của nhà nước) tỉnh Cà
Mau dự kiến sẽ chỉ mất 2 - 5% của điện áp cực thấp / trung bình trong thảm họa thời tiết là cơn bão
lớn Linda năm 1997, nhưng đó có thể là một đánh giá thấp và có thể được đánh giá thêm trong
nghiên cứu tiếp theo cho hỗ trợ kỹ thuật của ADB. Một chương trình thay thế hệ thống phân phối điện
áp thấp / trung bình đã được lên kế hoạch khi kết thúc tuổi thọ theo thiết kế. Vì vậy, trường hợp tác
động xấu nhất (về mặt chi phí) của xâm nhập nước mặn tăng lên sẽ được cải thiện tốc độ cột điện thay
thế nhờ chương trình thay thế tương ứng cột điện / dây / cách điện từ (thiết kế) 15 năm xuống đến 12
năm. Giá thành lắp đặt cột điện áp thấp / trung bình là 100 – 150 USD mỗi cột. Tổng số cột điện trên
địa bàn tỉnh Cà Mau là khoảng 100.000, và khoảng 30% cột nằm trong các khu vực bị ảnh hưởng
nước muối.
Trong năm 2010, có khoảng 100 giờ/năm của mùa khô bị cắt điện luân phiên từ dự trữ không đủ nước
trong hệ thống tích hợp phát truyền tải phân phối điện EVN Việt Nam. Do đó, nhiều ngành công
nghiệp phải dự phòng máy phát điện diesel.
Công ty Lưới điện miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của EVN quản lý lưới điện cao
thế xương sống quốc gia 220kV và 500kV và lưới điện liên tỉnh 110 kV liên tỉnh.
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Bản đồ hệ thống điện Cà Mau

Hình 39 - Mạng lưới điện Cà Mau.

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
ở Đồng bằng sông Cửu Long – Phần A

Hình 40 - Ví dụ Cột điện Điện Áp Trung bình 3 pha 22kV (có tay đòn ngang) và Cột điện Điện Áp thấp 1
pha 220kV (không có tay đòn ngang) ở một Cột điện Đô thị cấp Huyện tiêu biểu. Tác giả: Frank Pool.

Các kế hoạch điện khí hóa tỉnh Cà Mau được mở rộng tới thêm 15.000 hộ gia đình vào năm 2015 để
cung cấp 99% lượng điện khí hóa, có lẽ gần đến giới hạn điện khí hóa thực tế cuối cùng trên địa bàn
tỉnh Cà Mau. Chi phí ước tính vốn 8 triệu đô la.
Những kế hoạch lớn cho xây dựng một đường ống dẫn khí mới dài 400km (246km ngoài khơi và
152km trên bờ) dẫn khí từ mỏ khí ngoài khơi Lô B mới, một nhà máy chế biến khí mới, các đường
ống xuất khẩu khí ngưng tụ và LPG mới vào bờ và tới sàn tải của tàu ngoài khơi và một đường ống
dẫn khí mới tới Cần Thơ - đặc biệt cho cụm nhà máy điện Ô Môn với 5 tổ máy công suất 750MW
(Tuabin khí chu trình kết hợp) đã được phê duyệt. Đường ống dẫn khí mới đường kính 28" Lô B – Ô
Môn sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên từ mỏ khí 100% của Việt Nam do Petro Việt Nam sở hữu 51%
(ngoài ra do Chevron, Công ty Mitsui Oil Exploration Nhật Bản và Công ty Sản xuất và Thăm dò
PTT của Thái Lan sở hữu) đến Cà Mau. Một bước phát triển mới đã được lên kế hoạch bao gồm một
nhà máy LPG và phân tách ngưng tụ mới và các đường ống xuất khẩu LPG đường kính 6” ngưng tụ
và 8” riêng rẽ bố trí cách đường ống PP3 hiện tại 3m đến bờ, các đường ống này chạy dài 29 km đến
Mũi Tràm, nơi sẽ có các bể trữ trên bờ và sau đó kéo chạy thêm 19,8 km thông qua các đường ống
đường kính 12” tới bến đậu cho tàu 35.000 tấn để xuất khẩu. Một số khí tự nhiên mới sẽ cần cho hoạt
động của nhà máy chế biến phân bón (urê) Cà Mau hiện đang được xây dựng và rõ ràng sẽ thiếu khí
để hoạt động hết sản lượng nếu không có đường ống dẫn khí mới. Khí từ các đường ống dẫn mới cũng
sẽ cần cho hai trạm điện Cà Mau 750 MW vì cung cấp khí đốt hiện nay cho các trạm này dự kiến chỉ
đủ đến khoảng năm 2023. Việc xây dựng đường ống Ô Môn mới 28” và cơ sở hạ tầng đi kèm dự kiến
sẽ mất 36 tháng. Đường ống dẫn khí mới gần như chắc chắn tiến hành theo dự kiến vì cần thiết phải
cung cấp khí đốt cần thiết để chạy các nhà máy phân bón chạy hết sản lượng, và vì không đủ khí từ
đường ống dẫn PP3 hiện tại cho hai trạm điện Cà Mau và nhà máy phân bón chạy hết sản lượng.
Đã có kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn mới trên một tuyến đường mới từ các khu vực nhà máy
chế biến khí Cà Mau, qua các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang và Bạc Liêu tới Ô Môn, gần thành phố Cần
Thơ, công suất 18,3 triệu m3/ngày (6,4 tỷ m3/năm) - để cung cấp cho 5 nhà máy điện 750 MW CCGT
mới trong tỉnh Cần Thơ. Dự án đã được Chính phủ phê duyệt, tuy nhiên các nghiên cứu khả thi (FS)
chưa hoàn thành và nhà thầu EPC chưa được chọn. Thời gian xây dựng dự kiến là 36 tháng. Phát triển
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mới liên quan đến các đường ống mới cùng với đường ống dẫn khí PP3 hiện tại từ bờ biển tới khu vực
phân phối khí Cà Mau, và một nhà máy chế biến khí mới sẽ được xây dựng bên cạnh các đường ống
của Cụm khí-điện-đạm Cà Mau. Giá trị tài sản của các đường ống dẫn khí mới và nhà máy chế biến
khí 1,5 tỷ đô la.

4.6.3 Các nguồn năng lượng khác
Khí hóa lỏng (LPG) được sử dụng để nấu nướng, nhưng một số người dân nông thôn nghèo không có
khả năng mua LPG mà phải sử dụng củi gỗ và / hoặc than (từ rừng ngập mặn và các từ loài cây khác)
để thay thế.
Khoảng 0,5 - 0,7% hộ gia đình trong khu vực có điện là những hộ quá nghèo không thể sử dụng hệ
thống phân phối điện chạy qua nhà họ và họ sử dụng đèn dầu hỏa thay thế. Những hộ gia đình được
cho là không cân xứng bao gồm các dân tộc thiểu số.
Khoảng 100 bể khí sinh học xử lý chất thải động vật được cho là đang sử dụng, và chắc chắn không
nhiều hơn với một tỉnh như Cà Mau không có những hộ chăn nuôi lớn có các cơ sở chăn nuôi tập
trung. Ít nhất có hai nhà máy sản xuất than đang hoạt động ở huyện Ngọc Hiển, sử dụng rừng ngập
mặn làm nguyên liệu đầu vào, nhưng không biết quy mô và sản lượng của những nhà máy này.
Có một số hộ sử dụng trấu rời số lượng lớn và các khối trấu để sấy bột cá và nấu ăn cho gia đình, một
ít than đá và dầu nhiên liệu được sử dụng trong ngành công nghiệp chế biến nuôi trồng thủy sản. Nói
chung, sử dụng nhiên liệu cho quá trình nhiệt trong tỉnh Cà Mau ở dạng nhỏ. Một số sử dụng gỗ rừng
ngập mặn và than đá (chủ yếu là tự nhiên) để sấy tôm và làm khô cá ngoài khơi, phổ biến rộng rãi ở
hộ gia đình nông thôn kinh doanh nhỏ, nhưng vì đây là một ngành công nghiệp không chính thống
nên không có số liệu thống kê chính thức.
Trong kế hoạch phát triển của tỉnh sẽ được phát triển ở ba vùng trồng lúa phía bắc của tỉnh có kể đến
hai nhà máy điện 10 MW nối với điện lưới sử dụng trấu / rơm. Mỗi nhà máy điện sử dụng trấu / rơm
điện sẽ có diện tích 3-5 ha sẽ do những nhà phát triển tư nhân thực hiện cho năm 2015. Tới thời điểm
này, chưa có điều tra chi tiết hoặc công việc thiết kế đã. Với việc gạo được xay xát ngoài tỉnh Cà Mau
và sản xuất lúa gạo giảm 40% từ mức đỉnh, có vẻ nhiều khả năng là các nhà máy điện trấu sẽ được
xây dựng ở các tỉnh lân cận gần các nhà máy xay xát lúa hiện có ở các tỉnh khác. Tại ước tính 1.500
đô la/MW, giá trị tài sản cho nhà máy điện đốt trấu 20MW 30 triệu đô la.

Hình 41 - a) Phân loại tôm tự nhiên khô ở hộ gia đình và b) Trấu cho sử dụng nhiệt của nhà máy bột cá.
Tác giả: Frank Pool.

4.7 Hệ thống giao thông
Hàng trăm năm nay, vận chuyển hàng hóa và người trong tỉnh Cà Mau (và những tỉnh khác của đồng
bằng sông Cửu Long) chủ yếu thông qua hệ thống sông và kênh rạch nội địa. Kênh và các đường thủy
khác của bán đảo được trình bày ở Hình 42. Các khu định cư và nhà ở thường nằm dọc theo bờ cao
của các kênh đào để thông tin liên lạc, phát triển, hoặc kiểm soát nước. Thương mại được quản lý và
phát triển thông qua sử dụng hàng ngàn km đường thủy liên kết trong tỉnh với nhau và với các thị
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trường trong tỉnh và quốc tế. Thậm chí hiện nay, hành khách sử dụng tàu cánh ngầm hay thuyền chậm
(từ 3-5 giờ) giữa Cà Mau và thành phố Rạch Giá sẽ nhanh hơn (cùng một mức giá) là đi bằng xe buýt
(6 - 7 giờ). Với ít nhất 4 chuyến đi cách nhau mỗi
ngày, các tàu thuyền chậm hơn cũng cho phép
việc vận chuyển xe máy, do đó hao mòn đáng kể
sẽ phải có nếu sử dụng các đường bộ. Mạng lưới
kết hợp đường bộ và đường thủy hiện tại của tỉnh
Cà Mau được trình bày ở Hình 44.
Liên kết giữa các hoạt động kinh tế, giao thông
và các khu định cư trọng điểm được thể hiện
trong hình 43. Đường thủy là phương tiện giao
thông chủ chốt để vận chuyển hàng hóa cồng
kềnh tới các trung tâm chế biến, vì:
•

•

Có thể vận tải tải trọng lớn hơn (đường bộ
vận chuyển hiệu quả hạn chế đến 18 tấn
trường hợp giả định các cầu cũng có tải
trọng này: phạm vi rộng các loại sà lan có
chuyên chở từ 20 - 100 tấn)
Hình 42 - Những đường thủy nội địa chính ở tỉnh
Cà
Mau (Nội địa Việt Nam). Nguồn: Ian Hamilton.
Rẻ hơn (lên đến 60% theo các trao đổi với
các DOT),

•

Có thể tiếp cận vùng sâu vùng xa trong khi
hệ thống đường bộ tiếp cận hạn chế (đường
loại I hoặc II); và vẫn có những xe phà qua
sông lớn, ngay cả trên những đường quốc
gia

•

Tiện lợi: cho phép hàng hoá được vận
chuyển đến cửa với những phiền toái ít nhất
(trong số 69.000 tàu thuyền được DOT xác
định thì vào cuối năm 2010 chỉ có 25.000
tàu đã đăng ký) và tránh các trạm kiểm soát
trên các tuyến đường để duy trì nó, chi phí
chỉ khoảng 20% chi phí bảo trì đường bộ
điển hình. Có thể chở được tải trọng lớn
(20-200 tấn so với 18 tấn nếu vận chuyển
bằng đường bộ)

Hình 43: Kết nối các hoạt động kinh tế, giao thông
và các khu dân cư chính. Nguồn: Ian Hamilton
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Bản đồ mạng lưới giao thông Cà Mau

Hình 43–Mạng lưới GTVT tỉnh Cà Mau

Hệ thống đường thủy trong đất liền vận chuyển tới trên 80% tính theo tấn và tấn/km của tổng lượng
hàng hóa tại Cà Mau (World Bank, 2007). Tỷ lệ hàng hóa vận chuyển bằng 2 phương tiện giao thông
thể hiện trong bảng 27.
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Bảng 27 - Phân tách hình thứcc chính để vận chuyển các sản phẩm tại khu vực ĐBSCL
BSCL (2007).

Loại

Đường bộ

Đường th
thủy

Gạo

7%

93%

Đường

18%

82%

Sản phẩm cá

63%

37%

Phân bón

1%

99%

Xi măng

3%

97%

Vật liệu xây dựng

1%

99%

Than

14%

86%

Dầu tinh luyện

4%

96%

Gỗ

22%

78%

Thép

36%

64%

Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2007).

Hình 44–Đường giao thông và kênh rạch điển hình tại tỉnh Cà Mau. Nguồn: Ian Hamilton

Thị trấn Sông Đốc là cảng
ng cá chính ccủa tỉnh, ghi nhận sản lượng cá nhiều hơn tất cảả các huyện
huy khác
trong tỉnh cộng lại (72.000 tấnn trong năm
n
2009) (Trần Thị Phụng Hà,
à, 2010). Tuy nhiên, thời điểm
hiện tại chỉ có một tỷ lệ nhỏ đánh bắt
b thực sự tiêu thụ tại chỗ. Rõ ràng, một số lượng llớn các tàu
thuyền đánh cá thường phục vụ tàu mẹ ngoài khơi, sau đó chuyển phần lớn cá đánh bắt
ắt được tới thành
phố Hồ Chí Minh hoặc Cần Thơ là nh
những trung tâm chính chế biến cá ở ĐBSCL. Mặc
ặc dù một số cá
được chuyên chở ngược về thành phố Cà Mau, hệ thống đường bộ cầu địa phương đủ để tải các xe
chuyển hàng hạng nặng.
ng. Quan sát các ch
chợ ở thị trấn Sông Đốc cho thấy sự đa dạng của
ủa các loài cá bán
tại địa phương còn hạn chế.
Tương tự đối với việc vận chuyển
ển các sản
s phẩm thủy sản từ phía Nam của huyện đến thành phố Cà
Mau. Một phà nhỏ qua sông Bảy
ảy Háp phía nam của
c thành phố Cà Mau giúp giảii quyế
quyết hạn chế vận
chuyển hàng hoá bằng đường bộ.
ộ. Sả
Sản xuất đồ tươi là chủ yếu được vận chuyển bằng kênh phía bắc tới
thành phố Cà Mau. Một trong những
ững bắt buộc trong qui trình sản xuất là phảii giao hang trong vòng 8
giờ để đảm bảo là thực phẩm tươi để chế biến. Thông tin từ Bộ xây dựng cho thấy rằ
rằng hàng được
giao trong vòng 2 giờ qua kênh rạch.
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Hình 45–Đường giao thông chính vào Sông Đốc và phà trên sông Bảy Háp. Tác giả: Ian Hamilton.

Tiếp cận từ phía Bắc bị hạn chế bới tiêu chuẩn
đường và cầu giao thông hiện tại (phần xe chạy
3.5 m). Một cầu tại xã Tân Lộc có trọng tải 6 tấn
(gỗ và sắt) với một làn đường. Mỗi làn đường của
cầu sắt tại khu vực lân cận có trọng tải không quá
8 tấn.

Hình 46 – Cầu Tân Lộc. Tác giả: Ian Hamilton

4.7.1 Đường bộ
Rõ ràng là với chiều dài giới hạn (392 km) của con đường chiến lược (quốc gia/tỉnh) trong phạm vi
tỉnh thấy rằng trong quá khứ đã có rất ít tập trung cho việc xây dựng đường bộ và rằng hệ thống
đường bộ hiện tại không được xây dựng theo các tiêu chuẩn cao cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh. Tình
trạng này đã tiếp tục củng cố sự thống trị của đường thủy, đặc biệt là cho việc vận chuyển hàng hoá.
Để vận chuyển người và vận chuyển một lượng tương đối nhỏ hàng hóa thì xe gắn máy là phương tiện
hiệu quả thiết thực và tiết kiệm chi phí nhất vì các cây cầu quá hẹp đối với loại xe lớn hơn.
Vị trí hiện tại của các đường quốc lộ và tỉnh lộ được thể hiện trong chương tiếp theo, cùng những
thông tin cụ thể vầ quy hoạch nâng cấp những con đường hiện tại cũng như xây dựng những tuyến
đường chiến lược mới.

4.7.2 Sân bay
Có sân bay nội địa tại Cà Mau, với độ cao 2 m cao hơn so với mực nước biển và có hệ thống thoát
nước tốt với mạng lưới kênh rạch bao quanh. Hiện tại mỗi ngày có hai chuyến bay dài một tiếng bay
đến và đi từ thành phố Hồ Chí Minh của Vietnam Airlines. Có một sân bay quân sự nhỏ ở huyện Năm
Căn.

4.8 Định cư đô thị
Trong 9 huyện tại tỉnh, thành phố Cà Mau có một mức cao về tỷ lệ cung cấp các dịch vụ trình độ cao
và là một nam châm thu hút đầu tư và cư trú so với các trung tâm khác như thể hiện trong Bảng 2.1.
Trong 5 xếp hạng chính thức tiêu chuẩn của đô thị trung tâm (xem bảng 29), thành phố Cà Mau là nơi
duy nhất được xếp hạng 5 như thể hiện trong Bảng 28.
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Bảng 28: Dân số đô thị hiện tại (2008).

TT.

Trung tâm

Dân số đô thị

1
2
3
4 – 15

Thành phố Cà Mau
Thị trấn Năm Căn
Thị trấn Sông Đốc
Các trung tâm khác

145.118
19.054
32.050
< 15.000

Diệntích
(km2)
70,74
27,08
33,49

Mật độ
(pp/km2)
2.051
704
957

Xếp hạng
III
V
V
V

Nguồn: Báo cáo phát triển địa phương 2008.

Thành phố Cà Mau là trung tâm hành chính và thương mại: thành phố cũng là địa phương chính chế
biến sản phẩm từ các ngành nghề chính của khu vực. Thành phố nằm trong lục địa nhưng được giao
lưu tốt trong khu vực nhờ tiếp cận cả đường thủy và đường bộ (Quốc lộ 1 nối từ phía đông sang Cần
Thơ).
Thị trấn Năm Căn, cảng phía nam, đã được chọn là một trong 15 khu kinh tế ven biển xác định trong
cả nước. Thị trấn là một trung tâm trung chuyển quan trọng cho sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản ở khu
vực phía Nam của tỉnh.
Thị trấn Năm Căn, cảng phía nam, đã được chọn là một trong 15 khu kinh tế ven biển xác định trong
cả trung tâm hành chính của huyện (Thị trấn Trần Văn Thời). Thị trấn là cơ sở cho các tàu thuyền
đánh cá nhỏ (<2.000 tấn).
Bảng 28 - Hệ thống phân cấp ở các vùng trung tâm thành phố

Loại
I

Kiểu mô hình
Trung tâm quốc gia. Các thành phố rất lớn, đóng một vai trò quan trọng trong phát triển
quốc gia. Dân số không dưới 1 triệu

II

Trung tâm khu vực. Thành phố lớn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của vùng
lãnh thổ. Dân số từ 350.000 đến 1 triệu.

III

Thành phố thuộc tỉnh. Thị trấn cỡ lớn – trung bình, đóng vai trò quan trọng trong sự phát
triển của một tỉnh hoặc khu vực trong vùng lãnh thổ. Dân số từ 100.000 đến 350.000.

IV

Thị xã thuộc tỉnh.Thị xã cỡ nhỏ - vừa, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tỉnh.
Dân số từ 30.000 đến 100.000.

V

Thị trấn thuộc huyện. Thị trấn nhỏ, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của huyện,
quận, thị xã. Dân số từ 4.000 đến 30.000 người.

Khác

Thị trấn huyện và cụm

Nguồn: Ngân hàng ADB

4.8.1 Công trình công cộng đô thị
4.8.1.1 Công trình cấp nước đô thị
Công ty Các công trình Cấp nước Cà Mau và vệ sinh môi trường đô thị (CMWSSUW), cung cấp
nước máy đã qua xử lý cho 8 trong số 9 huyện (trừ Ngọc Hiển) tại tỉnh Cà Mau. Phạm vi khoảng
200.000 người được cung cấp nước gần với ước tính hiện tại tổng dân số đô thị khoảng 260.000 người
(2009). Mỗi ngày tiêu thụ khoảng 60.000 m3 hoặc 300 lít / người / ngày, mặc dù "lượng nước thất
thoát" được cho là khoảng 34%. Giá nước cho người tiêu dùng đã được trợ cấp là 4.100 đồng / m3 (20
cents).
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Thành phố Cà Mau
Có 2 nhà máy nước mới sản xuất mỗi ngày 4.800 m3
và 7.200 m3. Hai nhà máy cung cấp 55% nhu cầu hiện
tại mặc dù hiện tại đang hoạt động rất thấp so với công
suất thiết kế. Độ sâu của các giếng là 260 mét. Các
giếng này được bổ sung bằng 18 giếng cũ và nhỏ hơn.
Toàn bộ hệ thống không hoàn toàn tự động.
CMWSSUW có thể theo dõi những gì đang xảy ra
trong các giếng khác nhưng không điều phối các dòng
chảy từ trung tâm. Hiện tại hệ thống này được áp lực từ
các nhà máy: nước trên tháp lưu trữ không còn được sử
dụng. Xử lý nước tại các nhà máy mới là thông qua bộ
lọc cát, keo tụ (oxit kim loại màu) và clo. Không có
thêm các chất phụ gia hoặc các phương pháp xử lý Hình 47- Nhà máy xử lý nước mới ở Cà Mau.
khác như pH và chất lượng trong phạm vi tiêu chuẩn. Tác giả: Ian Hamilton.
Ngoài một giếng nhỏ (Trạm 1 tại đường Lý Thường
Kiệt ở độ sâu 120 mét) tất cả các giếng có độ sâu từ 230 và 261 m. Việc sử dụng các ống UPVC bị
đình chỉ và thay thế bằng Polyethylene mật độ cao (HDPE). Việc thay thế này gây tốn hơn 1,5 nhưng
nằm dưới địa chất mềm, các ống UPVC di chuyển và bị rò rỉ tại khớp nối.
Mực nước ngầm ngọt đang suy giảm. Trước đây có thể thấy nước ngọt ở độ sâu 5 - 6 mét trở xuống
nhưng bây giờ độ sâu này ít nhất là 20 mét. CMWSSUW phải xác định vị trí giếng xa hơn khỏi thị
trấn để tìm nước ngọt. CMWSSUW không thể quản lý / kiểm soát hàng ngàn giếng tư nhân và các
ngành công nghiệp (đặc biệt là hải sản) khoan giếng riêng của họ. Giấy phép khoan giếng là yêu cầu
bắt buộc của Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng không có số liệu chính xác về số giấy phép ứng
dụng/được chấp nhận. Khoan giếng không theo qui định thường không được thực hiện tốt vì vậy các
lớp nước mặn và nước ngọt bị trở thành hỗn hợp.
Có một vấn đề đặc biệt là độ mặn trên bờ biển phía tây. Chất lượng ở một số vùng rất nghèo. Trước
đây, các hộ gia đình cá thể xây dựng giếng của riêng gia đình mình dọc các con sông nơi họ sinh
sống. Đôi khi xói mòn đôi khiến cho bờ sông bị sụp, các giếng nước bị phá hủy và giếng bị nước sông
làm cho ô nhiễm. Người ta sau đó xây dựng các giếng mới và quá trình trên lại lặp lại. Tại các khu
vực đô thị, người dân di chuyển đến một nguồn cung cấp nước máy nhưng nhưng có thể không đậy
nắp đúng các giếng nông cá thể. Những giếng này sau đó có thể bị ô nhiễm do nước mưa và nước
thải.
Thị trấn Năm Căn
Hiện tại hai giếng cung cấp nước máy đến 100% hộ gia đình. Một giếng ở trung tâm của thị trấn và
một ở xã Hàng Vĩnh. Người ta lấy nước có chất lượng tốt từ độ sâu 230 - 265 m. Xử lý chỉ bao gồm
clo hóa.
Thị trấn Sông Đốc
Trong thị trấn có 3 giếng cung cấp nước máy cho người dân địa phương. Các giếng ở độ sâu khoảng
245 m. Trong các khu vực mới, những nhà phát triển phải đào các giếng mới cho bản thân họ và giếng
phải đào ở độ sâu ít nhất là 180 m sâu. Xử lý bằng clo. Mỗi khu vực phát triển mới yêu cầu có một
giếng mới phục vụ cho khu vực. Mới đây hai nhà máy mới đã được xây dựng tại Sông Đốc.

4.8.1.2 Thoát nước, xử lý nước úng ngập và cống thoát nước
Thành phố Cà Mau
Hệ thống thoát nước không hoạt động hiệu quả, đặc biệt là khi thủy triều lên cao. Khi thủy triều lên hệ
thống không thể thoát nước ra sông tại các vị trí nhất định. Đây không phải là một vấn đề mới nảy
sinh nhưng lại ngày càng trầm trọng hơn đặc biệt là trong thời gian thủy triều rất cao (mới nhất là vào
mùa thu năm 2010). Vấn đề này bị trầm trọng thêm bởi:
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•

Rác làm tắc nghẽn cống (thậm chí
lượng mưa trung bình gây ra lụt
đường giao thông vì nước mưa
không thể thoát ra cống rãnh bên
đường).

•

Hai cổng / cống thoát chính ra sông
kém hiệu quả bởi người dân địa
phương (lấn chiếm, rác, đường sụt)
đã làm giảm dòng chảy đáng kể gây
ra tắc và ngập.

•

Vị trí ban đầu của cống đã được xác
định mà không qua khảo sát địa hình
trong khi có rất ít điểm dốc tại thành
phố đảm bảo sự phân tán của các
dòng chảy thường xuyên

Hình 48 - Chặn thoát nước điển hình ở Cà
Mau. Tác giả: Ian Hamilton

•

Hồ xung quanh trước đây đóng vai
trò như các ao lưu giữ được khai hoang nhằm giảm lưu trữ trong thời gian ngập úng.

•

Nghẽn bùn ở cống rãnh và kênh rạch

•

Gia tăng lượng nước mưa vào

•

Hệ thống thoát nước đang từng bước được bổ sung vì thành phố đã phát triển nhưng
chưa có bất kỳ chiến lược tổng thể nào.

Hiện nay hầu hết các tòa nhà sử dụng bể tự hoại xả vào hệ thống thoát nước của thành
phố. Mỗi chủ sở hữu có trách nhiệm bảo trì cho bể tự hoại của họ.
Thị trấn Năm Căn
Theo báo cáo của các cơ quan chức năng tại đây, lũ lụt đang ngày càng trở nên nghiêm trọng mỗi năm
và đặc biệt là từ tháng Mười đến tháng Giêng năm sau. Các khu vực chợ và hành chính bị ngập khi
thủy triều lên cao / mưa lớn. Nước thải của tất cả các hộ gia đình đều thoát trực tiếp vào kênh rạch
không qua xử lý. Các ngành công nghiệp được cho là có nghĩa vụ phải xử lý chất thải của họ trước
tiên.
Thị trấn Sông Đốc
Hiện tại Sông Đốc không được đê biển bảo vệ. Thị trấn ngày nay nhỏ gọn và mật độ cao, nằm trên cả
hai bờ sông gần cửa biển. Bình thường, lũ lụt ở các khu vực lâu đời nhất của thị trấn là dọc theo khi
thủy triều lên nhưng chỉ trong một vài giờ. Không có lũ từ thượng nguồn chảy xuống. Tất cả nước thải
đi thẳng xuống sông không qua xử lý. Từ năm 2006, kế hoạch xây dựng các tòa nhà mới là phải có
một bể tự hoại được phê duyệt vì vậy hy vọng theo thời gian tình hình sẽ được cải thiện.
•

4.8.1.3 Chất thải rắn đô thị
Thu thập và xử lý chất thải rắn là trách nhiệm của CMWSSUW cho 8 trong số 9 huyện trong tỉnh
(không bao gồm Ngọc Hiển). Tất cả các huyện có các bãi chôn lấp với việc tập kết rác không quản lý
được. Các khu vực chôn lấp được xác định chủ yếu là nơi có sẵn đất trống và gần với thị trấn. Không
có xử lý gì ngoài việc phun hóa chất cho các thùng chứa rác và nước thải Không có lớp đất lấp. Ở
Sông Đốc, một bãi rác tạm thời được lập trong một khu bảo tồn: tàu đổ chất thải thu thập trong rừng
ngập mặn, sau đó lại được thủy triều mang đi xa. Nhặt phế liệu nhựa và các vật dụng có thể bán khác
diễn ra ở một số các bãi rác.
Hệ thống thu gom đa dạng từ người dân và thùng rác tới xe tải chuyên dụng vận chuyển tập kết rác
thu gom từ các thùng rác có bánh xe. Trong tất cả các thị trấn, thấy rõ một lượng lớn chất thải rắn bị
đổ cẩu thả xuống các đường thủy, dọc các tuyến đường bộ và vào cống rãnh. Các núi và khối chất thải
rắn trong hệ thống thoát nước đã góp phần gây ra lũ lụt cục bộ. Ngoài ra còn làm tăng nguy cơ đe dọa
sức khỏe do đổ rác không được kiểm soát. Sâu bọ là vấn đề đáng quan tâm tại thành phố Cà Mau.
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Rác nổi càng cho thấy sự phiền
ền toái ph
phổ biến khi vận chuyển bằng đường thủyy qua vùng nước ô
nhiễm.

Hình 49 - Vứt rác ở một khu vực được
ợ bảo vệ, Sông Đốc. Tác giả: Ian Hamilton.
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5. Tỉnh Kiên Giang
Với tổng dân số hơn 1,6 triệu, nền kinh tế của Kiên Giang đã tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn
2001 - 2010 với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt 12% so với tốc độ tăng trưởng 8% trong giai
đoạn 1996-2000. Trong năm 2009, tổng GDP của tỉnh đạt 1.592 triệu USD và GDP bình quân đầu
người tăng từ 640 USD năm 2005 lên 946 USD trong năm 2010. Tăng trưởng kinh tế được dự báo ở
mức 9% trong giai đoạn 2010-2030 và 8% trong giai đoạn 2030-2050. Trong khi đó, theo như ở
Chương 2,chúng tôi quan sát thực tế của các dự báo tăng trưởng dài hạn dường như hạn chế cho dù nó
minh họa cho kế hoạch theo đường ngang đa dạng và dài hạn Chính phủ Việt Nam. Tương tự như Cà
Mau, các điều khiển quan trọng đằng sau sự tăng trưởng mạnh mẽ là việc thực hiện một loạt các bộ luật
liên quan đến đầu tư và các chính sách đảm bảo hiệu quả cao hơn cho vốn được cấp trên địa bàn tỉnh.
Kết quả là đầu tư tư nhân cũng tăng trưởng mạnh với các hiệu quả đáng kể đối với các lĩnh vực kinh tế
khác.
Trong năm 2005, đã có 240 công ty đăng ký tại địa bàn tỉnh bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ
(SMEs) và hiện nay đã tăng lên đến hơn 3.600 công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông
sản (cá, tôm, tôm hùm, cua) và du lịch đặc biệt là ở Phú Quốc và Hà Tiên. Các nhà máy đã đầu tư công
nghệ hiện đại như kho lạnh, đóng gói và thiết bị phân loại và hiện nay có thể cung cấp sản phẩm chất
lượng cao cho thị trường nước ngoài với yêu cầu cao.
Những yếu tố chuyển hướng khác trong hoạt động kinh tế ấn tượng của Kiên Giang đã là đầu tư về xã
hội (ví dụ như trường học và bệnh viện) và cơ sở hạ tầng (ví dụ như đường xá, điện, và quản lý nước).
Những đầu tư này đã không chỉ tác động trực tiếp đến việc tạo cơ hội công ăn việc làm mà còn đặt nền
tảng cho sự tăng trưởng lâu dài bền vững. Hiện tại với con số 224 triệu USD trong năm 2010, đầu tư cơ
sở hạ tầng đã phát triển mạnh mẽ hơn mười phần trăm mỗi năm. Phát triển cơ sở hạ tầng nổi bật chủ
yếu nằm ở Phú Quốc với một đường cao tốc Bắc-Nam mới hiện đang được xây dựng. Vào năm 2013,
một sân bay quốc tế mới sẽ được mở ra sẽ làm tăng đáng kể số lượng khách quốc tế. Kết quả là, ngành
công nghiệp du lịch của hòn đảo dự kiến sẽ tăng đáng kể.
Doanh thu từ du lịch lên tới 39,1 tỷ đồng trong năm 1998 và tăng lên hơn 543 tỷ đồng trong năm 2010.
Hơn 2.510 người trực tiếp làm việc trong ngành du lịch chiếm hơn 30% của tổng lĩnh vực dịch vụ cho
tỉnh.
Các lĩnh vực sau đây sẽ tạo nên một hồ sơ về tỉnh Kiên Giang. Hồ sơ mô tả các số liệu đóng góp cho
các chỉ số tổn thương sử dụng trong phân tích tổn thương. Các chỉ số được thảo luận theo từng lĩnh
vực, trước hết tập trung vào đo lường cấu trúc xã hội rồi sau đó xem xét các khía cạnh kinh tế của
Kiên Giang. Mô tả về diện tích đất sử dụng dành cho việc thảo luận về nông nghiệp và sinh kế. Các
ngành công nghiệp của tỉnh và hệ thống năng lượng được khái quát theo sau bằng cách thảo luận về
khu dân cư đô thị và hệ thống giao thông.

5.1 Dân số và con người
Dân số của Kiên Giang lên tới hơn 1,6 triệu trong năm 2010. Thành phố thủ phủ là Rạch Giá và Hà
Tiên là cảng biển quan trọng kết nối thành phố với phạm vi rộng các điểm đến trong khu vực. Tỉnh bao
gồm 13 huyện (Hình 51) và 118 xã và thị trấn. Các chỉ số nhân khẩu học được trình bày ở Bảng 30.
Mật độ dân số trung bình là 266 người/km2 tương đương với mật độ dân số quốc gia (260 người/km2).
Tăng trưởng dân số đạt 1,3% mỗi năm và nữ chiếm 50% tổng dân số. Tổng số di cư là (-) 0,7%, ít hơn
so với tỉnh Cà Mau, nhưng điều đáng lo ngại là người dân trong tỉnh vẫn tìm kiếm cơ hội kinh tế ở tỉnh
khác, chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh.
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Bản đồ hành chính tỉnh Kiên Giang

Hình 50 - Bản đồ hành chính tỉnh Kiên Giang
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Bảng 29 - Kiên Giang – Các chỉ số dân số chính (2010).

Hạng mục

Đo lường

Giá trị

Tổng dân số

Người

1.688.288

Huyện

Số

13

Xã/thị trấn

Số

118
2

Mật độ dân số

Người/km

266

Tỷ lệ nữ

% tổng dân số

50%

Tỷ lệ phát triển dân số

% mỗi năm

1,3%

Nhập cư tinh hàng năm

% mỗi năm

(-) 0,7%

Nguồn:Khảo sát của Huyện.

Chi tiết hơn về diện tích (km2), dân số và mật độ dân số (số dân/km2) cho mỗi huyện được mô tả trong
Bảng 31, Hình 52 và Hình 53. Quan sát nổi bật là: Hòn Đất là huyện lớn nhất về kích cỡ với dân số
tương đối nhỏ hơn với 166.000. Kết quả là mật độ dân số của nó là thấp nhất trên địa bàn tỉnh. Sau khi
thủ phủ của tỉnh thành phố Rạch Giá, Kiên Hải có mật độ dân số cao nhất với 813 người mỗi km2.
Bảng 30 - Kiên Giang - diện tích và dân số các huyện (2010).

Diện tích Km2

Dân số

Mật độ dân số/ km2

Thành phố Rạch Giá

103,6

224.197

2.163

Thị trấn Hà Tiên

98,7

44.400

449

Huyện Kiên Lương

472,4

78.165

165

Huyện Hòn Đất

1.046,7

166.797

159

Huyện Tân Hiệp

419,3

142.148

339

Huyện Châu Thành

285,41

148.732

521

Huyện Giồng Riêng

639,24

212.716

333

Huyện Gò Quao

439,47

136.915

312

Huyện An Biên

400,29

122.058

305

Huyện An Minh

590,56

115.634

196

Huyện Vĩnh Thuận

394,74

89.814

228

Huyện Phú Quốc

589,36

90.670

154

Huyện Kiên Hải

26,15

21.272

813

Huyện U Minh Thượng

432,7

67.698

156

Huyện Giang Thành

407,44

27.012

66

Tổng số/trung bình

6.436,27

1.688.228

266

Huyện

Nguồn:Khảo sát của Huyện (2011).
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Bản đồ mật độ Dân số Kiên Giang

Hình 51 - Bản đồ mật độ dân số tỉnh Kiên Giang

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu
ậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
ở Đồng bằng sông Cửu Long – Phần A

Hình 52 - Mật độ dân số/km2 theo huyện, so với mức trung bình (vạch đỏ). Nguồn:Khảoo sát Huy
Huyện (2011).

Kiên Giang có thể được phân loại là một
m tỉnh nông thôn với tỷ lệ cao dân số sống ở nông thôn (73%)
mặc dù thấp hơn một chút so với tỉnh
ỉnh Cà Mau (80%).
Đánh giá cấp huyện về cư trú đô thị, nông thôn được mô tả trong Bảng 32 dưới đây. Như quan sát,
khác nhau đáng kể về tỷ lệ phần
n trăm dân số sống tại các khu vực đô thị, Hà Tiên (67%) và thành phố
Rạch Giá (93%). Ngược lại chỉ có sáu phần
ph trăm dân số đô thị ở huyện An Minh.
Bảng 31 - Kiên Giang- dân số/huyện
ện giữ
giữa nông thôn và thành thị 2010 (# và %).

Huyện

Thành thị

Thành thị %

Nông thôn

Nông thôn %

Thành phố Rạch Giá

208.615

93%

15.582

7%

Thị trấn Hà Tiên

29.886

67%

14.514

33%

Huyện Kiên Lương

33.070

42%

45.095

58%

Huyện Hòn Đất

30.124

18%

136.673

82%

Huyện Tân Hiệp

19.318

14%

122.830

86%

Huyện Châu Thành

20.808

14%

127.924

86%

Huyện Giồng Riêng

17.718

8%

194.998

92%

Huyện Gò Quao

9.625

7%

127.290

93%

Huyện An Biên

11.668

10%

110,390

90%

Huyện An Minh

6.706

6%

108.928

94%

Huyện Vĩnh Thuận

13.614

15%

76.200

85%

Huyện Phú Quốc

52.788

58%

37.882

42%

Huyện Kiên Hải

0

0%

21.272

100%

Huyện U Minh Thượng

0

0%

67.698

100%
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Huyện Giang Thành
Tổng số

0

0%

27.012

100%

453.940

27%

1.234.288

73%

Nguồn:Khảo sát Huyện (2011).

Bảng 32 được tóm tắt trong Hình 54 dưới đây mô tả dân số đô thị là tỷ lệ phần trăm của tổng dân số
mỗi huyện.

Hình 53 - Kiên Giang-Dân số đô thị theo huyện 2010 (%), so với mức trung bình (đường đỏ). Nguồn:Khảo
sát Huyện (2011).

5.1.1 Các nhóm xã hội dễ bị tổn thương
Kiên Giang có khoảng 10 nhóm dân tộc thiểu số, tổng số người dân tộc là 244.780 người chiếm 16%
tổng dân số của tỉnh. Khmer là nhóm chiếm đa số (13%) tiếp theo là Hoa (3%) và những dân tộc khác
(Tày, Nùng, Mường, Chăm, Ngãi, H'mông, Ê Đê) ít hơn 1%. Tỷ lệ nghèo ở người dân tộc vẫn còn cao,
ngoại trừ người Hoa. Tỷ lệ đói nghèo của người Khmer là 18% và cho các nhóm dân tộc khác là
khoảng 32%.

5.1.1.1 Nghèo đói
Tỷ lệ hộ nghèo của Kiên Giang ở mức 6% tổng dân số.
Tỷ lệ dân số được phân loại là nghèo được mô tả trong Hình 55 dưới đây. Như có thể quan sát được,
các quận, huyện khác nhau có tỷ lệ nghèo cao hơn đáng kể hơn so với bình quân của tỉnh, đáng chú ý là
Giang Thành, An Biên, An Minh và U Minh Thượng.
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Hình 54 - Kiên Giang – Tỷ lệ đói nghèo theo huyện năm 2010 (%), so với mức trung bình (vạch đỏ.
Nguồn:Khảo sát Huyện.

Tỷ lệ thất nghiệp chính thức trên địa bàn tỉnh hiện đang đứng ở ba phần trăm của dân số động (2010),
nhưng khác biệt lớn tồn tại giữa các huyện được miêu tả trong Hình 56 dưới đây. Ví dụ tỷ lệ người có
việc làm ở Kiên Hải là 6%, tức là gấp đôi mức trung bình của tỉnh. Không thể thống kê được con số
việc làm trong nhiều huyện (được đánh dấu trong hình dưới đây với tỷ lệ thất nghiệp không phần trăm)
vì không có trong thống kê của Chính phủ.

Hình 55 - Kiên Giang - tỷ lệ thất nghiệp của huyện % (2010), so với mức trung bình (vạch đỏ. Nguồn:Khảo
sát Huyện.
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5.1.1.2 Chăm sóc Y tế
Bảng 32 mô tả các chỉ số chăm sóc sức khỏe chính cấp tỉnh.
Bảng 32 - Chỉ số chăm sóc Y tế của tỉnh Kiên Giang (năm 2010)

Chỉ số

Tổng số

Số dân cư/chỉ số

Cơ sở Y tế

156

10.256

Giường bệnh

3,720

430

Bác sỹ

851

1.880

Nguồn:Khảo sát Huyện.

Các chỉ số Y tế bên trên được phân nhỏ ra và trình bày ở Bảng 33 dưới đây. Nghiên cứu này chỉ tập
trung vào số cơ sở y tế và số bác sỹ do các chỉ số này điều chỉnh chỉ số giường bệnh. Có thể nhận thấy
một số khác biệt rõ ràng như con số cơ sở y tế ở Hà Tiên là tương đối cao và ở Tân Hiệp là thấp. Nếu
xét về số lượng bác sỹ, thành phố Rạch Giá có số lượng bác sỹ trên đầu người dân khá thấp khi so sánh
với U Minh Thượng.
Bảng 33 - Kiên Giang – các chỉ số y tế cấp huyện chính (2010).

Huyện
Thành phố Rạch
Giá
Hà Tiên
Kiên Lương
Hòn Đất
Tân Hiệp
Châu Thành
Giồng Riềng
Gò Quao
An Biên
An Minh
Vĩnh Thuận
Phú Quốc
Kiên Hải
U Minh Thượng
Giang Thành
Tổng/trung bình

# cơ sở y tế

# bác sỹ

Trên # đầu người

15

Trên # đầu
người
14.946

542

542

8
14
15
11
11
19
12
10
12
8
7
4
10
0
156

5.550
5.583
11.120
12.923
13.521
11.196
11.410
12.206
9.636
11.227
12.953
5.318
6.770
0
10.822

1.586
2.443
4.633
2.961
4.131
4.014
3.803
3.212
3.854
1.952
2.667
3.545
8.462
4.502
851

1.586
2.443
4.633
2.961
4.131
4.014
3.803
3.212
3.854
1.952
2.667
3.545
8.462
4.502
1.880

Nguồn: Khảo sát Huyện (2011).

5.1.1.3 Giáo dục
Tỷ lệ biết chữ ở người lớn của tỉnh được trình bày ở Hình 57. Tỷ lệ của tỉnh là khoảng 100% với tỷ lệ
thấp hơn một chút cho Hà Tiên (95%) và Giang Thành (96%). Được dân chúng nhận thức một cách
rộng rãi, nền giáo dục quyết định một phần lớn khả năng khiến cho một cá nhân có thể tạo ra thu nhập.
Do đó, một biện pháp quan trọng trong khả năng của người dân là để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trang 99
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Hình 56 - Kiên Giang – tỷ lệ biết chữ ở người lớn của huyện 2010 (%), so với mức trung bình (vạch đỏ).
Nguồn:Khảo sát Huyện.

Chúng tôi đã phân tích số lượng đầu người trên mỗi giáo viên vì điều này cho phép chúng ta xác định
các quận, huyện nào có khả năng trung bình để giáo dục người dân mà không cần phải di dân đến thủ
phủ của tỉnh khác hoặc trung ương. Trung bình ở tỉnh cứ 203 dân thì có một giáo viên, tỷ lệ này được
mô tả trong Hình 58 dưới đây. Huyện An Biên có tỷ lệ đầu người trên mỗi giáo viên thấp hơn so với
mức trung bình của tỉnh.
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Hình 57 - Kiên Giang – số lượng đầu người trên mỗi giáo viênở từng huyện (2010), so với mức trung bình
(vạch đỏ). Nguồn: Khảo sát Huyện.

5.2 Bối cảnh phát triển của tỉnh
Bước vào năm 2000, Chính phủ đã thực hiện một mảng rộng các can thiệp nhắm mục tiêu mở của nền
kinh tế tỉnh và củng cố cấu trúc sản xuất. Kiên Giang có một cơ cấu kinh tế đa dạng hơn so với Cà Mau
xây dựng cảng biển sâu ở Hà Tiên và ngành công nghiệp du lịch tăng trưởng mạnh. Ngoài ra tỉnh cũng
chuyển đổi các cánh đồng lúa năng suất thấp thành canh tác tôm năng suất cao. Điều này đã cải thiện
hơn nữa lợi thế cạnh tranh của Kiên Giang với các bước tiến đáng kể so với các thành phần kinh tế
khác.
Cả hai ngành nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản đã tăng sản lượng đáng kể trong thập kỷ qua. Tổng
sản xuất lúa gạo đứng ở mức hơn 3 triệu tấn (2010) và diện tích sử dụng nuôi trồng thủy sản hiện đang
đứng ở mức 107.523 ha với tổng sản lượng 318.255 tấn (2010) tạo ra nhiều công ăn việc làm trực tiếp
và gián tiếp trong chuỗi giá trị.
Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh ở mức 972 USD (2010) nhưng tồn tại khác biệt lớn. Ví dụ,
Rạch Giá và Phú Quốc có thu nhập bình quân đầu người cao hơn khoảng 1.450 USD trong khi Giồng
Riềng có thu nhập bình quân đầu người 547 USD. GDP bình quân đầu người (2010) cho tất cả các
huyện được trình bày trong bảng 59 dưới đây.

Trang 101

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
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Hình 58 - Kiên Giang - GDP/đầu người của huyện 2010(US$), so với mức trung bình (vạch đỏ).
Nguồn:Khảo sát Huyện.

Sống trong các khu vực chủ yếu là nông thôn, người dân trên địa bàn tỉnh thường xuyên kết hợp các
hoạt động trong các ngành nghề khác nhau. Sản xuất tôm kết hợp với một cửa hàng bán lẻ hoặc nhà
hàng. Kết quả là, đóng góp lớn nhất vào thu nhập hộ gia đình là từ Nông nghiệp và Thủy sản. Tầm
quan trọng tương đối của ba lĩnh vực kinh tế chính, là công nghiệp, nông nghiệp, và dịch vụ, cũng thay
đổi. Theo mô tả trong Hình 60, chúng ta thấy việc giảm GDP đóng góp của ngành nông nghiệp từ 48%
năm 2005 xuống 42% trong năm 2010. Một xu hướng ngược lại có thể thấy với công nghiệp và các
hoạt động dịch vụ và tầm quan trọng của những ngành này vào GDP đóng góp tăng trong năm 2010 so
với năm 2005.
100%
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Dưch vư
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Nông nghiưp

20%
0%
2005

2010

Hình 59 - Kiên Giang – đóng góp vào GDP của các ngành kinh tế 2005-10 (%).Nguồn:Khảo sát Huyện.

Cơ cấu lao động của mỗi khu vực kinh tế trong năm 2010 được trình bày trong bảng 35 dưới đây.
Khoảng 56% dân số làm việc trong ngành nông nghiệp, thuỷ sản và chỉ có 12% dân số làm việc trong
các hoạt động công nghiệp. Dân số làm việc trong các dịch vụ (thương mại, vận tải và du lịch) hiện
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đang đứng ở mức 32%, nhưng dự kiến sẽ tăng trong những năm tới nhờ sự gia tăng dự kiến của ngành
du lịch.
Bảng 34 - Kiên Giang - số lượng lao động của các ngành kinh tế 2010(# & %).

Ngành kinh tế

Lao động

%

Nông nghiệp, lâm nghiệp và nghề cá

493.692

56%

Công nghiệp và Xây dựng

106.660

12%

Thương mại và dịch vụ

275.218

32%

Tổng

875.570

100%

Nguồn:Khảo sát Huyện

5.3 Sử dụng đất
Sự phân bổ các loại hình sử đụng đất khác nhau của tỉnh được trình bày ở Hình 61. Các loại hình sử
dụng đất chính được mô tả dưới đây.

5.4 Nông nghiệp
Kiên Giang có tổng diện tích 634.000 ha, nông nghiệp là thành phần quan trọng nhất của ngành sản
xuất chính. Vấn đề sử dụng đất của tỉnh được thể hiện trong hình 62; 443.000 ha diện tích đất của tỉnh
được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp với canh tác lúa các hoạt động nông nghiệp chính. Tỉnh có thể
được chia thành 3 vùng sinh thái:
Khu vực Kiên Lương / Hòn Đất - giáp biên giới Campuchia và An Giang, hàng năm bị lũ lụt ảnh
hưởng, được chia thành một khu vực ngập mặn hơn phía tây nam của kênh / đường chính của huyện
Hòn Đất, và một khu vực nước ngọt. Khu vực này bị ảnh hưởng bởi lũ lụt từ tháng chín đến tháng
mười một, có 62.000 ha trồng lúa với sản lượng 3,5 tấn/ha;
Các huyện trung tâm phía đông giữa biên giới thành phố Cần Thơ và phía đông sông Cái Lớn, bao gồm
Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng và Gò Quao. Khu vực này trải qua lũ lụt nhưng lại nằm ngoài khu
vực ngập mặn tuyệt đối.
Vườn quốc gia U Minh Thượng và khu vực An Biên / An Minh phía tây của sông Cái Lớn với 64.000
ha chủ yếu là lúa / tôm bị ảnh hưởng nặng nề bởi nước mặn.
Hàng năm lũ lụt ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực trong địa bàn tỉnh. Lũ lụt, thậm chí kéo dài và
ngập sâu, không được cho là vấn đề quan trọng của chính quyền tỉnh, bởi vì phần lớn sinh kế của người
dân ở ĐBSCL là nông nghiệp. Nâng cao nhận thức là vấn đề đối với Sở NN & PTNT và cả xã hội.
Phát triển trồng lúa –nuôi tôm truyền thống ở An Minh và An Biên được coi trọng vì nó duy trì sản
xuất lúa gạo và cung cấp thức ăn cho tôm. Hoạt động này hiện đang được chọn lọc nhằm hướng tới các
mục tiêu cấp xã (40 - 60 ha mỗi năm cho mỗi xã).

Trang 103
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Bản đồ Sử dụng đất Kiên Giang

Hình 60 - Sử dụng đất ở tỉnh Kiên Giang.

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu
ậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
ở Đồng bằng sông Cửu Long – Phần A

Lúa
Cây lâu năm

Thủy sản
Rừng sản xuất
Rừng phòng hộ

Hình 61Sử dụng đất ở tỉnh Kiên Giang theo tỷ lệ trên tổng diện tích.Nguồn:Khảo sát Dự
ự án.

5.4.1 Nông nghiệp và Chăn
Chă nuôi
Giá trị sản lượng các sản phẩm
m nông nghiệp
nghi tại Kiên Giang đã tăng hơn gấp đôi kểể từ năm 1994 từ
2.905 tỷ đồng lên 6.344 tỷ đồng
ng (theo giá so sánh 1994) và đại diện cho gần 4% sản lượng quốc
qu gia. Cả
hai ngành nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ
thu sản đã tăng sản lượng đáng kể trong thậpp kỷ vvừa qua. Tổng
sản xuất lúa gạo đạt mức hơn 3 triệu tấn
t (2010). Nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế đóng góp 42% GDP
của tỉnh và sử dụng 56% lực lượng lao động.
Từ năm 2000 trên 8000 trang trại mới
mớ đã được phát triển, tăng diện tích trồng lúa của
ủa tỉnh lên 241 ngàn
ha (Tổng cục Thống kê 2011). Một xu hướng không may từ kết quả của phát triển này là giảm diện
tích trang trại. Trong năm
m 1994, 28% các hhộ gia đình nông thôn ở đồng bằng
ng sông có di
diện tích ruộng
nhỏ hơn 0.2ha, năm 1997 con số này đã tăng lên 37%.

Hình 62 – Trang trại trồng lúa điển
ển hình với rau củ, hoa quả, cây lấy gỗ và ao cá nhỏ để nuôi trồng
tr
thủy
sản. Tác giả M Russell.

Nông dân trồng lúa ở vùng ven biển có thu nhập thấp hơn so với nông dân trồng lúa trên đất phù sa và
các khu vực được tưới tiêu của vùng đồng bằng, do hạn chế về nước và đất. Ở những
ững vùng xâm nhập
mặn, lúa truyền thống được trồng
ng một
mộ năm một vụ và sản lượng gạo thấp.
Phía Đông Bắc huyện An Biên có 3.000 ha với 2 vụ lúa một năm với sản lượng là 4,2 tấn/ha/vụ và có
thể sản xuất hạt giống lúa xuất đi các mi
miền khác ở Việt Nam.An Biên,
ên, An Minh có 32.000 ha sản xuất
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lúa tôm. Năng suất mỗi đơn vị diện tích tôm-lúa là 300 kg/ha /vụ, với năng suất lúa khác nhau, từ 3,6
đến 4,00 tấn / ha cho vụ mùa thu, và 3 tấn / ha từ mùa khô.

5.4.1.1 Cây trồng khác
Một nhà máy chế biến mía đường cỡ trung bình nhỏ được thành lập vào năm 1997 tại làng Long Thành
huyện Giồng Riềng. Mía được nhà máy thu mua và vận chuyển từ hầu hết các huyện trong tỉnh. Vì vận
chuyển mía không thuận lợi nên để tiết kiệm chi phí yêu cầu phải có nhà máy chế biến ở gần. Hiện tại
việc trồng mía ngày càng mở rộng trên địa bàn tỉnh nên phát sinh nhu cầu lập kế hoạch phát triển cơ sở
hạ tầng cho ngành mía đường trong tương lai.

Hình 63 – Trồng xen lúa và mía. Tác giả M Russell.

Ngoài ra còn có sản xuất một số loại trái cây quy mô nhỏ tại các khu vực không bị ngập lụt lớn và có
cống ngăn nước mặn. Các khu vực này bao gồm các vườn đu đủ, xoài, ổi và đồn điền trồng dừa, dứa
(đặc biệt là ở Gò Quao) và chuối. Có một đồn điền trồng dừa lớn trên khu vực bị ảnh hưởng mặn ở bờ
đông sông Ca Long huyện Châu Thành.
Phú Quốc có 300 ha đất trồng tiêu sản lượng trung bình 3 tấn mỗi năm. Hơn 700 hộ gia đình thu được
lợi nhuận hàng năm 36-48 triệu đồng mỗi ha. Có một số sản xuất trái cây, trong đó 900ha riêng cho sầu
riêng và xoài.

5.4.1.2 Chăn nuôi
Trong khảo sát của dự án, lĩnh vực chăn nuôi được cho là phần lớn chỉ đáp ứng nhu cầu của địa
phương, không có các trang trại nuôi gà / lợn lớn và chuyên biệt. Trong khu vực có các trại vịt dọc theo
kênh rạch. Trang trại vịt nằm dọc theo kênh rạch trong khu vực. Một số nhà ở đô thị có các khu vực bố
trí tổ yến trên mái nhà để thu thập dãi yến, có những nhà 4-5 tầng chuyên biệt chỉ để nuôi yến. Nuôi
chim bồ câu cũng diễn ra cả ở khu vực nông thôn và thành thị.

5.4.2 Nuôi trồng thủy sản và nghề cá
Nuôi trồng thuỷ sản ngày càng trở nên quan trọng đối tỉnh với diện tích sử dụng cho nuôi trồng thủy
sản tăng từ 13.000 ha năm 1995 lên 127.523 ha hiện nay, tổng sản lượng 318.255 tấn (2010). Nuôi
trồng thủy sản ở đảo Phú Quốc sản xuất 500 tấn tôm và cua.
Các hệ thống nuôi trồng thủy sản đang hoạt động cũng giống như ở Cà Mau. Sản lượng từ các hệ thống
sản xuất lúa tôm thấp đạt 290 kg/ha/năm. Khoảng 10% các trang trại là hệ thống bán thâm canh chủ
yếu nuôi tôm. Giá bán tôm trong năm 2010 là 200.000 đồng / kg thu mua ngay tại trang trại nuôi tôm,
và 300.000 đồng một kg cua.
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Nuôi trồng tôm thương mại phát triển ở Hà Tiên, Kiên Lương, với 1.080 ha sản xuất 20.150 tấn/năm,
sản lượng ở mức trung bình là 11,25 t /ha /năm, và lên đến 20 tấn /ha. Hình 65 cho thấy yêu cầu về cơ
sở hạ tầng cho biện pháp nuôi trồng này; đê mở rộng và đập để kiểm soát thủy lợi, máy bơm, thiết bị
sục khí và lót đầm nhân tạo.

Hình 64 - Hình ảnh vệ tinh cho thấy các trang trại nuôi tôm thâm canh gần Hà Tiên. Nguồn: Google Earth.

5.4.3 Nghề cá
Kiên Giang là một trong những tỉnh quan trọng nhất của ngành sản xuất thủy sản của Việt Nam. Ban
Quản lý Cảng vụ Kiên Giang là một doanh nghiệp liên doanh nhà nước / tư nhân đang nỗ lực để quản
lý ngành công nghiệp này. Doanh thu từ cá ước tính đạt 8 tỷ đồng năm 2010 và tạo việc làm cho
60.000 người lao động.
Có 11.900 tàu thuyền đã đăng ký trên địa bàn tỉnh hoạt động ở 5 cảng chính phục vụ 3.350 tàu ngoài
khơi. Tàu thuyền đánh bắt cá neo đậu tại các cảng của tỉnh rất “hỗn tạp” đến từ khắp mọi miền Việt
Nam. Năm 2010, đánh bắt hàng năm tại chỗ tại Kiên Giang theo ước tính của tỉnh đạt 473.494 tấn, tăng
6,3% so với năm 2009. Điều này có nghĩa mỗi thuyền đánh bắt được khoảng 32 tấn mỗi năm. Một số
lượng cá lớn hơn rất nhiều được đánh bắt ngoài khơi và không được tính vào số lượng nêu trên. Hoạt
động đánh cá năng động đã giúp tạo ra một lượng lớn của cải cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ liên kết
và 18 nhà máy chế biến với doanh thu từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng một tháng cho mỗi đơn vị.
Rất khó để ước tính chính xác tổng số đánh bắt từ các ngư trường thềm biển Tây của các đội tàu đánh
cá Kiên Giang. Việc gia tăng nhanh chóng về sản lượng đánh bắt hàng năm tại cảng Rạch Giá thể hiện
trong hình 66.
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Hình 65 - Những thay đổi trong ngành đánh bắt thủy sản tự nhiên đưa lên bờ hàng năm tại Rạch Giá.
Nguồn Khảo sát Dự án.

Có thể sẽ thu được số liệu tốt hơn về sản lượng đánh bắt cá bằng cách kiểm tra tổng doanh thu của hợp
phần chế biến của ngành cá, Hình 68. So sánh giữa số lượng chế biến và doanh thu phản ánh một sự
thay đổi trọng tâm từ loài chất lượng thấp hơn đến các sản phẩm cuối cùng cao hơn và đầu cuối ra thị
trường cao hơn. Tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu đang được áp dụng nghiêm ngặt và chất lượng của
sản phẩm cuối cùng đã được nâng lên rất nhiều. Các dữ liệu cũng có thể là kết quả của việc tập trung
vào ngành chế biến hải sản ở các tỉnh khác dẫn đến giảm số lượng cá tạp tập kết tại Rạch Giá.

Hình 66–Tầu cá từ tỉnh bạn neo tại Rạch Giá. Tác giả M Russell.
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Chế biến

Doanh thu

Hình 67 - So sánh tổng thu và số lượng sản phẩm cá chế biến tại Kiên Giang từ 2008 đến 2009.Nguồn:
Quynh 2010.

Khoảng 100.000 tấn hải sản được đưa về Phú Quốc nhưng là từ các tàu đăng ký ở nhiều tỉnh. Hơn
3.300 tàu thuyền động cơ nhỏ thực hiện khai thác tài nguyên địa phương, trong khi khoảng 1.000 tàu
thuyền đi xa hơn, đi về phía nam đến khu vực bán đảo Cà Mau nhằm tránh các khu vực có tranh chấp
với ngư dân Campuchia có vũ khí. Khoảng 80% cá chuyên chở về Phú Quốc được ướp đá đông lạnh và
đóng gói để tiếp tục chế biến ở Châu Thành và khoảng 10% được sử dụng để chế biến nước mắm cá
cơm. Tôm, mực và cua cũng được đánh bắt, ước tính tổng doanh thu 650 tỷ đồng một năm.

5.4.3.1 Nguồn mực ống
Có 10 loài mực ống có giá cao ở vùng biển phía Tây Nam. Các cuộc khảo sát tìm nguồn mực trong khu
vực đánh cá Kiên Giang vào tháng 12 năm 1993 của Hải Phòng (Viện nghiên cứu Thủy sản) cho thấy
công suất ở 27 trạm ước tính khoảng 0,49-35,79 kg/h (theo mật độ 11,76-534,56 kg/km2) . Mật độ
trung bình chỉ là 6,21 kg / h. Theo báo cáo thống kê, sản lượng của mực ống ở vùng biển Tây Nam là
khoảng 4,000-5,000 tấn.

5.4.3.2 Ngao
Paphia textile (ngao) phân bố gần các quần đảo Bà Lụa và Hải Tấc. Tổng sản lượng là 20.000 tấn /
năm trong năm 1996 và 15.000 năm 1997 (Quỳnh 2010).
Hải Sâm
Có 6 loại Holothurian (hải sâm) xung quanh biên giới đảo Phú Quốc. Trong số đó, hải sâm
Holothurian edulis có mật độ cao nhất 40,25 / 10.000 m2 với một sinh khối là 3,487.5 gr/10, 000 m2.
Hàng năm tổng số khai thác hải sâm ở vùng biển xung quanh đảo Phú Quốc là 147.044 kg và xung
quanh đảo Cô Tô là 200.879 kg (Quỳnh 2010).

5.4.3.3 Sứa
Sứa (Rhopilema hispidum) được khai thác trong vùng nước nông 0-10m ở vùng biển phía tây nam
trong diện tích 2.492 km2. Trong năm 2009, nguồn tài nguyên được ước tính khoảng 6.100 tấn với mật
độ 1,95 tấn / ha (Quỳnh 2010).
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5.4.3.4 Các loài thủy sản khác
Ở một số khu vực, các vũng ven bờ biển đặc biệt là các bãi bùn đang được cho thuê. Điều này thường
thấy nhất ở bờ biển của huyện An Biên nơi có nhiều bãi bùn đã bị rào và được chính quyền địa phương
cho thuê. Mới đây tỉnh đã ban hành quyết định cho thuê các khu vực bãi bùn (Quyết định của tỉnh số
35). Cua con cũng được khai thác và nuôi lớn trong cácđầm nhỏ.
Anadara granosa (sò huyết) được khai thác chủ yếu ở các khu vực thủy triều có bùn mềm và cát ở đáy
biển dọc theo mũi Cà Mau đến Hòn Chông ở miền Bắc Kiên Giang.

5.4.4 Tài nguyên nước
Tùy theo thời vụ, loại hình trồng trọt và diện tích, nhu cầu nước cho cây lúa rất khác nhau. Canh tác lúa
3 vụ tiêu thụ nhiều nước hơn canh tác 2 vụ. Việc tăng sử dụng các giống lúa năng suất cao với hai vụ
và ba vụ yêu cầu phải sử dụng nhiều phân hóa học và lượng nước lớn để tưới. ứng dụng nặng nề của
hoá chất nông nghiệp và một số lượng lớn nước ngọt cho tưới tiêu. Trồng lúa vào mùa khô tốn rất
nhiều nước. Sử dụng nhiều nước để trồng lúa ở vùng thượng lưu có thể làm gia tăng xâm nhập mặn ở
hạ lưu, và quay lại có những hậu quả tiêu cực đối với nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, cung cấp
nước sinh hoạt và môi trường.
Theo các trao đổi với chính quyền huyện, một số khu vực trồng lúa và nuôi trồng thủy sản ở An Minh
và An Biên không được tiếp nhận lượng nước tưới lớn đáng tin cậy và các khu vực này được coi là bị
ảnh hưởng bởi hạn hán. “Thỉnh thoảng” vào những năm khi mùa mưa bắt đầu vào tháng "sai" hoặc
không có mưa, chẳng hạn như trong năm 2010, khi nước mặn xâm nhập nghiêm trọng, tỉnh đã không
có kế hoạch khả thi để đưa nước tưới sang các huyện, nhưng chi phí cũng có là quá lớn.
Một khu vực có vấn đề là xã đảo Tiên Hải đảo với 14 hòn đảo, với các hộ gia đình sinh sống trên đảo
thấp mọi hoạt động đều phải phụ thuộc vào việc hứng nước mưa.
Ở khu vực trung tâm, nước trong Vườn quốc gia U Minh Thượng được lưu trữ và lọc bằng than bùn,
nhờ vậy cung cấp dịch vụ quan trọng cho nông dân địa phương. Mức nước ở vườn quốc gia được quản
lý thông qua một hệ thống vành đai các kênh mương và đê điều, với hàng loạt các cổng và kênh nội bộ.

5.4.5 Diện tích tự nhiên, đa dạng sinh học và rừng
Vườn quốc gia U Minh Thượng (UMT NP) ở tỉnh Kiên Giang được thành lập vào tháng 1 năm 2002 từ
khu bảo tồn thiên nhiên, với diện tích trung tâm là 8 ha. Vườn quốc gia này có ý nghĩa văn hóa quan
trọng và là cơ sở cho lực lượng kháng chiến trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất và thứ
hai. Công viên được công nhận là một trong ba khu vực ưu tiên cao nhất cho việc bảo tồn đất ngập
nước ở đồng bằng sông Cửu Long.
Vườn quốc gia Phú Quốc (PQNP) được thành lập vào năm 2001 thông qua nâng cấp Khu bảo tồn thiên
nhiên Phú Quốc trước đây, theo Quyết định số 91/2002/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08
tháng 6 năm 2001. Vườn quốc gia Phú Quốc có một số lượng lớn các loài cây rừng. Khảo sát đa dạng
sinh học mới đây thấy có 1.164 loài cây xanh, thuộc 137 họ và 531 chi, trong đó có 5 loài
Gymnospermae thuộc 3 họ và 4 chi, cùng với 23 loài Hoa Lan bao gồm một loài mới cho Việt Nam,
Podochilus tenius. Một số hệ sinh thái đất ngập nước như rừng ngập mặn và rừng tràm tồn tại cùng với
rừng gỗ mở nguyên sinh, nhiều dạng rừng thứ cấp, rừng rậm và rừng thưa trên sườn núi đá và các loại
thảm thực vật khác (WAR 2006).
Kết quả của một khảo sát động vật hoang dã do Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thực hiện năm
2005 đã tìm thấy 206 loài động vật hoang dã tại Phú Quốc, trong 75 họ, 24 bộ, và 4 lớp. Vườn Quốc
gia Phú Quốc có 28 loài động vật có vú 119 loài chim, 47 loài bò sát và 14 loài động vật lưỡng cư.
Trong số đó, 20% (42) tổng số loài động vật hoang dã của VQG được xếp vào loại hiếm, gồm 8 loài
động vật có vú, 10 loài chim và 24 loài bò sát (WAR 2006).
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Hình 68 – Vườn Quốc Gia U Minh Thượng. Tác giả M Russell.

Khu vực núi đá vôi bao quanh Kiên Lương có tới 21ngọn đồi đá vôi nhỏ phân tán rải rác trên khắp
vùng đồng bằngven biểnHà Tiên. Sự tách biệt về mặt địa lý này khiến cho khu vực này mang những
đặc điểm đặc thù riêng biệt. Ở khu vực này, người ta đã tìm thấy hơn 322loài thực vậtvà 177 loài động
vật có xương sống. Các loài vật đó là:31loàiđộng vật có vú bao gồm cả các voọc bạc có nguy cơ tuyệt
chủng, 9 loài dơi, 114 loài chim (6 loại trong số đó nằm trong danh sách đỏ của Liên Hợp Quốc), 13
loài lưỡng cư, 32 loài bò sát và một số lượng lớn các loài động vật không xương sinh sống ở đây bao
gồm 65 loàiđộng vật thân mềm, (trong đó có 36 loài đặc hữu) (Dang2009)
Một nghiên cứu về Rừng ngập mặn dọc theo bờ biển Kiên Giang đã phát hiện ra rằng gần 1/4 (30km)
rừng ngập mặn dọc bờ biển đang bị biến mất do xói mòn và nói chung, một phần ba đường bờ biển đã
hoặc đang bị xói mòn. Thấy rõ việc giảm diện tích đã tạo áp lực lên các khu rừng ngập mặn dọc 77km
bờ biển, ảnh hưởng đến 58% diện tích rừng ngập mặn dọc theo bờ biển. Phá rừng ngập mặn để xây
dựng kênh mương, đê điều và sản xuất công nghiệp diễn ra trên 1,7 km đường bờ biển. Gốc bị lấp cùng
với xâm thực ở huyện Kiên Lương đã tàn phá một bộ phận 800m rừng ngập mặn gần huyện Hồng
Quao. Mức xâm thực mở rộng hơn được ghi nhận trên hơn 7km (4%) bờ biển. Ngoài ra để lấy gỗ, một
số áp lực tự nhiên và nhân tạo đã được xác định từ một khảo sát bờ biển rằng có khả năng tiếp tục giảm
sự phục hồi của rừng ngập mặn tới xói mòn bờ biển (Duke và cộng sự năm 2010).
Mặc dù đã bị giảm đi rất nhiều, rừng tràm vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế địa
phương và đưa lại lợi ích đáng kể về môi trường cho khu vực. Kiên Giang có 50.000 ha rừng trồng. An
Biên và An Minh có tổng diện tích 8.000 ha rừng, và trồng tràm rất phổ biến ở vùng đệm của Vườn
quốc gia U Minh Thượng. Doanh nghiệp Lâm nghiệp Hòn Đất có 33.000 ha rừng tràm. Doanh nghiệp
này quản lý mực nước bằng cách bơm nước vào mùa khô và mở đập vào mùa mưa. Năng suất của rừng
tràm trồng có quản lý phụ tối ưu đạt từ 4 đến 13 tấn / ha. Ở giai đoạn này, các sản phẩm thay thế gỗ
chính từ rừng tràm có giá trị thấp và bán với giá thấp hơn chi phí sản xuất. Tràm được bán cho sản xuất
rẻ với giá 380 đồng mỗi kg (khoảng 500.000 đồng mỗi m3) đã bóc vỏ tại đường / cạnh kênh.
Vùng sản xuất muối ven biển có 2.000 ha ruộng muối, sản xuất muối với sản lượng hàng năm đạt
khoảng 3-4 tấn/ha.

5.5 Công nghiệp
Lĩnh vực công nghiệp chiếm 37% GDP của tỉnh Kiên Giang năm 2010 (xem Hình 60). Ngành công
nghiệp lớn nhất tỉnh Kiên Giang là chế biến thực phẩm - nông nghiệp - thủy sản, năm 2010 chiếm 48%
giá trị công nghiệp.
Không biết chính xác độ cao trên mực nước biển trung bình (AWL) của tài sản các ngành công nghiệp
lớn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Không có DEM (Digital Elevation Model) dữ liệu chuẩn thì cách duy
nhất để thu được dữ liệu liên quan đến độ cao là phỏng vấn các cá nhân về độ cao so với mực nước
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biển của nhà máy thông qua các chuyến thăm thực địa vào tháng Ba và tháng Tư năm 2011, đồng thời
kiểm tra các kết quả bằng cách quan sát trực quan. Vì vậy, các độ cao trên mực nước trung bình của
các tài sản các ngành công nghiệp được đưa ra trong các phần sau chỉ là tương đối.
Tỉnh Kiên Giang có sáu khu công nghiệp (bao gồm năm khu mới) với diện tích 1.610 ha và bốn cụm
công nghiệp với diện tích 281 ha đã thành lập hoặc đang được phát triển (xem Bảng E.2). Hai khu/cụm
công nghiệp quan trọng là khu công nghiệp Tắc Câu gồm cơ bản 35 nhà máy sản xuất thực phẩm biển
và khu công nghiệp ở huyện Kiên Lương với một cụm công nghiệp gồm 5 nhà máy sản xuất xi măng
và một nhà máy sản xuất bao bì (xem Bảng E.3). Khu công nghiệp Tắc Câu phát triển dựa trên cụm
chế biến hải sản Tắc Câu và rõ ràng có một tương lai kinh tế bền vững và cần được bảo vệ để ứng phó
với các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có thể dự đoán đến tuổi thọ của các tài sản hiện có. Tuy nhiên,
cho đến nay năm khu công nghiệp mới khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện đang có 6 nhà máy mới
thuê, trong đó có 2 nhà máy chế biến phụ phẩm từ cá.
Khu công nghiệp mới Thuận Yên là một ví dụ của một khu công nghiệp mới được xây dựng cách xa
trung tâm dân cư do đó cần được cung cấp lực lượng lao động cho các nhà máy mới. Có vẻ như khu
công nghiệp Thuận Yên được xây dựng vì khu vực có ít dân cư hơn là gần với nơi có lực lượng lao
động thích hợp.

Hình 69 - Khu công nghiệp mới Thuận Yên gần Hà Tiên. Nguồn: Frank Pool.

Hai khu kinh tế đã được xác lập. Khu kinh tế biên giới Hà Tiên trên biên giới Campuchia đã được
thành lập và dự kiến sẽ dành cho sản xuất máy móc và các sản phẩm du lịch nhưng hiện tại chưa có
nhà máy nào đến thuê cũng như chưa có bất kỳ hoạt động kinh tế nào (xem hình dưới đây). Nền khu
vực đã được rải nhựa cứng nhưng vẫn chưa có bất kỳ nhà máy hay tòa nhà nào được xây dựng trong
thời gian bố trí cho xây dựng vào tháng 4 năm 2011 mặc dù lưu lượng vận tải qua biên giới và hàng
hoá được nhập khẩu và xuất khẩu, hầu hết là vận chuyển quá tải bằng các loại xe máy từ Cam-pu-chia.
Không có tài sản cố định, không bị phơi lộ với các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Khu kinh tế Phú Quốc được dự kiến cho ngành công nghiệp du lịch và sẽ xây dựng trên cơ sở du lịch
rất mạnh và hấp dẫn hiện tại ở Phú Quốc. Sự tăng trưởng trong lĩnh vực du lịch của Phú Quốc sẽ sử
dụng đường băng máy bay chở khách mới dài 3.000 m và tuyến đường xuyên đảo chính đang được xây
dựng cũng như đường dây 110 kV ngầm dưới biển nối với đảo chính đã được lên kế hoạch.

5.5.1 Sản xuất vật liệu xây dựng
Lĩnh vực kinh tế lớn thứ hai của tỉnh Kiên Giang là sản xuất vật liệu xây dựng, chỉ chiếm dưới 40% sản
lượng công nghiệp năm 2010, chủ yếu từ hai nhà máy xi măng lớn và ba nhà máy xi măng nhỏ ở huyện
Kiên Lương - cung cấp hầu hết nhu cầu sử dụng xi măng ở miền nam Việt Nam. Ngoài ra còn có lĩnh
vực máy móc chiếm khoảng 6% giá trị sản xuất công nghiệp, và ngành sản xuất may mặc (quần áo)
năm 2010 chiếm dưới 3% giá trị ngành công nghiệp. Kế hoạch đầy tham vọng tăng gấp đôi đóng góp
vào nền kinh tế của lĩnh vực công nghiệp đến năm 2015 so với năm 2010, với việc gia tăng thêm 65%
vào năm 2020 dự kiến so với năm 2015. Tuy nhiên, không rõ nguồn đầu vào cho phát triển công
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nghiệp dự kiến là gì và khi không có đầu vào cho chế biến công nghiệp chủ yếu và mới này thì có vẻ
kế hoạch phát triển ngành công nghiệp dự kiến như vậy là quá lạc quan.
Nhà máy xi măng Hà Tiên 2 ở thị trấn Kiên Lương là một công ty cổ phần trong đó 68% sở hữu của
Chính phủ Việt Nam và 32% sở hữu của tư nhân, được thành lập vào năm 1961 với số vốn cơ sở là 44
triệu USD (880 tỷ đồng). Nhà máy sản xuất khô có sản lượng 3.000 tấn clinker một ngày sử dụng công
nghệ lò đứng thập kỷ 1970 là một trong những lò cuối cùng còn hoạt động trên thế giới. Hiện tại (2011)
nhà máy đang được nâng cấp thông qua một dự án hiện đại hóa và mở rộng trị giá 150 triệu USD
(3.065 tỷ đồng) sử dụng công nghệ của Đức, gồm một tổ phát điện 2MW thu hồi nhiệt từ rác 3 giai
đoạn để đáp ứng khoảng 10% tải lượng điện nội bộ của nhà máy. Một nhà máy phát điện từ nhiệt thừa
3MW đã hoạt động tại nhà máy Xi măng Hà Tiên 2 từ năm 2001, nhưng hiện nay không còn hoạt
động. Nhà máy xi măng Hà Tiên 2 có ba máy phát điện diesel công suất 2,5 MW mỗi máy, đang được
sử dụng làm nguồn phát dự phòng vì nhà máy được kết nối với lưới điện.
Khi được trang bị hiện đại, nhà máy Xi măng Hà Tiên 2 sẽ sản xuất 4.000 tấn bột clinker một ngày và
bán 2.500 tấn xi măng một ngày (tỷ lệ sản xuất xi măng tương đương với các nhà máy hiện tại) và
đồng thời bán clinker cho ba nhà máy xi măng nhỏ hơn gần đó cũng như bán cho Campuchia. Nhà máy
Xi măng Hà Tiên 2 hoạt động dựa trên tuổi thọ 35 năm còn lại, đá vôi dự trữ tại các mỏ đá lân cận
thuộc nhà máy và đất sét từ một mỏ đất sét liền kề. Mỗi năm nhà máy sử dụng 240.000 tấn than nhập
khẩu từ tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc Việt Nam. Khu vực nhà máy được nối trực tiếp với biển thông
qua một đường thủy. Nhà máy ở độ cao 1,5 m so với mực nước biển, xi măng và clinker sản xuất ra
được xuất khẩu bằng tàu từ cầu tàu kế bên. Tàu cung cấp than và xuất khẩu xi măng và clinker được
giới hạn rõ đến 1000 tấn vì độ sâu của cảng biển và độ sâu của kênh nối cảng với biển. Tổng vốn đầu
tư của nhà máy Xi măng Hà Tiên 2 sau khi hiện đại hóa là 194 triệu đô la.

Hình 70 - Nhà máy Xi măng Hà Tiên 2 và Nhà máy Phát điện từ Thu hồi nhiệt từ rác. Nguồn: Frank Pool.

Nhà máy Holcim (cho đến năm 2002 là Xi măng Sao Mai) ở Hòn Chông, Kiên Lương (10° 10' 21.66"
Bắc 104° 37' 30.74" Đông) được thành lập năm 1998 (với 30 triệu đô la Mỹ là vốn vay của Tổ chức
Tài chính Quốc tế) và có công suất 4.400 tấn/ngày, và có công suất ban đầu đạt 1.4 đến 1.7 triệu tấn xi
măng/ năm (tùy thuộc vào nguồn). Nhà máy là liên doanh giữa tập đoàn Holcim Thụy Sỹ (65%) và nhà
máy xi măng Hà Tiên 1(35%). Nhà máy xi măng khai thác 3 núi đá vôi cận kề và là nhà máy có quy
trình sấy khô hiện đại và hợp lý. Nhà máy sử dụng 60.000 tấn vỏ trấu làm nhiên liệu năm 2009 cũng
như sử dụng chất dẻo thải và giầy dép thải làm nguyên liệu nhiệt. Nhà máy Xi măng Holcim Hòn
Chông có 6 máy phát diesel, mỗi máy công suất 5.5 MW với tổng công suất 6 máy lên tới 33 MW. Vận
hành từ năm 1998 đến năm 2006, nhà máy Holcim đã sử dụng chính máy phát diesel của mình để đáp
ứng nhu cầu điện năng tiêu thụ của nhà máy. Từ năm 2006, nhà máy Holcim đã kết nối với lưới điện
quốc gia thông qua trạm biến thế 110kV của nhà máy.
Nhà máy phát điện thu hồi nhiệt, công suất 6.3MW được phê duyệt với tổng mức đầu tư 18 triệu Đô la
Mỹ, áp dụng và phát triển công nghệ CDM. Công suất lắp đặt của nhà máy sản xuất xi măng Hòn
Chông trong năm 2010 là 4.500 tấn gạch nung mỗi ngày. Tổng giá trị vốn ước đạt 100 triệu Đô la Mỹ.
Nhà máy xi măng Kiên Lương là nhà máy sản xuất năng lượng và công nghiệp lớn nhất của tỉnh Kiên
Giang. Nhà máy Hà Tiên 2 và nhà máy xi măng Holcim chắc chắn sẽ tiếp tục hoạt động trong vòng 35
năm tới vì dự trữ đá vôi còn lại tại các mỏ kế cận đang được khai thác tối ưu.Hai nhà máy này có thể sẽ
được nâng cấp trong quá trình 35 năm vận hành. Trong quá trình nâng cấp, duy tu có thể tôn nền đất và
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một số phần quan trọng của nhà máy, đề phòng trường hợp nước biển dâng cao. Một giải pháp khác là
có thể xây các đê bao xung quanh mặt bằng của nhà máy với kỹ thuật không phức tạp mà lại mang lại
hiệu quả kinh tế và có thể sử dụng các máy bơm khi cần thiết.

Hình 71 - Nhà máy xi măng Holcim Hòn Chông Nguồn: Michael Russell.

Ngoài ra còn có một nhà máy làm gạch nung bằng lò đốt than và mỏ đất sét 50 hec-ta sâu 14m (trữ
lượng khai thác 50 năm) nằm tại khu 4, Xa Ngach, xã Kiên Lương. Lò đốt và thiết bị làm gạch được
mua từ Hàn Quốc. Nhà máy cung cấp 5-10% nhu cầu gạch của vùng Tây Nam Việt Nam. Nhà máy
gạch ngói Kiên Giang được thành lập năm 2002 với vốn điều lệ là 36 tỉ Việt Nam Đồng (1,7 triệu Đô
la Mỹ), doanh thu hàng năm đạt 30 tỉ Việt Nam Đồng (1,5 triệu Đô la Mỹ/năm), với 126 công nhân
viên, và mặt bằng hiện tại đang ở mức cao 2,5m so với mực nước biển. Nhà máy đã sử dụng máy bơm
trong mùa mưa cho mỏ đất sét nhưng trong bất kỳ trường hợp nào nên tiết kiệm chi phí và sẵn sàng
phòng vệ bằng các đê chắn và máy bơm khi cần thiết. Giá trị vốn đầu tư khoảng 1, 7 triệu Đô la Mỹ.

5.5.2 Chế biến thủy hải sản
Chế biến thủy hải sản là ngành công nghiệp lớn thứ hai của tỉnh Kiên Giang, bao gồm (theo thứ tự
giảm dần): chế biến cá, sản xuất bột cá, và chế biến tôm-với tổng cộng khoảng 35 nhà máy. Hầu hết
ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản nằm tại cảng Tắc Cậu, cách Rạch Giá 20km về phía Đông
Nam. Khu công nghiệp Tắc Cậu, tại Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, nổi lên như một ví dụ điển
hình cho khu công nghiệp kiểu mẫu và các hoạt động liên quan (tận dụng nguồn lực địa phương (cá và
tôm) đây chính là lợi thế cạnh tranh của tỉnh Kiên Giang. Khu công nghiệp Tắc Cậu nằm trên hệ thống
đường thủy có nền đất bằng chiều cao giới hạn của mực mước biển.Tuy nhiên, khu công nghiệp Tắc
Cậu với diện tích 64.5 hec-ta nhưng vẫn có thể được bảo vệ bởi hệ thống đê điều và máy bơm khi cần
thiết. Sẽ rất hữu ích nếu có các nghiên cứu cụ thể hơn về các rủi ro biến đổi khí hậu và các giải pháp
thích ứng với biến đổi khí hậu được tiến hành cho khu công nghiệp Tắc Cậu. Đồng thời cũng có một
loạt 6 nhà máy chế biến bột cá hiện đại tại phía kia của huyện Châu Thành ( tổng cộng là 10 nhà máy ở
tỉnh Kiên Giang), nằm trên mực nước biển 0,8-1,5m, và có khả năng chống đỡ với hệ thống đê và máy
bơm khi cần thiết. Về nhà máy chế biến thủy hải sản Tắc Cậu và nhà máy sản xuất bột cá gần kề, các
diện tích mặt bằng nhà máy vừa phải đủ nhỏ để phòng vệ khi cần.
Ngoài ra còn có công nghiệp chế biến nước mắm ở Đảo Phú Quốc nơi có khoảng 150 nhà máy quy mô
nhỏ sử dụng cá nhỏ và cá cơm làm nguồn nguyên liệu. Nhà máy nước mắm mà chúng tôi tham quan có
đất nền chỉ cách mực nước biển đúng 1m, nằm cạnh cầu tàu trong bến cảng của thị trấn Dương ĐÔng
Tuy nhiên, do mức đầu tư cơ sở hạ tầng thấp (như dưới đây), nhà máy không được đánh giá là có khả
năng chịu đựng với các biến đổi khí hậu và, khi cần thiết, nhà máy có thể được chuyển sang khu đất kế
bên có cao độ cao hơn và rộng rãi hơn.
Theo ước tính, ngành công nghiệp chế biến tôm và cá (cá tươi và bột cá) thu hút khoảng 1.500 lao động
của tỉnh Kiên Giang.
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5.5.3 Du lịch
Rạch Giá đã được coi là điểm đến quan trọng của du lịch nội địa. Tuy nhiên, Đảo Phú Quốc là điểm
đến quan trọng của tỉnh Kiên Giang, và các đầu tư mới đang đổ vào tỉnh cho sân bay quốc tế (với
3,000m đường băng cho máy bay cỡ lớn, nằm cách mực nước biển 7m và với tổng vốn đầu tư đạt 970
triệu Đô la Mỹ) và 3 đường bộ xuyên đảo đang được triển khai xây dựng (tổng vốn đầu tư ước đạt
19,75 triệu Đô la Mỹ). Những đầu tư này nhằm đưa Phú Quốc trở thành điểm đến du lịch du lịch nội
địa và quốc tế quan trọng. Những dải bờ biển phía tây và bãi cát trắng của Phú Quốc là con át chủ bài
thu hút khách du lịch nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro xói mòn do biến đổi khí hậu nhưng rủi ro chính
xác do thay đổi khí hậu và từ bất kỳ mối liên hệ nào do biến đổi tự nhiên thì đến nay vẫn còn là một ẩn
số.

5.5.4 Các ngành công nghiệp khác
Tại thị xã Kiên Lương có một nhà máy sản xuất vật liệu đóng gói Hakipack với 540 công nhân nhưng
với số vốn điều lệ rất thấp 40 tỷ đồng (2,1 triệu Đô la Mỹ) so với mức doanh thu hằng năm 180 tỉ Việt
Nam Đồng (9 triệu Đô la Mỹ). Nhà máy được thành lập năm 1997, ban đầu sản xuất túi nhựa
polypropyrene (PP) cho các nhà máy sản xuất xi măng lân cận, với 27% sản phẩm được xuất khẩu.
Nhà máy có nền đất chỉ cao hơn mực nước biển 1m và trước đây đã từng bị ngập do một loạt các nhân
tố kết hợp: mưa lớn, mực nước biển và nước sông dâng cao. Khi bị lụt nhà máy phải tạm dừng hoạt
động nhưng may mắn là không có hư hại vĩnh viễn nào. Ban quản trị của nhà máy dự đoán trong vòng
20 năm tới mực nước sẽ dâng cao thêm khoảng 50 cm, vì vậy nhà máy Hakipack đã bắt đầu xây dựng
một hệ thống tường bao cao 2m xung quanh nhà máy.Trong trường hợp lũ lụt gia tăng, sẽ xây một đê
bao xung quanh nhà máy mà việc xây dựng này có chi phí không hề nhỏ. Giá trị vốn điều lệ đạt 2,1
triệu Đô la Mỹ.
Có khoảng 10 nhà máy đóng tàu, từ nhà máy đóng và sửa chữa tàu sắt có công suất 1,500 tấn đến các
xưởng đóng và sửa chữa tàu gỗ đánh bắt xa bờ, đến các xưởng đóng tàu sợi thủy tinh (composite)
(thông thường 7-8 m dài và 80-90 cm rộng, hay còn được gọi là xuồng) trị giá mỗi chiếc 1,000 Đô la
Mỹ khi được gắn với một động cơ xăng nhỏ lắp rời (tương tự như xe máy động cơ 100-110 phân khối
giá mới là 1.200 Đô la Mỹ). Hầu hết các xưởng đóng tàu này đều nhỏ, có vốn điều lệ ít và có số lượng
công nhân viên ít hơn 100 người.

Hình 72- Nhà máy đóng tàu Composite (Sợi thủy tinh). Nguồn: Frank Pool.
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Hình 73 – Xưởng đóng tàu cá bằng gỗ xa bờ với cơ sở hạ tầng không chính thống. Nguồn: Frank Pool.

Ở xóm 5, xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng có nhà máy chế biến mía đường quy mô nhỏ có công
suất tối đa đạt 900 tấn/ngày, được thành lập bởi tỉnh ủy năm 1997. Thời gian xây dựng mất hơn 2 năm,
hoàn thành vào năm 2008. Nhà máy chế biến 600 tấn mía đường mỗi ngày với 60% nguồn mía của tỉnh
và 40% nhập từ các tỉnh khác. Diện tích xây dựng là 5hec-ta trong đó diện tích nhà máy chiếm 3 hecta. Nhà máy áp dụng công nghệ của Úc với 2 tua-bin hơi của Nhật vận hành ở nhiệt độ hơi 3,500 °C(sử
dụng hơi từ lò hơi của Ấn Độ) để giảm chi phí và được thiết kế (giống như hầu hết các lò hơi đốt bằng
bã mía) để đốt bã mía thải và chỉ cung cấp điện tự dung cho nhu cầu tiêu thụ điện của nhà máy chứ
không được thiết kế tối ưu để phát điện lên lưới điện. Nếu có biểu giá điện xuất khẩu cạnh tranh và dự
báo trước cùng với mạng lưới kết nối điện đơn giản thì tiềm năng xuất khẩu điện sẽ ít nhất là 2MW (và
có thể hơn) trong 6 tháng/năm.

Hình 74 - Nhà máy chế biến mía đường Giồng Riềng và Tua-bin hơi. Nguồn: Frank Pool.

Công trường nhà máy chế biến mía đường cách mực nước biển 1,5m nằm trên một con sông không có
thủy triều, chỉ bị xâm nhập mặn 1 tháng trong năm. Nhà máy chưa từng bị ngập lụt vì vậy các ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu là rất nhỏ. Nhà máy có thể được bảo vệ bởi đê và các máy bơm khi cần
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thiết. Tổng doanh thu đạt 144 tỉ đồng/năm (7 triệu Đô la Mỹ), tỉ lệ thu hồi vốn 17.5% với vốn điều lệ
210 tỉ Việt Nam Đồng (11 triệu Đô la Mỹ).
Một loạt các ngành công nghiệp dịch vụ khác vận hành trong tỉnh, như ngành sản xuất nội thất và xây
dựng, nhưng hầu hết các đơn vị kinh doanh đều có quy mô nhỏ, có ít tài sản cố định (chủ yếu là các
công trình có giá trị tài sản thấp), với vốn điều lệ chủ yếu là ở máy móc, hầu hết đã cũ, có thể vận
chuyển và di chuyển và giá trị tài sản còn lại vẫn có giá trị thanh lý. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến
giá trị và đất đai bị ảnh hưởng bởi các tác động của biến đổi khí hậu, chứ không phải các ảnh hưởng tới
công trình, nhà xưởng hay máy móc.
Đối với tỉnh Cà Mau, một tiểu khu công nghiệp rộng lớn của tỉnh Kiên Giang dường như bị đóng băng.
Ví dụ,nhà máy làm đá lớn nhất ở huyện Giồng Riềng cung cấp đá cho các hộ gia đình và nhà hàng cho
dân số khoảng 100.000 người (nhà máy cung cấp khoảng 50% của tổng 200.000 người của huyện Kiên
Giang). Ước tính khoảng 75% giá trị vốn của nhà máy nằm ở các máy làm đá và nhà máy xử lý nước
thải (đã không được chuyển đi nơi khác như yêu cầu), 25% vốn còn lại nằm ở các tháp làm lạnh sơ sài,
các hồ làm đá. Nhà máy đã 25 năm tuổi, chỉ có 4 công nhân là các thành viên trong một gia đình, và dự
tính sẽ bị đóng cửa khi người chủ về hưu, người con trai duy nhất của ông không quan tâm tới việc nối
nghiệp gia đình. Nhà máy có thể được bảo vệ bởi đê hoặc được tôn nền nhà máy mỗi khi vào mùa lũ,
ngập lụt là nguyên nhân ảnh hưởng đến sản xuất thua lỗ của nhà máy, chứ không phải các hư hại
nghiêm trọng, nhưng hiện tại, nhà máy đang phải đối mặt với 20 sự cố cắt điện nửa ngày vào mỗi mùa
khô. Có khoảng 40 nhà máy làm đá ở Kiên Giang cung cấp đá cho công nghiệp đông lạnh tôm và cá
khi được chuyển tới nhà máy chế biến hoặc ra các chợ. Một nhà máy làm đá điển hình có nguồn vốn
điều lệ giới hạn và vong đời kinh tế chỉ khoảng 20 năm. Ước tính khoảng 200 nhà máy làm đá ở Kiên
Giang có tổng vốn đầu tư (cho 200 nhà máy này) là 24 triệu Đô la Mỹ.

5.6 Năng lượng
Tỉnh Kiên Giang có một hệ thống phân phối điện rộng rãi và hiện đại. Các cột điện trung thế
(22/12.7kV) và hạ thế (380/220V) hầu hết từ năm 1997 và trước đó, và được thiết kế cho 10 năm sử
dụng, nhưng thực tế chúng được sử dụng lâu hơn và vẫn chưa được thay thế.Các trạm/ cột phân phối
điện trung thế (22/12.7kV) và cao thế (110kV) và các trạm biến thế có lẽ đã được sử dụng tới 30 năm.
Hệ thống phân phối điện nhìn chung là an toàn về kỹ thuật. Tổng các cột điện trong tỉnh là khoảng
100.000. Tổng giá trị vốn ước đạt 35 Triệu Đô la Mỹ.
Các cấu phần truyền tải điện của tỉnh được minh họa ở Hình 76. Tỉnh Kiên Giang đã được nối với hệ
thống cao thế liên tỉnh bởi trạm cao thế 110kV và với lưới điện cao thế quốc gia 220kV tới các tỉnh còn
lại của Việt Nam. Tỉnh Kiên Giang được cung cấp điện bởi trạm điện 220kV Rạch Giá 2 bao gồm trạm
biến áp 220/110kV-250MVA và 125 MVA, cung cấp cho toàn bộ trạm 110kV của tỉnh Kiên Giang và
2 tỉnh An Giang, Hậu Giang. Trạm Rạch Giá 2 nối với Trà Nóc-Rạch Giá 2 (dòng điện một chiều), nhà
máy điện Cà Mau (dòng 2 pha, 3 chiều) và trạm 220kV Thốt Nốt.
Ngoài ra còn có đường dây 220kV Rạch Giá 2-Kiên Lương 2 được sử dụng như đường dây 110kV đến
tận năm 2011 khi trạm Kiên Lương 220kV được dự tính sẽ hoàn thành.Chiều dài đường dây 220kVcủa
tỉnh Kiên Giang không được tách riêng rẽ với đường điện của các tỉnh khác. Tất cả các trạm điện
220kV đều được làm bằng thép. Có 180km đường dây 110kV tại tỉnh Kiên Giang. Tất cả các trạm
điện 110kV đều làm bằng thép đổ bê tông Chi tiết về các trạm điện và đường dây 220kV và 110kV có
thể xem them tại bảng C.2 và C.3. Kế hoạch mở rộng các đường dây cao thế 220/110kV cũng như
120km đường dây cao thế 500kV từ Kiên Lương tới Thốt Nốt dùng cho tổ hợp nhà máy điện đốt than
Kiên Lương.
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Bản đồ hệ thống điện Cà Mau

Hình 75 - Đường dây truyền tải điện Tỉnh Kiên Giang.

Tại tỉnh Kiên Giang có 3.254,2 km đường dây trung thế 22/12,7kV bao gồm 1.553km đường dây 3 pha
và 1.701,2 km đường dây một pha. Đường dây trung thế mới hầu hết là đường dây một pha 12,7kV vì
nó cung cấp đủ điện năng tiêu thụ cho các hộ gia đình. Ở Đảo Phú Quốc còn có 151,2 km đường dây
trung thế 15kV được sử dụng. Có 37 km đường dây 35kV từ An Biên cung cấp điện cho trạm biến thế
Vĩnh Thuận 6,3 MVA 35/22 kV. 32km đường dây 35kV trước đây nay đã được chuyển thành đường
dây 32kV. Toàn bộ các tháp điện trung áp nay đã được bê tông hóa. Toàn bộ 5.495,8 km đường dây hạ
thế đều sử dụng các cột bê tông.
Mỗi năm có khoảng 20 sự cố mất điện, nửa ngày hoặc cả ngày vào mùa khô hàng năm khi lưới điện
quốc gia của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chủ yếu là các nhà máy thủy điện ở miền bắc và
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miền trung bị quá tải công suất. Rất nhiều ngành công nghiệp do đó phải có các máy phát điện diesel
dự phòng.
Cũng giống như Đảo Phú Quốc, chín hòn đảo nhỏ phải có máy phát điện diesel dự phòng riêng ngoài
nguồn điện từ lưới điện, được tỉnh Kiên Giang tài trợ. Kể từ tháng 7 năm 2004, nguồn cung cấp điện
cho Đảo Phú Quốc được cấp từ nhà máy điện diesel Phú Quốc mới. Nhà máy này được Công ty Điện
lực Kiên Giang (the Kiên Giang EVN) quản lý, nằm cách thị trấn Dương Đông của Đảo Phú Quốc 5
km. Nhà máy điện Phú Quốc cùng với chi tiết về hệ thống điện và các kế hoạch mở rộng tương lai
được trình bày trong phụ lục D của Quy Hoạch Hệ thống Điện Phú Quốc. Tất cả các máy phát điện nhỏ
ở huyện Kiên Hải nằm dưới sự quản lý của Ban quản lý huyện Kiên Hải, các máy phát điện của các
huyện khác của Phú Quốc do huyện đó tự quản lý.

5.6.1 Quy hoạch trong tương lai
Nhà máy điện Kiên Lương dự kiến được xây dựng bởi Tập đoàn Tân Tạo (ITACO), với công suất trên
4.000 MW, tổng mức đầu tư khoảng 7 tỉ Đô la Mỹ, chính thức vận hành 1.440 MW đầu tiên năm
2015. Dự án điện nói trên là nhà máy điện tư nhân đầu tiên của Việt Nam được cấp vốn, xây dựng và
vận hành theo hình thức dự án BOO (xây dựng-sở hữu-vận hành). Giai đoạn đầu bao gồm các tổ máy
2*600MW hoặc 2*720MW với vốn đầu tư 2.5 đến 3 triệu Đô la Mỹ, bao gồm tổ hợp cảng biển nước
sâu Nam Du mới ở đảo Hòn Lớn cho tàu nhập than 70.000-150.000 DWT cập bến, sau đó được trung
chuyển sang tàu 5.000 đến 10.000 DWT và vận chuyển vào nhà máy điện Kiên Lương. Dự án này đã
được quy hoạch trong Quy Hoạch Phát Triển Ngành Điện 4. Gần 100 triệu Đô la Mỹ đã được sử dụng
cho việc cải tạo và nâng nền 88 ha đất lên thêm 3,27 m từ độ cao 3-13m so với mực nước biển, với 6,58 km đê chắn sóng bằng cột bê tông cốt thép cao 28-44 m, mặc dù vậy, tại công trường dự án, chưa
thấy một cột bê tông cốt thép nào được tiến hành.
Khi tiến hành khảo sát nhà máy điện Kiên Lương nói trên, đất đá dùng cho việc san lấp mặt bằng được
lấy từ ngoài biển vào thay vì phải được lấy từ trong đất liền ra như thông thường. Việc san lấp mặt
bằng này cũng có thể gây ra nguy cơ hiểm đáng kể cho nền đất nhà máy.Tổng công suất thiết kế của
nhà máy điện là 4.400 MW cho 3 giai đoạn, với tổng chi phí là 7 tỷ Đô la Mỹ, sản lượng than tiêu thụ
mỗi năm lên tới 10 triệu tấn/năm và sẽ được nhập từ Úc/ Indonesia/ Nga. Tập đoàn Tân Tạo (ITACO)
vay 1.6-1.8 tỉ Đô la Mỹ từ ngân hàng Standard Chartered Bank và được chính phủ Việt Nam bảo lãnh.
20% tổng mức đầu tư cho dự án (khoảng 500 triệu Đô la Mỹ) là vốn tự có của ITACO, một mục tiêu
đầy tham vọng bởi tổng thu nhập năm 2009 của ITACO chỉ có 60 triệu Đô la Mỹ và lợi nhuận công bố
chỉ có 21 triệu Đô la Mỹ

Hình 76 - Công trường Nhà máy điện Kiên Lương. Nguồn: Frank Pool.

Nhà máy điện Kiên Lương rõ ràng là dự án tham vọng vì sử dụng đòn bẩy quá lớn và ITACO cũng
chưa từng có kinh nghiệm thành công trong việc phát triển những dự án nhà máy nhiệt điện quy mô lớn
cũng như chưa có kinh nghiệm phát triển những nhà máy theo mô hình BOO (xây dựng-sở hữu-vận
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hành) ở Việt Nam tính đến thời điểm này. Dự án dường như đang phải đối mặt với những khó khăn
đáng kể trong việc thực hiện, những hỗ trợ từ phía chính quyền dường như không đủ chắc chắn và tình
trạng hiện tại của dự án còn rất nhiều vấn đề.
Vốn vay từ ngân hàng thế giới (Ngân hàng Thế giới) đã được phê duyệt cho 48 km cáp ngầm dưới biển
nối với Đảo Phú Quốc.
Một đường dây điện 110 kV mới từ trạm biến thế chính của EVN của tỉnh kết nối với Hà Tiên được lên
kế hoạch xây dựng bằng nguồn vốn của EVN. Đường dây 110kV tới Hà Tiên sẽ giúp giảm tải cho
đường dây 220kV hiện tại đang cung cấp điện cho Hà Tiên. Đường dây 110kV mới cũng sẽ cung cấp
kết nối và điện năng cho các vung công nghiệp và kinh tế của Hà Tiên tới năm 2020, và sau đó sẽ lên
kế hoạch nâng cấp thành đường dây 220kV khi cần thiết. Đường dây 110kV mới sẽ cung cấp điện năng
cho dự án kết nối cáp điện ngầm dưới biển sắp tới của Phú Quốc.
Đường dây 110kV liên tỉnh và đường dây nhánh của tỉnh được dự kiến được nâng cấp thành đường dây
220kV chỉ khi phụ tải điện tăng tương ứng với đường dây 220kV này. Đường dây cáp điện ngầm dưới
biển tới đảo Phú Quốc được thiết kế để có thể nâng cấp lên 220kV nếu phụ tải tăng vượt công suất thiết
kế 10MVA của đường dây 110 kV hiện tại (lưu ý rằng Phú Quốc hiện nay đang được cung cấp điện từ
trạm điện diesel 12 MW).
Dự kiến trong tương lai, trong quy hoạch sẽ có một nhà máy nhiệt điện đốt trấu 10MW được nối lưới,
nhưng hiện tại vẫn chưa có tiến hành khảo sát chi tiết và thiết kế cơ sở. Khối lượng trấu sản sinh ra từ
sản xuất gạo của tỉnh Kiên Giang đủ để cung cấp nhiên liệu cho 3 nhà máy điện với công suất trên.
Tỉnh Kiên Giang là vùng đất tiềm năng cho việc nuôi trồng tôm, mặc dù vậy tỉnh vẫn tiếp tục duy trì
ngành nông nghiệp sản xuất lúa. Việc chuyển đổi sang nghề nuôi trồng thủy sản đồng nghĩa với việc
cần phải chuyển đổi dòng điện 1 pha 12.7kV sang dòng điện 3 pha 22kV (gần đây tỉ lệ gần cân bằng)
vì đường dây 1 pha chỉ cung cấp đủ điện cho tiêu dùng của các hộ gia đình nhưng không đủ cho sản
xuất, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp.
Chế biến cá đánh bắt gần bờ và xa bờ đã trở thành nghành công nghiệp chính của tỉnh Kiên Giang, mặc
dù vẫn còn vài vấn đề về phát triển bền vững của việc đánh bắt hải sản, ví dụ như tôm. Một trong
những nhà máy chế biến thủy sản lớn nhất ở Tắc Cậu (khu vực đánh bắt cá chính và bây giờ đã hình
thành lên một khu công nghiệp chính); mặt hàng xuất khẩu chính của nhà máy là các thùng cá sống
ướp đá 10kg và 20kg (surimi) được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Châu Âu, Hàn Quốc và Đài Loan, tại đó
chúng được chế biến thành chả viên và thịt cua sợi. Vì vậy có nhiều tiềm năng cho việc đẩy mạnh chế
biến ở các nhà máy ở Tắc Cậu để nâng cao giá trị mặt hàng xuất khẩu thay vì xuất khẩu các khối cá
ướp lạnh đơn giản giá trị thấp.
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5.7 Hệ thống Giao thông
Không giống như Cà Mau, vận chuyển hàng
hóa ở Kiên Giang chủ yếu bằng đường bộ trừ
các sản phẩm nông nghiệp (là tỉnh trồng lúa
lớn thứ hai trong cả nước) và vật liệu xây
dựng được vận chuyển bằng sông Cái Lớn
phía nam của Rạch Giá và kênh đào từ Rạch
Giá sang Hà Tiên (được xây dựng từ năm
1930 để dẫn nước sạch sang Hà Tiên). Vận tải
đường thủy qua hệ thống kênh đào là phương
thức chủ yếu để tới các khu vực vùng sâu
vùng xa nơi hệ thống giao thông đường bộ
còn hạn chế (có 83.000 tàu thuyền đủ các
loại). Vì ở Cà Mau diện tích nước mặt bị xâm
nhập mặn đang gia tăng: chỉ có phía Đông của
Quốc lộ 80 là vẫn đảm bảo lượng nước ngọt.
Quốc lộ 80 và 63 là những tuyến đường chính
dọc theo bờ biển phục vụ cho các trung tâm
đô thị chính. Các tuyến đường chính khác là
quốc lộ 61 nối với phía Đông của tỉnh Cần Hình 77 - Đường Thủy Nội Địa Kiên Giang
Thơ.
Nguồn: Cục Đường Thủy Nội Địa Việt Nam
Ở Tắc Cậu, phía nam của Rạch giá, có một cảng nội địa phục vụ cho tàu thuyền 500-1.000 tấn. Cá biển
đánh bắt được của tỉnh được vận chuyển tới Tắc Cậu vì đây là khu công nghiệp chế biến cá. Nếu số
lượng nhiều hơn thì sẽ được chuyển tới Cần Thơ và Hồ Chí Minh trong các công-ten-nơ polixetiren đặt
trong các xe tải lạnh. Những loại cá rẻ nhất sẽ được bán ở các chợ địa phương. Ở Rạch Giá thì chỉ sử
dụng các bến phà. Nhân tố chính hạn chế sự phát triển của tỉnh là thiếu một cảng nội địa nước sâu, mặc
dù tỉnh nằm ở vị trí rất quan trọng, tiếp giáp với Cam-pu-chia.
Tỉnh có kinh tế đa dạng hơn Cà Mau với du lịch và sản xuất xi măng (ở miền bắc) là sự khác biệt lớn
nhất. Du lịch có nhiều hình thức, từ khách quốc tế và trong nước du lịch Phú Quốc, du lịch biên
giới/lịch sử ở Hà Tiên; du lịch nội bộ tỉnh cuối tuần về Rạch Giá để thư giãn.

Hình 78 - Cá được đóng gói để xuất khẩu và sẵn sàng đem ra các chợ địa phương: Cảng Tắc Cậu. Nguồn:
Ian Hamilton.
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5.7.1 Đường bộ và Cảng
Hàng không nội địa ở Phú Quốc và rạch Giá đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của
Tỉnh: có các chuyến bay hàng ngày tới Hồ Chí Minh và Rạch Giá, một điểm dừng chân thuận lợi cuối
tuần. Sân bay Phú Quốc có một đường băng 2.100x30m và có khả năng đón tiếp 200.000 hành khách
mỗi năm. Tại Rạch Giá có một đường băng 1.500x 30m với khả năng tiếp đón 80.000 hành khách. Sân
bay Hà Tiên đang bị đóng cửa và hiện tại chưa có kế hoạch mở cửa trở lại.
Phà cũng góp phần gắn kết mối quan hệ giữa 3 trung tâm với hai loại chính là phà chở khách và phà
chở phương tiện. Việc đi lại từ Hà Tiên tới Phú Quốc mất một giờ đồng hồ bằng tàu cao tốc hoặc 3 giờ
đồng hồ bằng phà chở phương tiện. Đi từ Rạch
Giá tới Phú Quốc mất nhiều thời gian hơn,
khoảng 3 giờ đồng hồ bằng tàu cao tốc. Vận tải
đường thủy cũng là một hình thức di chuyển
không chính thức chủ chốt giữa các trung tâm
đô thị nhỏ hơn.
Quy tắc về cao độ đường bộ hiện hành dựa trên
lịch sử lũ trong vòng 5 năm vừa qua và được thu
thập mỗi năm một lần. Thiết kế thực tế của
những con đường được làm mới hoặc cải tạo
dựa trên lịch sử lũ và điều kiện địa phương.
Đường Quốc lộ được thiết kế cho lưu lượng lũ 1
trong 100 năm và đường Tỉnh lộ được thiết kế
cho lưu lượng lũ 1 trong 50 năm. Chi tiết về quy Figure 79 - Vận tải đường thủy ở Phú Quốc. Nguồn:
hoạch chiến lược đường cao tốc quốc gia và tỉnh Ian Hamilton.
được đề cập trong chương tiếp theo.

5.8 Định cư đô thị
Có 3 trung tâm dân cư chính ở trong 15 huyện của tỉnh Kiên Giang:thành phố Rạch Giá (trên bờ biển
trong khu trung tâm tỉnh); Hà Tiên (tại đỉnh bắc sát biên giới Campuchia) và Đảo Phú Quốc, theo phân
loại đô thị, bao gồm vài thị xã nhỏ (trung tâm là thị xã Dương Đông) và các thôn.
Bảng 35 - Dân số đô thị hiện nay ở Kiên Giang (2010).

STT.

Trung tâm

Dân số đô thị

Diện tích (km2)

Mật
độ Phân loại
(người/km2)

1

TP Rạch Giá

226.963

103,6

2.191,76

II

2

TP Hà Tiên

45.810

82,4

555,95

IV

3

Đảo Phú Quốc

93.654

589,2

158,95

IV

4 – 15

Các trung tâm khác

< 15.000

Nguồn:Báo cáo phát triển của Tỉnh năm 2010.
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5.8.1 Các công trình công cộng đô thị
5.8.1.1 Cung cấp nước đô thị
Công ty Vệ sinh và Cung cấp nước Kiên Giang (KGWSS) cung cấp nước sạch cho Rạch Giá, Hà Tiên,
Phú Quốc và 8 huyện khác. Công suất nước sạch cung cấp cho toàn Tỉnh là 60.000 m³/ngày. Mức trợ
giá cho người tiêu dùng là 4.850 đồng/m³ và doanh thu gần 100 tỉ đồng/ năm.
Thành phố Rạch Giá
Nước sạch chỉ chính thức được tiếp cận được tới 85% dân cư nông thôn. Công suất sản xuất nước mặt
34.000m³/ngày, với số lượng nhỏ nước ngầm dự trữ. Công suất cấp nước hiện tại cho thành phố trong
khoảng 34-40.000m³/ngày. Nước ngầm có thể bị xâm nhập mặn 7-800 mg/lít và có thể lên tới 1.000
mg/lít vào mùa khô. Nước bị nhiễm sắt nhưng không hề có báo cáo hóa học nào được đưa ra.
Từ tháng 3 tới tháng 5 hàng năm, nguồn nước mặt bị xâm nhập mặn. Khu vực xâm nhập mặn có thể
mở rộng ra 30 km về phía thượng nguồn vào mùa khô, trong khi đó, cửa lấy nươc chỉ cách biển 5km.
Tình hình lại càng trở nên nghiêm trọng hơn hàng
năm. Để giải quyết vấn đề trên, có 2 bể chứa nước dự
trữ nước vào mùa khô. Bể lớn được đúc bê tông
(500.000m3) với chi phí xây dựng 20 tỉ đồng, có thể dự
trữ nước cho 10 ngày (thêm 2 ngày nữa ở bể chứa
nhỏ).
Lượng nước dự trữ sử dụng tối đa cho 12 ngày. Mất
một tuần để bơm đầy bể chứa từ kênh đào. Ở trong
thành phố còn có các giếng dự trữ nước cho mùa khô.
Bể chứa nhỏ thì nằm cạnh nhà máy xử lý nước
(60.000m3 được xây dựng từ vốn của ngân hàng Hình 80 - Nhà máy xử lý và bể chứa nước nhỏ
ADB). Xử lý nước bằng các bộ lọc, bộ khử sắt, và khử ở Rạch Giá. Tác giả: Ian Hamilton
bằng clo. Nước sau khi được xử lý có thể uống nhưng
sau đó có thể bị nhiễm bẩn trong hệ thống.
Thành phố Hà Tiên
Nhà máy hiện tại được xây dựng từ nguồn vốn ODA của Úc. Giai đoạn 1 đã hoàn thành và cung cấp
8.000m3/ngày. Nhà máy hiện tại đang bắt đầu nâng cấp để tăng gấp đôi sản lượng đầu ra. Nhà máy
cung cấp nước cho 100% hộ gia đình của Hà Tiên và một phần (thương mại) của huyện Kiên Lương và
Giang Thành. Nhà máy dự kiến sẽ mở rộng để phục vụ cho nhu cầu nước của nhà máy điện Kiên
Lương và các khu công nghiệp ở huyện Kiên Lương. Nước được cung cấp từ các bể chứa dự trữ nước
mặt thông qua đường huyện lộ 91 phía bắc của thị xã. Phía hạ lưu ven biển của bể chứa có một nhà
máy xử lý nước. Hiện tại chưa có vấn đề nào về xâm nhập mặn.
Phú Quốc
Nhà máy nước với công suất 5.000m3/ngày, cung cấp nước cho thị trấn Dương Đông Nguồn nước cho
nhà máy được lấy từ các hồ lớn ở trung tâm của đảo. Phần còn lại của đảo sử dụng cả nước mặt và
nước ngầm.

5.8.2 Thoát nước, Xả thải và Chất thải rắn
Thành phố Rạch Giá
Thoát nước: Vấn đề lũ lụt chỉ xảy ra tai các thành phố vào mùa lũ và với những cơn mưa liên tiếp
trong 3-5 giờ đồng hồ. Quan sát cho thấy hệ thống thoát nước hai bên đường không hiệu quả (bị bịt kín
và có độ dốc không phù hợp) ở các khu đô thị mới mở rộng về phía nam. Ở Rạch Giá đã xây dựng một
đê biển bằng bê tông RC chịu lực dày thêm 70cm (tổng chiều dày là 2,4m). Hiện nay nó đang mở rộng
xuống nhà hàng Năm Nhỏ ở vùng mở rộng phía nam. DoT cho rằng việc nâng cao độ của các công
trình và các tuyến đường lên trên mức nước ngập lụt là không khả thi và chắc chắn sẽ gặp nhiều khó
khăn về hậu cần. Tốt hơn là dựa vào các đê hiện tại/đã được nâng cấp để bảo vệ trong tương lai.
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Chất thải: 70% các hộ gia đình đô thị sử dụng hố ga tự hoại theo các tiêu chuẩnn lâu đờ
đời khi xây dựng
từ những năm 1990. Hầu hếtt chúng được đặt ở sân sau và được làm sạch mỗi 5-7 năm
ăm bởi các cơ quan
bán chính phủ.Khu vực dân cư đô thị cũchưa được tiếp cận với các phương tiện này.
Chất thải rắn: Có các hố đựng
ng rác thải.
th Tổng diện tích là 20 hec-ta với 10 hec-ta cho phân hủy vi sinh
và lấp đất. Việc lấp rác được tiến hành theo từng lớp. Mỗi lớp được phun các chấtt hóa họ
học để xử lý và
sau cùng là lấp đất lên trên.
Thành phố Hà Tiên
Chất thải rắn: Có một nhà máy xử lý chất
ch thải rắn ở
phía bắc của thị xã đượcc xây dựng dựa
d trên tiêu
chuẩn kỹ thuật và nguồn vốn của
ủa Úc. Nhà máy được
đưa vào hoạt động từ năm 2008 và có công suất thiết
kế là 200 tấn/ngày nhưng hiện tại
ại chỉ
ch đáp ứng được
30-40 tấn/ngày. Nhà máy dự tính sẽ hoạt động trong
vòng 20 năm. Nhà máy lọc chếế biến
biế và thải. Tất cả
các hồ đều được đóng kín.
Chất thải: Hố ga tự hoại được sử
ử dụng
dụ cho hầu hết
các hộ gia đình.
Thoát nước: phía sau của thị xã có một hồ thủy triều
tự nhiên. Các cơ quan chức năng
ng gần
gầ đây đang xây
dựng một đê chắn xung quanh hồ
ồ có chi
chiều cao 1,6m.
Hình 81 - Hồ xử lý nước thải
ải ở Hà Tiên.
Trong dự thảo quy hoạch
ch không có dự phòng nào cho
Nguồn: Ian Hamilton
mực nước biển dâng cao dọc bờ
ờ biển,
biể nhưng cơ quan
chức năng đang lên kế hoạch
ch cho nghiên cứu khả thi về
việc xây dựng một con đê.
Đảo Phú Quốc
Kế hoạch xây dựng nhà máy xử lý nước thải thí điểm cho đảo Phú Quốc dự kiến sử
ử dụ
dụng công nghệ
Hàn Quốc. Hiện tại, chưaa có báo cáo chi tiết dự án, mặc dù cơ quan chính quyền đều cho rrằng dự án
không mấy hiệu quả. Ở Phú Quốc,
ốc, hầu
h hết sử dụng hố ga tự hoại. Chỉ có một bãi đất để đổ chất thải
rắn.
Các trung tâm khác
Các huyện Hòn Đất, Tân Hiệp, Kiên L
Lương và An Biên hàng năm chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Các trận
lũ này có thể dâng đến 1,25m và kéo dài 3-4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 11). Nguyên nhân là do các
con sông bị ngập nước do các dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekông đổ về. Một vài trận lụt xảy ra
ở các khu vực thấp khi thủy triều
ều dâng cao trong thời gian ngắn. Các khu vực ở miền
ền tây ccủa đường
quốc lộ 80 bị lũ lụt trong suốt mùa mư
mưa
.
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6. Tác động đối với môi trường tự nhiên
Như đã trình bày trong phần trước, biến đổi khí hậu và nước biển dâng được cho là nguyên nhân gây
nên những tác động sâu rộng và quan trọng đối với hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, ảnh hưởng đến hệ
thống môi trường tự nhiên và con người. Các bằng chứng thu thập được cho thấy tác động của biến đổi
khi hậu đã xảy ra ở cả hai tỉnh trên; các phỏng đoán của chúng tôi đều chỉ ra rằng cả hai tỉnh này sẽ bị
ảnh hưởng và tổn thương bởi hậu quả của biến đổi khí hậu.
Những tác động đáng kể nhất của biến đổi khí hậu (tùy theo những khác biệt về vùng và địa phương)
tại hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau:
•

Mực nước biển dâng, hệ quả là lũ lụt tăng cao, hiện tượng xâm thực, nước xâm nhập mặn và
xói mòn ven biển

•

Thay đổi về thuỷ văn, dẫn đến thay đổi về độ dài và cường độ mùa mưa, có thể dẫn đến lũ lụt
nghiêm trọng, hạn hán kéo dài và nhiệt độ tăng cao. Về cơ bản, những thay đổi về thuỷ văn này
tác động đến việc gia tăng hạn hán và lũ lụt;

•

Ngày càng xuất hiện nhiều hiện tượng cực đoan, như bão to, lốc tố, gây ra nhiều thiệt hại về cơ
sở hạ tầng và đất đai từ hệ quả của lũ lụt, gió, bão và xói mòn ven biển;

• Những thay đổi trong lắng đọng ven biển và xói mòn
Biến đổi khí hậu cũng dẫn đến một loạt các hiệu ứng gián tiếp đối với hệ thống tự nhiên và môi sinh
của con người đã tồn tại từ trước như ô nhiễm môi trường và khai thác cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt.

6.1 Ảnh hưởng của nước biển dâng
Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia (VIệN KH KTTVMT) dự đoán mực nước biển ở Việt Nam sẽ
tăng 15cm vào năm 2030, 30cm vào năm 2050, 50cm vào năm 2070 và 100cm năm 2100 theo kịch bản
cao. Kịch bản thấp dự đoán mực tăng của nước biển năm 2050 là 28cm, năm 2100 là 65cm (theo Bộ
Tài Nguyên Môi Trường, 2009); mặc dù vậy, không thể loại trừ phương án kịch bản cao với mực nước
biển tăng 100cm hoặc cao hơn.
Đánh giá của chúng tôi đã phát hiện ra rằng với mực nước biển tăng 15cm và 30cm, không làm tăng
đáng kể diện tích đất bị “ngập lụt hoàn toàn”, đây do kết quả của hê thống đê biển hiện tại và cơ sở hạ
tầng phòng chống lũ lụt.
Độ cao hiện tại của hệ thống đê biển là khoảng 1,2 mét, thậm chí đến năm 2050, thời điểm chúng ta dự
đoán mực nước biển tăng 30cm, chỉ những khu vực đầm lầy ven biển hiện tại và các cửa sông không
được có cửa cống thoát nước sẽ có thay đổi đáng kể về diện tích ngập lụt. Ngoại trừ trường hợp huyện
Ngọc Hiền, tỉnh Cà Mau, huyện này đã bị ngập lụt nặng mỗi khi thuỷ triều dâng cao.
Những hậu quả nghiêm trọng nhất của nước biển dâng liên quan đến những thay đổi về lũ lụt và thoát
nước, hậu quả của của xâm nhập mặn và tầm quan trọng của việc cải thiện xói mòn ven biển, xu thế
ngập lụt và sự gia tăng ảnh hưởng của lũ quét/nước dâng do bão; sẽ được trình bày cụ thể dưới đây.

6.2 Ảnh hưởng của lũ lụt và ngập lụt
Đồng bằng sông Cửu Long được hình thành từ hai nhánh sông, xuất phát từ Phnomp Penh (Cam-puchia) là Sông Tiền và Sông Hậu (Hậu Giang). Phía hạ nguồn chia làm 9 nhánh, còn gọi là “Con rồng
chín đầu” hay “Sông Cửu Long”. Kiên Giang và Cà Mau đều là hai tỉnh ven biển phía nam, nối với
Sông Hậu qua một hệ thống các kệnh rạch phức tạp.
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Các nghiên cứu về dòng chảy sông Cửu Long trong 45 năm qua cho thấy không có sự thay đổi về hệ
thống trong cơ chế thuỷ văn ở hạ nguồn sông Cửu Long. Dòng chảy của hạ nguồn sông Mekong được
điều tiết bởi Biển Hồ ở Cam-pu-chia, Ton Le Sap, phía thượng nguồn sông Mekong. Biển Hồ đóng vai
trò như một hồ chứa lũ vào mùa mưa cho đến đầu tháng 10 và vai trò như hồ cung cấp nước trong mùa
khô. Hình 77 mô tả lịch sử lũ tại sông Mekong và khu vực ở ngập lụt ở Kiên Giang.
Khối lượng dòng chảy hàng năm của sông Mekong xấp xỉ khoảng 475.000 triệu m3. Năm 2005, lưu
lượng lũ vào khoảng 500.000 triệu m3, đã gây ra ngập lụt diện rộng cho 50% khu vực đồng bằng. Với
sức chứa xấp xỉ 60.000 triệu m3, Biển Hồ Ton Le Sap là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho vùng đồng
bằng này trong mùa khô.
Theo nghiên cứu gần đây của Uỷ ban Sông Mekong, dòng chảy mạnh ở sông Mekong sẽ làm tăng
lượng nước vào mùa khô và tăng nguy cơ lũ lụt vào mùa mưa. Dòng chảy mùa mưa ở hạ lưu sông
Mekong được dự đoán tăng khoảng 12%, và tỷ lệ tăng dòng chảy trong mùa khô là khoảng 15% ở khu
vực đồng bằng (theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, 2011). Tuy nhiên, ở thượng nguồn
sông, hệ thống đập được xây dựng và quy hoạch trong tương lai theo hướng phía Trung Quốc và theo
nhánh sông phía hạ lưu của lưu vực sông, ở một mức độ nhất định, các hồ chứa này ảnh hưởng đến chế
độ dòng chảy cao điểm và cơ sở ở lưu vực sông Mekong
Lũ “hàng năm” là hiện tượng xảy ra thường xuyên ở vùng Đồng bằng, chủ yếu là lũ cục bộ và quy mô
nhỏ, diễn ra hàng năm theo mùa. Tuy nhiên, ở vùng đồng bằng cũng thường xảy ra các kiểu thời tiết
cực đoan, có thể phá huỷ và gây ra thiệt hại lớn. Những cơn lũ quy mô lớn được ghi nhận vào một số
năm 1961, 1966, 1978, 1984, 1991, 1995, 1996, và 2000 (CCFSC 1999). Cơn lũ năm 2000 đã gây ra
thiệt hại gần một nửa triệu ha diện tích nông nghiệp và 16.000 ha thuỷ sản (ADB 2007).

Hình 82 - Bản đồ lịch sử “lũ hàng năm” theo từng phân loại ở hạ lưu sông Mekong. Nguồn:Chưa rõ

Dự đoán gần đây nhất của Trung tâm Khí tượng Thuỷ Văn Quốc gia cho những năm cuối thế kỷ 21
theo hai kịch bản A2 và B2 như sau:
•

Lượng mưa dự kiến tăng 3 đến 10% ở cả hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau so với năm cơ
sở.

•

Lượng mưa sẽ có xu hương tăng vào những tháng mùa mưa (tăng 25% vào giai đoạn
cuối thế kỷ) và giảm vào những tháng mùa khô (giảm từ 30-35%).

•

Hay nói cách khác, mùa khô sẽ khô hơn và lượng mưa vào mùa mưa sẽ càng lớn hơn
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(lượng mưa lớn hơn trong một thời gian ngắn hơn), và càng làm tăng lũ lụt, hạn hán.
Theo khảo sát từ người dân địa phương ở vùng nghiên cứu, thường có hai “loại lũ” khác nhau trong
vùng nghiên cứu. Ở Cà Mau thường xảy ra “lũ cục bộ”, trái lại Kiên Giang chủ yếu là “lũ trên sông”
từ sông Mekong. Lũ sông là lũ nguy cơ nhất và có sức tàn phá lớn, và thường để lại hậu quả khi lượng
nước dâng cao ở hồ chứa thượng nguồn và nước dâng do bão dâng cao ở dòng chính và các kênh lớn,
gây ra lũ lụt và ngập úng ở khu vực đồng bằng cửa sông xung quanh cũng như làm giảm khả năng
thoát nước của các kênh và cánh đồng lúa.

Hình 83 – Lũ lụt ở Vàm Rây, huyện Hòn Đất tháng 10 năm 2010. Tác giả M Russell.

Bảng 36 và 38 trình bày tóm tắt khu vực bị ngập lụt trong lũ theo năm cơ sở, năm 2030 và 2050. Với
dự đoán tăng lượng mưa tổng thể hàng năm, các nguy cơ về lũ cũng sẽ tăng lên ở các huyện (ngoại trừ
Phú Quốc và Kiến Hải là những huyện hải đảo) từ 20 đến 50% giữa hiện tại và 2030 và hiện tại và năm
2050.
Phần lớn tỉnh Kiên Giang chỉ nằm trên mức nước biển và các trận lũ lớn có thể gây ra những hậu quả
to lớn cho cả tỉnh, có thể phá huỷ ngành sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân trên diện rộng.
Mười hai trên mười bốn huyện của tỉnh Kiên Giang có nguy cơ lũ ít nhất là từ mức trung bình đến
nghiêm trọng.
Nguy cơ lũ nghiêm trọng từ các kiểu thời tiết cực đoan thấp hơn ở Cà mau, chỉ năm trên tám huyện của
tỉnh nằm trong diện nguy cơ lũ từ mức trung bình đến nghiêm trọng.
Các huyện từng chịu ảnh hưởng lớn của ngập lụt theo cấp độ tăng:
An Minh – tăng 55%;
Vĩnh Thuận – tăng 53%;
Cà Mau – tăng 51%; và
An Biên – 43%
Cũng cần phải lưu ý rằng vùng đất bị ngập lụt và mức độ tăng dự kiến 11% năm 2050 ở huyện Rạch
Giá là tương đối thấp.
Ở phần lớn các huyện, việc phòng chống lũ là chưa đủ. Việc nâng cấp hệ thống an toàn lũ là việc làm
khẩn cấp ở tất cả các huyện, đặc biệt là việc tái định cư và các khu công nghiệp. Nâng cấp hệ thống
phòng lũ ở dọc sông Hậu cũng rất cần thiết, khu vực này nằm ngoài vùng nghiên cứu, nhưng lại chịu
ảnh hưởng lũ ở tỉnh Kiên Giang và mở rộng một phần sang tỉnh Cà Mau.
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Bảng 36–Diện tích ngập lụt các huyện Cà Mau trong lũ lụt (Cơ sở, 2030 và 2050).
Huyện
Tổng diện Cơ sở
Mực nước biển dâng
tích (ha)
15 cm (2030)
% Ảnh
Diện tích
% Ảnh
Diện tích
hương
(ha)
hương
(ha)

Mực nước biển dâng
30 cm (2050)
% Ảnh
Diện tích
hương
(ha)

Cà Mau

24.929

19%

4.840

52%

12,969

71%

17.579

Cái Nước

41.700

47%

19.572

70%

29,293

82%

34.078

Đầm Dơi

83.415

13%

10.617

28%

23,083

36%

30.144

Năm Căn

50.789

36%

18.084

47%

23,691

58%

29.519

Ngọc Hiền

73.517

22%

16.496

29%

21,457

39%

28.709

Phú Tân

46.433

36%

16.791

46%

21,177

62%

28.994

Thới Bình

64.131

6%

4.164

19%

12,242

35%

22.322

Trần Văn Thời

70.942

42%

29.995

58%

40,952

79%

56.337

U Minh

77.462

9%

7.271

22%

17,185

42%

32.427

Bảng 37 – Diện tích ngập lụt các huyện Kiên Giang trong lũ lụt (Cơ sở, 2030 và 2050).
Huyện
Tổng diện
Cơ sở
Mực nước biển dâng
Mực nước biển dâng
tích (ha)
15 cm (2030)
30 cm (2050)
% Ảnh Diện tích
% Ảnh
Diện tích
% Ảnh
Diện tích
hương
(ha)
hương
(ha)
hương
(ha)
Rạch Giá

10.364

70%

7.279

75%

7.724

81%

8.387

Hà Tiên

9.952

64%

6.327

67%

6.693

70%

6.939

An Biên

40.029

38%

15.223

69%

27.681

81%

32.448

An Minh

59.050

9%

5.510

39%

22.884

64%

37.978

Châu Thành

28.544

72%

20.655

82%

23.330

87%

24.691

Giang Thành

41.284

98%

40.56

98%

40.383

99%

40.791

Giồng Riềng

63.929

83%

53.155

89%

56.716

94%

60.030

Gò Quao

43.951

61%

26.766

86%

37.696

92%

40.557

Hòn Đất

103.863

96%

99..862

97%

100.399

98%

102.021

Kiên Hải

2.558

0%

0

0%

0

0%

0

Kiên Lương

47.285

89%

41.867

89%

42.252

91%

43.200

Phú Quốc

58.891

0%

0

0%

0

0%

0

Tân Hiệp

42.288

91%

38.630

92%

38.982

98%

41.449

U Minh Thượng

43.270

17%

7.169

34%

14.920

52%

22.711

Vĩnh Thuận

39.483

14%

5.560

45%

17.627

68%

26.676

Hình 84 đến Hình 88 mô tả mức tăng ở cả diện tích và mức độ ngập lụt ở 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau
trong kiểu thời tiết cực đoan (năm cơ sở 2000) cho cả 2 kịch bản A2 và B2 (2030 và 2050)
Bản đồ địa lý Atlas bổ sung bao gồm cả bản đồ lũ và ngập lụt cho năm 2030 và 2050 ở mỗi huyện, mô
tả mức độ nguy cơ ở cấp địa phương.
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Hình 84 - Kịch bản đường ngập lũ nền của hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau (Viện KH KTTVMT 2011)
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Hình 85 - Dự báo mức lũ đến 2030 (Các kịch bản A2 và B2) của tỉnh Kiên Giang (Viện KH KTTVMT 2011)
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Hình 86 - Dự báo mức lũ cho năm 2030 (Các kịch bản A2 và B2) của tỉnh Cà Mau(Viện KH KTTVMT 2011)

113 | P a g e

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
ở Đồng bằng sông Cửu Long – Phần A

Hình 87 - Dự báo mức lũ năm 2050 (Các kịch bản A2 và B2) Tỉnh Kiên Giang (Viện KH KTTVMT 2011)
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Hình 88 - Dự báo mức lũ năm 2050 (Kịch bản A2) của tỉnh Cà Mau (Viện KH KTTVMT 2011)
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6.3 Ảnh hưởng của Hạn hán
Từ lâu tình trạng khô hạn đã là vấn đề nan giải ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Như đã đề cập
trước đây, với sự thay đổi các mùa và dự đoán mùa khô sẽ trở nên khô hạn hơn, tình hình hạn hán rất
có thể cũng sẽ trở nên căng thẳng hơn với tần suất nhiều hơn và thời hạn dài hơn.
Dự báo tình trạng hạn hán cũng sẽ xuất hiện thưởng xuyên hơn. Trong quá trình khảo sát, chính quyền
cấp huyện cũng bày tỏ quan ngại rằng hạn hán sẽ ngày càng căng thẳng và xuất hiện thường xuyên hơn
ở các khu vực này. Kinh nghiệm đợt hạn hán năm 1997–98 do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño cho
thấy đó là đợt hạn hán diện rộng nghiêm trọng nhất ở Việt Nam, hậu quả là tăng độ mặn và các vụ cháy
rừng ở hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, thiệt hại 15.900 ha lúa vụ đông (theo số liệu thống kê của ADB
năm 2007).

6.4 Ảnh hưởng của nhiễm mặn và xâm nhập mặn
Từ nhiều năm nay nhiễm mặn và xâm nhập mặn đã trở thành vấn đề nan giải ở khu vực đồng bằng
sông Cửu Long. Năm 1995, khoảng 42% diện tích khu vực đồng bằng sông Cửu Long (1,7 triệu ha) bị
nhiễm mặn (SIWRMP, 1995), và độ xâm nhập mặn hiện tại đã lên đến 60–70km ở các khu vực cửa
sông. Vào mùa khô, lưu lượng dòng chảy sông Mê Kông thấp, không đủ để ngăn ngừa tình trạng xâm
nhập mặn và nhiễm mặn tại hạ lưu đồng bằng. Suốt mùa khô, mức xâm nhập mặn cực trị bao trùm toàn
bộ khu vực trong khoảng diện tích giữa 15.000 km2 đến 20.000 km2.
Hình 90 minh họa rõ sự phân bố của các hệ thống đầm lầy ven biển ở Kiên Giang và Cà Mau trước khi
bị khô hạn và trở thành các vùng đất nông nghiệp. Hệ thống rừng đước và đầm lầy ven biển sẽ là dòng
triều mặn và các hệ thống cửa sông. Các khu vực này ngày nay được bảo vệ bởi hệ thống đê biển và
cửa xả, do vị trí địa lý và các đặc điểm địa mạo, gây ảnh hưởng đến tình trạng ngập mặn và xâm nhập
mặn.

Hình 89 - Bản đồ phân bố thực vật minh hoạ sự xuất hiện của các vùng đầm lầy ven biển. Nguồn:chưa xác
định.

Bảng 38 tóm tắt các phát hiện khi sử dụng mô hình Viện KH KTTVMT dự báo khả năng xâm nhập
mặn ở Kiên Giang và Cà Mau cho cả hai kịch bản A2 và B2 năm 2030 và 2050. Cần lưu ý rằng tất cả
các huyện của tình Cà Mau, và hầu hết các huyện của tỉnh Kiên Giang (trừ huyện đảo Phú Quốc và
Kiên Hải) đã bị nhiễm mặn quanh năm.
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Bảng 38–Các khu vực huyện ở Cà Mau bị xâm nhập mặn >4 ‰ (nền, 2030 và 2050).
Huyện
Tổng diện
Độ mặn hiện tại (1%) Độ mặn dự báo năm
Độ mặn dự báo năm
tích (ha)
2030
2050
(15 cm SLR)

(30 cm SLR)

% Bị ảnh
hưởng

Diện
tích (ha)

% Bị ảnh
hưởng

Diện
tích (ha)

% Bị ảnh
hưởng

Diện
tích (ha)

Cà Mau

24.929

100%

24.929

100%

24.929

100%

24.929

Cái Nước

41.700

100%

41.700

100%

41.700

100%

41.700

Đầm Dơi

83.415

100%

83.415

100%

83.415

100%

83.415

Năm Căn

50.789

100%

50.789

100%

50.789

100%

50.789

Ngọc Hiển

73.517

100%

73.517

100%

73.517

100%

73.517

Phú Tân

46.433

100%

46.433

100%

46.433

100%

46.433

Thới Bình

64.131

100%

64.131

100%

64.131

100%

64.131

Trần Văn Thời

70.942

100%

70.942

100%

70.942

100%

70.942

U Minh

77.462

100%

77.462

100%

77.462

100%

77.462

Bảng 39 – Các khu vực huyện ở Kiên Giang bị xâm nhập mặn >4 ‰ (Cơ sở, 2030 and 2050).
Độ mặn hiện tại
Huyện
Tổng diện
Độ mặn dự báo năm
Độ mặn dự báo năm
tích (ha)
2030
2050

(15 cm SLR)

(30 cm SLR)

% Bị ảnh
hưởng

Diện tích
(ha)

% Bị ảnh
hưởng

Diện tích
(ha)

% Bị ảnh
hưởng

Diện
tích (ha)

95%

9.846

100%

10.364

100%

10.364

Rạch Giá

10.364

Hà Tiên

9.952

100%

9.952

100%

9.952

100%

9.952

An Biên

40.029

90%

36.026

100%

40.029

100%

40.029

An Minh

59.05

99%

58.460

100%

59.050

100%

59.050

Châu Thành

28.544

100%

28.544

100%

28.544

100%

28.544

Giang Thành

41.284

90%

37.156

100%

41.284

100%

41.284

Giồng Riềng

63.929

25%

15.982

20%

12.786

20%

12.786

Gò Quao

43.951

70%

30.766

80%

35.161

85%

37.358

Hòn Đất

103.863

50%

51.932

20%

20.773

20%

20.773

Kiên Hải

2.558

0%

0

0%

0

0%

-

Kiên Lương

47.285

100%

47.285

75%

35.464

70%

33.100

Phú Quốc

58.891

0%

0

0%

0

0%

-

Tân Hiệp

42.288

60%

25.373

20%

8.458

20%

8.458

U Minh Thượng

43.27

100%

43.270

100%

43.270

100%

43.270

Vĩnh Thuận

39.483

100%

39.483

100%

39.483

100%

39.483

Có thể dễ dàng nhận thấy độ xâm nhập mặn của cả hai tỉnh. Trong tương lai, vấn đề xâm nhập mặn và
nhiễm mặn ở mức độ lớn rất có thể sẽ vẫn tiếp tục do sự kết hợp giữa việc lấy nước sử dụng cho sinh
hoạt và mực nước biển dâng, đặc biệt trong điều kiện hạn hán và dòng chảy trong sông ở mức thấp. Độ
xâm nhập mặn cực đại ghi được vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, lên đến 29,4 g/l.
Tuy nhiên, cũng có thể nhận thấy rằng tình trạng xâm nhập mặn ở các hệ thống cửa sông có liên hệ
chặt chẽ với dòng chảy tại các sông nhánh, kênh mương, dòng chảy mặt tăng cường và nước lặng ở
một số khu vực do kết quả của lưu lượng mưa lớn và thay đổi về thuỷ văn, theo dó độ mặn sẽ giảm.
Xâm nhập mặn cục bộ chủ yếu do ảnh hưởng của các yếu tố như thuỷ triều, lưu lượng dòng chảy trong
sông, đặc điểm địa hình sông, các công trình thuỷ văn và khí hậu theo từng mùa (đặc biệt là mùa hạn
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hán), tất cả các yếu tố này sẽ thay đổi trong tương lai. Trong khi lượng nước mặt khá dư thừa vào mùa
mưa và giảm mạnh vào mùa khô, theo đó một số khu vực sẽ bị xâm nhập mặn trong khoảng thời gian 2
đến 3 tháng - và ở một số khu vực, mức độ xâm nhập mặn sẽ được cải thiện như trình bày ở Bảng 41.
Bảng 40 - Dự báo những thay đổi về xâm nhập mặn vào năm 2030 và 2050 tại các huyện ở Kiên Giang và
Cà Mau

Cà Mau
Huyện
Cà Mau
Cái Nước
Đầm Dơi
Năm Căn
Ngọc Hiển
Phú Tân
Thới Bình
Trần Văn Thời
U Minh

% Thay đổi
2030
2050
Thực
tế
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Kiên Giang
% Thay đổi
2030
2050
Thực
tế
5%
0%
5%
Rạch Giá
0%
0%
0%
Hà Tiên
10%
0%
10%
An Biên
1%
0%
1%
An Minh
0%
0%
0%
Châu Thành
10%
0%
10%
Giang Thành
-5%
0%
-5%
Giồng Riềng
10%
5%
15%
Gò Quao
-30%
0%
-30%
Hòn Đất
N/A
N/A
N/A
Kiên Hải
-25%
-5%
-30%
Kiên Lương
N/A
N/A
N/A
Phú Quốc
-40%
0%
-40%
Tân Hiệp
0%
0%
0%
U Minh Thượng
0%
0%
0%
Vĩnh Thuận
Huyện

Hình 90 và Hình 91 biểu hiện đường cơ sở hiện tại và xu thế xâm nhập mặn dự báo của hai tỉnh trong
mùa khô giới hạn ở mức 4ppt (phần nghìn) cho 15 đến 30 cm so với mực nước biển (tương ứng với các
năm 2030 và 2050).
Từ bảng 41 nêu trên, Viện KH KTTVMT dự báo mức độ xâm nhập mặn ở tất cả các huyện của tỉnh Cà
Mau và bốn huyện của tỉnh Kiên Giang (Hà Tiên, Châu Thành, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận) sẽ có
những thay đổi nhỏ do trước đây các khu vực này đã bị xâm nhập mặn nghiêm trọng. Tại các huyện
Rạch Giá, An Biên, An Minh, Giang Thành và Gò Quao, Viện KH KTTVMT dự báo mức độ xâm
nhập mặn sẽ tăng từ 1 đến 15%, riêng huyện Gò Quao, kinh nghiệm cho thấy mức độ xâm nhập mặn có
thể đạt mức cao nhất, 15%.
Tuy nhiên, tại các huyện Giồng Riềng, Hòn Đất, Kiên Lương và Tân Hiệp, độ xâm nhập mặn trên thực
tế ước tính sẽ giảm từ 5 đến 40%.
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Bản đồ xâm nhập mặn tối đa mùa khô-thời kỳ nền

Hình 90 - Đường nền xâm nhập mặn cực đại (mùa khô)

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
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Hình 91 - Các bản đồ xâm nhập mặn (Đường nền, năm 2030 và năm 2050).
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6.5 Ảnh hưởng của bão lớn và nước dâng do bão
Bão (lốc xoáy nhiệt đới) được hiểu là một vùng áp thấp nhiệt đới tăng cường, đủ mạnh để gây bão lớn
với sức gió tối thiểu là 63 km/h. Bão không những gây nguy cơ với sức gió tàn phá mà còn đi kèm mưa
lớn (thường gây lũ), lốc xoáy và biển động dữ dội.
Thông thường, để tạo thành bão, nhiệt độ bề mặt nước biển tối thiểu phải là 26,5°C dù sau đó bão làm
nhiệt độ của nước giảm. Các cơn bão, lốc nhiệt đới được phân loại theo vận tốc gió. Bảng 42 đưa ra ví
dụ về phân loại bão, lốc nhiệt đới như sau.
Bảng 41 – Cấp gió Beaufort phân loại bão nhiệt đới
Cấp gió
Beaufort

Hải lý

km/h

Tây Nam TBD (FMS)

Tây Bắc TBD (JMA)

Áp thấp nhiệt đới

Áp thấp nhiệt đới

0–6

<28

<52

7

28-29

52-56

30-33

56-63

8–9

34–47

63-89

Lốc xoáy nhiệt đới (1)

Bão nhiệt đới

10

48–55

89-104

Lốc xoáy nhiệt đới (2)

Bão nhiệt đới dữ dội

11

56–63

104-119

12

64–72

119-135

Lốc xoáy nhiệt đới dữ dội (3)

Bão mạnh

13

73–85

135-159

14

86–89

159-167

Lốc xoáy nhiệt đới dữ dội (4)

Bão cực mạnh

15

90–99

167-185

16

100–106

185-198

17

107-114

198-213

Lốc xoáy nhiệt đới dữ dội (5)

Siêu bão

115–119

213-222

>120

>222

Nguồn: Wikipedia 2011.

6.5.1 Các cơn bão
Hình 93 mô tả đường đi của bão trong khu vực trong lịch sử.Tính từ những năm 50, khoảng 200 cơn
bão đã ảnh hưởng đến Việt Nam dù không phải tất cả các cơn bão này lớn. Trung bình, vào mùa bão,
có khoảng 30 cơn bão hình thảnh ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương, trong đó khoảng 10 cơn bão hình
thảnh tại biển Đông. Trong số 10 cơn bão này, khoảng 4 đến 6 cơn bão sẽ gây sạt lở đất ở gần hoặc trên
lãnh thổ Việt Nam. Trong những năm qua, có khoảng 10 cơn bão, hoặc nhiều hơn, đã ảnh hưởng đến
Việt Nam vào các năm 1964, 1973, 1978, 1989, và 1996 (CCSFC 1999).
Kiên Giang và Cà Mau là hai tỉnh phía nam ít chịu ảnh hưởng của bão. Cơn bão Linda năm 1997, làm
chết hơn 4.000 người được xem là cơn bão thế kỷ đánh vào Việt Nam, kèm theo sạt lở đất, thuỷ triều
dâng cao ở những khu vực ít kinh nghiệm đối với bão và phương tiện liên lạc với ngư dân trên biển
nghèo nàn. Tổng thiệt hại ước tính do bão gây ra lên đến 600 triệu đô la mỹ (Dương Liên Châu 2000).
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Hình 92 – Đường đi các cơn bão trong vùng từ 1980 – 2005, phân cấp theo Saffir-Simpson. Các chấm chỉ
ra vị trí của cơn bão theo khoảng cách 6 tiếng đồng hồ. Nguồn: Wikipedia.

Bão Linda di chuyển qua khu vực phía Nam mũi Cà Mau (xem hình 94), gây thiệt hại trên diện rộng
cho hai tỉnh. Bão gây lũ lụt, phá huỷ các khu rừng tái sinh, rừng đước, nhà cửa, công trình điện, kèm
theo ngập úng gây thiệt hại cho nông nghiệp.
Khi đi vào vùng bờ biển, bão Linda gây ảnh hưởng lớn lên khu vực bờ biển phía Đông của tỉnh Cà
Mau. Bão đến vào lúc thuỷ triều dâng cao, kết hợp với vùng áp suất thấp, gây lốc xoáy dữ dội, kèm
theo sóng lớn, cao hơn 3m, đánh thẳng vào bờ.
Có ba yếu tố giúp làm giảm quy mô phá huỷ cơ sở hạ tầng, của cải. Trước hết là mức thuỷ triều thấp
khi bão gây ảnh hưởng lớn nhất vào khu vực bờ biển đông dân ở phía tây Cà Mau và Kiên Giang, thuỷ
triều thấp giúp giảm ảnh hưởng của lốc xoáy. Thứ hai, sau khi đi qua biển phía tây, bão đi dọc bờ biển
và hướng về phía bắc. Có nghĩa là gió mạnh thổi từ phía Nam, không đánh trực tiếp vào bờ, giảm
cường độ và khả năng phá huỷ của các đợt sóng đi kèm. Yếu tố cuối cùng, quan trọng nhất, năm 1997
dân số còn ít và cơ sở hạ tầng khu vực bão còn hạn chế.

Hình 93 – Đường đi của bão Linda, phân cấp theo Saffir-Simpson (Xem Hình 85 các cấp bão). Nguồn:
Wikipedia 2011.
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6.5.2 Mô phỏng bão
Trên cơ sở mục đích của nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng kết quả quan trắc cơn bão Linda năm 1997
để mô phỏng các tác động có thể xảy ra do bão và lốc xoáy vào bở biển Cà Mau và Kiên Giang theo
các kịch bản nước biển dâng khác nhau. Các kiểu khí hậu khu vực cho thấy bão có thể tiếp tục đi sâu
vào phía Nam và tần suất của các trận bão rất lớn (>cấp 12) đã tăng lên, (Viện KH KTTVMT 2010).
Các phân tích cũng cho thấy mùa bão kết thúc muộn hơn.
Tuy nhiên, lốc là một hiện tượng rất phức tạp và quá trình hình thành lốc rất khó dự báo. Bởi vậy
chúng tôi sử dụng một số mô phỏng bão để dự báo ảnh hưởng của lốc xoáy và ngập úng cho các năm
2030, 2050 với điều kiện những dự báo này không xảy ra. Tuy nhiên, lốc là một hiện tượng rất phức
tạp và quá trình hình thành lốc rất khó dự báo. Bởi vậy chúng tôi sử dụng một số mô phỏng bão để dự
báo ảnh hưởng của lốc xoáy và ngập úng cho các năm 2030, 2050 với điều kiện những dự báo này
không xảy ra.
Số liệu quan trắc bão Linda năm 1997 được sử dụng để mô phỏng tác động tiềm tàng của bão và nước
dâng do bão lên bờ biển Cà Mau và Kiên Giang theo các kịch bản nước biển dâng khác nhau. Như
minh họa trong Hình 95, các mô phỏng chỉ ra rằng độ cao mặt nước trong các cơn bão lớn có thể lên
đến 2 m và kết hợp với sóng cao 4-5 m có thể gây ra tác hại nghiêm trọng lên hệ thống kè bảo vệ bờ
biển, các làng chài ở cửa sông dọc theo bờ biển.
Đặc biệt, huyện Ngọc Hiển sẽ chịu tình trạng úng ngập nặng ở hầu hết địa bàn huyện do dòng chảy từ
sông Cái Lớn đổ về, kết quả của việc xói lở ở khu vực ranh giới phía Nam giáp huyện Năm Căn. Tình
trạng úng ngập này cũng sẽ ảnh hưởng đến hạ tầng cơ sở, đường xá, đặc biệt là quốc lộ dự kiến ở phía
nam, giao thông, cơ sở hạ tầng công nghiệp như cầu cảng, bến phà, các khu vực đô thị xung quanh thị
trấn Năm Căn, các hộ dân ở huyện Ngọc Hiển và dọc sông Cái Lớn.

Hình 94 - Lốc xoáy gây ngập và mô phỏng kích thước sóng trong bão (2050).
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6.5.3 Nước dâng do bão
Trong bão, ảnh hưởng kết hợp của áp thấp và gió lớn sẽ làm mực nước dâng cao hơn mức bình thường.
Mức nước dâng do sóng và do gió chịu ảnh hưởng của độ sâu mực nước ven bờ. Ở những nơi hẹp và
nông, mực nước dâng chủ yếu do sông, trong khi ở những khu vực rộng và nông, mực nước dâng chủ
yếu do gió.
Ở khu vực bờ biển phía Tây và phía Đông, dự báo (mức trung bình) mực nước dâng do sóng góp phần
làm tăng mức thuỷ triều do bão ở đại dương đánh vào bờ biển, gây nên những đợt sóng theo hướng gió
mùa thổi từ hướng đông bắc xuống đông nam. Từ số liệu quan trắc trước đây về tác động lên các vùng
đất thấp trong khu vực nghiên cứu và cả các mô phỏng từ mô hình hóa, có thể dễ dàng nhận thấy các
hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra nguy cơ đáng kể cho cả hai tỉnh. Bảng 42 vàError! Reference
source not found. nhấn mạnh tình trạng hiện nay và dự báo tương lại các khu vực bị ảnh hưởng bởi
nước dâng do bão ở từng huyện như là hậu quả từ nước biển dâng. Như đã lưu ý trước đây, huyện
Ngọc Hiển sẽ bị tác động nặng nề nhất. Ngọc Hiển hiện đang phải chịu ngập lụt trong thời gian nước
dâng do bão và khi có bão và tình hình sẽ nghiêm trọng hơn khi lũ lụt trong mùa mưa kết hợp với nước
dâng do bão tạo ra cường độ triều chênh lệch khoảng 0,4 đến 2 m giữa Biển Đông và Biển phía Tây.
Bảng 42 - Ảnh hưởng của lốc xoáy đối với các huyện ở Cà Mau

Lốc xoáy hiện tại
Huyện
Cà Mau
Cái Nước
Đầm Dơi
Năm Căn
Ngọc Hiển
Phú Tân
Thới Bình
Trần Văn Thời
U Minh

Tổng
diện tích
(ha)

24.929
41.700
83.415
50.789
73.517
46.433
64.131
70.942
77.462

% bị ảnh
hưởng
0%
0%
<1%
1%
60%
1%
0%
1%
<1%

Diện tích
(ha)
260
270
44,110
390
380
301

Lốc xoáy năm 2030
(mực nước biển
dâng 15 cm)
% bị ảnh Diện tích
hưởng
(ha)

0%
0%
<1%
5%
90%
1%
0%
1%
1%

390
2.539
66.165
585
570
452

Lốc xoáy năm 2050
(Mực nước biển
dâng 30 cm)
% bị ảnh Diện tích
hưởng
(ha)

0%
0%
1%
10%
100%
2%
0%
1%
1%

520
5.079
73.517
780
760
603

Bảng 43 - Ảnh hưởng của lốc xoáy đối với các huyện ở Kiên Giang
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Tổng
diện tích
(ha)

Lốc xoáy hiện tại

Huyện
% bị ảnh
hưởng

Lốc xoáy năm
2030 (mực nước
biển dâng 15
cm)
% bị
Diện
ảnh
tích
hưởng
(ha)
2%
188
10%
951

Lốc xoáy năm 2050 (Mực
nước biển dâng 30 cm)

Hà Tiên

10.364
9.952

1%
6%

Diện
tích
(ha)
125
634

An Biên

40.029

1%

386

1%

579

2%

772

An Minh

59.05

1%

389

1%

583

1%

777

Châu Thành

28.544

<1%

130

1%

195

1%

259

Giang Thành

41.284

0%

-

0%

-

0%

-

Giồng Riềng

63.929

0%

-

0%

-

0%

-

Gò Quao

43.951

0%

-

0%

-

0%

-

Hòn Đất

103.863

<1%

505

1%

758

1%

1.010

Kiên Hải

2.558

12%

310

15%

388

18%

466

Kiên Lương

47.285

1%

515

2%

773

2%

1.031

Phú Quốc

58.891

1%

506

1%

632

1%

759

Tân Hiệp

42.288
43.27

0%
0%

-

0%
0%

-

0%
0%

-

39.483

0%

-

0%

-

0%

-

Rạch Giá

U Minh
Thượng
Vĩnh Thuận

% bị
ảnh
hưởng
2%
13%

Diện tích (ha)

250
1.269

Các huyện khác cũng có khả năng bị ảnh hưởng bất lợi do lốc xoáy và tình trạng nước biển dâng như
Đầm Dơi; Năm Căn; Phú Tân; Trần Văn Thời; và U Minh của Tỉnh Cà Mau – Rạch Giá; Hà Tiên; An
Biên; An Minh; Châu Thành; Hòn Đất; và Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Cũng cần lưu ý thêm rằng
các huyện đảo như Phú Quốc, Kiên Hải cũng có thể bị ảnh hưởng bất lợi, đặc biệt là huyện Kiên Hải,
ước tính khoảng 6 đến 13% diện tích đất của huyện (khoảng 300 đến 460 ha) sẽ bị ngập.

6.6 Bồi lắng và xói mòn ven biển
Mức nước biển dâng dự báo, những thay đổi khi gió mùa (thay đổi về gió, sóng), tần suất tăng của
những hiện tượng lốc xoáy cực trị sẽ tác động đáng kể lên quá trình địa mạo (đặc biệt là dòng chảy dọc
bờ biển) và có thể gây khó khăn cho xu hướng quan trắc ở các khu vực hiện tại dễ bị xói lở và bồi lắng.
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Hình 95 - a) Độ cao của sóng trong điều kiện gió mùa Tây Nam điển hình; và b) Độ cao của sóng trong điều kiện gió mùa Tây Nam mạnh
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Trong báo cáo này, chúng tôi đã cố gắng mô phỏng và mô tả chi tiết những thay đổi có khả năng xảy
ra, tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là đánh giá hết sức sơ bộ, cần nghiên cứu sâu hơn để có
sự hiểu biết thấu đáo mối liên hệ phức tạp giữa các kết cấu ven biển và đặc điểm hải dương học của
khu vực nghiên cứu. Cụ thể như sau.
6.6.1 Những thay đổi khi có gió mùa
Các đợt gió mùa Tây Nam mang gió biển và sóng cao đến 0,5m vào bờ, nhất là khu vực bờ biển phía
Tây của bán đảo Cà Mau, và cao đến 0,4 m khi vào bờ biển Kiên Giang như ở Hình 96. Những đợt
sóng này mang phù sa vào bờ, làm tăng khối lượng phù sa bồi đắp, kèm theo phù sa là rác thải của tàu
cá, rác và rong rêu. Gió mùa Tây Nam cường độ lớn hơn sẽ gây ra những đợt sóng với chiều cao
khoảng từ 2 đến 2,5m đánh thẳng vào bờ như ở Hình 97. Các đợt sóng này có thể phá huỷ các cơ sở hạ
tầng ven biển, gây xói lở các khu rừng đước và các bờ đất.
Gió mùa thổi từ hướng đông bắc sang hướng đông trong mùa khô tạo nên những đợt sóng lớn đánh
thẳng vào bờ biển phía Đông của tỉnh Cà Mau như minh hoạ trong Hình 96 dưới đây.

Hình 96–Sóng khi có gió mùa Tây Nam - Cà Mau

6.6.2 Tác động đến các điều kiện ven biển
Từ lâu người ta đã nhận thấy rằng hệ sinh thái vùng trũng ven biển và vùng đồng bằng là đối tượng dễ
bị ảnh hưởng do tác động kết hợp của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Nguy cơ này phát sinh
từ các yếu tố khí hậu và tạo nên mức biến đổi khí hậu nguy cơ làm thay môi trường địa mạo ven bờ.
Trong khi quan sát bằng trực giác cho thấy hiện tượng xói mòn là phản ứng chung nhất gây nên do
mực nước biển dâng, cũng cần nhìn nhận một điều, hệ thống bờ biển không phải là những hệ thống thụ
động. Cả vùng bờ biển phía Đông và phía Tây đều thay đổi qua thời gian để thích ứng với các yếu tố
về đại dương và địa mạo. Đặc biệt, hình ảnh vệ tinh cho thấy vùng bờ biển Mũi Cà Mau đã trải qua quá
trình biến đổi về địa mạo suốt 100 năm qua.
Quá trình biến đổi nổi bật ở khu vực này bao gồm các biến đổi sau:
•

Đất bồi từ hướng Nam dọc vùng bờ biển Đông do hướng sóng, sóng cồn và hướng gió
thịnh hành.

•

Các vật bị trôi giạt về hướng Nam

•

Khúc xạ sóng dẫn đến sự di chuyển của lớp bồi tích như vầng bối tích di chuyển chậm
chạp (như chú sên khổng lồ) xung quanh khu vực Mũi Cà Mau.

•

Các vật nhỏ hơn và lớp bồi tích dẻo di chuyển dọc theo vùng bờ biển phía Tây;

•

Vùng lớp bồi tích trên bờ ở khu rừng đước ven biển và di chuyển về phía đất liền là kết
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quả của các đợt sóng cồn ra sau bão.
Xói lở và úng ngập sinh ra do các đợt sóng cồn lớn và biển động do bão và gió mùa tăng
cường làm tăng lượng cát và phù sa dọc theo khu vực bờ biển và ngoài khơi.
Tóm lại, theo đánh giá của chúng tôi về các mô phỏng ven bờ, vết lộ, đặc điểm địa mạo và các dấu hiệu
biến đổi trước đây, khả năng biến đổi phong cảnh ven bờ của khu vực Kiên Giang và Cà Mau do biến
đổi khí hậu có thể được tóm tắt ở Bảng 45.
•

Bảng 44 - Ảnh hưởng biến đổi khí hậu dự kiến tới cảnh quan bờ biển ở Cà Mau và Kiên Giang.

Khu vực
Vùng bờ biển phía
Đông (Cà Mau)

Tác động lên vùng bờ biển
Giảm đáng kể lớp bổi tích di chuyển từ sông Hậu (và các nhánh sông khác của
sông Mê Kông) từ phía bắc xuống vùng bờ biển phía Đông của Cà Mau ở phía
Nam do lượng phù sa ở sông Mê Kông thấp hơn;
Tuy nhiên tình trạng xói lở do sóng lớn và gió mùa, bão tăng cường lại tăng lên
đáng kể.
Những thiệt hại có thể xảy ra đối với khu rừng đước và khu đệm dẫn đến tình
trạng phần lớn diện tích các huyện Ngọc Hiển, Năm Căn và Đầm Dơi sẽ bị ảnh
hưởng, gây thiệt hại cho hệ sinh thái và ảnh hưởng đến dòng chảy.
Các khu vực hạ lưu như Ngọc Hiển rất có thể bị ngập úng, kết quả của sự kết
hợp giữa tình trạng nước biển dâng và sóng cồn do các hiện tượng thời tiết cực
đoan. Khu vực cao hơn và khu vực ao hồ cũng có thể bị xói lở do ngập úng
thường xuyên.
Vùng bờ biển phía
Tình trạng xói lở do sóng cồn và bão lớn tăng lên đáng kể, phá huỷ các công
Tây (Kiên Giang và trình bảo vệ ven biển và đất vùng bờ bị xói mòn dần. Tình trạng xói mòn vùng
Cà Mau)
bờ từ xưa đã là vấn đề nan giải. Tỷ lệ đất bị cuốn trôi ước tính khoảng từ 5–10m
mỗi năm ở một số khu vực, thậm chí có khu vực lên đến 0,5 km.
Các rừng đước bị thiệt hại, các vùng đệm chống xói bị phá huỷ dẫn đến tình
trạng nhiều vùng đất rộng lớn ở Hòn Đất và Kiên Lương bị ảnh hưởng, mất đất
canh tác, đất tái định cư và cơ sở hạ tầng.
Tăng cường hệ thống đê biển, đê chắn sóng, giảm khu vùng đệm giữa ray lượn
sóng và cơ sở hạ tầng. Dòng chảy tràn và đắp bờ ngăn, đặc biệt là khu lưu vực
dọc bờ biển.
Huyện đảo Phú
Năng lượng sóng vào bờ và sự thay đổi quy mô bãi biển có thể làm thay đổi tần
Quốc Kiên Hải
suất và cường độ của gió mùa và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo đó, có
thể các bãi biển sẽ bị bào mòn, cây cối bị phá huỷ, thực vật ven bờ bị thiệt hại,
các công trình bảo vệ ven biển xuống cấp và đất ven biển cũng bị thu hẹp dần.
Ngập úng, kết hợp với tình trạng xói lở tăng cường, sẽ làm bãi biển ở đảo hạ
xuống thấp hơn, chẳng hạn, cồn cát ven biển và hệ thống khu phá phía bờ Tây
của đảo Phú Quốc.
Thêm vào đó, cao độ nước dâng và các cơn lốc xoáy đồng thời sẽ gây lũ lụt ảnh
hưởng đến 750 ha diện tích huyện đảo Phú Quốc và 460 ha diện tích của huyện
đảo Kiên Hải.
Rất nhiều khu vực ở vùng biển phía Tây có khả năng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kết hợp từ con
người, thay đổi khí hậu và mực nước biển dâng, theo đó gió mùa và các hiện tượng thời tiết cực đoan
rất có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn. Những tác động dự báo lên các khu bờ biển trũng chắc chắn sẽ bao
gồm những biến đổi về hình thái bở biển, do hiện tượng xói mòn vùng bờ biển tăng cường, lớp bồi tích
trong các vịnh ven bờ, các đê biển trên cao và các cơn lốc xoáy.
Tuyến bảo vệ đầu tiên nhằm giảm bớt các tác động tiêu cực của sóng là rừng đước ven bờ. Trước đây,
hệ sinh thái rừng đước trải rộng đến 2 km. Phía sau rừng đước, hệ thống đê kè được xây dựng để bảo
vệ mùa màng và các kết cấu đô thị.
Các hoạt động của con người đối với hệ thống rừng đước như chặt phá rừng, đốt rừng đã làm giảm
đáng kể diện tích rừng đước, kết quả là ảnh hưởng của các đợt lốc xoáy trở nên nghiêm trọng hơn. Các
con sóng lớn vượt qua khu rừng đước bảo vệ và đánh thẳng vào hệ thống đê kè đất, gây hiện tượng sạt
lở. Việc chuyển đổi các khu rừng đước thành hồ nuôi trồng thuỷ sản càng làm cho hệ thống cơ sở hạ
tầng ven biển bị ảnh hưởng nặng nề hơn trong các cơn lốc xoáy.
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Các rừng đước bị chặt phá hoặc xói mòn, các hồ nuôi trồng thủy sản và bãi biển phát triển gây nên tình
trạng xâm nhập mặn ở các ao hồ do không được kiểm soát. Kết quả là kết cấu rừng đước thông thường
bị các con sóng ven bờ phá huỷ, các loài thủy sinh trong rừng đước cũng không tồn tại được. Theo đó,
các đợt sóng lại tiến sâu hơn vào khu vực ao hồ bỏ trống gây hiện tượng xâm thực với quy mô khoảng
50 đến 100 m.
Hệ thống đê đất không được bảo vệ do rừng đước đã bị phá huỷ hoặc xói mòn sẽ trở thành bãi bồi khi
mùa mưa tới.

Hình 97–Vỡ đê tại Vàm Rẫy, Huyện Hòn Đất 2009. Tác giả GIZ.

Ở nhiều khu vực ven bờ của cả hai tỉnh, rừng đước ven bờ khá mỏng và chỉ có hệ thống đê kè biển là
hệ thống bảo vệ duy nhất mỗi khi có lốc xoáy, và ở những khu vực này, một số đê đã bị vỡ. Một số
huyện có khu vực đất canh tác sau đê như Hòn Đất, U Minh, Trần Văn Thời, khi có sóng lớn, sóng tràn
qua đê, gây vỡ đê và phá huỷ nhà cửa, cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Nước mặn tràn vào qua đê vỡ, gây
ngập các khu canh tác, hồ cá. Ở các khu nuôi trồng thủy sản, nước biển sẽ phá huỷ hệ thống đê quây và
cuốn trôi tôm cá.
Năm 2008, các vườn cây ăn quả ở các khu vực của huyện Hòn Đất bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng
của nước biển khi vỡ đê. Các hộ nông dân ở khu vực này hiện đã chuyển sang trồng mía để giảm thiểu
thiệt hại trong trường hợp đê biển bị vỡ.
Phần lớn các đảo nhỏ ở huyện đảo Phú Quốc và Kiên Hải (đảo An Thới, Soi Anh) bao phủ bởi các núi
đá vôi, do đó các dải đất ven biển được bảo vệ bởi các bờ đá, xen kẽ với các bãi biển ngắn. Nếu các rào
chắn bị sạt lở hoặc nhô cao hơn, các dải đất ven biển sẽ bị bào mòn.
Tuy nhiên, địa mạo của huyện đảo Phú Quốc khá khác biệt. Nơi đây có những bãi biển dài, có khả
năng mở rộng ra đại dương. Các bãi biển này không có vỉa san hô tự nhiên bảo vệ, do đó có thể phải
chịu ảnh hưởng lớn hơn khi mực nước biển dâng cao hoặc khi có những thay đổi trong quá trình xói
mòn và trong các loại hình bồi đắp. Khu phá ven biển ở những khu vực khá thấp bên bờ biển phía Tây
có thể bị ngập do mực nước biển dâng cao. Tình trạng xâm thực tăng lên ở khu bờ biển phía Đông
cũng có thể làm các bãi biển thấp hơn, đặc biệt là các bãi biển nơi phát triển du lịch với các biện pháp
bảo vệ tăng cường, không còn khả năng điều chỉnh bãi biển theo chiều rộng.
Đặc trưng địa mạo của các bãi biển ở Phú Quốc và các vùng đảo thấp hơn với các ảnh hưởng dự báo do
biến đổi khí hậu cũng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại đường viền của khu vực cụ thể (nghĩa là đường
viền biến dạng – kết hợp với tầng đáy của khu vực) và cần được nghiên cứu trong tương lai.

6.6.3 Các ảnh hưởng khác
Tổn thất lượng bùn cát

129 | P a g e

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
ở Đồng bằng sông Cửu Long – Phần A

Như đã đề cập, một trong những phát hiện quan trọng theo mô hình tính toán ven bờ là sự suy giảm
mạnh mẽ khối lượng bùn cát trên dòng chính của sông Mê Kông (đặc biệt là sông Hậu), gây ảnh hưởng
đến lớp trầm tích và bồi lắng ở khu vực đảo Cà Mau và bờ biển Kiên Giang. Chúng tôi ước tính
khoảng 60% lượng bùn cát sẽ giảm đi trong vòng 20 năm tới. Tác động của việc thiếu hụt lượng phù sa
vẫn chưa được nghiên cứu kỹ và cần phải tập trung nghiên cứu trong tương lai.
Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, chúng tôi có thể đưa ra một vài kết luận sơ bộ như sau:
•

Lượng bùn cát suy giảm trên thực thế theo quy mô hiện tại rất có thể sẽ làm mất ổn định xâm
thực vùng bờ biển và các mẫu hinh bồi tích ở cả bờ biển phía Đông và phía Tây;

•

Lượng bùn cát suy giảm cũng có thể làm thay đổi tỷ lệ trầm tích bồi lắng và bổ sung các loại
thực vật biển và hệ thống rừng đước;
Lượng bùn cát suy giảm cũng có thể dẫn đến suy giảm dưỡng chất cục bộ bổ sung cho nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá ở các vùng bờ biển.

•

Tỉnh Kiên Giang có 205km bờ biển, ước tính ít nhất 25% diện tích bờ biển sẽ bị xói lở nghiêm trọng.
Khu vực bờ biển của tỉnh có khoảng hơn 5.000 rừng đước bảo vệ, tạo vành đai thực vật ngập mặn
mỏng như vùng đệm bảo vệ các khu đất nông nghiệp cung cấp những sản phẩm nông nghiệp quan
trọng tránh các thiệt hại do nước biển dâng hoặc do bão. Vùng đệm bảo vệ này hiện tại cũng đang bị đe
dọa nghiêm trọng do biến đồi khí hậu toàn cầu và mực nước biển dự báo sẽ tăng lên.
Sụt lún (do tự nhiên hoặc do các tác động của con người)
Trạng thái nguồn nước thay đổi có thể ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái vốn mong manh của khu rừng
đước tái sinh ở khu vực nghiên cứu. Sự thay đổi này có thể dẫn đến tình trạng rừng đước ven bờ cũng
bị thu hẹp, tăng tình trạng xâm thực kết hợp với các vấn đề đang tồn tại trong việc khai thác rừng đước
phục vụ mục đích xây dựng và sinh hoạt, nuôi tôm dưới tán rừng ngập mặn.

Hình 98 – lập bản đồ các vị trí xói lở hiện tại ở Kiên Giang (từ GIZ 2010) – và các thay đổi kiểu bồi lắng và
xói lở tương ứng giữa 2009 và 2050.
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6.7 Tổng hợp các tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái

Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Cà Mau

Bảng 45 dưới đây tổng hợp đánh giá của các chuyên gia về độ tương xứng của các biện pháp giám sát
giảm phơi lộ với các tác động quan trọng của biến đổi khí hậu lên hệ thống tự nhiên. Tác động của từng
nguy cơ lên cơ sở hạ tầng tại mỗi tỉnh được xếp loại dựa trên sự kết hợp của phơi lộ với nguy cơ và quy
mô của các biện pháp hiện nay đang hoạt động để giảm tác động. Đánh giá giả định rằng không có ứng
phó thích ứng nào khác xảy ra.
Như được minh họa trong bảng dưới đây, trong khi phơi lộ với xâm nhập mặn trải rộng ra và được xem
là lớn đến tất cả các huyện trên đất liền thì các biện pháp kiểm soát đã được thiết lập và do đó các tác
động đượng đánh giá chung là chỉ ở mức trung bình. Điều này cũng tương ứng với bản chất và quy mô
của xói lở bờ biển. Dù hầu như tất cả các huyện ven biển đều có phơi lộ cao với xói lở bờ biển thì tác
động này lên các huyện chỉ được đánh giá ở mức trung bình hoặc phần nào được kiểm soát. Tuy nhiên,
Ngọc Hiển được xem như phần lớn chưa được kiểm soát do chỉ có huyện này là huyện ven biển chưa
được bảo vệ bởi hệ thống kè biển.
Hệ thống kè biển với chiều cao trung bình là 1,2 m trên mực nước biển hiện tại đang đủ bảo vệ cho tất
cả các huyện ngoại trừ Ngọc Hiển và ngoại trừ hai huyện đảo là Phú Quốc và Kiên Hải. Rõ ràng là Phú
Quốc và Kiên Hải, Phú Quốc có nguy cơ thấp hơn, có tính dễ bị tổn thương cao với tác động kết hợp
của nước biển dâng, nước dâng do bão và xói lở bờ biển. Trong khi phần lớn bờ biển phía Tây của Phú
Quốc chịu tác động của xói lở bờ biển, hầu hết các công trình hạ tầng được thiết lập ở các khu vực cao
hơn hẳn so với mực nước biển hoặc vị trí được bảo vệ.
Về phương diện cường độ và quy mô, lũ lụt sông và ngập lụt gây nguy cơ cho cả hai tỉnh, đặc biệt là
Kiên Giang với mười hai trên mười lăm huyện được đánh giá là có mức độ phơi lộ nghiêm trọng và có
rất ít biện pháp kiểm soát được thiết lập. Cụ thể là các huyện Châu Thành, Giang Thành, Giồng Riềng,
Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Lương và Tân Hiệp được xem là có tính dễ bị tổn thương cao và bị nguy cơ
do lũ lụt và ngập lụt.
Bảng 45- Tổng hợp độ bền vững của các biện pháp được thiết lập nhằm kiểm soát tác động biến
đổi khí hậu lên hệ thống tự nhiên tới mỗi huyện.
.
Nguy cơ
Xói lở & Bồi
Lũ lụt & Hạn hán Xâm nhập mặn
Nước dâng do
Huyện
lắng
bão
Cà Mau
•
•••
•••
•
Cái Nước
••
••••
•••
•
Đầm Dơi
••
••
•••
••
Năm Căn
••
•••
•••
••
Ngọc Hiển
••••
••
•••
••••
Phú Tân
••
•••
•••
••
Thới Bình
•
••
•••
•
Trần Văn Thời
••
•••
•••
••
U Minh
••
••
•••
••
Rạch Giá
••
•••
•••
••
Hà Tiên
••
•••
•••
••
An Biên
••
•••
•••
••
An Minh
••
••
•••
••
Châu Thành
••
••••
•••
••
Giang Thành
••
••••
••
•
Giồng Riềng
•
••••
••
•
Gò Quao
•
••••
•••
•
Hòn Đất
••
••••
•••
••
Kiên Hải
••
•
•
••••
Kiên Lương
••
••••
•••
••
Phú Quốc
••
•
•
••
Tân Hiệp
•
••••
•••
•
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•
••

U Minh Thượng
••
Vĩnh Thuận
••
Phơi lộ nhỏ và/hoặc được kiểm soát tốt

•••
•••
•••

Phơi lộ trung bình và/hoặc được kiểm phần
nào

••••

•••
•
•••
•
Phơi lộ cao nhưng được kiểm soát
nhiều
Phơi lộ cao nhưng có ít các biện pháp
kiểm soát

Như đã lưu ý bên trên, các tác động của biến đổi khí hậu không hề mới với người dân sống ở đồng
bằng sông Cửu Long và trừ Ngọc Hiển ra, hầu hết các huyện đều có các biện pháp kiểm soát thiết lập
để đối phó với mức tác động mà huyện đó đang bị phơi lộ. Dù vậy không thể nói rằng các biện pháp
bảo vệ bờ biển và phòng chống lũ lụt là đã tương xứng. Việc nâng cấp hệ thống kè biển và hệ thống
kiểm soát lũ lụt là nhu cầu cấp thiết cho tất cả các huyện trên đất liền còn đối với huyện đảo Phú Quốc
và Kiên Hải là các biện pháp kiểm soát xói lở.
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7. Phân tích tính dễ bị tổn thương, rủi ro và điểm nóng
Mục đích cơ bản của nghiên cứu này là nhằm nhận biết và đánh giá “tính dễ bị tổn thương của hệ thống
xã hội và tự nhiên trên thực tế” của hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Trong bối cảnh này và trên cơ sở
mục đích của báo cáo này, “tính dễ bị tổn thương” được xem như là một hàm của:
•

Mức độ phơi lộ với các điều kiện khí hậu và mức độ nhậy cảm với các tác động của biến
đổi khí hậu;

•

Tần suất, quy mô và mức độ của các rủi ro khí hậu đến cộng đồng, đánh giá về tần suất
(khả năng xảy ra) và mức độ của nguy cơ (hậu quả); và

•

Khả năng hoặc năng lực ứng phó với thiên tai (bao gồm các biện pháp thích ứng, chiến
lược hay hành động ứng phó với các tác động hoặc các biện pháp giảm nhẹ rủi ro).

7.1 Tính dễ bị tổn thương
Nghiên cứu này liên quan đến việc làm tăng mức độ dễ bị ảnh hưởng của mỗi địa bàn huyện để so sánh
và phân tích khu vực nghiên cứu. Như đã thảo luận trước đó, các tác động chủ yếu do mực nước biển
dâng và biến đổi khí hậu được xem xét trong nghiên cứu này bao gồm:
•

Các tác động của lũ lụt và ngập lụt đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan (đặc biệt là
bão);

•

Các tác động của nhiễm mặn và xâm nhập mặn đi kèm với những biến đổi về thủy văn và
mực nước biển dâng;

•

Các tác động của nước dâng do bão đi kèm với những biến đổi liên quan đến mực nước biển
dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan;

Các tác động của xói mòn và bồi lắng đi kèm với những biến đổi liên quan đến mực nước biển
dâng, các hiện tượng thời tiết cực đoan và các điều kiện đại dương và vùng ven bờ.
Trạng thái khí hậu trong tương lai được sử dụng trên cơ sở các kịch bản khí hậu toàn cầu và kết quả từ
mô hình nghiên cứu tác động của chúng tôi để đưa ra những dự báo về khả năng và mức độ lũ lụt, ngập
lụt, xâm nhập mặn và lốc xoáy.
Các dự báo này sau đó được xây dựng và sử dụng kết hợp với hơn 40 “chỉ thị về tính dễ bị tổn thương”
để đánh giá về mức độ dễ bị tổn thương. Các chỉ thị này được sử dụng đại diện cho ba đặc trưng điển
hình của tính dễ bị tổn thương (mức độ phơi lộ, mức độ nhậy cảm và năng lựcthích ứng), nhằm:
• Thiết lập đặc tính cơ sở cụ thể theo ngành cho các lĩnh vực dân số, kiểm soát đói nghèo, nông
nghiệp, việc làm, công nghiệp, năng lượng, khu đô thị và giao thông vận tải; và
• Đưa ra những mô tả sơ lược về tính dễ bị tổn thương trong tương lai và đánh giá các tác động
đi kèm với các kịch bản khác nhau của chúng tôi về biến đổi khí hậu vào các năm 2030, 2050.
Chương trước nêu tóm tắt loại hình, kết hợp, mức độ phơi lộ của biến đổi khí hậu đối với từng huyện,
tạo cơ sở cho các đánh giá của chúng tôi về các tác động của biến đổi khí hậu thời điểm hiện tại và các
năm 2030, 2050.
Các tác động được nêu theo số lượng cho từng khu vực nhằm đánh giá cấp độ tương đối của phơi lộ và
độ nhậy cảm cẩn thiết, trên cơ sở đó xác định rõ mức độ dễ bị tổn thương của biến đổi khí hậu và rủi ro
cho từng lĩnh vực, bao gồm dân số, đói nghèo, nghề nghiệp, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, công nghiệp,
năng lượng và giao thông vận tải.
•
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7.1.1 Mức độ dễ bị tổn thương dân số
Mức độ dễ bị tổn thương dân số là mức độ dễ bị tổn thương của con người và dân số trong vùng
nghiên cứu dưới tác động của biến đổi khí hậu, sự khác biệt vùng trong thành phần dân số và xu hướng
(ví dụ như lượng người di cư về các vùng đô thị ven biển). Tốc độ phát triển dân số là yếu tố thay đổi
chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là sự gia tăng dân số, số hộ gia đình bị ảnh hưởng
bởi biến đổi khí hậu, và sự gia tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên và ứng dụng vào môi
trường sinh kế bền vững.

Mối quan hệ giữa sự thay đổi dân số, xu hướng phát triển dân số và biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến
năng lực của cộng đồng địa phương và các hộ gia đình trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông
tin dân số ở đây được sử dụng để đánh giá độ nhạy của con người trước những biến đổi khí hậu.
Trong một thời gian dài, tốc độ tăng trưởng dân số của vùng nghiên cứu tiếp tục làm tăng mức độ dễ bị
tổn thương trước biến đổi khí hậu, và càng làm cho vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu khó khăn
hơn. Trong bối cảnh này, một huyện được đánh giá là dễ bị tổn thương nếu có số dân cao, tốc độ phát
triển nhanh hoặc có nhiều gia đình lớn.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tính toán mức độ dễ bị tổn thương dân số bằng cách kết hợp các thông
tin về những đặc điểm trên và các chỉ số ở cấp xã, như vây, có thể cho phép đánh giá các mức độ dễ bị
tổn thương dân số, và tốc độ phát triển dân số sẽ thay đổi như thế nào về cấu trúc và thành phần qua
thời gian. Bảng 47 và 48 dưới đây trình bày các chỉ số cơ sở chính được sử dụng trong phần nghiên
cứu này.
Việc sử dụng các chỉ số và phương pháp trong bảng 32, cùng với dự đoán tốc độ dân số tương lai,
chúng ta có thể ước lượng hoặc xếp hạng mức độ dễ bị tổn thương dân số tại cấp huyện. Hình 92 so
sánh mức độ dễ bị tổn thương của mỗi huyện theo địa lý.
Bảng 46 - So sánh dân số các huyện ở Cà Mau (số lượng, mật độ) và tốc độ phát triển.

Các chỉ số cơ bản về mức độ dễ bị tổn thương dân số
Huyện

Tỉnh Cà
Mau

Cà Mau
Cái Nước
Đầm Dơi
Năm Căn
Ngọc Hiền
Phú Tân
Thời Bình
Trần Văn Thời
U Minh

Dân số

218.148
137.846
182.332
66.261
78.420
105.599
140.600
187.132
102.215

Mật độ dân số
(số người/ha)

8,75
3,31
2,19
1,30
1,07
2,27
2,19
2,64
1,32

Số lượng
người mỗi
gia đình
4,10
4,25
4,59
4,00
4,08
4,49
4,40
4,20
4,30

Dân số ở độ
tuổi lao động

135.632
94.747
121.324
43.977
52.396
69.206
92.865
129.121
66.694

Tốc độ tăng
trưởng %

1,29%
1,20%
1,17%
1,24%
1,58%
1,03%
1,24%
1,18%
1,20%

Bảng 47 – Tổng quan so sánh dân số các huyện tỉnh Kiên Giang (số lượng, mật độ) và tỉ lệ tăng trưởng.

Các chỉ số cơ bản về mức độ dễ bị tổn thương dân số
Huyện

Tỉnh
Kiên
Giang

U Minh
Rạch Giá
Hà Tiên
An Biên
An Minh
Châu Thành

Dân số

102.215
226.963
45.810
123.077
115.783
151.250

Mật độ dân số
(số người/ha)

1,32
21,90
4,60
3,07
1,96
5,30

Số lượng
người mỗi
gia đình
4,30
4,59
4,15
4,35
4,33
4,38

Dân số ở độ
tuổi lao động

66.694
139.015
27.749
74.490
54.515
66.566

Tốc độ tăng
trưởng %

1,20%
1,12%
1,14%
1,15%
1,17%
1,29%
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Giang Thành
Giồng Riềng
Gò Quao
Hòn Đất
Kiên Hải
Kiên Lương
Phú Quốc
Tân Hiệp
U Minh
Thượng
VĩnhThuận

27.110
212.716
137.250
171.000
21.272
79.236
93.654
143.439
67.698

0,66
3,33
3,12
1,65
8,32
1,68
1,59
3,39
1,56

3,91
4,35
4,21
4,43
4,08
4,10
4,01
4,52
4,22

13.069
118.058
91.343
92.608
14.112
51.724
53.369
75.588
41.071

1,25%
1,20%
1,13%
1,30%
1,35%
1,20%
1,30%
1,20%
1,34%

89.814

2,27

4,28

45.975

1,20%

Các chỉ số và biện pháp khái quát trong Bảng 46, cùng với các dự báo tương lai về tăng trưởng dân số
được sử dụng để ước tính hoặc xếp hạng tính dễ bị tổn thương dân số tương đối ở cấp huyện và được
minh họa trong hình 100 và Hình 101 – So sánh tính dễ bị tổn thương dân số của tỉnh Kiên Giang.
. Tính dễ bị tổn thương của từng huyện trình bày trong Hình 102.

Hình 100–So sánh tính dễ bị tổn thương
ương dân số của tỉnh Cà Mau.

Hình 101 – So sánh tính dễ bị tổn thươ
ương dân số của tỉnh Kiên Giang.

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
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Hình 99 - Xếp loại tính dễ bị tổn thương dân số theo các kịch bản biến đổi khí hậu hiện tại và trong tương lai.
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Bản đồ nhóm dân số dễ bị tổn thương được thực hiện chủ yếu từ số liệu dân số, nhân khẩu và dữ
liệu thu thập được trong quá trình khảo sát ở các huyện. Ở mỗi tỉnh, chúng tôi xếp hạng các huyện
trên 40, theo các chỉ số đó và chúng tôi phát hiện ra rằng:
•

Mức độ dễ bị tổn thương dân số hiện nay tại các huyện của tỉnh Cà Mau và Kiên Giang là
tương đối thấp;

•

Đến năm 2030, hai trên chín huyện của Cà Mau, và hai trên mười lăm huyện của Kiên
Giang, tình trạng tổn thương dân số được đánh giá sẽ ở mức trung bình.

•

Đến năm 2050, thành phố Cà Mau và huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau được đánh
giá sẽ ở mức tổn thương cao, và ba huyện khác ở mức tổn thương trung bình;
Đến năm 2050, thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành của tỉnh Kiên Giang, tính dễ bị tổn
thương sẽ từ trung bình lên mức cao, nguyên nhân chủ yếu là do tốc độ tăng dân số nhanh và diện
tích đất sản xuất hạn chế.
Đồng bằng sông Cửu Long vốn đã có lịch sử di dân từ vùng nông thôn ra thành thị, đặc biệt là về
thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự di dân trong vùng diễn ra mạnh mẽ ở cả
Kiên Giang, phần lớn các huyện có xu hướng di dân về trung tâm của tỉnh, hoặc về phía Cần Thơ
và thành phố Hồ Chí Minh.

Hình 94 - Mức độ di dân ở tỉnh Cà Mau (2010).

Hình 95- Mức độ di dân ở tỉnh Kiên Giang

Với mức tăng dân số tương đối thấp, cùng với những dữ liệu về di dân chúng tôi thu thập được
trong năm 2010 tại vùng khảo sát đã cho thấy có một sự di dân đáng kể từ các huyện về các trung
tâm lớn như Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai thành phố Cà Mau và Rạch Giá đều có lợi
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từ sự di dân lớn từ các địa phương cả về nhân lực và vốn, hình thành các trung tâm dân cư và kinh
tế tại các tiểu vùng mới.
Cũng giống như các vùng nông thôn khác ở Việt Nam, xu hướng di dân từ nông thôn ra thành thị
sẽ vẫn tiếp tục bởi hiện nay tại các vùng nông thôn, tình trạng thất nghiệp phổ biến và sức hút ngày
càng lớn của khu vực thành thị càng làm tăng tốc độ di dân. Tại những huyện có tốc độ phát triển
dân số cao và diện tích đất nhỏ như huyện Châu Thành và Trần Văn Thời, diện tích đất canh tác và
sản xuất của cha ông để lại cho con cháu ngày càng trở lên nhỏ hơn do dân số phát triển cao, và khi
quỹ đất canh tác cho mỗi gia đình không đủ để duy trì kế sinh nhai cho gia đình, con cháu buộc
phải tìm hướng công việc mới như đi làm thuê tại khu vực lân cận, hay di dân đến các thành phố.
Làn sóng người di cư về các vùng lân cận sẽ làm tăng mức độ dễ bị tổn thương của người dân địa
phương bởi áp lực về đất ở và nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt. Hơn thế nữa, bản
thân những người di cư họ cũng rất dễ bị tổn thương do các tác động của biến đổi khí hậu, bởi họ
không có đất đai, nhà cửa và tài sản.
Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực đang đứng thứ hai trong cả nước về tình trạng thiếu quỹ đất.
Phần lớn người nghèo ở trong vùng đều không có đất và cũng có rất ít tài sản, chính vì vậy tình
trạng thiếu đất canh tác ở vùng nông thôn nghèo ngày càng trầm trọng (WB, 2003). Trong báo cáo
này chúng tôi rất tiếc vì không thể thu thập được dữ liệu về tình trạng nhập cư và thiếu đất canh tác
ở các huyện, do những thông tin này được cơ quan công an lưu trữ.

7.1.2 Tính dễ bị tổn thương do đói nghèo
Như đã trình bày ở phần trước, tính dễ bị tổn thương do đói nghèo là mức độ dễ bị tổn thương của
những hộ nghèo, cận nghèo và nhóm dân trong khu vực nghiên cứu do các tác động của biến đổi
khí hậu. Mức độ phơi lộ của của người nghèo khác nhau theo từng khu vực và tương tự đối với
mức độ nhạy cảm do có nhiều chỉ thị như dân tộc thiểu số, thiếu đất nông nghiệp, giáo dục và dịch
vụ y tế, nước sạch, điện và thị trường. Ở các quốc gia nghèo, người dân có xu hướng dễ bị tổn
thương hơn dưới các tác động của điều kiện khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan
(OFDA/CRED; UNDP 2003b).
Đói nghèo làm giảm khả năng phục hồi và năng lực thích ứng của người dân và hộ gia đình, đặc
biệt khi người dân không đủ tài chính và vốn để đầu tư cho công nghệ sản xuất và thậm chí hạn chế
cả về ý thức và kiến thức cho những lựa chọn phù hợp. Cũng giống như dân số, đói nghèo cũng thể
hiện những vấn đề liên quan đến tổn thương do biến đổi khí hậu, ví dụ như những tổn thương do
tác động biến đổi khi hậu, khả năng phục hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong báo cáo này, chúng tôi cho rằng đói nghèo là một vấn đề đa chiều, bao gồm các vấn đề y tế,
tài chính, giáo dục, và mức độ tiếp cận với tài nguyên thiên nhiên và thu nhập của người dân. Mức
độ dễ bị tổn thương được tính toán bằng cách tổng hợp thông tin vào các chỉ số và các phương
pháp tính toán đói nghèo khác nhau, cụ thể tại cấp xã. Điều này không những cho phép chúng ta
hiểu được các vấn đề về đói nghèo toàn diện mà còn cho phép chúng ta phân tích mức độ dễ bị tổn
thương của các hộ nghèo và cận nghèo dưới các tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu.
Cũng trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng các chỉ số để đánh giá tác động của một hoạt các hiện
tượng thời tiết như lũ, ngập lụt, xâm thực và bão đối với người nghèo ở cả hai tỉnh. Bảng 49 và 50
cho biết số lượng các hộ nghèo trong từng huyện và cho biết năm cơ sở để từ đó chúng tôi đưa ra
các tính toán ước lượng về cấp độ tác động của lũ, ngập lụt, xâm nhập mặn và bão đối với các hộ
nghèo cho hai kịch bản năm 2030 và 2050. Các tính toán ước lượng này giả định rằng mức độ
nghèo tương đối sẽ giữ nguyên (ví dụ: không có sự can thiệp của các biện pháp xoá đói giảm
nghèo).
Giả thiết này cho rằng trong khi phần lớn dân cư ra khỏi vùng đói nghèo ở Việt Nam, thì nhiều hộ
“cận nghèo” lại vẫn rơi vào tình trạng bấp bênh, có thể dễ dàng quay trở lại tình trạng đói nghèo
trước đây bởi các tác động của biến đổi khí hậu trên (WB, 2003; Oxfam Great Britain, 1999). Tuy
nhiên, chúng ta cũng nhận thấy rằng trong 20 năm qua, ở Việt Nam đã có một công cuộc chống đói
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nghèo rất mạnh và toàn diện; tỷ lệ các hộ sống dưới mức đói nghèo thấp hơn 15% năm 2006 so với
tỷ lệ 58% năm 1993 (VDR 2008).
Ở Việt Nam, đói nghèo chính thức được ước tính bằng các phương pháp tính toán theo quy chuẩn
của chính phủ; theo quyết định 170/2005/QĐ-TTg, các hộ nghèo ở khu vực nông thôn có thu nhập
bình quân đầu người dưới 200.000VND/tháng; với khu vực thành thị là dưới 260.000VND/tháng.
Các hộ dưới chuẩn này được coi là nghèo.
Bảng 48 - Bảng so sánh các chỉ số đói nghèo ở các huyện Cà Mau

Các chỉ số cơ sở của mức độ dễ bị tổn thương do đói nghèo
Huyện

Thu nhập bình
quân đầu người
hàng năm

Hộ nghèo
%

Tỷ lệ giáo
viên/1000

Tỷ lệ bác
sỹ/1000

% dân tộc
thiểu số

Cà Mau

50.035.000

2,4%

9,4

1,3

0,9%

Cái Nước

15.399.600

11,9%

11,5

0,7

3,8%

Đầm Dơi

18.156.000

17,8%

7,1

0,4

3,6%

Năm Căn

22.656.000

11,5%

8,6

0,5

3,2%

Ngọc Hiền

13.500.000

19,4%

5,9

0,3

2,9%

Phú Tân

15.490.000

9,2%

10,4

0,1

1,7%

Thới Bình

10.080.000

8,4%

8,1

0,3

5,5%

Trần Văn Thời

13.000.000
10.500.000

12,3%
21,2%

10,9
7,0

0,1
0,4

4,4%
4,5%

U Minh

Bảng 49 - Bảng so sánh các chỉ số đói nghèo ở các huyện ở Kiên Giang

Các chỉ số cơ sở của mức độ dễ bị tổn thương do đói nghèo
Huyện

Thu nhập bình
quân đầu người
hàng năm (VND)

Hộ nghèo %

Tỷ lệ
giáo
viên/1000

Tỷ lệ bác
sỹ/1000

Rạch Giá

30.908.000

2,6%

5,8

0,4

%
dân
tộc
thiểu
số
11,2%

Hà Tiên
An Biên

25.006.000
15.220.000

3,4%
15,0%

6,4
15,6

0,5
0,2

15,0%
11,4%

An Minh
Châu Thành

14.583.000
15.665.000

14,8%
8,5%

7,3
7,7

0,2
0,2

2,4%
37,8%

Giang Thành
Giồng Riềng

19.270.000
11.426.000

12,4%
9,3%

8,0
8,7

0,2
0,0

21,8%
16,8%

Gò Quao
Hòn Đất

19.000.000
16885.000

13,2%
7,1%

8,5
7,9

0,3
0,2

33,4%
13,9%

Kiên Hải
Kiên Lương

27.640.000
20.463.100

0,5%
1,5%

6,2
7,9

0,1
0,4

1,9%
14,6%

Phú Quốc
Tan Hiệp

30.414.000
22.204.000

2,9%
6,6%

9,7
11,5

0,1
0,1

2,8%
3,6%

U Minh Thượng
Vĩnh Thuận

14.400.000
21.325.000

15,5%
8,7%

12,2
9,3

0,1
0,6

9,1%
8,2%

Việc sử dụng các chỉ số và phương pháp tính toán được trình bày trong bảng 49 và 50. Bảng 48,
cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tương lai, chúng ta có thể ước lượng hoặc đánh giá tính
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dễ bị tổn thương do đói nghèo tại cấp huyện, Hình 103 và 104 so sánh tính dễ bị tổn thương giữa
các huyện.
Tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu được thể hiện trong Hình 105 dưới đây.

Hình 100 – Xếp loại tính dễ bị tổn thương do đói nghèo của tỉnh Cà Mau
30
25
20
15
10
5
0
Phu Kien Hai Kien Ha Tien Giang Go Quao Vinh Tan Hiep Rach Gia U Minh Giong An Bien An Minh Hon Dat Chau
Quoc
Luong
Thanh
Thuan
Thuong Rieng
Thanh
2010 Current

2030 A2

2030 B2

2050 A2

2050 B2

Hình 101 - Xếp loại tính dễ bị tổn thương do đói nghèo của tỉnh Kiên Giang.
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Hình 102 - Xếp loại tính dễ bị tổn thương đói nghèo theo kịch bản biến đổi khí hậu hiện tại và tương lai.
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Mức độ dễ bị tổn thương với các sự kiện biến đổi khí hậu hoặc các yếu tố bất lợi khác (ví dụ, vấn đề về
y tế hoặc thất nghiệp), được xác định là một trong những khó khăn với người nghèo ở Việt Nam
(Vietnam Consultative Group 2002). Người nghèo thường không có sự phong phú về nguồn thu nhập,
và ít được tiếp cận với các nguồn tín dụng để xóa bỏ khoảng cách thu nhập và thường ít có năng lực
thích ứng với các dạng nghề nghiệp khác nhau. Vì vậy, họ thường là đối tượng dễ bị tổn thương khi
một hoặc nhiều nguồn thu nhập của họ bị ảnh hưởng bởi khí hậu.
Bản đồ mức độ dễ bị tổn thương đói nghèo được xây dựng chủ yếu từ các dữ liệu kinh tế xã hội được
thu thập trong quá trình khảo sát ở các huyện. Trong khi bản đồ tính dễ bị tổn thương cơ học có thể xây
dựng với sự chính xác, thì các tổn thương do cơ cấu xã hội, ví dụ như tổn thương do đói nghèo, thường
khó tiếp cận và khó xác định bởi không dễ để số hóa các dữ liệu này một cách trọn vẹn. Vì vậy, với
nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp kết hợp các chỉ số tiêu chuẩn dành riêng cho Việt
Nam (ví dụ như mức thu nhập của các hộ gia đình, sắc tộc, giáo dục, trình độ học vấn, tỷ lệ biết chữ và
tiếp cận với trường lớp và tiếp cận với các dịch vụ y tế) cùng với khả năng tiếp cận với quỹ đất sản
xuất.
Với mỗi tỉnh chúng tôi xếp hạng các huyện trên 40, theo những chỉ thị đó và chúng tôi phát hiện ra
rằng:
•

Tính dễ bị tổn thương do đói nghèo hiện nay tại các huyện của tỉnh Cà Mau và Kiên
Giang là khá thấp;

•

Đến năm 2030, 2 trên 9 huyện của Cà Mau (Đầm Dơi và Ngọc Hiền); và 5 trên 15 huyện
của Kiên Giang được đánh giá tổn thương ở mức trung bình (bao gồm các huyện Giồng
Riềng, An Minh, Hòn Đất, Châu Thành)

•

Đến năm 2050, hai huyện Đầm Dơi và Ngọc Hiền của Cà Mau và Châu Thành của Kiên
Giang được đánh giá là ở mức tổn thương cao.

Trong khi tất cả các chỉ số về đói nghèo là khá quan trọng, ở tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, nguyên nhân
chính của tính dễ bị tổn thương do đói nghèo có xu hướng liên quan đến quỹ đất sản xuất. Việc tiếp cận
với đất canh tác rất quan trọng trong việc xóa nghèo ở vùng nông thôn.
Ở hầu hết các huyện, quỹ đất hạn chế cũng là một vấn đề hiện nay hoặc sẽ là vấn đề lớn trong tương lai.
Ở đồng bằng sông Cửu Long, áp lực về quỹ đất càng tăng mạnh trong tương lai, và tiếp theo sẽ là áp lực
đối với cuộc sống sản xuất và sinh kế của các hộ gia đình nói riêng và nền kinh tế vùng nói chung.

7.1.3 Tính dễ bị tổn thương của nông nghiệp và sinh kế
Khá nhiều nghiên cứu đã được thực hiện gần đây tập trung vào vấn đề “sinh kế bền vững” trong đó thể
hiện mối quan hệ giữa dân cư và môi trường sinh sống (Scoones 1998; Leach et al. 1999; Pretty và
Ward 2001)
Thuật ngữ “sinh kế” mô tả phương thức mà con người kiếm sống, và mục đích của nghiên cứu này,
ngoài việc nghiên cứu hoạt động sản xuất nông nghiệp để đánh giá mức độ dễ bị tổn thương, chúng tôi
cố gắng kết hợp các chỉ số mô tả sinh kế hộ gia đình như: thu nhập hộ gia đình, nghề nghiệp, sự đa
dạng các dòng thu nhập và khả năng tiếp cận với các nguồn thiên nhiên (như đất và nước).
Sinh kế và nguồn việc làm ở tỉnh Kiên Giang và Cà Mau có mối quan hệ chặt chẽ với ngành nông
nghiệp và việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Các dữ liệu từ khảo sát cho thấy các chỉ số về kinh tế và
việc làm nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động sản xuất nông nghiệp và các hoạt động sản xuất
dựa trên nguồn tài nguyên thiên nhiên trên khu vực đồng bằng.
Tổ chức Nông Lương Thế Giới FAO (2007) đã chỉ ra rằng nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đánh
bắt cá đều là những ngành nghề nhạy cảm với biến đổi khí hậu; và biến đổi khí hậu cũng có tác động
nghiêm trọng đối với các hoạt động sản xuất. Khi sinh kế của một hộ gia đình phụ thuộc vào các nguồn
thu nhập vốn đã ít ỏi và không có sự đa dạng hóa, và khi những nguồn thu nhập này lại là đối tượng
phụ thuộc lớn vào khí hậu, ví dụ như nông nghiệp, đánh bắt cá, các hộ gia đình có thể được coi như
những đối tượng phụ thuộc vào độ nhạy của khí hậu (Adger 1999).
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Nông nghiệp (bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, đánh bắt thủy hải sản và các ngành nghề đi cùng khác)
là một trong những ngành nhạy cảm nhất với khí hậu. Tương tác giữa ngành kinh tế nông nghiệp phụ
thuộc nhiều vào khí hậu, biến đổi khí hậu và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, được đánh giá là khá
phức tạp và có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau đối với sinh kế của cộng đồng nông thôn của vùng nghiên
cứu.
Mục đích của nghiên cứu “mức độ dễ bị tổn thương sinh kế và nông nghiệp” này mô tả mức độ dễ bị
tổn thương của các hoạt động sản xuất nông nghiệp, hạ tầng cơ cấu và hệ thống sinh kế trong vùng
nghiên cứu dưới tác động của biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, một hộ gia đình nông nghiệp đơn lẻ được
coi là “một đơn vị kinh tế cơ bản” cấu thành nên một ngành kinh tế nông nghiệp.
Trong bối cảnh này, hệ thống nông nghiệp và sinh kế có thể bị tổn thương nếu có nguy cơ bị tàn phá
bởi biến đổi khí hậu; khó có khả năng phục hồi nhanh chóng và hoàn toàn bởi hậu quả của biến đổi khí
hậu hoặc cơ hội phục hồi là không đáng kể.
Chúng tôi tính toán tính dễ bị tổn thương sinh kế và nông nghiệp bằng cách kết hợp các số liệu và
thông tin từ các huyện và khảo sát ngành trình bày ở Bảng 51 và 52, bao gồm những vấn đề: tài sản con
người (nghề nghiệp, khả năng tiếp cận với việc làm, số người lao động ở độ tuổi trưởng thành,v.v), tài
sản tự nhiên (nước, đất, thủy hải sản, v.v); kinh tế (sản lượng vùng, GDP và tài sản cho hoạt động sản
xuất); và nguồn vốn (đặc điểm tài chính hộ gia đình) cùng với các chiến lược sinh kế ngành lúa nước.
Bảng 50 - Tác động của lũ lụt, xâm nhập mặn, bão và xói mòn ven biển đối với vấn đề đói nghèo và người
nghèo ở Cà Mau.
Các chỉ số cơ bản chỉ mức độ dễ bị tổn thương
% dân
Số lượng dòng GDP bình quân hộ Diện tích đất
Diện tích canh
số nông sinh kế
gia đình hàng năm canh tác đầu
tác thủy sản
thôn
người (ha)
đầu người
Huyện
(ha)
33%
5
12.208.744
0,05
0,06
Cà Mau
Cái Nước
Đầm Dơi
Năm Căn
Ngọc Hiền
Phú Tân
Thới Bình
Trần Văn Thời
U Minh

74%
95%
72%
94%
86%
92%
77%
98%

4
6
5
7
6
7
7
8

3.624.178
3.955.556
5.664.000
3.308.824
3.527.855
2.285.923
3.095.238
2.329.898

0,06
0,09
0,10
0,04
0,05
0,07
0,26
0,34

0,24
0,33
0,34
0,37
0,33
0,39
0,28
0,35
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Bảng 51 - Tác động của lũ lụt, xâm nhập mặn, bão và xói mòn ven biển đối với vấn đề đói nghèo và người
nghèoở Kiên Giang.
Các chỉ số cơ bản chỉ mức độ dễ bị tổn thương
Huyện
% dân số Số lượng
GDP bình quân
Diện tích đất
Diện tích canh
nông
dòng sinh
hộ gia đình hàng
canh tác đầu
tác thủy sản
thôn
kế
năm
người (ha)
đầu người (ha)
0%
6
6.734.548
0,03
0,00
Rạch Giá
Hà Tiên
An Biên
An Minh
Châu Thành
Giang Thành
Giồng Riềng
Gò Quao
Hòn Đất
Kiên Hải
Kiên Lương
Phú Quốc
Tân Hiệp
U Minh Thượng
Vĩnh Thuận

0%
91%
95%
86%
100%
91%
93%
82%
100%
57%
43%
86%
100%
85%

6
6
6
7
4
4
4
7
7
8
7
5
4
5

6.019.235
3.501.625
3.371.334
3.579.181
4.932.295
2.625.849
4.517.086
3.810.382
6.774.866
4.990.005
7.587.100
4.910.796
3.408.668
4.981.389

0,06
0,27
0,38
0,17
0,99
0,26
0,28
0,46
0,03
0,32
0,14
0,27
0,43
0,27

0,08
0,00
0,01
0,00
0,23
0,00
0,00
0,04
0,00
0,12
0,00
0,00
0,02
0,06

Phơi lộ với các tác động biến đổi khí hậu có thể được ước tính sử dụng các ứng dụng GIS để lập bản đồ
dự đoán diện tích trong từng huyện sẽ bị tác động bởi các nguy cơ. Việc lập bản đồ này có thể được
tiến hành trong từng giai đoạn và từng kịch bản khí hậu. Tuy nhiên, cũng cần phải ước tính cấp độ của
các biện pháp đang sử dụng để bảo vệ công trình hạ tầng. Tiếp sau đó ý kiến chuyên gia cũng được kết
hợp vào phân loại tính dễ bị tổn thương như là một trọng số cho từng quãng thời gian, cơ sở hiện nay,
2030 và 2050. Tổng quan về phơi lộ với nguy cơ và tình trạng của các biện pháp kiểm soát bảo vệ cơ
sở hạ tầng Nông nghiệp được thể hiện trong Bảng 52.
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Bảng 52–Tông quan về tác động biến đổi khí hậu và so sánh các biện pháp kiểm soát đối với cơ sở hạ tầng nông nghiệp ở từng huyện.
Lũ lụt (%)

Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Cà Mau

Huyện

•

Bão lớn

Xâm nhập mặn (%)

Hiện tại

2030

2050

Kiểm soát

Kiểm soát

Hiện tại

2030

2050

Cà Mau

19%

52%

71%

•

Hiện tại
100%

2030
100%

2050
100%

•••

0%

0%

0%

Kiểm soát
•

Cái Nước

47%

70%

82%

••

100%

100%

100%

•

0%

0%

0%

•

Đầm Dơi

13%

28%

36%

••

100%

100%

100%

•

0%

0%

1%

•••

Năm Căn

36%

47%

58%

••

100%

100%

100%

••

1%

5%

10%

•••

Ngọc Hiền

22%

29%

39%

••

100%

100%

100%

••

60%

90%

100%

••••

Phú Tân

36%

46%

62%

••

100%

100%

100%

•

1%

1%

2%

•••

Thới Bình

6%

19%

35%

•••

100%

100%

100%

••

0%

0%

0%

•

Trần Văn Thời

42%

58%

79%

••

100%

100%

100%

•

1%

1%

1%

•••

U Minh

9%

22%

42%

••

100%

100%

100%

••

0%

1%

1%

•••

Rạch Giá

70%

75%

81%

••

95%

100%

100%

••

1%

2%

2%

•

Hà Tiên

64%

67%

70%

•••

100%

100%

100%

•••

6%

10%

13%

•••

An Biên

38%

69%

81%

•••

90%

100%

100%

••••

1%

1%

2%

•••

An Minh

9%

39%

64%

•••

99%

100%

100%

••••

1%

1%

1%

•••

Châu Thành

72%

82%

87%

••

100%

100%

100%

•••

0%

1%

1%

••

Giang Thành

98%

98%

99%

•••

90%

100%

100%

••••

0%

0%

0%

••

Giồng Riềng

83%

89%

94%

•••

25%

20%

20%

••

0%

0%

0%

•

Gò Quao

61%

86%

92%

•••

70%

80%

85%

•••

0%

0%

0%

•

Hòn Đất

96%

97%

98%

••••

50%

20%

20%

•••

0%

1%

1%

••

Kiên Hải

0%

0%

0%

•

0%

0%

0%

•

12%

15%

18%

•

Kiên Lương

89%

89%

91%

•••

100%

75%

70%

•••

1%

2%

2%

•••

Phú Quốc

0%

0%

0%

•

0%

0%

0%

•

1%

1%

1%

••

Tân Hiệp

91%

92%

98%

••

60%

20%

20%

••

0%

0%

0%

•

U Minh Thượng

17%

34%

52%

•••

100%

100%

100%

•••

0%

0%

0%

•

Vĩnh Thuận

14%

45%

68%

•••

100%

100%

100%

•••

0%

0%

0%

•

Đầy đủ, hiện nay và trong tương lai gần
(khoảng 10 năm)

••

Đầy đủ, nhưng cần có biện pháp thích ứng với
tầm nhìn biến đổi khí hậu (dài hạn)

•••

Cần phải cải thiện với tầm nhìn
phát triển kinh tế (trung hạn)

••••

Cần phải nâng cấp,
sửa chữa ngay lập tức
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Sự phân bổ tính dễ bị tổn thương sinh kế và nông nghiệp cho cả hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau là
chức năng cơ bản của các chỉ số trên và khí hậu, bên cạnh chỉ số về mức độ nghiêm trọng của hiện
tượng nước biển dâng, ngập lụt và xâm nhập mặn. Đánh giá dựa trên giả định rằng tính dễ bị tổn
thương hiện tại ở khu vực nông nghiệp là cơ sở căn bản cho đánh giá rủi ro khí hậu trong tương lai
trong lĩnh vực này.
Chúng tôi xếp loại các huyện trong vùng nghiên cứu theo mối quan hệ với các hiện tượng lũ lụt, ngập
lụt, xâm nhập mặn và bão lớn. Hình 103 và Hình 104 minh họa đổ tổn thương hiện thời và trong tương
lai phân ra 2030 và 2050 theo các kịch bản phát thải A2 và B2 tương ứng với Cà Mau và Kiên Giang.
40
35
30
25
20
15
10
5
Ngoc Hien Nam Can

Phu Tan Cai Nuoc Thoi Binh Ca Mau
2010 Current
2030 A2
2030 B2

U Minh
2050 A2

Dam Doi Tran Van
2050 B2 Thoi

Hình 103 - Xếp loại tính dễ bị tổn thươ
ương sinh kế và nông nghiệp của tỉnh Cà Mau
40
35
30
25
20
15
10
5
-

2010 Current

2030 A2

2030 B2

2050 A2

2050 B2

Hình 104 - Xếp loại tính dễ bị tổn thươ
ương sinh kế và nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
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Tính dễ bị tổn thương của mỗi huyện trình bày theo Hình 105.

Hình 105 – Xếp hạng tổn thương nông nghiệp và sinh kế đối với cơ sở hiện tại và các kịch bản biến đổi khí hậu trong tương lai
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Điều này cho phép chúng tôi xây dựng hồ sơ các huyện, chỉ ra mối quan hệ tương tác liên ngành và đạt
được nhận thức về làm thế nào tăng trưởng dân số và phát triển vùng sẽ tạo nên thay đổi trong hợp
phần và cấu trúc của cộng đồng nông thôn, nông nghiệp và công nghiệp theo thời gian.
Do vậy, khí hậu và tính biến động của khí hậu là các thành phần quan trọng của mạng lưới phức tạp
gồm nhiều yếu tố ảnh hưởng lên sinh kế của người dân và các hệ thống nông nghiệp vốn đã kết nối và
phụ thuộc lẫn nhau.
Mức phơi lộ với các nguy cơ khí hậu như lũ lụt, ngập lụt, xâm nhập mặn và sự phụ thuộc nhiều vào các
nguồn tài nguyên thiên nhiên để sinh sống khiến cho cộng đồng nông thôn ở cả Kiên Giang và Cà Mau
dễ bị tổn thương.
Tuy nhiên trên thực tế, tính dễ bị tổn thương của nông nghiệp và sinh kế trên tổng thể của tất cả các
huyện thuộc Kiên Giang và Cà Mau đang được đánh giá ở mức thấp đến trung bình – chủ yếu là do
mức độ của các biện pháp kiểm soát, thích ứng và khả năng chống chịu ở tất cả các huyện ngoại trừ
huyện Ngọc Hiển;
Xa hơn nữa, tình thế này sẽ thay đổi cho đến năm 2030 và đến năm 2050 tất cả các huyện trên đất liền
sẽ xếp hạng từ trung bình đến cao chủ yếu là do tăng mức phơi lộ với lũ lụt và ngập lụt tăng và do chủ
yếu dựa vào nguồn sinh kế liên quan đến nước và liên quan đến các hệ thống nông nghiệp.
Các hộ gia đình ở nông thôn hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau có xu hướng chủ yếu dựa vào các nguồn
tài nguyên nhậy cảm với khí hậu như đất nông nghiệp và các hoạt động có tính nhậy cảm với khí hậu
như trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Tác động của biến đổi khí hậu như lũ lụt và ngập lụt, xâm nhập
mặn và nước dâng do bão làm giảm tính sẵn có của các nguồn tài nguyên thiên nhiên này, hạn chế các
lựa chọn của các hộ gia đình nông thôn vốn tiêu thụ và tạo thu nhập dựa vào các nguồn tài nguyên
thiên nhiên.
Các huyện dễ bị tổn thương nhất là các huyện có nhiều hộ gia đình sống phụ thuộc nhiều vào các hệ
thống canh tác liên quan đến nước (như hệ thống trồng lúa), và các hộ bị phơi lộ với lũ lụt và ngập lụt
từ sông ngòi nhiều nhất. Các huyện ven biển lại chịu tác động tiêu cực bởi xâm nhập mặn và nước
dâng do bão vốn được đánh giá là ít bị tổn thương hơn do được hỗ trợ bởi hệ thống kè biển kiểm soát
và bảo vệ ở mức độ cao và hệ thống cống ngăn mặn.

7.1.3.1 Tác động đối với hệ thống sinh kế và nông nghiệp
Nông nghiệp là ngành quan trọng nhất đối với 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, đây là ngành đóng góp
chính vào kinh tế vùng, bất kỳ thiệt hại nào trong sản xuất nông nghiệp sẽ ảnh hưởng đến đời sống hộ
gia đình, thu nhập, an ninh lương thực, tốc độ nghèo và sự phát triển bển vững của các ngành khác.
Nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng ở cả hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau xét về thu nhập, việc
làm, phát triển kinh tế và an ninh lương thực. Sản xuất nông nghiệp, chế xuất và các dịch vụ liên quan
là những nguồn quan trọng trong thu nhập của hầu hết các huyện (chiếm tới 30% GDP). Tuy nhiên,
ngành nông nghiệp là ngành nhạyy cảm với khí hậu và những biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa và các
hiện tượng thời tiết cực đoan (ví dụ như hạn hán, lũ lụt, cháy rừng), biến đổi khí hậu là nguyên nhân
gây nên sự gia tăng tính dễ bị tổn thương của cộng đồng nông thôn nghèo.
Những biến đổi về tỷ lệ, cường độ, tần suất, và thời gian của các hiện tượng thời tiết (ví dụ: sóng nhiệt,
lũ lụt, hạn hán) cũng như những biến đổi từ từ của khí hậu sẽ có thể đe dọa đến đời sống và sinh kế của
người dân và sẽ là một mối lo ngại cho các tổ chức, sự phát triển của ngành sản xuất nông nghiệp nói
riêng và phát triển kinh tế đất nước nói chung. Rủi ro này thậm chí còn trầm trọng thêm bởi các tác
động đi cùng; làm giảm sản lượng nông nghiệp, giảm năng lực thích ứng với thời tiết hiện tại của các
huyện và về lâu dài, tác động đến sự sống còn cả ngành nông nghiệp ở cả hai tỉnh.
Hai hệ thống nông nghiệp hộ gia đình chủ yếu trong vùng nghiên cứu được trình bày ở đây:
•

Ngành trồng lúa nước truyền thống; và

• Nuôi tôm.
Cũng có một số loại hình nuôi trồng thủy sản kết hợp khác như mô hình đầm nuôi tôm thương mại,
nuôi trồng thủy sản ở rừng ngập mặn và nuôi trồng thủy sản truyền thống.
Mục đích của nghiên cứu tập trung vào hai phương thức chính, vì có đến 65% hộ gia đình nông thôn ở
Kiên Giang và 73% hộ gia đình ở Cà Màu có liên quan đến hai phương thức sinh kế này.
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Hệ thống canh tác lúa

Ngành trồng lúa nước truyền thống là phương thức sinh kế chủ yếu của khu vực miền bắc và một số
các tỉnh miền nam. Các vụ ngắn như rau và hoa quả hàng năm được thay thế các vụ lúa. Các loại rau,
dừa, chuối và tràm và bạch đàn cũng là những loại cây được trồng phổ biến cùng với nuôi trồng thủy
sản nước ngọt và chăn nuôi gia cầm cho sử dụng của hộ gia đình và bán thương phẩm.
Phương thức trồng lúa truyền thống là một phương thức tồn tại nhiều năm và chủ yếu của vùng đồng
bằng, vùng có sẵn nguồn ngước ngọt phục vụ cho canh tác, tưới tiêu, và ít bị xâm nhập mặn. Đặc trưng
của ngành này, nông dân trồng lúa vào đầu mùa lũ và thu hoạch khi mực lũ tiến sát đỉnh đê. Các cánh
đồng ngập lụt sau đó sẽ được tận dụng để nuôi tôm, cá trong mùa đỉnh lũ. Vùng có đê bao nhiều hơn
vào mùa lũ cao điểm là vùng được bảo vệ lũ quanh năm, và vùng đó có thể canh tác lúa 3 vụ.
Vụ lúa mùa mưa sẽ được trồng ngay để tránh thiệt hại khi lũ về. Canh tác lúa 3 vụ cần nhiều nước hơn
phương thức canh tác 2 vụ một năm.
Với tầm quan trọng của sản xuất lúa gạo ở cả hai tỉnh và tầm quan trọng đối với an ninh lương thực
quốc gia, chúng tôi thực hiện báo cáo về các tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành sản xuất lúa,
đặc biệt quan tâm đến vấn đề xâm nhập mặn. Các kết quả quan trọng của phần này được trình bày
trong bảng 54.
Bảng 54- Tóm tắt các ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến các vụ mùa

Mô tả

Kết quả

Xâm nhập mặn vào giai đoạn trồng lúa

Làm chậm quá trình sinh trưởng của lúa từ
5 – 10 ngày

Xâm nhập mặn trên 4 ppt giai đoạn gieo mạ – không xả Hầu hết lúa giống chết
nước
Xâm nhập mặn trên 4 ppt giai đoạn giao mạ – có xả
nước giảm mặn trước khi lúa chết

Sản lượng giảm 20%

Xâm nhập mặn mức 3.5 ppt giai đoạn trổ bông

Sản lượng giảm 40-60%

(Nguồn: Preston và Clayton 2008)

Nghiên cứu của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia về sản xuất mùa vụ dưới các điều kiện khí
hậu biến đổi năm 2020, 2050 và 2100. Các kết quả được trình bày trong Hình 109 chỉ ra rằng sản lượng
lúa ở các tiểu vùng sẽ giảm và mức độ giảm khác nhau theo mùa (Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc
gia, 2009).

Hình 109 - Mô hình thay đổi sản xuất lúa năm 2020, 2050 và 2100. Nguồn: Viện KH KTTVMT 2009.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, sản lượng lúa đồng bằng sông Cửu Long giảm 6,3% đến
12%; sản lượng các cây trồng khác giảm từ 3,4% đến 26,5%. Sản lượng lúa có thể giảm nhiều nhất
theo bất kỳ một trong ba kịch bản biến đổi khí hậu, tùy thuộc vào loại vụ mùa (NHTG, 2010).
Tuy nhiên, các nghiên cứu không đề cập vấn đề hiệu ứng CO2 trong việc sử dụng phân bón, và các
nghiên cứu mô hình gần đây của SCIRO đã chỉ ra rằng ở đồng bằng sông Cửu Long, có chịu tác động

149 | P a g e

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
ở Đồng bằng sông Cửu Long – Phần A

nhẹ của quá trình tăng nhiệt độ trong canh tác lúa, CO2 tập trung ở môi trường có tăng lên. Nghiên cứu
cũng xác định không có tác động của biến đổi khí hậu đối với vụ lúa mùa khô, nếu như nhu cầu nước
canh tác tăng 11% được đảm bảo (Mainuddin, 2011). Dòng chảy các sông ở mùa khô có tăng lên, cho
thấy nhu cầu nước này sẽ được đảm bảo ở một số vùng không bị xâm nhập mặn.
Kết quả của mô hình hóa mưa lớn bất thường chỉ ra rằng các hiện tượng cực đoan sẽ gia tăng về cường
độ và do đó sẽ gia tăng tác động lên lúa gạo thông qua gia tăng lũ lụt. Tuy vậy các tác động này sẽ ở
mức tối thiểu nhờ hệ thống được phối hợp với các biện pháp quản lý nước ở địa phương.
Hệ thống nuôi trồng thủy sản Lúa-Tôm
Hệ thống nuôi tôm-lúa là hệ thống chủ đạo của một số khu vực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và
thường bị ảnh hưởng theo mùa bởi sự xâm nhập mặn và xâm thực. Theo phương thức canh tác này,
tôm và/hoặc cá được nuôi ở các cánh đồng lúa trong mùa khô, lúa vẫn được canh tác trong mùa mưa vì
khi đó lượng nước ngọt cho canh tác tưới tiêu là khá lớn. Phần lớn các cánh đồng chuyển từ lúa sang
nuôi tôm có quy mô nhỏ (100-300m2) và do các gia đình, cá nhân canh tác, thường ở các vùng vành đai
xâm thực ven biển của các huyện Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên, An Minh, U Minh và
Trần Văn Thời.
Trong ba thập kỷ qua, rất nhiều vùng trước đây chỉ nuôi trồng thủy sản tự nhiên hoặc xen lẫn canh tác
lúa được chuyển đổi thành các đầm nuôi tôm thương mại, hơn 400.000ha diện tích của vùng hiện nay
chỉ chuyên nuôi tôm. Đây là phương thức nuôi trồng thủy sản nước lợ, yêu cầu phải có đầu tư và công
nghệ cao. Lợi nhuận cao, tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn những rủi ro lớn.
Biến đổi khí hậu cũng mang đến cho ngành nuôi tôm này một số tác động đặc biệt. Một trong số những
tác động đó là sự suy giảm sản lượng mùa. Nếu lượng mưa thấp hơn mức bình quân vào đầu mùa mưa,
sẽ dẫn đến hiện tượng xâm nhập mặn vào các kênh trong các tháng 5 và đầu tháng 6, trong khi đó, nếu
mưa lớn vào cuối mùa sẽ làm giảm xâm nhập mặn. Nếu nông dân xả nước giảm mặn cho các cánh
đồng lúa (mức yêu cầu 40mm) trong 10 ngày, thì có khả năng việc gieo mạ sẽ bị chậm lại (việc xả
nước giảm mặn là cần thiết) và sản lượng sẽ giảm mạnh bởi ảnh hưởng của xâm nhập mặn vào cuối
mùa (Preston and Clayton, 2008).
Nhiệt độ tăng quá cao trong một số ngày (biến đổi khí hậu gần đây đã tác động đến sản xuât nuôi tôm
của nông dân) đã dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ bề mặt và biến động lớn của nhiệt độ vào ban ngày.
Cũng theo hướng này, một nghiên cứu của World Fish Centre (2009) đã cho biết nhiệt độ quá nóng sẽ
làm gia tăng sự phát triển của các giống tảo độc, giống tảo độc này tiết chất độc vào nước và làm giảm
oxy, tăng các tác nhân gây bệnh và có khả năng đe dọa đến sức khỏe và sự sinh trưởng của thủy sản
nuôi trồng.
Lũ lụt, kết quả của mực nước tại các sông/kênh dâng cao, có thể gây thiệt hại cho hệ thống cơ sở vật
chất bảo vệ sản xuất nông nghiệp (các đê bao, cửa kênh thoát nước và các thiết bị khác) và có thể gây
ra sự lan tràn bệnh dịch. Bên cạnh đó, bão đi kèm mưa lớn và gió lớn có thể gây ra những biến đổi cực
nhanh với chất lượng nước, xâm nhập mặn hồ, đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao giữa mùa mưa và
mùa khô, vì vậy, phải áp dụng các phương pháp quản lý hệ thống nước tại khác khu vực chuyển giao
giữa cánh đồng lúa và đầm nuôi tôm.
Dự báo gia tăng cường độ các hiện tượng mưa lớn bất thường sẽ có tác động gấp đôi do nó sẽ làm tăng
tổng lượng lũ lụt trong vùng và do đó tăng sức phá hủy lên cơ sở hạ tầng và suy thoái chất lượng nước
đầm nuôi.
Bệnh dịch là mối đe dọa thường trực với nghề nuôi tôm, các bệnh lây truyền qua virus và MPP. Các
nghiên cứu đã cho biết, hai loại virus White Spot Syndrome Virus WSSV và Monodon Baculovirus
(MBV) từ các loại tôm tự nhiên (Hao et al. 1999) khá nguy cơ. Virus WSSV là virus phổ biến nhất
trong nuôi trồng tôm, đặc biệt là trong mùa mưa. Tỷ lệ tôm chết hàng loạt khá cao nếu bị nhiễm virus
WSSV (Preston and Clayton 2008).
Đầu tháng 4/2011 là thời điểm một lượng tôm giống lớn chết trên toàn diện tích vùng đồng bằng sông
Cửu Long. Tỉnh Trà Vinh thiệt hại 85 trên 812 triệu con giống thả với ước tính thiệt hại 4,2 tỷ đồng.
Tỉnh Sóc Trăng thiệt hại 2.000 ha trên 16.000 ha con giống thả. Tỉnh Bạc Liêu thiệt hại thiệt hại 1090
ha trên 10.000 ha con giống. Tất cả các mô hình nuôi tôm đều bị ảnh hưởng: nuôi tôm mở rộng, thâm
canh và bán thâm canh (Vietnam News, ngày 23/4/2011). Tỷ lệ tôm chết do chênh lệch nhiệt độ (tăng
cao vào ban ngày) và/hoặc các trận mưa trái mùa, đều có thể làm tăng cường độ tác động của các kịch
bản biến đổi khí hậu trong tương lai. Vì các biện pháp chữa bệnh đều không hiệu quả, nên hiện tại, việc
kiểm soát bệnh chủ yếu tập trung vào phòng bệnh, đó là cố gắng đảm bảo chất lượng con giống, chất
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lượng thức ăn cho tôm và chất lượng nước. Hệ thống kiểm soát bệnh dịch được thực hiện hai năm qua.
Hệ thống quản lý này vẫn tiếp tục báo cáo các vấn đề về mức độ xâm nhập mặn và các hiện tượng dịch
bệnh.
Ngân hàng Thế giới vừa thực hiện một nghiên cứu kinh tế về những tác động tiềm ẩn của biến đổi khí
hậu đối với ngành nuôi tôm, xem Hình 110. Các mô hình đều chỉ ra rằng chi phí bơm nước cho phương
thức canh tác thâm canh và bán thâm canh tăng rất lớn. Nếu áp dụng thay đổi nước trong phương thức
thâm canh bằng cách tận dụng thủy triều sẽ đỡ tốn chi phí hơn bơm nước, vì vậy sẽ giảm được chi phí.
Tổng chi phí cho việc áp dụng cách làm trên ước tính trung bình khoảng 130 triệu đô-la mỗi năm, cho
giai đoạn từ 2010 đến 2050, tương đương với 2,4% tổng chi phí bỏ ra đầu tư nuôi tôm. Tác động trực
tiếp của biến đổi khí hậu đối với thu nhập từ vụ thâm canh và bán thâm canh là tương đối tiêu cực,
thậm chí còn tác động mạnh hơn trong vụ thâm canh. Nếu không áp dụng cách làm trên, thu nhập từ vụ
nuôi tôm thâm canh (bán thâm canh) có thể sẽ giảm 130 triệu đồng/ha, năm 2020, và tính đến năm
2050, sẽ giảm khoảng 950 triệu đồng/ha. Một lần nữa, việc thích ứng với biến đổi khí hậu là rất quan
trọng cho sự thành công của ngành này trong tương lai. Vì ngành nuôi tôm này đang phát triển với tốc
độ rất nhanh, các chi phí cho áp dụng các biện pháp thích ứng với khí hậu có khả năng sẽ được tính vào
chi phí của các đơn vị điều phối ngành (Ngân hàng Thế giới 2010).

Hình 110- Mô hình hóa sự suy giảm thu nhập từ nuôi tôm bởi tác động của biến đổi khí hậu, World Bank
(2010).

7.1.3.2 Tác động đối với hệ thống tưới tiêu
Những năm trước đây, nước lũ duy trì ở các vùng đầm lầy, dòng nước ngọt chủ yếu ở các kênh chính
trong đầu mùa khô. Trong 3 thập kỷ gần đây, sự phát triển của hệ thống kênh ngòi, sự mở rộng và luân
canh trồng lúa đã làm giảm sức chứa nước lũ, đặc biệt ở vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long
Xuyên, trong khi đó tăng lượng nước xả từ vùng thượng du.
Kết quả của mô hình do ACIAR xây dựng về nhu cầu tưới tiêu của các vụ mùa khác nhau được trình
bày trong Hình 111. Theo nghiên cứu mô hình khác, Trung tâm Khí tượng Thủy văn đã sử dụng mô
hình IQQM (mô hình tích hợp số lượng và chất lượng) để dự đoán mức độ sử dụng nước cho nông
nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho vùng đồng bằng phía tây sông Hậu được
trình bày ở Hình 18. Mô hình dòng chảy hàng tháng của sông Hậu trong 3 tháng khô nhất của mùa khô
ứng với kịch bản biến đổi khí hậu A2 cũng được trình bày chi tiết. Số liệu cho biết nhu cầu nước được
đáp ứng với khối lượng nước khá lớn của sông Hậu, khối lượng dòng chảy qua các kênh phía tây của
đồng bằng sông Cửu Long ở mức tương đối. Mô hình khí hậu dự đoán trong tương lai và nhu cầu sử
dụng nước tăng sẽ được bù đắp bởi số lượng các dòng chảy đang tăng.
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Hình 111- Mức sử dụng nước hiện tại/dự đoán và dòng chảy trung bình dự đoán của sông Hậu trong 3
tháng khô nhất, số liệu từ Nhân và cộng sự (2007) và Viện KH KTTVMT (2010).

Trong một nghiên cứu khác, cách tính nhu cầu nước tưới tiêu cho toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long là
1000 – 2300 Gl một tháng trong giai đoạn 1990-1991, và dự đoán nhu cầu nước sẽ tăng 2300-2800 Gl
mỗi tháng năm 2010 (Nhan et al. 2009).
Bảng 55- Nhu cầu nước ước tính và nước dùng cho sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long (kg gạo/m3
nước)

Thông số
Tổng nhu cầu nước (m3 ha-1)
Lượng nước mưa (m3 ha-1)
3

Nhu cầu tưới tiêu (m ha-1)
Sản lượng lúa trung bình (t ha-1)
Khối lượng nước có thể cung cấp (kg m-3

Mùa khô
8080

Mùa mưa
7520

Mùa mưa thứ 2
6500

160

4000

7000

7920
6

3520
4.3

-500
4

0.8

1.2

-

Nguồn:dựa trên số lượng về lượng mưa bình quân và số liệu vụ mùa thu thập được trong 2 năm 2003 và
2004 của hai tỉnh Cần Thơ và Vĩnh Long (Nhan et al. 2009)

Với ngành nuôi trồng thủy sản, thâm canh và bán thâm canh, nhu cầu nước canh tác lớn hơn thông qua
việc trao đổi nước để làm loãng các chất chuyển hóa và muối trong đầm hoặc lồng bè. Kết quả là, các
hoạt động nuôi trồng thủy sản xả ra một lượng lớn chất thải, có thể làm phát triển nấm tảo độc trên bề
mặt nước ở môi trường xung quanh và khu vực hạ nguồn, trực tiếp ảnh hưởng đến chăn nuôi cá, cung
cấp nước sinh hoạt và bảo vệ môi trường (Nhan et al, 2009).
Nghiên cứu nhu cầu nước thâm canh ở vùng trung và thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long rất có ý
nghĩa với lượng nước trong mùa khô và có liên quan tới vấn đề xâm thực ở vùng ven biển. Có một sự
“đánh đổi” rõ ràng giữa sự mở rộng sản xuất lúa mùa khô ở thượng nguồn và hạ nguồn với tác động
của xâm nhập mặn.

7.1.4 Tính dễ bị tổn thương của ngành năng lượng và công nghiệp
Như đã trình bày ở phần trước, tỉnh Kiên Giang và Cà Mau là hai tỉnh mà ngành nông nghiệp là ngành
chủ đạo. Sản xuất chiếm tới 41% GDP của tỉnh Kiên Giang; các ngành chủ đạo của tỉnh bao gồm: nông
nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, đánh bắt cá và lâm nghiệp.
25 năm qua, nền kinh tế của hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang có nhiều bước biến đổi vượt bậc, với tốc
độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp và thúc đẩy các hoạt động kinh tế mới như nuôi trồng thủy sản
thương mại và sản xuất hải sản. Nền kinh tế của hai tỉnh có sự phát triển nhanh chóng là do sáng kiến
tái cơ cấu kinh tế của chính phủ. Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ là những ngành phát triển nhanh
chóng và chiếm tới 59% GDP của vùng.
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Tuy nhiên, khá nhiều ngành liên quan đến chế xuất sản phẩm như gạo, thủy sản, đường hoặc các dịch
vụ nông nghiệp phụ trợ như sản xuất phân bón và sản xuất máy móc. Sự mở rộng nhanh chóng của các
ngành công nghiệp ở Kiên Giang và Cà Mau là do tốc độ phát triển của cơ sở hạ tầng, khai thác khoáng
sản, sản xuất dầu mỏ, xây dựng, và chính sách kinh tế mở.
Ngày nay, các nền kinh tế ven biển đa ngành như Cà Mau và Kiên Giang phát triển đan xen mạnh mẽ
với nhiều mối liên kết trong và ngoài, hai nền kinh tế của hai tỉnh này có một loạt các ngành liên quan
đến hàng hải và công nghiệp khác như:
•

Nông nghiệp (lúa);

•

Đánh bắt cá (đánh bắt và nuôi trồng thủy sản);

•

Vận tải biển và cảng nước sâu;

•

Khai thác khí tự nhiên và sản xuất điện;

•

Du lịch.

Như đã nhấn mạnh ở phần trước, ngành nông nghiệp (bao gồm nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá) là
ngành nhạy cảm nhất với khí hậu. Biến đổi khí hậu sẽ mang đến những hậu quả và tác động thứ cấp
đến các ngành khác của vùng.
Mục đích của nghiên cứu “mức độ dễ bị tổn thương của các ngành năng lượng và công nghiệp” là
nghiên cứu về mức độ dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng ngành năng lượng và công nghiệp và dịch vụ
dưới tác động của biến đổi khí hậu. Các ngành công nghiệp và năng lượng đóng vai trò quan trọng
trong sự phát triển kinh tế, tốc độ phát triển và quá trình chuyển giao ngành ở Đồng bằng sông Cửu
Long, trong tương lai cần phải chuẩn bị sẵn sàng khả năng ứng phó và thích ứng.
Trong bối cảnh này, cơ sở hạ tầng cho các ngành công nghiệp và năng lượng và dịch vụ sẽ bị tổn
thương nếu biến đổi khí hậu gây ra các tác động làm thiệt hại cho các ngành, và khả năng phục hồi
nhanh và hoàn toàn sẽ khó bởi các tác động ngược chiều của biến đổi khí hậu hay cơ hội phục hồi có
nhưng không đáng kể.
Chúng tôi tính toán mức độ dễ bị tổn thương của các ngành năng lượng và công nghiệp bằng cách kết
hợp dữ liệu và thông tin từ các huyện và các báo cáo ngành, như trình bày ở Bảng 56 và 57, bao gồm
các vấn đề chính như: tài sản con người (% dân số làm việc trong các ngành công nghiệp, số lượng hộ
gia đình phụ thuộc vào công nghiệp); tài sản tự nhiên (sự đa dạng của phát triển công nghiệp, năng lực
sản xuất); kinh tế (sản lượng ngành, GPD bình quân mỗi hộ gia đình hàng năm đóng góp từ các ngành
công nghiệp); và tài chính (mức độ đầu tư, mối liên kết hộ gia đình và mức độ dịch vụ).
Việc đo mức độ phơi lộ với các tác động của biến đổi khí hậu có thể được thực hiện bằng cách áp dụng
GIS để lập bản đồ dự báo đầy đủ điều kiện hạ tầng năng lượng của từng huyện bị tác động bởi các
nguy cơ. Lập bản đồ có thể tiến hành cho từng khoảng thời gian và từng kịch bản khí hậu. Tuy vậy,
mức độ bảo vệ hiện tại với các công trình hạ tầng cũng cần phải tính đến. Tương tự như vậy các ý kiến
chuyên gia được tích hợp vào phân loại tổn thương như là một nhân tố đối trọng cho từng khoảng thời
gian; cơ sở hiện tại, 2030 và 2050. Kiến thức về tự nhiên, vị trí, quy mô của các khu công nghiệp,
nguồn năng lượng và cơ sở hạ tầng truyền tải năng lượng tương quan chéo với nhau trong các bản đồ,
dữ liệu của các cơ quan chính phủ và cơ sở dữ liệu GIS. Các bản đồ nguy cơ từ kết quả mô hình hóa
được dùng để đánh giá rủi ro của công nghiệp và năng lượng do nước biển dâng dẫn tới xâm nhập mặn,
do lũ lụt và ngập lụt và do nước dâng do bão.
Bảng 56- So sánh tình trạng cơ sở hạ tầng các ngành năng lượng và công nghiệp ở Cà Mau.
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Huyện

Cà Mau
Cái Nước
Đầm Dơi
Năm Căn
Ngọc Hiền
Phú Tân
Thới Bình
Trần Văn Thời
U Minh

Các chỉ số cơ bản của tính dễ bị tổn thương ngành năng lượng và công nghiệp
% dân số
GDP mỗi hộ gia % thu nhập
Số lượng
Số lượng
làm việc
đình đóng góp
không phải
các nhà
các ngành
trong các
từ các ngành
từ nông
máy
công nghiệp
ngành công
công nghiệp
nghiệp
khác nhau
nghiệp
0,77
11.529.938
94%
1,439
2
0,11
398.660
11%
14
1
0,27
435.111
11%
1
3
0,55
175.584
3%
2
2
0,34
363.971
11%
0
2
0,14
1.572.365
45%
545
2
0,18
786.358
34%
0
2
0,28
175.0976
57%
1
3
0,25
256.289
11%
2
3

Bảng 53 - So sánh tình trạng cơ sở hạ tầng các ngành năng lượng và công nghiệp ở Kiên Giang.

Huyện

Rạch Giá
Hà Tiên
An Biên
An Minh
Châu Thành
Giang Thành
Giồng Riềng
Gò Quao
Hòn Đất
Kiên Hải
Kiên Lương
Phú Quốc
Tân Hiệp
U Minh Thượng
Vĩnh Thuận

Các chỉ số cơ bản của tính dễ bị tổn thương ngành năng lượng và công nghiệp
% dân số
GDP mỗi hộ gia % thu nhập
Số lượng
Số lượng
làm việc
đình đóng góp
không phải
các nhà
các ngành
trong các
từ các ngành
từ nông
máy
công nghiệp
ngành công
công nghiệp
nghiệp
khác nhau
nghiệp
0,86
3.024354
86%
1,000
4
0,74
2.617.841
78%
1
4
0,26
2.590.969
72%
1
4
0,33
1.368.219
28%
10
4
0,21
1.849.385
70%
6
5
0,17
687.500
15%
0
2
0,24
1.322.965
0%
1
2
0,09
3.077.822
0%
10
3
0,27
1.497.001
30%
792
5
0,16
3846.660
0%
0
4
0,48
2.455.398
50%
10
5
0,61
2.845.897
83%
535
3
0,11
1.741.494
35%
0
4
0,16
0
36%
0
3
0,16
0
22%
0
4

Tổng quan về độ phơi lộ với nguy cơ và tình trạng của các biện pháp kiểm soát bảo vệ cơ sở hạ tầng
công nghiệp và năng lượng được chỉ ra trong Bảng và Error! Reference source not found.. Các bảng
cung cấp một cái nhìn tổng quan so sánh tình trạng của cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp lớn và cơ sở
hạ tầng năng lượng tại Kiên Giang và Cà Mau, về mức độ ảnh hưởng và khả năng kiểm soát tại chỗ.
Khả năng phục hồi ở Trần Văn Thời, Hà Tiên, An Biên, Châu Thành, Kiên Lương được coi là thấp.
Mức độ kiểm soát lũ lụt và ngập lụt cho 14 trong 24 huyện được đánh giá là không đầy đủ và cải tiến
được mong muốn theo quan điểm phát triển kinh tế (Trong trung hạn). Nâng cấp các cơ sở kiểm soát lũ
là cần thiết ở các huyện Cà Mau, U Minh, Rạch Giá, Châu Thành, Kiên Lương, Phú Tân, Trần Văn
Thời, Hà Tiên, An Minh, Hòn Đất và An Biên. Tương tự như vậy, đối với khả năng phải hứng chịu các
đợt nước dâng do bão, việc nâng cấp các công trình bảo vệ bờ biển là cần thiết ở Ngọc Hiển, Trần Văn
Thời, Hà Tiên, Kiên Hải, Kiên Lương và Phú Quốc.
Thêm vào đó, hiện tượng xâm nhập mặn xảy ra khá phổ biến trong khu vực nghiên cứu, mặc dù mức
độ kiểm soát hiện tượng này của lĩnh vực công nghiệp và năng lượng được đánh giá là đủ khả năng
cho hiện tại và trong tương lai gần (khoảng 10 năm), nhưng theo quan điểm của biến đổi khí hậu thì
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việc xây dựng các biện pháp thích ứng vẫn là một việc làm cần thiết, đặc biệt cho giai đoạn dài hạn.
Tóm tắt về tính dễ bị tổn thương đối với cơ sở vật chất ngành công nghiệp và năng lượng được thể hiện
trong Phụ lục 2.
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Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Cà Mau

Bảng 58– Tổng quan về mức độ phơi lộ với các tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng tương đối của các biện pháp kiểm soát cho cơ sở hạ tầng chính của ngành
công nghiệp
Xâm nhập mặn (%)
Kiểm
Bão lớn (%)
Lũ lụt (%)
soát
Kiểm
Kiểm
2030
2050
soát
Huyện
Hiện tại 2030
2050
soát
Hiện tại
Hiện tại
2030
2050
Cà Mau
19%
52%
71%
•••
100%
100%
100%
••
0%
0%
0%
•
Cái Nước
47%
70%
82%
••
100%
100%
100%
•
0%
0%
0%
•
Đầm Dơi
13%
28%
36%
••
100%
100%
100%
•
0%
0%
1%
•
Năm Căn
36%
47%
58%
•
100%
100%
100%
•
1%
5%
10%
••
Ngọc Hiền
22%
29%
39%
•
100%
100%
100%
•
60%
90%
100%
••••
Phú Tân
36%
46%
62%
•••
100%
100%
100%
•
1%
1%
2%
••
Thới Bình
6%
19%
35%
••
100%
100%
100%
•
0%
0%
0%
•
Trần Văn Thời
42%
58%
79%
•••
100%
100%
100%
•
1%
1%
1%
••••
U Minh
9%
22%
42%
••••
100%
100%
100%
•
0%
1%
1%
•
Rạch Giá
70%
75%
81%
•••
95%
100%
100%
••
1%
2%
2%
••
Hà Tiên
64%
67%
70%
•••
100%
100%
100%
••
6%
10%
13%
••••
An Biên
38%
69%
81%
•••
90%
100%
100%
••
1%
1%
2%
•••
An Minh
9%
39%
64%
••
99%
100%
100%
•
1%
1%
1%
••
Châu Thành
72%
82%
87%
•••
100%
100%
100%
••
0%
1%
1%
•••
Giang Thành
98%
98%
99%
••
90%
100%
100%
••
0%
0%
0%
•
Giồng Riềng
83%
89%
94%
••
25%
20%
20%
•
0%
0%
0%
•
Gò Quao
61%
86%
92%
••
70%
80%
85%
••
0%
0%
0%
•
Hòn Đất
96%
97%
98%
•••
50%
20%
20%
••
0%
1%
1%
••
Kiên Hải
0%
0%
0%
•
0%
0%
0%
•
12%
15%
18%
••••
Kiên Lương
89%
89%
91%
••
100%
75%
70%
••
1%
2%
2%
••••
Phú Quốc
0%
0%
0%
•
0%
0%
0%
•
1%
1%
1%
••••
Tân Hiệp
91%
92%
98%
••
60%
20%
20%
••
0%
0%
0%
•
U Minh Thượng
17%
34%
52%
•
100%
100%
100%
••
0%
0%
0%
•
Vĩnh Thuận
14%
45%
68%
•
100%
100%
100%
••
0%
0%
0%
•
•

Đủ, hiện tại và trong tương lai
gần (khoảng 10 năm)

••

Đủ nhưng cần phải thích ứng với
trường hợp biến đổi khí hậu (dài hạn)

•••

Mức độ cải thiện mong muốn
theo quan điểm phát triên kinh
tế (trung hạn)

••••

Cần khắc phục hoặc nâng
cấp gấp
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Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Cà Mau

Bảng 59 - Tổng quan về mức độ phơi lộ với các tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng tương đối của các biện pháp kiểm soát cho cơ sở hạ tầng chính của ngành
năng lượng.
Lũ lụt (%)
Xâm nhập mặn (%)
Bão lớn (%)
Kiểm
Kiểm
Kiểm
soát
Huyện
Hiện tại 2030
2050
soát
Hiện tại
2030
2050
soát
Hiện tại
2030
2050
Cà Mau
19%
52%
71%
•••
100%
100%
100%
•
0%
0%
0%
•
Cái Nước
47%
70%
82%
••
100%
100%
100%
•
0%
0%
0%
•
Đầm Dơi
13%
28%
36%
••
100%
100%
100%
•
0%
0%
1%
••
Năm Căn
36%
47%
58%
••
100%
100%
100%
•
1%
5%
10%
••
Ngọc Hiền
22%
29%
39%
••
100%
100%
100%
•
60%
90%
100%
••••
Phú Tân
36%
46%
62%
•
100%
100%
100%
•
1%
1%
2%
••
Thới Bình
6%
19%
35%
•
100%
100%
100%
•
0%
0%
0%
•
Trần Văn Thời
42%
58%
79%
•
100%
100%
100%
•
1%
1%
1%
••
U Minh
9%
22%
42%
••••
100%
100%
100%
•
0%
1%
1%
••
Rạch Giá
70%
75%
81%
•••
95%
100%
100%
•
1%
2%
2%
••
Hà Tiên
64%
67%
70%
••
100%
100%
100%
•
6%
10%
13%
•••
An Biên
38%
69%
81%
••
90%
100%
100%
•
1%
1%
2%
••
An Minh
9%
39%
64%
•
99%
100%
100%
•
1%
1%
1%
••
Châu Thành
72%
82%
87%
•••
100%
100%
100%
•
0%
1%
1%
••
Giang Thành
98%
98%
99%
••
90%
100%
100%
•
0%
0%
0%
•
Giồng Riềng
83%
89%
94%
••
25%
20%
20%
•
0%
0%
0%
•
Gò Quao
61%
86%
92%
•
70%
80%
85%
•
0%
0%
0%
•
Hòn Đất
96%
97%
98%
••
50%
20%
20%
•
0%
1%
1%
••
Kiên Hải
0%
0%
0%
•
0%
0%
0%
•
12%
15%
18%
•••
Kiên Lương
89%
89%
91%
•••
100%
75%
70%
•
1%
2%
2%
•••
Phú Quốc
0%
0%
0%
•
0%
0%
0%
•
1%
1%
1%
••
Tân Hiệp
91%
92%
98%
••
60%
20%
20%
•
0%
0%
0%
•
U Minh Thượng
17%
34%
52%
•
100%
100%
100%
•
0%
0%
0%
•
Vĩnh Thuận
14%
45%
68%
•
100%
100%
100%
•
0%
0%
0%
•
•

Đủ, hiện tại và trong tương lai
gần (khoảng 10 năm)

••

Đủ nhưng cần phải thích ứng với
trường hợp biến đổi khí hậu (dài hạn)

•••

Mức độ cải thiện mong muốn
theo quan điểm phát triên kinh
tế (trung hạn)

••••

Cần khắc phục hoặc nâng
cấp gấp
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Hình 106 – Xếp hạng tính dễ bị tổn thương của các ngành công nghiệp và năng lượng với các kịch bản biến đổi khí hậu hiện tại và tương lai
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Tính dễ bị tổn thương của lĩnh vực công nghiệp và năng lượng với các chỉ số được thể hiện trong Bảng
và Error! Reference source not found. cùng với các kiến thức về tự nhiên, địa điểm, quy mô của các
hu công nghiệp, tạo năng lượng và cơ sở hạ tầng truyền tải năng lượng.
Điều này cho phép chúng tôi xây dựng hồ sơ các huyện chỉ ra mối quan hệ tương tác liên ngành và đạt
được nhận thức về làm thế nào tăng trưởng dân số và phát triển vùng sẽ tạo nên thay đổi trong hợp
phần và cấu trúc của cộng đồng nông thôn, nông nghiệp và công nghiệp theo thời gian. Thông tin về hồ
sơ huyện được thể hiện theo phân vùng địa lý trong Hình 112.
Hình này đã chỉ ra rằng trong năm 2010, tính dễ bị tổn thương công nghiệp và năng lượng ở tất cả các
huyện thuộc hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang được xem xét ở mức độ thấp đến trung bình. Tuy nhiên
mức độ dự kiến sẽ tăng lên vào năm 2030 và đến năm 2050 dự kiến sẽ phân loại tăng lên mức độ trung
bình đến cao cho sáu huyện của Cà Mau (thành phố Cà Mau, Trần Văn Thời, Phú Tân, Thới Bình,
Ngọc Hiển và Đầm Dơi) và bốn huyện của Kiên Giang (Tân Hiệp, An Minh, An Biên, Liên Lương,
Giồng Riềng, Châu Thành, Hòn Đất và thành phố Rạch Giá) chủ yếu là do phơi lộ của nguồn tài
nguyên nước mặt với mực nước biển dâng và tác động kết hợp của ngập lụt, xâm nhập mặn và nước
dâng do bão.
Các huyện dễ bị tổn thương nhất là các huyện có số hộ gia đình chủ yếu sống dựa vào công nghiệp địa
phương và có phơi lộ cao nhất với nước biển dâng, lũ lụt, ngập lụt và các hiện tượng cực đoan cũng
như chịu tác động của chúng lên các khu công nghiệp, nhà máy, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng
cung ứng, dịch vụ. Các huyện ven biển sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi xâm nhập mặn và nước dâng do
bão nhưng được đánh giá ít tổn thương do được bảo vệ bởi hệ thống kè biển và hệ thống cống ngăn
mặn.
Thời tiết cực đoan như bão có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến hệ thống năng lượng và bão lụt
thường xảy ra vào cuối mùa mưa (thời điểm này việc tiếp cận với hệ thống hạ tầng truyền tải và phân
bổ năng lượng là rất khó khăn) và có thể phải mất vài tháng trước khi hệ thống cung cấp năng lượng
(điện) được phục hồi hoàn toàn. Điều này, đến lượt nó sẽ có liên quan không trực tiếp đến chế biến
thủy hải sản và các dạng công nghiệp khác và khiến các ngành công nghiệp phải đóng cửa hoặc sử
dụng máy phát điện với chi phí cao trong vài tuần cho đến khi hệ thống điện phục hồi. Do vậy, các sản
phẩm chính của ngành công nghiệp như đá ướp lạnh sẽ không có sẵn hoặc giá sẽ cao hơn nhiều do chi
phí sản xuất tăng.

7.1.4.1 Tác động tới các ngành công nghiệp phụ trợ
Như đã nhấn mạnh ở phần trước, việc chế biến nông sản và hải sản là ngành công nghiệp lớn nhất ở cả
hai tỉnh và bao gồm xay xát gạo, làm gạch và các ngành công nghiệp chế biến thủy sản.
Tất cả các nhà máy chế biến thủy sản được đặt gần khu vực đường thủy và thường nằm chỉ có 0,5 đến
1,5 m trên mực nước. Một số nhà máy đã chịu cảnh bị ngập lụt trong thủy triều mùa xuân trong mùa
mưa, được coi là rất dễ bị ảnh hưởng bởi việc tăng mực nước biển (SLR). Một số khu công nghiệp,
trong đó có số lượng lớn các nhà máy hiện có, có thể gần như chắc chắn được bảo vệ về hiệu quả chi
phí. Một ví dụ tốt tiềm năng đầy hứa hẹn cho việc bảo vệ toàn bộ khu công nghiệp này là cảng Tắc Cậu
(gần Rạch Giá tỉnh Kiên Giang) là khu vực chế biến thủy sản (gần đây đã được công nhận là một khu
công nghiệp chính thức), nơi có khoảng 20 nhà máy chế biến thủy sản trong một cụm. Các cụm khác,
ví dụ như năm nhà máy bột cá được bố trí nằm cạnh nhau trong xã Bình Anh gần Tắc Cậu, có vị trí
thấp (chỉ khoảng 0,8 đến 1,5 m trên mực nước), sẽ là khó khăn để bảo vệ chống lại bất kỳ tình trạng
nước biển dâng cao lớn và có giá trị vốn đầu tư doanh thu chỉ khoảng 2 tháng, do đó, các nhà máy này
có thể sẽ được nhiều hiệu quả về chi phí di dời nếu mực nước biển tăng lên đáng kể.
Thêm vào đó, nhiều khu công nghiệp mới cũng có nền rất thấp, với độ cao khoảng 0,5 đến 1,5 m trên
mực nước biển. Rõ ràng là các khu vực này cần được tôn nền lên hoặc sẽ buộc phải từ bỏ chúng. Một
số khu công nghiệp mới đang được phát triển trong khu vực nằm ở khu vực rất thấp, ví dụ như khu
công nghiệp gần Hà Tiên tỉnh Kiên Giang hiện đang được phát triển trong một đầm lầy bên cạnh khu
vực chính của Hà Tiên tới kênh Rạch Giá.
Việc thiếu cung cấp cho các hiệu ứng khí hậu trong tương lai và đặc biệt là nước biển dâng, không chỉ
giới hạn trong khu công nghiệp mới. Khu vực của tổ hợp nhà máy điện Kiên Lương trị giá 7 tỷ đồng
được đặt trên một khu vực đất khai hoang nằm rất xa từ ranh giới rừng ngập mặn và có thể thấy là nó
không được trang bị để đối phó với SLR ở giai đoạn này.
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7.1.4.2 Tác động tới ngành công nghiệp nặng và phát điện
Tổ hợp nhà máy khí-điện-đạm Cà Mau cùng với trung tâm phân phối khí và nhà máy xử lý khí sắp tới
là khu phức hợp công nghiệp lớn nhất trong khu vực nghiên cứu. Nhà máy được đặt ở Cà Mau trên
dòng chính sông. Nhà máy có độ cao 2,8 m trên mực nước và do đó không đặc biệt bị rủi ro do nước
biển dâng trong 20 năm thời gian vận hành còn lại (cũng là thời gian vận hành của Khu xử lý khí B
sắp tới) và có khả năng phòng ngừa lũ nhờ có công trình bảo vệ. Tuy nhiên, tháp làm mát nhà máy phát
điện hiện có đã sử dụng nước lợ trên sông vào mùa khô, vì vậy mực nước biển tăng hay giảm lượng
mưa mùa khô dẫn đến độ mặn lớn hơn tháp làm mát được dự kiến sẽ chỉ dẫn đến một sự gia tăng nhỏ
về tỷ lệ ăn mòn so với mức trong hiện tại. Sự gia tăng nhiệt độ không khí sẽ có một tác động rất nhỏ
trong hiệu quả tổng thể nhà máy điện và sẽ được cân bằng một phần nhờ việc nâng cấp hiệu quả của
tháp làm mát và do đó làm mát phụ tải điện gây ra bởi độ ẩm bị giảm trong mùa khô. Thêm vào đó,
đường ống dẫn khí có thể sẽ bị ăn mòn, nhưng điều này dự kiến sẽ không phải là một vấn đề lớn trong
thời gian vận hành 20 năm theo thiết kế của chúng.
Có một số nhà máy sản xuất xi măng lớn và nhà máy gạch có quy mô nhỏ hơn ở Kiên Giang. Chúng đã
được đánh giá là không có nhà máy nào bị đe dọa.
Trong tương lai, một vài nhà máy độc lập có thể sẽ mất sản lượng do lũ lụt cục bộ do sự gia tăng cường
độ của các hiện tượng cực đoan.

7.1.4.3 Tác động tới Hệ thống Truyền tải Điện
Hệ thống truyền tải điện trong nghiên cứu này bao gồm: đường dây điện cao áp 500kV kết nối với lưới
điện quốc gia; Hệ thống điện cao áp 110 kV thuộc mạng điện cấp tỉnh; và hệ thống phân phối điện hộ
gia đình 110kV.
Hệ thống điện cao thế 110 kV các cột thép chôn trên sử dụng cột thép được đặt trên móng bê tông cao
hơn từ 1,0 đến 1,5 m trên mặt đất và do đó được coi là có mức độ chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
ở mức trung bình, bao gồm xâm nhập mặn, ngập lụt, gió lớn và bão lụt.
Đối với các đường dây 22/12,7kV và 400/220V cấp huyện, tất cả các đường dây điện sử dụng cột bê
tông đơn và gắn máy biến áp trên cột, do đó chúng không phải là đặc biệt dễ bị lũ lụt, ngập lụt và SLR
mặc dù chúng có thể hơi dễ bị ăn mòn hơn bởi nước mặn.

7.1.5 Tính dễ bị tổn thương của định cư đô thị và giao thông vận tải
Tính dễ bị tổn thương đối với các khu định cư đô thị và giao thông đề cập đến việc dễ bị tổn thương
của các khu định cư đô thị và giao thông vận tải dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và công nhận sự
cần thiết phải bảo vệ người và tài sản và tầm quan trọng của hệ thống giao thông vận tải để hỗ trợ và
thúc đẩy phát triển khu vực và tăng trưởng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long.
Trong bối cảnh này, các khu dân cư đô thị và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải được coi là dễ bị tổn
thương nếu chúng có xác suất cao phải chịu mất mát, thiệt hại từ biến đổi khí hậu từ đó có một xác
suất cao là nó không phục hồi một cách nhanh chóng hoặc hoàn toàn bởi vì những tác động hoặc là
không thể đảo ngược hoặc cơ hội được bồi thường các tổn thất là không đáng kể.
Chúng tôi đo lường tình trạng dễ bị tổn thương đối với các khu định cư đô thị và giao thông bằng cách
kết hợp dữ liệu và thông tin từ các huyện như trong Bảng 60 và 61. Các chỉ số bao gồm: tài sản con
người (% dân số đô thị); tài sản tự nhiên (% khu đô thị); kinh tế (giá trị của hàng hóa vận chuyển); và
vốn tài chính (cơ sở hạ tầng đô thị và mức độ của dịch vụ) cùng với vị trí, tính chất và mức độ mạng
lưới giao thông và cơ sở hạ tầng.
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Bảng 54–Cà Mau - Các chỉ thị nền về tính dễ bị tổn thương đối với định cư đô thị và giao thông vận tải

Huyện
Cà Mau
Cái Nước
Đầm Dơi
Năm Căn
Ngọc Hiền
Phú Tân
Thới Bình
Trần Văn Thời
U Minh

Các chỉ thị nền về tính dễ bị tổn thương đối với định cư Đô thị & Giao thông
vận tải
Khu vực đô
% Đô thị
Cấp nước
Cống thoát
Đường trục
thị (ha)
nước/Bể phốt chính (km)
1330,37
67%
100%
70%
42,35
672,16
26%
96%
30%
59,96
930,06
5%
95%
45%
26,39
526,44
28%
99%
99%
11,77
N/A
6%
90%
40%
0,08
N/A
14%
100%
5%
20,36
543,6
8%
95%
10%
66,31
835,51
23%
89%
10%
64,52
825,85
2%
95%
50%
115,05

Bảng 55 – Kiên Giang - Các chỉ thị nền về tính dễ bị tổn thương đối với định cư đô thị và giao thông vận
tải

Huyện
Rạch Giá
Hà Tiên
An Biên
An Minh
Châu Thành
Giang Thành
Giồng Riềng
Gò Quao
Hòn Đất
Kiên Hải
Kiên Lương
Phú Quốc
Tân Hiệp
U Minh Thượng
Vĩnh Thuận

Các chỉ thị nền về tính dễ bị tổn thương đối với định cư Đô thị & Giao thông
vận tải
Khu vực đô
Khu vực đô Khu vực đô Khu vực đô
Đường trục
thị (ha)
thị (ha)
thị (ha)
thị (ha)
chính (km)
1368,75
100%
85%
70%
47,17
237,56
100%
100%
100%
46,32
771,72
9%
67%
24%
148,56
866,15
5%
38%
8%
167,30
931,64
14%
99%
90%
139,16
1423
0%
10%
8%
55,52
1341,69
9%
32%
40%
187,79
1419,1
7%
30%
40%
121,21
1366,58
18%
100%
40%
243,72
99,04
0%
5%
46%
0,00
1022,68
43%
40%
40%
89,32
813,79
57%
65%
99%
0,00
935,29
14%
40%
40%
159,80
2354,99
0%
80%
6%
99,87
616,44
15%
96%
87%
72,06

Việc đo lường mức độ phơi lộ với các tác động của biến đổi khí hậu có thể được thực hiện bằng cách
áp dụng GIS để lập bản đồ dự báo đầy đủ điều kiện hạ tầng năng lượng của từng huyện bị tác động bởi
các nguy cơ. Lập bản đồ có thể tiến hành cho từng khoảng thời gian và từng kịch bản khí hậu. Tuy vậy,
mức độ bảo vệ hiện tại với các công trình hạ tầng cũng cần phải tính đến. Tương tự như vậy các ý kiến
chuyên gia được tích hợp vào phân loại tổn thương như là một nhân tố đối trọng cho từng khoảng thời
gian; cơ sở hiện tại, 2030 và 2050. Bảng 56 và Bảng 57 khái quát phơi lộ của mỗi huyện với các nguy
cơ khí hậu và xếp loại các biện pháp kiểm soát bảo vệ hiện tại cho cơ sở hạ tầng đô thị và giao thông
đô thị.
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Tỉnh Kiên Giang

Bảng 56 – Tổng quan về mức độ phơi lộ với các tác động biến đổi khí hậu và tình trạng tương đối của các biện pháp kiểm soát cho hạ tầng đô thị
Huyện
Mức độ phơi lộ với lũ lụt (%)
Kiểm
Xâm nhập mặn
Kiểm
Nước dâng do bão
soát
soát
Hiện tại
2030
2050
Hiện tại
2030
2050
Hiện tại
2030
2050
19%
52%
71%
••••
100%
100%
100%
•
0%
0%
0%
Tỉnh Cà Mau
Cà
Cái Nước
47%
70%
82%
••
100%
100%
100%
••
0%
0%
0%
Mau
Đầm Dơi
13%
28%
36%
••
100%
100%
100%
••
0%
0%
1%
Năm Căn
36%
47%
58%
••••
100%
100%
100%
••
1%
5%
10%
Ngọc Hiền
22%
29%
39%
••
100%
100%
100%
••
60%
90%
100%
Phú Tân
36%
46%
62%
••
100%
100%
100%
••
1%
1%
2%
Thới Bình
6%
19%
35%
••
100%
100%
100%
••
0%
0%
0%
Trần Văn Thời
42%
58%
79%
••
100%
100%
100%
••
1%
1%
1%
U Minh
9%
22%
42%
••
100%
100%
100%
••
0%
1%
1%
Rạch Giá
70%
75%
81%
••••
95%
100%
100%
••
1%
2%
2%
Hà Tiên
64%
67%
70%
•••
100%
100%
100%
•
6%
10%
13%
An Biên
38%
69%
81%
••
90%
100%
100%
••
1%
1%
2%
An Minh
9%
39%
64%
••
99%
100%
100%
••
1%
1%
1%
Châu Thành
72%
82%
87%
••
100%
100%
100%
•
0%
1%
1%
Giang Thành
98%
98%
99%
••
90%
100%
100%
••
0%
0%
0%
Giồng Riềng
83%
89%
94%
••
25%
20%
20%
•
0%
0%
0%
Gò Quao
61%
86%
92%
••
70%
80%
85%
••
0%
0%
0%
Hòn Đất
96%
97%
98%
••
50%
20%
20%
••
0%
1%
1%
Kiên Hải
0%
0%
0%
•
0%
0%
0%
•
12%
15%
18%
Kiên Lương
89%
89%
91%
••
100%
75%
70%
••
1%
2%
2%
Phú Quốc
0%
0%
0%
•
0%
0%
0%
•
1%
1%
1%
Tân Hiệp
91%
92%
98%
••
60%
20%
20%
••
0%
0%
0%
U Minh Thượng
17%
34%
52%
••
100%
100%
100%
••
0%
0%
0%
Vĩnh Thuận
14%
45%
68%
••
100%
100%
100%
••
0%
0%
0%
•

Đủ, hiện tại và trong tương lai
gần (khoảng 10 năm)

••

Đủ nhưng cần phải thích ứng với
trường hợp biến đổi khí hậu (dài hạn)

•••

Mức độ cải thiện mong muốn
theo quan điểm phát triên
kinh tế (trung hạn)

••••

Kiểm
soát
•
•
•••
•••
••••
•••
•
••••
•••
••••
••••
•••
•••
••
•
•
•
•••
••••
•••
••••
•
•
•

Cần khắc phục hoặc nâng
cấp gấp
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Tỉnh Kiên Giang

Bảng 57 - Tổng quan về mức độ phơi lộ với các tác động biến đổi khí hậu và tình trạng tương đối của các biện pháp kiểm soát cho hạ tầng giao thông
Huyện
Lũ lụt (%)
Xâm nhập mặn (%)
Kiểm
Bão lớn (%)
Kiểm
soát
2030
2050
2030
2050
Hiện tại
soát
Hiện tại
Hiện tại
2030
2050
19%
52%
71%
••
100%
100%
100%
•
0%
0%
0%
Huyện
Tỉnh
Cái Nước
47%
70%
82%
•
100%
100%
100%
•
0%
0%
0%
Cà
Cà Mau
13%
28%
36%
•
100%
100%
100%
•
0%
0%
1%
Mau
Cái Nước
36%
47%
58%
•
100%
100%
100%
•
1%
5%
10%
Đầm Dơi
22%
29%
39%
•
100%
100%
100%
•
60%
90%
100%
Năm Căn
36%
46%
62%
•
100%
100%
100%
•
1%
1%
2%
Ngọc Hiền
6%
19%
35%
•
100%
100%
100%
•
0%
0%
0%
Phú Tân
42%
58%
79%
•
100%
100%
100%
•
1%
1%
1%
Thới Bình
9%
22%
42%
•
100%
100%
100%
•
0%
1%
1%
Trần Văn Thời
70%
75%
81%
••
95%
100%
100%
•
1%
2%
2%
U Minh
64%
67%
70%
••
100%
100%
100%
•
6%
10%
13%
Rạch Giá
38%
69%
81%
•
90%
100%
100%
•
1%
1%
2%
Hà Tiên
9%
39%
64%
•
99%
100%
100%
•
1%
1%
1%
An Biên
72%
82%
87%
••
100%
100%
100%
•
0%
1%
1%
An Minh
98%
98%
99%
••
90%
100%
100%
•
0%
0%
0%
Châu Thành
83%
89%
94%
••
25%
20%
20%
•
0%
0%
0%
Giang Thành
61%
86%
92%
••
70%
80%
85%
•
0%
0%
0%
Giồng Riềng
96%
97%
98%
••
50%
20%
20%
•
0%
1%
1%
Gò Quao
0%
0%
0%
•
0%
0%
0%
•
12%
15%
18%
Hòn Đất
89%
89%
91%
••
100%
75%
70%
•
1%
2%
2%
Kiên Hải
0%
0%
0%
••
0%
0%
0%
•
1%
1%
1%
Kiên Lương
91%
92%
98%
••
60%
20%
20%
•
0%
0%
0%
Phú Quốc
17%
34%
52%
••
100%
100%
100%
•
0%
0%
0%
Tân Hiệp
14%
45%
68%
••
100%
100%
100%
•
0%
0%
0%
•

Đủ, hiện tại và trong tương lai
gần (khoảng 10 năm)

••

Đủ nhưng cần phải thích ứng với
trường hợp biến đổi khí hậu (dài hạn)

•••

Mức độ cải thiện mong muốn
theo quan điểm phát triên
kinh tế (trung hạn)

••••

Kiểm
soát
•
•
••
•
••••
••
•
••
••
••••
••••
••
••
••
•
•
•
••
•••
•
•••
•
•
•

Cần khắc phục hoặc
nâng cấp gấp
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Kiến thức về vị trí các khu vực đô thị và hạ tầng giao thông tương quan chéo với nhau trong các bản
đồ, dữ liệu của các cơ quan chính phủ và cơ sở dữ liệu GIS. Các bản đồ nguy cơ từ kết quả mô hình
hóa được dùng để đánh giá rủi ro của các khu đô thị và hạ tầng giao thông do nước biển dâng dẫn tới
xâm nhập mặn, do lũ lụt và ngập lụt và do nước dâng do bão dẫn đến ngập lụt. Tổng quan về phơi lộ
với các nguy cơ và tình trạng của các biện pháp kiểm soát bảo vệ các khu vực đô thị được chỉ ra trong
Bảng 56 và tình trạng của các biện pháp kiểm soát bảo vệ hạ tầng giao thông được thể hiện trong Bảng
57.
Tính dễ bị tổn thương tổng thể đối với các khu định cư đô thị và giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang và
Cà Mau được đánh giá là từ thấp đến trung bình - chủ yếu là do mức độ thích ứng, kiểm soát và khả
năng phục hồi mà chúng tôi nhận thấy ở tất cả các huyện. Tuy nhiên các thành phố ven biển là Rạch
Giá và Hà Tiên, cùng với các huyện đảo và các xã được bảo vệ kém ở Ngọc Hiển cần phải được cải
thiện điều kiện của các biện pháp bảo vệ kiểm soát.
Ngoài ra, dự kiến tình trạng này sẽ thay đổi vào năm 2030 và vào năm 2050, việc đánh giá tất cả các
huyện nằm trên đất liền theo dự kiến sẽ tăng từ trung bình đến cao, chủ yếu là do sự gia tăng mức phơi
lộ với lũ lụt và ngập úng và phụ thuộc quá nhiều vào các sinh kế liên quan tới nước và các hệ thống
nông nghiệp.
Sử dụng các chỉ số và biện pháp bên trên cho phép ước tính hoặc phân loại tổn thương tương đối của
tất cả các chỉ số ở cấp huyện. Để thực hiện điều này tính dễ bị tổn thương tương đối của từng huyện đối
với biến đổi khí hậu được xếp hạng theo “mức độ phơi lộ tương đối” và tiếp theo là xếp hạng “độ nhạy
cảm tương ứng” của chúng (từ thấp đến rất cao) đối với các nguy cơ hiện tại và nguy cơ dự báo trong
tương lai được tạo ra từ mô hình hóa thủy văn và mô hình hóa ven biển của chúng tôi. Thứ ba là bằng
cách áp dụng các yếu tố trọng số để kết hợp với các biện pháp kiểm soát đang tồn tại.
Tính dễ bị tổn thương tổng thể của các khu dân cư đô thị và giao thông Kiên Giang và Cà Mau được
đánh giá như là hàm của các chỉ thị trên và mức độ phơi lộ với các nguy cơ do nước biển dâng, ngập
lụt và xâm nhập mặn của dự báo khí hậu. Đánh giá dựa trên giả định là tính dễ bị tổn thương có thể
chứng minh được tính dễ bị tổn thương của lĩnh vực nông nghiệp là cơ sở tốt nhất để đánh giá các rủi
ro khí hậu tương lai cho lĩnh vực nông nghiệp. Hình 107 minh họa phân loại tính dễ bị tổn thương hiện
tại và tương lai đến năm 2030 và 2050 theo các kịch bản phát thải A2 và B2 cho Cà Mau và Kiên
Giang.
Các huyện dễ bị tổn thương nhất là những huyện có cơ sở hạ tầng đô thị, các tòa nhà và các hộ gia đình
đô thị lớn, có khả năng cao phải chịu ảnh hưởng của lũ lụt, ngập úng và nước dâng do bão. Các huyện
ven biển, trong khi bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tình trạng xâm nhập mặn được đánh giá là ít bị tổn
thương hơn, chủ yếu là nhờ có đê hoặc mức độ kiểm soát và/hoặc là bảo vệ của hệ thống đê biển và hệ
thống cửa cống.

7.1.5.1 Tác động tới các Định cư đô thị và các Hộ gia đình
Trong khi nghiên cứu này đã nêu bật tính dễ bị tổn thương mạnh mẽ của cư dân nông thôn trong khu
vực nghiên cứu đối với biến đổi khí hậu, đánh giá của chúng tôi rõ ràng cho thấy các thành phố Rạch
Giá và Cà Mau và các thị trấn lớn khác của Hà Tiên và Kiên Lương phải đối mặt với tình trạng dễ bị
tổn thương nghiêm trọng, với tác động dự kiến tới một số lượng lớn người dân và hộ gia đình.
Mặc dù các khu vực đô thị thường được giả định là có tính dễ bị tổn thương thấp hơn do tỷ lệ phát triển
cao hơn, vẫn còn một số lượng lớn các khu vực vệ tinh cận đô thị như ở Kiên Giang với phần lớn bộ
phận dân số là người nghèo, dân số thường di cư hoặc không khai báo tạm trú, đang làm việc trong các
trung tâm đô thị lớn (ví dụ như Trần Văn Thời, Cái Nước, Châu Thành) vẫn có tính dễ bị tổn thương
cao hơn so với những người dân nông thôn.
Hơn nữa, về tổng số dân cư bị ảnh hưởng, mật độ dân số của khu vực đô thị có nghĩa rằng trong khi tỷ
lệ phần trăm tổng thể của người bị ảnh hưởng có thể thấp hơn ở khu vực thành thị hơn là các khu vực
nông thôn, tổng số người bị ảnh hưởng có thể sẽ cao hơn tại các khu vực đô thị.
Môi trường xây dựng của thành phố có thể bị phơi lộ nhiều hơn với các nguy cơ khí hậu, đặc biệt là số
căn nhà nằm trong khu vực có hệ thống thoát nước kém có thể ngập lụt thường xuyên. Đối với cả hai
Thành phố, Rạch Giá ở một mức độ thấp hơn Cà Mau, một phần lớn công trình xây dựng được đặt trên
một công trường trước đó là vùng đất ngập nước. Điều này ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của
diện tích đất xung quanh, đặc biệt là độ sâu dưới 1 m.
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Hình 107– Xếp hạng tính dễ bị tổn thương của khu dân cư đô thị và giao thông tại thời điểm hiện tại và cho kịch bản biến đổi khí hậu trong tương lai
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Các công trình xây dựng tại các thành phố bị phơi lộ nhiều hơn với các nguy cơ khí hậu, đặc biệt là số
căn nhà nằm trong khu vực có hệ thống thoát nước kém có thể ngập lụt thường xuyên. Đối với cả hai
Thành phố, Rạch Giá ở một mức độ thấp hơn Cà Mau, một phần lớn công trình xây dựng được đặt trên
một công trường trước đó là vùng đất ngập nước. Điều này ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của
diện tích đất xung quanh, đặc biệt là độ sâu dưới 1 m.
Ở thành phố Rạch Giá, chỉ với SLR là 30 cm vào năm 2050, có thể dẫn đến một trận lũ lụt tràn vào
76% diện tích đất, với tiềm năng tác động tới hơn 50.000 hộ gia đình. Tình hình ở Cà Mau không
nghiêm trọng đến mức đó, những vẫn lên tới 67% diện tích đất thành phố có khả năng bị ngập lụt và
40.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

7.1.5.2 Tác động lên các Tòa nhà
Trong khi ảnh hưởng chủ yếu của biến đổi khí hậu đối với khu vực thành thị ở Kiên Giang và Cà Mau
chủ yếu là tới các kết cấu tòa nhà do tình trạng bão lụt, ngoài ra còn có các yếu tố khác ảnh hưởng đến
các tòa nhà là: tình trạng xói mòn ven biển, lũ lụt và ngập úng cục bộ, ngập do nước dâng do bão, nước
biển dâng và thiệt hại gió kết hợp với bão. Vật liệu xây dựng cũng bị ảnh hưởng bởi sự ăn mòn tăng lên
do kết quả của việc tăng nhiệt độ và độ ẩm và kết cấu các công trình bị suy yếu dần là kết quả từ cường
độ của các trận bão, tất cả những tác động đó làm giảm tuổi thọ của các công trình. Bất kỳ thay đổi nào
làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của các công trình sẽ làm tăng nhu cầu bảo trì và thay mới. Các tòa nhà
dân cư nằm dọc theo kênh rạch đặc biệt dễ bị thiệt hại do lũ lụt và bão do vị trí bị phơi lộ của chúng.
Hiện nay, phần lớn các công trình xây dựng ở Cà Mau, Kiên Giang không được thiết kế để chịu được
bão hoặc lốc xoáy cường độ cao. Cùng với việc thiếu nơi trú ẩn trong cơn bão và thực tế rằng hầu hết
các cơ sở đô thị như các thiết bị đầu cuối sân bay, bến phà, bến cảng và các phương tiện cảng biển
không được thiết kế để chịu bão là một vấn đề quan ngại hàng đầu.

7.1.5.3 Tác động tới Thoát nước Đô thị
Với độ dốc thấp và địa hình thấp, chỉ trên mực nước dâng bình thường của thủy triều/sông, thiết kế một
hệ thống thoát nước hiệu quả cho các khu vực đô thị là vô cùng phức tạp. Vấn đề có thể có được còn
nghiêm trọng hơn bởi thông tin địa hình hạn chế tại thời điểm xây dựng có nghĩa là cống thoát nước
trên thực tế không phải lúc nào cũng có được vị trí lý tưởng. Ngoài ra, để giải quyết vấn đề đáp ứng độ
dốc tối thiểu, hệ thống cũng cần phải được thiết kế để tránh các hạt mịn tích tụ để tránh làm giảm vận
tốc dẫn tới việc bồi lắng thông qua hệ thống.
Những khó khăn này càng thêm phức tạp trong thực tế bởi các tắc nghẽn cống của các vật cản rác và
vật thể khác. Trong khu vực đô thị nhỏ hơn với các hệ thống thoát nước ít phức tạp hơn, những vật cản
này thường sẽ được xả trôi đi trong điều kiện mưa to. Trong các khu vực lớn hơn, đặc biệt là thành phố
Cà Mau, việc vứt rác thải rắn bừa bãi là vấn đề đáng quan ngại chính (mặc dù có dịch vụ thu gom rác)
và là một nguy cơ tiềm năng tới sức khỏe. Nói chung, hiện nay cung có một số hoạt động bảo trì nhỏ
cho hệ thống thoát nước, kể cả thông qua việc vệ sinh thường xuyên hoặc thay thế phần nắp bị vỡ.
Dự báo gia tăng hiện tượng mưa lớn bất thường có nhiều khả năng sẽ đúng với đô thị do hệ thống thoát
nước của các đô thị đang có vấn đề và phải đối phó với các hiện tượng lượng mưa cao hiện thời. Chuỗi
ngày mưa dài, lượng mưa lớn với chu kì phục hồi dài (ví dụ lũ lụt 1 trong 100 năm) sẽ làm tràn ngập hệ
thống thoát nước hiện nay đặc biệt là với tác hại từ lưu lượng dòng chảy cao và kèm theo rác thải. Lũ
lụt trên diện rộng ở đô thị cũng sẽ gây tác động đến hệ thống quản lý rác thải và cung cấp nước sạch.

7.1.5.4 Tác động tới việc Quản lý rác thải rắn đô thị
Chỉ có một khu đô thị (thành phố Hà Tiên) trong hai tỉnh có một khu đổ rác thải rắn được quản lý chặt
chẽ. Trong các khu vực khác, rác thải được chuyển vào các bãi rác được công nhận chính thức, không
chính thức/tạm thời. Tại thời điểm này khối lượng rác vẫn còn khá thấp nhưng vẫn còn các vấn đề
nghiêm trọng và ngày gia càng tăng của các mùi khó chịu, các côn trùng, bụi, hỏa hoạn hoặc là chốn ẩn
náu của các loài vật có hại (như chuột). Ngoài ra còn có không có quy định để đối phó với nước rỉ rác
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tại các khu vực này, điều này có thể gây rò rỉ từ xe tải xử lý rác trên đường gần đó. Một tiêu chuẩn điển
hình để hạn chế các công trình dân cư sinh sống trong vùng lân cận của các bãi chôn lấp có kiểm soát
là khoảng cách 1km.

7.1.5.5 Tác động tới Cấp nước Đô thị
Tài nguyên nước ngọt ở Kiên Giang, Cà Mau đặc biệt nhạy cảm bởi các thành phố lớn và các khu định
cư đô thị lớn hơn gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước mặt. Sự hiện diện của các công ty nước
lớn và hoạt động tốt (CMWSSUW và KGWSS) ở cả hai tỉnh đã phục vụ phần lớn các hộ gia đình đô
thị. Trong 5-10 năm qua đã có một bước tiến quan trọng từ các giếng nước ngầm quy mô nhỏ hoặc đơn
lẻ để sinh hoạt sang sử dụng nước được nhà máy xử lý nước cung cấp và từ đó chất lượng nước có thể
yên tâm. Phần lớn các hộ gia đình ở các trung tâm đô thị chính sử dụng nước từ hai công ty này.
Sự kết hợp của nhiệt độ tăng, giảm dòng chảy bề mặt có khả năng gây ra tình trạng thiếu nước trong
tương lai. Những vấn đề này có thể tiếp tục nghiêm trọng hơn do tình trạng nước biển dâng (gây xâm
nhập mặn). Trong thời gian dòng chảy trên sông thấp, gây gia tăng xâm nhập mặn ở các vùng ven biển
đang làm tăng khả năng dễ bị tổn thương của các nguồn cung cấp nước hiện có cũng như nông nghiệp
ở cả hai tỉnh.
Những tác động trực tiếp và gián tiếp của biến đổi khí hậu có thể gây ra những hậu quả cả về chất
lượng và số lượng nước. Hậu quả trực tiếp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, có thể tác động
gián tiếp trên các khu vực khác của hệ thống đồng bằng. Ví dụ, không đủ cơ sở hạ tầng để cung cấp
nước máy có thể ảnh hưởng đến khả năng của các nhà máy nước đá quy mô nhỏ cung cấp các nhà máy
chế biến nông nghiệp và hải sản ở cả hai tỉnh.

7.1.5.6 Tác động đến Giao thông
Như đã thảo luận ở trên, các hệ thống vận tải đường bộ tại Kiên Giang, Cà Mau không phát triển tốt, cả
hai tỉnh phụ thuộc rất nhiều vào giao thông vận tải đường thủy, chuyên chở hàng hóa và hành khách
trên các kênh rạch và biển. Việc vận chuyển trên kênh và biển trong lịch sử đã là yếu tố chính trong
việc phát triển kinh tế và hiện đang được coi là hành lang giao thông vận tải lớn để vận chuyển hàng
hóa tới các thị trường trong nước và quốc tế, cũng như cung cấp hàng hóa tới các khu vực nông thôn
trong cả tỉnh và thành hiện nay và trong tương lai.
Vì vậy, bến cảng và các kênh đường thủy đã được phát triển ở vùng đồng bằng bằng chi phí cơ sở hạ
tầng đường bộ. Hiện tại Kiên Giang và Cà Mau được kết nối với đường cao tốc chính của Cần Thơ và
thành phố Hồ Chí Minh. Các mạng lưới đường tỉnh lộ và nông thôn không phát triển tốt lắm, tuy nhiên
nó đang được mở rộng nhanh chóng. Ở nhiều vùng tại Cà Mau và một số vùng tại Kiên Giang, mạng
lưới đường bao gồm đường giao thông hẹp và theo các tuyến đường thuỷ nội địa. Phương tiện chủ yếu
là xe máy và thỉnh thoảng có xe hơi và xe tải nhẹ, các cây cầu hẹp và trọng lượng giới hạn gây trở ngại
cho xe hạng nặng. Hai phương tiện di chuyển cần thiết cho một gia đình nông thôn là một chiếc xe máy
và một chiếc thuyền đuôi dài.
Tại Cà Mau, vấn đề lũ lụt hiện nay có xu hướng ngắn hạn như đã đề cập ở trên, nhưng tần số và cường
độ ngày càng tăng. Hiện nay, điều này không đặt ra một hạn chế với hệ thống giao thông vận tải. Tuy
nhiên, tại Kiên Giang, lũ lụt từ sông Mekong có thể ảnh hưởng đến các khu vực ven biển trong vài
tháng và với chiều cao lên tới một mét. Trận lũ trong tháng 9 năm 2000 đã cung cấp bằng chứng gần
đây về tác động của sự kiện như vậy. Vào thời điểm đó, vận tải đường thuỷ nội địa là những lựa chọn
thay thế quan trọng cho bất kỳ con đường cấp huyện nào bị ngập lụt, đường giao thông chiến lược hơn
nằm ở độ cao cao hơn và cũng thường nội địa.
Đường giao thông chủ yếu là bị ảnh hưởng bởi các tác động liên tục từ lượng mưa tăng, nhiệt độ tăng
lên và chuyển động dâng lên của bề mặt đất gây phá hủy mặt đường và vỉa hè đường bộ. Bề mặt đường
đặc biệt dễ bị xói mòn từ các đợt nước dâng do bão và bão lớn.
Tuy nhiên, theo dự báo, kết quả của lũ lụt gia tăng và ngập lụt với mực nước biển dâng sẽ gây thiệt hại
nhiều nhất đến tài sản đường giao thông. Bất kỳ thiệt hại đáng kể cho tài sản đường giao thông sẽ cản
trở việc tiếp cận các nút giao thông vận tải và các trung tâm và giữa các khu dân cư đô thị.
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7.1.5.7 Tác động đến cảng sông &cảng biển
Công trình cảng sông chủ yếu là dễ bị tổn thương trong các sự kiện cực đoan như lốc xoáy và nước
dâng do bão. Một số công trình cảng như cầu tàu, sà lan, tàu thuyền và tường bảo vệ đặc biệt thiệt hại
do sóng và gió cùng với các trận bão. Nhiệt độ không khí, nhiệt độ mặt nước biển và độ ẩm tăng lên sẽ
làm tăng tốc độ suy thoái tài sản công do mức độ ăn mòn tăng lên. Tài sản cảng cũng sẽ ảnh hưởng bởi
độ mỏi của kết cấu do tăng cường độ bão. Điều này sẽ làm giảm tuổi thọ của các công trình hơn nữa và
tăng khả năng thiệt hại trong các cơn bão cực lớn.
Mực nước biển dâng cao làm thay đổi các vị trí bị ăn mòn của tài sản, làm lộ các bộ phận của tài sản,
tăng mức độ phơi lộ của các bộ phận không được thiết kế chịu ăn mòn ở mức độ tác động ăn mòn đó.
Mực nước biển dâng cũng ngăn cản các cơ sở cảng hiện có từ các hoạt động có hiệu quả vì nó làm
giảm phâӗn thân taӗu làm cho chúng dễ bị tràn do sóng và nước dâng do bão.
Sự mất mát các cơ sở hạ tầng cảng chủ chốt như bến tàu, sà lan và tàu phà sẽ ngăn cản việc tiếp cận tới
các đảo. Điều này có thể cản trở nguồn cung cấp vận tải hàng hóa vận chuyển đến đảo và gây ra tác
động nghiêm trọng về kinh tế và xã hội đối với đảo.

7.2 Rủi ro
Trên tổng thể, dự báo các thay đổi về khí hậu ở Kiên Giang và Cà Mau sẽ dẫn đến hàng loạt các tác
động vật lý đe dọa tiềm tàng đến quần thể và con người bao gồm các tác động lên sinh kế và hệ thống
nông nghiệp; khu dân cư đô thị và nông thôn; cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp, năng lượng và giao
thông. Các tác động này khiến cho người dân và cộng đồng trở nên dễ bị tổn thương với biến đổi khí
hậu trên tất cả các lĩnh vực được khái quát bên trên.
Tuy nhiên, đánh giá tính dễ bị tổn thương không bao gồm cấp độ rủi ro liên quan với các tác động tiềm
tàng. Rủi ro có thể được đánh giá theo lĩnh vực và rủi ro ở quy mô nhỏ hơn có thể đánh giá ở quy mô
huyện. Quy mô của các rủi ro do mô hình hóa dự báo tác động biến đổi khí hậu trên từng lĩnh vực được
mô tả trong Bảng 58 dưới đây.
Bảng 58 – Các rủi ro đặt ra cho mỗi huyện từ ba tác động của biến đổi khí hậu tại thời kỳ nền, 2030 và
2050.
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Huyện
Cà Mau
Cái Nước
Đầm Dơi
Năm Căn
Ngọc Hiển

2010
3
8
3
8

Phú Tân
Thới Bình
Trần Văn Thời
U Minh
Rạch Giá
Hà Tiên
An Biên
An Minh
Châu Thành
Giang Thành
Giồng Riềng
Gò Quao
Hòn Đất
Kiên Hải
Kiên Lương
Phú Quốc
Tân Hiep
U Minh Thượng
Vĩnh Thuận
>20
12 - 20

3
8
3
8
3
9
8
8
3
9
9
9
8
9
0
9
0
9
3
3

Ngập lụt
2030
2050
8
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
3
8
8
9
3
8
9
9
8
9
8
9
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
9
9
0
0
9
9
8
8
8
8

Cực đoan; cần phải lưu ý
gấp
Cao; yêu cầu phải lưu ý
trong ngắn hạn.

Xâm nhập mặn
2010
2030
2050
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10

10

10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
10
0
10
0
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
5
0
10
0
5
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
5
0
10
0
5
10
10

Nước dâng do bão
2010
2030
2050
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
6
1
1
8
0
0
4
4
4
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
6
6
6
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5 - 12

Trung bình; các kiểm soát hiện tại đáp ứng được
trong ngắn hạn nhưng cần phải lưu ý về trung hạn

<5

Thấp; các kiểm soát hiện tại là đủ.

Các huyện đảo Phú Quốc và Kiên Giang chịu ít rủi ro từ ngập lụt và xâm nhập mặn. Trong khi đó năm
huyện của Cà Mau và hai huyện đất liền của Kiên Giang rủi ro về ngập lụt hiện thời đang ở mức thấp.
Tất cả các huyện đất liền có rủi ro về xâm nhập mặn ở mức trung bình và được dự báo sẽ duy trì ở mức
này đến năm 2050. Huyện Ngọc Hiển và Kiên Hải có rủi ro về nước dâng do bão ở mức trung bình và
được dự báo sẽ duy trì ở mức này đến năm 2050. Năm Căn và Hà Tiên được dự báo có mức độ rủi ro
do nước dâng do bão ở mức trung bình đến năm 2050.

7.2.1 Dân số; Các điểm nóng
Hình 108 và Hình 109 chỉ ra hồ sơ tổn thương của các huyện có tính dễ bị tổn thương cao (>18) trong
lĩnh vực đói nghèo.
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Hình 108 – Hồ sơ tổn thương của
a các huyện
huy ở Cà Mau với tính dễ bị tổn thương cao trong lĩnh vực dân số.

Các huyện thuộc Cà Mau có tính dễ bị tổn thương cao nhất trong lĩnh vực dân số là thành phố Cà Mau
và huyện Trần Văn Thời.
Cà Mau: có mật độ dân số hiện tại ở mức cao kết hợp với tỉ lệ di cư cao đã dẫn đến tính dễ bị tổn
thương cao của lĩnh vực này. Tuy nhiên, số lượng hộ gia đình nông thôn thấp đã giữ cho tính dễ bị tổn
thương vẫn ở mức thấp. Dù vậy tính dễ bị tổn thương sẽ lớn vào năm 2050 do phơi lộ và độ nhạy với
ngập lụt sẽ tăng lên trong tương
ng lai. Số dân cao, các khu đô thị rộng lớn và tập trung nhiều cửa ngõ
giao thông làm tăng tính dễ bị tổn thương
của lĩnh vực này. Đối với tất cả các lĩnh vực ngoại trừ đói
th
nghèo, tính dễ bị tổn thương sẽ tăng
ăng lên trong ttương lai do tăng trưởng dân số và dân nhập cư đã nhấn
mạnh tính mẫn cảm hiện tại đối với các tác động.
Trần Văn Thời: có số dân và lượng dân nhập cư đông lại là thị xã ven biển hứng chịu nước dâng do
bão và có 46% tổng diện tích hiện nay bị ngập lụt. Phơi lộ sẽ tăng lên đến 80% trong tươ
tương lai do ngập
lụt và nước dâng do bão ảnh hưởng đến một vùng rộng. Kết hợp với thu nhập bình quân thấp, nhiều hộ
nghèo và ít được tiếp cận chăm
m sóc y tế hơn so với các trung tâm đô thị khác dẫn đến một kết quả phơi
lộ và độ nhạy cao.

huyện ở Kiên Giang với tính dễ bị tổn thương cao trong lĩnh vực dân
Hình 109 – Hồ sơ tổn thương củaa các huy
số, Rạch Giá và Châu Thành.

Huyện có tính dễ bị tổn thương cao nhất ở Kiên Giang về mặt dân số là thành phố Rạch Giá và Châu
Thành.
Rạch Giá: được đánh giá là tính dễ bị tổn thương cao số dân hiện tại đông, mật độ cao kết hợp với tỉ lệ
nhập cư cao. Thêm vào đó là phơi lộ cao với lũ lụt, ngập lụt, xâm nhập mặn và nước dâng do bão dẫn
đến tính dễ bị tổn thương cao.
Châu Thành: có dân số nông thôn cao, mật độ dân số và tỉ lệ sinh cao và đã có phơi lộ cao với lũ lụt,
ngập lụt, xâm nhập mặn và nước dâng do bão – những điểm này còn tăng
ng lên trong tương
tươ lai khi các
vùng bị ảnh hưởng bởi tác động sẽ càng rộng hơn. Số lượng hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số cao, thu
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nhập thấp và diện tích đất nông nghiệp hạn chế dẫn đến tính dễ bị tổn thương cao khi dân số tăng lên
và các vùng chịu tác động sẽ nhiều hơn
hơ đặc biệt là đến năm 2030.

7.2.2 Đói nghèo;Những
ng điể
điểm nóng
Hình 110 đưa ra hồ sơ tổn thương
ng với các huyện có tính dễ bị tổn thương cao (>18) trong lĩnh vực đói
nghèo.

Hình 110 – Hồ sơ tổn thương củaa các huyện
huy có tính dễ bị tổn thương cao trong lĩnh vực
ực đ
đói nghèo; Đầm
Dơi và Ngọc Hiển – Cà Mau, và ở Châu Thành – Kiên Giang.

Huyện có tính dễ bị tổn thương cao nhất về đói nghèo ở Cà Mau là Đầm Dơi và Ngọc Hiể
Hiển.
Đầm Dơi: số lượng hộ nghèo cao chỉ mới được cải thiện đôi chút do có tiếp cận với
ới chă
chăm sóc y tế và
giáo dục. Tỉ lệ tăng trưởng dân số
ố thấp
thấ giảm tác động của việc gia tăng ngập lụt vào năm
ăm 2050.
Ngọc Hiển: số lượng hộ nghèo đông với thu nhập rất thấp và hạn chế trong tiếp cận đến ch
chăm sóc y tế
và giáo dục dẫn đến gia tăng tính dễ bị
b tổn thương do phơi lộ với ngập lụt và nước dâng do bão tăng. Tỉ
lệ tăng trưởng dân số cao sẽ làm gia tă
tăng tác động.
Ở Kiên Giang huyện có tính dễ bị tổn thương cao nhất về lĩnh vực đói nghèo được xác định là Châu
Thành.
Châu Thành: Số lượng hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số cao, thu nhập thấp và hạn chếế về diện tích đất
nông nghiệp đã mang đến tính dễ bị tổn thương cao. Tính dễ bị tổn thương sẽ tăng
ng trong tương lai khi
dân số gia tăng và vùng chịu tác động llớn hơn đặc biệt đến năm 2030.
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7.2.3 Nông nghiệp và sinh kế; Các điểm nóng
Hình 111 nêu ra hồ sơ tổn thương của các huyện ở Cà Mau có tính dễ bị tổn thương cao (>18) trong
lĩnh vực nông nghiệp và sinh kế.

Hình 111–Hồ sơ tổn thương các huyện
ện ở Cà Mau với tính dễ bị tổn thương cao trong lĩnh
nh vự
vực nông
nghiệp và sinh kế; U Minh, Đầm Dơi, vàTrần Văn Thời.

Các huyện dễ bị tổn thương nhất ở Cà Mau là huyện U Minh, Đầm Dơi và Trần Văn Thời.
•

Huyện U Minh: là huyện có dân số nông thôn cao với thu nhập thấp, tuy nhiên được bù đắp
phần nào do có nhiều nguồn thu nhập và quỹ đất tương đối nhiều. Huyện chịu nhiều ảnh hưởng
bởi các hiện tượng ngập lụt, xâm nhập mặn và bão lớn, đã làm cho huyện trở thành vùng dễ bị
tổn thương trong tương lai.

•

Huyện Đầm Dơi: là huyện có nhiều nguồn thu nhập, điều này cũng làm giảm bớt tính dễ bị
tổn thương của huyện. Nhưng
ưng với dân số cao, quỹ đất cho sản xuất giảm đi,
i, do vậy lại đẩy cao
mức độ dễ bị tổn thương của huyện.

Huyện Trần Văn Thời: là huyện có số lượng hộ gia đình nông thôn lớn và thu nhập ở mức
khiêm tốn, điều này làm tăng tính dễ bị tổn thương của huyện. Diện tích chịu ảnh hưởng của
ngập lụt dự kiến sẽ tăng
ng 80% trong ttương lai.
Tám huyện ở Kiên Giang có tính dễ bị tổn thương cao (>18) trong lĩnh vựcc nông nghiệ
nghiệp và sinh kế.
Hình 112 chỉ ra hồ sơ tổn thương
ng cho sáu huyện trong khi đó hồ sơ tổn thương củaa hai huy
huyện khác là
Châu Thành và Rạch Giá được chỉỉ ra trong Hình 109.
•
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Hình 112- Hồ sơ tổn thương củaa sáu huyện
huyệ ở Kiên Giang với tính dễ bị tổn thương cao trong lĩnh vvực nông nghiệp
và sinh kế; Hòn Đất; Kiên Lương; Giồng Riềng; Gò Quao; An Biên; và An Minh.

Ở tỉnh Kiên Giang, các huyện dễ bị tổn thương nhất về nông nghiệp và sinh kế là Hòn Đất, Châu
Thành, Kiên Lương, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh và Rạch Giá. Tất cảả các huy
huyện trên trừ
Rạch Giá đều chủ yếu dựa vào canh tác sử dụng nước và có phơi lộ cao với ngập lụt và lũ lụt trên sông
•

Huyện Hòn Đất: mật độ dân số thấp, mức độ tiếp cận với đất canh tác tương
ương đối tốt do vậy,
ban đầu huyện Hòn Đất được đánh giá là huyện có mức độ dễ bị tổn thương
ng thấp. Tuy nhiên,
trong tương lai, tốc độ phát triển dân số nông thôn cao và xu hướng bị ngập lụt và bão lớn sẽ
làm tăng mức độ dễ bị tổn thương
thươ của huyện.

•

Huyện Châu Thành: là huyện có mức độ dễ bị tổn thương khá cao bởi dân số nông thôn cao
và thu nhập hàng năm thấp, tuy nhiên được cải thiện một phần do có nhiều nguồn thu nhập.
Mặc dù vậy, mức độ dễ bị tổn thương của huyện vẫn tiếp tục tăng trong tương
ương lại do phần lớn
diện tích đất nông nghiệp của Châu Thành bị ảnh hưởng bởi các tác động của biến đổi khí hậu.

•

Huyện Giồng Riềng: đây là huyện có dân số rất đông, thu nhập hàng năm thấp, và chịu nhiều
ảnh hưởng của ngập lụt và xâm nhập mặn, vì vậy tỉnh đang ở tình trạng dễ bị tổn thương
th
cao cả
về dân số và mức độ ảnh hư
ưởng của ngập lụt.

•

Huyện Gò quao: là huyện phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, chỉ số GDP khiêm tốn và khả
năng tiếp cận với đất canh tác ở mức trung bình. Trong tương lai, huyện sẽ trở thành vùng có
mức độ dễ bị tổn thương
ng cao hhơn do hiện nay ngập lụt và xâm nhập mặn đang
ang tăng dần.

•

Huyện An Biên: có dân số nông thôn cao, thu nhập thấp và được bù đắp một phần do quỹ đất
canh tác cho mỗi đầu người ở mức tương đối. Trong tương lai, huyện sẽ là vùng dễ bị tổn
thương do chịu cả ba tác động của biến đổi khí hậu

•

Huyện An Minh: có dân số nông thôn cao, thu nhập thấp và được bù đắp một phần do quỹ đất
canh tác cho mỗi đầu người ở mức tương đối.
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•

Huyện Rạch Giá: là huyện có số lượng hộ gia đình nông thôn thấp, do vậy giữ cho huyện ở
mức dễ bị tổn thương thấp, tuy nhiên mức độ dễ bị tổn thương này sẽ tăng
ng trong ttương lai do
ảnh hưởng của ngập lụt và xâm thực.

7.2.4 Các tác động lên công nghiệp và năng lượng, Các điểm
m nóng
Hình 113 nêu ra hồ sơ tổn thương của các huyện ở Cà Mau có tính dễ bị tổn thương cao (>18) trong
lĩnh vực công nghiệp và năng lượng.

Hình 113 – Hồ sơ tổn thương
ng cho các huyện ở Cà Mau với tính dễ bị tổn thương cao trong lĩnh vvực công
nghiệp và năng lượng; Đầm Dơi, Trần Văn
V Thời và Cà Mau.

Đầm Dơi: Trong khi ngành công nghiệp có đóng góp thấp cho nền kinh tế của huyện, nhưng
như dân số lại
đông có nghĩa là một số lượng lớn
ớn các hộ
h gia đình phụ thuộc vào một vài ngành công nghiệp. Mặt
khác, việc tiếp cận với lưới điện còn bị hạn chế trong khi một số lượng lớn cơ sở hạạ tầ
tầng điện có khả
năng bị ảnh hưởng do xâm nhập mặặn, tình trạng ngập úng và nước dâng do bão sẽ làm tăng tính dễ bị
tổn thương trong tương lai.
Trần Văn Thời: Một đóng góp lớn vào GDP từ ngành công nghiệp và nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng
dẫn đến khả năng dễ bị tổn thương
ng cao làm tăng
t
tình trạng ngập lụt và nước dâng do bão.
Cà Mau: Tập hợp của ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng điện trong thành phố và sự phụ thuộc về
thu nhập của các hộ gia đình vào công nghiệp có nghĩa là thành phố Cà Mau là dễ bị tổn thương trong
lĩnh vực này, đặc biệt là đối với các hiện tượng cực đoan. Mức độ tăng trong tương
ng lai sẽ đặc biệt là do
lũ lụt.
Hình 114 nêu ra các huyện ở Kiên Giang phân loại tổn thương cao (>18) trong lĩnh vực
ực công nghi
nghiệp và
năng lượng. Các huyện có tính dễ bị tổn
t thương cao ở Kiên Giang là:

Hình 114 - Hồ sơ tổn thương
ng cho các huyện ở Kiên Giang với tính dễ bị tổn thương cao trong llĩnh vực công
nghiệp và năng lượng; Châu Thành, Hòn Đất và Rạch Giá, (lưu ý thang cho Rạch Giá là khác).

t ngành công nghiệp và sự hiện diện của cơ sở hạ tầng năng
Châu Thành: Đóng góp cao so với GDP từ
lượng dẫn đến tình trạng dễ bị tổn
ổn thương cao. Dễ bị tổn thương tăng lên trong tương
ng lai được đánh giá
như là một khu vực lớn hơn phảii chịu tác động.
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Hòn Đất: Dân số lớn có nghĩaa rằng m
một số lượng lớn các hộ gia đình phụ thuộc
ộc vào ngành công
nghiệp, tính dễ bị tổn thương tăng trong ttương lai khi dân số tăng và tăng mức độ phơi lộ của các cơ sở
hạ tầng điện mở rộng .
Rạch Giá: Tập hợp của các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng điện trong thành phố và sự phụ thuộc
của thu nhập các hộ gia đình vào ngành công nghiệp cho thấy thành phố Rạch
ch Giá dễ bbị tổn thương.
Ảnh hưởng kết hợp của ba tác động làm tăng tính dễ bị tổn thương theo thời gian

7.2.5 Định cư đô thị và giao thông vận tải; các điểm nóng
Hình 115 nêu các huyện của Cà Mau xếp hạng tính dễ bị tổn thương cao (>18) trong lĩnh vvực định cư
đô thị và giao thông

Hình 115- Hồ sơ tổn thương
ng cho các huyện của Cà Mau với tính dễ bị tổn thương cao về lĩnh vvực khu dân
cư đô thị và giao thông; Cà Mau, Cái Nư
N ớc và Trần Văn Thời.

Các huyện dễ bị tổn thương nhất ở Cà Mau là:
Cà Mau: Dân số đông, các khu vực
ực rộng
r
lớn của khu vực đô thị và mức độ tậpp trung của các trung tâm
vận chuyển làm tăng tính dễ bị tổn
ổn thương trong lĩnh vực này.
Cái Nước: dân số đô thị trung bình và hệ thống thoát nước kém làm tăng tính dễ bịị tổn
ổn thương và tăng
khả năng ngập lụt trong tương lai.
Trần Văn Thời: Dân số tập
p trung đđông ở hai thị trấn một trong số đó nằm trên vùng ven biển. Cơ sở
hạ tầng và hệ thống bảo vệ trung tâm đô thị trước tình trạng ngập lụt và bão còn hạn ch
chế khiến cho
tính dễ bị tổn thương thấp như hiện nay sẽ
s tăng lên khi ngập lụt và nước dâng do bão lan tới các khu
vực rộng lớn hơn và các biệnn pháp phòng chống không thể đối phó nổi.
Bốn huyện ở Kiên Giang xếp hạng
ạng tổn
tổ thương cao (>18) trong lĩnh vực khu dân cư đô thị và giao thông
Hình 122 chỉ ra các hồ sơ tổn thương của cả ba huyện, hồ sơ tổn thương của Rạch
ch Giá được nêu lên
trong Hình 114.
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Hình 122: Hồ sơ tổn thương của các khu vực tại tỉnh Cà Mau có tính dễ bị tổn thương cao trong
lĩnh vực định cư đô thị và giao thông vận tải; Kiên Giang, Châu Thành, Kiên Lương và Hà Tiên
Ở Kiên Giang, các huyện dễ bị tổn thương nhất về các khu định cư đô thị và giao thông vận tải được
đánh giá là:
• Rạch Giá: Nơi có lượng dân số cao, kết hợp với sự tập trung tương đối lớn của cơ sở hạ tầng
đô thị và giao thông vận tải cơ sở hạ tầng làm tăng phơi lộ và mức độ nhạy với một loạt các tác
động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là lũ lụt và ngập úng.

•

Châu Thành: Mặc dù khu vực đô thị tương đối nhỏ, lượng dân cư đông đúc cộng thêm với cơ
sở hạ tầng giao thông vận tải tại đây đã làm tăng tính dễ bị tổn thương trong lĩnh vực này.
Trong tất cả các lĩnh vực, sự tăng tính dễ bị tổn thương trong tương lai do gia tăng dân số thể
hiện mức độ nhạy cảm hiện tại đối với cả ba tác động.

•

Kiên Lương: Đô thị hóa ở mức trung bình, cơ hội tiếp cận với nước sạch và vệ sinh kém dẫn
đến tính dễ bị tổn thương cao hơn trong tương lai.

•

Hà Tiên: Đô thị hóa mức độ cao làm cho các huyện rất dễ bị tổn thương. Các khu vực đô thị
ngày càng bị phơi lộ với cả ba tác động trong tương lai

7.2.6 Tổng hợp các huyện và các điểm nóng theo từng lĩnh vực
So sánh các bảng xếp hạng cho các huyện khác nhau rõ ràng cho thấy mức độ dễ bị tổn thương với
biến đổi khí hậu đối với phần lớn các huyện là từ thấp đến trung bình. Tuy nhiên, trong tương lai, có
nhiều huyện được đánh giá là từ trung bình đến cao. Bảng 65 nhấn mạnh các huyện điểm nóng cho
từng lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất trong năm 2050. Bảng 60 khái quát các tác động biến đổi khí hậu
gây ra các rủi ro lớn được xác định là điểm nóng. Cần phải lưu ý rằng phân loại tính dễ bị tổn thương
cho tất cả các huyện đất liền sẽ cao hơn rất nhiều nếu không có hệ thống kè biển, hệ thống kiểm soát lũ
lụt và các cống ngăn mặn.
Các bảng đã chỉ ra rằng ở tỉnh Cà Mau, Trần Văn Thời đang có rủi ro cao do các tác động của lũ lụt và
xâm nhập mặn do tính dễ bị tổn thương xảy ra trên tất cả các lĩnh vực ngoại trừ đói nghèo; thành phố
Cà Mau dễ bị tổn thương về lũ lụt và xâm nhập mặn trong cả ba lĩnh vực do số dân đô thị đông chủ yếu
dựa vào các dịch vụ và công nghiệp ở đô thị. Lũ lụt và xâm nhập mặn cũng gây ra rủi ro với Đầm Dơi
ở các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp do huyện chủ yếu dựa vào chế biến thủy sản và rủi ro với
khu dân cư đô thị ở Cái Nước.
Ngọc Hiển có tính dễ bị tổn thương cao về nghèo đói và chịu rủi ro từ xâm nhập mặn và nước dâng do
bão. Việc chủ yếu dựa vào trồng lúa ở U Minh khiến cho huyện phần nào dễ tổn thương với xâm nhập
mặn trong lĩnh vực nông nghiệp.
Ở tỉnh Rạch Giá , huyện Châu Thành dễ tổn thương do lũ lụt và xâm nhập mặn trên tất cả các lĩnh vực
và đây chính là khu vực cần được ưu tiên để có các biện pháp thích ứng. Thành phố Rạch Giá dễ tổn
thương về lụt lội và xâm nhập mặn trên tất cả bốn lĩnh vực. Kiên Lương chịu rủi ro từ ngập lụt và
nhiễm mặn trên cả hai lĩnh vực nông nghiệp và sinh kế; khu dân cư đô thị và giao thông Trong lĩnh
vực nông nghiệp và sinh kế ba huyện khác là: Hòn Đất, An Biên và Hà Tiên chịu rủi ro từ lũ lụt và xâm
nhập mặn trong khi huyện Giồng Riềng chịu rủi ro từ lũ lụt và An Minh chịu rủi ro từ xâm nhập mặn.
Bảng59 – Các huyện được nhận định là điểm nóng có các lĩnh vực dễ tổn thương đến 2050.
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Lĩnh vực

Tỉnh
Cà
Mau

Dân số

Đói nghèo

Nông nghiệp &
Sinh kế

Cà Mau

Ngọc Hiển

U Minh

Đầm Dơi

Trần Văn
Thời

Đầm Dơi

Đầm Dơi
Trần Văn Thời

Trần Văn
Thời
Cà Mau

Trần Văn
Thời
Cà Mau

Hòn Đất

Châu Thành

Châu Thành

Rạch Giá

Hòn Đất

Kiên Lương

Châu Thành

Rạch Giá

Hà Tiên

Rạch Giá

Châu Thành

Châu Thành
Tỉnh
Kiên
Giang

Công nghiệp &
Năng lượng

Khu dân cư đô
thị & Giao
thông
Cái Nước

Kiên Lương

Rạch Giá

Giồng Riềng
Gò Quao
An Biên
An Minh

Bảng 60 – Nguy cơ chính đối với các huyện được xác định là điểm nóng, màu đỏ biểu thị phơi lộ cao với ít
biện pháp kiểm soát.

Cà Mau
Huyện
Trần Văn Thời

Kiên Giang
Nguy cơ
Lũ lụt
Xâm nhập mặn
Lũ lụt
Xâm nhập mặn

Huyện
Châu Thành

Đầm Dơi

Lũ lụt
Xâm nhập mặn

Kiên Lương

Lũ lụt
Xâm nhập mặn

Cái Nước

Lũ lụt
Xâm nhập mặn

Gò Quao

Lũ lụt
Xâm nhập mặn

Cà Mau

Rạch Giá

Nguy cơ
Lũ lụt
Xâm nhập mặn
Lũ lụt
Xâm nhập mặn

Ngọc Hiển

Nước dâng do bão
Xâm nhập mặn

Hòn Đất

Lũ lụt
Xâm nhập mặn

U Minh

Xâm nhập mặn

An Biên

Lũ lụt
Xâm nhập mặn
Xâm nhập mặn

xâm nhập mặn
Giồng Riềng
An Minh

Lũ lụt
Xâm nhập mặn
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7.3 Tổng hợp tính dễ bị tổn thương của khu vực
So sánh tính dễ bị tổn thương tương quan của các huyện trong khu vực nghiên cứu tạo ra một bức tranh toàn cảnh về các vấn đề và tính bền vững của các
ngành kinh tế - xã hội lớn ở Kiên Giang với sự thay đổi khí hậu. Nó cũng có lợi thế là đã xác định được tính dễ bị tổn thương theo ngành đối với biến đổi khí
hậu khác nhau trên khắp khu vực nghiên cứu.
Bảng xếp hạng tính dễ bị tổn thương đối với từng huyện, thị xã được dựa trên một bộ tiêu chuẩn của các chỉ số để chúng ta có thể so sánh tính dễ bị tổn
thương không chỉ giữa các huyện, mà còn trên các lĩnh vực khác nhau. Tính dễ bị tổn thương khu vực được tính toán cho từng khoảng thời gian và lấy giá trị
trung bình của năm lĩnh vực. Phân bổ địa lý của tính dễ bị tổn thương vùng theo thời kỳ nền, 2030 và 2050 được chỉ ra trong Hình 1163.

Hình 1163 – Xếp hạng tính dễ bị tổn thương vùng cho các kịch bản biến đổi khí hậu hiện tại và trong tương lai
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Bảng 61 và
Bảng 62 cung cấp tổng quan tóm tắt xếp hạng tính dễ bị tổn thương của lĩnh vực chính về biến đổi khí hậu cho Cà Mau và Kiên Giang. Bảng cũng chỉ ra tính
dễ bị tổn thương vùng đến năm 2050.
Dân số

Nông nghiệp & Sinh
kế

Đói nghèo

Công nghiệp & Sinh kế

Khu dân cư & Giao
thông

Tính dễ bị
tổn thương
tổng thể

2010

2030

2050

2010

2030

2050

2010

2030

2050

2010

2030

2050

2010

2030

2050

2050

Rạch Giá

8

16

29

2

10

10

5

10

25

5

15

33

6

16

37

Cao

Hà Tiên

3

7

12

2

2

2

4

5

7

3

5

11

3

14

30

Trung bình

An Biên

5

9

11

5

13

14

6

10

24

3

7

14

5

6

10

Trung bình

An Minh

4

6

12

4

12

14

5

11

24

1

6

13

5

3

6

Trung bình

Châu Thành

8

14

30

5

14

18

4

11

20

3

8

20

4

10

19

Cao

Giang Thành

1

1

2

3

3

3

3

4

14

1

2

5

2

3

4

Thấp

Giồng Riềng

5

9

13

5

13

13

5

7

22

3

9

19

5

5

9

Trung bình

Gò Quao

4

8

10

3

7

8

5

9

22

2

4

8

4

3

5

Thấp

Hòn Đất

7

7

12

3

12

14

2

13

36

3

10

27

5

9

18

Cao

Kiên Hải

1

2

3

0

1

1

2

2

3

1

2

4

1

1

2

Thấp

Kiên Lương

2

3

8

1

1

2

2

7

21

4

7

16

4

11

28

Trung bình

Phú Quốc

1

1

2

0

1

1

1

3

5

2

2

7

3

7

8

Thấp

Tân Hiệp

5

7

10

2

7

9

4

6

18

2

4

11

5

5

11

Trung bình

U Minh
Thượng

2

2

4

4

12

13

5

7

15

1

2

4

2

2

4

Thấp

Vĩnh Thuận

3

5

8

2

6

9

4

7

17

1

4

8

2

5

10

Thấp

Huyện

Tính dễ bị tổn thương thấp

Tính dễ bị tổn thương cao

Tính dễ bị tổn thương trung bình

Tính dễ bị tổn thương rất cao
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Bảng 61 – Tổng hợp xếp hạng tính dễ bị tổn thương của Cà Mau

Dân số

Đói nghèo

Nông nghiệp & Sinh kế

Công nghiệp & Sinh kế

Khu dân cư & Giao
thông

Tính dễ bị
tổn thương
tổng thể

2010

2030

2050

2010

2030

2050

2010

2030

2050

2010

2030

2050

2010

2030

2050

2050

Cà Mau

6

13

26

1

2

4

3

8

18

5

14

31

3

7

29

Cao

Cái Nước

5

9

18

4

6

10

4

9

12

3

5

10

2

6

21

Trung bình

Đầm Dơi

5

9

19

4

14

20

2

9

21

3

11

26

2

6

7

Cao

Năm Căn

2

3

7

2

2

4

2

6

14

2

4

9

2

7

16

Thấp

Ngọc
Hiển

4

3

7

6

17

29

4

5

12

2

9

25

3

10

19

Cao

Phú Tân

4

6

11

3

6

6

3

4

12

3

6

19

2

9

17

Trung bình

Thới
Bình

3

6

13

3

7

9

2

7

16

2

5

13

2

5

8

Trung bình

Trần Văn
Thời

6

13

28

6

9

12

4

17

36

4

14

30

5

10

25

Cao

U Minh

3

5

9

5

10

16

2

9

21

2

5

11

2

5

6

Trung bình

Huyện

Tính dễ bị tổn thương thấp

Tính dễ bị tổn thương cao

Tính dễ bị tổn thương trung bình

Tính dễ bị tổn thương rất cao
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Bảng 62 – Tổng hợp xếp hạng tính dễ bị tổn thương của Kiên Giang

Dân số

Nông nghiệp & Sinh
kế

Đói nghèo

Công nghiệp & Sinh kế

Khu dân cư & Giao
thông

Tính dễ bị
tổn thương
tổng thể

2010

2030

2050

2010

2030

2050

2010

2030

2050

2010

2030

2050

2010

2030

2050

2050

Rạch Giá

8

16

29

2

10

10

5

10

25

5

15

33

6

16

37

Cao

Hà Tiên

3

7

12

2

2

2

4

5

7

3

5

11

3

14

30

Trung bình

An Biên

5

9

11

5

13

14

6

10

24

3

7

14

5

6

10

Trung bình

An Minh

4

6

12

4

12

14

5

11

24

1

6

13

5

3

6

Trung bình

Châu Thành

8

14

30

5

14

18

4

11

20

3

8

20

4

10

19

Cao

Giang Thành

1

1

2

3

3

3

3

4

14

1

2

5

2

3

4

Thấp

Giồng Riềng

5

9

13

5

13

13

5

7

22

3

9

19

5

5

9

Trung bình

Gò Quao

4

8

10

3

7

8

5

9

22

2

4

8

4

3

5

Thấp

Hòn Đất

7

7

12

3

12

14

2

13

36

3

10

27

5

9

18

Cao

Kiên Hải

1

2

3

0

1

1

2

2

3

1

2

4

1

1

2

Thấp

Kiên Lương

2

3

8

1

1

2

2

7

21

4

7

16

4

11

28

Trung bình

Phú Quốc

1

1

2

0

1

1

1

3

5

2

2

7

3

7

8

Thấp

Tân Hiệp

5

7

10

2

7

9

4

6

18

2

4

11

5

5

11

Trung bình

U Minh
Thượng

2

2

4

4

12

13

5

7

15

1

2

4

2

2

4

Thấp

Vĩnh Thuận

3

5

8

2

6

9

4

7

17

1

4

8

2

5

10

Thấp

Huyện

Tính dễ bị tổn thương thấp

Tính dễ bị tổn thương cao

Tính dễ bị tổn thương trung bình

Tính dễ bị tổn thương rất cao
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8. Năng lực thể chế
Chương này phác thảo các kế hoạch cấp quốc gia và cấp tỉnh trong tương lai và các dự đoán đối với
các lĩnh vực ưu tiên của khu vực. Kế hoạch và dự báo tương lai được phát triển từ các nghị địnhquốc
gia được ban hành bởi chính phủ trung ương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giám sát các bộ phận trình
chính sách và kế hoạch dựa trên các nghị định quốc gia và các mục tiêu của các Bộ. Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, huyện cũng được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cho huyện.
Các chuyên gia kinh tế quốc gia đánh giá khả năng biến đổi khí hậu của các cơ quan chính phủ thông
qua việc kiểm tra khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cả về cơ sở và trong kế hoạch củatỉnh. Hơn
nữa cái nhìn sâu sắc vào khả năng lập kế hoạch ở trong đô thị, giao thông vận tải, công nghiệp và quy
hoạch năng lượng ở cấp huyện đã được nắm bắt thông qua các câu hỏi khảo sát. Kết quả của câu hỏi
khảo sát
Phần này đưa ra cấu trúc thể chế hiện tại ở bốn cấp trung ương, quốc gia, tỉnh, huyện và xã. Trong
trường hợp cần phải được mở trong phạm vi của chương trình mục tiêu và các chỉ thị hiện có được chỉ
ra cho từng lĩnh vực. Sau đó, năng lực để phát triển và kết hợp toàn diện với các lựa chọn thích ứng khí
hậu để lập kế hoạch được đánh giá ở mỗi cấp.

8.1 Năng lực thể chế quốc gia
Ở Việt Nam, ở cấp trung ương, có một vài bộ ngành tham gia quản lý Đồng bằng sông Cửu Long, đó
là:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD): Phụ trách đất đai, sử dụng đất và phát triển cơ sở
hạ tầng nông thôn;
Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE): giám sát các công ước quốc tế và các quy định và thỏa thuận
phát triển khác (ví dụ như Công ước Bảo tồn Đa dạng sinh học, Công ước Ramsar, vv) và
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MOPI) phụ trách chuẩn bị các Kế hoạch Phát triển Kinh tế xã hội 5 năm trên
toàn quốc và quy hoạch và điều phối quốc gia nói chung.
Rất nhiều dữ liệu vật lý, kinh tế xã hội và sinh thái hiện có tại Việt Nam, nhưng nằm rải rác tại các Bộ
và tổ chức khác nhau. Việc tiếp cận dữ liệu vẫn còn là một nhiệm vụ khó khăn và dường như phụ thuộc
vào chất lượng mạng lưới và sự may mắn hơn là chủ động kiến thức hoạt động và thể chế hoá. Khi
phối hợp kết quả của nghiên cứu và các hoạt động thích ứng khí hậu thay đổi là rất hạn chế dẫn đến
cách tiếp cận kém chặt chẽ.
Các tổ chức quốc gia có liên quan đến việc quản lý các lĩnh vực khác nhau được trình bày dưới đây.

8.1.1 Quản lý nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên
Các tổ chức tham gia trong quản lý tài nguyên thiên nhiên ở cấp quốc gia bao gồm, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN &
MT), Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST). Bộ Thủy sản không những chịu trách nhiệm về lĩnh vực
thủy sản mà còn tham gia vào quản lý rừng ngập mặn.
Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước (DWRM) thuộc Bộ Tài nguyên
và Môi trường được thành lập vào năm 2003 để thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Và
Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên nước( NWRC) được thành lập để tư vấn cho chính phủ về các vấn
đề tài nguyên nước tổng hợp. NWRC có đại diện từ Bộ TN & MT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Bộ Thủy sản( MoFI); Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Bộ Tài chính
(MOF), Bộ Quốc phòng (MoND), Bộ Xây dựng (MoC), Bộ Giao thông vận tải (MoT), Bộ Công
nghiệp và Thương mại (MoIT) và Bộ Y tế.
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm cho việc quản lý các lĩnh vực liên quan đến
nước như nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, hệ thống thủy lợi, cấp nước
nông thôn, quản lý đê điều và quản lý thiên tai. Tuy nhiên, Tổng cục Tài nguyên nước, Tổng cục Thủy
sản và Nuôi trồng thủy sản và Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cũng
tham gia vào quản lý nguồn nước.
Tổng quan về số lượng cáccơ quan chính phủ chịu trách nhiệm cho các bộ phận khác nhau trong các
lĩnh vực tàinguyên nông nghiệp vàtự nhiên minh họa một trong những vấn đề chính hạn chế sự quản lý
hiệu quả trong các lĩnh vực này. Có sự chồng chéo trách nhiệm giữa các cơ quan chính phủ và tất cả
các Bộ, đặc biệt các Bộ trực tiếp thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvàBộ TN & MT,
thiếu cả sự phối hợpvà hợp tác theo chiều ngang và chiều dọc. Điều này có nghĩa rằng thiếu khả năng
để phát triển chiến lược và chính sách phối hợp. Ngoài ra, hầu hết các bộ không đủ năng lực để xây
dựng chính sách mạnh mẽ và luật pháp. Các vấn đề quan trọng khác cản trở việc quản lý hiệu quả
nguồn tài nguyên thiên nhiên bao gồm;
• Không hiệu quả trong kiểm tra, thựcthi và các hoạt động giải quyết xung đột.
• Mức độ nhận thức, kỹ năng và công nghệ quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên thấp.
• Ngân sách cho phát triểnvà quản lý tài nguyên thiên nhiên hạn chế và chưa đáp ứng được nhu
cầu của ngành.
• Dữ liệu và thông tin vẫn còn rời rạc, mạng lưới giám sát không đủ và chất lượng dữ liệu không
cao.
Năng lực và cơ chế phát triển mạnh mẽ trong việc thi hành phối hợp của các chính sách và chiến lược
hiệu quả giữa các Bộ, ban ngành tỉnh là cần thiết để khắc phục những thiếu sót này.
Trung tâm Thông tin Thủy sản (FICEN) là bộ phận phụ trách thủy sản thống kê và dự báo. Một cơ sở
dữ liệu thủy sản D-Fish đã được thiết lập với sự hỗ trợ của DANIDA. Tuy nhiên FICEN trong những
ngày đầu sử dụng D-Fish và có một cơ hội cho đầu tư trong đào tạo hiện nay. Rõ ràng đầu tư trong ở
các bộ phận nên được ưu tiên.

8.1.2 Quy hoạch cơ sở hạ tầng
Hầu hết các kế hoạch chiến lược được thực hiện ở cấp quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư( Bộ Kế
hoạch và Đầu tư) thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5năm. “Dự thảo Chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội Giai đoạn 2011-2020”(2011) cho thấy một quyết tâm nhanh chóng phát triển
các vùng đô thị và tham gia tích cực trong việc thúc đẩy cải tiến và bổ sung chiến lược với hệ thống
đường hiện có. Quy hoạch giao thông vận tải cụ thể được phân chia ở cấp quốc gia và cấp tỉnh, trong
đố những tuyến đường quốc lộ và đường thủy kết nối với các tỉnh và các trung tâm đô thị lớn do Bộ
Giao thông vận tải quản lý ở cấp quốc gia.
Đánh giá gần đây về quy định giao thông vận tải đa phương thức củaBộ Giao thông vận tải xem xét vị
thế tương đối hiện tại của tất cả các phương thức vận tải và các khuyến nghị thực hiện cho tương
lai(Bộ Giao thông vận tải, 2006). Báo cáo đánh giácao những khía cạnh tích cực của giao thông đường
thủy, đặc biệt là sự giảm nhẹ các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu , trong đó vận tải đường thủy
trong nội địa dường như ít bị ràng buộc bởi cơ sở hạ tầng còn thiếu kém và khả năng của ngành này có
thể đáp ứng với nhu cầu thay đổi của khách hàng vận chuyển hàng hóa. Tốt hơn so với vận tải đường
bộ, đặc điểm nội tại của nó phù hợp với hàng hóa giá trị thấp, ít thời gian, hàng hóa cồng kềnh. Kết quả
đầu ra chính là việc đề nghị đảm bảo kinh phí và tổ chức hoạt động và quản lý đường thủy nội địa đã
được cải thiện. Nguy cơ ở đây là sự cân bằng giữa vận tải đường bộ và đường thủy thay đổi đáng kể vì
vậy đường bộ mới trở nên tắc nghẽn do tải trọng quá lớn và hệ thống đường thủy không được bảo trì đã
trở nên thực sự không hiệu quả/khó có thể sử dụng được.
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8.2 Chương trình và đề án quốc gia
8.2.1 Chương trình Mục tiêu Quốc gia
Thật không may là Việt Nam đã chưa hoàn thành hoặc trình một chương trình hành động thích ứng
quốc gia (NAPA), không giống như hầu hết các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, Chính phủ Việt
Nam đã phát triển một chương trình mục tiêu quốc gia (NTP) để ứng phó với biến đổi khí hậu (Quyết
định số 158/QĐ-TTg 2006-2008).Các mục tiêu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia như sau:
• Xác định mức độ biến đổi khí hậu đối với Việt Nam và tác động dự kiến của nó;
• Xác định các biện pháp thích ứng và các chính sách;
• Thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ liên quan đến biến đổi khí hậu;
• Tăng cường xây dựng năng lực để đối phó với biến đổi khí hậu
• Nâng cao nhận thức cộng đồng;
• Đẩy mạnh hợp tác quốc tế;
• Lồng ghép biến đổi khí hậu vào các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tất cả các cấp lập kế
hoạch; và
• Phát triển Kế hoạch hành động phản ứng với biến đổi khí hậu cụ thể và các dự án thí điểm (Nguyễn
Mộng Cường 2009)
Quá trình Lập kế hoạch Chương trình Mục tiêu Quốc gia (NTP)
Quá trình lập kế hoạch NTP là theo nhiều cách tương tự như quá trình NAPA, mặc dù đó không phải là
tập trung vào các lựa chọn thích ứng như nó có thể. Lựa chọn thích ứng cụ thể được đề cập trong tài
liệu hướng dẫn NTP cho thấy Chính phủ dự định tập trung vào:
Các công nghệ mới trong nông nghiệp;
Quy hoạch mới các lưu vực sông và quản lý nước;
Kế hoạch Quản lý khu vực Duyên hải Tổng hợp; Cơ sở hạ tầng thích ứng với tình trạng mực nước biển
tăng; Hệ thống cảnh báo bão sớm;
Nghiên cứu về chức năng của hệ sinh thái như rừng ngập mặn;Gia cố đê biển
Hướng dẫn đã được cung cấp cho các tỉnh và thành phố để hỗ trợ họ xây dựng kế hoạch hành động
riêng của họ. Thật không may, kế hoạch thích ứng cho cả hai tỉnh vẫn chưa được hoàn thành và các
công cụ lập kế hoạch có sẵn, ví dụ như các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã không xác định rõ
ràng các phương án ứng phó khác bên cạnh chương trình phục hồi chức năng đê biển.
Các cán bộ của Bộ TN & MT tham gia trong việc ban hành hướng dẫn cho hành động này, đã tuyên bố
là một tỉnh chắc chắn sẽ cần sự hỗ trợ để xây dựng kế hoạch thích ứng ở cấp huyện và tỉnh. Chính phủ
đã lên kế hoạch dành 150 tỷ đồng cho 64 tỉnh và thành phố trên cả nước để thiết kế các kế hoạch của
họ trong năm 2009 và 2010, nhưng cho đến nay, trên thực tế, chỉ có 60 tỷ đồng đã được chi cho bốn
tỉnh.
Các biện pháp thích ứng của NTP
Các biện pháp thích ứng chính được đề cập trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia cũng chủ yếu là
biện pháp thích ứng ‘công trình’ (đê biển, tăng cường cơ sở hạ tầng, các tòa nhà được xây dựng chắc
chắn hơn) kết hợp với một số biện pháp khác, như tái định cư, hệ thống cảnh báo bão và trồng rừng
ngập mặn (Bộ Tài nguyên và Môi trường 2008). Các biện pháp thích ứng 'phi công trình’ như kế hoạch
huy động cộng đồng, mạng lưới an toàn xã hội, chương trình bảo hiểm, đa dạng hóa sinh kế, tăng năng
lực thể chế, vai trò của hành động địa phương và vốn xã hội trong xây dựng khả năng phục hồi và thích
ứngvới bên ngoài các chương trình của chính phủ ít được chú ý. Điều này chiếm phần lớn bởi vì đối
với Việt Nam, cũng như với các nước khác trong khu vực, từ "thích ứng” được hiểu như một phương
tiện chủ yếu là kỹ thuật để giảm và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu chứ không phải là một
thiết lập phức hợp các hành động ứng phó với các nhân tố khí hậu và phi khí hậu góp phần làm tăng
tính dễ bị tổn thương của người dân "(Resurrection et al. 2008).
NTP nhấn mạnh bình đẳng giới là một trong những nguyên tắc hướng dẫn. Tuy nhiên, sự tham gia của
phụ nữ trong các cuộc tham vấn cho sự phát triển của NTP vẫn còn hạn chế, và mục tiêu giới tính cụ
thể không được thiết lập. Số cán bộ phụ nữ trong BộTài nguyên vàMôi trường và Sở Tài nguyên và
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Môi trường vẫn hạn chế, và hệ thống tổng thể điều hành không được trang bị tốt để tham khảo ý kiến
với phụ nữ và nam giới ở các cấp độ khác nhau trong quá trình xây dựng chính sách.

8.2.2 Kế hoạch ngành
8.2.2.1 Nông nghiệp
Trong năm 2009, chính phủ ViệtNam đã ban hành Chiến lược an ninh lương thực quốc gia và quy
hoạch đất nông nghiệp hướng tới 2020. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Longđượcchọn là vai tròcốt lõi
trong an ninh lương thực quốc gia (và xuất khẩu gạo) với 1,8 triệu ha đất được dành cho sản xuất lúa
gạo trong khu vực. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phân bổ về mặt không gian với mục tiêu
là 1,8 triệu ha trên toàn tỉnh dựa trên việc sử dụng đất đai hiện hành.
Ngoài ra, nhiều mục tiêu đầy tham vọng đã được thiết lập theo Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội
(SEDP) và Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội về việc tiếp tục mở rộng ngành nuôi trồng thủysản và
sản xuất trái cây trong vùng châu thổ sông Cửu Long. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đặt
mục tiêu tăng trưởng cho ngành nông nghiệp là 3,5% mỗi năm cho giai đoạn 2011-2015. Và tốc độ
tăng trưởng sản xuất nông nghiệp là mục tiêu để tăng 4% mỗi năm trong giai đoạn 2016-2020. Đồng
bằng sông Cửu Long cũng được dự kiến sẽ đóng một vai trò cốt lõi trong phát triển công nghiệp nông
nghiệp trong tương lai.
Một trong những phương pháp chính đạt mục tiêu sản xuất tăng trưởng là việc cải thiện các hệ thống
sản xuất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ước tính rằng tổn thất sau thu hoạch ở đồng bằng
sông Cửu Long có thể lên đến 21% giá trị sản xuất gạo. Ban chỉ đạo nông thôn khu vực Tây Nam thuộc
Bộ NN&PTNT đã có một kế hoạch để giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch bằng cách cơ khí hóa 80%
phân đoạn thu hoạch và cải thiện cơ sở vật chất của quá trình sấy và lưu trữ đến năm 2020
(VietnamNews ngày 02 tháng 7 năm 2011).
Trong việc thiết lập một phương pháp khác để cải thiện sản xuất, Cục Trồng trọt của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn đã đưa ra một chương trình để sản xuất gạo ở các trang trại quy mô lớn từ 1002.000 ha trên toàn bộ khu vực đồng bằng.
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản(JICA) đã ký một đề xuất "Dự án thích ứng biến đổi khí hậu đối với
nông nghiệp bền vững và Phát triển nông thôn ở các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long ở Việt
Nam”, kế hoạch này đưa ra một kế hoạch chiến lược về thích ứng biến đổi khí hậu.
Thủy sản
Nghị quyết Chính phủ 09/NQ/CPngày15/10/2000 thúc đẩy sự chuyển dịchcơ cấu kinh tế từ nông
nghiệp không hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản. "
Đánh bắt cá
Nghiên cứu gần đây của Viện Nghiên cứu Hải sản (RIMF) ước tính rằng tiềm năng lợi ích ròng kinh tế
từ việc cải thiện quản lý nghề cá là 56% lớn hơn mức hiện tại trong khi khai thác có thể đạt được
khoảng 46% so với mức đánh bắt cá hiện nay.
Chính phủ có kế hoạch hợp lý hoá và nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá theo Quy hoạch tổng thể về phát
triển kinh tế-xã hội ở biển Việt Nam và các khu vực ven biển Vịnh Thái Lan đến năm 2020. Từ năm
2011 đến 2020, kế hoạch dự định tiếp tục đầu tư phát triển toàn diện và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng
trong khu vực.
Cũng như các kế hoạch để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông để tạo ra các hành lang ven biển phía
Nam và để cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị và công nghiệp, công văn có chứa một số nội dung quan trọng
liên quan đến cơ sở hạ tầng thủy sản trong khu vực:
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•
•

Để xây dựng đảo Phú Quốc thành một khu kinh tế tổng hợp ven biển và một trung tâm kinh tế
mạnh ven biển trong khu vực và cả nước;
Phát triển hợp lý hệ thống cảng biển khu vực.

Ngoài ra, Nghị định79/2003/ND-CP bao gồm khuôn khổ pháp lý cho sự tham gia của người dân địa
phương trong quản lý đánh bắt cá và ra quyết định tại Việt Nam, và đã được bổ sung thêm vấn đề quản
lý tổng hợp đánh bắt cá bằng việc lập kế hoạch và thực hiện các dự án thí điểm nhất định.
Trong tháng 10 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố kế hoạch để nâng cấp
ngành công nghiệp chế biến thủy sản, bao gồm cả tăng khả năng lưu trữ lạnh đạt 1,1 triệu tấn. Bộ cũng
có kế hoạch để trang bị cho tàu thuyền đánh cá và tàu thu mua hải sản với các trang bị bảo quản và
phát triển nghiên cứu chế biến thủy sản và các cơ sở đào tạo (VietnamNews, 08 Tháng 10 năm 2011).
Tài nguyên nước
Có hai chiến lược chính liên quan đến tài nguyên nước: Chiến lược phát triển tài nguyên nước đến năm
2020 ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Chương trình mục tiêu quốc gia (2008)
để ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chính phủ đã thông qua một chính sách chuyển giao quản lý tưới tiêu (IMT), thúc đẩy quản lý thủy lợi.
Nghị định đã được thông qua chuyển giao trách nhiệm quản lý các kênh mương thủy lợi cấp ba và cấp
bốn và các cơ sở cho Tổ chức sử dụng nước (WUOs). Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách này ở
đồng bằng sông Cửu Long đang trong tiến độ thực hiện dần dần.
Viện Kế hoạch tài nguyên nước miền Nam đã đưa ra kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng tài nguyên nước
của bán đảo Cà Mau (bao gồm phía Nam tỉnh Kiên Giang). Đề xuất phân chia khu vực thành ba khu
vực nước mặn, nước lợ và nước ngọt. Kế hoạch này cũng bao gồm việc cải tiến hệ thống kênh rạch ở
miền nam Kiên Giang và xây dựng của một số lượng lớn các cửa cống mới dọc theo bờ biển và cửa
sông. Hệ thống đê biển dọc theo bờ biển Ngọc Hiền cũng được đề xuất xây dựng..
Dự án Phát triển nông thôn mới được ký giữa Ngân hàng thế giới và Ban Quản lý tài nguyên nước
đồng bằng sông Cửu Long sẽ được thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sẽ hướng
tới phía tây của đồng bằng sông CửuLong, baogồm: An Giang,Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc
Liêu và Kiên Giang và Thành phố Cần Thơ. Hai hợp phần của dự án được đề cập trongtài liệu thẩm
định dự án rất quan trọng trong việc cải thiện quản lý tài nguyên nước cho cảCà Mau và Kiên Giang,
đó là:
Hợp phần 1:Lập kế hoạch quản lý và sử dụng nước hiệu quả, và
Hợp phần2: Cải thiện và phục hồi chức năng của cơ sở hạ tầng tài nguyên nước
Tài nguyên thiên nhiên
Kế hoạch hành động của Việt Nam về Bảo vệ đa dạng sinh học được Thủ tướng chính phủ thông qua
ngày 22 tháng 12, 1995 tại Quyết định số 845/TTg (Chương trình nghị sự 21) là hướng dẫn pháp lý cho
hoạt động của quốc gia liên quan đến bảo vệ đa dạng sinh học ở tất cả các cấp, các ngành. Mục tiêu lâu
dài của Kế hoạch hành động là để bảo vệ sự đa dạng và đặc điểm thiên nhiên ở Việt Nam trong khuôn
khổ phát triển bền vững. Các kế hoạch hành động có một số thành phần sẽ góp phần lồng ghép thích
ứng biến đổi khí hậu vào quy hoạch vùng tự nhiên;
•
•
•
•
•

Cải thiện chính sách và pháp luật liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học.
Xây dựng kế hoạch hành động khu vực đa dạng sinh học.
Củng cố, mở rộng và phân cấp hệ thống quản lý công viên quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.
Đào tạo về bảo vệ đa dạng sinh học cho cán bộ quản lý rừng và các khu vực bảo tồn thiên
nhiên, các nhà khoa học cũng như những người khác có liên quan.
Tiến hành nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ để khai thác và sử dụng bền vững các
giá trị đa dạng sinh học, đặc biệt là trong nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp và y tế.
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•

Khuyến khích cộng đồng xây dựng và thực hiện các quy định chung về bảo vệ đa dạng sinh
học tại các địa phương "(Thủ tướng 1995).

Theo Chương trình nghị sự 21, chính phủ có kế hoạch thiết lập một Hội đồng các bên liên quan để
hướng dẫn phát triển bền vững được chủ trì bởi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và mỗi tỉnh sẽ xây
dựng Chương trình nghị sự 21 của mỗi tỉnh.
Quyết định số 742/QD-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2010 phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Khu Bảo tồn
biển Việt Nam đến năm 2020 phác thảo một kế hoạch để xây dựng một hệ thống các khu bảo tồn biển
nhằm bảo vệ hệ sinh thái và các loài sinh vật biển có giá trị kinh tế và khoa học; góp phần phát triển
kinh tế biển và cải thiện sinh kế của các cộng đồng đánh cá tại địa phương ven biển.
Chính phủ quốc gia đã thông qua một Kế hoạch Hành động Quốc gia về Bảo vệ và Phát triển rừng
ngập mặn của Việt Nam cho đến năm 2015. Các mục tiêu tổng thể của kế hoạch hành động để thúc
đẩy bảo vệ, phục hồi chức năng và sử dụng chính xác hệ sinh thái rừng ngập mặn của Việt Nam hướng
tới phát triển bền vững vì vậy mà các chức năng bảo vệ, giá trị và đa dạng sinh học của nó có thể đáp
ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường cửa sông và vùng ven biển.

8.2.2.2 Năng lượng
Quy hoạch tổng thể năng lượng IV đề cập đến các Nhà máy điện Kiên Lương dự kiến được xây dựng
bởi Tập đoàn Tân Tạo (ITACO) với 1.440MW đầu tiên đi vào hoạt động vào năm 2015. Giai đoạn đầu
tiên bao gồm một cảng biển nước sâu Nam Du trên đảo Hòn Lớn nhập khẩu than vào tàu lớn để chuyển
tải lên tàu nhỏ hơn để vận chuyển đến nhà máy điện đề xuất( tantaocity.com 2011). Dự án Nhà máy
điện rõ ràng là đầy tham vọng vì nó sẽ là đòn bẩy vô cùng lớn và ITACO không có kinh nghiệm trong
phát triển thành công các nhà máy nhiệt điện lớn, cũng không có bất kỳ nhà máy nào được phát triển
theo phương thức BOO(Xây dựng Vận hành) tại Việt Nam cho đến nay.Dự án này có vẻ như đang phải
đối mặt với khó khăn đáng kể cho đến nay, hỗ trợ từ chính quyền địa phương không chắc chắn là ở
mức tốt nhất, và tình trạng hiện tại của nó là khó giải quyết nhất (english.vietnamnet.vn 2011).
Khoản vay Ngân hàng Thế giới để xây dựng cáp ngầm dài 48 km kết nối với Phú Quốc đã được phê
duyệt.
Dòng điện mới từ các mạng lưới trạm biến áp chính cấp tỉnh 110kV Hà Tiên của EVN dự kiến sẽ được
xây dựng bằng nguồn vốn của EVN. Tuyến điện 110 kV mới cũng sẽ được kết nối và tăng thêm công
suất phát điện cho các khu công nghiệp và các khu kinh tế triển vọng kế hoạch xây dựng ở Hà Tiên đến
năm 2020.
Kế hoạch lớn đã được phê duyệt (và hiện tại giai đoạn thiết kế chi tiết và chờ cho cuộc khảo sát địa
chất được phê duyệt) xây dựng 400 km đường ống dẫn khí đốt mới dài (246 km ngoài khơi và 152km
trên bờ) từ mỏ khí mới Block B ngoài khơi , một nhà máy xử lý khí mới, LPG mới và đường ống dẫn
nước ngưng đến khu vực bờ biển và khu vực tàu tải ngoài khơi; một đường ống dẫn khí đốt mới đến
Cần Thơ - đặc biệt đẻ phục vụ cho nhà máy điện phức hợp Ô Môn.

8.2.2.3 Quy hoạch cơ sở hạ tầng công nghiệp và đô thị
Quy hoạch của chính phủ trong việc đẩy mạnh kinh tế xã hội ở hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang được
thể hiện trong quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ vào năm 2009. Quyết định đã thông qua kế hoạch
tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội các khu vực biển và bờ biển của Việt Nam trong khu vực vịnh
Thái Lan tới năm 2020:
"Từ nay cho tới 2010: hình thành hành lang kinh tế bờ biển vịnh Thái Lan và khu vực kinh tế và hành
chính đặc biệt Phu Quốc; xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản trong khu vực; thúc đẩy đầu tư vào các công
trình trọng điểm, tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng trong giai đoạn tiếp theo."
"Từ năm 2011 tới năm 2020:tiếp tục đầu tư toàn diện vào phát triển và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng
trong khu vực; hoàn thành xây dựng các công trình quan trọng của khu vực và đưa vào hoạt động theo
đúng kế hoạch; phát triển khu vực kinh tế hành chính Phú Quốc theo đúng kế hoạc tổng thể."
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Về phương diện quy hoạch và giao thông đô thị sau đây là một số báo cáo quan trọng trong tài liệu:
• Phát triển và hiện đại hóa các hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông vận
tải, xây dựng các hành lang kinh tế ven biển vịnh Thái Lan làm xương sống cho sự phát triển
của toàn khu vực; phát triển hệ thống cảng biển khu vực: xây dựng nhiều trung tâm đô thị ven
biển phát triển mạnh mẽ; thành các trung tâm kinh tế biển, các trung tâm hướng ra biển, thành
các lõi tăng trưởng trong từng lĩnh vực nhằm thúc đẩy nền kinh tế biển-đảo, nâng cấp và mở
rộng các tuyến đường nối biển và các khu vực ven biển của Việt Nam với nội địa, xây dựng các
khu vực tập trung du lịch Hà Tiên – Kiên Lương và Năm Căn – Đất Mũi.
• Cải tạo và nâng cấp sân bay Cà Mau và Rach Giá để đạt công suất hàng năm là 300.000 hành
khách/năm. Xây dựng sân bay quốc tế Dương Tơ (Phú Quốc) đạt 2 triệu khách/năm trong giai
đoạn đầu
• Đầu tư nâng cấp hệ thống đê biển cùng với việc xây dựng một con đường mới dọc theo bờ biển
từ Năm Căn tới Rạch Giá
• Xây dựng hoàn chỉnh và từng bước hiện đại hóa hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải;
• Quy hoạch địa điểm và kích cỡ các trạm xử lý rác thải phù hợp cho thành phố, thị xã, thị trấn,
và các khu công nghiệp.
Có kế hoạch thúc đẩy du lịch thông qua việc mở rộng mới quốc lộ 1 tới mũi phía Nam của Việt Nam.
Con đường đã được xây dựng, với mục đích thúc đẩy tăng trưởng cho ngành công nghiệp và cải thiên
đời sống cho các khu vực dọc theo tuyến đường mới.. Tuy nhiên, tuyến đường mới sẽ đi qua một công
viên quốc gia và rừng ngập mặn.
Quy hoạch đô thị
Ba vùng đô thị trọng điểm của Cà Mau được quyết định phát triển nhanh chóng thành một tam giác sản
xuất và chế biến. Cú hích phát triển này có được là nhờ sự can thiệp cấp quốc gia. Các đặc điểm chính
nổi trội trong quy hoạch cho 3 trung tâm này là số lượng lớn đất công nghiệp được phân bổ. Rõ ràng,
các chính sách quốc gia cho tỉnh là chuyển từ một nhà sản xuất ban đầu đến một nhà sản xuất tập
trung các dịch vụ và công nghiệp (dựa chủ yếu vào gia tăng giá trị cho các sản phẩm ban đầu) sau đó
hai lĩnh vực này sẽ tạo ra phần lớn GDP cho địa phương trong tương lai, và sử dụng số lượng lớn
người lao động so với hiện tại.
Thủ tướng chính Phủ ra quyết định số 1873/QD-TTg ngày 11/10/2011 tại cấp quốc gia, rằng các cơ sở
xử lý chất thải rắn được yêu cầu xây dựng trên khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế
trọng điểm. Quyết định này được dựa trên các chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn
đến năm 2025, cùng với tầm nhin 2050.
Một chương trình mở rộng được lên kế hoạch cho đảo Phú Quốc trong năm nay (cho 2-3 năm), với
mục tiêu tăng sản lượng sản xuất lên 16.500 m3/ngày thông qua một khoản vay từ ngân hàng Ngân
hàng Thế giới (70%) và phần còn lại từ chính quyền trung ương.
Giao thông
Các phần chính trong chiến lược được lên kế hoạch là mở rộng quốc lộ 1 tới Cà Mau (đến năm 2013 sử
dụng ngân sách nhà nước) và hành lang ven biển phía nam (SCC) tới biên giới Campuchia. Ngoài ra
một tuyến đường mới đang được xem xét từ Sông Đốc tới Quốc lộ 1 tại Cái Nước, giữa thành phố Cà
Mau và Năm Căn. Các tuyến đường này sẽ kết hợp 3 vùng đô thị chính trong tỉnh (Cà Mau, Năm Căn,
Sông Đốc) với các tuyến đường phía bắc và phía đông. Dự án xây dựng tuyến đường chính tại Kiên
Giang là dự án xây dựng tuyến hành lang ven biển phía nam (SCC) do ADB tài trợ(công việc dự kiến
bắt đầu vào năm 2012) về cơ bản sẽ thực hiện theo các tuyến đường quốc lộ NR80.
Việc xây dựng các tuyến đường rấtphức tạp, do điều kiện mặt bằng khó khăn và giá cả cao và do toàn
bộ nguyên vật liệu phải được vận chuyển tới địa phương (theo mạng lưới kênh rạch). Xây dựng đường
càng trở nên phức tạp hơn khi phải đạt chuẩn code nền hiện hành. Mở rộng quốc lộ số 1 được thiết kế
khoảng 1,8 m cao hơn so với mực nước biển trung bình 4 năm trước đây (tổng chi phí là 3.932 tỷ đồng
tại năm 2008), tuy nhiên code nền hiện hành là 2,3 và 2,1 mét đối với đường cao tốc cấp quốc gia và
cấp tỉnh. Ngoài việc phải cung cấp thêm nguyên vật liệu và xem xét thiết kế, yêu cầu này gây ra khó
khăn trong việc cung cấp các dịch vụ dọc theo tuyến đường hoặc ảnh hưởng tới tài sản và sự kết nối
của các tuyến đường khác.
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Đường thủy nội địa
Theo kế hoạch, hầu hết các tuyến đường nội thủy sẽ được nâng cấp trong tương lai nhằm đạt các mức
phân loại II hoặc III. Nâng cấp bao gồm: bảo vệ bờ, nạo vết, nâng cấp các thiết bị định vị, nâng cao cầu
và cáp điện.
Vì không có cảng nước sâu trên đất liền tỉnh Kiên Giang, đảo Nam Du được dự định xây dựng phát
triển thành một cảng trung chuyển nước sâu, nơi mà hàng hóa có thể được chia nhỏ hoặc lắp ráp cho thị
trường địa phương. Đảo Phú Quốc có một cảng nước sâu tại An Thới phía Nam và đang lên kế hoạch
xây dựng một cảng mới tại Bãi Đất Đỏ. Hiện cảng nhỏ Hòn Chông (phía nam của Kiên Lương) được
đề xuất nâng cấp theo hai giai đoạn. Nhà máy điện được đề xuất tại Kiên Lương cũng được mong chờ
có các tiện nghi của một cảng để trực tiếp nhập khẩu than..

8.2.3 Quản lý về thiên tai
Vấn đề về quản lý nước liên quan tới kiểm soát lũ được tổ chức bởi Ủy ban phòng chống lụt bão. Có
một chương trình quốc gia về xây dựng các cụm vực dân cư chống lũ trong khu vực đồng bằng. Các
tỉnh trong vùng đồng bằng sông có khoảng 130.000 hộ gia đình sống trên các khu vực địa hình thấp
nằm trong cụm dân cư chống lũ trong giai đoạn 1. Trong tứ giác Long Xuyên, chương trình còn liên
quan tới công tác củng cố đê điều và xây dựng đê mới. Cửa cống và các trạm bơm được nâng cấp và
các kênh mương được nạo vét.
Kế hoạch về phát triển kinh tế và xã hội của các khu vực biển và vùng ven biển của Việt Nam trong
khu vực vịnh Thái Lan tới năm 2020 là đầu tư vào nâng cấp hệ thống đê biển cùng với xây dựng mới
một tuyến đường dọc theo bờ biển từ Nam Căn vào Rạch Giá nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu
trong quản lý thảm họa tự nhiên tại mức độ an toàn cao, đồng thời phát triển kinh tế xã hội, an ninh
quốc phòng.
Ứng phó lụt bão hiện tại
Chiến lược quốc gia mới về phòng chống, kiểm soát, và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 hướng dẫn
cải thiện quản lý rủi ro do thiên tai gây ra ở cấp quốc gia và cấp tỉnh(Thủ tướng Chính phủ, 2007).
Phương thức tiếp cận hiện tại đối với các thảm họa tự nhiên gần đây đã tác động trở lại một cách rộng
rãi mà gần như không chú trọng vào vai trò của dân cư bị ảnh hưởng trong các khâu lên kế hoạch,
thực hiện, và quản lý các phương thức giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Sau trận lũ lụt tàn phá năm 2000 và 2001, các nước thành viên của Ủy ban sông Mekong đã tham gia
vào các cuộc thảo luận để thực hiện các bước mạnh mẽ trong việc giảm thiệt hại cơ sở hạ tầng, kinh tế,
mất mát về người và sinh kế. Ủy ban và hội đồng hợp tác của Ủy ban sông Mekong đã tán thành việc
thực hiện chương trình giảm thiểu và quản lý lũ lụt (FMMP). Từ năm 2004, FMMP đã được triển khai
thực hiện phù hợp với kế hoạc chiến lược của Ủy ban sông Mekong năm 2006-2010. Tại Việt Nam,
đơn vị điều phối tổng thể việc thực hiện các sự kiện là Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương
(CCFSC). Ủy ban CCFSC được vận hành bởi Bộ NN và PTNT (MARD). Các thành viên khác của
CCFSC bao gồm các bộ liên quan, phòng quản lý đê điều và kiểm soát bão và lũ lụt (ĐMFSC), trung
tâm quản lý thiên tai, dịch vụ khí tượng thủy văn, và hội chữ thập đỏ Việt Nam. CCFSC chịu trách
nhiệm thu thập số liệu, giám sát các vấn đề về bão lũ, đưa ra lời cảnh báo chính thức, điều phối các
biện pháp ứng phó và giảm nhẹ thiên tai. Các cơ quan có thẩm quyền trên địa phương và các bộ ngành
cũng có hội đồng cho kiểm soát bão và lũ lụt.
Chiến lược quốc gia thứ hai được thiết kế chủ yếu để giải quyết các thảm họa về khí hậu trong thời
gian ngắn, không mang tính đối phó lâu dài với khí hậu trong tương lai. Chiến lược này được tập trung
vào tái cấu tạo và phản ứng khẩn cấp hơn là phòng ngừa rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài
ra còn có thiếu sót trong kết hợp giữa các chính sách giảm thiểu rủi ro thiên tai và chính sách rộng hơn
về phát triển nông thôn, và mối quan hệ và điều phối giữa các ban ngành còn chưa chặt chẽ. Đồng thời,
còn có hạn chế trong bước tiếp cận với khí hậu trong tương lai, liên quan tới rủi ro, tài chính hạn hẹp
cho việc thích ứng với thay đổi khí hậu.
Tại cấp tỉnh, kế hoạch ứng phó bão và lũ lụt tồn tại nhưng không phát huy mức tối đa. Sự phát triển của
cơ sở hạ tầng lũ lụt còn hạn chế đối với các khu vực đô thị, hoặc sự phát triển kênh rạch do các cá nhân
xây dựng một cách không có hệ thống và chất lượng khác nhau. Việc mở cửa cống có thể được thực
hiện bởi quận hoặc huyện, không có sự điều phối hoặc phổ biến về thời gian mở hoặc đống cống.

189 | P a g e

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
ở Đồng bằng sông Cửu Long – Phần A

Bão Linda
Bão Linda tràn qua miền nam Việt Nam trong đêm 02/11/1997, được đánh giá là cơn bão dữ dội nhất
trong vòng 100 năm. Cơn bão đã cuốn trôi hàng chục nghìn ngôi nhà tại đồng bằng sông Cửu Long,
435 người bị chết, 833 người bị thương, và 3.660 người mất tích. Gần 80.000 ngôi nhà được báo cáo bị
phá hủy và gần 140.000 ngôi nhà bị tàn phá nặng nề. Cơ sở vật chất (đường xá, trường học, bệnh viện)
cũng bị thiệt hại nặng nề, gần 500.000 ha ruộng lúa bị phá hỏng. Các tỉnh bị thiệt hại nhất là Kiên
Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, và Vũng Tàu.
Việt Nam đã phát triển một hệ thống cảnh báo bão hiệu quả hệ thống này được kết hợp sử dụng trong
các phương tiện truyền thông, truyền hình, đài phát thanh, các cán bộ địa phương sẽ báo động người
dân địa phương trên địa bàn thị xã và xóm làng. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển và sức tàn phá của bão
Linda, việc báo động tới hàng nghìn ngư dân đang đánh bắt xa bờ khi bão ập tới là không khả thi. Rất ít
các thuyền đánh bắt cá nhỏ trang bị đài phát thanh và thậm chí mang theo các thiết bị cứu sinh. Khi cơn
bão qua đi, các máy bay và lực lượng hải quân đươc huy động tìm kiếm và cứu các ngư dân gặp nạn,
cuối cùng khoảng 5000 ngư dân được cứu sống (tiempo 2011).
Trên đất liền, toàn bộ khu vực dân cư sinh sống bị san phẳng, hàng chục nghìn người mất nhà cửa, các
con đường, đê điều, cầu bị phá hủy và quấn trôi (tiempo 2011). Hệ thống rộng lớn của bức tường biển
và đê điều không mang lại hiệu quả tại nhiều khu vực, do hạn chế nguồn lực. Tại bán đảo Cà Mau,
mức tàn phá trước đó tại rừng ngập mặn nơi cung cấp sự bảo vệ tự nhiên chống lại lũ lụt, đã càng làm
trầm trọng hơn các ảnh hưởng do báo Linda gây ra.
Hội chữ thập đỏ (VNRC) đã sử dụng 4,8 triệu USD giúp đỡ 150.000 nạn nhân với lương thực khẩn cấp
và chỗ ở cho ba tháng. Sau khi cơn bão đi qua, Liên ban ngay lập tức sử dung 142.000 $ từ quỹ khẩn
cấp mua các vận dụng khẩn cấp tối cần thiết như gạo, tấm tôn, màn chống muỗi, thuốc men, quần áo
tại thành phố Hồ Chí Minh và tại địa phương trong Cà Mau. Hai ngày sau khi cơn bão đi qua, tỉnh Cà
Mau đã phân phối vật tư cứu trợ và phục hồi chức năng cho các nạn nhân của bão Linda tại thành phố
Cà Mau và các khu vực phía Nam bằng thuyền ngang qua đồng bằng sông Cử Long. Hàng cứu trợ (tấm
lợp, chăn, màn) được phát từ hội chữ thập đỏ của Bạc Liêu. Nhân viên chi nhánh VNRC và các tình
nguyện viên đã băng qua các tỉnh ảnh hưởng hỗ trợ di tản cộng đồng ven biển. Sau khi cơn bão đi qua,
nhóm những người trẻ tuổi hội chữ thập đỏ được cử tới khu vực bờ biển giúp đỡ động viên các gia đình
có ngư dân bị mất tích.

8.3 Các Sở Ban ngành
Tại cấp tỉnh, UBND là đơn vị nắm quyền, đại diện chính quyền trung ương, kiểm soát các hoạt động
trong khu vực. Tại Kiên Giang và Cà Mau, UBND thiết lập ủy ban biến đổi khí hậu, nhằm chịu trách
nhiệm cho việc giám sát và điều phối các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

8.3.1.1 Nông nghiệp và sinh kế
Sở thực hiện quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên theo hướng dẫn của UBND tương ứng. Ba Sở:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, và Sở Kế hoạch và CN là
những thành phần chủ chốt trong lĩnh vực môi trường và nông nghiệp. Trong đó Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trong khâu lên kế hoạch và thực hiện các biện pháp phát triển
nông thôn và nông nghiệp. Sở này đóng vai trò quan trọng trong phát triển các biện pháp thích ứng cho
nông dân.
Các Sở NN và PTNT tỉnh phân bổ các mục tiêu nông nghiệp của tỉnh trong dự thảo kế hoạch sử dụng
đất. Những dự thảo này và đề xuất thực hiện dự án cần được chấp thuận bởi Bộ NN và hoặc cấp Sở,
phụ thuộc vào mức độ đầu tư trong dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham gia vào dự án nếu như việc
đầu tư quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng là cần thiết.
Khả năng lên kế hoạch và thực hiện nghiên cứu tại cấp tỉnh không được đảm bảo, cả ba phòng ban
thiếu khả năng phối hợp và hợp tác cả về chiều dọc và chiều ngang. Tại cấp độ cao cấp trong các
phòng ban, đã ý thức được về thay đổi khí hậu và sự cần thiết của bảo tồn môi trường. Việc công bố dự
trữ sinh quyển và vai trò của Sở KH-CN trong việc bảo vệ cỏ Phú Mỹ là những ví dụ điển hình trong
việc hợp tác giữa các ban ngành và chỉ ra được nhận thức của các phòng ban về vấn đề bảo tồn thiên
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nhiên. Mặt khác, có rất nhiều ví dụ khác về việc cân nhắc phát triển tài chính đang được cho phép vượt
qua quy hoạch bảo tồn. Một công ty thương mại được cho phép phá hủy rừng ngập mặn dọc bờ biển tại
khu vực dự trữ sinh quyển để xây dựng 88ha nhà máy điện chưa được cấp kinh phí, và Sở NN và
PTNT đã cho phép thực hiện giải phóng mặt bằng đối với rừng ngập mặn gần Hà Tiên phục vụ nuôi
trồng thủy sản. Rất nhiều nhân viên lâu năm nhận thức được tỉnh trạng thiếu hợp tác và phối hợp về thể
chế. Các phòng ban đang xin tài trợ để giải quyết các vấn đề về thiếu năng lực quy hoạch, khả năng về
kỹ thuật nhằm đối phó với thích ứng biến đổi khí hậu. Họ cũng nhận ra sự thiếu một cơ chế kêt hợp
thông tin mới vào quá trình lập kế hoạch hiện tại.
Phòng thủy lợi tỉnh/công ty quản lý thoát nước và thủy lợi (IDMC) thuộc Sở NN và PTNT chịu trách
nhiệm cho sự vận hành và bảo trì hệ thống thủy lợi và kiểm soát lũ lụt trong địa bàn tỉnh. Trong khi các
ban ngành về thủy lợi, IDMC, và Sở NN và PTNT có năng lực kỹ thuật và hành chính cơ bản để vận
hành cơ sở hạ tầng quản lý nước tại mức độ cấp tỉnh hoặc thấp hơn, năng lực của họ và nhu cầu thiết
lâp thể chế hiện tại cần được nâng cao nhằm cho phép họ giải quyết hiệu quả các tác động biến đổi khí
hậu và các nhu cầu đa dạng của người sử dụng nước.
Các phòng ban ngành thủy sản tỉnh thuộc UBND tỉnh là cơ quan hành chính về thủy sản tại địa phương
có nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ từ bộ thủy sản.
Tại Kiên Giang có trung tâm mở rộng đánh bắt và nông nghiệp tỉnh, tại Cà Mau có trung tâm mở rộng
nuôi trồng thủy sản với các cán bộ khuyến nông lành nghề, những người có khả năng tham dự các hội
thảo đào tạo. Tình trạng thiếu các nhân viên (khoảng 20 người trong một tỉnh) là một sự hạn chế trong
khả năng truyền đạt kiến thức tới cộng đồng.

8.3.2 Giao thông vận tải và định cư đô thị
Quy hoạch đô thị được thực hiện tại cấp tỉnh, tuy nhiên vấn đề cần được xem xét nhất đối với việc quy
hoạch vật lý trong tương lai là chính sách khu vực, trong đó những quyết định phát triển tỉnh trọng
điểm được khái niệm hóa và phân cấp từ cấp quốc gia. Các chuyên gia tư vấn được huy động cho việc
quy hoạch giao thông và đô thị chiến lược, mặc dù tất cả các chính quyền địa phương được phỏng vấn
đồng ý rằng cần thực hiện tham vấn rộng khắp trước khi chuẩn bị kế hoạch. Điều này cho phép các cấp
chính quyền hiểu về kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu sự chắc chắn về thời điểm kế hoạch sẽ được
sửa đổi và khi nào kế hoạch sẽ được hoàn thiện.
Các cấp chính quyền Cà Mau nhận thức được rằng cơ sở hạ tầng cần được nâng cấp. Đề án nâng cấp
đô thị quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hai năm trước đây đã phát triển thành các dự án cơ
sở hạ tầng đô thị (bắt đầu năm sau), điều này sẽ giúp cải thiện tiêu chuẩn sống tại các khu vực thu nhập
thấp. Dự án sẽ cho phép 5000 hộ gia đình địa phương sống trong 9 phường của thành phố hưởng lợi
trực tiếp từ dự án. Thêm khoảng 25.000 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp. Ca Mau được mong đợi
vươn lên xếp thứ nhất về điều kiện đô thị trước năm 2020.
Mục tiêu hiện tại của Kiên giang tới năm 2025 là phát triển một tỉnh đa trung tâm, với mỗi trung tâm
có sức hấp dẫn và đặc thù riêng. Ngoài ra còn phát triển Kiên Lương thành một trong những khu vực
đô thị chính, nơi có nhà máy nhiệt điện và khu công nghiệp tập chế biến thực phẩm. Tỉnh đang trong
quá trình xúc tiến để phát triển.
Cấp nước đô thị
Tại Cà Mau, CMWSSUW đã phát triển kế hoạch cung cấp những nhu thiết yếu cho đô thị cho 3 trung
tâm tới năm 2020 và xa hơn nữa. Tuy nhiên, lo ngại rằng trong vòng 10 năm tới nước ngầm sẽ trở nên
khan hiếm hoặc chất lượng không được đảm bảo. CMWSSUW có thể sẽ phải chuyển hướng sang nước
trên bề mặt. Công ty đang kiểm tra khả năng các con kênh mang nước ngọt từ Cần Thơ cách đó 7-8 km
tới Cà Mau.
Tại thành phố Rạch Giá, công ty KGWSS sẽ mở rộng công suất của nhà máy hiện tại lên 50.000
m3/ngày thông qua việc xây dựng lại. Công ty có kế hoạch xây dựng (2014-15) một nhà máy mới phía
nam Rạch Gia với nước được cung cấp từ kênh Kai San, đây là một hệ thống nước mặt với các vấn đề
về độ mặn. Nhà máy sẽ có công suất 20.000 m3/ngày và sẽ có một hệ thống bể chứa tương tự giống
như nhà máy hiện tại.
Tại thành phố Hà Tiên, công ty KGWSS sẽ đầu tư một nhà máy mới với công suất 20.000 m3/ngày
cùng với 12.000-15.000m3/ngày cho các hộ gia đình, đặc biệt là phục vụ việc mở rộng đô thị Kiên
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Lương (hiện phía nam có một hồ chứa nước mặt) trong khi đó tại Kiên Giang nước được cung cấp từ
nhà máy xi măng Hà Tiên 2.
Xử lý rác thải và nước thải đô thị
Trong năm 1990, hai hệ thống công suất khác nhau được thí điểm cho thành phố Cà Mau, sử dụng hệ
thống kênh rạch xung quanh để xử lý rác thải; hoặc xây dựng hệ thống bơm. Sau đó dự án được cấp
kinh phí dưới sự hỗ trợ của Italia (13,6 triệu euro). Một chương trình kè bờ sông và lắp đặc cửa chống
lũ khi thủy chiều lên đã được gộp vào trong chương trình của Italia. Cùng với việc nâng cao các tòa
nhà (1,85 mét), sẽ nâng cao hiệu quả chống lũ.
Tại Năm Căn, đê biển phía đông được đề xuất sẽ nối với Năm Căn tại đường số 2, và chia thị xã thành
2 phần (đông bắc và đông nam), tuy nhiên có kế hoạch cho việc kè đê phía nam để bảo vệ phần còn lại.
Bên cạnh đó còn có các kế hoạch xây kè đê dọc các con kênh nhằm giảm thiểu rủi ro lũ lụt trong tương
lai.
Tại Sông Đốc, đồ án quy hoạch đô thị chỉ ra một phần mở rộng chung của thị trấn (bao gồm cả trung
tâm hành chính) về phía đông đi từ miệng sông Ông Đức. Một kế hoạch toàn diện có thể cung cấp hiệu
quả hơn cho hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại khu vực. Có một kế hoạch trong tương lai
nhằm quy tắc hóa và xây mới các thị trấn cũ theo bố cục tổng thể hơn và tiện nghi tốt hơn.
Thành phố Rạch Giá, ba nhà máy xử lý nước thải và thoát nước nằm trong dự án của ngân hàng thế
giới được lên kế hoạch trước năm 2025. 1000 hộ dân dọc theo bờ sông được lên kế hoạch di dời trước
năm 2012 do không có thiết bị xử lý nước thải. Các ngành công nghiệp nhỏ được lên kế hoạch di dời
tới các khu vực công nghiệp tại thị xã Tắc Cậu nơi hệ thống xử lý nước thải được cung cấp.
Thành phố Hà Tiên/thị xã Kiên Lương có kế hoạch cho một nhà máy xử lý nước thải, dự án sẽ được tài
trợ bởi ngân hàng ADB. Tại khu vực mở rộng đô thị của Kiên Lương, có một kế hoạch cho hệ thống
thoát nước kết hợp.
Giao thông vận tải
Sở GTVT chịu trách nhiệm về đường cầu, tuy nhiên khi đê được thiết kế cho việc bảo vệ các khu vực
nông nghiệp khỏi bão và xâm lấn mặn, dự án rơi vào sự quản lý của Sở NN và PTNT. Các cuộc thảo
luận được diễn ra giữa Sở NN và PTNT và Sở GTVT dưới vai trò người đứng ra thực hiện xây dựng
đê và đường. Theo ý kiến của Sở GTVT thì các con đường không nên được xây dựng trên các con đê,
điều này sẽ giúp phân tách được việc vận hành và bảo trì các công trình. Tại Kiên giang, Sở GTVT và
Sở NN và PTNT đã thảo luận và lên kế hoạch xây dựng các con đê chạy dọc theo bờ biển.
Hiện đang có kế hoạch thúc đẩy du lịch với một phần mở rộng của đường quốc lộ 1 Việt Nam tới cực
Nam của Việt Nam. Con đường đang được chuẩn bị đi vào xây dựng, nó dự định sẽ đáp ứng nhu cầu
về năng lượng mới và thúc đẩy các ngành cung cấp dịch vụ dọc theo tuyến đường và các vùng định cư
mới. Tuy nhiên, con đường mới sẽ đi qua công viên quốc gia và khu rừng ngập mặn.
Việc lập bản đồ cấp tỉnh sẽ sử dụng AutoCad, không có chương trình GIS chính thống như MapInfor
hoặc ArcGIS. Do đó sẽ không gây ra khó khăn cho các cơ quan cá nhân cấp tỉnh có được bản đồ từ các
phòng ban. Tuy nhiên, có nhiều phạm vi cho việc sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu và GIS để cập nhật
và chia sẽ thông tin chi tiết về mạng lưới và cấu trúc hiện tại cũng như các kế hoạch phát triển được đề
xuất.

8.3.3 Công nghiệp và năng lượng.
Một kết nối lưới điện 10 MW được đề xuất trong kế hoạch trong tương lai cho Kiên Giang, tuy nhiên
kế hoạch đầu tư và công việc thiết kế vẫn chưa được đẩy mạnh. Sản lượng gạo tại Kiên Giang có thể
cung cấp hiệu quả cho 3 nhà máy điện. Dự án mở rộng mạng lưới điện cho Cà Mau sẽ cung cấp cho
15.000 hộ gia đình trước 2015, cung cấp tới 99% nhu cầu điện trong tỉnh. Hai hệ thống lưới điện
10MW được kết nối tới nhà máy nhà máy nhiệt điện dùng trấu và rơm cũng được đề xuất trong kế
hoạch phát triển tỉnh Cà Mau, nơi tập trung của ba vùng trồng lúa lớn phía nam Việt Nam. Trong khi
hầu hết gạo được xát vỏ tại các khu vực xung quanh Cà Mau, và sản lượng gạo giảm xuống 40%, kế
hoạch xây dựng nhà máy điện vỏ trấu có thể sẽ được xây dựng tại các khu vực xung quanh và gần với
các cơ sở xay gạo.
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Sự phối hợp tổng thể không được chú trọng xem trên toàn bộ khu vực công nghiệp bao nhiêu phần của
nó đang được quy hoạch hoặc đã phát triển. Một cách lí tưởng, sẽ có một chiến lược nhằm cung cấp
một khuôn khổ tổng thể trong phạm vi các tỉnh, giúp xác định không gian, số tiền đầu tư dựa vào các
nhân tố lợi thế so sánh của khu vực (ví dụ như tìm ra mặt mạnh của các vùng); dân số và lực lượng lao
động của mỗi vùng (ví dụ như tìm hiểu xem khu vực hiện tại đang thu hút nhân công hay đang mất đi
nhân công lành nghề); và khả năng tiếp cận (ví dụ như thị trường được bố trí thuận tiện và hệ thống
giao thông có hợp lý hay không).
Tuy nhiên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo rằng “các địa phương đã phát triển các
cụm công nghiệp mà không tính toán chặt chẽ hoặc hợp tác chặt chẽ trong khu vực hoặc trong tỉnh”
(tin Việt nam, 2011). Các dự án đã sử dụng rất nhiều diện tích đất nông nghiệp nhưng không phục vụ
cho phát triển kinh tế thực sự”.
Một số khu vực công nghiệp tại cả hai tỉnh đang được phát triển trên các khu vực địa hình thấp, khoảng
0.5-1.5 m trên mặt nước biển, ví dụ như khu công nghiệp mới gần Hà Tiên tại Kiên Giang đang được
phát triển trên vung đất ngập nước bên cạnh Hà Tiên và kênh Rạch Giá. Một chiến lược kiểm soát khí
hậu tối ưu cho các khu vực công nghiệp đã không được chú trọng và phát triển. Rất nhiều khu vực
công nghiệp cuối cùng sẽ cần phải được nâng cao lên hoặc bỏ đi không sử dụng nữa.
Khu công nghiệp mới cũng được thiết lập tại các khu vực xa trung tâm, nơi cung cấp lực lượng lao
động cho bất kỳ nhà máy mới nào. Khu vực công nghiệp mới Thuận Yên được lựa chọn nhiều hơn bởi
số lượng người sinh sống xung quanh ít, chứ không phụ thuộc vào lượng lao động dồi dào. Ở đây,
người ta ít cân nhắc tới tính nhạy cảm hoặc khả năng chống lại các ảnh hưởng thay đổi khí hậu.
Việt Nam có một số lượng lớn các nhà máy đóng tầu tư nhân, và một nhà máy nằm riêng biệt tại Năm
Căn không nằm trong bất kỳ cụm đóng tầu nào. Quyền sở hữu của nhà máy đóng tầu Năm Căn đã vừa
được chuyển giao sang cho Vinalines nơi các hoạc động kinh doanh chiếm chủ yếu và không thực hiện
đóng tầu, do đó khả năng tồn tại lâu dài trong tương lai là điều không chắc chắn.
Đối với khu phức hợp phân bón, điện, và khí đốt của Cà Mau, gần như không được xem xét tới các ảnh
hưởng thay đổi khí hậu trong dự án phục hồi nhà máy điện năm năm. Một nghiên cứu tính khả thi của
nhà máy phân đạm được kết thúc trong năm 2006. Khi các khu vực chưa bao giờ đối mặt với hiện
tượng ngập úng và chưa bao giờ chịu ảnh hưởng từ cơn bão Linda vào năm 1997, thì đã được kết luận
rằng các khu vực này không cần phải cân nhắc các ảnh hưởng của ngập lụt hoặc các biện pháp bảo vệ
khu vực. Đối với đơn vị quản lý nhà máy, tại cả hai cấp độ tổng thể và cấp độ hợp phần đơn lẻ, thay
đổi khí hậu đã được nhận thấy rõ ràng là một vấn đề môi trường cần được giải quyết bởi một đội ngũ
nhân viên chuyên ngành môi trường chứ không phải là vấn đề chiến lược đầu tư kinh tế. Không có
thông tin nào được tìm thấy từ các nhân viên quản lý môi trường liên quan tới độ cao trên mặt nước
biển, hoặc bất kỳ cân nhắc đối với các thực tiễn của việc bảo vệ các khu vực khỏi sự gia tăng mực nước
biển hoặc các ảnh hưởng thay đổi thời tiết khác. Theo kế hoạch hiện trường được đặt tại văn phòng nhà
thầu EPC, khu vực này chỉ có 2,38 m cao hơn so với mực nước trung bình.
Việc thiếu cân nhắc đối với các ảnh hưởng của khí hậu trong tương lai, cụ thể là đối với các thảm họa
về thời tiết cũng như sự ra tăng mực nước biển không chỉ được giới hạn trong khu công nghiệp. Khu
vực tổng hợp nhà máy điện Kiên Lương 7 tỷ USD có vẻ như không được thiết kế tính tới trường hợp
mực nước biển tăng cao hoặc các thảm họa về thời tiết trong vòng 40-60 năm hoạt động của nhà máy
nhiệt điện. Nhà máy điện được đề xuất nằm trong kế hoạch điện IV, đang được lên kế hoạch xây dựng
bới tập đoàn tư nhân Tân Tạo, sẽ trở thành nhà máy điện tư nhân lớn đầu tiên tại Việt Nam được hỗ
trợ, xây dựng, và hoạt động giống như dự án BOO. Giai đoạn đầu tiên bao gồm một tổ hợp cảng nước
sâu mới trên đào Hòn Lớn phục vụ việc rỡ bỏ than nhập khẩu từ các con tầu lớn sang tầu nhỏ để vận
chuyển về nhà máy điện được đề xuất. 100 triệu USD đã được tuyên bố là được dùng để chi cho việc
nâng cao 88 ha mặt bằng lên 3.27 m đối với khu vực nước biển sâu từ 3-13m cho nhà máy điện, và 6.5
tới 8 km bê tông cốt thép đối với 28-44 m cọc bê tông tạo thành một đê chắn sóng, tuy nhiên khi chúng
tôi xuống khảo sát một phần của khu vực không thấy bất kỳ trục bê tông nào.
Khi khu vực nhà máy điện Kiên Lương được khảo sát, đất lấp được sử dụng trên khu vực ngoài khơi
được lấy từ các hố đào trên đất liền chứ không phải từ các khu mỏ nội địa giống như được tuyên bố.
Thành phần của đất và việc bơm đất có vẻ như khá lộn xộn cho một khu vực nhà máy điện lớn được đề
xuất. Nhà máy điện Kiên Lương là rõ ràng là một dự án đầy tham vọng khi mà nó sẽ cần một lực đòn
bẩy lớn, cần phải đạt được một đẳng cấp rất cao trong khi ITACO lại không có kinh nghiệm trong phát
triển thành công các nhà máy nhiệt điện lớn, hơn thế nữa chưa một nhà máy nào theo mô hìnhBOO đã
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được phát triển tại Việt Nam tới nay. Dự án được nhìn thấy đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
trong việc triển khai thực hiện, đặc biệt là nó vẫn chưa nhận được sự ủng hết mức toàn diện từ các cấp
chính quyền tỉnh. Dự án hiện tại đang trong tình trạng không mấy khả quan.

8.4 Cấp huyện
8.4.1 Nông nghiệp và sinh kế
Trong lĩnh vực môi trường, các Sở ban ngành được đại diện tại cấp huyện địa phương bởi các nhân
viên và hội đồng bảo vệ rừng, và các nhân viên và hội đồng quản lý công việc quốc gia. Còn ở tại cấp
địa phương, nhân viên bảo vệ rừng và vườn quốc gia là những đại diện. Có hai vấn đề lớn đối với các
nhân viên tại cấp địa phương: thiếu kinh phí và mức lương thấp dẫn tới chất lượng dịch vụ yếu kém và
không có cơ chế cho việc chuyền tải kiến thức từ cộng đồng khoa học tới các cán bộ chuyên ngành.
Điều này gây ra hiện tượng các nông dân có xu hướng sử dụng các nguồn thông tin khác khi đưa ra các
quyết định quản lý trang trại của họ
Tại Cà Mau, Sở NN và PTNT có khoảng 167 nhân viên, được bố trí trên khắp 9 huyện với mỗi văn
phòng khoảng 3 cán bộ. Tại cấp xã, mỗi một xã trong khoảng 98 xã có một nhân viên Sở làm việc.
Cả hai công viên quốc gia U Minh Thượng và Phú Quốc thu hút viện trợ để xây dựng năng lực quản lý
và quy hoạch, tuy nhiên vẫn tồn tại hiện trạng năng lực yếu kém đối phó với các vấn đề thay đổi khí
hậu. Công viên U Minh Thượng đã thu hút được tài trợ và phát triển các mối quan hệ với đại học lâm
nghiệp quốc gia để quản lý mực nước trong công viên cùng với mục tiêu giảm rủi ro hỏa hoạn và bảo
tồn đa dạng sinh học. Đây là một thành phần quan trọng trong quản lý nước và giảm thiểu các ảnh
hưởng của thay đổi khí hậu trong các vùng xung quanh trong tương lai.
Vườn quốc gia Phú Quốc cũng nhận được những chỉ thị từ chính phủ quốc gia trong các quyết định
quy hoạch địa phương. Ngoài ra, mức nhận thức hạn chế về giá trị của các khu vực bảo vệ vùng biển,
một thành phần trong dư trữ sinh quyển tập trung lớn nhất vào san hô và các động vật có vú sống tại
biển, và ít tập trung vào tầm quan trong của hệ sinh thái cỏ biển và rừng ngập mặn hay giá trị của các
các sinh vật biển.
Sở NN và PTNT chịu trách nhiệm quản lý các khu vực rừng, bao gồm các vùng được bảo vệ, từ Sở
Tài nguyên và Môi trường, là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý đa dạng sinh học. Các
rừng ngập mặn tại Kiên Giang được xếp hạng là rừng cần được bảo vệ. Theo quyết định số 51, UBND
tỉnh Kiên Giang chỉ định ban quản lý bảo vệ rừng trực tiếp quản lý các khu rừng trên. Ban quản lý này
sau đó sẽ đóng vai trò như cơ quan chủ quản của rừng, thực hiện tất các các hoạt động bảo vệ, trồng
mới, và quản lý rừng, đồng thời thực hiện các hợp đồng với người dân địa phương.
Lý do cơ bản của những thất bại trong nỗ lực trồng lại rừng ngập mặn:
1. Quản lý và quy hoạch sử dụng đất và sử dụng rừng ngập mặn không hiệu quả, và thiếu sự phối
hợp giữa các ngành liên quan.
2. Thiếu mô hình kỹ thuật về trồng rừng tại các khu vực ven biển.
3. Thiếu đầu tư hợp lý, đặc biệt là cho trồng rừng ở các khu vực sói mòn. Các phương tiện ngăn
ngừa sóng, gió, và đẩy mạnh lắng bồi phù sa được yêu cầu trước khi trồng rừung trên khu vực.
4. Năng lực yếu kém của các cán bộ nhân viên, trạm EPM không hiệu quả, tuần tra hạn chế, thiếu
phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và cán bộ trong EPM, đặc biệt nhận thức kém
của người dân (KGPPC/DARD 2011).

8.4.2 Định cư đô thị và giao thông vận tải
Hầu hết các huyện được phỏng vấn nhận thức được kế hoạch về mở rộng đô thị và cải thiện đường xá,
tuy nhiên do hạn các chi tiết đầu vào, ví dụ như đối với các tuyến đường đề xuất cho hành lang ven
biển phía nam, tất cả các huyện có ý kiến là các công việc cụ thể chi tiết thực hiện tái định cư nên quy
về trách nhiệm của các chính quyền tỉnh.
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Cấp nước đô thị là nhiệm vụ chính của một công ty tại các huyện của Cà Mau, và 11 trong 15 huyện
Kiên Giang. Do đó có thể dễ hiểu được là tại sao Chính quyền địa phương ở đây lại không tự tin về
các thông tin của các đề án hoạt động tại các khu vực đô thị của họ.
Các huyện chịu trách nhiệm cho các tuyến đường, tuy nhiên việc xây dựng các tuyến đường là đơn
thuần cung cấp hoặc nâng cấp của các tuyến đường tới các xã, và có ít kế hoạch chiến lược được thực
hiện.
Ngoài các máy phát điện diesel trên huyện đảo, cơ sở hạ tầng năng lượng được kiểm soát ở cấp tỉnh.

8.5 Kết quả khảo sát
Đối với vấn đề quy hoạch đô thị, giao thông, công nghiệp, và năng lượng, năng lực tại cấp huyện được
đánh giá thông qua bảng câu hỏi khảo sát.
Một vấn đề đáng chú ý là, các câu trả lời bởi chính quyền quận không được kiểm tra về độ chính xác.
Bảng 69 chỉ ra các câu trả lời đối với những câu hỏi về mức độ cân nhắc, quan tâm, nhận thức, và công
tác chuẩn bị của cấp huyện đối với tác động của thay đổi khí hậu.
Hầu hết các quận huyện đều thể hiện mối quan tâm tới các tác động thay đổi khí hậu đối với các hoạt
động, về phía người dân thì có phần nào nhận thức các ảnh hưởng tiềm tàng của sự biến đổi khí hậu.
Hầu hết các quận, người dân đã phần nào chuẩn bị cho thay đổi khí hậu và cân nhắc các ảnh hưởng
tiềm tàng của thay đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng và các hoạt động. 14 quận huyện đang lên kế
hoạch hành động đối với sự thay đổi thời tiết trong tương lai. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng các cán bộ
huyện đều cân nhắc rằng ít nhất cũng phải có nhận thức đối với vấn đề biến đổi khí hậu bên cạnh đó
cần kết hợp với các kế hoạch hành động. Tuy nhiên, trên thực tế cần sử dụng các tư vấn cho việc chuẩn
bị kế hoạch, do đó việc kết hợp các vấn đề biến đổi khí hậu không đồng nghĩa với việc các cấp thể chế
địa phương phải có năng lực trong việc này.
Bảng 63 - Kết quả khảo sát huyện đối với vấn đề nhận thức và chuẩn bị cho biến đổi khí hậu.
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Huyện trực tiếp
cân nhắc các
ảnh hưởng tiềm
tàng của biến
đổi khí hậu lên
cơ sở hạ tầng và
các hoạt động
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Có
Tương đối
Có
Không
Tương đối
Tương đối
Không
Tương đối

Mức độ quan
tâm tới các ảnh
hưởng biến đổi
khí hậu tiềm
tàng lên các
hoạt động

Liệu quy hoạch
có cân nhắc tới
vấn đề biến đổi
khí hậu?

Nhận thức của
người dân về tác
động tiềm tàng
của biến đổi khí
hậu

Chuẩn bị của
quận huyện cho
biến đổi khí hậu

Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tương đối
Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tương đối
Tích cực
Tương đối
Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tích cực

Có
Có
Có
Có
Có
Không
Có

Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối

Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối

Cái Nước
Đầm Dơi

Không
Tương đối

Tích cực
Tích cực

Năm Căn
Ngọc Hiển
Phú Tân
Thới Bình
Trần Văn Thời
U Minh

Có
Tương đối
Tương đối
Không
Tương đối
Tương đối

Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tích cực

Huyện
Rạch Giá
Hà Tiên
An Biên
An Minh
Châu Thành
Giang Thanh
Giồng Riềng
Gò Quao
Hòn Đất
Kiên Hải
Kiên Lương
Phú Quốc
Tân Hiệp
U Minh Thượng
Vĩnh Thuận
Cà Mau

Có

Có
Có
Không
Có
Có
Có
Có
Không

Có
Có

Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối

Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Tương đối
Hoàn toàn
không
Tương đối
Hoàn toàn
không
Tương đối
Tương đối
Tích cực
Tương đối
Tương đối
Tương đối

Kết quả của cuộc khảo sát liên quan tới rào cản nhận thức đối với việc kết hợp thích ứng biến đổi khí
hậu vào trong quá trình lên kế hoạch được chỉ ra trong bảng 70. Hầu hết các quận huyện cho biết thiếu
kinh phí đầu tư cho các biện pháp thích ứng và lên kế hoạch biến đổi khí hậu, đồng thời hiểu biết kém
và thiếu ủng hộ của người dân chính là rào cản lớn nhất trong việc hành động giải quyết các tác động
của biến đổi khí hậu tiềm tàng. Rất ít huyện thể hiện sự không chắc chắn về các tác động biến đổi khí
hậu, sự thiếu hợp tác giữa các cơ quan chính quyền hoặc các hoạt động trong việc ra quyết định dựa
vào các điều kiện trong quá khứ cũng là rào cản đối với mọi hành động.
Thay vì đưa ra những hiểu biết đối với các rào cản và sự chuẩn bị hay xem xét các ảnh hưởng biến đổi
khí hậu tại cấp huyện, kết quả khảo sát chỉ ra một sự thiếu hiểu biết về các yêu cầucủa dự thảo biến đổi
khí hậu hiện nay và thiếu năng lực đề xuất các lựa chọn thích ứng có thể đóng góp vào việc cải thiện về
kinh tế xã hội.
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Bảng 64 - Rào cản nhận thức trong kết hợp biến đổi khí hậu vào các quyết định quy hoạch quận huyện.
Rào cản

Quận
huyện
Rạch Giá
Hà Tiên
An Biên
An Minh
Châu
Thành
Giang
Thanh
Giồng
Riềng
Gò Quao
Hòn Đất
Kiên Hải
Kiên
Lương
Phú Quốc
Tân Hiệp
U Minh
Thượng
Vĩnh
Thuận
Cà Mau
Cái Nước
Đầm Dơi
Năm Căn
Ngọc Hiển
Phú Tân
Thới Bình
Trần Văn
Thời
U Minh

Tính không
chắc chắn
về các tác
động biến
đổi khí hậu

Có

Thiếu
thông tin về
các tác
động biến
đổi khí hậu
tiềm tàng

Hiểu biết của
cộng đồng
hạn chế và
thiếu ủng hộ
từ cộng đồng

Thiếu tài
trợ cho
kế hoạch
biến đổi
khí hậu

Thiếu tài
trợ cho đầu
tư các biện
pháp thích
ứng

Có
Có

Có
Có
Có
Có

Có
Có
Có
Có
Có

Có
Có
Có
Có
Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có
Có
Có
Có

Có
Có
Có

Có
Có
Có

Có
Có
Có

Có
Có
Có

Có
Có
Có

Có

Có

Có
Có

Có

Có
Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có
Có

Có
Có
Có

Có
Có
Có
Có

Có
Có
Có
Có

Có

Có
Có

Có

Có

Có

Thiếu điều
phối giữa
các cõ quan
chính quyền

Thực tiễn
trong việc
lên quyết
định dựa
vào các
điều kiện
trong quá
khứ

Có

Có

Có

Có

Có

8.6 Cấp địa phương
Trong lĩnh vực nông nghiệp, các nhân tố quyết định tới trao đổi thông tin và phổ biến các kỹ thuật mới
là những cán bộ khuyến nông địa phương, người có năng lực hạn chế để tham gia vào các buổi hội thảo
và thường đóng vai trò đa ngành trong việc giám sát lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp.
Thành phần quan trọng chủ chốt tại cấp địa phương là chủ tịch xã, hội phụ nữ, hội những người nông
dân địa phương và phong trào thanh niên. Sự thành công trong nông nghiệp tại các làng xã thường thụ
thuộc vào sức mạnh của các nhóm trên.
Sự mở rộng của kết hợp biến đổi khí hậu vào trong quá trình lập kế hoạch của huyện được thể hiện
trong kết quả khảo sát tại bảng 69 và 70. Chưa có quận huyện nào chuẩn bị đảnh giá biến đổi khí hậu
hoặc xác định các lựa chọn thích ứng, ngoại trừ huyện Năm Căn đã ước tính các ảnh hưởng biến đổi
khí hậu. Mặc dù thiếu thông tin đối với các ảnh hưởng biến đổi khí hậu tiềm tàng, ba huyện đã phát
triển một kế hoạch hành động đối với biến đổi khí hậu và 5 tỉnh đã thực hiện các phương pháp lựa chọn
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thích ứng. Trong khi rất ít các huyện yêu cần cần phải có các chính sách về biến đổi khí hậu cụ thể,
Kiên Giang yêu cầu cân nhắc rõ ràng về biến đổi khí hậu trong kế hoạch 5 hay 10 năm của họ.
Trong khi nhiều huyện đã bắt đầu và lên kế hoạch bắt đầu kịch bản nâng cao nhận thức và nâng cao dự
báo, rất ít huyện phát triển kiểm soát hoặc hạn chế phát triển hay cân nhắc tới các kế hoạch rút lui.

8.7 Tóm tắt năng lực thể chế trong những khu vực thích ứng biến
đổi khí hậu
Việc xem xét quan trọng nhất cho quy hoạch vật lý trong tương lai là chính sách khu vực, giống như
quyết định phát triển tỉnh chủ chốt là được khái niệm hóa và phân cấp từ cấp quốc gia.
Tổng quan về số lượng các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về quy hoạch và quản lý trong các lĩnh
vực chính (tài nguyên nông nghiệp và thiên nhiên, công nghiệp, năng lượng, định cư đô thị và giao
thông vận tải), minh họa một trong những vấn đề chính đang hạn chế quản lý hiệu quả của các lĩnh vực
trên, cụ thể là sự chồng chéo đáng kể trách nhiệm giữa các cơ quan chính phủ. Điều này được pha trộn
với sự thiếu thông tin liên lạc giữa các cơ quan và môi trường thể chế, gây ra sự hạn chế trong hợp tác
và chia sẻ thông tin.
Điểu này chỉ ra rằng sự thiếu khả năng trong phát triển chính sách và chiến lược hợp tác. Ngoài ra, hầu
hết các Bộ thiếu năng lực để phát triển chính sách và pháp luật thứ thứ cấp. Các vấn đề quan trọng khác
cản trở tới quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên hiệu quả bao gồm:
• Thực thi và kiểm tra không hiệu quả, và xung đột trong các hoạt động giải quyết.
• Mức độ nhận thức, kĩ năng và công nghệ cho thích ứng biến đổi khí hậu còn thấp.
• Dữ liệu và thông tin vẫn còn bị phân tán, mạng lưới giám sát không hiệu quả và chất lượng dữ
liệu không cao.
Trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, có sự chồng chéo đáng kể giữa các cơ quan
chính phủ và các Bộ, đặc biệt với các Bộ trực tiếp hoạt động như Bộ NN và PTNT, Bộ TN và MT,
thiếu sự phối hợp và hợp tác cả về bề ngang lẫn bề dọc. Và ngân sách cho quản lý và phát triển các
nguồn tài nguyên thiên nhiên vẫn còn hạn chế và không đáp ứng được yêu cầu của các ban ngành.
Trong lĩnh vực công nghiệp, còn thiếu xem xét về các ảnh hưởng biến đổi khí hậu, và cụ thể là các
thảm họa thiên nhiên, cũng như sự ra tăng mực nước biển đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và công
nghiệp được lên kế hoạch. Đối với các lĩnh vực lớn, dường như thiếu sự phối hợp tổng thể cho toàn bộ
lĩnh vực công nghiệp đã được lên kế hoạch và phát triển trên các khu vực khác nhau. Một cách lí tưởng
hóa, sẽ có một chiến lược khu vực cung cấp một khuôn khổ tổng thể trong các tỉnh nhằm xác định diện
tích khu vực công nghiệp phù hợp với tiềm năng đầu tư.
Trong lĩnh vực đô thị, các Sổ tay hướng dẫn quốc gia đã được cung cấp tới các tỉnh và thành phố nhằm
hỗ trợ phát triển các kế hoạch hành động tại đây. Thật không may mắn, các kế hoạch thích ứng cho cả
hai tỉnh đã không được hoàn thành, trong khi các công cụ lên kế hoạch đều có sẵn, ví dụ như kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội không chỉ ra được các lựa chọn thích ứng bên cạnh chương trình phục hồi đê
biển.
Các chuyên gia tư vấn được sử dụng rộng rãi cho việc phát triển các hoạt động lên kế hoạch chiến lược.
Mặc dù tất cả các chính quyền được phỏng vấn đồng ý rằng phải tham vấn rộng khắp trước khi lên kế
hoạch chuẩn bị, tuy nhiên có vẻ như kế hoạch thiếu chắc chắn khi kế hoạch đã được sửa đổi và không
được hoàn chỉnh.
Kết quả khảo sát chỉ ra rằng tại cấp huyện thiếu hiểu biết về các yêu cầu của dự án biến đổi khí hậu cho
tới nay, và thiếu năng lực đề xuất các sự lựa chọn thích ứng không cấu trúc có thể đóng góp cải thiện
kinh tế xã hội.
Chưa có quận huyện nào chuẩn bị cho việc đánh giá biến đổi khí hậu hoặc xác định các sự lựa chọn
thích ứng, ngoại trừ huyện Năm Căn đã ước tính tới các ảnh hưởng biến đổi khí hậu. Mặc dù thiếu
thông tin đối với các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu, ba quận huyện đã phát triển kế hoạch
hành động biến đổi khí hậu và 5 quận huyện đã thực hiện các biện pháp lựa chọn thích ứng.
Tại cấp độ quốc gia, các biện pháp thích ứng chính được đề cập trong NTP là các phương pháp thích
ứng cấu trúc (đê biển, cơ sở hạ tầng được gia cố, các tòa nhà bền vữg hơn) cùng với các biện pháp khác
như tái định cư, hệ thống cảnh báo bão, trồng rừng ngập mặn (Bộ TN và MT năm 2008). Vẫn còn ít
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chú ý đối với tính nhậy cảm của xã hội hoặc các phương pháp thích ứng không cấu trúc như các kế
hoạch huy động cộng đồng, mạng lưới an toàn xã hội, đề án bảo hiểm, đa dạng hóa sinh kế, tăng năng
lực thể chế, hoặc vai trò của hành động địa phương và vốn xã hội trong năng lực thích ứng và phục hồi
các tòa nhà nằm ngoài chương trình chính phủ.
NTP đã nhấn mạnh bình đẳng giới giống như một trong những nguyên tắc hàng đầu. Tuy nhiên, sự
tham gia của phụ nữ trong tham vấn cho sự phát triển của NTP vẫn còn hạn chế. Tầm quan trọng chủ
chốt cấp địa phương là người đứng đầu xã và thôn, hội liên hiệp phụ nữ, hội người nông dân và phong
trào thanh niên. Có một sự thiếu tham gia của các nhóm quan trọng trong quá trình thích ứng với biến
đổi khí hậu.
Có một số dự án (cả trong quá khứ và hiện tại) sẽ hỗ trợ trong việc tăng khả năng ứng biến với các ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Các dự án này được nêu trong phụ lục 7,
liên quan tới việc tăng cường thể chế, chính sách và quy định, thực hành. Nhiều dự án liên quan tới
chương trình năng lượng mục tiêu quốc gia.

8.7.1 Đánh giá năng lực
Các khía cạnh về năng lực được thể hiện thông qua một tổng thể năng lực chức năng xuyên suốt, đóng
vai trò trung lập và phổ biến đối với tất cả các tổ chức, cơ quan và hệ thống. Những nghiên cứu trong
vài năm qua và thực tiễn phát triển đã chỉ ra rằng đầu tư theo hướng ngang vào lĩnh vực năng lực
xuyên suốt mang lại kết quả phát triển lâu dài và sâu rộng. Các khía cạnh của năng lực xuyên suốt là:
1. Năng lực tham gia với các bên liên quan và tạo ra sự đồng thuận về chính sách, tài chính và kế
hoạch;
2. Năng lực xác định rõ nhiệm vụ của một tổ chức mới hoặc xác định được quỹ đạo của một tổ
chức hoặc thậm chí một xã hội;
3. Năng lực phát triển một chiến lược, chuyển hóa nó thành một kế hoạch và chuẩn bị ngân sách;
4. Năng lực để thực hiện một chương trình hay một chính sách;
5. Năng lực giám sát việc thực hiện của nó và đánh giá các kết quả;
Những năng lực chức năng và xuyên suốt này không chỉ đơn thuần là năng lực quản lý, nhưng xoay
quanh và liên kết chặt chẽ với,
6. Năng lực lãnh đạo tốt và hiệu quả;
7. Sự tồn tại của sự bố trí thể chế và các cơ quan chức năng hoạt động hiệu quả, bao gồm một hệ
thống chức năng ưu đãi;
8. Một môi trường thuận lợi để chia sẻ và góp thu kiến thức; cũng như
9. Một hệ thống mang tính kiểm toán độc lập và minh bạch.
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Bảng 65– Đánh giá chất lượng năng lực thể chế theo 9 khía cạnh.
Đánh giá
Nãng lực
Các quyết định phát triển tỉnh quan trọng là mang tính khái niệm và phân
Liên kết chặt chẽ với các
cấp từ cấp quốc gia
bên liên quan, tạo ra được
Chương trình nâng cao nhận thức vẫn được diễn ra, tuy nhiên sự kém hiểu
sự đồng tâm
biết của cộng đồng gây ra một rào cản lớn.
Hội người nông dân và phụ nữ không được đề cập nhiều trong giai đoạn
lên kế hoạch
Lời tuyên bố của Thủ tướng nói chung có đề cao các thành phần có tầm
Xác định được một quỹ đạo
nhìn xa hợp lý
Các chiến lược được phát triển nghèo nàn, và kế hoạch thiếu các bước chắc
Phát triển một chiến lược,
chắn
và chuyển thành một kế
hoạch và ngân sách
Thiếu quá trình và sự kiểm tra trong quá trình thực hiện dự án
Thực hiện chương chình và
chính sách
Được phát triển rất yếu kém
Giám sát và đánh giá kết
quả
Thiếu xu hướng cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò ra quyết định
Lãnh đạo tốt và hiệu quả
Rất nhiều cơ quan không được chức năng tốt
Các cơ quan chức năng tốt
và hiệu quả
Môi trường thể chế kìm hãm chia sẻ kiến thức
Môi trường thuận lợi để
chia sẻ kiến thức
Không có hệ thống giải trình minh bạch
Hệ thống trách nhiệm giải
trình độc lập và minh bạch

Tình trạng thiếu năng lực thể chế được công nhận bởi cấp chính quyền trung ương, và năng lực có thể
được tóm tắt thông qua một tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ năm 1995, mà vẫn được giữ tới tận
ngày hôm nay.
“Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường đã được thành lập từ Trung ương tới địa
phương, tuy nhiên năng lực của họ vẫn còn hạn chế, đặc biệt tại cấp tỉnh, nơi không thể xử lý triệt để
các vấn đề phát triển bền vững của địa phương. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và các tổ
chức nghiên cứu không thật sự trơn tru, và các thông tin không được cập nhật nhanh chóng để đáp ứng
nhu cầu cho việc điều chỉnh các chính sách và kế hoạch trong lĩnh vực môi trường cũng như nhu cầu
của các ngành kinh tế xã hội khác. Tình trạng thiếu hụt luật pháp thứ cấp và các quy định, và các tài
liệu luật cần thiết khác vẫn còn tiếp diễn. Quan trọng hơn nữa, vẫn còn sự thiếu thốn các phương pháp
kinh tế và các công cụ khuyến khích bảo vệ môi trường cũng như đối phó với các hành vi vi phạm môi
trường trong nền kinh tế thị trường. Các kế hoạch và chiến lược hành động bảo vệ môi trường đã
phát triển một cách riêng biệt từ sự phát triển kinh tế-xã hội, và có sự tham gia của các bên liên quan,
các đối tác cũng như cộng đồng, dẫn tới khả năng tồn tại còn hạn chế “ (Thủ tướng 1995).
Năng lực tại cấp quốc gia, cấp tỉnh, và cấp huyện được đánh giá thông qua một phân tích về các thành
phần quy hoạch hiện có và khảo sát dự án. Kết quả chỉ ra rằng năng lực thể chế ở tất cả các cấp chính
quyền còn thiếu kém. Năng lực tại cấp địa phương đã không được đánh giá cụ thể và có thể là một
thành phần quan trọng trong quá trình chọn lựa khu vực cho các dự án thí điểm. Nó được khuyến cáo
rằng một sự đánh giá chính thức về năng lực thích ứng sẽ được tiến hành giống như bước đầu tiên
trong thiết kế một chương trình xây dựng năng lực thích ứng biến đổi khí hậu thể chế.
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9. Các Phát hiện & Đề xuất chính
9.1 Các dự báo Biến đổi khí hậu
Dự báo biến đổi khí hậu trong tương lai của Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm:

9.1.1 Thông số khí hậu
Tăng nhiệt độ không khí theo mùa từ ấm hơn 0,7 °C vào năm 2030 tới 1,4 °C ấm hơn vào năm 2050
cho Cà Mau và từ 0,5 °C đến 0,9 °C ấm hơn đối với Kiên Giang vào năm 2050;
Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ hàng năm sẽ tăng khoảng 1,5 đến 2,0 °C ở Cà Mau và Kiên Giang. Sự gia
tăng của Cà Mau là cao hơn ở Kiên Giang.
Nhiệt độ tối đa tăng ít hơn so với nhiệt độ tối thiểu.Vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ tối đa có thể cao hơn
so với số liệu lưu trữ hiện nay khoảng 2-2,5 °C so với mức tăng của 3,5 đến 4,0 °C đối với nhiệt độ tối
thiểu.
Đến cuối thế kỷ 21, lượng mưa dự kiến sẽ tăng khoảng 3-4% trong cả Kiên Giang và Cà Mau so với
đường cơ sở.
Lượng mưa có xu hướng tăng trong các tháng mùa mưa (lên đến 25% vào cuối thế kỷ này) và giảm
trong các tháng mùa khô (có thể được từ 30 đến 35%). Đến cuối của thế kỷ 21, lượng mưa sẽ tăng cả
Kiên Giang và Cà Mau với mức tăng từ 5-10% so với giai đoạn cơ sở.
Mực nước biển dâng trung bình là 15 cm vào năm 2030 và 28-32 cm vào năm 2050
Đến cuối thế kỷ 21, mực nước biển từ Cà Mau đến Kiên Giang sẽ tăng lên đến 72 cm (kịch bản thấp),
82 cm (kịch bản trung bình) và 105 cm (kịch bản cao) so với 1980-1999;
Độ ẩm tương đối giảm trong các tháng mùa khô, tăng trong những tháng mưa. Tuy nhiên, độ ẩm tương
đối hàng năm có xu hướng giảm nhẹ trên cả 2 tỉnh.
Tộ ẩm tương đối giảm trong các tháng mùa khô, tăng trong những tháng mưa. Tuy nhiên, độ ẩm tươnh
ẩm tương đối giảm trong các tháng mùa khô, tăng trong những tháng mưa. Tuy nhiên, độ ẩm tương đối
hàng năm có xu hướng giảm nhẹ trên

9.1.2 Nước biển dâng & Ngập lụt
Mực nước biển dâng cao là thách thức đáng kể cho đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là khu vực
trũng ở Kiên Giang và Cà Mau. Kiên Giang và Cà Mau có độ cao từ 0 - 2 m trên mực nước biển. Bất
kỳ sự thay đổi trong mực nước biển trung bình, kết hợp với những ảnh hưởng của bão kết hợp với bão
hoặc lốc xoáy lớn có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là đối với Ngọc Hiền, Kiên Hải và đảo
Phú Quốc.

9.2 Tính dễ bị tổn thương bởi Biến đổi Khí hậu
Hiện nay Khu vực Nghiên cứu có mức phơi lộ cao và độ nhạy từ thấp đến trung bình với các tác động
tiềm tàng của biến đổi khí hậu, tuy nhiên mức độ phơi lộ, mức độ nhạy cảm, nguy cơ dễ bị tổn thương
và rủi ro kết hợp với những thay đổi này sẽ thay đổi trong tương lai, với một số lĩnh vực được đánh giá
là có mức độ dễ bị tổn thương cao vào năm 2050 như minh họa dưới đây.
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9.2.1 Nước biển dâng &nước dâng do bão
Mực nước biển dâng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt, nước dâng do bão, xói mòn và các rủi
ro vùng ven biển khác có khả năng đe dọa cơ sở hạ tầng, các khu định cư và cơ sở vật chất ở cả hai tỉnh
và Kiên Hải và đảo Phú Quốc. Khu vực bờ biển phía đông Ngọc Hiển đặc biệt dễ bị ngập úng do cơn
bão và nước dâng do bão và điều này rất có thể sẽ đe dọa sự phát triển dài hạn và khả năng tồn tại của
các cộng đồng trên địa bàn huyện đó. Ngoài ra, thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương và Cà Mau
trên bờ biển phía tây cũng đe dọa về ngập lụt từ cơn bão tăng nhưng với một mức độ ít hơn.

9.2.2 Thiệt hại ngày càng tăng của khu vực duyên hải
Tăng mực nước biển và giảm tốc độ vận chuyển trầm tích và các kiểu hình bồi lắng nhìn chung, sẽ dẫn
đến sự suy giảm trên quy mô rộng trong điều kiện ven biển, bao gồm tỷ lệ bồi lắng thấp hơn ở bờ biển
phía đông và tăng xói mòn bờ biển ở phía Tây. Rừng ngập mặn ven biển đang bị đe dọa xóa sổ trên
diện rộng sẽ có xu hướng gặp phải sự xói mòn ngày càng tăng và kết lắng trầm tíchgiảm. Thêm vào đó,
chúng ta có thể sẽ thấy các bãi biển ở Phú Quốc và các hòn đảo ở vị trí thấp khác trong quần đảo Kiên
Hải đang có xu hướng giảm đi.
Điều này có thể trở thành một vấn đề lớn nếu biến đổi khí hậu tạo ra các thay đổi “bất ngờ” trong các
chế độ lưu thông trên đại dương, dòng chảy cục bộ, hướng gió và động lực sóng.

9.2.3 Rủi ro đối với dân số và dân cư
Hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau có tổng dân số khoảng 2,94 triệu người, với mật độ dân số vào hàng
cao nhất trong cả nước. Trong vùng nghiên cứu còn có mối quan hệ chặt chẽ giữa dân tộc thiểu số và
đói nghèo.
Khái niệm đói nghèo là quan trọng về phương diện khả năng chống chịu và năng lực thích ứng, mức độ
đói nghèo tương đối thấp trong khu vực chỉ ra rằng đây không phải là nhân tố chính dẫn đến tổn
thương.
Nguy cơ lớn nhất từ biến đổi khí hậu gây nguy cơ tiềm tàng đến nền kinh tế khu vực là: nước biển
dâng, lũ lụt ngập lụt, xâm nhập mặn, xói lở bờ biển và nước dâng do bão.
Áp lực chính gây tổn thương về kinh tế-xã hội trong khu vực là vấn đề nhân khẩu, tăng trưởng dân số
đã gây áp lực lên việc sử dụng đất và nước, hạn chế về không gian (đất sử dụng) và phát triển công
nghiệp chậm và không có kế hoạch.
Tính dễ bị tổn thương lớn nhất về kinh tế xã hội liên quan đến các tác động kết hợp của lũ lụt, ngập lụt
và xâm nhập mặn lên đất canh tác nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản – dẫn đến gây tác động lên
sinh kế và GDP do mất/giảm sản lượng của ngành công nghiệp chính – chế biến sản phẩm nông sản,
thủy hải sản.

9.2.3.1 Phân tích tính dễ bị tổn thương
Phân tích tính dễ bị tổn thương dự báo rằng cho đến năm 2030 ba huyện là thành phố Rạch Giá, Châu
Thành và thành phố Cà Mau sẽ có tính dễ bị tổn thương cao hơn trong lĩnh vực dân số. Đến năm 2050
nhiều huyện trở nên dễ tổn thương do; nhiều người di cư đến các trung tâm đô thị lớn; các vùng của
các huyện bị tác động bởi nguy cơ từ biến đổi khí hậu tăng lên, và các biện pháp kiểm soát hiện tại sẽ
không hiệu quả. Các huyện có tính dễ bị tổn thương cao nhất trên lĩnh vực dân số trong năm 2050 được
dự báo sẽ là; thành phố Cà Mau và huyện Trần Văn Thời thuộc Cà Mau và thành phố Rạch Giá và
Châu Thành của Kiên Giang. Châu Thành và Trần Văn Thời nằm ở ven trung tâm đô thị lớn sẽ thu hút
đối tượng nhập cư có thu nhập thấp hơn, không chi trả được nhà cửa ở các đô thị lớn. Hai huyện này có
số người nghèo và hộ gia đình dân tộc thiểu số đông và có ít điều kiện tiếp xúc với y tế và giáo dục
hơn.
Trong lĩnh vực dân số, phân tích tổn thương dự báo đến năm 2030 hai huyện ở Cà Mau là Đầm Dơi và
Ngọc Hiển và năm huyện trên mười lăm huyện của Kiên Giang; Giồng Riềng, An Minh, Hòn Đất và
Châu Thành sẽ có tính dễ bị tổn thương cao hơn. Đến năm 2050, nhiều huyện sẽ trở nên dễ tổn thương
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do gia tăng dân số gia tăng; các vùng của các huyện bị tác động bởi nguy cơ từ biến đổi khí hậu tăng
lên và các biện pháp kiếm soát hiện nay không còn có tác dụng. Các huyện có tính dễ bị tổn thương cao
nhất về lĩnh vực đói nghèo dự kiến cho năm 2050 sẽ là; Đầm Dơi và Ngọc Hiển ở Cà Mau và Châu
Thành ở Kiên Giang. Các huyện có tính dễ bị tổn thương cao nhất sẽ là các huyện; có nhiều hộ nghèo
và nhiều hộ dân tộc thiểu số; có thu nhập thấp và diện tích đất nông nghiệp còn lại hạn chế, và thường
bị hạn chế tiếp xúc với dịch vụ y tế và giáo dục.
Tất cả các chỉ số đói nghèo đều quan trọng và ở Kiên Giang và Cà Mau nhân tố chính dẫn đến tính dễ
bị tổn thương về đói nghèo được chứng minh là ở quyền sử dụng/tiếp cận tài nguyên đất đai. Khi mà
việc sử dụng/tiếp cận với đất trồng trọt, sản xuất là quan trọng để xóa nghèo vùng nông thôn thì các tác
động của biến đổi khí hậu lên đất canh tác sẽ gây nhiều cản trở hơn nữa cho nỗ lực xóa nghèo vùng
nông thôn. Tại hầu hết các huyện, đất đai hạn chế đang là vấn đề lớn hoặc sẽ là vấn đề trong tương lai
gần. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, áp lực về đất đai, không gian sống sẽ tăng lên rất nhanh trong
tương lai, và chính áp lực này sẽ gây ra áp lực song song lên sinh kế hộ gia đình và nền kinh tế khu vực
nói chung.
Năng lực thích ứng của Chính quyền địa phương ở cả hai tỉnh liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu là
khá thấp mặc dù có cả một quá trình lịch sử dài về kế hoạch đáp ứng quản lý thiên tai, kế hoạch phát
triển kinh tế và kinh tế xã hội vùng bao gồm cả việc tham khảo các biện pháp thích ứng với biến đổi
khí hậu trong ngắn hạn. Đó đó, các biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu là cần thiết để
tăng cường khả năng chống chịu về mặt vật lý và kinh tế của khu vực, đặc biệt là để bảo vệ người
nghèo và các hộ gia đình nông thôn.

9.2.4 Rủi ro đối với nông nghiệp và sinh kế
Ngành công nghiệp cơ bản có đóng góp lớn cho nền kinh tế của cả hai tỉnh và bất kỳ gia tăng các tác
động tiêu cực trên các hệ thống nông nghiệp từ lũ lụt, xâm nhập mặn, ngập lụt và xói mòn ven biển và
bồi lắng sẽ không chỉ tác động đến đời sống của người dân địa phương, mà còn tác động tới các nền
kinh tế khu vực và quốc gia.
Hoạt động nông nghiệp đặc biệt dễ bị tác động của biến đổi khí hậu và vì đa phần người dân trong khu
vực làm nông nghiệp , dẫn đến nơi đây dễ bị tổn thương hơn trong lĩnh vự kinh tế - xã hội so với mức
trung bình của quốc gia. Cả hệ thống canh tác nông nghiệp chiếm ưu thế và nuôi trồng thủy sản trong
khu vực nghiên cứu dễ bị tác hại của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hệ thống lúa. Các mối đe dọa cụ thể
Nhiệt độ tăng có thể dẫn đến giảm năng suất lúa do áp lực nhiệt và giảm khả năng ra hoa. Tuy vậy các
mô hình mùa vụ kết hợp độ dinh dưỡng của CO2 đã dự báo năng suất lúa có thể tăng nếu được tưới tiêu
đầy đủ. Năng suất mía đường và ngô cũng được dự đoán là sẽ tăng lên. Các loại quả và rau củ sẽ giảm
năng suất do tác động và việc ra hoa/kết quả hoặc thay đổi trong tỉ lệ sinh trưởng. Đối với thủy sản, tỉ
lệ chết của tôm có thể tăng lên do nhiệt độ nước cao hơn, tăng cấp độ bệnh tật và tăng tỉ lệ chết của con
giống.
Lượng mưa trong mùa mưa cao hơn và đặc biệt là các cơn mưa cực đoan xuất hiện nhiều hơn có thể
làm giảm năng suất lúa do tác hại từ ngập lụt hoặc lũ lụt cục bộ phá hủy cơ sở hạ tầng trồng trọt. Thủy
sản có thể sẽ sụt giảm do nhiễm mặv dẫn đến giảm tỉ lệ sinh trưởng và gia tăng bệnh tật hoặc lũ lụt tại
chỗ có thể gây thiệt hại cơ sở hạ tầng nuôi trồng như đầm, ao. Ngành ngư nghiệp sẽ giảm năng suất do
các cửa sông và vùng ven bờ bị xâm nhập mặn dẫn đến thay đổi lớn trong hệ sinh thái của cá từ đó sản
lượng đánh bắt giảm xuống. Lượng mưa mùa khô thấp hơn có thể dẫn tới xâm nhập mặn các kênh rạch
làm giảm tỉ lệ sinh trưởng của thủy sinh và giảm năng suất lúa. Năng lực tưới tiêu thủy lợi giảm sẽ
không chỉ ảnh hưởng đến cây lúa mà còn ảnh hưởng đến các mùa vụ khác.
Một tác động tiềm tàng khác của khí hậu đặc biệt lên hệ thống nuôi tôm kết hợp trồng lúa là làm giảm
thời gian mùa vụ do trì hoãn cấy lúa (do cần đợi mưa để rửa mặn) và làm giảm năng suất do tác động
của xâm nhập mặn vào cuối mùa. Các thay đổi bất thường về mùa vụ có thể làm giảm chất lượng nước
gây hại cho tôm và gia tăng bệnh tật.
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9.2.4.1 Phân tích tính dễ bị tổn thương
Phân tích tổn thương dự báo đến năm 2030 hai huyệnlà Hòn Đất và Trần Văn Thời sẽ có tổn thương so
sánh cao hơn trong lĩnh vực này. Đến năm 2050, do các vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu tăng
lên(chủ yếu là ngập lụt) và các biện pháp kiểm soát hiện giờ không còn tác dụng nhiều huyện sẽ trở
nên dễ tổn thương hơn. Huyện dễ bị tổn thương nhất ở Cà Mau là U Minh, Đầm Dơi và Trần Văn
Thời.
Tám huyện của tỉnh Kiên Giang được phân loại tổn thương ở mức cao (>18) vào năm 2050: Hòn Đất;
Châu Thành; Kiên Lương; Giồng Riềng; Gò Quao; An Biên; An Minh và Rạch Giá. Tất cả các huyện
này trừ Rạch Giá đều phụ thuộc vào hệ thống trang trại sử dụng nước và có phơi lộ cao với lũ lụt và
ngập lụt cao. Các huyện ven biển là Hòn Đất; Châu Thành; Kiên Lương; An Biên; An Minh và Rạch
Giá đều tăng phơi lộ với xâm nhập mặn và nước dâng do bão.
Tính dễ bị tổn thương của ngành công nghiệp thứ cấp và các lĩnh vực dịnh vụ đối với biến đổi khí hậu
thường là ít hơn nhiều so với lĩnh vực công nghiệp chủ chốt. Biến đổi khí hậu tác động vào các hệ
thống tự nhiên sẽ gây tác động lớn lên người nghèo sống chủ yếu dựa vào tài nguyên thiên nhiên, và
đóng một vai trò qua trọng trong việc giải quyết thách thức về văn hóa xã hội và môi trường trong khu
vực đồng bằng như đói nghèo, sinh kế và phúc lợi.
Áp lực lên quỹ đất và tương tự là nhu cầu dùng nước sẽ tăng lên hơn và hơn nữa để phát triển nông
nghiệp đặc biệt là trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Cùng khi đó, sự mở rộng nhanh chóng của các khu
công nghiệp và đô thị sẽ làm tăng thêm áp lực lên quỹ đất sẵn có.

9.2.5 Rủi ro đối với khu dân cư đô thị và giao thông
Các kiểu khu dân cư ở Cà Mau và Kiên Giang là khá độc đáo ở đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm
hai trung tâm của Rạch Giá và Cà Mau và 41 thị xã, thị trấn, trung tâm huyện khác, liên kết với nhau
bởi hệ thống đường thủy, đường bộ chằng chịt.
Tác nhân tổn thương chính liên quan đến các khu dân cư trong khu vực là tăng trưởng dân số và đô thị
hóa, áp lực lên đất dùng và nguồn nước, hạn chế về quỹ đất (đất hiện có) và di dân. Hầu hết các khu
dân đô thị, công trình và hạ tầng nằm trên đồng bằng ngập nước ở Cà Mau và Kiên Giang là dọc theo
bờ biển hoặc dọc bờ kênh/rạch vốn đã bị phơi lộ với lũ lụt và ngập lụt. Tình trạng này sẽ trở nên
nghiêm trọng hơn trong tương lai do hậu quả của nước biển dâng gây ra những thách thức to lớn
trong công cuộc phát triển cách bền vững vùng. Tổn thương lớn nhất của các dân cư đô thị là tác động
của lũ lụt và ngập lụt – và nó lại tiếp tục gây tác động đến các hộ gia đình và cơ sở vật chất, dịch vụ đô
thị, đặc biệt là nước sạch và vệ sinh.
Giao thông đường thủy đặc biệt quan trọng ở cả hai tỉnh bởi khối lượng hàng hóa cần vận chuyển
không cân xứng của cả hai tỉnh. Tuy nhiên, mạng lưới đường giao thông ở hai tỉnh đã được đầu tư đáng
kể trong 10 năm qua tại Cà Mau và Kiên Giang, nó nằm trong hệ thống kết hợp đường quốc gia, đường
tỉnh và huyện nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải của các khu trung tâm dân cư.. Khu vực này
cũng có 3 sân bay nội địa và đường biên giới chính qua Campuchia gần Hà Tiên.
Điều dễ gây tổn thương nhất trong lĩnh vực giao thông là các tác động kết hợp của lũ lụt sông và ngập
lụt vùng ven biển liên quan với mực nước biển dâng.

9.2.5.1 Các mối đe dọa cụ thể
Ngập lụt đe dọa các khu dân cư ở vùng thấp trũng. Đường xá đặc biệt là đường cấp huyện và cấp xã ở
vùng thấp luôn phải chịu lực công phá trên bề mặt do lũ tràn và xói lở, cầu cống dễ bị phơi lộ với lũ,
xói lở gây ảnh hưởng đến cấu trúc. Hệ thống giao thông đường thủy tuy vẫn còn hữu dụng, nhưng
hướng đi có thể bị phá hủy do các bờ kênh, kết cấu và đặc biệt là các nút giao đã bị tàn phá.
Cơ sở hạ tầng đô thị và giao thông rất dễ bị tổn thương trước mực nước cao do các hiện tượng mưa lớn
bất thường, triều dâng do nước biển dâng và lũ lụt sông. Với mức nước cao, hệ thống thoát nước gồm
cống và đường ống không thể thoát được nước. Đây cũng là một vấn đề của hệ thống thoát nước bởi vì
kết hợp thoát nước thải từ bể tự hoại sẽ không thể được khi nước dâng cao. 8 huyện ở Cà Mau và 11
huyện ở Kiên Giang phải dựa vào nước mưa để bù lại nguồn nước đã sử dụng. Nước lũ và nước xâm
nhập mặn làm hạn chế khả năng lấy nước trên bề mặt và có thể gây ô nhiễm các giếng nước ngầm
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không nắp. Trong thành phố Cà Mau, việc mở rộng khai thác nguồn nước mặt từ phía đông đang được
cân nhắc xem xét do chất lượng và lưu lượng nước ngầm sụt giảm. Kiên Giang đang gặp vấn đề về tìm
kiếm sử dụng nguồn nước bề mặt để có thể giảm tối đa cũng như kiểm soát các vấn đề liên quan đến
xâm nhập mặn.
Các hiện tượng mưa lớn bất thường hoặc lũ sông sẽ làm tăng nước cuốn theo rác chảy tràn từ các bãi
chôn lấp rác.
Nhiệt độ cao sẽ tác động lên những người dễ bị tổn thương đặc biệt là ở khu vực đô thị với hiệu ứng
đảo nhiệt. Nhiệt độ cũng ảnh huởng đến bề mặt và các khớp nối của đường và cầu.
Xâm nhập mặt sẽ có các tác động ở mức hạn chế nhưng sẽ gia tăng ăn mòn các cơ sở hạ tầng giao
thông như cầu, phà các công trình hướng dẫn, các kết cấu điều khiển.
Nước dâng do bão trong các điều kiện gió mùa cũng đe dọa gây hại cho nhà cửa và hạ tầng giao thông
tại các trung tâm đô thị ven biển của Hà Tiên, Rạch Giá, và Sông Đốc (Trần Văn Thời) và Cái Đôi
Vàm (Phú Tân).
Bão sẽ gây tác hại mạnh và trên diện rộng nhất với rủi ro cho nhiều người và nhiều công trình. Tất cả
các làng chài nhỏ dọc theo bờ biển đều dễ tổn thương do nước dâng do bão.

9.2.5.2 Phân tích tính dễ bị tổn thương
Phân tích tính dễ bị tổn thương dự báo rằng cho đến năm 2030 hai huyện là thành phố Rạch Giá, Hà
Tiên sẽ chịu tổn thương cao hơn trong lĩnh vực này. Đến năm 2050 nhiều huyện trở nên dễ bị tổn
thương do; các vùng của các huyện bị tác động, bởinguy cơ từ biến đổi khí hậu tăng lên (chủ yếu là
ngập lụt vành, và xâm nhập mặn); số lượng người dân sinh sống ở đô thị gia tăng; phơi lộ của tài
nguyên nước trên bề mặt với mực nước biển dâng cũng tăng lên; sự phức hợp và quy mô của cơ sở hạ
tầng giao thông tăng cao; các biện pháp kiểm soát hiện tại sẽ còn không hiệu quả nữa. Những vùng dễ
bị tổn thương nhất ở khu vực Cà Mau, chính là các vùng bị ngập lụt, được dự báo là cũng sẽ gây ảnh
hưởng đến khu vực trung tâm và phá hủy phần lớn hệ thống đường sá. Các huyện bị tổn thương nặng
nhất là các huyện mà dự báo ngập lụt sẽ tác động vào trung tâm đô thị và phần lớn diện tích đường xá.
Các huyện có tính dễ bị tổn thương cao (và % số đường bị ngập lụt cao) là; U Minh (51%), Cái Nước
(85%) và Trần Văn Thời (85%).
Đến năm 2050, bốn huyện của Kiên Giang được dự báo sẽ xếp vào hạng có tính dễ bị tổn thương cao
(>18) trong lĩnh vực khu dân cư và giao thông. Các huyện chịu tổn thương nhiều là các huyện được dự
báo sẽ bị ngập lụt và/hoặc nước dâng do bão tác động lên ít nhất một trung tâm đô thị và phần lớn hệ
thống đường . Các huyện bị tổn thương nặng (và % số đường bị ngập lụt cao) là; Rạch Giá (65%),
Châu Thành (85%), Kiên Lương (87%) và Hà Tiên (63%).
Trên tổng thể, độ hồi phục kinh tế xã hội và năng lực thích ứng tại các khu đô thị được xem là tương
đối cao chủ yếu do mức thu nhập cao, giàu có hơn và các dịch vụ hỗ trợ cơ sở hạ tầng tốt hơn so với
người dân ở nông thôn.
Giao thông đường thủy thường ít bị tác động bởi biến đổi khí hậu và có thể xem là giải pháp trong mọi
điều kiện thời tiết. Do đó cần phải đảm bảo toàn bộ mạng lưới giao thông thủy được duy trì và bảo trì
để phục vụ giao thông và cho các mục đích tưới tiêu. Các nút giao thông giữa đường thủy và đường bộ
được bảo vệ tốt cần phải được xây dựng tại các vị trí chiến lược và Chính quyền cần hỗ trợ xây đường
đi lại trong mọi điều kiện thời tiết, các cầu tàu, bến phà có tuổi thọ cao. Điều này sẽ hỗ trợ việc đi lại
của người dân trong tương lai.
Các tác động gia tăng trong tương lai do nước biển dâng, lũ lụt và nước dâng do bão sẽ đưa đến nhiều
thách thức to lớn đến xây dựng phát triển bền vững khu vực trong tương lai. Tuy nhiên, các mốc cao
độ, mốc đường mới sẽ giảm thiểu sử dụng đất nền thấp xây dựng nhà cửa và cần một thời gian dài nữa
để khắc phục các vấn đề này. Xu hướng công nghiệp hóa sẽ tăng nhu cầu sử dụng đất và nước phục vụ
hệ thống giao thông nhằm đảm bảo hệ thống giao thông hoạt động hiệu quả để phục vụ chế biến và
quảng bá các loại sản phẩm.
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9.2.6 Rủi ro đối với Công nghiệp & Năng lượng
Các hoạt động công nghiệp chính trong vùng liên quan đến chế biến đồ ăn từ sản phẩm nông nghiệp
(chủ yếu là đồ biển, làm đá và chế biến gạo). Các nhà máy này thường có công suất nhỏ, lao động
chuyên sâu và giá trị thấp (về phương diện vốn đầu tư). Ngành công nghiệp có vốn lớn rất hạn chế ở
hai tỉnh, tuy vậy có một số nhà máy xi măng quan trọng và các xưởng đóng tàu nằm trong vùng, đặc
biệt là vùng Hà Tiên.
Khoảng 95% hộ gia đình của Cà Mau và Kiên Giang được kết nối với lưới điện quốc gia của Việt Nam
với một hệ thống phân phối điện hiện đại. Trong khi có một số nhà máy phát điện ở Phú Quốc và các
hải đảo xa bờ đã kết nối với mạng dây điện cao thế 110 kV và 500 kV. Tuy nhiên ở Cà Mau có các
trạm sử dụng khí tự nhiên được cung cấp từ một khu vực xa bờ qua một đường ống dài 325 km. Ngoài
ra có một nhà máy sản xuất phân ure lớn đang được thi công trong khu phức hợp khí-điện-đạm Cà
Mau. Có một số kế hoạch mở rộng tổ hợp này và kế hoạch lắp đặt nhà máy điện ở Hà Tiên.
Các khả năng dễ bị tổn thương quan trọng nhất cho ngành điện liên quan đến các ảnh hưởng kết hợp
của lũ lụt, ngập lụt và xâm nhập mặn trong các hệ thống phát điện và truyền tải điện. Các nhà máy phát
điện ở Cà Mau đặc biệt dễ bị tác động kết hợp với mực nước biển dâng, tất cả đều nằm trên hoặc liền
kề với hệ thống đường thủy ven biển.

9.2.6.1 Các mối đe dọa cụ thể
Nhiệt độ tăng sẽ không gây tác động lớn lên lĩnh vực này.
Công nghiệp và hạ tầng năng lượng thường dễ tổn thương do mức nước dâng cao khi; các hiện tượng
mưa cực đoan; triều dâng cao do mực nước biển dâng và do lụt sông Khi nước dâng cao, các trạm điện
phải cắt điện dẫn đến gây tác động nghiêm trọng đến các ngành công nghiệp khác. Rất nhiều nhà máy
công nghiệp được xây dựng dọc theo hệ thống giao thông thủy hoặc nằm ở khu vực đất thấp có phơi lộ
với ngập lụt cao như các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất xi măng và nhà máy gạch.
Tác động của xâm nhập mặn là nhỏ nhưng sẽ tăng dần lên do muối ăn mòn các công trình hạ tầng và
các cột điện.
Bão sẽ gây tác hại mạnh và trên diện rộng nhất và cường độ thiệt hại mạnh, nhiều công trình hạ tầng sẽ
hứng chịu rủi ro cao. Các cột chính của đường dây điện 110 kV và 22/ 12,7 kV và 220V thuộc mạng
lưới phân phối điện địa phương sẽ dễ bị tổn thương do bão. Các máy phát điện chạy dầu ở các đảo xa
bờ cũng chịu nguy cơ tương tự. Bão gây thiệt hại cho trạm điện và các đường dây điện sẽ gây tác hại
đối với các ngành công nghiệp khác, cụ thể là Tổ hợp khí điện đạm Cà Mau và nhà máy xi măng Kiên
Lương và các nhà máy đóng gạch. Tác động này cũng sẽ gây thiệt hại cho các dạng công nghiệp khác
như làm đá lạnh và do đó chi phí sản xuất tăng lên là không thể tránh khỏi.

9.2.6.2 Phân tích tính dễ bị tổn thương
Phân tích tính dễ bị tổn thương dự báo rằng cho đến năm 2030 chỉ có Rạch Giá là sẽ có tổn thương so
sánh cao hơn trong lĩnh vực này. Đến năm 2050 nhiều huyện trở nên dễ tổn thương do; các vùng của
các huyện bị tác động bởi nguy cơ từ biến đổi khí hậu tăng lên (chủ yếu là ngập lụt vành, và xâm nhập
mặn); số lượng người dân sống dựa vào nền công nghiệp tăng lên; tính phức tạp và quy mô của việc
sản xuất và cung ứng điện tăng lên; các biện pháp kiểm soát hiện tại sẽ không hiệu quả. Các huyện bị
tổn thương nặng nhất là các huyện mà số lượng hộ gia đình sống dựa vào công nghiệp cao và phơi lộ
với nước biển dâng, lũ lụt, ngập lụt và các hiện tượng cực đoan cao.
Các huyện tổn thương cao sẽ là các huyện mà dự báo lũ lụt sẽ tác động và các trung tâm công nghiệp
và phần lớn các đường dây điện. Toàn bộ Cà Mau sẽ chịu tác động của xâm nhập mặn và các huyện
chịu tác động mạnh (và % đường dây điện trung thế bị ngập lụt) là; thành phố Cà Mau (67%), Trần
Văn Thời (85%), Phú Tân (66%), Thới Bình(33%), Ngọc Hiển (35%) và Đầm Dơi (45%).
Đến năm 2050, bốn huyện của Kiên Giang được dự báo sẽ xếp vào hạng có tính dễ bị tổn thương cao
(>18) trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng. Các huyện chịu tổn thương nhiều là các huyện được
dự báo sẽ bị ngập lụt và/hoặc nước dâng do bão tác động lên ít nhất một trung tâm công nghiệp và phần
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lớn đường dây điện. Các huyện bị tổn thương nặng (và % đường dây điện trung thế bị ngập lụt) là; Tân
Hiệp (99%), An Minh (Không có đường dây điện trung thế nhưng nền công nghiệp bị tác động bởi cả
ba nguy cơ), An Biên (84%), Kiên Lương (98%), Giồng Riềng (94%), Châu Thành (91%), Hòn Đất
(100%) và thành phố Rạch Giá (94%).
Trên tổng thể khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của cả ngành công nghiệp vốn đầu tư ít và
nhiều trong vùng đều được cho là ở mức vừa đến cao. Khả năng chống chịu và năng lực thích ứng
thường liên quan trực tiếp đến thu nhập, lợi nhuận và khả năng đầu tư các biện pháp bảo vệ. Lợi nhuận
cao của một vài doanh nghiệp cộng với vốn đầu tư không yêu cầu nhiều và chu trình sản phẩm ngắn
nên họ không chỉ có thời gian để thích ứng mà còn có nguồn vốn phong phú. Thêm vào nữa, việc xây
dựng nhà máy và khu công nghiệp mới có thể chấp nhận được với mức chi phí tương đối thấp.
Tuy nhiên chi phí do các sản phẩm hư hỏng mất mát do lũ lụt và ngập lụt trong một năm bất kì có khả
năng sẽ rất cao. Đặc biệt là từ khi kinh tế của hai tỉnh dựa chủ yếu vào các hoạt động nông nghiệp và
do đó có thể là tác động trực tiếp (như lúa gạo, tôm nuôi) hoặc gián tiếp, do các lý do bên trên hoặc
phía dưới như cung ứng thức ăn, trang thiết bị, công nghiệp chế biến và bao gói. Do vậy rủi ro từ các
tác động thứ cấp cũng khá cao. Ví dụ như Cà Mau là tỉnh tập trung của công nghiệp chế biến các sản
phẩm nông nghiệp, chiếm tới khoảng 70% sản lượng thủy sản và xuất khẩu của Việt Nam. Các kế
hoạch thích ứng trong tương lai cần phải tập trung tạo điều kiện để phát triển thủy sản ở cả hai tỉnh, và
cả các ngành công nghiệp chế biến, vận chuyển để phụ thuộc ít hơn vào các sản phẩm nông nghiệp.
Tuy nhiên đây là cơ hội tốt để chống biến đổi khí hậu cho các nhà máy và doanh nghiệp hiện tại, để
xây dựng khả năng chống chịu và tăng cường năng lực thích ứng.
Trên tổng thể khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của cả nhà máy phát điện và hệ thống truyền
tải điện trong vùng được đánh giá ở mức thấp đến vừa. Tổ hợp khí điện đạm Cà Mau không thực sự
chịu rủi ro do nước biển dâng trong 20 năm còn lại trong thời gian vận hành của nó. Tương tự hệ thống
phân phối điện trung thế (22/12,7 kV) và hạ thế (380/220 V) còn tương đối mới và có tuổi đời thiết kế
trên phương diện kinh tế là 12 / 15 năm (nước mặn / nước ngọt), và hệ thống cao thế (110 kV) có 30
năm tuổi đời do vậy sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề đến năm 2030 và có thể được thay thế bởi một hệ
thống có chống chịu khí hậu tốt hơn vào năm 2050.

9.2.7 Tính không chắc chắn và các hiện tượng không mong muốn
Các hiện tượng chưa rõ ràng trong khoa học cơ bản dự báo biến đổi khí hậu và đánh giá của chúng ta
về rủi ro biến đổi khí hậu. Có thể là đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ phải đối mặt với một số thay
đổi không lường trước trong các hệ thống khí hậu vật lý (ví dụ như thay đổi lớn trong luồng lưu thông
trên đại dương) hoặc các tác động sinh thái mà có thể không được dự đoán. Trong khi nghiên cứu sâu
hơn sẽ cải thiện sự hiểu biết khả năng dự án tác động xã hội và hệ sinh thái và cung cấp cho cộng đồng
bằng sông Cửu Long với thông tin hữu ích bổ sung về các tùy chọn để thích ứng, nó không nên làm
tăng các hoạt động trên mặt đất so với hiện tại. Chúng tôi không thể nhấn mạnh đủ mạnh sự cần thiết
phải bắt đầu ngay bây giờ và cho rằng phần lớn các tùy chọn thích ứng thành công phù hợp với thực
tiễn phát triển tốt nhất, chúng ta không nên chờ đợi cho đến khi có đầy đủ thông tin trước khi hành
động.

9.3 Các thách thức trong tương lai
•

•

Báo cáo này cung cấp thông tin cơ bản về tác động của biến đổi khí hậu, tính dễ bị tổn thương
và rủi ro trong tỉnh Kiên Giang và Cà Mau và được dự định để sử dụng báo cáo này như là
điểm khởi đầu cho việc phát triển một loạt các dự án phù hợp thực hiện trong giai đoạn B của
dự án. Tuy nhiên có một loạt các vấn đề khác đã vượt quá phạm vi của nghiên cứu đó có yêu
cầu xem xét thêm, bao gồm:
Làm thế nào có thể kết quả của nghiên cứu tương lai của điều kiện tự nhiên hiện nay (và đặc
biệt là các mô hình khí tượng và khí hậu), được phổ biến hiệu quả hơn để thông tin có thể cung
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•

cấp cho những người khác dễ dàng hơn? Đây là một điểm cực kỳ quan trọng đối với Chính phủ
Việt Nam để giải quyết.
Với một loạt các nghiên cứu biến đổi khí hậu được thực hiện bởi nhiều tổ chức khác nhau tại
Việt Nam và đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, làm thế nào dự án thích ứng trong tương
lai có thể được phối hợp để công việc không bị nhân đôi?

•

Di cư từ nông thôn đến các trung tâm tỉnh, các thành phố lớn và câu hỏi về tác động của biến
đổi khí hậu này là một vấn đề rất nhạy cảm, mà chỉ có Chính phủ Việt Nam có thể giải quyết.

•

Làm thế nào tổ chức, mạng lưới hiện có và có thể được sử dụng tốt hơn để cải thiện hợp tác về
các hoạt động thích ứng và nâng cao khả năng phục hồi.

9.4 Phương án thích ứng
Theo khuôn khổ mục đích của nghiên cứu này, chúng tôi đã cố gắng xác định một loạt các phương án
thích ứng của ngành cho các lĩnh vực mục tiêu của chúng tôi: nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng và
giao thông vận tải cùng với các phương án “phi công trình” thích ứng để giải quyết tính dễ bị tổn
thương của các vấn đề xã hội và tự nhiên, ví dụ như tăng năng lực thể chế hoặc vai trò của hành động
địa phương và vốn xã hội trong việc xây dựng khả năng phục hồi trong các khu định cư của con người,
các hệ thống sinh kế và tự nhiên.
Các hội thảo Lập kế hoạch Thích ứng
Các cuộc hội thảo lập kế hoạch thích ứng có sự tham gia được tiến hành ở cả hai tỉnh để xác định và
phân loại các lựa chọn thích ứng đối với các tỉnh khác nhau và huyện. Người tham gia hội thảo bao
gồm các thành viên từ các huyện dễ bị tổn thương và các quan chức cấp tỉnh. Kết quả của các kịch bản
khí hậu của VRA đã được diễn ra để cho đại diện huyện và các quan chức có một cơ hội để đánh giá
phạm vi của các nguy cơ hiểm, ảnh hưởng, khả năng dễ bị tổn thương và rủi ro, cũng như xác định các
lựa chọn thích ứng khác nhau và biện pháp có sẵn để giải quyết các vấn đề ở cấp địa phương.
Trong các buổi hội thảo lập kế hoạch thích ứng ở tỉnh rất nhiều lĩnh vực có thể áp dụng các biện pháp
thích ứng và có thể tậm trung cải thiện phục hồi bền vững theo lĩnh vực đã được đề xuất. Trong quá
trình hội thảo, những người tham dự được tổ chức chia thành các nhóm dựa theo lĩnh vực công việc.
Các nhóm làm việc này đã được giao nhiệm vụ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu với các huyện
và khu vực của họ dựa trên các phát hiện từ đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương – sau đó được yêu
cầu xác định vùng mà các biện pháp thích ứng có thể sẽ cần áp dụng trong khung thời gian kế hoạch
cho 2030 và 2050.
Kết quả của đánh giá tính dễ bị tổn thương cùng với kết quả của các hội thảo khu vực được sử dụng để
phát triển danh sách các khu vực chủ điểm để có thể cân nhắc các lựa chọn thích ứng cần tập trung
nhất. Với mỗi khu vực chủ điểm cũng xác định các địa điểm ưu tiên. Bảng 66 tổng hợp các lĩnh vực
cần tăng cường năng lực thích ứng và các địa điểm ưu tiên để khuyến nghị xem xét trong Phần B của
dự án này.
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Bảng 66 - Tóm tắt các phương án khắc phục đề nghị đối với từng lĩnh vực.
Lĩnh vực ưu
Chủ đề thích ứng khuyến nghị
tiên

Địa điểm ưu tiên

Tăng cường sinh kế nông thôn ở Kiên Giang và Cà Mau (bao gồm đánh cá, kết hợp tưới
tiêu nông nghiệp và các hệ thống nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực chuyển tiếp).

Cấp tỉnh nhưng tập trung vào: U Minh; Đầm Dơi; Trần Văn
Thời (Cà Mau) và Hòn Đất; Rạch Giá; Châu Thành; Kiên
Lương; Giồng Riềng; Gò Quao; An Biên; và An Minh
(Kiên Giang).

Nông nghiệp &
Thủy sản

Các lựa chọn thích ứng biến đổi khí hậu cho tăng cường sinh kế Nông nghiệp và Thủy sản
và giảm nghèo để tăng cường khả năng phục hồi cho cộng đồng nhằm giảm nhẹ tính dễ bị
tổn thương ở Kiên Giang và Cà Mau

Cà Mau: U Minh; Đầm Dơi; Trần Văn Thời, và Ngọc Hiển.
Kiên Giang: Hòn Đất; Rạch Giá; Châu Thành; Kiên Lương;
Giồng Riềng; Gò Quao; An Biên; và An Minh

Quản lý tài
nguyên nước

Tăng cường Lập kế hoạch, Bảo vệ và Quản lý Tổng hợp nguồn Tài nguyên Nước cho bán
đảo Cà Mau (bao gồm phân đới sử dụng đất nông nghiệp và cải thiện các chương trình
nông nghiệp và thủy sản).

Vùng

Tăng cường Lập kế hoạch, Bảo vệ và Quản lý Tổng hợp vùng bờ biển cho tỉnh Kiên Giang
và Cà Mau (bao gồm cả kè biển và phục hồi rừng ngập mặn).

Bờ biển phía Đông và phía Tây đảo xa bờ Phú Quốc và
Tiên Hải

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái biển và ven biển và các loài cá tự
nhiên’

Vùng

Phát triển và thực hiện Chương trình Quan trắc Bồi lắng và Xói lở bờ biển

Vùng

Tăng cường thể chế và năng lực quản lý nhân lực của Kiên Giang và Cà Mau để lập kế
hoạch và thực thi Thích ứng biến đổi khí hậu (để phát triển các chương trình và kế hoạch
thích ứng ở cấp tỉnh và cấp huyện với sự hỗ trợ của NTP).

Tỉnh

Đánh giá các lựa chọn thích ứng Biến đổi khí hậu để bảo vệ các Khu dân cư đô thị ở Kiên
Giang và Cà Mau (bao gồm phát triển kiểm soát lũ và công trình thoát nước để bảo vệ các
tài sản hạ tầng quan trọng, các công trình và con người).

Cái Nước, Trần Văn Thời, Cà Mau.
Châu Thành, Kiên Lương, Hà Tiên và Rạch Giá

Xem xét mạng lưới và cơ sở hạ tầng giao thông (đường bộ và đường thủy) ở Kiên Giang
và Cà Mau (bổ sung cho kế hoạch của đồng bằng sông Cửu Long).

Vùng

Lồng ghép chuẩn bị thích ứng biến đổi khí hậu vào các Khu công nghiệp và kiểm soát phát
triển (bao gồm cả chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức cho công nghiệp).

Cấp tỉnh – nhưng tập trung vào Đầm Dơi, Trần Văn Thời,
Cà Mau,
Châu Thành, Hòn Đất và Rạch Giá

Tăng cường tính sẵn sàng và khả năng đáp ứng cho các hiện tượng cực đoan ở các huyện
Ngọc Hiển, Phú Quốc và Tiên Hải (bao gồm lập bản đồ nguy cơ vùng ven biển cho các
nhóm đảo Phú Quốc và Kiên Hải và phát triển kiểm soát, tái định cư và ổn định chỗ ở cho
Ngọc Hiển).

Ngọc Hiển, Phú Quốc và Tiên Hải

Sinh kế & Đói
nghèo

Quản lý vùng
bờ biển

Lập kế hoạch
đô thị và vùng

Lập kế hoạch
giao thông
Công nghiệp &
Năng lượng
Quản lý tình
huống khẩn cấp
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Phụ lục

11.

Phụ lục 1. Các chỉ số tổn thương đề xuất theo khuyến nghị của
các chuyên gia quốc tế.
Chỉ số

Mô tả

Các chỉ số kinh tế
Mật độ dân số

Mật độ dân số chi phối số lượng người thực sự bị ảnh hưởng bởi biến đổi
khí hậu nhưng mật độ cao hơn thường bao hàm rằng tài nguyên có thể
góp lại để giảm thiểu bất cứ sự cố bất lợi nào.

Dân cư đô thị

Trên tổng thể dân cư đô thị dường như dễ phục hồi sau các sự cố từ bên
ngoài hơn là những người sống ở vùng nông thôn do người dân nông thôn
thường sống dựa vào nông nghiệp nhiều hơn. Đô thị hóa cũng bao hàm
nguồn tài nguyên đầu tư vào các lựa chọn thích ứng có thể được góp lại
và được sử dụng hiệu quả hơn do người tập trung đông hơn ở khu vực đô
thị.

Dân số ở độ tuổi lao
động (% tổng số)

Đưa ra ý tưởng về lực lượng lao động sẽ có động lực và năng động như
thế nào

Chăm sóc y tế (Số Biến đổi khí hậu tăng khả năng lây lan các bệnh truyền nhiễm và sự sẵn có của
dân / Bác sỹ)
các dịch vụ chăm sóc y tế nhiều hơn và tốt hơn sẽ giảm nhẹ tính dễ bị tổn
thương của dân số.
Giáo dục. (Số người /
giáo viên)
Hoạt động
nghiệp

Đưa ra ý tưởng về mức độ giáo dục. Giáo dục cao sẽ tăng khả năng đối
mặt hoặc thích ứng

nông Các hoạt động nông nghiệp nhạy với tác động của biến đổi khí hậu và tính dễ
bị tổn thương. Phần trăm số người làm trong lĩnh vực nông nghiệp càng cao
thì tính dễ bị tổn thương kinh tế xã hội càng cao.

Đói nghèo

GDP

Đói nghèo là hàm chức năng của GDP và đồng đều sự phân bổ GDP. Tỉ lệ
đói nghèo càng cao thì con người càng ít có khả năng đầu tư cho các biện
pháp thích ứng.
GDP theo đầu người càng cao thì khả năng đầu tư các lựa chọn thích ứng cũng
cao và dẫn đến tính dễ bị tổn thương kinh tế xã hội thấp

Nông nghiệp và sinh kế
Số hộ gia đình nông Hộ gia đình nông thôn thường sống dựa vào tài nguyên thiên nhiên và thường
thôn
có thu nhập thấp hơn. Các hai chỉ số đều làm tăng phơi lộ với các tác động
Số lượng nguồn sinh
kế

Các nguồn thu nhập càng đa dạng thì càng làm tăng khả năng đối phó với
tác động hoặc thích ứng với các chiến lược mới.

Số nguồn sinh kế thu Các ngành công nghiệp có nguồn lực tốt thường có khả năng đối phó hoặc
hút >10,000 hoặc sản thích ứng với tác động biến đổi khí hậu tốt hơn. Nền công nghiệp đa dạng có
sinh ra >250 tỉ đồng
thể làm tăng khả năng thu nhập vẫn được tạo ra dù có những tác động
GDP hàng năm trung GDP trung bình theo số hộ càng cao thì khả năng đầu tư cho các lựa chọn đáp
bình theo hộ gia đình ứng tăng và do vậy giảm tính dễ bị tổn thương của các tác động riêng lẻ
Diện tích trồng lúa
trên đầu người (ha)

Diện tích lớn sẽ tăng thu nhập và tăng cơ hội rằng mùa màng sẽ không bị
ảnh hưởng

Diện tích nuôi trồng Diện tích lớn sẽ tăng thu nhập và do đó giảm tính dễ bị tổn thương, tăng khả
thủy sản trên đầu
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Chỉ số

Mô tả

người (ha)

năng đối phó và có thể áp dụng nhiều biện pháp và đa dạng bền vững hơn.

Các chỉ số đô thị và giao thông
Mật độ dân
(Người/km2)

số

Dân số đô thị (Số.)

Cung cấp ý tưởng liệu huyện đó dân số có phân tán hay không Mật độ
thấp có thể đi kèm với dịch vụ hạn chế và sống ở vùng sâu xa. Tuy nhiên
mật độ trung bình của huyện không nói được rằng địa điểm đó mật độ cao
hay thấp.
Chỉ ra số người sẽ bị tác động trong các khu vực đô thị.

Hộ gia đình đô thị
(Số.)
Diện tích đô thị (ha)

Chỉ ra số hộ sẽ bị tác động trong các khu vực đô thị.

Tỉ lệ tăng trưởng dân
số trung bình hàng
năm (%)

Đưa ra ý tưởng về dân số của huyện (kể cả di cư) và tiềm lực kinh tế

Khu dân cư đô thị bị
lụt (Số.)

Đưa ra ý tưởng về quy mô hiện tại của vấn đề

Số hộ bị ảnh hưởng
bởi lũ lụt/ xâm nhập
mặn

Đưa ra ý tưởng về quy mô hiện tại của vấn đề

Số hộ nghèo
lượng/ %)

Chỉ ra diện tích khu vực có khả năng bị phơi lộ với các tác động

(Số Cho thấy tính dễ bị tổn thương do thiếu thu nhập để đối phó với các vấn đề khí
hậu (xây nhà cao hơn, chuyển nhà). Các số liệu được cung cấp về các khu vực
có số hộ nghèo cao.

Cung cấp nước

Mức độ đường ống nước nhiều cho thấy có công ty cung cấp nước và chất
lượng về mặt vệ sinh sẽ tốt hơn so với các cá nhân tự tìm dùng. Đủ nước
sạch cho phép cá nhân có thể đối phó với các tác động

Xử lý rác thải

Tiếp cận với các biện pháp xử lý rác thải tốt sẽ giảm tính dễ bị tổn thương và
cải thiện khả năng chống lại tác động

Đường (Km)

Có thể sử dụng liên quan đến tính dễ bị tổn thương của từng người trong các
hiện tượng thiên tai (như bão) Cũng có thể dùng để đánh giá tính dễ bị tổn
thương vật lý của các con đường trong huyện.

Chiều dài đường thủy
có thể đi được (Km)

Bao trùm phương thức vận tải chính cho rất nhiều người/hàng hóa. Cũng
tương tự là vị trí của nhiều ngành công nghiệp nhỏ và các nhà nông thôn

Các chỉ số công nghiệp và năng lượng
Con số này cao sẽ làm giảm khả năng ứng phó với các tác động
Nguồn lao động thất
nghiệp
Nguồn lao động theo Đưa ra các chỉ số về hoạt động đô thị/nông thôn. Nếu tính dễ bị tổn thương
các hoạt động (Số / liên quan đến nhiều địa điểm nông thôn thì sẽ đưa ra các chỉ số.
%)
Số hộ sống dựa vào
Công nghiệp (Số.)

Chỉ ra độ phụ thuộc vào công nghiệp. Nếu đầu vào thu nhập hộ gia đình
thấp có nghĩa là không có nguồn thu thay thế khi nông nghiệp bị ảnh
hưởng

GDP bình quân hộ
gia đình đến từ công
nghiệp

Chỉ số về sự đóng góp của công nghiệp với nền kinh tế địa phương. Đóng
góp nhiều chỉ ra rằng hướng đến một nền kinh tế có cấu trúc dễ phục hồi
hơn

Số hộ kết nối vào lưới
điện quốc gia (Số.)

Chỉ ra khả năng phục hồi sau tác động. Như bơm nước, khởi động lại
công nghiệp...

Chiều dài đường dây

Chỉ ra tổng số công trình năng lược có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tác động
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Chỉ số
điện trung/hạ
(Km)

Mô tả
thế

Số nhà máy điện/
trạm điện cao thếs

Chỉ ra tổng số công trình năng lược có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tác động

Thu nhập ngoài đồng
ruộng (%)
Số nhà máy

Nguồn thu nhập đa dạng hơn làm tăng khả năng đối phó với các tác động
hoặc thích ứng với chiến lược mới.

Số lượng các ngành
công nghiệp khác
nhau

Sự đa dạng các ngành công nghiệp làm tăng khả năng thu nhập vẫn được
tạo ra dù bị tác động.

Chỉ ra số lượng hạ tầng công nghiệp có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các tác
động
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Phụ lục 2. Tổng hợp Đáng giá tính dễ bị tổn thương khí hậu – Tài sản công nghiệp
Công nghiệp
Các nhân tố

Phơi lộ với nguy cơ
Phân bổ

Nhạy cảm với

Tại sao

Nhạy
cảm thế
nào

Hiện tại

Năng lực thích ứng

2030

205
0

Tài sản sẽ thích
ứng như thế nào

Năng lực thích ứng

Tôm, cá và chế
biến cá

1-3 điểm chính
trong 1 tỉnh

Lũ lụt, Bão

Các nhà máy xây dọc đường
thủy và ở vùng thấp. Các đầm
tôm và thuyền cá bị hư hại do
bão

Nhỏ

Không – điều
chỉnh với khí
hậu hiện nay

10% 25%

2550%

Nâng nền, xây chắn
bao quanh, di dời

Cao vì giá trị tài sản và
thu nhập thấp

Sản xuất xi măng
và làm gạch

5 xi măng & 1
gạch ở Kiên
Lương

Lũ lụt, Bão

2 nhà máy xi măng lớn xây gần
biển. Tất cả đều ở vị trí thấp

Nhỏ

Không

10% 25%

Tất
cả

Tôn nền, xây chắn
bao quanh

Cao

Làm đá lạnh

Hầu hết các
huyện

Lũ lụt, Bão

Lũ lụt tại điểm làm đá, cắt điện
do bão

Nhỏ

Tất cả

Tất cả

Tất
cả

Đối mặt, nâng nền,
chuyển

Cao

Du lịch

Chủ yếu Rạch
Giá & Phú
Quốc

Mức nước cao

Lũ lụt sông hoặc biển

Trung
bình

Không

0% –
10%

1025%

Đối mặt, nâng nền,
chuyển

Trung bình

Công nghiệp &
đồ thủ công

Tất cả các trung
tâm đô thị và
một số huyện

Mức nước cao

Kinh doanh ngừng trệ khi nước
cao

Nhỏ

50%

75%

75%

Đối mặt, nâng nền,
chuyển

Trung bình

Chế biến đường
mía

Mỗi tỉnh một
nhà máy

Mức nước cao

Rủi ro khí hậu a/hưởng đến sản
lượng đường. Rủi ro lớn hơn
do năng suất mía thấp

Nhỏ

Tất cả

Tất cả

Tất
cả

Đối mặt, nâng nền,
chuyển

Thấp
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Phụ lục 3. Tổng hợp Đáng giá tính dễ bị tổn thương khí hậu – Tài sản năng lượng
Hệ thống năng lượng

Các nhân tố

Tổ hợp khí điện đạm Cà
Mau

Phơi lộ với nguy cơ

Phân bổ

Một

Nhậy cảm với

i.

Bão, xâm
nhập mặn
tăng, Lũ lụt

Tại sao

Trạm cắt điện khi lũ lụt. Bão gây thiệt
hại tài san các trạm và đường dây.
Tăng ăn mòn do muối

Nhậy
cảm thế
nào
Nhỏ

Hiện tại

Tất cả

2030

Tất cả

2050

Gas chỉ cung
ứng đến năm
2030.

Tài sản sẽ thích ứng như
thế nào

Năng lực
thích
ứng

Tăng lượng dầu dự trữ. Nâng
cấp trạm/đường dây

Cao

Sử dụng vật liệuu tốt hơn

Đến năm 2050,
vượt qua thời
gian hoạt động
của hệ thống.
Các đường dây 220kv và
500 KV và các trạm chính –
trạm trung chuyển điện lưới
quốc gia

Mỗi tỉnh có một

ii.

Bão, xâm
nhập mặn
tăng, Lũ lụt

Bão phá trạm điện và đường dây.
Trạm cắt điện khi Lũ lụt.
ăn mòn do muối.

Nhỏ

Tất cả

Tất cả

iii.

Tất cả

Móng cột đổ bê tông cao
hơn, nâng trạm và ngăn xung
quanh khu vực máy bơm

Cao

Đường dây cao thế 110kv

Trạm 110/22kV
ở hầu hết các
huyện

iv.

Bão, xâm
nhập mặn
tăng, Lũ lụt

Bão phá trạm điện và đường dây.
Trạm cắt điện khi Lũ lụt.
ăn mòn do muối.

Trung
bình

Tất cả

Tất cả

v.

Tất cả

Móng cột đổ bê tông cao
hơn, nâng trạm và ngăn xung
quanh khu vực máy bơm

Cao

Đường dây trung thế 22/12.7
kV và các cột

Tất cả các
huyện

Bão, xâm nhập
mặn tăng, Lũ lụt

Bão tàn phá đường dây. Muối và ngập
lụt giảm thời gian vận hành của cột
điện

Cao

Tất cả

Vượt quá
thời gian
vận hành
hệ thống

Vượt quá thời
gian hoạt động
của hệ thống

Móng sỏi cột chắc hơn. Sử
dụng bê tông chống muối

Cao

400/220V 3 pha hạ thế phân
bổ đến từng hộ

Tất cả các
huyện

vi.

Bão phá trạm điện và đường dây.
Trạm cắt điện khi Lũ lụt.
ăn mòn do muối.

Rất cao

Tất cả

Vượt quá
thời gian
vận hành
hệ thống

vii.

Vượt quá
thời gian
hoạt động
của hệ
thống

Móng sỏi cột chắc hơn. Sử
dụng bê tông chống muối

Cao

Các máy phát chạy dầu ở các
đảo và máy dự phòng ở nhà
máy

Nhiều huyện

viii. Bão, Lũ lụt

Bão phá hủy hệ thống phân phối điện
của đảo. Phá hủy lưới nên phải chạy
máy phát – chi phí cao

Trung
bình

Tất cả

Vượt quá
thời gian
vận hành
hệ thống

ix.

Vượt quá
thời gian
hoạt động
của hệ
thống

Thêm dầu dự trữ. Củng cố hệ
thống phân phối. Chặt cây
cối, cành gần công trình

Cao

Đường cáp ngầm 110 kV
AC đi Phú Quốc

Từ Hà Tiên ở
Kiên Giang

x.

Bão phá hủy đường cáp 110kV kết nối

Trung
bình

25%

25%

25%

Tăng cường điểm kết nối bờ
đường dây 110kV

Cao

Nhà máy tạo điện từ thải
nhiệt xi măng

Hà Tiên #2 và
nhà máy
Holcim

Lũ lụt

Nghỉ buôn bán

Nhỏ

Tất cả

Tất cả

Vượt quá thời
gian khai thác
của mỏ đá vôi

Nâng nhà máy và ngăn xung
quanh khu vực máy bơm

Cao

Tạo điện từ bã mía

Mổi tỉnh một
nhà máy

Bão, Lũ lụt

Mất mùa mía

Nhỏ

Tất cả

Tất cả

Tất cả

Chuyển khu trồng mía lên
vùng cao hơn. Chuyển nhà
máy

Cao

Bão, xâm
nhập mặn
tăng, Lũ lụt

Bão
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Hệ thống năng lượng
Các nhân tố

Phân bổ

Nhậy cảm với

Tại sao

Phơi lộ với nguy cơ
Nhậy
cảm thế
nào

Hiện tại

2030

2050

Tài sản sẽ thích ứng như
thế nào

Năng lực
thích
ứng

Dầu, xăng, khí hóa lỏng...

Các điểm bán
tại các huyện

Bão

Phá hủy hệ thống mua bản, các đại lý,
cở sở thiết bị/cầu cảng

Nhỏ

Tất cả

Tất cả

Tất cả

Gia cố cầu cảng và công
trình. Nâng nền nhà kho

Cao

Chất đốt rắn – than, trấu, rác
thải, vỏ bao xi măng, gỗ,
than củi

Tất cả các
huyện

Bão, Mức nước
cao

Thiệt hại các điểm phân phối và cầu
cảng. Lũ lụt kho chứa trấu

Nhỏ

Tất cả

Tất cả

Tất cả

Gia cố cầu cảng và công
trình. Nâng nền nhà kho

Cao

Trấu tạo điện

Có tiềm năng
phát triển ở mỗi
tỉnh

Lũ lụt, Hạn hán,
xâm nhập mặn

Hạn hán mất mùa, xâm nhập mặn nên
không trồng lúa được

Nhỏ

Tất cả

Tất cả

Tất cả

Nâng nền hoặc nhập trấu

Cao

Điện năng lượng mặt trời
trên đảo

Tại các
đảo/vùng sâu
vùng xa

Bão

Phá hủy các tấm pin do cây rơi, rác
rưởi

Nhỏ

Tất cả

Tất cả

Tất cả

Chặt cây cối, cành gần công
trình. Gia cố mái nhà

Cao

Biogas

Những khu
chăn nuôi tập
trung

Bão, Lũ lụt

Lũ lụt ngập khu biogas

Nhỏ

Tất cả

Tất cả

Tất cả

Nâng nền

Trung
bình
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Phụ lục 4. Phân tích hiện tượng mưa lớn bất thường dựa trên
dữ liệu hàng ngày GCM
Kết quả GCM vẫn là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất cho dự báo kịch bản biến đổi khí hậu trong
tương lai. Do ngày càng có nhiều các dữ liệu GCM chi tiết được công bố rộng rãi, bao gồm chuỗi thời
gian theo ngày, hiện nay có thể theo đuổi các phương pháp tiên tiến hơn để phân tích hiện tượng mưa
lớn bất thường hàng ngày, có thể dựa trên các kết quả thời gian nhỏ hơn. Kết quả mô phỏng lượng mưa
ở quy mô vùng hoặc quy mô địa phương của GCMs là khá nghèo nàn khi so sánh với các số liệu quan
trắc ghi lại được. Việc sử dụng trực tiếp GCM lượng mưa theo chuỗi thời gian có những hạn chế
nghiêm trọng khi phân tích hiện tượng mưa lớn bất thường. Chi tiết hóa động lực giúp cải thiện độ
chính xác ở quy mô nhỏ nhưng chỉ trong những phạm vi giới hạn. Bước thụt lùi chủ yếu của phương
pháp này là nhu cầu sử dụng tài nguyên máy tính cao và kết quả chỉ là một hoặc hai mô phỏng. Điều
này gây ra nhiều khó khăn khi phân tích không ổn định của các kịch bản phát thải khác nhau và GCMs
khác nhau. Kỹ thuật chi tiết hóa thống kê giúp sử dụng tài nguyên máy tính hiệu quả hơn và do đó là
giải pháp hiệu quả kinh tế hơn có thể dẫn đến tăng độ chính xác của các kết quả GCM. Các kết quả có
thể sử dụng không chỉ cho việc tạo ra lượng mưa theo chuỗi thời gian và còn dùng để phân tích các khả
năng thay đổi của các hiện tượng mưa lớn bất thường theo các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau.
Cho đến nay, các nhà nghiên cứu khoa học vẫn chưa đưa ra được một phương pháp phù hợp ở một
phạm vi không gian tốt có thể sẵn sàng để vận hành mô phỏng lượng mưa hàng ngày, đặc biệt cho phân
tích cực đoan.
Trong hàng loạt các biến khí hậu, mưa lớn bất thường thu hút được nhiều chú ý nghiên cứu do khả
năng xảy ra thảm họa với xã hội loài người và các hệ thống tự nhiên. Các hiện tượng mưa lớn bất
thường được dự báo là sẽ tăng lên cùng với biến đổi khí hậu, thậm chí ở những khu vực có tổng lượng
mưa được dự báo là giảm đi (Meehl et al., 2007), từ khi sự ấm lên của khí hậu toàn cầu sẽ tăng cường
đáng kể các chu trình thủy văn ở cả quy mô toàn cầu và địa phương. Để đánh giá đầy đủ tác
động biến đổi khí hậu đối với sự kiện mưa lớn bất thường, đặc điểm của mô
nó với sự
nóng
lên toàn cầu cần
phải
được đánh
phỏng mưa GCM và mối quan hệ của
giá (Perkins et al, 2007;. Alexandra và Arblaster, 2008). Việc đánh giá các xu hướng quan sát và mô
hình đã cho thấy rằng sự tự tin trong GCM cực đoan có thể có mưa ít hơn nhiều hơn so với nhiệt độ (ví
dụ như Kharin et al, 2007;. Kiktev et al, 2007). Nói chung, độ lớn của thay đổi trong cực đoan có thể
có mưa mô phỏng bằng GCMS đã được tìm thấy để có một mối quan hệ tuyến tính với sức mạnh
của phát thải khí nhà kính hoặc theo tỷ lệ với xu hướng nóng lên toàn cầu (Alexander và Arblaster,
2009, Tebaldi et al., 2006), là sự liên kết với lý thuyết phản ứng tuyến tính của mô hình nhân rộng.
Mặt khác, hiện trạng hiểu biết khoa học và những hạn chế của GCMS trong việc mô phỏng các hệ
thống khí hậu phức tạp, một tập hợp lớn của mô phỏng GCM là thích hợp hơn trong dự báo biến đổi
khí hậu hơn bằng cách sử dụng kết quả đầu ra mô phỏng GCM cá nhân, đặc biệt là nếu dự báo như vậy
sẽ được sử dụng cho đánh giá tác động, bởi vì chỉ cụm công lớn của mô phỏng GCM, lấy mẫu phạm vi
rộng nhất có thể của mô hình không chắc chắn, có thể cung cấp một đặc điểm kỹ thuật đáng tin cậy
của sự truyền của các thay đổi có thể trong khu vực (Murphy et al, 2004; Sorteberg và Kvamstø, 2006;
Murphy et al, 2007; Räisänen, 2007).
Mô phỏng mưa lớn bất thường sử dụng mô hình GCMs được dự kiến sẽ không đưa ra được chính xác
số lượng quan sát tuyệt đối hoặc tốc độ thay đổi. Độ phân giải tương đối thô của GCMs ngăn chặn các
mô phỏng các hiện tượng biểu hiện cường độ của họ chủ yếu ở quy mô Khái quát (ví dụ khu vực) (Dai,
2006; Tebaldi et al, 2006.). Cường độ mưa cực đoan GCM-mô phỏng hệ thống thấp hơn nhiều so với
các dữ liệu quan sát (Dai, năm 2006, Kharin et al, 2007.).
Thay vào đó, chúng tôi trình bày các phương pháp sau đây để phân tích các tác động biến đổi khí hậu
đối với hiện tượng mưa lớn bất thường sử dụng kết quả đầu ra của mô hình GCM hàng ngày với độ
phân giải không gian gốc (Li và Ye, 2011). Các bước của phương pháp này được liệt kê dưới đây:
1. Xây dưng Giá trị cực đại chung (GEV) phân bố cho một giai đoạn GCM cơ sở (1981-2000 hoặc
1980-1999) cho số liệu hàng ngày và tính toán giá trị cường độ mưa lớn bất thường cho 11 chu kỳ
quay vòng được lựa chọn (chu kỳ 5 ,10, 20,30,50,100,150,200,300 năm);
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2. Xây dựng phân bổ GEV cho các GCM dựa trên dữ liệu hàng ngày trong tương lai. Có 2 giai đoạn
20 năm 2046-2055 và 2081-2100 cho 3 kịch bản SRES A2, A1B và B1 sẵn có từ dữ liệu IPCC
AR4.
3. Tính toán các giá trị cường độ mưa lớn bất thường cho 11 chu kỳ quay vòng như là chu kỳ nền;
4. Tính toán tỉ lệ phần trăm khác nhau của giá trị cường độ mưa lớn bất thường cho mỗi khoảng trong
tương lai;
5. Tính toán giá trị nhiệt độ trung bình toàn cầu hàng năm thay đổi giữa các chu kì tương lai và cơ sở
của GCM bên trên;
6. Điều hòa thay đổi mưa lớn bất thường bằng phương pháp cận tuyến ô nhỏ nhất sử dụng phương
trình sau:
m

∑ ∆T
'
ij

∆V =

y

⋅ ∆V yij

y =1
m

∑ ( ∆T )

2

y

y =1

'

Trong đó ∆Vij là giá trị thay đổi điều hòa cho các ô lưới (i) và chu kỳ lặp lại (j); ∆Vyij là phần trăm
thay đổi cho ∆ T y cho thay đổi trung bình nhiệt độ toàn cầu trong chu kỳ tương lai y; m =6, số chu kỳ
mẫu sử dụng trong tương lai.
Sử dụng diễn giải cận biên, một kiểu mẫu mưa lớn bất thường mịn hơn đã đạt được ở độ phân giải
không gian theo yêu cầu.
Bằng cách áp dụng các mô hình thay đổi được tạo ra từ dữ liệu GCM hàng ngày, nó có thể để thực
hiện một phân tích sự kiện mưa cực đoan cho khu vực bất kỳ.
7. Xây dựng GeV phân phối dữ liệu từ lịch sử theo dạng lưới hàng ngày của vùng Waikato và tính
toán các giá trị lượng mưa cực cho chu kỳ quay vòng được lựa chọn (10, 20, 50, 100, và 200 năm);
8. Trích xuất các giá trị mô hình thay đổi từ mô hình thay đổi toàn cầu được tạo ra ở bước 6 ở trên;
9. Có được sự thay đổi nhiệt độ trung bình trung bình toàn cầu cho các lát nghiên cứu thời gian đã
chọn (2020, 2050, và 2100) và kịch bản phát thải khí nhà kính (A1FI, A1B và B1) trong độ nhạy
khí hậu giữa bằng cách sử dụng các phần mềm SimCLIM.
10. Tính giá trị mưa lớn bất thường bằng cách thao tác các mô hình thay đổi với nhiệt độ trung bình
toàn cầu bằng cách sử dụng các phương trình sau đây:
11.

P1 = P0 ⋅ (1+ ∆P /100× ∆GMT1)

Trong đó, P1 và P0 là mưa lớn bất thường tương lai và cơ sở; ∆P là phần trăm thay đổi được tạo ra từ
dữ liệu GCM; và ∆GMT (vô hướng) là sự thay đổi của sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu trong
một lát thời gian trong tương lai.
Tóm lại, phương pháp này là một phần mở rộng của phương pháp nhân rộng mô hình để phân tích sự
kiện cực đoan. Nghiên cứu sử dụng phương pháp cho New Zealand và phân tích mưa lớn bất thường
Úc đã tạo ra kết quả cải thiện phù hợp với kết quả nghiên cứu khoa học khác (Li và Ye, 2011).
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Danh sách các Mô hình lưu hành chung được sử dụng cho phân tích này.
Số
tt
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12

Nhóm gốc, Quốc gia
Trung tâm NC Khí hậu Bjerknes, Na Uy
Trung tâm khí hậu Canada, Canada
Meteo-France, Pháp
Tổ chức nghiên cứu khoa học và công
nghiệp liên bang, Úc
PTN Động lực Dòng chảy Địa vật lý,
USA
PTN Động lực Dòng chảy Địa vật lý,
USA
Viện nghiên cứu Pierre Simon Laplace,
Pháp
Trung tâm nghiên cứu khí hậu, Nhật Bản
Viện nghiên cứu khí tượng của ĐH
Bonn, Viện nghiên cứu khí tượng của
KMA, Đức/Hàn Quốc
Viện nghiên cứu Max Planck về khí
tượng DKRZ, Đức
Viện nghiên cứu khí tượng, Nhật Bản
Trung tâm nghiên cứu Khí quyển Quốc
gia, Mỹ

Mô hình
BCCR
CCCMA T47
CNRM
CSIRO-MK3.5

Tên
SimCLIM
BCCRBCM2
CCCMA-31
CNRM-CM3
CSIRO-35

Khoảng cách lưới
ngang (km)
~175
~250
~175
~175

GFDL 2.0

GFDLCM20

~200

GFDL 2.1

GFDLCM21

~200

IPSL

IPSL-CM40

~275

MIROC-M
MIUB-ECHO-G

MIROCMED
ECHO---G

~250
~400

MPI-ECHAM5

MPIECH-5

~175

MRI
NCAR-CCSM

MRI-232A
CCSM—30

~250
~125
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Phụ lục 5. Chi tiết các cuộc họp với cán bộ tỉnh
Nông nghiệp và môi trường

Cà Mau
Sở NN&PTNT
Ông Trần Quốc Nam (PGĐ Sở)
Phòng Quản lý Nước, Khí hậu xa bờ
Ông Nguyễn Hữu Cam: (Trưởng phòng Tài nguyên nước)
Ông Đặng Quốc Nam (Chuyên gia)
Phòng Thủy lợi
Ông Nguyễn Thanh Tùng (Phó trưởng phòng Thủy lợi )
Trung tâm Nước sạch và vệ sinh nông thôn
Ông Lý Minh Khôi (Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh nông thôn)
02 cán bộ của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh nông thôn
Phòng Thủy sản
Ông Nguyễn Văn Trung (Phó Giám đốc phòng Thủy sản)
Ông Quốc và Ông Tân thuộc phòng Thủy sản.
Phòng Khuyến nông khuyến Ngư
Ông Trần Văn Thực (Trưởng phòng Khuyến nông và Khuyến lâm)
02 cán bộ của Phòng Khuyến nông và Khuyến lâm
Phòng Nông nghiệp
Ông Trần Thanh Hoàng (Phó ban Nông nghiệp)
Ông Quách Minh Quốc (Trưởng ban Vật nuôi)
Phòng Lâm nghiệp
Ông Đắc (Trưởng phòng Lâm nghiệp)
Ông Thuận (Phó trưởng phòng Kế hoạch)
Ông Hiệp (Phó trưởng phòng Kỹ thuật)
Ông Lộc (Trưởng phòng Kế hoạch)
Phòng Khuyến nông
Ông Nguyễn Trần Thức (Phó trưởng phòng khuyến nông)

Kiên Giang
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ông Tỉnh (Giám đốc Sở NN&PTNT)
Ông Tân (Trưởng phòng Xây dựng)
Phòng Quản lý Thủy lợi
Ông Trung (Thủy lợi)
Phòng Lâm nghiệp
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Thanh (Bộ phận Lâm nghiệp)
Phòng Khuyến nông
Ông Hùng (PGĐ Trung tâm Khuyến nông)
Cán bộ Kế hoạch và Tài chính
Cán bộ Nông nghiệp và Dự báo Thời tiết
Cán bộ bộ phận Vật nuôi – Hỗ trợ Kỹ thuật và Lập Kế hoạch
Sở Tài nguyên Môi trường
Bà Võ Thị Vân (PGĐ Sở TNMT, Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường Kiên Giang)
Ông Tài (Tài nguyên nước, khí tượng và biến đổi khí hậu)
Ông Trần Hoàng Thanh (PGĐ, KG Chi cục Bản vệ Môi trường)
Trung tâm Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường
Cường (Giám đốc Trung tâm Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường)
Ông Hùng (Trưởng bộ phận Thông tin)
Ông Nghĩa (Đảo và nguồn lợi thủy sản)

Định cư Đô thị và giao thông vận tải
Ngày

Vị trí

Đơn vị

Cán bộ

10/3/11

Hà Nội

Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây
dựng

Bà Trần Thị Lan Anh & Bà Lê Hồng Thúy, Cục
Phát triển Đô thị

14/3/11

Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau

Các thành viên UBND tỉnh

15/3/11
18/3/11
16/3/11

Cà Mau

Sở Giao thông Vận tải

Ông Trần Văn Duyên

Cà Mau

Sở Xây dựng

20/3/11

Cà Mau

Phòng Hạ tầng của Tỉnh

Ông Nguyễn Hữu Do – PGĐ. Ông Minh –
Trưởng phòng Quản lý Phát triển Đô thị. Bà Thu
Trang – Phó trưởng phòng Quản lý Phát triển Đô
Thị.
Ông Khải

21/3/11

Huyện Năm
Căn
Huyện Trần
Văn Thời

Phòng Hạ tầng và Kinh tế

Ông Hai – Phó trưởng phòng

Phòng Hạ tầng và Kinh tế

Ông Nghiệp – Phó trưởng phòng. – chịu trách
nhiệm về Lập kế hoạch Hạ tầng và Đô thị. Ông
Hải – cán bộ – chịu trách nhiệm Hạ tầng và Năng
lượng

22/3/11

23/3/11

Cà Mau

Công ty Một thành viên Cấp
thoát nước Đô thị Cà Mau

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc. Ông Tân,
PGĐ của nhà máy cung cấp nước sạch mới

28/3/11
28/3/11

Rạch Giá
Rạch Giá

Cán bộ UBND Tỉnh
TS. Sharon Brown. TS. Michael Russell.

29/3/11

Thành phố
Rạch Giá

UBND Tỉnh
GIZ, Văn phòng Quản lý Tài
nguyên Thiên nhiên
Họp với UBND thành phố Rạch
Giá

29/3/11

Rạch Giá

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

KTS Hà Văn Thanh Khương, Ông Tự (Hạ tầng),

Các cán bộ UBND
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Ngày

Vị trí

Đơn vị

Cán bộ
Ông Tỉnh (PGĐ)

30/3/11

Rạch Giá

31/3/11

Rạch Giá

5/4/11

Rạch Giá

Phòng Kinh tế Hạ tầng

Ông Duyên – Phó trưởng phòng Kế hoạch. Ông
Phúc – cán bộ, Phòng Kỹ thuật.
Ông Bình –PGD số 1: Ông Tam –PGD số 2. Ông
Châu – Trưởng phòng Thương mại. Ông Toàn –
Trưởng phòng Kiểm soát Chất lượng.
Ông Bùi Văn Đây – Trưởng phòng

6/4/11

Huyện Hòn
Đất

Phòng Kinh tế Hạ tầng

Ông Dương – Phó trưởng phòng

7/4/11

Huyện Kiên
Lương
Hà Tiên

Phòng Kinh tế Hạ tầng

Ông Bang – Phó trưởng phòng

7/4/11

Sở Giao thông Vận tải Kiên
Giang
Giám đốc Công ty Nước sạch
Vệ sinh Kiên Giang

Phòng Kinh tế Hạ tầng

Ông Ngọc – Trưởng phòng

9/4/11

Huyện Phú
Quốc

Họp với UBND huyện

Cán bộ UBND huyện

9/4/11

Phòng Kinh tế Hạ tầng

Ông Dung – Phó trưởng phòng

13/4/11

Huyện Phú
Quốc
Rạch Giá

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

KTS Hà Văn Thành Khương KS. Đỗ Văn Phép

15/4/11

Rạch Giá

Họp trích yếu cho cả hai tỉnh

Cán bộ UBND Tỉnh Cà Mau và Kiên Giang

1/7/11

Hà Nội

Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây
dựng

Bà Trần Thị Lan Anh, Phòng Phát triển Đô thị

Kinh tế - Xã hội
Không đưa ra
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Phụ lục 6. Danh sách tham dự hội thảo
Hội thảo tổng kết – Người được mời
Tổ chức
ADB
ADB
AusAID
AusAID
Ngân hàng Thế giới
GIZ
GIZ CCCEP
GIZ Kiên Giang
KFW
JICA
CSIRO
USAID
SMV
DANIDA
Ngân hàng Axim Hàn Quốc
Care (Đại diện cho Mạng lưới Biến
đổi Khí hậu)
IFAD
IFC
Văn phòng Met
UNDP
GOV
Viện KH KTTVMT
DMHCC
Ban Hợp tác Quốc tế
Văn phòng NTP
UBND Tỉnh Kiên Giang
Sở TNMT Kiên Giang
Sở NN&PTNT Kiên Giang
Sở Giao thông Vận tải KG
Sở Công thương Kiên Giang
Bộ NN&PTNT
UBND Tỉnh Cà Mau
Sở TNMT Cà Mau
Sở NN&PTNT Cà Mau
Sở Kế hoạch Đầu tư Cà Mau
Sở Công thương Cà Mau
Sở Khoa học Công nghệ Cà Mau
Ban QLDATW
Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng

Tên
Pradeep Tharakan
Ross Butler
Kate Elliott
Nguyễn Tu Uyen
Jorgen Hess (??)
Sharon Brown
Chu Văn Cường

Vị trí
Chuyên gia Biến đổi khí hậu
Chuyên gia Phast triển Xã hội
Thư ký Thứ nhất
Cán bộ Quản lý Chương trình Cao cấp

CCCEP Điều phối Nghiên cứu

Alex Smajgl

Lynsey McColl

Phó giáo sư TS Trần Thức
Lê Công Thành
Ông Tân

Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

Lam Hoàng Sa
Thái Thanh Luợm
Trần Thu Hằng
Phan Văn Tựu
Hoàng Trung

Phó Chủ tịch
Giám đốc
PGD
PGD
PGD

Pham Thanh Tươi
Ông Tất
Tô Quốc Nam
Trần Văn Tam
Le Minh Thảo
Trần Phú Cường
Lại Tiến Vinh
Trần Thi Lan Anh
Đỗ Tú Lan

Chủ tịch
Giám đốc
Giám đốc
PGD
PGD
Giám đốc

Nhóm Dự án
SKM
Viện KH KTTV&MT
SKM
Viện KH KTTV&MT
SKM

Peter Mackay
Dương Hồng Sơn
Sonya Sampson
Hoàng Đức Cường
Michael Russell

Viện KH KTTV&MT

Hoàng Minh Tuyên

Viện KH KTTV&MT

Ngô Thị Vân Anh

Tư vấn trưởng
Phó Tư vấn trưởng
Giám đốc Dự án
Cán bộ Mô hình dự báo Biến đổi khí hậu
CCAS – Nông nghiệp, nước và tài
nguyên thiên nhiên
CCAS – Nông nghiệp, nước và tài
nguyên thiên nhiên
CCAS – Các vấn đề kinh tế và tài chính
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Viện KH KTTV&MT

Đinh Thái Hưng

Viện KH KTTV&MT

Trần Thị Diệu Hằng

Viện KH KTTV&MT
Viện KH KTTV&MT

Hoàng Văn Đại
TS Lương Hữu Dũng

ICOE

TS Nguyễn Hữu Nhân

CCAS – Chuyên gia Lập kế hoạch Giao
thông đô thị
CCAS – Lĩnh vực Năng lượng và Công
nghiệp
Chuyên gia GIS
VIệN KH KTTVMT Nghiên cứu viên /
Cán bộ Mô hình
PGD / Cán bộ mô hình thủy văn
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Phụ lục 7. Các dự án thích ứng khác trong vùng đồng bằng
sông Cửu Long
Có một số dự án (cả trước đây và đang thực hiện) sẽ hỗ trợ tăng chống chịu tác động của biến đổi khí
hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Tập hợp các dự án này liên quan đến tăng cường năng lực, chính
sách, quy định và thực hành. Rất nhiều dự án tiếp tục và phối hợp với dự án cho NTP. Các nghiên cứu
chính phù hợp với nghiên cứu này bao gồm:
• Kịch bản thay đổi khí hậu (Bộ TNMT 2009): Khí hậu thay đổi dự toán đã được phát triển cho ba
lượng khí thải các kịch bản khác nhau thấp (B1), trung bình (B2) và cao (A2 và A1FI), các kịch
bản phát thải trung bình (B2) đã được giữ lại Bộ TNMTvới mục đích đánh giá tác động và lập kế
hoạch thích ứng. Kịch bản chính thức bao gồm dự kiến thay đổi trong nhiệt độ, lượng mưa và mực
nước biển trong giai đoạn 2020-2100.
• Các kịch bản nước biển dâng và khả năng giàm thiểu rủi ro do thiên tai tại Việt Nam (DANIDA /
Viện KH KTTVMT 2010): Đánh giá thiệt hại kinh tế quốc gia dưới kịch bản nước biển dâng 50
cm, 75 cm và 100 cm. Tập trung vào một số tác động tiềm tàng của SLR trên sáu huyện ven biển
của tỉnh Thừa Thiên Huế, và đề xuất một số biện pháp để thích ứng với SLR có thể được sử dụng
bởi các tỉnh khác trong các tình huống xã hội và kinh tế tương tự như quá trình thủy động lực học
của biển Đông của Việt Nam có được tái hiện trong hai tập: tháng 9 năm 2005 và Tháng 11 năm
2006 khi nước biển dâng do bão sử dụng ROMS Việt Nam. Dự án này dựa trên kết quả của việc
tính toán dòng chảy bằng cách MRCS, kết hợp với kịch bản nước biển dâng và độ mặn của Viện
KH KTTVMT để tiếp tục tính toán và phân tích các tác động đến đồng bằng sông Cửu Long. Sử
dụng kết quả đầu ra DSF của MRC cho dòng chảy sông (một loạt các đập thượng nguồn / kịch bản
sử dụng đất), rút gọn từ bản thảo (Hadley và SEA START) và MAGICC / SCENGEN (đáp ứng
các trạm địa phương). Nghiên cứu GIS trong sử dụng đất (hiện tại và kế hoạch thay đổi) và mô
hình hóa các yêu cầu sử dụng nước / thủy lợi cho một loạt các kết hợp khác nhau của kịch bản này
kết hợp thượng nguồn, khí hậu và thay đổi sử dụng đất.
• EACC Kinh tế thích ứng với nghiên cứu biến đổi khí hậu (WB 2010): dữ liệu Bộ TNMT đã qua
sử dụng và dự kiến thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa cho từng vùng khí hậu của Việt Nam.
Nghiên cứu ước tính tác động tổng thể của biến đổi khí hậu đối với sử dụng đất và sản xuất bằng
cách so sánh ước tính sản lượng và sản xuất theo (a) không thay đổi khí hậu, và (b) với biến đổi
khí hậu, nhưng không thích ứng. Đối với nông nghiệp, nghiên cứu kết hợp những kết quả này vào
một mô hình kinh tế vĩ mô để đánh giá hậu quả của những thay đổi trong sản lượng nông nghiệp
về giá cả nông nghiệp, thương mại, GDP, hoạt động kinh tế trong các lĩnh vực khác, và tiêu dùng
hộ gia đình. Ước tính sản xuất các loại cây trồng, gỗ, và như vậy theo các điều kiện khí hậu mới
sau khi đã được triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng.
• • Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam Quản trị của biển và đảo (VASI), (IUCN & Viện
KH KTTVMT 2012): cùng làm việc với các nhà khoa học, chính quyền địa phương, và cộng đồng
địa phương, dự án sẽ phát triển và áp dụng khuôn khổ phương pháp luận và phân tích sự thay đổi
khí hậu và giảm rủi ro thiên tai (DRR) dễ bị tổn thương đánh giá. Hệ thống nghiên cứu, phân tích
và đào tạo khu vực Đông Nam Á (SEA START) khu vực trung tâm ở Bangkok sẽ hỗ trợ quá trình
này bằng các mô hình biến đổi khí hậu thu hẹp.
• AIACC Đánh giá tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu (UN 2006): Đánh giá tính dễ bị tổn
thương của nông dân trồng lúa của sông Cửu Long thấp hơn rủi ro khí hậu, chiến lược đề xuất
thích ứng để đối phó với và giảm thiểu rủi ro khí hậu. Đánh giá được tiến hành thông qua các cuộc
phỏng vấn hộ gia đình và các cuộc họp nhóm tập trung tại các địa điểm nghiên cứu được lựa chọn.
• WWF Đánh giá những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở cấp tỉnh: Cà Mau, Việt Nam (WWF /
SIWRP năm 2008): Nhóm nghiên cứu của WWF / SIWRP sử dụng một mô hình thủy văn phức
tạp của khu vực đồng bằng thấp hơn để mô phỏng mực nước và mức độ xâm nhập mặn dựa trên
những biến đổi khí hậu được dự báo trong vòng 10 đến 25 năm tới. Mười một kịch bản đã được
phát triển dựa trên những thay đổi về khí hậu sẽ gây ra những tác động quan trọng nhất trong tỉnh:
mực nước biển dâng, các sự kiện cực đoan và nước dâng do bão. Các kịch bản sau đó được phân
tích đối với phát triển kinh tế trong tương lai, bằng cách sử dụng kế hoạch phát triển hiện nay của
tỉnh làm dữ liệu nền.
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•

Tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp và lựa chọn chính sách thích ứng với trường hợp
của Việt Nam (IFPRI 2010): Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ thống nông nghiệp
và nước ở Việt Nam dựa trên mô phỏng cây trồng, mô phỏng thủy văn, và các mô hình lưu vực
sông. Họ sử dụng một cách tiếp cận chức năng năng suất sử dụng những tiến bộ công nghệ và các
can thiệp chính sách để nâng cao năng suất lúa và giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu, sử
dụng hiệu quả mô hình đa cấp. Để đánh giá năng lực ứng phó của nông dân với biến đổi khí hậu,
nghiên cứu này đánh giá một chức năng năng suất và kiểm tra làm thế nào nông dân có thể tăng
sản lượng thông qua việc tăng cường sử dụng đầu vào và tăng cường việc cung cấp cho cộng
đồng. Các yếu tố phổ biến thường được sử dụng trong sản xuất thực nghiệm phân tích bao gồm
thủy lợi, đầu tư nghiên cứu, dịch vụ khuyến nông, tiếp cận vốn và tín dụng, điều kiện khí hậu nông
nghiệp, và cơ sở hạ tầng nông thôn.

Các dự án đang hoạt động gồm:
• Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sử dụng đất ở đồng bằng sông Cửu Long: Thích ứng của lúa dựa
trên hệ thống cây trồng (đầu mối): Mục đích của dự án này là tăng cường năng lực thích ứng của
các hệ thống sản xuất lúa gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bản đồ lũ lụt và xâm nhập
mặn chi tiết theo kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau của xâm nhập mặn và ngập nước. Khả năng
chống chịu của các loại lúa trong khu vực và các giống lúa mới.
• CSIRO Dự án Khám phá khu vực Mê Kông tương lai; Mực nước biển tăng và sinh kế trong tương
lai của đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam: Một đánh giá tích hợp tương lai có thể cho thực
phẩm-nước-năng lượng bảo vệ mối quan hệ sẽ hỗ trợ kế hoạch phát triển của đồng bằng sông Cửu
Long ở Việt Nam và kế hoạch an ninh thực phẩm của các quốc gia. Dự án bắt đầu vào năm 2009
với một loạt các cuộc họp của các bên liên quan và hội thảo thiết kế. Trong đầu năm 2011, tương
lai thay thế đầu tiên được khám phá và sửa đổi sau này trong năm dựa trên kết quả hội thảo khác.
Chuyên gia về kết quả bảng điều khiển, dữ liệu nghiên cứu thực địa và kết quả mô phỏng sẽ được
cung cấp trong quá trình hội thảo năm 2011 và 2012.
• IUCN: Xây dựng ứng phó ven biển ở Việt Nam, Cam-pu-chia và Thái Lan: Làm việc cùng với các
nhà khoa học, chính quyền địa phương, và các cộng đồng địa phương, dự án sẽ phát triển và áp
dụng khuôn khổ phương pháp luận và phân tích cho sự thay đổi khí hậu và giảm rủi ro thiên tai
(DRR) đánh giá tính dễ tổn thương. Hệ thống nghiên cứu, phân tích và đào tạo khu vực Đông
Nam Á (SEA START) khu vực trung tâm ở Bangkok sẽ hỗ trợ quá trình này bằng các mô hình
biến đổi khí hậu thu hẹp.
• JICA; Thích ứng với Biến đổi khí hậu cho nông nghiệp bền vững và Phát triển nông thôn ven biển
đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam: Dự án thích ứng biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp
bền vững và Phát triển nông thôn ven biển đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam dự báo tác
động thay đổi khí hậu (trung bình đến dài hạn, 2020 -2050) và đánh giá được tiến hành Biến đổi
khí hậu thích ứng với biến Quy hoạch tổng thể được xây dựng Thiết lập một kế hoạch phát triển
theo định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu là được đo bằng chỉ số khác nhau mô phỏng các kịch bản
biến đổi khí hậu. Mức độ thay đổi trong các thông số môi trường đặc biệt được số hóa như thay
đổi môi trường nghiêm cấm việc thực hiện kế hoạch phát triển hiện có, 1) mới biện pháp đối phó
là được kết hợp trong kế hoạch tổng thể là để kiểm soát sự thay đổi môi trường của chính nó, và 2)
Mục tiêu và hoạt động kế hoạch hiện có được sửa đổi cho môi trường thay đổi điều kiện khí hậu
thay đổi chiến lược thích ứng trong từng vấn đề được ưu tiên. "Vấn đề" có thể bao gồm "xâm nhập
mặn, nước biển dâng", "thiếu nước", "lũ", và "xói mòn bờ biển" Xây dựng Dự thảo Kế hoạch tổng
thể và lựa chọn của Dự án Hỗ trợ ưu tiên nghiên cứu xem xét môi trường và xã hội. là cần thiết để
kiểm tra tác động môi trường dự đoán của các dự án được đề xuất và kiến nghị các biện pháp đối
phó chống lại những tác động. Đánh giá tổn thương của biến đổi khí hậu trong nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
• Dự án Quản lý tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long để Phát triển nông thôn –Ngân hàng
Thế giới 2012: Đầu tư hạ tầng các cửa cống (cấp 2 và cấp 3), nạo vét (cống chính và cấp 2), kè gia
cố thành lập khoảng 75 WUOs, đào tạo ban đầu và nâng cấp hỗ trợ về nông nghiệpđường giao
thông, Bộ NN & PTNT xem xét kinh tế thích hợp, các khía cạnh môi trường, và xã hội và khám
phá các chiến lược thay thế cho các công trình quy mô lớn. Tăng Năng suất nước - thúc đẩy nông
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nghiệp hiệu quả sử dụng nước thông qua đề án thí điểm. Cập nhật Kế hoạch Tổng thể Đồng bằng
sông Cửu Long. Cung cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn. - Nhằm mở rộng các dịch vụ
đáng tin cậy cho khoảng 60.000 hộ gia đình thiết kế và lắp đặt của các giám sát, kiểm soát và hệ
thống phân tích dữ liệu SCADA.

Phụ lục 8. Điều khoản giao việc của Tư vấn và Cán bộ hỗ trợ
kỹ thuật
I.

GIưI THIưU

1.
Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hỗ trợ kỹ thuật
(TA) để thực hiện một nghiên cứu về tác động biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu ở
đồng bằng sông Cửu Long1. Hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ Chương trình Mục tiêu Quốc gia của Chính phủ
(NTP) cho ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như cam kết của Việt Nam theo Công ước khung của
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Dự án sẽ bổ sung kế hoạch quốc gia của Chính phủ phát triển kinh
tế - xã hội và giảm nghèo toàn diện và Chiến lược tăng trưởng2. Nhóm hỗ trợ kỹ thuật đã thực hiện
chuyến đi đánh giá chuẩn bị dự án ở Việt Nam và đạt được thỏa thuận với Chính phủ về hỗ trợ kỹ thuật
gồm tác động, kết quả, kết quả đầu ra, hoạt động, chi phí thực hiện, sắp xếp tài chính, và điều khoản
tham chiếu. Việc thiết kế và khuôn khổ giám sát thể hiện trong Phụ lục 1.

II. CÁC VẤN ĐỀ
2.
Việt Nam là một trong những nước có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí
hậu toàn cầu. Ở Việt Nam, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phía nam của đất nước, đã được xác
định là đặc biệt dễ bị tác động bởi khí hậu cực đoan và biến đổi khí hậu. Khu vực đồng bằng sông Cửu
Long chiếm một phần năm dân số cả nước và có mật độ dân số vào loại cao nhất trong cả nước. Khu
vực có tỷ lệ hộ gia đình nghèo và cận nghèo cao, và người dân vẫn còn chủ yếu vẫn sống ở nông thôn.
Nông nghiệp và thủy sản là nguồn thu nhập chính của phần lớn người dân. Khu vực này được biết đến
như "vựa lúa" của Việt Nam. Khoảng 10.000 km vuông (km2) của vùng đồng bằng trồng lúa, và khu
vực đóng góp 46% tổng sản lượng lương thực quốc gia.
3.
Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã có kinh nghiệm về ảnh hưởng nghiêm trọng của
các sự kiện khí hậu. Trận lũ lớn năm 2000 đã phá hủy hơn 400.000 ha (ha) đồng lúa, 85.000 ha đất
nông nghiệp và 16.000 ha ao nuôi tôm và cá. Với sự thay đổi khí hậu toàn cầu, mức độ và tần số của
các sự kiện khắc nghiệt được dự kiến sẽ tăng lên. Tăng mức độ và thời gian của lũ lụt, thay đổi trong
mùa mưa và lượng mưa mùa khô, ngập lụt từ mực nước biển tăng cao, và những thay đổi trong xâm
nhập mặn sẽ là mối đe dọa đáng kể cho các khu vực nông nghiệp và năng suất thủy sản, cũng như hệ
sinh thái tự nhiên ven biển còn lại. Ảnh hưởng về sinh kế và an ninh lương thực cho dân số của khu
vực có thể là đáng kể. Hộ gia đình nghèo có khả năng dễ bị tổn thương nhất những tác động của biến
đổi khí hậu.
4.
Khoảng 12.300 km2, hay 31%, tổng diện tích đất của đồng bằng sông Cửu Long, trong đó
2
có 9.800 km đất được sử dụng cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, có thể bị ảnh hưởng bởi mực
nước biển dâng lên 1 m và có thể xảy ra vào năm 2100. Khoảng 4,8 triệu người có thể bị ảnh hưởng
bởi thay đổi mực nước biển, bao gồm hơn 1,5 triệu người nghèo. Năng lượng và cơ sở hạ tầng đường
bộ trong khu vực cũng dễ bị tác động của biến đổi khí hậu bao gồm lũ lụt, xâm nhập mặn, thay đổi
nhiệt độ, tính sẵn có của tài nguyên nước.
5.
Rất nhiều hỗ trợ về biến đổi khí hậu đã được thực hiện bởi các đối tác phát triển khác
nhau, bao gồm Kinh tế thích ứng với dự án biến đổi khí hậu của Ngân hàng Thế giới; sáng kiến
Chương trình Phát triển LHQuốc liên quan để lồng ghép các vấn đề thay đổi khí hậu trong quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội; và sáng kiến của chính phủ Đan Mạch và Hà Lan để phát triển các kế hoạch
1TA đầu tiên xuất hiện trong các phần cơ hội kinh doanh của trang web của ADB ngày 13 tháng 7 2009.
2Chính phủ Việt Nam. Năm 2002. Chiến lược Tăng trưởng và Giảm nghèo toàn diện. Hà Nội.
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thích ứng với biến đổi khí hậu cho một loạt các tỉnh ven biển. Mặc dù tầm quan trọng của khu vực để
phát triển kinh tế xã hội quốc gia và tính dễ tổn thương với biến đổi khí hậu, không có nghiên cứu toàn
diện về những tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đã được thực hiện cho đến nay. Năng lực của
các cơ quan chính phủ trong khu vực liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu là thấp, và, bất chấp một
lịch sử lâu dài của kế hoạch quản lý thiên tai, khu vực khu vực và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
bao gồm tài liệu tham khảo rất ít các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì vậy, hiệu quả các
biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu cần khẩn cấp được phát triển và tích hợp vào quy hoạch phát triển
của khu vực để tăng cường khả năng phục hồi kinh tế vật lý và khí hậu của khu vực, và đặc biệt để bảo
vệ các hộ gia đình nghèo và nông thôn.

III. HỖ TRỢ KỸ THUẬT
A. Tác động và kết quả
6.
Tác động dự kiến là người nghèo và nông thôn trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long
sẽ phát triển khả năng phục hồi về thể chất và kinh tế để thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai.
Hỗ trợ kỹ thuật sẽ đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ về giảm nghèo và
tăng trưởng kinh tế tiếp tục có trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quốc gia nghèo giảm toàn
diện và Chiến lược tăng trưởng. Nó cũng sẽ góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình Mục
tiêu Quốc gia liên quan để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trong bối cảnh giảm nghèo và phát triển
bền vững.
7.
Kết quả dự kiến là ngành và chính quyền tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ
phát triển năng lực để tăng khả năng phục hồi của khí hậu chương trình, kế hoạch, chính sách, và / hoặc
các dự án để hướng dẫn lập kế hoạch phát triển trong tương lai. Kết quả này sẽ dẫn đến khả năng phục
hồi tăng biến đổi khí hậu trong khu vực và góp phần xóa đói giảm nghèo thông qua (i) chống biến đội
khí hậu, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh (ví dụ, sử dụng đất đô thị lập kế hoạch để tránh
lũ lụt của các khu vực nhạy cảm, điều chỉnh mô hình nông nghiệp để thích ứng với sự thay đổi điều
kiện hạn hán hay điều kiện xâm nhập mặn, cung cấp như bảo vệ cơ sở hạ tầng như đê điều, hay tăng
cường bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên), (ii) thông qua các biện pháp thích ứng trong khu vực để bảo vệ sản
xuất nông nghiệp và do đó sinh kế của người nghèo, cận nghèo, hộ gia đình nông thôn thông qua các
biện pháp cấu trúc và phi cấu trúc và (iii) phát triển cơ sở hạ tầng phục hồi khí hậu trong các lĩnh vực
giao thông vận tải và năng lượng sẽ hỗ trợ trong việc bảo vệ sinh kế của các nhóm dễ bị tổn thương,
cũng như trong việc hỗ trợ tổng thể phát triển kinh tế.

B. Phương pháp và các hoạt động chính
1. Tổng quan
8.
Hỗ trợ kỹ thuật sẽ được thực hiện trong hai phần. Phần A là dự báo biến đổi khí hậu và
đánh giá tác động, trong khi phần B là thích ứng biến đổi khí hậu và quy hoạch. Phần A bao gồm kết
quả 1: xác định các điều kiện khí hậu trong tương lai trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và kết
quả 2: đánh giá những tác động của các kịch bản khí hậu trong tương lai hệ thống tự nhiên, xã hội, và
kinh tế trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phần B sẽ bao gồm kết quả 3: xác định các biện pháp
thích ứng với biến đổi khí hậu thích hợp cho các tỉnh mục tiêu và các ngành khu vực mục tiêu và kết
quả 4: phát triển các dự án thí điểm để nhân rộng và nhân rộng các kết quả hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ các
cơ chế hợp tác để chia sẻ thông tin và phối hợp hành động trên biến đổi khí hậu. Cả hai bộ phận hỗ trợ
kỹ thuật sẽ kết hợp các hoạt động tăng cường thể chế cho các nhà sản xuất quyết định Chính phủ và
nhân viên kỹ thuật, cũng như nâng cao nhận thức cho cộng đồng (kết quả 5). Một nguyên tắc cơ bản
của hỗ trợ kỹ thuật sẽ được thực hiện một cách tiếp cận có sự tham gia liên quan đến đại diện chính
phủ và cấp tỉnh.
9.
Các tỉnh mục tiêu được lựa chọn hỗ trợ kĩ thuật là Cà Mau và Kiên Giang. Kiên Giang
được lựa chọn bởi vì nó là tỉnh ven biển và môi trường đảo với phía tây ít bị phơi lộ với dòng thủy văn
chính. Các dự án phát triển cộng đồng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện tại trên địa bàn tỉnh sẽ
cung cấp các nguồn dữ liệu và các kết nối hữu ích cho các bên liên quan địa phương. Cà Mau được lựa
chọn vì nó là một tỉnh ven biển lớn với một hỗn hợp đa dạng của các loại hình sử dụng đất, hệ sinh thái
tự nhiên còn sót lại, phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng và giao thông
vận tải, có tỷ lệ đói nghèo cao và các nhóm dân tộc thiểu số.
10.
Các lĩnh vực được chỉ định hỗ trợ kỹ thuật là nông nghiệp, năng lượng, và giao thông vận
tải. Ngành nông nghiệp đã được lựa chọn do tầm quan trọng của khu vực sản xuất lương thực quốc gia

234 | P a g e

Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng
ở Đồng bằng sông Cửu Long – Phần A

và dân số vẫn dựa chủ yếu vào hoạt động nông nghiệp làm sinh kế. Nông nghiệp được xác định là một
ngành quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu trong khu vực, và nó là chủ đề của kế hoạch hành
động của Chính phủ cho thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Năng lượng và giao thông vận tải đã được lựa chọn là các lĩnh vực mục tiêu do dễ bị tổn thương (i) cơ
sở hạ tầng năng lượng và vận chuyển với biến đổi khí hậu, (ii) tầm quan trọng của năng lượng và cơ sở
hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế và sinh kế tăng cường giữa các nhóm xã hội dễ bị tổn thương,
và (iii) sự hiện diện của năng lượng quan trọng quốc gia và cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực
đồng bằng sông Cửu Long.

2. Phần A: Dự báo biến đổi khí hậu và đánh giá tác động
11.
Kết quả 1 sẽ đạt được bằng cách mô hình hóa các kịch bản biến đổi khí hậu trong tương
lai vào năm 2030 và 2050. Mô hình hoạt động sẽ được thực hiện ban đầu ở cấp khu vực, với mô phỏng
chi tiết thực hiện cho các lĩnh vực mục tiêu và các tỉnh trong khu vực. Mô hình và thu thập dữ liệu sẽ
xây dựng trên công trình đã được thực hiện bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) và các nhà
tài trợ. Mô hình lưu thông toàn cầu, mô hình rút xuống của khu vực, và các dữ liệu khí hậu địa phương
và quốc tế sẽ được sử dụng thích hợp. Mô hình sẽ điều tra các mối đe dọa liên quan đến mực nước biển
tăng cao, nước dâng do bão, thay đổi về nhiệt độ, thay đổi lượng mưa (bao gồm cả tần số xuât hiện hạn
hán), và các mô hình xâm nhập mặn.
12.
Kết quả 2 sẽ đạt được bằng cách thực hiện đánh giá rủi ro tác động ở cấp độ khu vực đồng
bằng sông Cửu Long bằng cách sử dụng cách tiếp cận dựa trên GIS (hệ thống thông tin địa lý) để xác
định ảnh hưởng của kịch bản biến đổi khí hậu trong tương lai trên hệ thống tự nhiên (ví dụ, đa dạng
sinh học, tài nguyên nước và chất lượng, đất), hệ thống xã hội (ví dụ, dân số, đói nghèo, giới tính, sức
khỏe công cộng, các khu định cư đô thị), hệ thống kinh tế (ví dụ, ngành công nghiệp, tổng sản phẩm
trong nước, sản xuất nông nghiệp), đặc tính khí tượng thuỷ văn (ví dụ như lũ lụt, mực nước biển và
thủy triều, xâm nhập mặn, dòng chảy sông), và các lĩnh vực phát triển quan trọng (bao gồm nhưng
không giới hạn, các lĩnh vực mục tiêu xác định). Các điểm nóng trong khu vực nhạy cảm với biến đổi
khí hậu, gồm các hạng mục cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực mục tiêu, sẽ được xác
định để sử dụng trong giai đoạn cuối của nghiên cứu và phát triển các dự án thí điểm theo kết quả 4.
Đánh giá tích hợp mô hình sau đó sẽ được thực hiện đối với các tỉnh mục tiêu và các lĩnh vực để cung
cấp một đánh giá chi tiết hơn về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Kết quả của mô hình đánh giá tổng
hợp sẽ cung cấp các đầu vào quan trọng để phân tích chi phí-lợi ích của lựa chọn các giải pháp thích
ứng cho các lĩnh vực mục tiêu và các tỉnh.
13.
Hoạt động cho Kết quả 5 sẽ được bắt đầu trong phần A. Một phân tích về năng lực hiện có
về biến đổi khí hậu trong Chính phủ sẽ được thực hiện như là cơ sở để phát triển một chương trình xây
dựng năng lực phù hợp cho các cơ quan cấp tỉnh và cấp vùng (bao gồm một khung giám sát và đánh
giá). Sau đó sẽ bắt đầu thực hiện chương trình phát triển. Thành phần tham gia chính trong các hoạt
động sẽ là cán bộ của các Bộ, ngành trong các lĩnh vực mục tiêu quốc gia, chẳng hạn như Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Bộ TNMT, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công nghiệp và Thương mại, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, và Điện lực Việt Nam. Ngoài ra cũng có sự tham gia của các Bộ, các đối tác tỉnh,
như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường), Công nghiệp,
Giao thông vận tải và Thương mại, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Một chương trình nâng cao
nhận thức cộng đồng sẽ được thực hiện trong phạm vi hai tỉnh mục tiêu.

3. Phần B: Thích ứng và lập kế hoạch biến đổi khí hậu
14.
Kết quả 3 sẽ được thực hiện bằng cách xác định danh sách các phương án thích ứng với
biến đổi khí hậu để tích hợp vào quy hoạch phát triển các lĩnh vực mục tiêu và các tỉnh trong tương lai.
Quá trình này sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận "không hối tiếc"3 để xác định các phương ángắn những
lựa chọn này vào đánh giá kinh tế, môi trường, và xã hội. Các phương án thích ứng này cần xem xét
các chính sách của chính phủ hiện hành, bao gồm cả chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai. Một
danh sách ưu tiên các giải pháp thích ứng khả thi và thực tế (cả hai cấu trúc và không cấu trúc) sẽ được
phát triển để tích hợp vào khuôn khổ quy hoạch phát triển, và tương ứng với chi phí ngân sách của họ
để thực hiện sẽ được tài trợ. Phân tích chi phí-lợi ích của các biện pháp thích ứng được lựa chọn trong
3 Can thiệp thích ứng "Không hối tiếc ", có nghĩa là hành động tạo ra các lợi ích ròng xã hội theo tất cả các kịch bản biến đổi khí hậu và tác động trong tương lai.
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các lĩnh vực mục tiêu và các tỉnh sẽ được tiến hành, cùng với mô hình kinh tế tác động của các biện
pháp thích ứng. Chính quyền cũng sẽ được hỗ trợ trong việc xác định lựa chọn tài chính để thực hiện
hành động thích ứng.
15.
Kết quả 4 sẽ đạt được bằng cách thiết lập các dự án thí điểm về thích ứng với biến đổi khí
hậu để cuối cùng nâng cấp mô hình và nhân rộng kết quả nghiên cứu ở các tỉnh khác hoặc các lĩnh vực
khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự
tham vấn hiện có của Chính phủ về biến đổi khí hậu và các cơ quan chia sẻ thông tin, do đó cho phép
các bài học kinh nghiệm rút ra từ nghiên cứu này được phổ biến trên toàn quốc và quốc tế4.
16.
Hoạt động tăng cường thể chế theo kết quả 5 sẽ được hoàn thành trong phần B với mục
tiêu xây dựng các kỹ năng của nhân viên kỹ thuật và nâng cao nhận thức của các các nhà hoạch định
chính sách cấp cao.

C. Sắp xếp thực thi
17.
Cơ quan Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trong Bộ TNMT sẽ là cơ quan thực
hiện. Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Kiên Giang sẽ là các cơ quan thực hiện các hoạt động ở cấp
tỉnh. Có thể sẽ thành lập trong mỗi tỉnh 1 Ban Chỉ đạo dự án do các Phó chủ tịch UBND tỉnh làm
trưởng ban và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường làm chủ tịch. Ban quản lý dự án (đứng đầu là
Phó Giám đốc của Sở Tài nguyên Môi trường) bao gồm nhân viên kỹ thuật từ các phòng ban có liên
quan).
18.
Hoạt động khu vực ở cấp ngành sẽ được thực hiện bởi nhóm kỹ thuật dưới sự chủ trì của
Cơ quan Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Nhóm làm việc sẽ chịu trách nhiệm cho (i) hướng
dẫn các hoạt động nghiên cứu liên quan để phân tích khu vực khu vực, (ii) cung cấp đầu vào kỹ thuật,
(iii) chia sẻ thông tin, hợp tác về tiến độ nghiên cứu và kết quả, và liên lạc với các nhà sản xuất quyết
định cấp cao và cán bộ kỹ thuật trong phạm vi có liên quan Bộ và các cơ quan, (iv) xem xét kết quả đầu
ra nghiên cứu và góp phần đánh giá và ưu tiên những giải pháp thích ứng trong khu vực vùng, và (v)
phổ biến các kết quả nghiên cứu và khuyến nghị tới các nhà sản xuất quyết định cấp cao và nhân viên
kỹ thuật. Các nhóm làm việc sẽ liên quan đến đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận
tải, Bộ Công Thương, Việt Nam Điện lực, và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ở cấp quốc gia
Ủy ban NTP, Nhóm nghiên cứu Biến đổi khí hậu của Bộ phận Hỗ trợ Quốc tế về Môi trường, và Quan
hệ đối tác giảm nhẹ các thảm họa tự nhiên sẽ được giới thiệu tóm tắt về tiến độ nghiên cứu và phát
hiện.
19.
Hai công ty tư vấn sẽ được tham gia hỗ trợ kỹ thuật. Phần A, một nhóm 6 TV quốc tế
(tổng cộng 19,5 tháng người) và 7 TV trong nước (tổng cộng 25,5 tháng người) được huy động. Đối
với phần B, một đội ngũ chuyên gia tư vấn gồm 3 chuyên gia quốc tế (tổng cộng 13,5 tháng người) và
3 quốc gia (tổng cộng 20,5 tháng người) sẽ được huy động. Các chuyên gia tư vấn cho Phần A và Phần
B sẽ được tham gia phù hợp với Hướng dẫn về việc sử dụng tư vấn (2007, sửa đổi, bổ sung theo thời
gian). Về đề cương tham chiếu cho nhóm tư vấn được cung cấp trong Phụ lục 3. Bất kỳ hoạt động mua
sắm theo các hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ sẽ được thực hiện theo Hướng dẫn Mua sắm c (2007, sửa
đổi, bổ sung theo thời gian). Tất cả các tài liệu đào tạo thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn và thiết bị
văn phòng được mua theo hỗ trợ kỹ thuật sẽ được chuyển giao cho Chính phủ sau khi hoàn thành công
tác hỗ trợ kỹ thuật và sau đó sẽ trở thành tài sản của Chính phủ.
20.
Giai đoạn hỗ trợ kỹ thuật sẽ được thực hiện trên 16 tháng, từ tháng 1 năm 2010 đến tháng
4 năm 2011. Phần A, các chuyên gia tư vấn sẽ bắt đầu công việc của họ trong tháng 1 năm 2010, lập
một báo cáo khởi động trong vòng 1 tháng, và soạn thảo một báo cáo giữa kỳ trong vòng 6 tháng. Trên
cơ sở này, một số tư vấn Phần B sẽ được huy động trong tháng 6 năm 2010 và chuẩn bị một báo cáo
khởi động trong vòng 1 tháng và báo cáo cuối cùng của tháng 3 năm 2011. Khung kế hoạch đã được
chọn để phù hợp với chu kỳ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ và hoàn thành giai
đoạn đầu của một loạt những hành động nằm trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia. Các cuộc họp ba
bên của Chính phủ, ADB, và các chuyên gia tư vấn, cũng như hội thảo các bên liên quan, sẽ được tổ
chức để thảo luận về báo cáo khởi đầu, giữa kỳ và báo cáo cuối cùng. Cứ 6 tháng một lần, ADB sẽ có
một đoàn đánh giá trong quá trình thực hiện hỗ trợ kỹ thuật để giám sát công việc của tư vấn. ADB
VRM và văn phòng của AusAID tại Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ để đảm bảo chia sẻ thông tin kịp thời
và hiệu quả thực hiện hỗ trợ kỹ thuật.
4Ví dụ về các diễn đàn bao gồm khu vực Nhóm tiểu vùng Mekong mở rộng về môi trường, Ủy ban sông Mê Kông về thích ứng biến đổi khí hậu. Viện nghiên cứu Sáng kiến Nghiên cứu Đồng bằng và Mạng lưới Quan trắc Toàn cầu
(DRAGON)tại Đại học Cần Thơ, và Diễn đàn đồng bằng sông Cửu Long được hỗ trợ bởi Quỹ bảo vệ thiên nhiên.
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KHÁI QUÁT ĐIỀU KHOẢN GIAO VIỆC CHO TƯ VẤN
A. Phần A (Dự báo Biến đổi khí hậu và đánh giá tác động)
1.
Phần A sẽ yêu cầu 19,5 tháng người của các chuyên gia tư vấn quốc tế và 25,5 tháng
người tư vấn trong nước.
2.
Trưởng nhóm nghiên cứu – Chuyên gia đánh giá sự thay đổi khí hậu tích hợp mô hình hóa
(Chuyên gia quốc tế, 4,5 tháng người). Tư vấn sẽ:
(i) Chịu trách nhiệm tổng thể cho lập kế hoạch, ngân sách, và chất lượng của các kết quả nghiên cứu.
(ii) Tổ chức cuộc họp các bên liên quan cao cấp, theo yêu cầu, và cung cấp các báo cáo tiến độ thường
xuyên cho đại diện chính phủ và cán bộ dự án ADB.
(iii) Đưa kết quả ra hội thảo nghiên cứu đầu kỳ, giữa kỳ, và cuối kỳ.
(iv) Phối hợp các hoạt động kỹ thuật có liên quan với các mô hình đánh giá tổng hợp trong các lĩnh vực
mục tiêu và các tỉnh.
3.
Chuyên gia lập mô hình dự báobiến đổi khí hậu ( tư vấn quốc tế, 3,0 tháng người). Tư vấn
sẽ:
(i) Thu thập dữ liệu cơ bản về khí hậu và điều kiện khí tượng thuỷ văn trong khu vực nghiên cứu, bao
gồm báo cáo cuối cùng về Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng hiện có.
(ii) Liên lạc với chuyên gia bên ngoài và đại diện chính phủ để hoàn thiện phương pháp luận chi tiết
mô hình biến đổi khí hậu, bao gồm cả cơ sở yêu cầu dữ liệu, sự lựa chọn các mô hình, thời gian mô
hình, kịch bản mô hình.
(iii) Thực hiện mô hình biến đổi khí hậu cho các khoảng thời gian và các kịch bản mô hình.
(iv) Chuẩn bị kết quả mô hình biến đổi khí hậu. Ghi chép phương pháp làm việc và kết quả của các
hoạt động mô hình.
4.
Chuyên gia Đánh giá biến đổi khí hậu (lĩnh vực Năng lượng và Công nghiệp) (Tư vấn
quốc tế, 3,0 tháng người). Tư vấn sẽ:
(i) Thu thập dữ liệu cơ bản về các vấn đề năng lượng và ngành công nghiệp liên quan để nghiên cứu.
(ii) Liên lạc với đại diện chính phủ và cấp tỉnh và các bên liên quan bên ngoài (ví dụ, các tổ chức phi
chính phủ, chuyên gia tư vấn dự án) để xác định các vấn đề chính, bao gồm cả dự báo phát triển công
nghiệp trong tương lai, xu hướng trong các loại phát triển công nghiệp và phát triển đề xuất của cơ sở
hạ tầng năng lượng.
(iii) Sử dụng kết quả của mô hình dự đoán sự thay đổi khí hậu, thực hiện đánh giá tác động và dễ bị tổn
thương tác động của biến đổi khí hậu trên kết quả của năng lượng và các ngành công nghiệp đầu vào
cho mô hình đánh giá tổng hợp.
(iv) Lập bản đành giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngành năng lượng và công nghiệp Biên soạn
tài liệu phương pháp làm việc và kết quả thực hiện hoạt động.
5.
Chuyên gia Đánh giá biến đổi khí hậu (Giao thông vận tải và Quy hoạch đô thị) (Tư vấn
quốc tế, 3,0 tháng người). Tư vấn sẽ:
(i) Thu thập dữ liệu cơ bản về quy hoạch đô thị và các vấn đề giao thông vận tải có liên quan để nghiên
cứu.
(ii) Xác định quy hoạch đô thị và các vấn đề giao thông vận tải trong khu vực nghiên cứu, bao gồm lập
kế hoạch cho sự phát triển đô thị trong tương lai, thay đổi đất sử dụng dự kiến, thay đổi trong phương
thức vận tải và quyền pháp và phát triển đề xuất của nước, đường sắt, và mạng lưới giao thông đường
bộ.
(iii) Sử dụng kết quả của mô hình dự đoán sự thay đổi khí hậu, thực hiện đánh giá tác động và tính dễ
bị tổn thương do các tác động của biến đổi khí hậu lên quy hoạch đô thị và các vấn đề giao thông vận
tải bao gồm cả đầu vào cho mô hình đánh giá tổng hợp.
(iv) Chuẩn bị quy hoạch đô thị và biến đổi khí hậu lên ngành giao thông vận tải. Biên soạn tài liệu đánh
giá, phương pháp làm việc và kết quả hoạt động.
6.
Chuyên gia Đánh giá biến đổi khí hậu (Nông nghiệp, Nước và Tài nguyên thiên nhiên)
(Tư vấn quốc tế, 3,0 tháng người). Tư vấn sẽ:
(i) Thu thập dữ liệu cơ bản về nông nghiệp, tài nguyên nước, và hệ thống tự nhiên các vấn đề liên quan
đến nghiên cứu.
(ii) Xác định các vấn đề chính, bao gồm cả dự báo cho năng suất và sản lượng nông nghiệp, thay đổi
trong xu hướng sản xuất nông nghiệp, kế hoạch phát triển thủy lợi, cơ sở hạ tầng liên quan, dự báo cho
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cấp nước và nhu cầu, cơ sở hạ tầng tài nguyên nước đề xuất phát triển, và lập kế hoạch cho các khu vực
được bảo vệ và các hệ sinh thái nhạy cảm (bao gồm cả các khu vực rừng ngập mặn ven biển).
(iii) Sử dụng kết quả của mô hình dự đoán sự thay đổi khí hậu, thực hiện đánh giá tác động và tính dễ
bị tổn thương do các tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước, nông nghiệp, và các vấn đề
của hệ thống tự nhiên (bao gồm cả đầu vào cho mô hình đánh giá tổng hợp cho các lĩnh vực mục tiêu
và các tỉnh).
(iv) Soạn thảo tài liệu đánh giá biến đổi khí hậu, tài liệu phương pháp làm việc và kết quả hoạt động
thực hiện.
7.
Chuyên gia đánh giá biến đổi khí hậu (Kinh tế và Tài chính) (Tư vấn quốc tế, 3,0 tháng
người). Tư vấn sẽ:
(i) Thu thập số liệu cơ bản có liên quan về các vấn đề kinh tế xã hội, bao gồm cả dân cư và các xu
hướng nhân khẩu học và đói nghèo, y tế công cộng, và các vấn đề giới tính.
(ii) Xác định các vấn đề quan trọng kinh tế - xã hội trong khu vực nghiên cứu, bao gồm cả dự báo dân
số, dự báo phân bố dân cư, các xu hướng trong các nhóm xã hội dễ bị tổn thương (bao gồm cả các vấn
đề giới tính), xu hướng trong lĩnh vực y tế công cộng, và ước tính sự di chuyển của khí hậu đến khu
vực nghiên cứu và từ khu vực nghiên cứu.
(iii) Xây dựng phương pháp dự toán chi phí thay đổi khí hậu và phân tích kinh tế của các lựa chọn
thích ứng và thực hiện đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương của tác động của biến đổi khí hậu
đến các vấn đề kinh tế xã hội.
(iv) Chuẩn bị báo cáo đành giá về khí hậu ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và đánh giá tài chính, chuẩn bị
tài liệu nêu phương pháp làm việc và kết quả hoạt động.
8.
Phó Tư vấn trưởng (Tư vấn trong nước, 4,5 tháng người). Tư vấn sẽ:
(i) Phối hợp với thành viên nhóm nghiên cứu của Phần Avà đảm bảo các thành viên trong nhóm nhận
thức được nhiệmvụ kỹ thuật, ngân sách, và lập kế hoạch nghiên cứu.
(ii) Hỗ trợ chuyên gia tăng cường thể chế để thực hiện đánh giá năng lực và phát triển chương trình xây
dựng năng lực.
(iii) Làm việc với đại diện chính phủ để xác định các diễn đàn biến đổi khí hậu khu vực để cung cấp hỗ
trợ kỹ thuật và xác định các nguồn lực được cung cấp cho diễn đàn như vậy.
(iv) Cung cấp đầu vào điều phối hệ thống quản lý dự án, hệ thống đảm bảo chất lượng, và hệ thống báo
cáo.
9.
Chuyên gia lập mô hìn Biến đổi khí hậu dự báo (Tư vấn trong nước, 3,5 tháng người). Tư
vấn sẽ:
(i) Hỗ trợ Tư vấn lập mô hình biến đổi khí hậu quốc tể để thu thập dữ liệu cơ bản.
(ii) Liên lạc với đại diện chính phủ và các chuyên gia địa phương để hỗ trợ chuyên gia lập mô hình
quốc tế về biến đổi khí hậu để hoàn thiện phương pháp luận chi tiết cho các hoạt động dựng mô hình
biến đổi khí hậu.
(iii) Hỗ trợ chuyên gia lập mô hình thay đổi khí hậu quốc tế để thực hiện mô hình biến đổi khí hậu theo
phương pháp đã thỏa thuận .
10. Đánh giá biến đổi khí hậu (các lĩnh vực Năng lượng và Công nghiệp) Chuyên gia (Tư vấn trong
nước, 3,5 tháng người). Tư vấn sẽ:
(i) Liên lạc với đại diện chính phủ và cấp tỉnh để hỗ trợ các chuyên gia quốc tế thu thập dữ liệu cơ bản.
(ii) Liên lạc với đại diện chính phủ và cấp tỉnh để hỗ trợ các chuyên gia quốc tế xác định các vấn đề
quan trọng.
(iii) Hỗ trợ chuyên gia quốc tế đánh giá những ảnh hưởng cũng như đành giá tính dễ bị tổn thương
của các vấn đề trong các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, bao gồm hệ thống thông tin địa lý (GIS)
; lập bản đồ kết quả đầu ra.
11.
Chuyên gia Đánh giá biến đổi khí hậu (Giao thông vận tải và các ngành Quy hoạch đô thị)
(Tư vấn trong nước, 3,5 tháng người). Tư vấn sẽ:
(i) Liên lạc với đại diện chính phủ và cấp tỉnh để hỗ trợ các chuyên gia quốc tế thu thập dữ liệu cơ bản
cũng như xác định các quy hoạch đô thị và các vấn đề giao thông vận tải.
(ii) Hỗ trợ chuyên gia quốc tế thực hiện đánh giác các tác động cũng như đánh giá tính dễ bị tổn
thương của vấn đề quy hoạch đô thị và giao thông vận tải, bao gồm cả các kết quả đầu ra lập bản đồ
GIS.
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(iii) Hỗ trợ các chuyên gia quốc tế để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu.lên quy hoạch đô thị và
giao thông vận tải.
12.
Chuyên gia Đánh giá sự thay đổi khí hậu (Nông nghiệp, Nước và Tài nguyên thiên nhiên
khác) (Tư vấn trong nước, 3,5 tháng người). Tư vấn sẽ:
(i) Liên lạc với đại diện chính phủ và cấp tỉnh để hỗ trợ các chuyên gia quốc tế thu thập dữ liệu cơ bản
cũng như xác định các vấn đề quan trọng.
(ii) Hỗ trợ chuyên gia quốc tế thực hiện nghiên cứu tác động và đánh giá tính dễ bị tổn thương của
nông nghiệp, tài nguyên nước, và các vấn đề hệ thống tự nhiên, bao gồm cả các kết quả đầu ra lập bản
đồ GIS.
(iii) Hỗ trợ các chuyên gia quốc tế chuẩn bị báo cáo đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nông
nghiệp, tài nguyên nước và hệ thống thiên nhiên.
13.
Chuyên gia Đánh giá Biến đổi khí hậu (các vấn đề kinh tế và tài chính) (quốc gia 3,5
tháng người). Tư vấn sẽ:
(i) Liên lạc với đại diện chính phủ và cấp tỉnh để hỗ trợ các chuyên gia quốc tế thu thập dữ liệu cơ bản,
hoàn thiện phương pháp dự toán chi phí trước biến đổi khí hậu và phân tích kinh tế cho phương án ứng
phó, và xác định các vấn đề quan trọng kinh tế xã hội.
(ii) Hỗ trợ chuyên gia quốc tế để thực hiện tác động và đánh giá tính dễ bị tổn thương của các vấn đề
kinh tế xã hội, bao gồm cả các kết quả đầu ra lập bản đồ GIS, và ước tính chi phí trong tương lai của
biến đổi khí hậu trong khu vực nghiên cứu bằng cách sử dụng kết quả của mô hình biến đổi khí hậu.
(iii) Hỗ trợ chuyên gia quốc tế để chuẩn bị báo cáo đành giá tác động của biến đổi khí hậu lên nền kinh
tễ xã hội..
14.
Chuyên gia GIS (Tư vấn trong nước, 3,5 tháng người). Tư vấn sẽ:
(i) Xác định các yêu cầu của cơ sở dữ liệu GIS để nghiên cứu.
(ii) Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu GIS đã được chấp thuận để đáp ứng yêu cầu cảu phần A và có thể
được chuyển giao cho nhóm nghiên cứu Phần B.
(iii) Liên lạc với đại diện chính phủ và cấp tỉnh đảm bảo nguồn dữ liệu đầu vào cho cơ sở dữ liệu GIS.

B. Phần B (Thích ứng và lập kế hoạch biến đổi khí hậu)
15.
Phần B sẽ huy động 13,5 tháng người đối với chuyên gia tư vấn quốc tế và 20,5 tháng
người đối với tư vấn trong nước.
16.
Tư vấn trưởng – Cố vấn Thích ứng biến đổi khí hậu (quốc tế, 4,5 tháng người). Tư vấn sẽ:
(I) Cung cấp tư vấn chiến lược và kỹ thuật cho các thành viên trong nhóm nghiên cứu và phối hợp
các hoạt động nghiên cứu kỹ thuật cho phần B.
(Ii) Duy trì hệ thống nghiên cứu quản lý dự án đã được thiết lập, hệ thống đảm bảo chất lượng, và hệ
thống báo cáo.
(Iii) Chuẩn bị tài liệu và tính chi phí cho các dự án thí điểm về biến đổi khí hậu trong tương lai .(Iv)
Xây dựng danh sách dài các giải pháp thích ứng cho các lĩnh vực mục tiêu và các tỉnh. Tư vấn về tính
khả thi và tính hiệu quả của các tùy chọn được xác định.
(V) Thực hiện đánh giá tính kinh tế của các giải pháp thích ứng và tích hợp kết quả vào một đánh giá
tổng thể xã hội, kinh tế, môi trường và các giải pháp thích ứng.
(Vi) Xây dựng các khuyến nghị cho một danh sách các giải pháp thích ứng, và phát triển xếp hạng ưu
tiên cho họ.
17.
Chuyên gia Thích ứng với Biến đổi khí hậu (quốc tế, 4,5 tháng người). Tư vấn sẽ:
(I) Xây dựng danh sách thích ứng tiềm năng cho các ngành và các tỉnh mục tiêu và đánh giá các giải
pháp đó trong t bối cảnh nguồn tài nguyên kinh tế xã hội và tự nhiên.
(Ii) Thực hiện đánh giá sơ bộ tính kinh tế của các giải pháp thích ứng được xác định và thực hiện chi
tiết phân tích chi phí - lợi ích của phương án lựa chọn trong các lĩnh vực mục tiêu và các tỉnh , sử dụng
kết quả của mô hình biến đổi khí hậu đánh giá tổng hợp.
(Iii) Đưa ra khuyến nghị về các giải pháp thích ứng cho các lĩnh vực mục tiêu và các tỉnh trên quan
điểm kinh tế xã hội.
(Iv) Cung cấp đầu vào để phát triển các dự án thí điểm thích ứng để thực hiện trong tương lai.
(V) Chuẩn bị các khuyến nghị về việc thành lập các đơn vị ứng phó khẩn cấp và quy trình xem xét các
chính sách quản lý rủi ro hiện có, bao gồm Chiến lược Quốc gia phòng chống thiên tai, ứng phó và
giảm nhẹ, dưới sự giám sát của Uỷ ban Quốc gia Phòng chống lụt bão.
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18.
Chuyên gia Tăng cường thể chế trước biến đổi khí hậu(chuyên gia quốc tế, 4,5 tháng
người).
Tư vấn sẽ:
(I) Tiến hành phỏng vấn và tham vấn với các nhân vật có thẩm quyền quyết định và nhân viên kỹ thuật
tại các Bộ, ngành có liên quan và các tỉnh mục tiêu để tăng cường sự hiểu biết về năng lực hiện có liên
quan đến vấn đề quy hoạch phát triển và các vấn đề kỹ thuật liên quan đến biến đổi khí hậu.
(Ii) Ưu tiên nhu cầu xây dựng năng lực của các nhân vật có thẩm quyền ra quyết định cũng như
cácnhân viên kỹ thuật tại các Bộ, ngành có liên quan và các tỉnh mục tiêu để cho phép họ thực hiện vai
trò được giao theo hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực dài hạn.
(Iii) Phát triển chương trình xây dựng năng lực cho các nhân vật có thẩm quyền ra quyết định và nhân
viên kỹ thuật tại các Bộ, ngành có liên quan quốc gia và các tỉnh mục tiêu
(Iv) Xây dựng và thực hiện một kịch bản nâng cao nhận thức cộng đồng ở Cà Mau và Kiên Giang về
các rủi ro trong biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng, bao gồm cả sử dụng, nếu thích hợp, các
cuộc gặp với dân chúng, các nhóm tập trung có các nhóm trưởng; cũng như truyền hình, báo chí, và đài
phát thanh.
20.
Phó tư vấn trưởng (Tư vấn trong nước, 4,5 tháng người). Tư vấn sẽ:
(i) Phối hợp với các thành viên trong nhóm nghiên cứu của Phần B và đảm bảo các thành viên trong
nhóm nhận thức được kỹ thuật, nghĩa vụ ngân sách, và việc tuân thủ kế hoạch của nghiên cứu này.
(ii) Tham dự các cuộc họp cấp cao của các bên liên quan theo yêu cầu.
(iii) Làm việc với đại diện chính phủ để hỗ trợ cho các diễn đàn khu vực về thay đổi khí hậu.
(iv) Cung cấp đầu vào để điều phối hệ thống quản lý dự án, hệ thống đảm bảo chất lượng, và hệ thống
báo cáo.
21.
Chuyên gia nghiên cứu thhích ứng với Biến đổi khí hậu (Tư vấn trong nước, 8 người
tháng). Tư vấn sẽ:
(i) Liên lạc với các đại diện của Bộ chính phủ, viện nghiên cứu, và các cơ quan có liên quan đến nhu
cầu và phương pháp luận tiếp cận dữ liệu để lập mô hình biến đổi khí hậu
(ii) Liên lạc với chuyên gia bên ngoài, đại diện chính phủ để phát triển một danh sách mở rộng các lựa
chọn thích ứng tiềm năng cho các ngành và các tỉnh mục tiêu và đánh giá các tùy chọn trong bối cảnh
nguồn tài nguyên kinh tế xã hội và tự nhiên.
(iii) Thực hiện đánh giá sơ bộ tính kinh tế của các giải pháp thích ứng được xác định và thực hiện chi
tiết phân tích chi phí - lợi ích của lựa chọn thích ứng được lựa chọn.
(iv) Hỗ trợ thiết lập các khuyến nghị thích hợp mang tính địa phương và quốc gia về các giải pháp
thích ứng cho các lĩnh vực mục tiêu và các tỉnh.
(v) Cung cấp đầu vào phát triển các dự án thí điểm thích ứng để thực hiện trong tương lai.
22.
Chuyên gia Biến đổi khí hậu Tăng cường thể chế (Tư vấn trong nước, 8,0 tháng người).
Tư vấn sẽ:
(i) Hỗ trợ chuyên gia quốc tế để tiến hành phỏng vấn và tham vấn với các nhân vật có thẩm quyền ra
quyết định cũng như nhân viên kỹ thuật tại các Bộ, ngành có liên quan và các tỉnh mục tiêu để nâng
cao sự hiểu biết về năng lực hiện có liên quan đến quy hoạch phát triển và các vấn đề kỹ thuật liên
quan đến biến đổi khí hậu.
(ii) Hỗ trợ chuyên gia quốc tế để phát triển và tính chi phí cho một chương trình xây dựng năng
lực cho các nhân vật có thẩm quyền ra quyết định và nhân viên kỹ thuật tại các Bộ, ngành có
liên quan quốc gia và các tỉnh mục tiêu.
(iii) Làm việc với các chuyên gia quốc tế để bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng năng lực và
báo cáo kết quả bằng cách sử dụng các khuôn khổ phát triển M & E.
(iv) Hỗ trợ chuyên gia quốc tế để phát triển và thực hiện một kịch bản nâng cao nhận thức cộng
đồng trong tỉnh Cà Mau và Kiên Giang liên quan đến rủi ro biến đổi khí hậu và các biện pháp
thích ứng.
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