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TRONG SỐ NÀY 
 

 Học tập, làm theo tấm gương 
bảo vệ môi trường của Bác Hồ. (Tr.1) 

   Vũ Lân   
 

 Những tác động nghiêm trọng 
của biến đổi khí hậu trên thế giới. (Tr.3) 

T. Minh 
 

 Tác động tiêu cực của biến đổi 
khí hậu với sức khỏe con người. (Tr.5) 

Hương Thủy 
 

 Biến đổi khí hậu chúng ta 
không ngoài cuộc. (Tr.7) 

Nguyên Phong 
 

 Chống biến đổi khí hậu: Cuộc 
chiến mới chỉ bắt đầu. (Tr.10) 

                       Dũng Việt 
 

 Việt Nam cam kết cùng cộng 
đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí 
hậu. (Tr.12) 

                   Trần Mạnh Hùng 
 

Biến đổi khí hậu - Thực trạng 
và giải pháp 

 

 Tập trung nguồn lực khắc phục 
ô nhiễm, cải thiện môi trường và ứng phó 
với biến đổi khí hậu để phát triển bền 
vững đất nước. (Tr.16) 

         Nguyễn Minh Quang 
 

 Tài nguyên nước với sự phát 
triển bền vững ở Việt Nam - Cơ hội và 
thách thức. (Tr.22)            

chuyentrang.monre.gov.vn 
 

 Những nguy cơ trong việc bảo 
đảm an ninh nguồn nước quốc gia. 
(Tr.25) 
                                                       Xuân Trường 

 

 Nước sạch trước tác động của 
biến đổi khí hậu. (Tr.27) 

                                 Nhật Quang 
 

 Tác động của biến đổi khí hậu 

đến tài nguyên nước ở Đồng bằng sông 

Cửu Long. (Tr.29)    

           chuyentrang.monre.gov.vn 
 

 Đảm bảo an ninh nguồn nước 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Gấp rút 

quy hoạch tài nguyên nước. (Tr.31) 

                                                    T. Trinh 
 

 Tác động của quá trình nước 

biển dâng đối với vùng cửa sông, ven 

biển Đồng bằng Nam Bộ và định hướng 

những hành động ứng phó. (Tr.35) 

 PGS, TS. Hoàng Văn Huân                                                      

ThS. Trần Thị Xuân Mỹ 
 

 Ứng phó hiệu quả với biến đổi 

khí hậu, nước biển dâng. (Tr.40) 

PGS, TS. Bùi Cách Tuyến 
 

 Hạn hán, xâm nhập mặn ở 

Đồng bằng sông Cửu Long: Những giải 

pháp phòng, chống. (Tr.42) 
                               

Chu Phạm Ngọc Hiển 
 

 Thủ tướng chỉ thị cấp bách ứng 

phó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông 

Cửu Long. (Tr.46) 

                                    vpcp.chinhphu.vn 
 

 Nhận diện nguyên nhân và giải 

pháp ứng phó xâm nhập mặn. (Tr.48)                             

Văn Hào - Thắng Trung 
 

 Giải pháp nào ứng phó với hạn 

hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng 

sông Cửu Long? (Tr.50)                            

dangcongsan.vn 
 

 Bảo vệ rừng ngập mặn ven 

biển, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

(Tr.52) 

ThS. Hoàng Thị Hương Hạnh 
 



 Bảo vệ và phát triển rừng ven 
biển. (Tr.54) 

Anh Linh 
 

 Nguyên nhân mất rừng và 
những giải pháp khắc phục. (Tr.55) 

                                                          HT 
 

 Biến đổi khí hậu: Bảo vệ 
rừng để phát triển bền vững vùng Tây 
Nguyên. (Tr.57) 

dantocmiennui.vn                                 
 

Bạn có biết? 
 

 Đến 2050, biến đổi khí hậu sẽ 
khiến nửa triệu người chết vì đói. (Tr.58)  

                                            ttvn.vn 
 

 15 hình ảnh biến đổi khí hậu 
gây sốc toàn thế giới. (Tr.59) 
                                                   Lâm Anh 

 

 Bhutan - nước đi đầu trong 
chống biến đổi khí hậu. (Tr.64) 

 

                                              Trúc Khanh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LỜI GIỚI THIỆU 
 

Biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường đang là những vấn đề 
mang tính toàn cầu, một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 
XXI. Nó đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, tài nguyên môi trường và cuộc 
sống của con người, đặc biệt là sự xuất hiện của dịch bệnh và khan hiếm về lương thực, 
nước ngọt. Dự báo, sẽ có khoảng 1,8 tỷ người trên thế giới sẽ khó khăn về nước sạch và 
600 triệu người bị suy dinh dưỡng vì thiếu lương thực do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
toàn cầu trong những năm tới. 

Việt Nam là một trong số những nước chịu nhiều rủi ro trước tác động của biến đổi 
khí hậu. Những diễn biến gần đây và các dự báo mới cho thấy, biến đổi khí hậu sẽ tác 
động mạnh đến nước ta, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế, xã hội, con người và môi 
trường. Trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,7 độ C, mực 
nước biển đã dâng khoảng 20cm. Hiện tượng El Nino, La Nina ngày càng tác động mạnh 
mẽ đến Việt Nam. Biến đổi khí hậu thực sự đã làm cho các thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, 
hạn hán ngày càng ác liệt. Thời gian gần đây, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng 
bằng sông Cửu Long ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh 
hoạt của nhân dân quanh vùng và đe dọa an ninh lương thực của quốc gia. 
Nhận thức rõ tầm quan trọng và những nguy cơ, thách thức của biến đổi khí hậu, cạn kiệt 
nguồn tài nguyên và ô nhiễm môi trường, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã 
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Các thể chế, chính 
sách về ứng phó với biến đổi khí hậu, về bảo vệ tài nguyên môi trường từng bước được 
hình thành, đổi mới và hoàn thiện. Các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, 
chống và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ tài nguyên, môi trường đã được triển khai và đạt một 
số kết quả bước đầu. 

Tuy nhiên, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên, môi trường 
vẫn còn những tồn tại, yếu kém. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức, 
doanh nghiệp và người dân về biến đổi khí hậu chưa đầy đủ, chưa thống nhất. Hoạt động 
ứng phó với biến đổi khí hậu còn bị động, lúng túng, thiếu đồng bộ; năng lực cảnh báo, 
dự báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu chưa đáp ứng yêu cầu. Tài nguyên chưa được 
điều tra, đánh giá đầy đủ tiềm năng giá trị, chưa được khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả 
và bền vững. Ô nhiễm môi trường còn diễn ra phổ biến, một số nơi rất nghiêm trọng và có 
xu hướng gia tăng. Tổ chức bộ máy và nhân lực về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý 
tài nguyên và bảo vệ môi trường còn bất cập, năng lực còn hạn chế… Trong giai đoạn 
hiện nay, sự chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo 
vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững 
của đất nước; là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, 
đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành và sự chung tay của cả cộng đồng xã hội.  
Nhằm góp thêm một tiếng nói chung vào hoạt động tuyên truyền về những tác động của 
biến đổi khí hậu, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn Thông tin Khoa học chuyên đề: “Ứng 
phó với biến đổi khí hậu - Trách nhiệm không của riêng ai”. 

Trân trọng giới thiệu! 
 
                                                                                              BAN BIÊN SOẠN 
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HỌC TẬP, L
M THEO TẤM GƯƠNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA BÁC HỒ 
 

Trong những ngày tháng này, vấn đề hạn hán khốc liệt và kéo dài ở các tỉnh miền Trung, 
Tây Nguyên, nước mặn xâm nhập sâu vào các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, cá biển chết 
hàng loạt ở một số tỉnh miền Trung... đã, đang và là mối quan tâm sâu sắc của Chính phủ, toàn 
dân. Đến nỗi, Nhà nước ta phải kêu gọi sự giúp đỡ của Liên hợp quốc cho những tỉnh bị thiên 
tai nói trên. Chính phủ, nhiều bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc một cách quyết liệt nhằm tháo 
gỡ khó khăn, giúp đồng bào các địa phương bị hạn hán, xâm nhập mặn, cá chết... vượt khó, 
vươn lên. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do tác động tiêu cực của con người. 

Ngay từ rất sớm, vào giữa thế kỷ XIX, trong tác phẩm “Phép biện chứng của tự nhiên”, 
F. Ăng ghen đã cảnh báo về sự “trả thù” của của tự nhiên đối với con người khi con người coi 
mình là “kẻ thống trị” tự nhiên, hành động “bóc lột” tự nhiên một cách thái quá. Còn C. Mác lại 
đề cập khía cạnh phản đạo đức, phản văn hóa trong quá trình con người tác động vào tự nhiên. 
Mặc dù không qua trường lớp nào đào tạo về những kiến thức về môi trường nhưng với khả 
năng tự học đặc biệt cùng với những trải nghiệm trong thực tiễn, qua quá trình hoạt động cách 
mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh luôn luôn thể hiện là một người đi tiên phong 
trong nhận thức và nhất quán trong tư duy và ngày càng phong phú, sinh động cụ thể ý thức bảo 
vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Điều này thể hiện rõ trong cuộc đời của Bác, thể 
hiện qua nhiều bài nói, bài viết, qua các câu chuyện sinh hoạt hằng ngày.  

Trong những năm 20 của thế kỷ XX, khi bôn ba ở các nước tư bản, các nước thuộc địa ở 
châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, mục đích chính của Bác Hồ là tìm con đường để cứu nước, cứu 
dân khỏi ách nô lệ, nhưng đồng thời Bác lại có tầm nhìn lâu dài, đi trước về vấn đề môi trường 
ở các nước thuộc địa. Nhiều bài viết trong giai đoạn từ năm 1920 đến 1930, Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh đã lên án chính sách khai thác thuộc địa ở Đông Dương, ở châu Phi, châu Mỹ của 
chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Những chính sách khai thác này làm lãng phí, kiệt quệ các mỏ 
khoáng sản thiên nhiên, chặt phá các cánh rừng để lập các đồn điền và mất cân bằng sinh thái, 
sa mạc hóa ở nhiều vùng khi nắn các dòng chảy của sông để tập trung nguồn nước vào một số 
nơi. Cùng với việc tố cáo, lên án các chính sách bóc lột khai thác, bóc lột về kinh tế, ở nhiều bài 
viết, bài nói trong giai đoạn này, Nguyễn Ái Quốc còn lên án sự bóc lột lao động, nhân dân ở 
các nước thuộc địa về thể xác và về văn hóa bằng nhà tù, thuốc phiện và rượu cồn. Đây chính là 
khía cạnh sự tàn phá môi trường nhân văn. 

Sau khi tìm được con đường cứu nước, trở về nước hoạt động, tuy mục tiêu chính quan 
trọng bậc nhất của cách mạng nước ta giai đoạn này là độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước, 
nhưng Bác Hồ luôn luôn ý thức sự cần thiết giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái nơi công tác, 
nơi ở, nơi làm việc. Trong thời kỳ ở chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã sống hòa hợp với thiên 
nhiên, rất quý trọng thiên nhiên, cây cỏ, muông thú, giữ gìn môi trường, cảnh quan, sinh thái mà 
vẫn bảo đảm an toàn cho bản thân và đồng chí, đồng bào. Một cảnh thư thái thanh tao của một 
lãnh tụ cách mạng được Bác thể hiện qua những vần thơ: 

“Sáng ra bờ suối tối vào hang 
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng 
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng 
Cuộc đời cách mạng thật là sang”. 
Chỉ có tâm hồn, phong cách sống hòa hợp với thiên nhiên, yêu thiên nhiên, đất nước Bác 

mới có những vần thơ đẹp và đầy cảm xúc, ngay cả khi ở trong tù hoặc trong vùng núi rừng âm 
u tại chiến khu Việt Bắc. 
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Chính vì rất ý thức về giá trị, vị trí của thiên nhiên, môi trường sống nên Bác rất chú ý 
yếu tố địa lý, địa điểm nơi trú chân, hoạt động và nêu gương sáng, nhắc nhở, giáo dục cán bộ, 
chiến sỹ ổn định, bắt tay vào giữ gìn vệ sinh, môi trường, tăng gia, sản xuất, trồng cây, bảo vệ 
môi trường. Người đã đúc kết thành nguyên tắc rất đầy đủ các yếu tố địa lợi, nhân hòa:  

“Trên có núi 
Dưới có sông 
Có đất ta trồng 
Có bãi ta vui 
Tiện đường sang Bộ Tổng 
Thuận lối tới Trung ương 
Nhà thoáng, ráo, kín, mát 
Gần dân, không gần đường”. 
Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, Bác không chọn nơi ở là Phủ toàn quyền Đông 

Dương cũ cao sang mà chọn một ngôi nhà sàn khiêm nhường được xây dựng trên nền nhà cũ 
của thợ điện và Bác sống cuộc sống thanh bạch chăm chút vườn cây, ao cá, luống rau, thể dục 
thể thao sau giờ làm việc. Chỉ có sự nhận thức, am hiểu rất sâu sắc về môi trường thì mới có 
được tầm nhìn xa, trông rộng và hành động mẫu mực như Bác của chúng ta. Bác luôn có thái độ 
thân thiện với môi trường, lối sống hòa hợp với thiên nhiên. Người đã kế thừa, phát triển truyền 
thống sống hòa hợp với thiên nhiên của dân tộc ta từ hàng nghìn năm qua. Không chỉ sống hòa 
nhập với thiên nhiên, Người còn luôn  nhắc nhở, làm gương cho cán bộ, chiến sỹ. Rất nhiều câu 
chuyện về khía cạnh đạo đức này của Bác. Chuyện kể rằng:  

“Thời kỳ ở núi rừng Tuyên Quang, thấy chiến sỹ cuốc đất chuẩn bị trồng cà, Bác đi qua 
nói: 

Sớm quá, ở vùng núi tháng này còn rét, cây cà khó lên. Bây giờ phải trồng rau để đến vụ 
giáp hạt không phải kiếm rau rừng. Các chú có biết câu: “Bao giờ đom đóm bay ra/ Hoa gạo 
rụng xuống thì cà mới lên” không? 

Khi cà cho thu hoạch, chiều chiều chiến sỹ hái quả. Thấy anh em tay cầm rổ, tay kia cầm 
quả cà giật ngược nên hoa thường bị rụng, cành bị gãy. Bác bước tới, một tay giữ cành, tay kia 
cầm quả cà giật nhẹ. Được quả nào bỏ luôn vào rổ để trên luống.  

Bác nói: 
“Hái quả phải giữ cành. Có giữ cành chắc thì cây không bị chột, mới thu được nhiều 

lứa”. 
Một câu chuyện khác kể về tình yêu, sống hòa hợp với thiên nhiên. Có lần, ở khu vườn 

sau Phủ Chủ tịch có một cây cổ thụ bị sâu đục ruỗng thân. Một số chiến sỹ phục vụ đề nghị Bác 
cho chặt hạ và trồng cây khác thế vào chỗ đó. Bác ngắm cây cổ thụ từ gốc lên đến ngọn và đề 
nghị mọi người mang vôi ướt đến. Tự tay Bác lấy vôi cho vào chỗ sâu và băng bó cho cây như 
cho người bị thương vậy. Một thời gian sau, cây cổ thụ lại xanh tốt xum xuê.         

Năm 1972, tại Hội nghị thế giới lần thứ nhất về môi trường họp tại Stoc - khôm (Thụy 
Điển), ra lời kêu gọi các quốc gia cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Thế nhưng từ 
trước đó rất lâu, nhất là bắt đầu từ cuối những năm 50 của thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
phát động, kêu gọi đồng bào ta bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững trên các lĩnh 
vực khác nhau, trong đó có phát động toàn dân thực hiện Tết trồng cây, với câu thơ nay đã đi 
vào tâm can của mỗi người dân Việt Nam: 

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây 
Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” 
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“Mùa xuân là Tết trồng cây 
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. 
Mặc dù trong thời kỳ từ năm 1960 đến năm 1969, Bác dồn sức lo toan cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước, xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước sự tàn phá rất khốc 
liệt của kẻ thù, nhưng Người vẫn dành quan tâm nhiều đến vấn đề bảo vệ môi trường, viết bài, 
trồng cây ở nhiều nơi. Ngoài việc quan tâm nhắc nhở, kiểm tra, trực tiếp trồng cây ở nhiều nơi, 
Bác đã ra lời kêu gọi, viết 7 bài đăng trên báo Nhân Dân. Đặc biệt, cách ngày “đi xa” không lâu, 
vào 11 giờ trưa ngày 16/2/1969 (tức mồng một Tết năm Kỷ Dậu), Bác đến thăm và chúc Tết 
nhân dân xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây. Người đã cùng nhân dân khai xuân, trồng cây trên quả đồi 
tại xã. Buổi trưa, dưới bóng cây trên đồi xã Vật Lại, Bác thân mật nói: “Các cụ thì biết chuyện 
cũ, chuyện mới, nhưng các cháu ngày nay thì biết chế độ dân chủ cộng hòa. Đất nước bây giờ là 
của ta, cho nên cần phải thi đua sản xuất giỏi, trồng cây giỏi”. Vào ngày 23/2/1969, tuy sức 
khỏe yếu, nhưng Bác vẫn nhớ gửi thưởng Huy hiệu của Người cho 4 cụ già có thành tích xuất 
sắc trong phong trào trồng cây gây rừng. Đến nay Tết trồng cây đã trở thành phong tục tập 
quán, thành truyền thống tốt đẹp của đất nước ta, dân tộc ta. Có rất nhiều câu chuyện cảm động 
kể về tấm gương sống thân thiện với thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn môi 
trường của Bác Hồ mà chúng ta cần học tập, làm theo. Trong những năm qua, khi nói về tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đề cập nhiều đến nội dung này. 

Trước tình trạng môi trường ở nhiều nơi trên nước ta đang bị hủy hoại, ô nhiễm và xuống 
cấp, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác một cách lãng phí, quản lý lỏng lẻo, thiết nghĩ các cấp 
ủy, tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan chức năng cần có 
những giải pháp hữu hiệu, triệt để hơn để ngăn chặn, xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc về 
tài nguyên, môi trường. Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương bảo vệ môi trường của lãnh tụ 
Hồ Chí Minh, sống thân thiện với thiên nhiên, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng và 
cần thiết. Bởi vì đó là một nội dung trong đạo đức của mỗi công dân, mỗi cán bộ, công chức, 
đảng viên hiện nay. 

 

                                                                                                           Vũ Lân   
                                                                                (xaydungdang.org.vn - Ngày 9/5/2016) 
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NHỮNG TÁC ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN THẾ GIỚI 
 

Trong vòng vài chục năm trở lại đây, tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu ngày 
càng tăng rõ nét, và những tác động xấu nghiêm trọng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
đến trái đất là rất lớn, thể hiện cụ thể bằng các biểu hiện như: Mực nước biển dâng, băng 
tan, tình trạng nắng nóng, bão lụt, hạn hán, dịch bệnh, thiệt hại kinh tế, giảm đa dạng 
sinh học, hủy diệt hệ sinh thái. 

Nắng nóng: Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, trong 50 năm trở lại đây, tần suất 
xảy ra các đợt nắng nóng đã tăng từ 2 - 4 lần. Nhiều khả năng trong 40 năm tới, số lượng các 
đợt nắng nóng sẽ tăng 100 lần. Theo đó, nắng nóng sẽ làm tăng số vụ cháy rừng, các loại bệnh 
dịch, và mức nhiệt độ trung bình trên hành tinh trong tương lai cũng sẽ tăng theo. 

Băng tan: Nhiệt độ trái đất tăng cũng khiến chúng ta dễ dàng nhận thấy, diện tích của 
các dòng sông băng trên toàn thế giới đang dần bị thu hẹp lại. Vùng lãnh nguyên (vùng đất cao 
nơi cây cối không thể sinh trưởng và phát triển) từng bị lớp băng vĩnh cửu bao phủ, hay dưới 
tác động của nhiệt độ cao, lớp băng đã tan chảy và sự sống của các loài thực vật trên vùng đất 
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này cũng đã xuất hiện. Nước biển dâng cao do nhiệt độ trái đất ngày càng tăng. Nó khiến cho 
các tảng băng tăng nhanh hơn, làm mực nước biển và đại dương trên toàn thế giới tăng theo. 

Bão lụt: Đi kèm với hiện tương băng tan và nước biển dâng cao thì hiện tượng bão lụt 
cũng tăng. Theo số liệu thống kê cho thấy, chỉ trong vòng 30 năm gần đây, những cơn bão 
mạnh cấp 4 và cấp 5 đã tăng lên gấp đôi. Những vùng nước ấm đã làm tăng sức mạnh cho các 
cơn bão.  

Hạn hán: Chính mức nhiệt cao trên đại dương và trong khí quyển đã đẩy tốc độ cơn bão 
đạt mức kinh hoàng. Khi một số nơi trên thế giới đang phải hứng chịu cảnh ngập lụt do mực 
nước biển dâng và bão lũ, thì ở nhiều nơi khác hạn hán lại đang hoành hành. Các chuyên gia 
ước tính tình trạng hạn hán sẽ tăng ít nhất 66% do khí hậu ngày càng ấm hơn. Hạn hán xảy ra 
thường xuyên sẽ thu hẹp nguồn cung cấp nước, làm giảm chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, 
khiến nguồn cung ứng lương thực trên toàn cầu trở nên bấp bênh.  

Hiện nay Ấn Độ, Pakistan và vùng cận Sahara thuộc châu Phi đang phải hứng chịu các 
đợt hạn hán nghiêm trọng. Giới khoa học dự báo lượng mưa tại các khu vực trên sẽ tiếp tục 
giảm trong những thập kỷ tới. Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu tại châu Phi cho 
rằng, tới năm 2020, sẽ có 75 - 250 triệu dân châu Phi không có nước sử dụng và sản lượng nông 
nghiệp của châu lục này cũng sẽ giảm 50%. 

Dịch bệnh: Bão lụt và hạn hán tăng đang trở thành mối đe dọa lớn với sức khỏe dân số 
toàn cầu. Bởi bão lụt tạo môi trường sống lý tưởng cho các loài muỗi và ký sinh trùng, chuột và 
nhiều sinh vật mang bệnh khác phát triển mạnh. 

Thiệt hại kinh tế: Không chỉ ảnh hưởng đến dịch bệnh, tác động của biến đổi khí hậu 
gây thiệt hại đến lĩnh vực kinh tế. Bão lụt sẽ gây tổn thất trong ngành nông nghiệp gây thiệt hại 
hàng tỷ USD. Bên cạnh đó, các chính phủ cũng cần một lượng tiền lớn để xử lý và kiểm soát sự 
lây lan dịch bệnh. Năm 2005, cơn bão lịch sử đã đổ bộ vào Louisiana, khiến mức thu nhập của 
người dân nơi đây giảm 15% trong những tháng sau cơn bão, và thiệt hại về tài sản ước tính 
khoảng 135 tỷ USD. 

Trong khi người dân phải đối phó với giá lương thực và nhiên liệu tăng cao, thì các chính 
phủ cũng đang phải chịu sụt giảm doanh thu từ ngành du lịch, giảm lợi nhuận công nghiệp. 
Ngược lại, nhu cầu năng lượng, lương thực, nước sạch, chi phí cho hoạt động dọn dẹp sau thảm 
họa lại luôn tăng cao, kèm theo những bất ổn vùng biên giới. Theo dự đoán của Viện Nghiên 
cứu Môi trường và phát triển toàn cầu tại Đại học Tufts, Mỹ, chi phí cho cuộc chiến chống biến 
đổi khí hậu tới năm 2100 sẽ đạt 20 ngàn tỷ USD. 

Giảm đa dạng sinh học: Nhiệt độ trái đất tăng cao cũng đẩy nhiều loài sinh vật tới bờ 
vực suy giảm số lượng hoặc tuyệt chủng. Nếu mức nhiệt độ trung bình tăng từ 1,1 độ C - 6,4 độ 
C, 30% loài động thực vật hiện nay sẽ có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2050. Nguyên nhân dẫn 
đến sự tuyệt chủng là do môi trường sống của các loài động thực vật ngày càng bị thu hẹp, hiện 
tượng sa mạc hóa, phá rừng và nước trên các đại dương ngày càng ấm lên khiến cho nhiều loài 
sinh vật không thể thích ứng kịp thời với những biến đổi trên. 

Con người cũng không thể thoát khỏi những tác động của biến đổi khí hậu. Sa mạc hóa 
và mực nước biển tăng đe dọa trực tiếp đến môi trường sống của con người. Khi thực vật và 
động vật giảm dần số lượng, nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu và cả thu nhập của con 
người cũng sẽ chịu ảnh hưởng giảm theo. 

Hủy diệt hệ sinh thái: Những thay đổi về khí hậu cũng tác động trực tiếp đến hệ sinh 
thái, sẽ hủy diệt hệ sinh thái. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, những thay đổi trong điều 
kiện khí hậu và lượng khí carbon dioxide tăng nhanh chóng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ 
sinh thái, nguồn cung cấp nước ngọt, không khí, nhiên liệu, năng lượng sạch, thực phẩm và sức 
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khỏe. Dưới tác động của nhiệt độ, không khí và băng tan, số lượng các rạn san hô ngày càng có 
xu hướng giảm. Điều đó cho thấy, cả hệ sinh thái trên cạn và dưới nước đều đang phải hứng 
chịu những tác động từ lũ lụt, hạn hán, cháy rừng cũng như hiện tượng axít hóa đại dương. 

Biến đổi khí hậu mà biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng đã 
tạo nên các hiện tượng thời tiết cực đoan như hiện nay. Đây là một thách thức lớn nhất đối với 
nhân loại trong thế kỷ 21 vì biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, tài 
nguyên môi trường và cuộc sống của con người. 

 

                                                                                                           T.Minh  
                                                                                  (hanoimoi.com.vn - Ngày 26/10/2015) 
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Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu với sức khỏe con người 
 

Biến đổi khí hậu trái đất là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, 
thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên 
nhân tự nhiên và nhân tạo. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới, 
biến đổi khí hậu đã xảy ra trên phạm vi toàn cầu, gây tác động ngày càng mạnh mẽ 
đến mọi quốc gia và sự sống trên trái đất, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực đến sức 
khỏe của con người. 

Các biểu hiện của biến đổi khí hậu là sự nóng lên của khí quyển và trái đất nói 
chung; sự thay đổi thành phần và chất lượng khí quyển có hại cho môi trường sống của 
con người và các sinh vật trên trái đất; sự dâng cao mực nước biển do băng tan, dẫn tới 
sự ngập úng ở các vùng đất thấp, các đảo nhỏ trên biển; sự di chuyển của các đới khí 
hậu tồn tại hàng nghìn năm trên các vùng khác nhau của trái đất dẫn tới nguy cơ đe dọa 
sự sống của các loài sinh vật, các hệ sinh thái và hoạt động của con người; sự thay đổi 
cường độ hoạt động của quá trình hoàn lưu khí quyển, chu trình tuần hoàn nước trong tự 
nhiên và các chu trình sinh địa hóa khác… 

Tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu đến sức khỏe con người thông qua mối 
quan hệ trao đổi vật chất, năng lượng giữa cơ thể người với môi trường xung quanh, dẫn 
đến những biến đổi về sinh lý, tập quán, khả năng thích nghi và những phản ứng của cơ 
thể đối với các tác động đó. Các đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ không khí tăng, dẫn đến 
gia tăng một số nguy cơ đối với tuổi già, những người mắc bệnh tim mạch, bệnh thần 
kinh, dị ứng. Ngoài ra, thời gian qua, các đợt nắng nóng ở nhiều quốc gia trên thế giới gia 
tăng đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. 

Tác động gián tiếp của biến đổi khí hậu đến sức khỏe con người thông qua những 
nguồn gây bệnh, làm tăng khả năng bùng phát và lan truyền các bệnh dịch như bệnh cúm 
A/H1N1, cúm A/H5N1, tiêu chảy, dịch tả... Ngoài ra, biến đổi khí hậu làm tăng khả năng 
xảy ra một số bệnh nhiệt đới như sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, làm tăng tốc 
độ sinh trưởng và phát triển nhiều loại vi khuẩn và côn trùng, vật chủ mang bệnh (ruồi, 
muỗi, chuột, bọ chét, ve). 

Minh chứng rõ ràng cho điều này là hiện tượng sốt xuất huyết đang là vấn đề của 
toàn cầu, cứ sau 10 năm số mắc sốt xuất huyết trên thế giới lại tăng gấp đôi; gần 4 tỷ 
người sống trong vùng nguy cơ, số mắc ghi nhận ở 128 nước. Năm 2015, tại Trung Quốc, 
Malaysia, Campuchia, Đài Loan, Ấn Độ, sốt xuất huyết cũng đang gia tăng sau nhiều năm 
không có dịch. Không chỉ trên thế giới mà tại Việt Nam, sau năm 2014 năm mà sốt xuất 
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huyết Việt Nam giảm sâu nhất, thấp nhất trong vòng 10 năm, thì năm 2015, số mắc sốt 
xuất huyết gia tăng trở lại. 

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết trở 
lại và bùng phát như hiện nay là hiện tượng El Nino năm nay được đánh giá mạnh nhất 
trong nhiều năm qua, gây nên thời tiết khô hạn khiến việc tích trữ nước gia tăng, gia tăng 
nhiệt độ trung bình, làm cho thời gian phát triển chu kỳ trứng thành muỗi rút ngắn, kéo dài 
thời gian sống của muỗi, làm gia tăng mật độ muỗi khiến tăng nguy cơ dịch sốt xuất huyết. 
Được biết, nước ta đã từng trải qua vụ dịch sốt xuất huyết lớn nhất năm 1998, tương ứng 
với thời kỳ hoạt động của hiện tượng El Nino 1997 - 1998. 

Trong một dự đoán mang tính cảnh báo, nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến 
đổi khí hậu đã cảnh báo rằng, đến năm 2080 sẽ có khoảng 1,5 - 3,5 tỷ người trên thế giới 
phải đối mặt với nguy cơ mắc sốt xuất huyết mà nguyên nhân là do hiện tượng trái đất ấm 
lên và do khí hậu thay đổi, sốt Dengue sẽ lại tăng lên ở các nước đang phát triển.  

Ngoài ra, phát thải khí nhà kính ngày càng tăng là nguyên nhân chủ yếu của xu thế 
ấm lên toàn cầu, tầng ozon bị phá hủy dẫn đến sự tăng cường độ bức xạ tử ngoại trên 
mặt đất. Điều này đã gây bệnh ung thư da và các bệnh về mắt. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các dịch bệnh nguy hiểm đang lan tràn ở nhiều nơi 
trên thế giới hơn bao giờ hết. Những vùng trước kia có khí hậu lạnh giờ đây cũng xuất 
hiện các loại bệnh nhiệt đới. Hàng năm có khoảng 150 ngàn người chết do các bệnh có 
liên quan đến biến đổi khí hậu, từ bệnh tim do nhiệt độ tăng quá cao, đến các vấn đề hô 
hấp và tiêu chảy. Cũng liên quan đến vấn đề này, kết quả nghiên cứu của Viện Sốt rét ký 
sinh trùng và côn trùng Trung ương cho thấy, bệnh tật dẫn đến tử vong do tác động của 
biến đổi khí hậu là do nhiệt độ tăng cao quá mức làm gia tăng người bị bệnh tim, nguy cơ 
tử vong ở người già và trẻ nhỏ cao hơn do bị giảm khả năng kháng bệnh của cơ thể. 

Theo ước tính, khoảng 2,4% số trường hợp tiêu chảy cấp trên thế giới, 6% các 
trường hợp mắc sốt rét trong các nước có mức thu nhập trung bình và thấp đều có liên 
quan đến biến đổi khí hậu. Trong số 14 triệu người chết hàng năm ở khu vực này có tới 
40% chết do các bệnh lây nhiễm. Biến đổi khí hậu đã tạo điều kiện lý tưởng cho sự lây lan 
của bệnh lây nhiễm tại khu vực này.  

Ngoài ra, biến đổi khí hậu còn làm cho thiên tai, thảm họa, đặc biệt là bão, lũ lụt, 
hạn hán, động đất, sóng thần ngày càng gia tăng về tần suất, cường độ và quy mô. Điển 
hình là, trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu nên những cơn bão có sức tàn phá 
lớn xuất hiện ngày càng nhiều, gây phá hủy nhà cửa, công trình, hoa màu, cướp đi sinh 
mạng của hàng ngàn người. 

Vì vậy, nếu không có các biện pháp thích ứng và đối phó với biển đổi khí hậu, sẽ 
rất nguy hiểm đến sự sống của hàng triệu người trên trái đất; trong đó tăng cường năng 
lực y tế để bảo vệ sức khỏe con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã trở nên khẩn 
cấp cả ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Phản ứng hiệu quả và bền vững, hành động 
nhất quán, đầu tư tài chính thỏa đáng hơn và phối hợp đa phương đó là phương châm 
hợp tác đối phó với biến đổi khí hậu. Khu vực y tế phải đóng vai trò thiết yếu làm giảm 
biến đổi khí hậu và thích ứng với tác động bất lợi của nó. 

 

                                                                                                      Hương Thủy  
                                                                                  (hanoimoi.com.vn - Ngày 09/10/2015) 
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                                 BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  
                                   CHÚNG TA KHÔNG NGO�I CUỘC 

 

Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng 
tới môi trường tự nhiên và môi trường 
sống của con người trên trái đất. Khí thải 
gây hiệu ứng nhà kính ngày một tăng lên, 
nhiệt độ bề mặt trái đất và đại dương cũng 
đang tăng dần trên phạm vi toàn cầu. Theo 
các báo cáo khoa học, hiện tại nhiệt độ trái 
đất đã tăng thêm 1 độ C so với đầu thế kỷ 
XX. 

Tác động tiêu cực tới toàn cầu... 
Hậu quả của biến đổi khí hậu đã và 

đang ảnh hưởng đến toàn thế giới. El Nino - 
hiện tượng nóng lên của bề mặt nước biển, 
được dự báo sẽ kéo dài đến giữa năm 2016. 
Đây là đợt El Nino mạnh kỷ lục và kéo dài 
nhất trong vòng 60 năm qua (so với mức đỉnh 
điểm năm 1997 - 1998) gây tác động tiêu cực 
đến nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt 
Nam. Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế 
giới (WB), Việt Nam nằm trong nhóm 10 
nước phải gánh chịu hậu quả khốc liệt nhất 
của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Có thể thấy tác hại theo hướng nóng 
lên toàn cầu thể hiện ở 10 điều tồi tệ sau đây: 
Gia tăng mực nước biển, băng hà lùi về hai 
cực, những đợt nóng, bão tố và lũ lụt, khô 
hạn, thiên tai, suy thoái kinh tế, xung đột và 
chiến tranh, mất đi sự đa dạng sinh học và 
phá hủy hệ sinh thái. Những minh chứng cho 
các vấn đề này được biểu hiện qua hàng loạt 
tác động cực đoan của khí hậu trong thời gian 
gần đây như đã có khoảng 250 triệu người bị 
ảnh hưởng bởi những trận lũ lụt ở Nam Á, 
Châu Phi và Mê-hi-cô. Các nước Nam Âu 
đang đối mặt nguy cơ bị hạn hán nghiêm 
trọng dễ dẫn tới những trận cháy rừng, sa 
mạc hóa, còn các nước Tây Âu thì đang bị đe 
dọa xảy ra những trận lũ lụt lớn, do mực 
nước biển dâng cao cũng như những đợt băng 
giá mùa đông khốc liệt. Những trận bão lớn 
xảy ra tại Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn 
Độ... trong mấy năm gần đây có nguyên nhân 
từ hiện tượng trái đất nóng lên trong nhiều 

thập kỷ qua. Những dữ liệu thu được qua vệ 
tinh từng năm cho thấy số lượng các trận bão 
không thay đổi, nhưng số trận bão, lốc cường 
độ mạnh, sức tàn phá lớn đã tăng lên, đặc biệt 
ở Bắc Mỹ, Tây Nam Thái Bình Dương, Ấn 
Độ Dương, Bắc Đại Tây Dương. 

Biến đổi khí hậu còn kéo theo sự thay 
đổi của thời tiết, ảnh hưởng trực tiếp đến cây 
trồng, sản xuất nông, lâm, công nghiệp và 
nuôi trồng, đánh bắt thủy - hải sản. Đặc biệt 
là sự xuất hiện của dịch bệnh và khan hiếm 
về lương thực, nước ngọt. Dự báo, sẽ có 
khoảng 1,8 tỷ người trên thế giới sẽ khó khăn 
về nước sạch và 600 triệu người bị suy dinh 
dưỡng vì thiếu lương thực do ảnh hưởng của 
biến đổi khí hậu toàn cầu trong những năm 
tới. 

Cùng với sự nóng lên của trái đất là 
hiện tượng băng tan ở hai cực trái đất khiến 
mực nước biển dâng cao. Nếu khoảng thời 
gian 1962 - 2003, lượng nước biển trung bình 
toàn cầu tăng l,8mm/năm, thì từ 1993 - 2003 
mức tăng là 3,lmm/năm. Tổng cộng, trong 
100 năm qua, mực nước biển đã tăng 0,3m. 
Theo dữ liệu vừa được các nhà khoa học tại 
Trung tâm dữ liệu Băng Tuyết Quốc gia Mỹ 
(NSIDC) và NASA công bố, lượng băng tại 
Bắc Cực đã xuống mức thấp kỷ lục trong 
mùa đông năm 2015. Dự báo đến cuối thế kỷ 
XXI, nhiệt độ trung bình sẽ tăng lên khoảng 
từ 2,0 - 4,5 độ C và mực nước biển toàn cầu 
sẽ tăng từ 0,18m - 0,59m. 

…Và tới Việt Nam 
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng mạnh đến 

nước ta trong vài thập kỷ gần đây, gây ra 
nhiều đợt nắng nóng, rét đậm rét hại kéo dài 
có tính kỷ lục. Dự đoán vào cuối thế kỷ XXI, 
nhiệt độ trung bình nước ta tăng khoảng 3 độ 
C và sẽ tăng số đợt và số ngày nắng nóng 
trong năm; mực nước biển sẽ dâng cao lên 
1m. Điều này dẫn đến nhiều hiện tượng bất 
thường của thời tiết. Đặc biệt là tình hình bão 
lũ và hạn hán. Nước biển dâng dẫn đến sự 
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xâm thực của nước mặn vào nội địa, ảnh 
hưởng trực tiếp đến nguồn nước ngầm, nước 
sinh hoạt cũng như nước và đất sản xuất nông 
- công nghiệp. Việt Nam có 31,2 triệu ha đất 
liền, tuy nhiên, diện tích đất bình quân đầu 
người rất thấp (đứng thứ 159 trong gần 200 
quốc gia, chỉ bằng 1/6 bình quân của thế 
giới). Diện tích đất canh tác vốn đã thấp 
(khoảng 0,11ha/đầu người) lại đang bị co dần 
lại do quá trình đô thị hóa và công nghiệp 
hóa. 

Theo tổ chức Liên hợp quốc tại Việt 
Nam, trong vòng 30 năm tới, Việt Nam là 
một trong 30 quốc gia “có nguy cơ cực lớn” 
do các tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, 
nếu Việt Nam không có những hành động kịp 
thời như gia cố đê kè và cải thiện hệ thống 
thoát nước, mực nước biển dâng cao lm tính 
trung bình dọc theo bờ biển Việt Nam sẽ gây 
ngập lụt nghiêm trọng 17.423km2, tương 
đương 5,3% tổng diện tích đất cả nước, trong 
đó có 39% diện tích Đồng bằng sông Cửu 
Long, 10% diện tích Đồng bằng sông Hồng, 
hơn 2,5% diện tích các tỉnh ven biển miền 
Trung và hơn 20% diện tích Thành phố Hồ 
Chí Minh. Riêng Đồng bằng sông Cửu Long, 
đến năm 2030, khoảng 45% diện tích của khu 
vực này sẽ bị nhiễm mặn cục bộ và gây thiệt 
hại mùa màng nghiêm trọng. 

Những tháng đầu năm 2016, tình trạng 
hạn hán và xâm nhập mặn đang đẩy khoảng 
1,5 triệu nông dân Việt Nam, những người 
sống ở khu vực hạ nguồn sông Mê Kông, vào 
tình trạng khốn khó. Do chịu tác động của 
hiện tượng E1 Nino, trong năm 2015 đồng 
bằng sông Cửu Long không có lũ nên lượng 
nước trữ trong hệ thống công trình thủy lợi và 
các vùng thấp trũng bị thiếu hụt, kèm theo 
mùa mưa đến muộn và kết thúc sớm, dòng 
chảy thượng nguồn sông Mê Kông bị giảm, 
mực nước xuống thấp nhất trong vòng 90 
năm qua. Xâm nhập mặn đã xuất hiện sớm 
hơn gần 2 tháng so với cùng kỳ nhiều năm và 
xâm nhập sâu vào đất liền (nơi sâu nhất lên 
đến hơn 90km). Trong đợt hạn hán này, có 13 
tỉnh thành tại Đồng bằng sông Cửu Long bị 

mặn xâm nhập. 10 tỉnh đã công bố thiên tai, 
trong đó nhiều tỉnh công bố cấp độ 2. Tổng 
diện tích cây trồng bị thiệt hại từ cuối năm 
2015 đến nay khoảng 210.000ha. Khoảng 
250.000 hộ gia đình với trên 1,3 triệu người 
thiếu nước sinh hoạt. Nguy cơ cháy rừng 
đang ở mức báo động, tình trạng thiếu nước 
ngọt làm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, 
song song đó nguy cơ bùng phát dịch bệnh 
đang tiểm ẩn. 

Lượng nước trên các ao hồ, công trình 
thủy lợi rơi vào tình trạng cạn kiệt và cũng đã 
gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp ở 
Tây Nguyên. Đến cuối tháng 3/2016, con số 
thiệt hại do hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên 
đều ở mức trên 100 tỷ đổng. 

Việc xây dựng và lên kế hoạch xây 
dựng hàng chục con đập trên dòng Mê Kông 
mang lại một số lợi ích cho quốc gia sở hữu 
nhưng lại gây ra vô vàn hệ lụy cho khoảng 60 
triệu người sống phía dưới hạ lưu. Trên thực 
tế, những vựa lúa nằm ở lưu vực sông Mê 
Kông cung cấp lượng lớn gạo xuất khẩu 
trong khi thủy sản nước ngọt đánh bắt trên 
dòng sông này chiếm 1/4 tổng sản lượng của 
cả thế giới. 

Ở vị trí quốc gia cuối nguồn, phần 
lãnh thổ Việt Nam nằm trong lưu vực sông 
Mê Kông chiếm khoảng 8% diện tích lưu vực 
và khoảng 11% tổng lượng nước. Phần lãnh 
thổ này bao gồm thượng nguồn sông Nậm 
Rốm, tỉnh Điện Biên, thượng nguồn sông Sê 
Kông và Sê Băng Hiêng, lưu vực sông Sê San 
và Sê-rê-pốc và khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long. Việt Nam có khoảng 20 triệu 
người dân sống trong lưu vực sông Mê Kông 
(17 triệu người dân ở Đồng bằng sông Cửu 
Long và 3 triệu người dân ở Tây Nguyên), 
phần lớn dân số phụ thuộc vào nguồn sinh kế 
nông nghiệp và thủy sản. Do sự liên quan mật 
thiết giữa các điều kiện tự nhiên và kinh tế - 
xã hội của các tiểu vùng và tổng thể lưu vực 
sông Mê Kông, những động thái phát triển 
thượng nguồn và thay đổi dòng chảy sẽ dẫn 
đến nhiều tác động về môi trường và xã hội ở 
phía hạ nguồn. 
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Cần sự chung tay của các nước 
thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông 

Sông Mê Kông là con sông dài nhất 
Đông Nam Á và lớn thứ 12 trên thế giới 
(4.800km) khởi nguồn từ cao nguyên Tây 
Tạng chảy theo hướng Bắc - Nam qua 6 
nước: Trung Quốc, Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, 
Cam-pu-chia và Việt Nam. Hằng năm, dung 
lượng nước sông Mê Kông là 475 tỷ mét 
khối, đứng thứ 8 thế giới và có hơn 100 con 
sông nhánh lớn nhỏ đổ vào dòng Mê Kông. 

Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) 
bao gồm các nước Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, 
Cam-pu-chia, Việt Nam và hai tỉnh Vân 
Nam, Quảng Tây của Trung Quốc. Với tổng 
diện tích 2,3 triệu km vuông, đông dân cư 
(320 triệu người), đa sắc tộc và có các nền 
văn hóa rất phong phú, lưu vực sông Mê 
Kông giàu tài nguyên thiên nhiên, điều kiện 
tự nhiên rất thuận lợi cho sản xuất nông, lâm 
nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung đây còn là 
vùng nghèo, chậm phát triển ở Đông Nam Á 
và châu Á, cơ sở hạ tầng yếu kém, đã bị các 
cuộc chiến tranh kéo dài tàn phá nặng nề, 
ngay trong tiểu vùng cũng tồn tại sự cách biệt 
về trình độ phát triển giữa các địa phương. 

Từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, xu 
thế hợp tác, phát triển và hội nhập trở thành 
xu thế chủ đạo, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng 
sông Mê Kông. Liên kết, phát triển kinh tế, 
xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, 
nguồn nước là những “động lực” thôi thúc 
các nước trong lưu vực sông Mê Kông tìm 
kiếm cơ chế hợp tác song phương và đa 
phương. Trong bối cảnh đó, Chương trình 
hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng (Greater 
Mekong Subregion - GMS) được hình thành 

vào năm 1992 theo sáng kiến của Ngân hàng 
Phát triển châu Á (ADB). 

Hiệp định hợp tác phát triển bền vững 
lưu vực sông Mê Kông năm 1995 và bộ Quy 
chế sử dụng nước của Ủy hội sông Mê Kông 
quốc tế là cơ sở để Việt Nam phối hợp với 
các quốc gia trên dòng sông Mê Kông, đặc 
biệt trong lưu vực sông Mê Kông quốc tế để 
sử dụng nguồn nước chung một cách bền 
vững. 

Ủy hội sông Mê Kông quốc tế đã xây 
dựng chiến lược, quy hoạch phát triển lưu 
vực và khuyến cáo các quốc gia trong lưu vực 
nỗ lực trao đổi thông tin về các công trình sử 
dụng nước trên sông Mê Kông; đảm bảo 
nguyên tắc sử dụng công bằng và hợp lý đối 
với quyền sử dụng nước của các quốc gia ở 
khu vực hạ lưu cũng như Việt Nam. Đó là 
những quy định Việt Nam đang cố gắng đạt 
được cả về cam kết cũng như thực hiện. 

Sự chung tay của các nước trong khu 
vực nói riêng và trên toàn thế giới nói chung 
để ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời 
điểm hiện nay là vấn để sống còn. Xây dựng 
các cộng đồng chống chịu với thời tiết, khí 
hậu là một phần không thể thiếu trong chiến 
lược toàn cẩu nhằm đạt được phát triển bền 
vững. Những rủi ro này sẽ được giảm nhẹ 
nếu chúng ta nhận thức đúng để hành động 
ngay từ bây giờ nếu không muốn sự sống của 
chúng ta sẽ lụi tàn. Con người cần thay đổi 
những thói quen, thay đổi những quy trình 
sản xuất để giảm thiểu tác động của biến đổi 
khí hậu.  

Nguyên Phong 
(Tạp chí Văn hóa quân sự  

số 129 tháng 5/2016)
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CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: CUỘC CHIẾN MỚI CHỈ BẮT ĐẦU 
 

Biến đổi khí hậu hiện đang là một trong những vấn đề nổi cộm nhất mà cả thế giới 
phải đối mặt. 

Theo một báo cáo mới đây từ đại học Harvard (Mỹ), loài người sẽ tiếp tục đón nhận một 
năm nóng kỷ lục nữa do hiệu ứng của El Nino và biến đổi khí hậu. Nhiệt độ trung bình toàn cầu 
được dự đoán sẽ tăng lên khoảng 1,14ºC trong năm 2016, và chỉ có 5% cơ hội để mức nhiệt 
trung bình của năm tới tăng thấp hơn con số này. Bên cạnh đó, nhiệt độ tăng đã khiến cho tốc 
độ quay của trái đất chậm lại khoảng 2,4 giây mỗi năm. 

Những thông tin này được công bố sau khi Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp 
quốc 2015 kết thúc với việc 195 quốc gia chung tay ký vào Thỏa thuận Paris. Theo đó, các quốc 
gia thống nhất hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong thế kỷ này dưới 2ºC, và thúc đẩy nỗ 
lực để giảm xuống còn 1,5ºC so với thời kỳ trước khi xảy ra cuộc cách mạng công nghiệp. Điều 
này cho thấy, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu vẫn còn rất gian nan và chỉ mới vừa 
bắt đầu. 

Thách thức và hy vọng 
Dự báo nhiệt độ toàn cầu tăng lên trong năm 2016 xuất phát từ những phân tích về hiện 

tượng El Nino. Trung tâm dự báo khí hậu Mỹ nhận định, El Nino sẽ là mối lo đáng lo ngại nhất 
của thế giới, và nó đang mạnh dần lên. El Nino sẽ tiếp tục hoành hành trong năm 2016. Thậm 
chí khoảng 85% cơ hội El Nino sẽ kéo dài đến hết năm sau, gây nên những diễn biến thiên tai 
bất thường và nguy hiểm hơn. Trung tâm dự báo khí hậu Mỹ phát đi tuyên bố cho rằng, hiệu 
ứng của El Nino sẽ còn lớn hơn những gì giới khoa học có thể biết tới và El Nino sẽ đạt đỉnh 
vào năm 2016. Hầu hết các dự báo đều tiên đoán El Nino sẽ vượt quá cấp độ 2 và đây nhiều khả 
năng sẽ là đợt El Nino mạnh nhất kể từ thập niên 1950. 

Trước đó, Tổ chức Khí tượng Thủy văn quốc tế đã khẳng định 2015 chính là năm nóng 
nhất từ trước đến nay với việc nhiệt độ bề mặt đại dương đã tăng đến 1ºC trong vòng một năm 
vừa qua - mức tăng kỷ lục trong lịch sử của loài người. Hệ quả tất yếu là băng ở hai cực tan 
chảy, khiến mực nước biển dâng cao.  

Tổ chức Khí tượng Thủy văn quốc tế cho biết, kể từ thời điểm 500 năm trước Công 
nguyên đến nay, trái đất đã quay chậm lại khoảng 16.000 giây - tương đương 2,4 giây mỗi năm. 
Điều này là hệ quả từ việc mực nước biển thay đổi. Tổ chức Khí tượng Thủy văn quốc tế cảnh 
báo, nếu không ngăn chặn quá trình tăng nhiệt độ “quá đà”, nhiều kỷ lục nữa bị phá vỡ, đe dọa 
đến sự sinh tồn của loài người. 

Đến lúc này, mọi hy vọng được đặt vào Thỏa thuận về biến đổi khí hậu Paris vừa mới 
được ký kết. Đây được coi là bước đột phá trong nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm thuyết phục 
các chính phủ hợp tác để giảm lượng khí thải gây ô nhiễm. Thỏa thuận Paris được đại diện của 
195 nước dự Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 2015 chính thức thông qua vào 
giữa tháng 12 sau gần hai tuần đàm phán nước rút căng thẳng. Trong thời khắc đạt được thỏa 
thuận lịch sử, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon xúc động nói: “Thỏa thuận Paris về 
biến đổi khí hậu là một thành công vĩ đại cho hành tinh cũng như nhân loại của chúng ta”. 

Những nội dung chính của thỏa thuận là hạn chế tình trạng nóng lên của trái đất ở mức 
dưới 2ºC vào năm 2100 và nỗ lực cho một mục tiêu tham vọng hơn là 1,5ºC so với thời kỳ tiền 
cách mạng công nghiệp (vào khoảng những năm 1850). Các nước đến năm 2018 phải có đánh 
giá về tác động toàn diện trong việc ngăn chặn nhiệt độ trái đất tăng lên và đệ trình kế hoạch cụ 
thể về cắt giảm khí CO2. Các nước phát triển đi đầu trong việc giảm khí thải, dành tối thiểu 100 
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tỷ USD/năm để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi sang sử dụng những nguồn năng 
lượng sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu từ năm 2020. 

Bên cạnh chống khủng bố, thế giới đang nỗ lực từng ngày ngăn chặn ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu, mà những hệ quả trước mắt là nước biển dâng cao và nhiệt độ trung bình toàn cầu 
tăng lên. Thỏa thuận Paris cũng gửi một thông điệp mạnh mẽ tới hàng nghìn thành phố, khu vực 
cùng các doanh nghiệp và người dân trên khắp thế giới đã cam kết hành động chống biến đổi 
khí hậu rằng, tầm nhìn của họ về một tương lai có ít nguy cơ và khí thải thấp giờ đã trở thành sự 
nghiệp chung đối với nhân loại trong thế kỷ này. 

Đây là một bước ngoặt đối với thế giới, một cơ sở giúp thiết lập khuôn khổ bền vững để 
đối phó hiệu quả với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, đồng thời cho thấy những cơ hội đầu 
tư, đổi mới và sử dụng năng lượng sạch ở quy mô chưa từng thấy. Không giống các thỏa thuận 
khác, Thỏa thuận Paris có khả năng thực hiện thành công bởi nó có sự tham gia của tất cả các 
nước. Ấn Độ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều nhất trong số các nước 
đang phát triển, đều hoan nghênh thỏa thuận lịch sử tại Paris, cho rằng đây là bước tiến đến 
tương lai tươi sáng hơn. 

Chặng đường chông gai 
Thỏa thuận Paris tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 2015 sẽ bắt đầu có 

hiệu lực kể từ năm 2020, giúp nền kinh tế thế giới hướng về một mô hình khí thải CO2 (cùng 
các loại khí gây hiệu ứng nhà kính khác) ở mức thấp. Cuộc cách mạng này được tiến hành qua 
việc loại bỏ dần các năng lượng hóa thạch (than đá, dầu lửa, khí đốt) hiện đang thống trị trên thế 
giới, để chuyển sang năng lượng tái tạo. Một cơ chế sẽ được thiết lập để xét lại mục tiêu giảm 
khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi 5 năm một lần, bắt đầu từ năm 2025, trong đó các nước phát 
triển phải đóng góp nhiều hơn, do trách nhiệm lịch sử trong việc phát khí thải. 

Theo Tổ chức Khí tượng Thủy văn quốc tế, những cam kết mà các quốc gia đưa ra sẽ 
không thể hạn chế được mức tăng nhiệt độ trái đất không quá 2ºC, chứ chưa nói là thấp hơn 
trong dài hạn. Cho đến nay con người đã khiến nhiệt độ trên bề mặt trái đất tăng 1ºC so với thời 
kỳ tiền cách mạng công nghiệp. Để có 2/3 cơ hội đạt được mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ 
trái đất không quá 2ºC, lượng khí thải phải giảm từ 40 - 70% vào giữa thế kỷ này. Còn nếu 
muốn đạt mục tiêu 1,5ºC, các nước phải cắt giảm từ 70 - 95% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà 
kính. 

Trên thực tế, cam kết của 195 quốc gia về cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, 
ngay cả trong trường hợp được tuân thủ nghiêm túc, cũng có thể khiến nhiệt độ toàn cầu tăng 
thêm gần 3ºC trong thời gian tới. Ngoài ra, khoảng thời gian dài (5 năm kể từ ngày ký) trước 
khi Thỏa thuận Paris chính thức có hiệu lực để các bên bắt đầu hành động rất đáng lo ngại. Rõ 
ràng, không thể chờ đến năm 2020 mà cần chủ động hành động ngay trước thời điểm này. 

Gần 30 năm trước, giới khoa học đã cảnh báo nguy cơ trái đất ấm dần lên. Năm 1988, 
Liên hợp quốc thành lập một ủy ban quốc tế bao gồm các chuyên gia uy tín điều tra hiện tượng 
này. Hai năm sau, ủy ban báo cáo tình trạng khí thải nhà kính từ các hoạt động của con người 
như đốt nhiên liệu hóa thạch đang tăng nhanh, khiến bề mặt trái đất nóng lên, ảnh hưởng tiêu 
cực đến hệ thống khí hậu của hành tinh. 

Năm 1992, Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu ra đời, mở đường 
cho việc đàm phán các hiệp ước quốc tế hạn chế khí thải nhà kính. Sau đó, Nghị định thư Kyoto 
được ký kết, đặt khung thời gian 2008 - 2012 để các nước công nghiệp giảm lượng khí thải nhà 
kính khoảng 5,2% so với mức của thập niên 1990. Nhưng Nghị định thư Kyoto tỏ ra hoàn toàn 
vô tác dụng bởi nó không tính đến yếu tố chính trị của các quốc gia. 
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Năm 2009, các nước nhóm họp ở Copenhagen (Đan Mạch) với mục tiêu tìm kiếm một 
thỏa thuận mới thay thế Nghị định thư Kyoto. Nhưng đó là một thất bại thảm hại và đáng xấu 
hổ của cộng đồng quốc tế. Các nước giàu vẫn lo ngại nguy cơ kinh tế suy yếu, trong khi đó các 
nước đang phát triển muốn tiếp tục xả khí thải để thúc đẩy nền kinh tế. Sự sụp đổ của hội nghị 
Copenhagen đã kích thích một tư duy mới: Các chính phủ tự nguyện đề ra mục tiêu giảm khí 
thải theo tính toán phù hợp với nhu cầu. 

Cho tới Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 2015 tại Paris, mọi cố gắng đạt 
tới đồng thuận cuối cùng đã được hiện thực hóa bằng một thỏa thuận. Không chỉ các nước phát 
triển, cả các nước đang phát triển cũng phải cắt giảm khí thải. Nhưng đó cũng mới chỉ là một 
bước đi cần thiết của nhân loại trong hành trình gian nan chống biến đổi khí hậu. Vẫn còn rất 
nhiều thử thách ở trước mắt, và khó khăn chưa thể giải quyết. Đã gần 30 năm trôi qua, nhưng 
cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu vẫn chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu… 

 

                                                                                                       Dũng Việt  
                                                                              (antgct.cand.com.vn - Ngày 08/02/2016) 
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     VIỆT NAM CAM KẾT  
           CÙNG CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
 

Đến năm 2030, bằng 
nguồn lực trong nước, Việt 
Nam cam kết giảm 8% lượng 
phát thải khí nhà kính (KNK) 
so với kịch bản phát triển 
thông thường và có thể giảm 
tiếp đến 25% nếu nhận được 
hỗ trợ quốc tế. Đồng thời, Việt 
Nam sẽ thực hiện nhiều hoạt 
động thích ứng giúp tăng khả 
năng chống chịu với biến đổi 
khí hậu tạo điều kiện để có thể 
đóng góp nhiều hơn cho giảm 
nhẹ phát thải khí nhà kính. 
Đây là cam kết nêu trong Báo 
cáo Đóng góp dự kiến do quốc 
gia tự quyết định (INDC) 
được Việt Nam gửi cho Ban 
Thư ký Công ước khung của 
Liên hợp quốc về biến đổi khí 
hậu (UNFCCC) vừa qua. 

Báo cáo INDC của Việt 
Nam gồm hợp phần giảm 
nhẹ phát thải khí nhà kính và 
hợp phần thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Hợp phần giảm 
nhẹ phát thải khí nhà kính 

bao gồm các đóng góp vô 
điều kiện và đóng góp có 
điều kiện. Các đóng góp vô 
điều kiện là các hoạt động sẽ 
được thực hiện bằng nguồn 
lực trong nước, trong khi đó 
các đóng góp có điều kiện là 
những hoạt động có thể được 
thực hiện nếu nhận được 
nguồn hỗ trợ tài chính mới 
và bổ sung, chuyển giao 
công nghệ, tăng cường năng 
lực từ quốc tế. 

Hợp phần thích ứng 
với biến đổi khí hậu gồm các 
hoạt động thích ứng với biến 
đổi khí hậu hiện tại đang 
được thực hiện; những thiếu 
hụt so với nhu cầu thích ứng 
về thể chế, chính sách, tài 
chính, nguồn nhân lực, công 
nghệ; và các biện pháp thích 
ứng ưu tiên cho giai đoạn 
2021 - 2030. Ước tính rằng 
ngân sách quốc gia có thể 
đóng góp khoảng 1/3 nhu 
cầu tài chính để thực hiện 

các giải pháp thích ứng với 
biến đổi khí hậu giai đoạn 
này, đồng thời sẽ tìm kiếm 
sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc 
tế và đầu tư tư nhân đối với 
phần còn lại. 

1. Hợp phần giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính 

Trong những năm qua, 
Việt Nam đã rất nỗ lực ứng 
phó với biến đổi khí hậu, thể 
hiện qua các chính sách quốc 
gia và các hoạt động cụ thể 
đã và đang được triển khai 
trong suốt thập kỷ qua về 
giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính và thích ứng với biến 
đổi khí hậu thực hiện chủ 
yếu từ nguồn vốn ngân sách. 
Việt Nam ủng hộ một thỏa 
thuận pháp lý với sự tham 
gia của tất cả các bên thành 
viên Công ước khung của 
Liên hợp quốc về biến đổi 
khí hậu (UNFCCC), gọi tắt 
là Công ước Khí hậu, nhằm 
giữ mức tăng nhiệt độ khí 
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quyển trung bình toàn cầu 
vào cuối thế kỷ ở mức dưới 
2°C so với thời kỳ tiền công 
nghiệp. Việt Nam đã ký 
Công ước Khí hậu năm 
1992, phê chuẩn năm 1994; 
Nghị định thư Kyoto năm 
1998 và phê chuẩn năm 
2002; và thành lập Ban chỉ 
đạo quốc gia thực hiện Công 
ước Khí hậu và Nghị định 
thư Kyoto. 

Việt Nam cũng đã ban 
hành nhiều chính sách về sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả, như “Chương trình 
mục tiêu quốc gia về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả” (2006), Luật “Sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả” (2010). Chính phủ đã 
có các chính sách ưu tiên 
như: Phát triển năng lượng 
tái tạo phù hợp với tiềm 
năng, điều kiện quốc gia góp 
phần bảo đảm an ninh năng 
lượng, bảo vệ môi trường. 
Các chính sách này khuyến 
khích sử dụng tiết kiệm và 
hiệu quả trong sản xuất và 
sinh hoạt thông qua các công 
nghệ tiết kiệm năng lượng và 
sử dụng năng lượng tái tạo. 

Tính đến tháng 6/2015, 
Việt Nam có 254 dự án Cơ 
chế phát triển sạch (CDM) 
được Ban chấp hành quốc tế 
về CDM (EB) công nhận. 
Việt Nam xếp thứ 4 trên thế 
giới về số lượng dự án, với 
tổng lượng khí nhà kính tiềm 
năng giảm khoảng 137,4 
triệu tấn CO2 tương đương 
trong thời kỳ tín dụng. Trong 
số 254 dự án, các dự án về 
năng lượng chiếm 87,6%, xử 

lý chất thải chiếm 10,2%, 
trồng rừng và tái trồng rừng 
chiếm 0,4% và các loại khác 
chiếm 1,8%. Số Chứng chỉ 
giảm phát thải được chứng 
nhận (CER) được EB cấp 
đến nay là trên 12 triệu, đứng 
thứ 11 trên thế giới. 

Việt Nam đã có nhiều 
nỗ lực trong bảo vệ rừng, 
trồng rừng và tái trồng rừng 
và là một trong những quốc 
gia tham gia thực hiện 
Chương trình Giảm phát thải 
khí nhà kính thông qua các 
nỗ lực hạn chế mất rừng và 
suy thoái rừng, quản lý rừng 
bền vững, bảo tồn và nâng 
cao trữ lượng các - bon rừng 
(REDD+). Việt Nam đang xây 
dựng và chuẩn bị thực hiện 
các hành động giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính phù hợp với 
điều kiện quốc gia (NAMA); 
đăng ký thực hiện dự án tín 
chỉ các - bon theo Tiêu chuẩn 
các - bon được thẩm tra 
(VCS) và Tiêu chuẩn vàng 
(GS). 

Tuy đã có nhiều nỗ 
lực trong thực hiện các hoạt 
động giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính, nhưng hiện vẫn 
còn nhiều khó khăn, thách 
thức đối với các vấn đề như: 
Thiết lập hệ thống quốc gia 
về kiểm kê khí nhà kính, hệ 
thống đo đạc, báo cáo và 
thẩm định (MRV) các cấp; 
xây dựng và thực hiện 
NAMA; áp dụng các công 
nghệ giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính, đặc biệt là trong 
lĩnh vực nông nghiệp; tiếp 
cận nguồn tài chính trong và 
ngoài nước cho các hoạt 

động giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính. 

Trong điều kiện phát 
triển kinh tế - xã hội của một 
nước đang phát triển, chịu 
nhiều tác động của biến đổi 
khí hậu, INDC của Việt Nam 
đã thể hiện nỗ lực cao nhất 
của quốc gia trong góp phần 
giảm nhẹ biến đổi khí hậu 
toàn cầu nhằm thực hiện mục 
tiêu của Công ước Khí hậu 
và mục tiêu giữ  cho nhiệt độ 
khí quyển trung bình toàn 
cầu tăng dưới 2°C vào cuối 
thế kỷ 21. 

Năm 2010, lượng phát 
thải khí nhà kính của Việt 
Nam chỉ chiếm khoảng 0,5% 
tổng phát thải khí nhà kính 
toàn cầu và mức phát thải 
bình quân đầu người là 2,84 
tấn CO2 tương đương. Tuy 
nhiên, Việt Nam đã tích cực 
thực hiện các hoạt động ứng 
phó với biến đổi khí hậu, 
định hướng phát triển nền 
kinh tế các - bon thấp, tăng 
trưởng xanh và tăng cường 
thực hiện các phương án 
giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính tiềm năng trong năng 
lượng, công nghiệp, giao 
thông vận tải, nông nghiệp 
và chất thải cũng như tăng 
cường khả năng hấp thụ các - 
bon trong LULUCF. 

Để đạt được các mục 
tiêu giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính, INDC đã đề ra các 
giải pháp cần được tập trung 
thực hiện như: Tăng cường 
vai trò chủ đạo của Nhà nước 
trong ứng phó với biến đổi 
khí hậu; nâng cao hiệu suất 
và hiệu quả sử dụng năng 
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lượng, giảm mức tiêu hao 
năng lượng; thay đổi cơ cấu 
nhiên liệu trong công nghiệp 
và giao thông vận tải; đẩy 
mạnh khai thác có hiệu quả 
và tăng tỷ trọng các nguồn 
năng lượng tái tạo trong sản 
xuất và tiêu thụ năng lượng; 
giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính thông qua phát triển 
nông nghiệp bền vững, nâng 
cao hiệu quả và tính cạnh 
tranh trong sản xuất nông 
nghiệp; quản lý và phát triển 
rừng bền vững, tăng cường 
hấp thụ các bon và dịch vụ 
môi trường; bảo tồn đa dạng 
sinh học gắn với phát triển 
sinh kế và nâng cao thu nhập 
cho cộng đồng và người dân 
phụ thuộc vào rừng; tăng 
cường công tác quản lý chất 
thải; tăng cường hợp tác 
quốc tế... 

2. Hợp phần thích ứng 
với biến đổi khí hậu 

Thích ứng với biến 
đổi khí hậu sẽ làm giảm tính 
dễ bị tổn thương và bất bình 
đẳng trong mỗi quốc gia và 
giữa các quốc gia với nhau. 
Lợi ích của thích ứng với 
biến đổi khí hậu sẽ vượt ra 
khỏi phạm vi mỗi địa 
phương, mỗi cộng đồng và 
mỗi quốc gia. Chủ động 
thích ứng với biến đổi khí 
hậu cũng là đóng góp của 
Việt Nam cùng cộng đồng 
thế giới giải quyết vấn đề 
biến đổi khí hậu. Thích ứng 
với biến đổi khí hậu sẽ giúp 
tăng khả năng chống chịu với 
biến đổi khí hậu và sẽ có 
đóng góp nhiều hơn cho 

giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính. 

Nội dung thích ứng 
với biến đổi khí hậu trong 
INDC bao gồm những kế 
hoạch được xây dựng phù 
hợp với bối cảnh hiện tại và 
dự tính đến năm 2030 và có 
thể được điều chỉnh, bổ sung 
cho phù hợp với điều kiện cụ 
thể của từng giai đoạn. Việc 
thực hiện các kế hoạch này 
phụ thuộc nhiều vào nguồn 
lực quốc gia, đặc biệt là sự 
hỗ trợ quốc tế. 

Việt Nam xác định 
thích ứng với biến đổi khí 
hậu phải được tiến hành có 
trọng tâm, trọng điểm; ứng 
phó với những tác động cấp 
bách trước mắt và những tác 
động tiềm tàng lâu dài. Thích 
ứng với biến đổi phải gắn 
liền với phát triển bền vững, 
hướng tới nền kinh tế các 
bon thấp và bảo đảm tính hệ 
thống, tổng hợp, liên ngành, 
liên vùng, bình đẳng giới, 
xóa đói, giảm nghèo. 

Nhiều hoạt động có 
liên quan tới thích ứng với 
biến đổi khí hậu và quản lý 
rủi ro thiên tai đã và đang 
được thực hiện trên phạm vi 
cả nước. Tuy nhiên, nguồn 
lực quốc gia đầu tư cho thích 
ứng với biến đổi khí hậu còn 
hạn chế. Trong khi đó, chi 
phí khắc phục những thiệt 
hại dự kiến sẽ tăng lên đáng 
kể dưới tác động của biến 
đổi khí hậu, nước biển dâng 
và xâm nhập mặn. Chi phí 
cho thích ứng với biến đổi 
khí hậu ước tính sẽ vượt quá 
3 - 5% GDP vào năm 2030. 

Vì vậy việc đa dạng hóa 
nguồn đầu tư công, nguồn 
đầu tư từ khu vực tư nhân 
cũng như hỗ trợ quốc tế cho 
thích ứng với biến đổi khí 
hậu là cần thiết. 

Việt Nam đặt mục 
tiêu giảm thiểu thiệt hại về 
người và tài sản do biến đổi 
khí hậu. Các hành động ưu 
tiên thích ứng với biến đổi 
khí hậu giai đoạn 2021 - 
2030 bao gồm các nội dung: 

Chủ động ứng phó với 
thiên tai và giám sát khí hậu: 
Hiện đại hóa hệ thống quan 
trắc và công nghệ dự báo khí 
tượng thủy văn bảo đảm dự 
báo và cảnh báo sớm các 
hiện tượng thời tiết, khí hậu 
cực đoan và thiên tai; xây 
dựng hệ thống đánh giá, 
giám sát biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng; quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, 
quy hoạch ngành dựa trên 
kịch bản biến đổi khí hậu có 
chú trọng đến các ngành và 
vùng trọng điểm; triển khai 
các phương án và giải pháp 
về phòng chống thiên tai, bảo 
vệ đời sống nhân dân, bảo 
đảm quốc phòng an ninh; 
củng cố, xây dựng các công 
trình phòng chống thiên tai 
trọng điểm, cấp bách; tăng 
cường năng lực cho lực 
lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu 
nạn; phát triển cơ sở hạ tầng 
và quy hoạch các khu dân 
cư; di dời, sắp xếp lại các 
khu dân cư ở những vùng 
thường xuyên bị tác động 
của bão, nước dâng do bão, 
lũ lụt, xói lở bờ sông, bờ biển 
hoặc có nguy cơ xảy ra lũ 
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quét, sạt lở đất. Phân bổ và 
huy động nguồn lực cho 
thích ứng với biến đổi khí 
hậu và quản lý rủi ro thiên tai 
dựa vào cộng đồng; nâng cao 
nhận thức và tăng cường 
năng lực thích ứng với biến 
đổi khí hậu và quản lý rủi ro 
thiên tai. 

Đảm bảo an sinh xã 
hội: Rà soát, điều chỉnh, phát 
triển sinh kế và quá trình sản 
xuất phù hợp với điều kiện 
biến đổi khí hậu gắn với xóa 
đói giảm nghèo, công bằng 
xã hội; xây dựng các cơ chế, 
chính sách, tăng cường hệ 
thống bảo hiểm, chia sẻ rủi 
ro khí hậu và thiên tai; hoàn 
thiện các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật về cơ sở hạ 
tầng, các công trình công 
cộng và dân sinh phù hợp với 
bối cảnh biến đổi khí hậu; 
thích ứng dựa vào hệ sinh 
thái, thông qua phát triển 
dịch vụ hệ sinh thái, bảo tồn 
đa dạng sinh học, trong đó 
ưu tiên bảo tồn nguồn gen, 
các loài có nguy cơ bị tuyệt 
chủng và các hệ sinh thái 
quan trọng; thích ứng dựa 
vào cộng đồng, sử dụng kiến 
thức bản địa, ưu tiên cộng 
đồng dễ bị tổn thương nhất; 
quản lý tổng hợp tài nguyên 
nước lưu vực sông; bảo đảm 
an toàn hồ chứa; tăng cường 
hợp tác quốc tế giải quyết 
các vấn đề nước xuyên biên 
giới; đảm bảo an ninh nguồn 
nước; đảm bảo an ninh lương 
thực thông qua bảo vệ, duy 
trì hợp lý và quản lý bền 
vững quỹ đất cho nông 
nghiệp; chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi; tạo giống 

mới thích ứng với biến đổi 
khí hậu; hoàn thiện hệ thống 
kiểm soát, phòng chống dịch 
bệnh; quản lý rừng bền vững; 
nâng cao chất lượng rừng tự 
nhiên nghèo kiệt; trồng và 
phục hồi rừng, chú trọng 
phát triển rừng trồng gỗ lớn; 
ngăn chặn mất rừng và suy 
thoái rừng; bảo vệ, phục hồi, 
trồng mới và nâng cao chất 
lượng rừng ven biển (bao 
gồm rừng ngập mặn), đặc 
biệt là ở vùng cửa sông và 
ven biển đồng bằng sông 
Cửu Long và sông Hồng. 

Ứng phó với nước 
biển dâng và ngập lụt đô 
thị: Quản lý tổng hợp dải 
ven bờ; quy hoạch đô thị và 
sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, 
khu công nghiệp, khu tái 
định cư ven biển và hải đảo 
trên cơ sở kịch bản nước 
biển dâng; chống ngập cho 
các thành phố lớn ven biển; 
xây dựng các cơ sở hạ tầng 
đô thị chống chịu với tác 
động của biến đổi khí hậu; 
củng cố và xây mới các công 
trình cấp, thoát nước đô thị 
lớn; củng cố, nâng cấp và 
hoàn thiện các tuyến đê biển, 
đê sông xung yếu; kiểm soát 
xâm nhập mặn các vùng bị 
ảnh hưởng nặng nể nhất. 

Bên cạnh đó, các hoạt 
động thích ứng với biến đổi 
khí hậu đến 2030 được đánh 
giá theo các chỉ tiêu chủ yếu: 
Đạt ít nhất 90% các quy 
hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội được lồng 
ghép vấn đề quản lý rủi ro 
thiên tai và thích ứng với 
biến đổi khí hậu; giảm 
2%/năm tỷ lệ hộ nghèo bình 

quân cả nước, riêng các 
huyện xã nghèo giảm 4%/ 
năm; hoàn thành 100% việc 
xây dựng các khu neo đậu 
tầu, thuyền tránh trú bão và 
100% tầu, thuyền đánh bắt 
xa bờ có đủ thiết bị thông tin 
liên lạc; nâng độ che phủ 
rừng lên 45%; nâng diện tích 
rừng phòng hộ ven biển lên 
380.000ha, trong đó trồng 
thêm rừng ngập mặn từ 
20.000 đến 50.000ha; đạt ít 
nhất 90% dân cư thành thị và 
80% dân cư nông thôn sử 
dụng nước sạch, hợp vệ sinh. 
100% số dân được tiếp cận 
các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe. Việc theo dõi, đánh giá 
triển khai thực hiện các hoạt 
động thích ứng với biến đổi 
khí hậu sẽ được thể hiện 
trong các “Thông báo quốc 
gia” và “Báo cáo cập nhật 
hai năm một lần” của Việt 
Nam cho Công ước Khí hậu. 

Thông qua INDC, Việt 
Nam tái khẳng định đóng 
góp của quốc gia nhằm ứng 
phó với biến đổi khí hậu, góp 
phần thực hiện mục tiêu của 
Công ước Khí hậu. Việt Nam 
tin rằng đóng góp này là 
công bằng, thể hiện nỗ lực 
cao nhất, khả thi, có thể đạt 
được và cam kết tiếp tục giải 
quyết vấn đề biến đổi khí hậu 
dựa trên các nguồn lực trong 
nước và với sự hỗ trợ của 
cộng đồng quốc tế. 

 

 Trần Mạnh Hùng 
 (Tạp chí Môi trường  

Số 12/2015)
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TẬP TRUNG NGUỒN LỰC KHẮC PHỤC Ô NHIỄM, 
CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG V� ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC 

 

Trong những năm gần đây, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu có diễn biến phức 
tạp, tác động nhiều mặt tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều chỉ tiêu quan trọng về 
bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được đưa vào chiến lược 10 năm và kế hoạch 
5 năm về phát triển kinh tế - xã hội. Tại Nghị quyết số 13/2011/QH13, Quốc hội đã quyết nghị 
danh mục 16 Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, trong đó có Chương trình 
Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và Chương trình Mục tiêu quốc gia khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường. Quyết nghị này thể hiện sự quan tâm của Quốc hội trong việc ưu 
tiên tập trung nguồn lực nhằm giải quyết những vấn đề nóng về môi trường cũng như ứng phó 
với những mối hiểm họa của biến đổi khí hậu ở nước ta. 

Thực hiện Nghị quyết về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Hội nghị Trung 
ương 7 Khóa XI), Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia khắc 
phục ô nhiễm và cải thiện môi trường và Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi 
khí hậu. Mặc dù việc bố trí nguồn lực để thực hiện các chương trình chưa đáp ứng được yêu 
cầu, còn những tồn tại về cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện, song qua 02 năm thực hiện bước 
đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, giải quyết được một số “điểm nóng” ô nhiễm môi 
trường, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở ban đầu cần thiết để chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu đang diễn ra nhanh hơn so với dự báo ở nước ta. 

Chương trình Mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường  
Chương trình được phê duyệt với 03 mục tiêu chính:  
1- Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm đặc biệt 

nghiêm trọng.  
2- Cải thiện và phục hồi môi trường tại một số khu vực bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng 

do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu.  
3- Thu gom, xử lý nước thải từ các đô thị loại II thuộc ba lưu vực sông Nhuệ - Đáy, sông 

Cầu và hệ thống sông Đồng Nai.  
Đây là 03 vấn đề môi trường lớn, không tập trung giải quyết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến sức khỏe và cuộc sống của người dân. 
Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến tháng 7/2014 cả nước có trên 

3.355 làng nghề, trong đó có 1.318 làng nghề được công nhận, tập trung nhiều nhất ở miền Bắc, 
chiếm tới 67,3% (khu vực Đồng bằng sông Hồng chiếm khoảng 50%, chủ yếu ở Bắc Ninh, 
Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định...); ở miền Trung tỷ lệ đó là 20,5%, chủ yếu ở Quảng 
Nam, Thừa Thiên Huế...; ở miền Nam: 12,2%, chủ yếu ở Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ... 
Nhiều làng nghề sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức 
khỏe người dân. Trong số các làng nghề đó, có 47 làng nghề được đánh giá là gây ô nhiễm môi 
trường đặc biệt nghiêm trọng. Đây là các địa điểm được Chương trình Mục tiêu quốc gia khắc 
phục ô nhiễm và cải thiện môi trường lựa chọn để đầu tư xử lý, giải quyết. 

 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
             THỰC TRẠNG V  GIẢI PHÁP 
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Hiện nay, trên phạm vi cả nước có trên 1.150 điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo 
vệ thực vật tồn lưu, chủ yếu là các kho thuốc chứa hóa chất bảo vệ thực vật nguy hại đã bị cấm 
sử dụng ở Việt Nam và trên thế giới. Các kho thuốc này theo thời gian đã bị hư hỏng, phát tán 
hóa chất nguy hại ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt, nước ngầm với 
phạm vi phát tán ngày càng lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân khu vực 
xung quanh. Chương trình mục tiêu quốc gia lựa chọn 100 điểm môi trường bị ô nhiễm đặc biệt 
nghiêm trọng để thực hiện các dự án khắc phục, cải tạo và phục hồi môi trường. 

Nguồn nước trên các lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy và hệ thống sông Đồng Nai 
ngày càng bị ô nhiễm do nước thải từ các khu công nghiệp, đô thị trong lưu vực. Nước thải 
công nghiệp đã và đang được các khu công nghiệp đầu tư xử lý, trong khi đó, hầu hết nước thải 
từ các đô thị chưa qua xử lý xả thẳng ra nguồn nước lưu vực sông, gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng, nhất là vào mùa khô, ảnh hưởng đến người dân trên một khu vực rộng lớn vùng 
hạ lưu. Ô nhiễm nguồn nước trên các lưu vực sông này đã kéo dài trong nhiều năm và diễn biến 
ngày càng phức tạp, gây nhiều hệ lụy về sức khỏe, bệnh tật và nhiều vấn đề khác trong vùng. 
Chương trình thực hiện các dự án đầu tư thu gom, xử lý nước thải từ các đô thị loại II các đô thị 
phổ biến trên các lưu vực, đang xả nước thải trực tiếp ra nguồn nước sông Cầu, sông Nhuệ - 
Đáy và hệ thống sông Đồng Nai. 

Đó là những vấn đề môi trường bức xúc nếu chậm giải quyết sẽ để lại hậu quả khó 
lường, nhiều trường hợp gây ra những hệ lụy xấu về dịch bệnh, sức khỏe của người dân và 
nhiều vấn đề phức tạp khác. 

Tuy nhiên, sau khi Chương trình Mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 
trường được phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường với trách nhiệm là cơ quan quản lý 
chương trình đã cùng với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. 
Việc chỉ đạo thực hiện chương trình được lồng ghép vào việc chỉ đạo các chương trình mục tiêu 
quốc gia chung của các tỉnh, thành phố. Các văn bản hướng dẫn về tiêu chí, định mức phân bổ 
vốn; chế độ quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước; hệ thống chỉ số theo dõi, giám sát 
và đánh giá thực hiện chương trình đã được ban hành. Việc thực hiện Chương trình Mục tiêu 
quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường đã đạt được một số kết quả, cụ thể: 

Về khắc phục ô nhiễm tại các làng nghề, trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc 
gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Chương 
trình đã triển khai các dự án tại 11/47 làng nghề ở 09 địa phương (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà 
Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Nam Định và Bến Tre), trong đó tập 
trung xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải ở các làng nghề, như giấy 
Phong Khê (Bắc Ninh), dệt nhuộm Nha Xá (Hà Nam), Phương La (Thái Bình), rượu làng Vân 
(Bắc Giang)... Hiện nay có 02 dự án làng nghề ở Thừa Thiên Huế đã cơ bản hoàn thành, 09 dự 
án ở các địa phương khác đang triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2015.  

Về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại một số khu vực bị ô nhiễm đặc biệt 
nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu, chương trình đã hỗ trợ xây dựng và ban hành 
thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật, chất 
hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất; đã triển khai 21/100 dự án ở 07 địa 
phương (Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị). 
Trong số đó có 18 dự án đã hoàn thành trong năm 2014, còn lại 03 dự án được hỗ trợ năm 2015 
đang tổ chức triển khai. Bên cạnh đó, Quỹ Môi trường toàn cầu thông qua dự án về tăng cường 
năng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu tại Việt Nam cũng đã hỗ trợ xử lý 
09 điểm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại các tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An và Hà Tĩnh... 
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Về thu gom, xử lý nước thải từ các đô thị loại II trở lên thuộc 3 lưu vực sông Cầu, sông 
Nhuệ - sông Đáy và hệ thống sông Đồng Nai, chương trình đã hỗ trợ triển khai 02 dự án ở Thái 
Nguyên và Đồng Nai. Dự án tại Thái Nguyên đã hoàn thành 74% khối lượng công việc và sẽ 
hoàn thành trong năm 2015; riêng dự án thu gom, xử lý nước thải ở thành phố Biên Hòa (Đồng 
Nai) mới khởi công xây dựng từ đầu năm 2014. 

Các kết quả bước đầu của việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường đã góp phần xử lý một số vấn đề môi trường bức xúc tại các làng 
nghề, khắc phục ô nhiễm do hóa chất thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu ở một số địa phương và thu 
gom, xử lý nước thải từ các đô thị loại II trên lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy và hệ 
thống sông Đồng Nai. 

Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu  
Biến đổi khí hậu đang trực tiếp tác động nhiều mặt lên đời sống kinh tế - xã hội, môi 

trường ở nước ta. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn so với 
dự báo và cảnh báo về việc Việt Nam là một trong số những nước chịu nhiều rủi ro trước tác 
động của biến đổi khí hậu. Đảng và Nhà nước ta chủ trương tiến hành các giải pháp đồng bộ và 
kịp thời để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc chuẩn bị các điều kiện, cơ sở ban đầu 
cho việc ứng phó cả về trước mắt và lâu dài, cả về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu sẽ có 
ý nghĩa rất quan trọng để từng bước hình thành thế chủ động ứng phó trước những diễn biến 
nhanh, ngày càng phức tạp và khó lường của biến đổi khí hậu. Nước ta nằm ở vùng nhiệt đới 
gió mùa, trải dài trên nhiều vĩ tuyến, bờ biển dài, nhiều khu vực trũng sâu (Đồng bằng sông Cửu 
Long và Đồng bằng sông Hồng) dễ bị triều cường và xâm nhập mặn. Địa hình dốc ra biển, trên 
60% lượng nước mặt bị chi phối bởi nguồn nước từ các lưu vực sông xuất phát từ bên ngoài 
lãnh thổ. Việc đánh giá đúng, đầy đủ các tác động của biến đổi khí hậu có ý nghĩa hết sức quan 
trọng trong việc lựa chọn các giải pháp ứng phó phù hợp và hiệu quả. 

Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu được phê duyệt với 03 
mục tiêu:  

1- Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu và nước biển dâng.  
2- Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. 
3- Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình.  
Như vậy, chương trình tập trung xây dựng, hình thành nên các điều kiện, cơ sở ban đầu 

để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta trong thời gian tới. 
Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục 

tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Ban Chỉ đạo Chương trình và cơ quan chuyên trách 
quản lý chương trình đã được thành lập ở một số địa phương. Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám 
sát và đánh giá việc thực hiện chương trình cũng đã được ban hành. Sau hơn 02 năm triển khai 
thực hiện, về cơ bản đã đạt các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu mà chương trình đề ra, cụ 
thể: 

 Về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng 
cho Việt Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2009 và cập nhật năm 2012 
làm định hướng để các bộ, ngành, địa phương đánh giá tác động và xây dựng kế hoạch hành 
động ứng phó với biến đổi khí hậu, điều chỉnh các quy hoạch phát triển. Kịch bản đang tiếp tục 
được cập nhật để công bố vào cuối năm 2015. Bên cạnh đó, nhiệm vụ đánh giá địa động lực 
hiện đại để hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng ở Đồng bằng 
sông Cửu Long cũng đã được triển khai, dự kiến cuối năm 2015 sẽ được hoàn thành. 

Về tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu, nước biển dâng, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đã triển khai dự án xây dựng mô hình số độ cao với độ chính xác cao ở khu vực 
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đồng bằng và ven biển phục vụ nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển 
dâng. Hiện nay, đã hoàn thành việc xây dựng mô hình số độ cao với độ chính xác cao ở khu vực 
Đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh, các tỉnh ven biển Trung Bộ và Đông Nam Bộ và khu 
vực các tỉnh Nam Bộ. Ngoài ra cũng đã hoàn thành nhiệm vụ về xác định tính chất, mức độ, xu 
hướng biến đổi lượng mưa do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại một số vùng khô hạn ở Việt 
Nam và đề xuất giải pháp thích ứng; về xây dựng các bản đồ ngập lụt theo các kịch bản nước 
biển dâng và đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng có tính đến tác động cực đoan của các yếu 
tố khí tượng thủy văn, khí tượng thủy văn biển do biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế - xã 
hội ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.  

Về xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, trong 
khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia, Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu 
giai đoạn đến năm 2020 đã được xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến nay, 
đã có 10/10 bộ và 62/63 địa phương ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 
hậu, nước biển dâng. Một số bộ, ngành, địa phương đã chủ động nghiên cứu việc lồng ghép ứng 
phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung nghiên cứu, thực 
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cấp bách nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu tác động 
của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực của mình, địa phương mình. Một số mô hình thí điểm ứng 
phó với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực ưu tiên đã được các bộ, ngành và địa phương nghiên 
cứu xây dựng, triển khai, như mô hình nhà đa năng tránh bão, lũ ở Quảng Nam; kè, kênh thủy 
lợi kết hợp đường giao thông nông thôn; mô hình xử lý nước mặn thành nước ngọt ở Bến Tre; 
trồng rừng ngập mặn ven biển, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn kết hợp các giải pháp sinh kế 
cho người dân ở Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Ninh Thuận, Trà Vinh... 
Những dự án thí điểm này đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và nhận được sự đồng 
thuận, đánh giá cao của người dân và chính quyền các địa phương. 

Về tăng cường hợp tác quốc tế, Ban Công tác đàm phán của Việt Nam về biến đổi khí 
hậu đã được thành lập nhằm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sự phối hợp giữa các bộ, ngành 
liên quan trong đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích chính 
đáng của quốc gia, huy động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ cho ứng phó với biến đổi khí hậu và 
nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam đã và đang tích cực thực hiện các 
nghĩa vụ của nước thành viên Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Nghị 
định thư Kyôtô; đóng vai trò ngày càng tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn, hội nghị 
quốc tế về biến đổi khí hậu. Thông qua đàm phán hợp tác quốc tế, Việt Nam đã huy động nhiều 
nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu. Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu 
(SP-RCC) là ví dụ điển hình về tăng cường hợp tác quốc tế thời gian qua trong lĩnh vực này. 

 Về nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan 
truyền thông đại chúng để tăng thời lượng, nội dung truyền thông về biến đổi khí hậu. Bộ 
Thông tin và Truyền thông hằng năm cũng đã triển khai sản xuất các phóng sự, phim tài liệu về 
biến đổi khí hậu phát trên sóng truyền hình và các báo, đài ở Trung ương. Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đã triển khai xây dựng chương trình biên soạn tài liệu lồng ghép các nội dung biến đổi khí 
hậu vào các môn học của các cấp. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng xây dựng giáo trình biến 
đổi khí hậu và tăng trưởng xanh phục vụ cho công tác đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý Nhà 
nước ở Trung ương và địa phương. Hai tỉnh thí điểm là Quảng Nam và Bến Tre đã thường 
xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, 
như triển khai các lớp đào tạo tuyên truyền viên, phát hành sổ tay, tờ rơi, sách và kịch bản tuyên 
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truyền; tổ chức các buổi tập huấn, nói chuyện, cuộc thi, sân khấu hóa về biến đổi khí hậu, mở 
các chuyên mục trên báo, đài, phát sóng các phim tài liệu về biến đổi khí hậu... để thông tin 
rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho người dân địa phương. 

Một số vấn đề đặt ra và hướng giải quyết trong thời gian tới 
Một là, giảm số lượng chương trình, tập trung vào các mục tiêu chính để nâng cao hiệu 

quả đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. Quốc hội đã thảo luận, đánh giá kết quả 03 
năm (2011 - 2013) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 với việc 
khẳng định những kết quả tích cực mà các chương trình mang lại. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu 
quả thực hiện các chương trình này, cần thu hẹp mục tiêu của các chương trình để tập trung 
nguồn vốn đầu tư, tránh dàn trải dẫn đến kém hiệu quả. Đây là những vấn đề mà các chương 
trình mục tiêu quốc gia triển khai trong nhiều giai đoạn đã gặp phải và cũng đã được nhìn nhận 
ở chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường và Chương trình 
Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục 
tiêu quốc gia quá lớn cả về nội dung và không gian thực hiện nên khó bố trí đủ nguồn vốn để 
thực hiện theo kế hoạch. Thực tế vẫn còn phổ biến tình trạng ỷ lại, trông chờ vào nguồn vốn từ 
ngân sách Trung ương, thiếu chủ động trong việc huy động các nguồn vốn khác từ các nhà tài 
trợ, từ xã hội hóa… Phần lớn các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường được triển khai trên địa bàn các tỉnh, thành phố có điều kiện kinh 
tế - xã hội khó khăn, việc huy động nguồn lực của các địa phương và từ các nguồn vốn khác rất 
hạn chế. Việc chưa có các cơ chế phù hợp để huy động các nguồn vốn thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia cũng là bất cập lớn nên các dự án chủ yếu vẫn trông chờ vào nguồn 
ngân sách nhà nước. Một số địa phương sử dụng không đúng mục đích nguồn vốn của các 
Chương trình Mục tiêu quốc gia cũng làm cho các chương trình này không đạt được mục tiêu 
đề ra. Trong bối cảnh đó, chủ trương giảm bớt các chương trình mục tiêu quốc gia và thu hẹp 
các mục tiêu, nhiệm vụ để tập trung đầu tư thực hiện dứt điểm từng mục tiêu là cần thiết. 

Hai là, đổi mới cơ chế quản lý, điều hành để thúc đẩy việc triển khai thực hiện theo đúng 
kế hoạch và nâng cao hiệu quả đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua thực tiễn 
triển khai các chương trình cho thấy, việc phân công trách nhiệm giữa các cơ quan Trung ương, 
phân cấp giữa Trung ương và địa phương về chỉ đạo, quản lý các chương trình này còn nhiều 
điểm bất hợp lý, chồng chéo. Từ đó dẫn đến những bất cập trong việc chỉ đạo, điều hành, phê 
duyệt, giám sát việc thực hiện và đánh giá kết quả đạt được. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
về việc rút gọn các chương trình mục tiêu quốc gia và hạn chế số lượng mục tiêu của từng 
chương trình là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các chương trình này. Hướng cải cách 
này có thể phát triển thêm một bước, tiến tới cả nước chỉ có 01 chương trình mục tiêu quốc gia 
với nhiều nhóm mục tiêu khác nhau với cơ chế tổ chức thực hiện chỉ có 01 ban chỉ đạo ở Trung 
ương, các ban quản lý ở các bộ, ngành và 01 tiểu ban chỉ đạo, 01 tiểu ban quản lý ở các địa 
phương. Theo đó, ban chỉ đạo ở Trung ương sẽ chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhóm mục 
tiêu quốc gia, qua đó sẽ giảm được sự chồng chéo, trùng lắp và tạo cơ hội kết hợp nguồn lực 
trong việc thực hiện các nhóm mục tiêu với nhau. Cơ chế này sẽ góp phần thực hiện tốt việc 
lồng ghép các mục tiêu quan trọng của các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo tính thống nhất, 
đồng bộ. 

Ba là, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 
5 năm 2016 - 2020 đối với các chương trình mục tiêu quốc gia. Tại Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 
05/8/2014, về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ chỉ 
thị trong giai đoạn 2016 - 2020 chỉ thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 
bền vững và về xây dựng nông thôn mới. Như vậy, chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô 
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nhiễm và cải thiện môi trường và Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 
sẽ không được thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Đây là thách thức lớn đối với các chương 
trình mục tiêu quốc gia vừa mới được phê duyệt thực hiện trong thời gian gần đây. Đối với 
Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, tổng số vốn bố trí đến hết năm 
2015 dự kiến đạt hơn 77% nên hầu hết các dự án có thể kết thúc trong năm 2015. Với Chương 
trình Mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, tổng số vốn đến hết năm 
2015 do ngân sách Trung ương cấp chỉ đạt 19,4%, do ngân sách địa phương cấp chỉ đạt 8,4%. 
Hầu hết các dự án mới triển khai, thậm chí có dự án vừa được phê duyệt, nên các dự án này cần 
phải tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Theo Chỉ thị số 23/CT-TTg, một số dự án 
có mục tiêu phù hợp có thể phối hợp trong 02 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 
bền vững và về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, nhiều dự án thuộc Chương trình Mục tiêu 
quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường không thể kết hợp với các chương trình 
mục tiêu quốc gia này. Như đã phân tích ở trên, Chương trình Mục tiêu quốc gia khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường tập trung giải quyết những điểm môi trường bị ô nhiễm đặc biệt 
nghiêm trọng, việc chậm giải quyết sẽ để lại hậu quả khó lường, trong nhiều trường hợp sẽ gây 
ra những hệ lụy về dịch bệnh, sức khỏe của người dân và nhiều vấn đề nan giải khác. Vì vậy, 
cần phải tìm một giải pháp hợp lý, khả thi và bền vững cho việc thực hiện các mục tiêu của 
Chương trình Mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Trong giai đoạn 
2016 - 2020, tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dưới hình thức chương trình 
mục tiêu khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường với các mục tiêu, nhiệm vụ mà chương 
trình mục tiêu quốc gia đã đặt ra. Tương tự, hướng xử lý đối với Chương trình Mục tiêu quốc 
gia ứng phó với biến đổi khí hậu, cần tập trung nguồn lực ứng phó với biến đổi khí hậu vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực chịu nhiều tác động bất lợi nhất từ biến đổi khí hậu. 

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang nổi lên là những vấn đề lớn mà nước ta đang 
phải đối mặt. Các chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 
và về ứng phó với biến đổi khí hậu đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách phải sớm tổ 
chức thực hiện nhằm hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội và sức 
khỏe của nhân dân. Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về 
nguồn vốn, những bất cập trong cơ chế quản lý và điều hành, các chương trình này đã đạt được 
những kết quả tích cực, góp phần từng bước loại bỏ các điểm ô nhiễm môi trường đặc biệt 
nghiêm trọng; chuẩn bị điều kiện, cơ sở ban đầu để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Trong bối cảnh Quốc hội và Chính phủ chủ trương đổi mới cơ chế thực hiện, quản lý và điều 
hành các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng thu gọn số lượng chương trình và giảm bớt 
các mục tiêu để nâng cao hiệu quả của các chương trình này thì chương trình mục tiêu quốc gia 
về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường và về ứng phó với biến đổi khí hậu cũng cần 
được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình và chủ trương mới theo hướng kết hợp giữa các mục 
tiêu của các chương trình này với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững 
và về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, cần tìm một lối ra hợp lý, khả thi và bền vững cho 
việc thực hiện các mục tiêu khác của chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và 
cải thiện môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bảo đảm các mục tiêu này được thực hiện 
góp phần phát triển bền vững đất nước. 

 

                                                                                           Nguyễn Minh Quang 
                                                                                        Ủy viên Trung ương Đảng,  
                                                                             Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
                                                                            (tapchicongsan.org.vn - Ngày 29/5/2015) 
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T�I NGUYÊN NƯỚC 
VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM - CƠ HỘI V� THÁCH THỨC 

 

Trong vài thập kỷ gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển to lớn 
cả về kinh tế và xã hội. Tỷ lệ nghèo đói trên cả nước đã được giảm đáng kể. Kinh tế Việt 
Nam có mức tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và công 
nghiệp. Để có được những thành tựu trên không thể phủ nhận sự đóng góp vô cùng quan 
trọng của tài nguyên nước. Nước còn là yếu tố quan trọng trong việc bảo đảm an ninh 
lương thực, an ninh năng lượng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Nước đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước 

Trong nông nghiệp, nước có vai trò chủ đạo trong những thành tựu đạt được về 
sản xuất lúa gạo ở Việt Nam, góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở thành nước xuất 
khẩu gạo đứng đầu thế giới. Hiện nay, nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nhiều 
nhất ở hai vùng đồng bằng là Đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng, chiếm tỷ lệ 70% 
lượng nước sử dụng. Nước cũng đóng vai trò quyết định trong sự tăng trưởng các sản 
phẩm cây công nghiệp, như: Chè, cà phê, hồ tiêu, mía đường, cao su...  

Nước cũng đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng của 
Việt Nam trong điều kiện nhu cầu về năng lượng không ngừng gia tăng. Tiềm năng thủy 
điện của Việt Nam là khá lớn, tập trung chủ yếu trên lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai 
và các lưu vực sông ở miền Trung và Tây Nguyên. Năm 2010, thuỷ điện đã đóng góp 
khoảng 40% tổng sản lượng điện toàn quốc. Dự báo tổng công suất thủy điện đến năm 
2025 là 33.310MW, trong đó trên 80% trong số này là từ các nhà máy thủy điện xây dựng 
trên các sông của Việt Nam.  

Đến nay hầu hết các thành phố, thị xã ở Việt Nam đều có hệ thống cấp nước tập 
trung và khoảng 300/635 thị trấn, thị tứ có dự án xây dựng hệ thống cấp nước tập trung. 
Tổng công suất thiết kế các nhà máy nước ở các khu vực đô thị đạt khoảng 5,4 triệu 
m3/ngày, nhưng mới chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu sử dụng nước của các đô thị. Hiện 
nay, với yêu cầu cấp nước cho khoảng 30 triệu người dân cùng với nhu cầu nước cho 
các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, vệ sinh môi trường tại các đô thị thì cần 
khoảng từ 8 đến 10 triệu m3/ngày. Đối với khu vực nông thôn, đến nay có khoảng 62% 
dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn 
nước sạch thì tỷ lệ này chỉ đạt đạt khoảng 30%. Nguồn cấp nước cho sinh hoạt, vệ sinh 
của người dân ở nhiều đô thị và phần lớn khu vực nông thôn là từ nguồn nước dưới đất. 

Ngoài ra, cũng không thể phủ nhận sự đóng góp quan trọng của nước trong sự 
tăng trưởng mạnh mẽ về sản lượng nuôi trồng thủy sản trong những năm gần đây khi với 
mức tăng trưởng bình quân trên 12%/năm, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước, 
đồng thời tạo được nhiều cơ hội về việc làm cho người lao động. Tương tự, nước cũng 
đã góp phần không nhỏ trong sự phát triển các ngành sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch 
vụ trong thời gian qua. 

Còn nhiều thách thức phải đối mặt 

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế, xã 
hội, công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tài nguyên nước của Việt Nam đang phải đối mặt với 
nhiều thách thức, khó có thể giải quyết được trong một sớm một chiều mà trái lại, đòi hỏi 
phải mất nhiều thời gian, nguồn lực cùng với sự nỗ lực tham gia của toàn xã hội, đặc biệt 
là ý chí chính trị và quyết tâm của Đảng và Nhà nước. Cụ thể như sau: 

Hơn 2/3 lượng nước trên các hệ thống sông của Việt Nam được hình thành từ 
ngoài lãnh thổ, trong khi cơ chế, chính sách hợp tác, chia sẻ nguồn nước giữa các quốc 
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gia chưa hiệu quả; tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước vẫn tiếp tục gia 
tăng trong khi cơ chế kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, các hoạt động chặt phá rừng 
chưa hiệu quả cộng với tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước đang ngày 
càng rõ rệt hơn. Thiên tai bão, lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng, nước biển 
dâng,... đang ngày càng gia tăng cả về mức độ nghiêm trọng và phạm vi ảnh hưởng; tăng 
trưởng kinh tế không ngừng dẫn đến nhu cầu nước của các ngành kinh tế - xã hội tăng 
lên trong khi tình trạng sử dụng nước lãng phí, kém hiệu quả vẫn còn phổ biến cộng với 
nguồn nước tiếp tục bị suy thoái, cạn kiệt và cơ sở hạ tầng về tài nguyên nước lạc hậu; 
sức ép về dân số và chất lượng cuộc sống tiếp tục gia tăng trong một vài thập kỷ tới. Dự 
báo năm 2020 dân số Việt Nam tăng lên khoảng 98 triệu người và sẽ ổn định ở mức 120 
triệu người trong vòng 2 - 3 thập kỷ sau nữa. Sự gia tăng dân số và yêu cầu nâng cao 
chất lượng cuộc sống sẽ cần nhiều nước hơn cho phát triển sản xuất và dân sinh là thách 
thức lớn nhất đối với sự phát triển và quản lý tài nguyên nước quốc gia. 

Ngoài ra, mâu thuẫn, tranh chấp trong sử dụng nước tiếp tục gia tăng; nguồn lực 
đầu tư cho quản lý, bảo vệ tài nguyên nước không đáp ứng yêu cầu; hệ thống pháp luật 
về tài nguyên nước còn thiếu đồng bộ và việc triển khai thực hiện chưa đạt hiệu quả như 
mong muốn.  

Quản lý bảo vệ phát triển tài nguyên nước bền vững ở Việt Nam 

Để ứng phó hiệu quả với các thách thức trên, Việt Nam đề cao việc bảo vệ và quản 
lý nguồn nước, coi đây là một nội hàm quan trọng của “Chiến lược phát triển bền vững 
của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” và đang triển khai “Chiến lược quốc gia về tài 
nguyên nước đến năm 2020”. 

Đồng thời, Việt Nam đã và đang nỗ lực đóng góp trên bình diện hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực này, từ khuôn khổ song phương, tiểu vùng, liên khu vực và toàn cầu; tích 
cực tham gia các cơ chế hợp tác ASEAN về quản lý nguồn nước, hợp tác APEC về ứng 
phó với thiên tai, đồng sáng kiến Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) thúc đẩy hợp tác, trao 
đổi kinh nghiệm về quản lý nguồn nước giữa các quốc gia ven sông Mekong và Danube... 

Ở Việt Nam, tầm quan trọng của tài nguyên nước đối với phát triển bền vững đã có 
sự chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức và hành động. Theo đó, đã đặt ra yêu cầu phải 
quản lý bền vững và hiệu quả hơn các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên 
nước và phòng chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; quản lý tài nguyên 
nước phải theo phương thức tổng hợp, sử dụng đa mục tiêu và phải gắn với các tài 
nguyên thiên nhiên khác - một phương thức quản lý tài nguyên nước đã được áp dụng 
thành công ở một số nước trên thế giới và ngày càng chứng tỏ là một phương thức quản 
lý hiệu quả đang được nhiều quốc gia nghiên cứu áp dụng. 

Quản lý tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp và toàn diện đã trở thành 
quan điểm nhất quán của Việt Nam và đã được thể hiện xuyên suốt trong Chiến lược 
quốc gia về tài nguyên nước năm 2006 “quản lý tài nguyên nước phải được thực hiện 
theo phương thức tổng hợp và thống nhất trên cơ sở lưu vực sông. Cơ cấu sử dụng nước 
phải phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước; tài nguyên nước phải được phát triển bền vững; khai thác, sử 
dụng tiết kiệm, hiệu quả, tổng hợp và đa mục tiêu. Phải coi sản phẩm nước là hàng hóa; 
sớm xóa bỏ cơ chế bao cấp, thực hiện xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, phát triển nguồn 
nước và cung ứng dịch vụ nước”; đồng thời, phương thức quản lý này cũng được thể 
hiện thống nhất trong các nghị định, quyết định, thông tư cũng như trong việc triển khai 
chính sách quản lý tài nguyên nước ở các cấp.  

Đặc biệt, gần đây quan điểm quản lý tổng hợp, toàn diện tài nguyên nước đã được 
luật hóa và được quy định trong Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, văn bản pháp lý 
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cao nhất về lĩnh vực tài nguyên nước. Theo đó, một trong những nguyên tắc quản lý tài 
nguyên nước đã được quy định trong Luật là: “Việc quản lý tài nguyên nước phải bảo đảm 
thống nhất theo lưu vực sông, theo nguồn nước, kết hợp với quản lý theo địa bàn hành 
chính” và  “Tài nguyên nước phải được quản lý tổng hợp, thống nhất về số lượng và chất 
lượng nước; giữa nước mặt và nước dưới đất; nước trên đất liền và nước vùng cửa 
sông, nội thủy, lãnh hải; giữa thượng lưu và hạ lưu, kết hợp với quản lý các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên khác”. Cùng với nguyên tắc này, Luật cũng đã thể chế các quy định, 
biện pháp cụ thể để thực hiện phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên nước trong các 
hoạt động quy hoạch, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và phòng, chống tác 
hại do nước gây ra,... 

Luật Tài nguyên nước năm 2012 thay thế cho Luật Tài nguyên nước năm 1998 cơ 
bản khắc phục được những bất cập, tồn tại của văn bản này đã được đánh giá, tổng kết 
từ thực tiễn 13 năm thực hiện, như đối tượng quản lý tài nguyên nước không còn bị bó 
hẹp chỉ về chất lượng và số lượng nước mà đã được mở rộng đến việc quản lý cả lòng, 
bờ bãi sông cũng như việc thiết lập các công cụ, biện pháp kinh tế trong quản lý tài 
nguyên nước. Đồng thời, kế thừa Luật Tài nguyên nước năm 1998, một số nội dung đã 
được quy định rõ ràng, cụ thể và chi tiết hơn. Ngoài ra, nhiều quy định mới được bổ sung 
trong Luật, phù hợp và đáp ứng được yêu cầu chung về quản lý tài nguyên nước trong 
giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.  

Để hướng tới thực hiện thành công, hiệu quả quản lý phương thức tổng hợp tài 
nguyên nước, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tập trung ưu tiên cho những nhiệm vụ sau:  

Thứ nhất, tập trung triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012.  
Thứ hai, tập trung nâng cao hiệu quả điều hành các hồ chứa thuộc quy trình vận 

hành liên hồ; giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải; theo dõi, 
đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước, nhất là các 
nguồn nước liên quốc gia; xác định dòng chảy tối thiểu trên một số lưu vực sông lớn, 
quan trọng. 

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Tài nguyên nước, 
công tác giáo dục, truyền thông nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhất là trong việc chấp 
hành pháp luật trong việc bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn 
kiệt nguồn nước; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

Thứ tư, nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định hồ sơ cấp 
phép, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định của giấy 
phép. 

Thứ năm, tăng cường công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước, triển khai xây 
dựng các trạm quan trắc tài nguyên nước, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
quốc gia về tài nguyên nước; đẩy mạnh công tác quy hoạch, trước hết là triển khai quy 
hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước. 

Thứ sáu, thực hiện đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối 
với tài nguyên nước trên lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn và vùng châu thổ sông Cửu 
Long, đề xuất các giải pháp nhằm thích ứng với những hậu quả do tác động của biến đổi 
khí hậu gây ra đối với tài nguyên nước; xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch phát 
triển phù hợp với những biến động của tài nguyên nước. 

Thứ bẩy, kiện toàn bộ máy, tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước ở các 
cấp; thành lập các tổ chức quản lý lưu vực sông và triển khai thực hiện các nhiệm vụ điều 
phối, giám sát trên một số lưu vực sông lớn, quan trọng. 
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Thứ tám, đẩy mạnh và tăng cường hợp tác với các nước có chung nguồn nước với 
Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước.  

Thứ chín, triển khai thực hiện “Kế hoạch hành động quốc gia về nâng cao hiệu quả 
quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước’’. 

 

                                                          (chuyentrang.monre.gov.vn - Ngày 18/3/2016) 
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NHỮNG NGUY CƠ TRONG VIỆC BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN NƯỚC QUỐC GIA 
 
Cũng như nhiều nước trên thế giới và 

trong khu vực, Việt Nam đang phải đối mặt 
với nhiều thách thức liên quan đến nguồn 
nước. 

Một mặt, nguồn nước kể cả nước 
sông, nước ngầm ở nhiều nơi suy giảm 
nghiêm trọng. Mặt khác, tình trạng lũ lụt, 
nước biển dâng, triều cường, sạt lở bờ biển 
ngày càng trầm trọng. 

Phát triển kinh tế - xã hội, tăng dân số 
làm phát sinh những mâu thuẫn trong khai 
thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước. Tài 
nguyên nước đang đứng trước nguy cơ suy 
thoái, cạn kiệt do tác động của biến đổi khí 
hậu và gia tăng khai thác, sử dụng nước ở 
thượng nguồn. 

Nước là một vấn đề xuyên suốt, kết 
nối chặt chẽ với tất cả lĩnh vực ưu tiên, cần 
hợp tác giải quyết từ góc độ mỗi quốc gia 
đến cấp độ toàn cầu. Mặc dù có thể tái tạo, 
nhưng tài nguyên nước không phải là vô hạn. 

Theo đánh giá của nhiều cơ quan 
nghiên cứu về nước, đến năm 2025 khoảng 
35% dân số thế giới sẽ rơi vào tình cảnh 
thiếu nước nghiêm trọng. Vì vậy, mối lo về 
nước không phải của riêng một quốc gia nào. 
Cùng với sự gia tăng dân số và khát vọng cải 
thiện cuộc sống của mỗi quốc gia và từng cá 
nhân, nhu cầu về nước ngày càng gia tăng là 
điều tất yếu. 

Việt Nam có 108 lưu vực sông với 
khoảng 3.450 sông, suối tương đối lớn. Tổng 
lượng nước mặt trung bình năm của Việt 
Nam khoảng 830 tỷ m3 được tập trung chủ 
yếu trên chín lưu vực sông lớn, bao gồm 
sông Hồng, sông Thái Bình, sông Bằng 

Giang - Kỳ Cùng, sông Mã, sông Cả, sông 
Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba, sông Đồng Nai 
và sông Cửu Long. 

Khoảng 63% nguồn nước mặt của 
Việt Nam (tương ứng với 520 tỷ m3) được 
sản sinh ở nước ngoài, chỉ có gần 310 tỷ m3 
mỗi năm được sản sinh trên lãnh thổ Việt 
Nam. 

Tổng trữ lượng tiềm năng nguồn nước 
dưới đất khoảng 63 tỷ m3/năm. Tổng lượng 
nước đang được khai thác, sử dụng hàng năm 
khoảng 80,6 tỷ m3, chiếm xấp xỉ 10% tổng 
lượng nước hiện có của cả nước. Trong đó, 
trên 80% lượng nước được sử dụng cho mục 
đích nông nghiệp (khoảng 65 tỷ m3/năm). 

Nước dưới đất được khai thác sử dụng 
chủ yếu cho cấp nước sinh hoạt và công 
nghiệp với gần 40% lượng nước cấp cho đô 
thị, khoảng gần 80% lượng nước sử dụng cho 
sinh hoạt nông thôn. 

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường Nguyễn Thái Lai, nếu chỉ xét 
riêng tổng lượng nước hàng năm của cả 
nước, có thể lầm tưởng rằng Việt Nam là 
quốc gia có tài nguyên nước dồi dào. Tuy 
vậy, theo chỉ tiêu đánh giá của Hội Tài 
nguyên nước quốc tế thì quốc gia nào có 
lượng nước bình quân đầu người dưới 4.000 
m3/người/năm là quốc gia thiếu nước. 

Nếu chỉ tính riêng lượng tài nguyên 
nước mặt sản sinh trên lãnh thổ thì ở thời 
điểm hiện nay, Việt Nam đã thuộc các quốc 
gia thiếu nước và sẽ gặp phải rất nhiều thách 
thức về tài nguyên nước trong tương lai gần. 

Xét theo đặc điểm phân bố lượng 
nước theo thời gian, không gian cùng với đặc 
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điểm phân bố dân cư, phát triển kinh tế, mức 
độ khai thác, sử dụng nước, có thể thấy rằng 
tài nguyên nước của Việt Nam đang phải 
chịu rất nhiều sức ép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước quốc 
gia. Đó là tài nguyên nước Việt Nam phụ 
thuộc mạnh mẽ vào các nguồn nước quốc tế 
và đang đứng trước thách thức về an ninh 
nguồn nước, do các quốc gia thượng nguồn 
tăng cường khai thác nguồn nước. 

Phần lớn các hệ thống sông lớn của 
Việt Nam đều là các sông có liên quan đến 
nước ngoài. Phần diện tích nằm ngoài lãnh 
thổ của các lưu vực sông quốc tế chiếm hơn 
70% tổng diện tích toàn bộ các lưu vực sông. 

Trong bối cảnh các nước ở thượng lưu 
đang tăng cường xây dựng các công trình 
thủy điện, chuyển nước và xây dựng nhiều 
công trình lấy nước, chắc chắn nguồn nước 
chảy về Việt Nam sẽ ngày càng suy giảm và 
Việt Nam sẽ không chủ động, phụ thuộc vào 
các nước ở thượng lưu. 

Tài nguyên nước phân bố không đều 
theo cả không gian và thời gian đã dẫn đến 
xuất hiện các vấn đề khan hiếm và thiếu 
nước trong mùa khô. Cụ thể là theo không 
gian, khoảng 60% nước mặt Việt Nam thuộc 
Đồng bằng sông Cửu Long, hơn 20% thuộc 
sông Hồng và sông Đồng Nai, lượng nước 
tập trung chủ yếu vào mùa mưa. 

Theo thời gian, mùa khô thường kéo 
dài từ 6 - 9 tháng, lượng dòng chảy tự nhiên 
trong mùa khô chỉ chiếm 20 - 30% tổng 
lượng dòng chảy cả năm. Phân bố lượng 
nước giữa các năm cũng biến đổi rất lớn, 
trung bình cứ 100 năm thì có 5 năm lượng 
nước chỉ bằng khoảng 70 - 75% lượng nước 
trung bình nêu trên. 

Bên cạnh đó, việc khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước chưa hợp lý và thiếu bền 
vững dẫn đến tình trạng suy giảm tài nguyên 
nước trong khi hiệu quả sử dụng nước còn 
thấp. Việc khai thác các hồ chứa thủy lợi cho 
tưới nông nghiệp, thủy điện đang gây ra 
nhiều vấn đề về chia sẻ nước trên lưu vực, 

cấp nước và duy trì dòng chảy môi trường hạ 
du. 

Việc khai thác nước dưới đất thiếu 
quy hoạch, khai thác quá mức là một trong 
những nguyên nhân gây ra hiện tượng sụt lún 
nền đất cục bộ ở một số đô thị như Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Nhu cầu sử dụng nước gia tăng trong 
khi nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm, suy 
thoái, khan hiếm, cạn kiệt. Nguồn nước mặt 
ở nhiều khu vực đô thị, khu công nghiệp, 
làng nghề đều đã có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ, 
nhiều nơi ô nhiễm nghiêm trọng, như lưu vực 
sông Nhuệ Đáy, sông Cầu và sông Đồng Nai 
- Sài Gòn. 

Nhiễm bẩn, ô nhiễm nguồn nước dưới 
đất từ ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm đất; nhiễm 
mặn, cạn kiệt nguồn nước dưới đất do khai 
thác nước có xu hướng gia tăng, nhất là tại 
các khu vực đô thị, khu dân cư, làng nghề, 
ven biển của Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ, 
ven biển miền Trung. 

Vấn đề ô nhiễm Asen trong nguồn 
nước dưới đất là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng cần giải quyết của Việt Nam. 
Theo kết quả nghiên cứu, phân tích, điều tra, 
đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
từ gần 323 ngàn mẫu phân tích tại 6938 xã 
trên địa bàn 660 huyện thuộc 63 tỉnh, thành 
phố trên cả nước, có 12,5% số mẫu có hàm 
lượng Asen từ 0,05 mg/l trở lên, vùng Đồng 
bằng sông Hồng có tỷ lệ cao nhất (18,7%), 
vùng Tây Bắc có tỷ lệ thấp nhất (0,1%). 

Tại 1.385 xã trên địa bàn 54 tỉnh 
(chiếm 12,5%) phát hiện ít nhất một mẫu có 
hàm lượng Asen từ 0,05 mg/l trở lên. Nhưng 
ở các khu vực phát hiện ô nhiễm, do hầu hết 
người dân đều không sử dụng trực tiếp nguồn 
nước bị ô nhiễm, nên tỷ lệ sử dụng nguồn 
nước bị ô nhiễm cho các mục đích sinh hoạt 
là rất thấp. 

Đặc biệt, biến đổi khí hậu gia tăng 
đang gây ra những tác động sâu sắc đến tài 
nguyên nước. Việt Nam là một trong năm 
quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của 
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biến đổi khí hậu, có khả năng tác động mạnh 
lên tài nguyên nước và làm cho những vấn đề 
vốn rất nghiêm trọng nêu trên đây càng 
nghiêm trọng hơn, nhiều vấn đề về tài 
nguyên nước hiện chỉ tiềm ẩn ở dạng các 
nguy cơ thì có thể trở thành hiện thực nay 
mai. 

Theo dự báo, tác động của biến đổi 
khí hậu sẽ làm dòng chảy trong mùa khô ở 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long (chỉ tính 
riêng lượng nước phát sinh trong vùng) suy 
giảm khoảng 4,8% vào năm 2020, giảm 
14,5% vào năm 2050 và khoảng 33,7% vào 
năm 2100. Những tác động nêu trên, cùng 
với tác động của biến đổi khí hậu và nhu cầu 
sử dụng nước của các quốc gia đều tăng lên 
mạnh mẽ trong những năm tới thì tình trạng 
thiếu nước, khan hiếm nước sẽ ngày càng gia 
tăng. 

Mặc dù chưa được đánh giá một cách 
đầy đủ, nhưng có thể khẳng định biến đổi khí 
hậu đã và đang là một thách thức lớn nhất, 
hiện hữu đối với việc bảo đảm an ninh lương 
thực quốc gia, thực hiện mục tiêu xóa đói, 

giảm nghèo, phát triển bền vững của Việt 
Nam và đe dọa an ninh lương thực thế giới. 

Để ứng phó hiệu quả với các thách 
thức trên, Việt Nam đề cao việc bảo vệ và 
quản lý nguồn nước, coi đây là một nội hàm 
quan trọng của “Chiến lược phát triển bền 
vững của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” 
và đang triển khai “Chiến lược quốc gia về 
tài nguyên nước đến năm 2020.” 

Đồng thời, Việt Nam đã và đang nỗ 
lực đóng góp trên bình diện hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực này, từ khuôn khổ song 
phương, tiểu vùng, liên khu vực và toàn cầu; 
tích cực tham gia các cơ chế hợp tác ASEAN 
về quản lý nguồn nước, hợp tác APEC về 
ứng phó với thiên tai, đồng sáng kiến Diễn 
đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) thúc đẩy hợp 
tác, trao đổi kinh nghiệm về quản lý nguồn 
nước giữa các quốc gia ven sông Mekong và 
Danube... 

 

Xuân Trường 
(vietnamplus.vn - Ngày 17/7/15) 
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Nước sạch trước tác động của biến đổi khí hậu 
 

Theo Viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường, giai đoạn sau năm 2020 mực nước 
ngầm có thể giảm đáng kể do chịu ảnh hưởng của hoạt động khai thác và suy giảm lượng 
nước cung cấp cho dòng chảy ngầm trong mùa khô. Tại vùng Đồng bằng Nam Bộ, nếu 
lượng dòng chảy mùa khô giảm khoảng 15 - 20% thì mực nước ngầm có thể hạ thấp 
khoảng 11m với hiện tại. Mực nước tại các vùng không bị ảnh hưởng của thủy triều có xu 
hướng hạ thấp hơn. Bên cạnh đó, sự thay đổi của phân bố tài nguyên nước, dòng chảy, 
sông suối, chất lượng nước và mục đích cung cấp đã bị tác động bởi biến đổi khí hậu ngày 
càng gay gắt. 

Tác động nguồn nước mặt 
Biến đổi khí hậu tác động đến tài nguyên nước trước hết là làm thay đổi lượng mưa, 

phân bố mùa mưa và việc tăng nhiệt độ làm bốc hơi nhiều hơn sẽ thay đổi cân bằng nước của 
vùng. Mùa mưa cũng sẽ bị chuyển dịch, mở rộng, thu hẹp, tuy vậy sự tăng hay giảm lượng mưa 
cũng sẽ không đồng đều. Thay đổi về mưa sẽ dẫn tới thay đổi của dòng chảy, tần suất cường độ 
của các trận lũ, đặc điểm của hạn hán trong vùng đất canh tác và cuộc sống con người khi thừa 
khi lại thiếu nước, hoặc nơi thừa nơi thiếu nước. Hiện nay thế giới có khoảng 1,7 tỷ người, tức 
là 1/3 dân số sống trong vùng thường xuyên bị căng thẳng vì nước mà phần nhiều do tác động 
mới đây của biến đổi khí hậu. 
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Đối với Việt Nam sự tương phản giữa hai mùa mưa và khô kèm theo ảnh hưởng của gió 
mùa đã tạo ra các ảnh hưởng lớn khi chúng cùng tồn tại tác động, thường gây hiện tượng thừa 
nước hoặc thiếu nước so với nhu cầu sử dụng của con người. Theo nghiên cứu của TS Đào 
Xuân Học (Viện Khí tượng Thủy văn và môi trường) thì biến đổi khí hậu đã và đang tác động 
mạnh ở một số tiểu vùng nhạy cảm với chế độ nước như duyên hải miền Trung khoảng 40 
nghìn hecta bãi cát trắng ven biển, trong đó nhiều nơi chưa phủ xanh hoặc tái hoang hóa vẫn 
còn là vùng trọng điểm. Vùng đồi núi thấp khô cằn làm thành dải phân cách ở miền Trung giữa 
đồng bằng hẹp ven biển và núi cao biên giới phía Tây. Đây là vùng cộng hưởng vừa của nắng 
hạn, vừa của mưa bão đã và đang gây ra các tai biến môi trường, xói mòn đất, lũ quét nhịp điệu 
diễn biến ngày càng cao. Vùng Tây Bắc Bắc Bộ đầu nguồn sông Đà rộng tới 2,6 triệu hecta chủ 
yếu là đồi núi dốc 20 – 300, đất trống đồi trọc, rừng non phục hồi chưa được nhiều, nhu cầu 
phòng hộ nguồn nước rất gay gắt cho các hồ thủy điện lớn như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu. Tứ 
giác Long Xuyên giới hạn bởi 4 đỉnh là các thành phố: Châu Đốc, Tân Châu, Rạch Giá, Long 
Xuyên, diện tích bị nhiễm phèn khoảng 30 nghìn hecta, chênh cao mặt biển 1 - 1,2m, đây là 
vùng đồng trũng vào mùa khô pH lớp đất mặt là 2,8 - 4 là rất bất lợi để canh tác nông nghiệp. 
Ngoài ra rừng ngập mặn cũng sẽ bị tác động bởi nước dâng. 

Qua các nghiên cứu này cho thấy tác động của biến đổi khí hậu rất đa dạng, phức tạp, 
chúng khác nhau cũng là biểu hiện những tác động trực tiếp đến dòng chảy sông ngòi. 

Giải pháp để thích ứng trước tác động của biến đổi khí hậu. 
Biến đổi khí hậu chủ yếu là sự nóng lên toàn cầu sẽ mở rộng thời tiết nóng ẩm khi thời 

tiết cực đoan làm tăng phát thải khí nhà kính như chất CFC sẽ dẫn đến thay đổi tầng ozon của 
khí quyển, tầng đối lưu, nhưng lại giảm ở tầng bình lưu, thậm chí xuất hiện những lỗ thủng 
ozon mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 1990 dự báo ảnh hưởng tới sức khỏe con người ở 3 
dạng sinh học, hóa học, biến đổi khí hậu. 

Nước biển dâng, giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp trên các vùng ven biển sẽ có 
nhiều khó khăn ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập, tiêu dùng của người dân, điều này ảnh hưởng 
gián tiếp tới mức sống, sức khỏe cộng đồng khi xảy ra biến đổi khí hậu thì nguy cơ càng lớn 
hơn. Các chuyên gia cho rằng lập quy hoạch phát triển bền vững tài nguyên nước các lưu vực 
sông, các vùng trên cơ sở gắn kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Trước 
tiên rà soát, xây dựng các hồ thủy lợi, thủy điện; hệ thống đê điều… có tính đến biến đổi khí 
hậu. 

Đồng thời củng cố, nâng cấp, hoàn thiện và xây dựng bổ sung các hệ thống công trình 
khai thác, sử dụng các nguồn nước như: Đập dâng, hồ chứa thủy lợi và thủy điện, hệ thống kênh 
mương tưới tiêu, giếng lấy nước ngầm, bể chứa… nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên 
nước của các công trình và đảm bảo vận hành an toàn. 

Hoàn chỉnh, nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống quan trắc, dự báo dài hạn tài nguyên 
nước, dự báo mùa, năm về tài nguyên nước, về thiên tai, lũ, lụt, xâm nhập mặn...; xây dựng hệ 
thống cảnh báo lũ quét, lũ bùn đá, trước hết đối với các vùng miền núi Bắc Bộ, Trung Bộ. Công 
tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu với tài nguyên 
nước, nâng cao ý thức sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước để thích ứng với biến đổi khí hậu là 
việc làm tiên quyết hiện nay. 

 
                                                                                                                 Nhật Quang 
                                                                                        (baoxaydung.com.vn - Ngày 13/8/2015) 
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TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN T�I NGUYÊN NƯỚC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
 

Ở Việt Nam, trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,70C, 
mực nước biển đã dâng khoảng 20cm. Hiện tượng El Nino, La Nina ngày càng tác động mạnh 
mẽ đến Việt Nam. Biến đổi khí hậu thực sự đã làm cho các thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, hạn hán 
ngày càng ác liệt. Theo tính toán, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam có thể tăng lên 30C và mực 
nước biển có thể dâng 1m vào năm 2100. Nếu mực nước biển dâng 1m, khoảng 40 nghìn km2 
đồng bằng ven biển Việt Nam sẽ bị ngập hàng năm, trong đó 90% diện tích thuộc các tỉnh thuộc 
Đồng bằng sông Cửu Long (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Nhất là thời gian gần đây, tình 
trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân quanh vùng và đe dọa an ninh lương thực 
của quốc gia. 

Vai trò của tài nguyên nước trong phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long   
Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm phần đất thuộc 13 tỉnh thành phố gồm: Long An, 

Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc 
Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Diện tích đất tự nhiên khoảng 3,96 triệu ha, 
dân số khoảng 18 triệu người. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng châu thổ phì nhiêu có nhiều 
tiềm năng phát triển kinh tế cả về nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản và du lịch sinh thái. 
Trong những năm qua, Đồng bằng sông Cửu Long đã có những đóng góp vô cùng quan trọng 
trong nền kinh tế quốc dân của Việt Nam (đóng góp hơn 50% sản lượng lương thực, chiếm chủ 
đạo (90%) trong xuất khẩu gạo, cấp khoảng 70% lượng trái cây và 65% sản lượng thủy sản cả 
nước). Kim ngạch xuất khẩu toàn vùng năm 2012 đạt 9,789 tỷ USD. 

Theo Quy hoạch phát triển thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012 - 2020 và 
định hướng đến 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt năm 2012 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2050 đảm bảo an toàn dân sinh, sản xuất, 
cơ sở hạ tầng cho khoảng 32 triệu dân và chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu 
nước biển dâng, xâm nhập mặn. Một trong những chìa khóa then chốt phục vụ phát triển kinh tế 
xã hội hiện tại và tương lai. 

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở hạ lưu châu thổ sông Mê Công, chiếm khoảng 
5% diện tích toàn lưu vực sông Mê Công. Do vậy vùng đồng bằng được hưởng nhiều thuận lợi 
từ vị trí địa lý, nguồn nước phong phú từ thượng lưu và quá trình điều tiết dòng chảy từ Biển 
Hồ. Vùng có hệ thống sông suối, kênh rạch chằng chịt, có bờ biển và vùng biển rộng lớn nhiều 
tài nguyên, đất đai bằng phẳng, màu mỡ và được phù sa bồi đắp hàng năm, nguồn thủy sản dồi 
dào với nhiều giống loài... 

Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và ngập lụt ở Đồng bằng sông 
Cửu Long  

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong các vùng phát triển nhất của Việt Nam, nằm ở 
hạ lưu châu thổ sông Mê Công, chiếm khoảng 5% diện tích toàn lưu vực sông Mê Công. Có hệ 
thống sông suối, kênh rạch chằng chịt, có bờ biển và vùng biển rộng lớn nhiều tài nguyên, đất 
đai bằng phẳng, màu mỡ và được phù sa bồi đắp hàng năm, nguồn thủy sản dồi dào với nhiều 
giống loài... Bên cạnh những thuận lợi mà tự nhiên đem lại thì Đồng bằng sông Cửu Long cũng 
phải luôn đối mặt với không ít khó khăn và hạn chế về điều kiện dòng chảy và các tài nguyên 
sinh vật, phù sa do phải chịu những tác động, thách thức không nhỏ và khôn lường từ các hoạt 
động ở thượng lưu, biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.  

Nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, dòng chảy trung bình một tháng nhỏ nhất tổng cộng vào 
Đồng bằng sông Cửu Long có thể giảm tới 3,5 tỷ m3 nước; dòng chảy trung bình ba tháng nhỏ 
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nhất tổng cộng vào Đồng bằng sông Cửu Long có thể giảm tới 13 tỷ m3 nước. Dòng chảy trung 
bình mùa cạn tổng cộng vào Đồng bằng sông Cửu Long có thể giảm tới 30 tỷ m3 nước. Vấn đề 
thiếu hụt nguồn nước ngọt sẽ tác động hết sức tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. 
Riêng đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, việc thiếu nguồn nước gây ra những 
khó khăn tổn thất lớn ở những vấn đề chính như sau: Thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, 
trồng cây ăn quả và dân sinh; thiếu nguồn nước ngọt phục vụ cho nuôi thủy sản; theo dự báo 
trong những năm tới, mực nước biển sẽ ngày một dâng cao, khả năng xâm nhập mặn sẽ rất lớn. 
Lưu lượng nước thượng nguồn về bị giảm sút sẽ không đủ lưu lượng đẩy mặn, nước mặn sẽ 
xâm nhập sâu vào nội địa. 

Về vấn đề ngập lụt, dòng chảy trung bình một tháng lớn nhất tổng cộng vào Đồng bằng 
sông Cửu Long có thể tăng tới 3,6 tỷ m3 nước. Dòng chảy trung bình mùa lũ tổng cộng vào 
Đồng bằng sông Cửu Long có thể tăng tới 40 tỷ m3nước. Ngập lụt sẽ gia tăng tại các vùng Đồng 
Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên, đặc biệt vùng kẹp giữa 2 sông Tiền và sông Hậu nghiêm 
trọng hơn. Ngoài các thành phố/thị xã đã bị ngập lũ hiện nay như Châu Đốc, Long Xuyên, Cao 
Lãnh, sẽ có thêm Sa Đéc, Vĩnh Long, Tân An, Mỹ Tho, Cần Thơ, Vị Thanh, Sóc Trăng, Rạch 
Giá và Hà Tiên bị ngập trên 0,5m, trong đó nghiêm trọng nhất là Châu Đốc, Cần Thơ và Vĩnh 
Long. Bán đảo Cà Mau tuy là vùng trũng thấp nhưng chỉ gần 50% diện tích ngập <0,5m. Nước 
biển dâng làm cho tiêu thoát nước các thành phố/thị xã Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu 
và Cà Mau khó khăn hơn. Ngập lụt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sử dụng đất của các ngành kinh 
tế và đời sống sinh hoạt của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Bên cạnh đó, nhiệt độ trung bình khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng 
dần theo thời gian ở tất cả các mùa trong năm, trong đó mức tăng nhiệt độ trong mùa hè và mùa 
thu cao hơn so với hai mùa đông và xuân. Lượng mưa qua các thập kỷ trong mùa đông và xuân 
có xu hướng giảm, trong đó tốc độ tăng vào mùa xuân nhanh hơn so với mùa đông. Ngược lại, 
mùa hè và thu có xu hướng tăng, trong đó tốc độ tăng ở mùa thu nhanh hơn so với mùa hè. 

Sự suy giảm dòng chảy trong mùa cạn sẽ dẫn đến các thách thức về thiếu hụt dòng chảy 
vào Đồng bằng sông Cửu Long: Dòng chảy trung bình một tháng nhỏ nhất tổng cộng vào Đồng 
bằng sông Cửu Long có thể giảm tới 3,5 tỷ m3 nước; dòng chảy trung bình ba tháng nhỏ nhất 
tổng cộng vào Đồng bằng sông Cửu Long có thể giảm tới 13 tỷ m3 nước. Dòng chảy trung bình 
mùa cạn tổng cộng vào Đồng bằng sông Cửu Long có thể giảm tới 30 tỷ m3 nước. 

Đặc biệt theo báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ cuối năm 
2014, El Nino đã ảnh hưởng đến nước ta, làm cho nền nhiệt độ tăng cao, thiếu hụt lượng mưa, 
là nguyên nhân gây ra tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, đã gây thiệt hại nặng nề và tiếp tục đe 
dọa nghiêm trọng đến sản xuất và dân sinh. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng là Nam Trung Bộ, 
Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Theo dự báo, El Nino tiếp tục ảnh 
hưởng và kéo dài đến giữa năm 2016, trở thành El Nino dài nhất trong lịch sử. Trong thời gian 
còn lại của mùa khô, ở Đồng bằng sông Cửu Long, nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm  
từ 0,5 - 1,5 0C, cao nhất đạt 33 - 37 0C, mùa mưa sẽ đến muộn, lượng mưa thiếu hụt so với trung 
bình nhiều năm từ 30 - 60%; dòng chảy hệ thống sông thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 
30 - 50%. Do mùa mưa năm 2015 đến muộn và kết thúc sớm, dòng chảy thượng nguồn sông 
Mê Công bị thiếu hụt, mực nước thấp nhất trong 90 năm nên xâm nhập mặn xuất hiện sớm gần 
hai tháng. Trong các tỉnh thành ở Đồng bằng sông Cửu Long chỉ Đồng Tháp và Cần Thơ chưa 
bị mặn tấn công nhưng nắng hạn lại đang hoành hành. 

Tại các khu vực sông Vàm Cỏ, sông Tiền, sông Hậu, ven biển Tây, nước mặn xâm nhập 
sâu vào đất liền 45 - 93km; nhiều nơi có độ mặn cao nhất đạt 20,3 - 31,5g/l. Điều này chưa từng 
xuất hiện trong lịch sử quan trắc xâm nhập mặn. Nhiều lĩnh vực kinh tế và đời sống người dân ở 
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Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau và Hậu 
Giang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Vì vậy, hơn lúc nào hết, Việt Nam cần phải có một giải pháp căn cơ, sự vào cuộc đồng 
bộ của các hệ thống chính trị, nhân dân từ Trung ương đến địa phương để ứng phó những thách 
thức này, nhất là tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng nghiêm trọng. 

 

                                                                  (chuyentrang.monre.gov.vn - Ngày 18/03/2016) 
 

 
 

ĐẢM BẢO AN NINH NGUỒN NƯỚC 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: GẤP RÚT QUY HOẠCH T!I NGUYÊN NƯỚC 

 

Biến đổi khí hậu, hiện tượng El 
Nino đã và đang gây ra tình trạng hạn 
hán, xâm nhập mặn tác động đến sản xuất 
và đời sống vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long. Một nguyên nhân khác dẫn đến tình 
trạng trên là do vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long chưa xây dựng được quy hoạch tài 
nguyên nước, dẫn đến việc khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước chưa hợp lý và thiếu 
bền vững. Quản lý khai thác, phân bổ và 
bảo vệ nguồn nước mặt của vùng hiệu quả 
và bền vững đang là vấn đề cấp thiết. 

Xây dựng hệ thống cấp nước liên 
vùng 

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 
hệ thống sông ngòi dày đặc, là nguồn cung 
cấp nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản, sinh hoạt. Tuy nhiên, 
vùng có địa hình thấp và có các khu vực bị 
ngập lũ hằng năm. Bên cạnh đó, do tác động 
bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng, 
nguồn nước đang ngày càng bị xâm nhập 
mặn. Theo Công ty cổ phần Nước và Môi 
trường Việt Nam (VIWASE) - đơn vị tư vấn 
thực hiện Quy hoạch cấp nước vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch cấp 
nước), vấn đề quy hoạch cấp nước vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua đã 
được đề cập nhưng chưa triệt để, chưa gắn 
kết với quy hoạch cấp nước trong điều kiện 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tình 
trạng xâm nhập mặn đang gia tăng và diễn 

biến phức tạp. Hệ thống cấp nước được xây 
dựng qua nhiều thời kỳ, hiện đã xuống cấp. 
Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, 
tiến trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu, việc 
lập quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long là rất cần thiết và cấp bách. 
Quy hoạch cấp nước góp phần hoàn thiện cơ 
sở hạ tầng của vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long; cải thiện điều kiện cấp nước an toàn, 
thích ứng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và 
nước biển dâng. Đồng thời, tạo điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 

Toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
hiện có khoảng 350 nhà máy nước tập trung, 
trong đó, 126 nhà máy nước sử dụng nguồn 
nước dưới đất và 224 nhà máy nước sử dụng 
nguồn nước mặt từ sông Tiền, sông Hậu và 
các nhánh. Theo Quy hoạch cấp nước, đến 
năm 2030 sẽ xây dựng hệ thống cấp nước 
liên vùng kết hợp với các nhà máy nước hiện 
có và các nhà máy nước xây mới tại các tỉnh, 
đáp ứng cho 100% dân số khu vực nội thị và 
90% dân số khu vực ngoại thị, 25% dân số 
nông thôn được cấp nước từ hệ thống cấp 
nước tập trung đô thị. Định hướng đến năm 
2050, nguồn nước chính là nguồn nước mặt 
sông Tiền và sông Hậu; nghiên cứu sử dụng 
thêm các nguồn nước lợ, nước mưa. Từ đó, 
tiến tới thay thế các nhà máy nước ngầm tại 
các đô thị; nâng công suất các nhà máy nước 
liên vùng hiện có… Nguyên tắc quy hoạch 
sử dụng nguồn nước ưu tiên khai thác nguồn 
nước mặt; chỉ sử dụng nguồn nước dưới đất 
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tại những khu vực không có khả năng khai 
thác nguồn nước mặt. Các tỉnh, thành trong 
vùng phân vùng cấp nước, gồm:  

Vùng 1: Long An, Tiền Giang và 
Đồng Tháp (trừ Sa Đéc, Lấp Vò, Lai Vung 
và Châu Thành). 

Vùng 2: Đồng Tháp (gồm Sa Đéc, Lấp 
Vò, Lai Vung và Châu Thành), An Giang 
(gồm Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu và An 
Phúc), Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long. 

 Vùng 3: An Giang (huyện, thành phố 
còn lại), Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, 
Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.  

Hệ thống cấp nước được thực hiện 
theo mô hình cấp nước tập trung (xây dựng 
hệ thống cấp nước liên vùng) kết hợp với hệ 
thống cấp nước phân tán tại các tỉnh thành. 
Cụ thể, đến năm 2020 xây dựng 3 nhà máy 
nước vùng, năm 2025 xây dựng 4 nhà máy 
và đến năm 2030 xây dựng 5 nhà máy với 
tổng công suất 1.400m3 nước/ngày cung cấp 
cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Hệ 
thống cấp nước liên vùng, kết hợp với các 
nhà máy nước hiện có và xây mới tại các 
tỉnh, thành để cấp nước cho vùng; hạn chế sử 
dụng nước dưới đất, ưu tiên khai thác nước 
mặt. Định hướng đến năm 2050 sẽ xây dựng 
bổ sung các tuyến ống truyền dẫn tới các tỉnh 
ven biển Tây và biển Đông, nối vòng một số 
tuyến ống để đảm bảo cấp nước an toàn; mở 
rộng mạng lưới cấp nước cho đô thị và công 
nghiệp theo từng thời kỳ; giảm thất thoát 
nước sạch ở mức dưới 10%... Nguồn vốn 
thực hiện dự kiến được kêu gọi đầu tư từ xã 
hội hóa, hợp tác công tư PPP, vốn ODA từ 
các nước, các tổ chức tín dụng quốc tế và vốn 
trái phiếu Chính phủ. 

Để cấp nước vùng hiệu quả, bền 
vững 

Tại thành phố Cần Thơ, Bộ Xây dựng 
vừa tổ chức hội nghị Báo cáo Quy hoạch cấp 
nước với sự tham gia của đại diện ủy ban 
nhân dân, sở xây dựng và đơn vị cấp nước 
của 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng 
góp nhiều ý kiến để quy hoạch cấp nước phù 

hợp với tình hình thực tế địa phương và đảm 
bảo cấp nước bền vững cho khu vực. Theo 
đó, các ý kiến xoay quanh một số vấn đề, 
như: Đơn vị tư vấn cần tính toán lại số liệu 
đầu vào phù hợp tình hình thực tế; cập nhật 
cấp nước cho vùng hải đảo; xác định cụ thể 
vị trí các nhà máy nước vùng, tiến độ thực 
hiện cụ thể để các địa phương chủ động trong 
quy hoạch sử dụng đất. Đồng thời, có các 
giải pháp cụ thể về nguồn vốn thực hiện các 
công trình; nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính 
sách để đẩy nhanh tiến độ các dự án và đảm 
bảo giá nước phù hợp với khả năng của 
người dân vùng nông thôn… 

Nhiều đại biểu băn khoăn vấn đề định 
hướng giai đoạn tới chỉ sử dụng nguồn nước 
mặt, hạn chế hoặc không sử dụng nước ngầm 
trong cấp nước. Bởi hiện nay, nhiều địa 
phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long sử dụng nguồn nước ngầm xử lý và cấp 
nước cho người dân. Theo đại diện Sở Xây 
dựng tỉnh Trà Vinh, nguồn nước sử dụng 
trong cấp nước tại Trà Vinh chủ yếu là nguồn 
nước ngầm. Do đó, Bộ Xây dựng cần xem 
xét vấn đề này, có định hướng cấp nước phù 
hợp với địa phương. Trước tình hình diễn 
biến phức tạp của biến đổi khí hậu, để đảm 
bảo cung cấp nguồn nước cho người dân, giai 
đoạn 2016 - 2017, Chính phủ cần có những 
dự án ưu tiên cấp nước cho khu vực. 

Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Kiên Giang, cho rằng: Đơn vị 
tư vấn cần cập nhật đến tình hình lưu lượng 
nước sông Mê Công trong thời gian gần đây 
vì hiện nay giảm khoảng 50%. Bên cạnh đó, 
quy hoạch cấp nước không thể thiếu cấp 
nước cho các vùng đảo, như: Phú Quốc, bán 
đảo Cà Mau. Hiện nay, vấn đề cấp nước cho 
đảo Phú Quốc là thách thức lớn đối với tỉnh 
Kiên Giang. Ngoài ra, phân kỳ xây dựng các 
nhà máy cấp nước tính toán phù hợp với nhu 
cầu thực tế các địa phương. Theo đó, đến 
năm 2025, đầu tư xây dựng tất cả các nhà 
máy nước; giai đoạn 2025 - 2030, tăng năng 
suất của các nhà máy này. 
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Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng: Để 
hoạt động cấp nước hiệu quả, Chính phủ cần 
có cơ chế, chính sách trong công tác quản lý, 
kêu gọi đầu tư. Đồng thời, có giải pháp 
nguồn vốn, hỗ trợ các đơn vị cấp nước đầu tư 
hệ thống đường ống đồng bộ, kịp thời cung 

cấp nước đến người dân; đặc biệt là vùng 
nông thôn, vùng xa… 

 

T. Trinh 
(tintucmientay.com.vn - Ngày 07/4/2016) 
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TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH NƯỚC BIỂN DÂNG 
ĐỐI VỚI VÙNG CỬA SÔNG, VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG NAM BỘ V� ĐỊNH HƯỚNG NHỮNG H�NH ĐỘNG ỨNG PHÓ 

 

Vùng cửa sông, ven biển Đồng bằng Nam Bộ từ Vũng Tàu đến Hà Tiên bao gồm 
các tỉnh, thành là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang với chiều dài trên 700km. Dọc theo đường bờ 
biển có tới 23 cửa sông, trong đó đặc biệt quan trọng là các cửa sông Cửu Long và cửa 
sông Đồng Nai - Sài Gòn... 

Đây là vùng đất thấp chịu ảnh hưởng mạnh của triều biển Đông và biển Tây. Theo 
khuyến cáo của IPCC, 2007 khi nước biển dâng cao 1m có tới 15, 20 ngàn km2 đất tự 
nhiên của Đồng bằng Nam Bộ bị ngập lụt, hàng triệu người dân phải di chuyển chỗ ở, sản 
xuất nông nghiệp giảm sút nghiêm trọng. Tác động của nước biển dâng đến sự tồn tại và 
phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long nếu không được 
quan tâm nghiên cứu và có hành động ứng phó thì thiệt hại sẽ rất lớn đối với nền kinh tế 
Việt Nam và an ninh lương thực khu vực. Trong phạm vi bài viết này tác giả trình bày 
một số ý kiến ban đầu phục vụ việc nhận dạng những tác động của quá trình nước biển 
dâng đối với vùng cửa sông, ven biển ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu 
Long và định hướng những hành động ứng phó. 

Biến đổi khí hậu và nước biển dâng 
Biến đổi khí hậu đang làm cho các đại dương ấm lên. Theo quan trắc trong thời gian từ 

năm 1961 đến năm 2003 nhiệt độ đại dương toàn cầu tăng bình quân 0,10oC, trong đó tốc độ 
tăng trong thập kỷ từ 1993 đến 2003 cao hơn mức bình quân. Nhiệt độ tăng làm cho tăng dung 
tích nước vốn có của các đại dương đồng thời làm cho băng tan từ các vùng cực Bắc và Nam 
cực, từ các khối băng tiềm tàng trên các núi cao. Hệ quả của các hiện tượng này là quá trình 
nước biển dâng. Từ năm 1961 đến 2003 tốc độ bình quân mực nước trung bình của các đại 
dương nâng lên khoảng 1,8 ± 0,5mm/năm. Tốc độ biển dâng từ giữa thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ 
XX quan trắc được có chiều hướng ngày một gia tăng. Kết quả quan trắc bằng thiết bị vệ tinh 
cho thấy trong thập niên 1993 - 2003 tốc độ nước biển dâng bình quân khoảng 3,1±0,7mm/năm. 
Theo báo cáo của IPCC, 2007 với kịch bản biến đổi khí hậu A1B mực nước biển dâng vào năm 
2090 so với năm 1990 bình quân từ 22 đến 44cm, với tốc độ khoảng 4mm/năm. Cho thấy vùng 
biển Việt Nam và châu Á trong thập niên từ 1993 - 2003 nước biển dâng cao bình quân trên 
3mm/năm trong khi tốc độ bình quân trong thế kỷ XX khoảng 1,7 - 2,4mm/năm cho thấy nguy 
cơ nước biển dâng sẽ nhanh hơn trong tương lai. Số liệu của trạm quốc gia Hòn Dấu ghi nhận 
được trong vòng 50 năm mực nước biển dâng khoảng 20cm. Tại Vũng Tàu, trong vòng thời 
gian từ 1979 đến 2006 mực nước trung bình tăng khoảng 9,5cm trong khi mực nước cao nhất 
tăng gần 13cm. Cũng cần lưu ý, ngoài sai số chủ quan trong quan trắc, ghi chép..., kết quả ghi 
lại từ các trạm đo nước còn bao gồm sai số do sự biến dạng (nâng lên hay hạ xuống) của vỏ trái 
đất. 



“Ứng phó với biến đổi khí hậu - Trách nhiệm không của riêng ai”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 06/2016 34 

Những nghiên cứu của cộng đồng quốc tế từ nhiều thập niên cho đến nay đã khẳng định 
sự tất yếu của quá trình biển dâng, một trong những hệ quả của biến đổi khí hậu toàn cầu. Tốc 
độ biển dâng ngày một tăng lên và là xu hướng không thể đảo ngược. 

Biến đổi khí hậu và vấn đề nước biển dâng mới chỉ được nhắc đến tại Việt Nam vào mấy 
năm gần đây, thậm chí còn có những nghi vấn phải chăng mực nước biển đang dâng cao? Các 
nhà khoa học và quản lý trên thế giới đã quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu từ nhiều thập kỷ 
trong đó, mốc quan trọng là việc thiết lập cơ quan liên chính phủ về biến đổi khí hậu gọi tắt là 
IPCC (Intergovenmental Panel on Climate Change) bởi Chương trình môi trường của Liên hợp 
quốc, UNEP (the United Nations Environmetal Programme) và Tổ chức Khí tượng Thế giới 
WMO (the World Meteorological Organization) từ năm 1988 nhằm nghiên cứu và cung cấp 
những hiểu biết về tình trạng biến đổi khí hậu, những nguyên nhân và hậu quả và cùng tìm các 
giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu và thích ứng. Biến đổi khí hậu là vấn đề mang tính toàn cầu 
và rất phức tạp. Hệ quả của biến đổi khí hậu đối với biển lại bao gồm rất nhiều các vấn đề liên 
quan đến sự thay đổi của các dòng hải lưu, thay đổi sinh hóa của đại dương, độ mặn, hệ sinh 
thái... và nước biển dâng chỉ là một trong những hệ quả được nhắc đến trong bài viết này. 

Nước biển dâng vừa là vấn đề có tính toàn cầu nhưng thực sự là vấn đề của mỗi quốc 
gia. Nước biển dâng sẽ gây tổn thương nhiều nhất cho các vùng đất thấp ven biển, trong đó có 
Việt Nam. Nhận biết, đánh giá những tác động của quá trình nước biển dâng đối với sự tồn tại 
và phát triển của đất nước nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng trên cơ sở đó có 
những hành động ứng phó phù hợp và kịp thời là công việc cần được thực hiện cấp bách một 
cách nghiêm túc, có hệ thống. 

Nhận dạng những tác động của quá trình nước biển dâng đối với khu vực Đồng 
bằng Nam Bộ 

Đồng bằng Nam Bộ bao gồm 16 tỉnh thành là Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến 
Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, 
Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai... với diện tích trên đất liền 
61.000 km2 chiếm 19,1% diện tích cả nước, dân số năm 2006 khoảng 26,5 triệu người, bằng 
33% dân số cả nước. Đông Nam Bộ chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế 
- xã hội ở Việt Nam. Đồng bằng Nam Bộ là vùng đất thấp chịu ảnh hưởng mạnh của biển Đông 
và biển Tây. Ngoài một số khu vực đồi, núi ở An Giang và Kiên Giang hầu hết diện tích đất tự 
nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long, phía Nam thành phố Hồ Chí Minh có cao độ rất thấp 
(dưới +2,0/m). Mực nước cao triều biển Đông (lên đến +2,14m) là tác nhân truyền ảnh hưởng 
triều vào rất sâu khu vực Đồng bằng Nam Bộ dọc theo các sông chính. Do địa hình tự nhiên 
thấp, chịu tác động mạnh của triều biển Đông và biển Tây, Đồng bằng Nam Bộ sẽ chịu tổn 
thương rất lớn dưới tác động của nước biển dâng lên trong tương lai. Theo khuyến cáo ở mức sơ 
bộ của IPCC, 2007 khi nước biển dâng cao 1m có tới 15 - 20 ngàn km2 đất tự nhiên của Đồng 
bằng Nam Bộ bị ngập lụt, hàng triệu người phải di chuyển chỗ ở, sản xuất nông nghiệp giảm sút 
nghiêm trọng. Tác động của nước biển dâng đến sự tồn tại và phát triển của Đồng bằng Nam Bộ 
nếu không được quan tâm nghiên cứu và có hành động ứng phó thì thiệt hại sẽ rất lớn đối với 
nền kinh tế Việt Nam và an ninh lương thực khu vực. Sau đây là một số ý kiến ban đầu phục vụ 
việc nhận dạng những tác động của quá trình nước biển dâng đối với Đồng bằng Nam Bộ. 

Những tác động của nước biển dâng đến vùng ven biển 
Vùng ven biển được hiểu là những dải đất gần biển nhất, hoàn toàn bị chi phối bởi nước 

mặn quanh năm, không thể cung cấp nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp, chịu tác động trực 
tiếp của biển như sóng, gió, bão... Bề rộng dải đất này được xác định một cách tự nhiên hoặc 
được giới hạn bởi đường biên cuối cùng của các dự án thủy lợi đang làm nhiệm vụ ngăn mặn và 
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giữ ngọt. Ở đây người dân chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, làm muối, 
trồng rừng và các dịch vụ liên quan đến du lịch, vận tải sông - biển... Biến đổi khí hậu đã được 
dự báo sẽ dẫn đến hậu quả gia tăng số lượng các cơn bão biển, các lốc xoáy đồng thời cường độ 
các hiểm họa này cũng có thể gia tăng bất thường. Thời tiết những năm gần đây ở nước ta cũng 
như Đồng bằng Nam Bộ đã có những biểu hiện phù hợp với cảnh báo của các nhà khoa học.  

Cùng với nước biển dâng, tác động xâm thực bờ biển trong khu vực sẽ tăng lên đột biến. 
Sự phát triển các hồ chứa nước phát điện trên dòng chính của Mê Kông do các quốc gia thượng 
nguồn như Trung Quốc, Miến Điện, Lào... đang làm biến đổi chế độ dòng chảy mùa cạn và mùa 
lũ đồng thời làm giảm nghiêm trọng lượng phù sa xuống Đồng bằng sông Cửu Long, hạ du 
sông Đồng bằng Nam Bộ. Tình trạng này không chỉ là tác nhân làm cho quá trình xói lở bờ biển 
trầm trọng thêm mà còn làm suy thoái hệ sinh thái ven biển. Rừng tràm, đước ven biển còn tồn 
tại rất ít như hiện nay sẽ có nguy cơ mất đi do ngập sâu hơn, nền đất bị xói trôi hoặc không còn 
đủ lượng dinh dưỡng. Những năm gần đây sự phát triển “hướng ra biển” càng ngày càng gia 
tăng vì vậy các thiệt hại tiềm ẩn do thiên tai vùng ven biển đối với con người và của cải ngày 
càng lớn, đặc biệt đối với nước ta khi còn chưa có những quy hoạch phát triển bền vững vùng 
ven biển có xét đến quá trình biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Sự xói lở mất đất ở một số 
khu vực như Gò Công, Gành Hào, Cần Giờ, bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ gia tăng đột biến. 
Kết quả một số nghiên cứu cho rằng khi mực nước biển dâng lên 30cm thì bờ biển có nguy cơ 
xói lở mất đi khoảng 45m. 

Những công trình bảo vệ bờ biển gồm kè, cảng và đê biển sẽ phải chịu tác động gia tăng 
nhiều của sóng biển khi chiều sâu nước trước công trình tăng lên và mất bãi do xói lở hoặc biến 
mất của dải rừng phòng hộ. Rất nhiều trường hợp kết cấu đê biển không còn đảm bảo an toàn 
không chỉ do cao trình đỉnh đê không đảm bảo mà các lực tác động lên thân đê, dòng thấm qua 
đê... sẽ vượt quá khả năng thiết kế ban đầu. Tuyến đê biển hiện nay tại Tiền Giang, một số đoạn 
đê biển của Cà Mau, Bạc Liêu sẽ là những ví dụ điển hình cho hoàn cảnh này. Các kết cấu hạ 
tầng khác như nhà cửa, đường giao thông, cầu cống... sẽ bị ngập trong tương lai nếu ngay từ 
bây giờ nó không được xây dựng trên tính toán có xét đến yếu tố nước biển dâng. Nước biển 
dâng cũng sẽ tác động tiêu cực đến môi trường dải đất ven biển. 

Mức nước biển dâng cũng làm cho hình thái đường bờ biển, cửa sông thay đổi theo chiều 
hướng bất lợi: Xói lở mạnh hơn, hình dạng đường bờ cũng thay đổi theo hướng xâm thực. 

Những tác động của nước biển dâng đến xâm nhập mặn 
Dưới tác động của thủy triều nước mặn xâm nhập vào nội đồng và có xu hướng đi xa 

hơn do tình trạng nguồn nước ngọt từ thượng lưu Mê Kông ngày càng bị giảm vì nhiều nguyên 
nhân khác nhau. Mặn trên sông Hậu lên quá Đại Ngải 8 -10km; trên sông Cổ Chiên mặn 1g/l 
cũng đi quá rạch Vũng Liêm; trên sông Hàm Luông trong tháng 2, 4 nhiều năm tại vị trí thượng 
lưu rạch Bến Tre 5 - 10km cũng đã từng không thể sử dụng nước cho sinh hoạt; trên sông Tiền 
Giang giới mặn 4g/l vượt quá Mỹ Tho 10km. Sản xuất nông nghiệp trong thập kỷ qua ở Đồng 
bằng sông Cửu Long đạt được những thành tựu to lớn một phần quan trọng nhờ vào các biện 
pháp thủy lợi, trong đó các dự án ngọt hóa (ngăn mặn, giữ ngọt) đóng vai trò rất quan trọng, 
chiếm tới 21,7% diện tích tự nhiên toàn đồng bằng. Các dự án ngọt hóa được xây dựng bao gồm 
hệ thống đê biển, đê sông và các cống làm nhiệm vụ ngăn mặn - giữ ngọt - tiêu úng. Nguồn 
nước ngọt được lấy từ cửa về phía thượng lưu vùng xâm nhập mặn. Khi nước biển dâng, mặn 
truyền sâu hơn trên các sông chính dẫn đến nguy cơ phá vỡ các dự án ngọt hóa do các cửa “lấy 
ngọt” của các dự án sẽ bị nhiễm mặn. 

Dự án ngọt hóa Nam Mang Thít với diện tích khu vực hưởng lợi lên đến 225.682ha 
thuộc hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh được xây dựng bằng nguồn vốn của Chính phủ và vay 
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của Ngân hàng Thế giới từ những năm 1990. Dự án đã đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế, xã hội 
nhờ sản xuất nông nghiệp, cải thiện môi trường nông thôn... Dự án bao gồm các công trình ngăn 
mặn như đê biển, đê sông Hàm Luông, đê sông Hậu, các cống ngăn mặn như Láng Thé, Cần 
Chông... và các kênh chuyển nước ngọt từ sông Mang Thít cung cấp nước tưới cho toàn dự án. 
Khi nước biển dâng, mặn trên 4g/l sẽ vượt qua cửa sông Mang Thít thì toàn bộ dự án sẽ không 
còn đảm bảo chức năng “ngọt hóa”. Việc dẫn nguồn ngọt từ xa hơn (dù chấp nhận chi phí lớn 
hơn) sẽ rất khó khăn không chỉ vì khó tìm cửa lấy nước ngọt mà còn do chênh lệch đầu nước 
không đủ để vận chuyển nước qua một chặng quá dài. Dự án Quản Lộ - Phụng Hiệp cũng được 
xây dựng từ những năm đầu 1990 phục vụ cho diện tích vùng hưởng lợi của các tỉnh Sóc Trăng, 
Bạc Liêu, Cà Mau lên tới 263.743ha. Nguồn nước ngọt dự kiến chuyển từ sông Hậu hiện không 
thể tới được Cà Mau do khoảng cách chuyển nước quá lớn, phân ranh mặn - ngọt vẫn là bài 
toán phức tạp của khu vực. Trong tương lai nước biển dâng, khả năng cấp ngọt từ sông Hậu trở 
nên khó khăn hơn trong khi mặn truyền sâu hơn vào trung tâm bán đảo Cà Mau. Các dự án ngọt 
hóa thuộc Tiền Giang và Bến Tre cũng sẽ phải đối diện với nguy cơ mất nguồn cấp nước ngọt 
tương tự. 

Triều biển Đông thuộc chế độ bán nhật triều với hai đỉnh xấp xỉ nhau và hai chân triều 
thấp khác nhau, mực nước cao khoảng từ +1,0 đến +2,14m, trong khi mực nước thấp dao động 
từ -2,68 đến -1,99m. Dạng triều chữ M có một chân cao tạo nên thế khó tiêu nước cho nội đồng. 
Triều biển Tây có biên độ nhỏ (khoảng 1m) với cao độ mực nước cao khoảng +0,7 đến +1,1m 
trong khi chân triều chỉ vào khoảng -0,4 đến -0,5m. Khi nước biển dâng, cả hai chế độ thủy 
triều đều có tác động xấu đến Đồng bằng Nam Bộ. Dự báo (Chen, 1991 và Zang và Du, 2000) 
cho rằng sự dâng cao của bình quân mực nước đỉnh triều nhiều hơn tốc độ nâng lên của mực 
nước trung bình. Số liệu thực đo tại trạm Vũng Tàu cũng thể hiện điều này, có nghĩa là nguy cơ 
đối với Đồng bằng Nam Bộ càng lớn hơn. Nước biển dâng còn làm cho quy mô các tuyến đê 
sông, đê biển hiện hữu có thể không đủ để đảm bảo nhiệm vụ ngăn mực nước cao nhất của thủy 
triều. Có những đoạn đê thậm chí còn phải dịch tuyến vào sâu hơn trong đất liền do xâm thực 
đường bờ biển. Các cống ngăn mặn tiêu úng sẽ phải làm việc với mực nước thủy triều đã dâng 
cao hơn thiết kế ban đầu cho nên khả năng tiêu thoát nước sẽ giảm đi đáng kể so với dự kiến. 
Các cống ven biển Tây do chịu tác động của triều có biên độ nhỏ, khi mực nước biển dâng lên 
khả năng tiêu thoát giảm đi rất nhiều, nhiệm vụ của dự án sẽ không còn được đảm bảo. Nhìn 
chung, hầu hết các dự án ngọt hóa hiện nay ở Đồng bằng Nam Bộ sẽ đối diện với nguy cơ bị 
phá vỡ rất nghiêm trọng dưới tác động của nước biển dâng trong tương lai. 

Vùng thượng lưu là phần diện tích không bị nhiễm mặn nằm sâu trong đất liền gần biên 
giới Việt Nam - Campuchia, hiện nay có diện tích tự nhiên vào khoảng 45% diện tích toàn đồng 
bằng. Nước biển dâng sẽ mở rộng vùng xâm nhập mặn, thu hẹp diện tích vùng nước ngọt. Theo 
tính toán sơ bộ, nếu không có biện pháp giảm thiểu thì nước mặn có thể bị đẩy lên An Giang 
trên sông Hậu, đến Biên Hòa (sông Đồng Nai), đến Ngã tư Bình Phước (sông Sài Gòn). Nước 
mặn xâm nhập sâu hơn không chỉ làm thu hẹp diện tích có nước ngọt mà còn làm mất cơ hội lấy 
nước ngọt cấp cho diện tích của các dự án ngọt hóa đã trình bày ở trên. Dòng chảy mùa cạn trên 
sông Mê Kông về tới Đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm mạnh do tác động của các dự án sử 
dụng nước và phát điện của các nước thượng lưu cũng như sự biến đổi bất lợi chế độ mưa trong 
khu vực. Trong hoàn cảnh này nước biển dâng sẽ gây những tác động nghiêm trọng đối với 
vùng sản xuất lúa lớn nhất Việt Nam, cản trở phát triển kinh tế xã hội toàn đồng bằng và ảnh 
hưởng đến an ninh lương thực khu vực và thế giới. 

Quy hoạch lũ Đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch chống ngập thành phố Hồ Chí 
Minh đã được Chính phủ phê duyệt nhằm từng bước xây dựng các dự án (công trình và phi 
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công trình) khắc phục các thiệt hại do lũ lụt gây ra. Trên thực tế chúng ta cũng mới chỉ thực 
hiện được phần cơ bản của dự án kiểm soát lũ vùng tứ giác Long Xuyên (hay còn gọi là dự án 
thoát lũ ra biển Tây) bao gồm tuyến kiểm soát lũ tràn biên giới và các công trình ngăn mặn, 
thoát lũ ven biển Tây thuộc tỉnh An Giang và Kiên Giang. Ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 
này vào năm 2000, tứ giác Long Xuyên không chỉ phát triển mạnh mẽ về sản xuất nông nghiệp 
mà còn cải thiện rất lớn về môi trường nước, cải tạo đất, nâng cấp hạ tầng cơ sở nông thôn... 
Kiểm soát lũ vùng Đồng Tháp Mười vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu và xây dựng thử 
nghiệm một số rất ít các dự án tạo hành lang thoát lũ. Diện tích ngập lũ tại Đồng bằng sông Cửu 
Long bao gồm vùng ngập sâu và ngập nông được quy hoạch các giải pháp tương ứng là kiểm 
soát lũ theo thời gian và kiểm soát lũ cả năm (triệt để). “Sống chung với lũ” ở khu vực ngập sâu 
chính là “né lũ đầu vụ” bằng hệ thống bờ bao nhằm kịp thu hoạch lúa hè thu trước khi xả lũ 
chính vụ vào đồng và gạn nước lũ cuối vụ ra sớm hơn để có thể xuống giống đông - xuân kịp 
thời. Nước biển dâng cản trở trực tiếp lũ thoát ra biển làm cho mực nước trên các sông chính 
nâng cao gây ngập trên diện rộng hơn và nguy hiểm còn ở chỗ nó làm kéo dài thời gian ngập. 
Lũ sớm trong tương lai sẽ cao hơn và thời gian thoát lũ về cuối vụ cho toàn đồng bằng sẽ dài 
hơn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch canh tác vụ đông - xuân trên diện rộng. Rất có thể quy 
mô các khu dân cư vượt lũ hiện nay sẽ bị đe dọa khi mực nước dâng cao hơn dự kiến. Mực 
nước các sông, rạch dâng cao cũng dẫn đến việc tiêu thoát nước mưa trong các khu vực, đặc 
biệt các đô thị, khu dân cư khó khăn hơn. 

Theo tính toán của IPCC vào cuối thế kỷ XXI với kịch bản A1B, mực nước biển bình 
quân có thể dâng lên khoảng 50cm so với mực nước năm 1990 trong khi còn có những kịch bản 
và dự báo cực đoan hơn. Với cao độ mặt đất tự nhiên thấp, nhanh chóng bị tổn thương ngay cả 
khi mực nước tăng lên vài centimet, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chịu tác động rất lớn của 
hiện tượng nước biển dâng. Nhiều khu vực có thể tiêu thoát nước mưa tự nhiên hiện nay sẽ có 
nguy cơ ngập úng nếu không có được bơm tiêu ra sông chính. Khu vực ven biển Tây sẽ chịu 
úng ngập thời gian dài vì biên độ triều nhỏ, mực nước chân triều (giúp cho tiêu thoát ra biển) 
vốn hiện nay chỉ vào khoảng -0,50m, khi nước biển dâng thêm 50cm sẽ có nhiều diện tích đất 
không thể tự thoát nước. 

Nhìn chung nước biển dâng sẽ tác động mạnh và làm giảm khả năng thoát lũ ra biển, gây 
úng ngập nghiêm trọng ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống sản xuất nông nghiệp vùng Đồng bằng 
Nam Bộ trong tương lai. Những đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long 
Xuyên... sẽ bị úng ngập trầm trọng do mưa kết hợp với triều cường, nhiều cơ sở hạ tầng như hệ 
thống giao thông, tiêu nước, thủy lợi sẽ không còn phù hợp. 

Định hướng những hành động thích nghi với những tác động của quá trình nước 
biển dâng 

Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã được khẳng định là nguy cơ lớn nhất mà con 
người phải đối diện trong thế kỷ XXI. Xu hướng gia tăng các hệ quả tiêu cực của biến đổi khí 
hậu trong đó bao gồm nước biển dâng là không thể đảo ngược và đã có những cảnh báo là 
nghiêm trọng hơn những gì được dự báo bởi IPCC, 2007. Việt Nam là một trong những nước bị 
ảnh hưởng mạnh nhất của hiện tượng nước biển dâng trong đó Đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị 
tổn thương rất lớn nếu không có biện pháp ứng phó phù hợp và kịp thời. 

Các biện pháp ứng phó bao gồm 2 nhóm hành động chính là “làm giảm nhẹ” (mitigation) 
và “thích nghi” (adaptation). Những hành động “làm giảm nhẹ”, có tính toàn cầu, đã được 
khuyến cáo như hạn chế sử dụng nhiên liệu có nguồn gốc hóa thạch (như dầu mỏ, than đá), 
tránh phát thải khí mêtan... Những hành động “thích nghi” có thể nhiều lựa chọn, ví dụ như khi 
nước biển dâng cao vùng ven biển có thể di dời dân cư vào sâu trong đất liền, dịch tuyến đê 
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biển vào xa hơn vùng xói lở hoặc có thể gia cố, nâng cao đê biển đủ khả năng chống đỡ với 
những tác động mới gia tăng của sóng, gió do nguyên nhân nước biển dâng gây ra. Tương tự 
như vậy, khi nước biển đẩy vùng xâm nhập mặn vào sâu hơn cũng có thể “thích nghi” bằng việc 
chuyển diện tích trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản, hoặc bảo vệ vùng trồng lúa bằng cách nâng 
cao đê bao, mở rộng kích thước cống tiêu và chuyển dịch cửa lấy nước ngọt xa hơn về thượng 
lưu, hoặc phối hợp cả 2 để có lựa chọn thứ 3. 

Định hướng hành động thích nghi đối với phát triển vùng ven biển 
Để hạn chế tối đa những thiệt hại đối với kinh tế xã hội, giảm thiểu những rủi ro cho con 

người và tài sản, ngay từ bây giờ vùng ven biển cần được xem xét quy hoạch phát triển một 
cách cẩn trọng có xét đến các yếu tố biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Các công trình hạ tầng 
xây dựng mới cần được xem xét lựa chọn vị trí xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế... phù hợp với 
những yếu tố tác động do mực nước biển dâng cao hơn. Các công trình hiện hữu phải được xem 
xét, đánh giá và có kế hoạch nâng cấp hay di dời trong lộ trình thích ứng. Cần có kế hoạch xây 
dựng “nhà tránh bão, lũ” cho cộng đồng dân cư vùng ven biển. Trồng rừng bảo vệ dải ven biển 
cần được xác định không phải chỉ cho sự an toàn của mỗi địa phương mà phải là công việc phục 
vụ cho lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia từ đó có chính sách chia sẻ hợp lý về kinh tế giữa các 
cộng đồng dân cư. 

Định hướng hành động thích nghi trong sản xuất nông nghiệp 
Trước hết cần có những khảo sát, nghiên cứu nghiêm túc, có hệ thống để đánh giá một 

cách cụ thể những tác động của quá trình nước biển dâng đối với từng hệ thống sản xuất nông 
nghiệp đang được ngọt hóa, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp ứng phó. Mặc dù nước biển dâng 
trong những thập kỷ tới đang được cảnh báo là sẽ có những gia tăng đột biến nhưng đây là hiện 
tượng diễn biến trong nhiều năm. Chúng ta hoàn toàn có thể giả thiết một tốc độ dâng cao của 
nước biển cùng với những kịch bản dòng chảy từ thượng lưu và sử dụng các mô hình toán 
(SAL, VRSAP, MIKE...) để dự báo sự diễn biến (gia tăng) của vùng bị xâm nhập mặn, trên cơ 
sở đó chỉ ra những nguy cơ của các hệ thống thủy lợi “ngọt hóa” hiện hữu theo thời gian. Thông 
thường các dự án ngọt hóa không chỉ lấy ngọt từ một vị trí. Độ mặn trên sông chính thay đổi 
theo các tháng, trong những tháng kiệt (tháng 2, tháng 4) mặn xâm nhập sâu hơn. Ngay trong 
một tháng thì những khi triều cường, kèm theo gió chướng, mặn cũng bị đẩy sâu hơn khi triều 
kém. Các cống ven sông chính làm nhiệm vụ lấy ngọt cho khu vực dự án khi nước tại cửa sông 
nhánh đó chưa bị nhiễm mặn và sẽ đóng cửa cống ngăn mặn vào những tháng mặn xâm nhập 
tới. Vì vậy khi nước biển dâng thì các cống phía gần biển hơn sẽ bị mất khả năng lấy nước ngọt 
trước, các cống tiếp theo sẽ giảm dần thời gian và tổng lượng nước ngọt có thể lấy để cấp cho 
sản xuất nông nghiệp. Mô hình toán cho phép tính toán dự báo sự suy giảm khả năng cấp nước 
ngọt của các hệ thống thủy lợi, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp ứng phó: Chuyển đổi mùa vụ hay 
cây trồng, vật nuôi (thủy sản) phù hợp hoặc tăng cường lượng nước ngọt từ thượng lưu bằng 
biện pháp công trình. Chúng ta có thể dự báo về diễn tiến của sự mất an toàn theo thời gian của 
dự án thủy lợi ngăn mặn và giữ ngọt Nam Mang Thít nhưng khi mặn vượt qua sông Mang Thít 
thì khả năng cấp ngọt cho trên 200 ngàn ha đất nông nghiệp sẽ giảm đột biến. Vào thời điểm đó 
người dân cần được sẵn sàng cho sự “thích nghi” về canh tác hoặc là các công trình kiểm soát 
mặn mới đã kịp xây dựng và đưa vào sử dụng. Đánh giá “sự không phù hợp” của hệ thống công 
trình, của từng thành phần hay hạng mục công trình, của từng loại kết cấu công trình (ví dụ cửa 
van cống, kết cấu thủy công) theo thời gian và kịch bản nước biển dâng. Trên cơ sở đánh giá sự 
suy giảm năng lực của các hệ thống công trình, chúng ta có thể đề xuất các ứng phó bao gồm 
các giải pháp làm giảm tổn thương của các hệ thống hiện hữu hoặc thiết lập hệ thống kiểm soát 
mới. Trong tương lai, khi nước biển dâng cao, dòng chảy trên sông chính bị giảm do sử dụng 
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nước thượng lưu, rất có thể cần thiết lập hệ thống mới bằng cách xây dựng các công trình tại 
cửa các sông lớn ở Nam Bộ nhằm kiểm soát mực nước, tránh cho khu vực phía trong đồng bằng 
không bị ngập lụt và không bị xâm nhập mặn quá mức cần thiết, hạn chế sự thất thoát nước ngọt 
ra biển trong những thời gian dòng chảy kiệt... Để có thể áp dụng những công trình như vậy 
trong tương lai thì ngay từ bây giờ chúng ta phải nghiên cứu và trả lời được câu hỏi về sự cần 
thiết xây dựng? Thời điểm nào thì cần sự tham gia của công trình? Những tác động (không 
mong muốn) của công trình đối với môi trường và phát triển bền vững... 

Quy hoạch chuyển đổi mùa vụ, cây trồng... nhằm thích nghi với điều kiện mới đối với 
các diện tích vùng không bị xâm nhập mặn sẽ bị thu hẹp trong tương lai và tình trạng bị hạn hán 
về mùa khô, bị úng ngập trong mùa mưa có thể sẽ nghiêm trọng và kéo dài hơn trước. Điều 
chỉnh, nâng cấp hệ thống đê bao, bờ bao chống lũ phù hợp với mực nước gia tăng vào mùa lũ 
tại các địa phương. 

Định hướng hành động thích nghi trong phát triển hạ tầng và môi trường 
Nước biển dâng không chỉ đơn giản làm cho mực nước triều cao hơn hiện nay mà còn 

cản trở sự thoát lũ ra biển gây ngập lụt do triều nặng nề hơn đối với vùng ven biển và ngập lũ 
khu vực trung tâm Nam Bộ nghiêm trọng hơn. Đòi hỏi nâng cấp các công trình hạ tầng hiện hữu 
như đường giao thông, hệ thống tiêu thoát nước đô thị để đáp ứng yêu cầu khi mực nước trên 
sông rạch gia tăng trong mùa mưa lũ hay triều cường. Quy hoạch phát triển các khu dân cư, đặc 
biệt các đô thị lớn được xây dựng mới nhất thiết phải được xét đến các yếu tố của biến đổi khí 
hậu và hậu quả của nước biển dâng. Tình trạng tiêu thoát nước kém và úng ngập trên diện rộng, 
kéo dài làm khó khăn cho công tác xử lý môi trường sinh hoạt, công nghiệp vì vậy, ngay từ bây 
giờ cần kiên quyết không bố trí các khu công nghiệp có tính xả thải lớn ở trung tâm Nam Bộ. 
Mô hình toán cho phép dự báo mực nước trên toàn Đồng bằng Nam Bộ với các kịch bản về lũ, 
mưa tại chỗ... cùng với nước biển dâng sau từng thập niên. Nếu như trong sản xuất nông nghiệp 
sự thích nghi có thể áp dụng từng bước theo lộ trình tương ứng nước biển dâng thì xây dựng các 
công trình hạ tầng cần có quy định áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế cho các dự báo 20 - 50 năm 
hay 100 năm. 

Kết luận 
 Biến đổi khí hậu là một thực tế đã, đang và sẽ xảy ra theo chiều hướng bất lợi, có ảnh 

hưởng không nhỏ đến Việt Nam nói chung và Đồng bằng Nam Bộ nói riêng. Nước biển dâng, 
hệ quả của biến đổi khí hậu toàn cầu, có xu hướng tăng nhanh vào những thập niên tới sẽ tác 
động mạnh mẽ đến các yếu tố thủy hải văn và chế độ dòng chảy trên hệ thống sông rạch vùng 
Đồng bằng Nam Bộ, làm gia tăng xâm nhập mặn, úng ngập nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực 
đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. 

 Ứng phó với quá trình nước biển dâng trước hết là nhận thức từ các cấp quản lý cao nhất 
của Nhà nước tới người dân về những thách thức trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, 
đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp. Những tác động cần được đánh giá và “lượng hóa” một 
cách khách quan, toàn diện và cụ thể làm cơ sở hoạch định chiến lược cho thích ứng trong dài 
hạn và ứng xử phù hợp đối với xây dựng và phát triển trong ngắn hạn. Hay nói một cách tổng 
quát hơn là: “Ứng phó với biến đổi khi hậu mang tính quốc gia, khu vực, toàn cầu và phải được 
coi là nhiệm vụ của cả  hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân được tiến hành trên 
nguyên tắc phát triển bền vững, tổng hợp, ngành, liên ngành, vùng, liên vùng”. 

 Cần sớm xây dựng một cơ quan (quốc gia) chuyên về biến đổi khí hậu và nước biển 
dâng giúp Chính phủ tổ chức soạn thảo, theo dõi thực hiện chiến lược quốc gia về ứng phó với 
biến đổi khí hậu. Cơ quan này cũng sẽ là cổng thông tin giao tiếp và hợp tác với cộng đồng 
quốc tế trong mối quan tâm chung, cung cấp thông tin bao gồm các báo cáo chính thức và các 
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kết quả nghiên cứu độc lập cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu từ trung 
ương đến địa phương và nhân dân. Xin mượn lời ông Achim Steiner - Giám đốc Chương trình 
môi trường Liên hợp quốc (UNEP) để kết thúc cho bản báo cáo này: “Chúng ta đã mất 30 năm 
để tranh cãi xem có đúng là trái đất đang ấm lên không. Giá như khi ấy chúng ta hành động 
ngay thì cái giá của cuộc tranh cãi kéo dài tới 30 năm ấy đã không quá cao như bây giờ. Bây giờ 
thì chúng ta không còn thời gian để tranh cãi nữa. Chúng ta không thể xa xỉ chuyển vấn đề này 
cho thế hệ sau quyết định”. 

 

                                                                                   PGS, TS Hoàng Văn Huân  
                                                                                     ThS Trần Thị Xuân Mỹ  
                                                                                              (vawr.org.vn) 
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ỨNG PHÓ HIỆU QUẢ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG 
 

Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài hơn 3.260km, hơn một triệu km2 lãnh hải, 
hơn ba nghìn hòn đảo gần bờ và hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa. Lãnh thổ Việt 
Nam cũng có nhiều vùng đất trũng, đất thấp ven biển rộng lớn, trong đó có hơn 80% diện tích 
Đồng bằng sông Cửu Long và hơn 30% diện tích Đồng bằng sông Hồng. Cùng với khoảng 50% 
số dân cả nước sống ở các vùng đất thấp và ven biển, Việt Nam được đánh giá là một trong các 
quốc gia dễ bị tổn thương và chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 
Ðiều đó đặt ra nhiều thách thức đối với việc thực hiện các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, các 
mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và phát triển bền vững của đất nước, đòi hỏi chúng ta phải có 
những giải pháp thiết thực và kịp thời. 

Theo các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng, vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung 
bình năm ở nước ta tăng khoảng 2 - 3 độ C, tổng lượng mưa năm và lượng mưa mùa mưa tăng, 
trong khi đó lượng mưa mùa khô lại giảm; mực nước biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
có thể dâng khoảng từ 85cm đến 105cm so với thời kỳ 1980 - 1999. Nếu mực nước biển dâng 
cao 1m, đối với Đồng bằng sông Cửu Long: Khoảng 39% diện tích có nguy cơ bị ngập; 27,8% 
chiều dài đường quốc lộ có nguy cơ bị ảnh hưởng; 26,8% chiều dài tỉnh lộ có nguy cơ bị ảnh 
hưởng; 34,6% số dân có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp. 

Vấn đề về ô nhiễm môi trường mặc dù đã được kiểm soát nhưng vẫn có chiều hướng gia 
tăng, chất lượng môi trường sống chưa được cải thiện; đa dạng sinh học tiếp tục bị suy giảm, 
khai thác, sử dụng tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, hải đảo còn chưa hiệu quả. Nguy cơ mất 
cân bằng sinh thái, không bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước 
có thể xảy ra. Ðặc biệt, các diễn biến phức tạp về an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thời 
gian qua đang đe dọa ảnh hưởng đến sự ổn định và sự phát triển bền vững của đất nước. Ý thức 
về khai thác, sử dụng tài nguyên chưa cao, thói quen tiêu dùng lãng phí, thiếu thân thiện với 
môi trường đã và đang đặt ra những sức ép to lớn đối với công tác bảo vệ môi trường ở nước ta. 
Một bộ phận không nhỏ người dân, thậm chí cán bộ quản lý chưa nhận thức đầy đủ về tác động 
và nguy cơ của biến đổi khí hậu đối với nhân loại. 

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu với Ðảng và 
Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ðó là, Nghị quyết số 24/NQ/TW của Ban Chấp hành 
T.Ư Ðảng (Khóa XI) về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường; chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu; chiến lược 
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bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; chương trình mục tiêu quốc 
gia về ứng phó với biến đổi khí hậu; chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và 
cải thiện môi trường... 

Qua đó, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường đã được quan tâm và 
đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc xây dựng 
và công bố các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam trong thế kỷ 21. Các 
bản đồ nguy cơ ngập tương ứng với các mức nước biển dâng cũng đã được xây dựng và công 
bố đối với từng khu vực ven biển của Việt Nam. 

Trên cơ sở kịch bản đã được công bố, các tỉnh, thành phố trên cả nước đều đã và đang 
xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động ứng phó cụ thể. Các hoạt động bảo vệ 
môi trường, giảm phát thải khí nhà kính cũng được quan tâm, chú trọng. Lần đầu tiên trong dự 
thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua, 
đã dành hẳn một chương quy định về vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc tích hợp vấn đề 
biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường vào nội dung các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành và địa phương đã và đang được triển khai một cách 
tích cực. 

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay, cùng với hơn 150 quốc gia và vùng lãnh 
thổ trên toàn cầu, các địa phương trong cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực nhằm 
mục đích nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, cơ quan, đoàn thể đối 
với công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước. Ðây cũng là cơ hội để chúng ta 
cùng nhau thống nhất hành động, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, 
ngăn chặn sự gia tăng về tốc độ ô nhiễm và suy thoái môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, 
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Các bộ, ngành, đoàn thể và chính quyền các 
địa phương, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hãy cùng nhau có những hành động thiết thực 
để góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng đến xây dựng một tương 
lai bền vững. 

Trước tiên, cần quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý 
thức và nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế 
trước mắt mà coi nhẹ việc duy trì, bảo vệ môi trường; quán triệt quan điểm đầu tư cho bảo vệ 
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là đầu tư cho sự phát triển bền vững của thế hệ hiện 
tại và các thế hệ tương lai. Quán triệt và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 24-
NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 
tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong đó, cần chú trọng đa dạng hóa các 
nguồn lực để đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường 
nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong công tác bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu. 
                                                                                           PGS, TS Bùi Cách Tuyến 

                                                                         Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng  
                                                         Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
                                                                        (nhandan.com.vn - Ngày 05/6/2014) 
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HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN  
                           Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG 
 

Hạn hán, xâm nhập 
mặn vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long đang là tình 
trạng thiên tai hết sức 
nghiêm trọng. Nếu tốc độ 
hạn hán, xâm nhập mặn 
vẫn tiếp diễn như hiện nay, 
trong 3 năm tới, nền nông 
nghiệp ở Đồng bằng sông 
Cửu Long có thể sẽ bị kiệt 
quệ; đất nông nghiệp, 
lương thực sẽ trở nên khan 
hiếm và vô cùng đắt đỏ. Để 
có giải pháp ứng phó hiệu 
quả, cần huy động sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính 
trị, tăng cường nguồn lực 
của toàn xã hội nhằm triển 
khai thực hiện các giải 
pháp phòng, chống, giảm 
thiểu thiệt hại do hạn hán 
và xâm nhập mặn gây ra, 
bảo đảm cho sản xuất và ổn 
định đời sống của nhân 
dân. 

Đồng bằng sông Cửu 
Long gồm 13 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, gồm: 
An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, 
Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu 
Giang, Kiên Giang, Long An, 
Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà 
Vinh, Vĩnh Long và thành 
phố Cần Thơ. Đây là vùng có 
vị trí quan trọng trong phát 
triển kinh tế - xã hội của cả 
nước, có diện tích tự nhiên 
chiếm 12%, dân số chiếm 
20%, GDP chiếm 17%, diện 
tích trồng lúa chiếm 47%, sản 
lượng gạo chiếm 56%, xuất 

khẩu thủy sản chiếm 60% của 
cả nước và còn có lợi thế về 
đánh bắt thủy sản, phát triển 
vườn cây ăn trái đem lại giá trị 
sản xuất và xuất khẩu cao. 

Tuy nhiên, hiện nay 
Đồng bằng sông Cửu Long 
đang phải đối mặt với tình 
hình hạn hán, xâm nhập mặn 
nghiêm trọng, gây thiệt hại 
nặng nề và tiếp tục đe dọa lớn 
đến sản xuất và đời sống của 
người dân trong vùng. Từ đầu 
năm 2016, nhiều đoàn công 
tác của lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước và Chính phủ đã khảo 
sát thực tế và làm việc với các 
tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long để đánh giá tình hình, 
chỉ đạo công tác phòng, chống 
và khắc phục hạn hán, xâm 
nhập mặn trong vùng. 

Tình hình hạn hán, 
xâm nhập mặn ở Đồng bằng 
sông Cửu Long 

Từ năm 2014 đến nay, 
do tác động của hiện tượng E1 
Nino nên mùa khô kéo dài, 
mùa mưa đến muộn và kết 
thúc sớm. Từ đầu năm 2015 
dòng chảy thượng nguồn sông 
Mê Công bị thiếu hụt, mực 
nước thấp nhất trong vòng 90 
năm qua và không còn khả 
năng đẩy mặn, dẫn đến tình 
trạng mặn trên sông đã xuất 
hiện sớm hơn gần hai tháng so 
với cùng kỳ và xâm nhập mặn 
sâu về phía thượng lưu, nơi xa 
nhất hơn 90km. Theo số liệu 
quan trắc, độ mặn lớn nhất 

đều cao hơn so với trung bình 
nhiều năm và vượt quá độ 
mặn lớn nhất cùng kỳ đã từng 
quan trắc được trong lịch sử: 
Ranh giới độ mặn 4g/l đã lấn 
sâu tới 90 - 95km trên sông 
Vàm Cỏ, 45 - 65km trên sông 
Tiền, 55 - 60km trên sông 
Hậu và 60 - 65km ở khu vực 
ven biển Tây (sông Cái Lớn). 
Phạm vi xâm nhập mặn nêu 
trên vượt so mức trung bình 
nhiều năm từ ít nhất 5 - l0km 
đối với khu vực ven biển Tây; 
10 - 15km ở khu vực sông 
Vàm Cỏ và sông Hậu đến lớn 
nhất 20 - 25km đối với sông 
Tiền. Kết quả quan trắc cũng 
cho thấy độ mặn lớn nhất 
cũng cao hơn so với mức lớn 
nhất cùng kỳ trong lịch sử. 

Tình trạng hạn hán, 
xâm nhập mặn nêu trên đã 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sản xuất và đời sống của 
người dân vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long. Các tỉnh ven 
biển Long An, Tiền Giang, 
Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, 
Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà 
Mau có nhiều diện tích cây 
trồng bị thiệt hại do hạn hán, 
xâm nhập mặn. Tổng diện tích 
thiệt hại là 126.798ha; trong 
đó 78.137ha thiệt hại trên 
70% năng suất (chiếm 62%), 
45.740ha thiệt hại từ 30 - 70% 
năng suất (chiếm 36%), 
2.921ha thiệt hại dưới 30% 
năng suất (chiếm 2%). Các 
tỉnh bị thiệt hại nhiều là Cà 
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Mau: 49.343ha, Kiên Giang: 
34.093ha, Bạc Liêu: 11.456ha 
và Bến Tre: 10.755ha. Nếu 
tình hình khô hạn tiếp tục kéo 
dài đến tháng 6/2016, toàn 
vùng sẽ có khoảng 500.000ha 
lúa vụ hè, thu không xuống 
giống đúng thời vụ do thiếu 
nước. 

Hạn hán, xâm nhập 
mặn cũng đã ảnh hưởng lớn 
đến việc cấp nước sinh hoạt 
tại một số khu vực sử dụng 
nước mặt, nhất là các vùng 
chưa có công trình cấp nước, 
tập trung ở các khu vực cửa 
sông, ven biển, như Cà Mau, 
Kiên Giang, Bến Tre, Trà 
Vinh, Hậu Giang, Long An, 
Tiền Giang, Bạc Liêu. Hiện 
có khoảng 250.000 hộ gia 
đình (khoảng 1,3 triệu người) 
bị thiếu nước ngọt sinh hoạt. 
Do nguồn nước cạn kiệt, rừng 
ở nhiều khu vực cũng đang 
nằm trong mức độ cảnh báo 
cháy cao (cấp 4, cấp 5), đặc 
biệt là hai cánh rừng lớn U 
Minh Thượng và U Minh Hạ. 

Theo kịch bản biến đổi 
khí hậu và nước biển dâng, 
với kịch bản trung bình, trong 
tương lai xâm nhập mặn còn 
lấn sâu hơn nhiều so với mùa 
cạn vừa rồi: 67 - 70km trên 
sông Cửu Long, 125km trên 
sông Vàm Cỏ Tây đối với giai 
đoạn 2020 - 2039 và 70 - 
75km trên sông Cửu Long, 
129km trên sông Vàm Cỏ Tây 
đối với giai đoạn 2040 - 2059. 

Như vậy, trong thời 
gian tới, với tác động của biến 
đổi khí hậu và nước biển dâng 
và tác động của các hoạt động 

khai thác, sử dụng nước của 
các quốc gia ở thượng nguồn 
sông Mê Công, đặc biệt là 
việc xây dựng, vận hành các 
hồ chứa thủy điện cả trên 
dòng chính và dòng nhánh, 
Đồng bằng sông Cửu Long sẽ 
phải thường xuyên đối mặt 
với tình trạng hạn hán, xâm 
nhập mặn khốc liệt hơn những 
gì đã, đang xảy ra kể cả về 
quy mô, mức độ và thời gian 
nếu chúng ta không có các 
giải pháp căn cơ có tính chiến 
lược. 

Một số nguyên nhân 
chủ yếu dẫn đến xâm nhập 
mặn ở Đồng bằng sông Cửu 
Long hiện nay 

Thứ nhất, hiện tượng 
E1 Nino mạnh và kéo dài kỷ 
lục từ năm 2014 đến nay dẫn 
đến lượng mưa trên toàn lưu 
vực suy giảm mạnh (khoảng 
45%) so với lượng mưa trung 
bình nhiều năm. So với trung 
bình nhiều năm cùng thời kỳ, 
lượng mưa trong tháng 1/2016 
ở trên toàn lưu vực sông Mê 
Công đều sụt giảm nghiêm 
trọng: Sụt giảm 24% ở thượng 
lưu thuộc tỉnh Vân Nam 
(Trung Quốc); 85% ở phần 
trung lưu thuộc Thái Lan, 
Lào, Tây Nguyên của Việt 
Nam và ở Biển Hồ (Tonle 
Sap) và châu thổ Mê Công 
thuộc Cam-pu-chia cũng sụt 
giảm tới 85%. Riêng Đồng 
bằng sông Cửu Long, lượng 
mưa sụt giảm 30% trong 
tháng 12/2015, còn tháng 
1/2016 sụt giảm tới 100% so 
với trung bình nhiều năm. 

Thứ hai, chế độ vận 
hành, điều tiết của hệ thống 
các hồ chứa trên thượng 
nguồn, kể cả trên dòng chính 
và dòng nhánh, ở thượng 
nguồn phía Trung Quốc có 
riêng 2 hồ chứa Tiểu Loan và 
Nộ Trác Độ đã có tổng dung 
tích tới 22 tỷ m3, còn trên 
dòng các dòng nhánh (chủ yếu 
thuộc Lào) các hồ chứa cũng 
có dung tích khoảng 20 tỷ m3. 
Với tổng dung tích khoảng 42 
tỷ m3, các hồ chứa nêu trên có 
khả năng điều tiết dòng chảy 
rất lớn. Nếu chia đều lượng 
nước trên để vận hành, điều 
tiết liên tục trong 6 tháng mùa 
khô, thì hằng ngày có thể bổ 
sung thêm khoảng 2.700m3/s. 
Đây là một lượng nước quyết 
định đến dòng chính sông Mê 
Công và dòng chảy về Việt 
Nam. Vì vậy, nếu các hồ này 
không vận hành phát điện, 
kèm theo đó là xả nước xuống 
hạ du, thì dòng chảy về Đồng 
bằng sông Cửu Long sẽ sụt 
giảm nghiêm trọng. Bằng 
chứng là, theo đề nghị của 
Việt Nam, từ ngày 15/3 đến 
ngày 10/4, phía Trung Quốc 
đã xả xuống hạ du với lưu 
lượng 2.190m3/s, cùng với đó 
các đập thủy điện trên các 
dòng nhánh sông Mê Công 
cũng xả nước thì vào đầu 
tháng 4 vừa rồi dòng chảy ở 
Tân Châu đã đạt mức là l,3m, 
tại Châu Đốc đạt l,4m và cao 
hơn cùng kỳ năm 2015 
khoảng 0,l - 0,15m. 

Thứ ba, suy giảm dòng 
chảy trên Biển Hồ. Tại trạm 
thủy văn Prêc - đam kiểm soát 
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dòng chảy của Biển Hồ trên 
sông Tonle Sap cho thấy cuối 
mùa lũ năm 2015, mực nước 
thấp chỉ đạt 50% so với trung 
bình nhiều năm, dòng chảy 
trong tháng 1/2016 sụt giảm 
71%, tháng 2/2016 sụt giảm 
77% so với trung bình nhiều 
năm. 

Thứ tư, gia tăng khai 
thác ở khu vực trung lưu. Gần 
đây, báo chí Thái Lan cho biết 
có hai trạm bơm dã chiến đặt 
tại cửa sông Huổi Luông và 
Na-khom Pha-nôm có tổng 
công suất khoảng 25 - 30m3/s. 
Ngoài ra, Cục Tưới nước 
Hoàng gia Thái Lan còn có 
một số trạm bơm dã chiến 
khác dọc sông Mê Công, ước 
tính lượng nước khai thác lên 
tới 10% dòng chảy vào mùa 
khô ở khu vực này. 

Thứ năm, dòng chảy 
đến Tân Châu, Châu Đốc 
trước khi vào Đồng bằng sông 
Cửu Long sụt giảm. Do lượng 
mưa sụt giảm, dẫn đến dòng 
chảy trên sông sụt giảm, số 
liệu quan trắc dòng chảy tại 
Tân Châu, Châu Đốc cho 
thấy, trong tháng 12/ 2015 
dòng chảy sụt giảm 50%, 
tháng 1/2016: Sụt giảm 45%, 
tháng 2/2016: Sụt giảm 32%, 
tháng 3/2016: Sụt giảm 24% 
so với trung bình nhiều năm. 

Thứ sáu, triều cường 
tăng cao. Số liệu thực đo thủy 
triều biển Đông mùa khô năm 
2016 cho thấy, đỉnh triều 
ngang bằng đỉnh triều lớn nhất 
lịch sử, chân triều cao hơn 
chân triều lớn nhất khoảng 0,1 
- 0,2m và trung bình triều cao 

hơn trung bình triều nhiều 
năm, khoảng 0,3 - 0,6m; biển 
Tây cũng có chân triều cao 
hơn chân triều lớn nhất 
khoảng 0,2 - 0,3m và trung 
bình triều cao hơn trung bình 
triều nhiều năm, khoảng 0,4 - 
0,6m. 

Các giải pháp phòng, 
chống hạn hán, xâm nhập 
mặn vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long 

Về các giải pháp trước 
mắt, cần quán triệt, thực hiện 
nghiêm túc, khẩn trương các 
chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, như Chỉ thị số 
04/CT-TTg, ngày 4/2/2016, 
về việc thực hiện các biện 
pháp cấp bách phòng, chống 
hạn hán, xâm nhập mặn; Chỉ 
thị số 09/CT-TTg, ngày 
12/3/2016, về việc triển khai 
các biện pháp cấp bách ứng 
phó xâm nhập mặn ở Đồng 
bằng sông Cửu Long; Nghị 
quyết Phiên họp thường kỳ của 
Chính phủ tháng 2/2016 (số 
20/NQ-CP, ngày 3/3/2016); 
các kết luận của Tổng Bí thư, 
Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ 
tướng Chính phủ tại các buổi 
làm việc với các tỉnh, thành 
phố vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long về công tác phòng, 
chống xâm nhập mặn. 

Bên cạnh đó, cần tuyên 
truyền rộng rãi, hướng dẫn 
người dân thực hiện các biện 
pháp sử dụng nước tiết kiệm, 
hiệu quả, nhất là trong tưới 
tiêu, chống lãng phí nguồn 
nước. Tăng cường giám sát, 
dự báo nguồn nước, xâm nhập 
mặn để thông tin kịp thời cho 

các cơ quan, địa phương và 
nhân dân biết, chủ động triển 
khai các biện pháp ứng phó 
phù hợp với từng giai đoạn. 

Bộ Tài nguyên và Môi 
trường cũng đã chủ động đề 
xuất, kiến nghị Thủ tướng 
Chính phủ thông qua các kênh 
ngoại giao đề nghị Trung 
Quốc, Lào xả nước nhằm 
giảm thiểu tình trạng hạn hán, 
xâm nhập mặn. Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đã chỉ 
đạo các cơ quan chuyên môn 
tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn 
biến của hiện tượng E1 Nino, 
khí tượng, thủy văn và nhận 
định, dự báo sớm về dòng 
chảy, xâm nhập mặn, cung 
cấp thông tin kịp thời để các 
địa phương chủ động chỉ đạo 
thực hiện các biện pháp 
phòng, chống. Đồng thời, theo 
dõi chặt chẽ tình hình xả nước 
của các hồ chứa thủy điện trên 
dòng chính sông Mê Công từ 
phía Trung Quốc và các hồ 
chứa trên các dòng nhánh để 
có giải pháp xử lý kịp thời bổ 
sung nguồn nước đẩy mặn 
nhằm hạn chế đến mức thấp 
nhất tình trạng thiếu nước 
ngọt; lập tổ công tác để hỗ trợ 
các địa phương tìm kiếm, khai 
thác nguồn nước dưới đất để 
kịp thời cấp nước sinh hoạt 
cho nhân dân các vùng bị thiếu 
nước sinh hoạt nghiêm trọng... 
và hỗ trợ 8 địa phương, mỗi 
tỉnh 500 triệu đồng để góp 
phần cứu trợ các vùng bị thiếu 
nước sinh hoạt. 

Về lâu dài, việc giải 
quyết vấn đề về tài nguyên 
nước, bảo đảm khai thác, sử 
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dụng bền vững đáp ứng các 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo vệ môi trường, đặc 
biệt là khắc phục tình trạng 
hạn hán, xâm nhập mặn ở 
Đồng bằng sông Cửu Long 
không chỉ mang tính nội bộ 
trong nước mà trên phạm vi 
toàn lưu vực, bao gồm cả 6 
quốc gia có chung dòng sông 
Mê Công. 

Về phía trong nước, 
trước hết, tăng cường năng 
lực dự báo, cảnh báo, nhất là 
dự báo hạn 10 ngày, theo 
tháng, theo mùa. 

Hai là, chủ động rà 
soát, điều chỉnh bổ sung quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội, các quy hoạch 
ngành, lĩnh vực, đặc biệt là 
quy hoạch thủy lợi, nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản 
trên cơ sở khả năng thực tế 
của nguồn nước và những dự 
báo về biến động nguồn nước, 
xâm nhập mặn do tác động 
của biến đổi khí hậu, nước 
biển dâng theo các kịch bản 
đã được công bố, nhất là kinh 
nghiệm, khuyến cáo của phía 
Hà Lan trong Kế hoạch Đồng 
bằng sông Cửu Long: Lấy 
thích ứng làm trọng tâm. 

Ba là, tập trung xây 
dựng và triển khai thực hiện 
quy hoạch tài nguyên nước 
vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long trong điều kiện biến đổi 
khí hậu và tác động do các 
hoạt động khai thác sử dụng 
nước của các quốc gia ở 

thượng nguồn sông Mê Công; 
tập trung điều tra, tìm kiếm 
nguồn nước dưới đất, nhất là 
các tầng chứa nước nằm sâu 
để phục vụ cấp nước sinh hoạt 
ở các vùng thường xuyên bị 
xâm nhập mặn; xây dựng các 
công trình khai thác nước 
ngầm để kết hợp dự phòng 
sẵn sàng ứng phó với xâm 
nhập mặn khi cần thiết. 

Bốn là, việc đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng cần phải 
được đặt trong mối quan hệ 
tổng thể chung toàn vùng và 
bảo đảm tính thích ứng với 
điều kiện biển đổi khí hậu, 
nước biển dâng; có sự phân 
kỳ, xác định mức độ ưu tiên 
dựa trên nhu cầu thực tiễn, 
nguồn lực trong từng giai 
đoạn để lựa chọn phương án 
phù hợp nhất cho địa bàn. 

Năm là, tăng cường 
chia sẻ thông tin, dữ liệu toàn 
vùng; xây dựng cơ sở dữ liệu 
tích hợp dùng chung cho cả 
vùng về khí tượng, thủy văn, 
tài nguyên nước, đất đai và cơ 
chế chia sẻ thông tin, dữ liệu 
giữa Trung ương và địa 
phương, các ngành. 

Để bảo đảm an ninh 
nguồn nước đối với Đồng 
bằng sông Cửu Long, hạn chế 
tình trạng thiếu nước ngọt, 
xâm nhập mặn đến sớm hơn 
dự kiến và đang diễn biến 
phức tạp hiện nay, cần tiếp tục 
kiên trì hợp tác, đấu tranh 
bằng các hình thức đa dạng, 
phù hợp, trên nhiều diễn đàn 

nhằm bảo đảm khai thác sử 
dụng công bằng, hợp lý nguồn 
nước chung của 6 quốc gia 
trên lưu vực sông Mê Công. 
Phải bảo đảm việc sử dụng 
nguồn nước ở bất kỳ một quốc 
gia nào cũng không được gây 
thiệt hại đáng kể cho các quốc 
gia khác theo Công ước về 
Luật Sử dụng các nguồn nước 
liên quốc gia cho mục đích 
phi giao thông thủy và thông 
lệ quốc tế. Theo đó, bên cạnh 
việc tích cực, chủ động hợp 
tác trong khuôn khổ Ủy hội 
sông Mê Công quốc tế để giải 
quyết hài hòa các vấn đề về 
các công trình thủy điện trên 
dòng chính, trong thời gian tới 
cần huy động nguồn lực của 
quốc gia cho việc tập trung 
đàm phán, thuyết phục, đấu 
tranh để các quốc gia có các 
hồ chứa thủy điện lớn, kể cả ở 
dòng chính và dòng nhánh, 
cùng hợp tác trong việc vận 
hành phát điện, xả nước 
xuống hạ du, bảo đảm duy trì 
dòng chảy tối thiểu trên sông 
ở mức phù hợp, ít nhất cũng 
bằng mức trung bình như 
chúng ta đã và đang làm như 
vậy khi vận hành các hồ trên 
lưu vực sông Sê San, Srêpok 
để bảo đảm nguồn nước cho 
Cam-pu-chia. 

 

 Chu Phạm Ngọc Hiển 
(Tạp chí Cộng sản 

số 883 tháng 5/2016)
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THỦ TƯỚNG CHỈ THỊ CẤP BÁCH ỨNG PHÓ XÂM NHẬP MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
 

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách ứng 
phó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Do ảnh hưởng của El Nino mạnh và kéo dài nhất trong lịch sử, năm 2015 mùa mưa ở 
Đồng bằng sông Cửu Long kết thúc sớm, tổng lượng mưa thiếu hụt nhiều so với trung bình 
nhiều năm. Những tháng đầu năm 2016, lượng dòng chảy về sông Cửu Long giảm mạnh; Đồng 
bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất từ trước tới nay: 
Hầu hết các cửa sông mặn xâm nhập sâu 50 - 70km, trên sông Vàm Cỏ xâm nhập mặn sâu trên 
90km (sâu hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 15 - 25km) ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sản xuất và đời sống của nhân dân. 

Đến nay 9/13 tỉnh, thành phố với gần 40% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh 
hưởng xâm nhập mặn, gần 200.000ha lúa vụ đông, xuân và vườn cây ăn trái bị thiệt hại, 
155.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt tại tỉnh Bến Tre 160/164 xã, phường trên địa bàn, 
70% diện tích gieo trồng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn. 

Trong thời gian tới, xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra gay gắt ở Đồng bằng sông Cửu Long, 
nhất là trong tháng 3 và 4 và có thể kéo dài tới tháng 6/2016, gây thiệt hại cho sản xuất, nguy cơ 
thiếu nước ngọt trên diện rộng. 

Để chủ động ứng phó, hạn chế khó khăn, giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và 
các ngành kinh tế khác, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính 
quyền địa phương theo dõi sát tình hình, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị 
để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống hạn 
hán, xâm nhập mặn được đề cập trong Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 3/3/2016 của Chính phủ, 
Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 4/2/2016 và Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp 
ngày 7/3/2016. 

Tập trung bảo đảm đời sống nhân dân 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long tập trung bảo đảm đời sống nhân dân, tổ chức rà soát, nắm chắc số hộ 
thiếu đói, thiếu nước ngọt sinh hoạt, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng 
bào dân tộc thiểu số để kịp thời thực hiện hỗ trợ theo quy định. 

Triển khai thực hiện các biện pháp phù hợp (lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước, chở 
nước ngọt cung cấp cho nhân dân…) nhằm bảo đảm nguồn nước ngọt hợp vệ sinh phục vụ sinh 
hoạt của nhân dân và hoạt động của các bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, không để người dân 
bị thiếu nước sinh hoạt, sử dụng nước không hợp vệ sinh dẫn tới bùng phát dịch bệnh. 

Đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phù hợp với điều kiện cụ thể của địa 
phương để chủ động ứng phó với xâm nhập mặn (chủ động vận hành hệ thống thủy lợi kiểm 
soát mặn, nạo vét kênh rạch khơi thông dòng chảy, đắp đập tạm khoanh vùng ngăn mặn, giữ 
ngọt…) bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, nhất là đối với lúa đông xuân đang 
chuẩn bị thu hoạch, vườn cây ăn trái và diện tích nuôi trồng thủy sản... 

Bên cạnh đó rà soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, xác định cụ thể 
khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng; kiểm soát việc sử dụng lửa trong và gần rừng; 
chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ” phù hợp với từng 
khu vực trọng điểm, chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời khống chế nhanh nhất khi cháy rừng 
xảy ra, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành và chủ 
rừng. 

Theo dõi chặt chẽ, dự báo ảnh hưởng của xâm nhập mặn 
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Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, 
Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp, rà soát nhu 
cầu hỗ trợ gạo cứu đói, kinh phí phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn của các địa phương, kịp 
thời đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ, dự 
báo ảnh hưởng của xâm nhập mặn thời gian tới, thông tin kịp thời, hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất 
vụ hè thu năm 2016 phù hợp với khả năng nguồn nước (hướng dẫn thời vụ, giống cây trồng, vật 
nuôi), những nơi không bảo đảm nguồn nước cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân không 
gieo sạ để hạn chế thiệt hại; hướng dẫn kỹ thuật để đẩy mạnh phát triển thủy sản trong điều kiện 
xâm nhập mặn sâu, kéo dài, nguồn nước ngọt hạn chế. 

Bộ Y tế phối hợp với cơ quan thông tin tuyên truyền hướng dẫn, khuyến cáo người dân 
sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh để bảo vệ sức khỏe; chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở làm tốt 
công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường giám sát bảo đảm an toàn môi trường, ứng 
phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra dịch bệnh do tình trạng thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn kéo 
dài. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi tình hình, dự báo, cập nhật kịch bản biến 
đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế, giám sát, dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn để thông 
tin kịp thời cho các cơ quan, địa phương biết và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với 
từng giai đoạn. 

Hỗ trợ hộ dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do xâm nhập mặn 
Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo hệ thống ngân hàng 

Nhà nước ở địa phương, ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách thực hiện các giải pháp 
hỗ trợ, khoanh nợ, giãn nợ, xử lý rủi ro đối với các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn bị thiệt 
hại do thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn theo quy định và tiếp tục cho vay để sớm phục hồi, phát 
triển sản xuất. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan rà 
soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các bộ quản lý chuyên 
ngành rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thuộc lĩnh vực quản lý ngành, đặc biệt là 
quy hoạch hạ tầng giao thông, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, cấp thoát nước, khu đô thị, dân 
cư, khu công nghiệp,... của vùng; các địa phương điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế  - xã hội trên địa bàn phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, diễn biến xâm nhập mặn.    

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Tài chính và các cơ quan, địa phương ưu tiên bố trí ngân sách Trung ương (bao gồm ngân 
sách đầu tư phát triển tập trung, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA), ngân sách địa phương 
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác để 
hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình 
thủy lợi nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, phòng chống sạt 
lở ven biển, bảo đảm hiệu quả. 

 

                                                                          (vpcp.chinhphu.vn - Ngày 14/3/2016) 
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NHẬN DIỆN NGUYÊN NHÂN V' GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ XÂM NHẬP MẶN 
 

Trước diễn biến ngày càng nặng nề của hạn hán và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông 
Cửu Long, ngày 7/3 vừa qua, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 
và đại diện các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với các địa phương nơi đây về công 
tác phòng chống. 

Ngoài việc yêu cầu các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chức năng thực hiện 
ngay các biện pháp cấp bách phòng chống hạn, xâm nhập mặn, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn phổ biến rộng rãi bản đồ về xâm nhập mặn đến các cơ quan liên 
quan và người dân để chủ động phòng tránh, khắc phục. 

Mặt khác, các tỉnh tiến hành các biện pháp căn cơ hơn như đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt, 
khoan giếng, đào kênh, đặt ống để dẫn nước... Dài hạn hơn là điều chỉnh cơ cấu cây trồng theo 
hướng chuyển dịch mùa vụ một cách phù hợp, bảo đảm hiệu quả lâu dài để không những ứng 
phó hiệu quả mà còn thích ứng được trước những thách thức của biến đổi khí hậu và nước biển 
dâng. 

Nhận diện nguyên nhân 
Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu Đại học Cần Thơ, những năm gần 

đây các hiện tượng nhiệt độ tăng cao, ngập lụt, hạn hán, dông lốc, sạt lở bờ sông, nước biển 
dâng, xâm nhập mặn xuất hiện không theo chu kỳ và tác động mạnh đến đời sống người dân 
Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là đợt hạn mặn lịch sử hiện nay, chứng tỏ tình trạng biến đổi 
khí hậu đang ngày càng diễn biến phức tạp và không còn là “kịch bản” nữa. 

Nguyên nhân trước hết là phần lớn các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long có cao độ tự nhiên thấp. Đây là điểm yếu dễ bị tổn thương nhất do lũ lụt và xâm nhập 
mặn. 

Tình trạng xây dựng thủy điện và các hoạt động khai thác tài nguyên nước thượng nguồn 
sông Mekong gây thiếu hụt nguồn nước về hạ lưu, kết hợp với yếu tố nước biển dâng đẩy mặn 
sâu vào nội đồng. 

Theo Quy hoạch tổng thể thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi 
khí hậu, nước biển dâng giai đoạn 2012 - 2030, để ứng phó cần khoảng 90.000 tỷ đồng, nhưng 
trong giai đoạn 2011 - 2015 chỉ bố trí được khoảng 16.500 tỷ đồng, mới đáp ứng được 40% nhu 
cầu quy hoạch nên hệ thống thủy lợi toàn vùng chưa được xây dựng hoàn chỉnh. 

Riêng chương trình nâng cấp đê biển chỉ bố trí được 40% so với mức vốn được phê 
duyệt. Chính vì sự đầu tư không đồng bộ, dàn trải, thời gian thi công kéo dài nên nhiều dự án dở 
dang, chưa phát huy được hiệu quả. 

Minh chứng là Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020 
của tỉnh Kiên Giang, đến thời điểm này sáu nhiệm vụ dự án chủ chốt chưa thể triển khai vì thiếu 
vốn. Chỉ duy nhất dự án đầu tư xây cống sông Kiên thuộc thành phố Rạch Giá có thể hoàn 
thành vào tháng chín năm nay. 

Việc khai thác tài nguyên thiếu bền vững, nhất là khai thác nước ngầm quá mức không 
theo quy hoạch làm suy kiệt nguồn nước ngầm, là một trong những nguyên nhân gia tăng hạn 
hán, sụt lún, xâm nhập mặn, sạt lở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Một số tỉnh phân bố sử 
dụng đất và tổ chức sản xuất vùng kinh tế mặn - lợ - ngọt còn tùy tiện, chưa quy hoạch và thích 
nghi với biến đổi khí hậu. Đặc biệt là quy hoạch thiếu tính liên kết toàn vùng… 

Hiện trạng rừng ngập mặn Đồng bằng sông Cửu Long manh mún, không liền vùng mà 
phân bổ rải rác, chia cắt do các khu tái định cư và nuôi trồng thủy sản xen kẽ trong rừng ngập 
mặn. 
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Thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp từ năm 2000 - 2013 cho thấy tổng diện tích rừng 
trồng bị thiệt hại 11.758ha. Tình trạng xói lở bờ biển và lan truyền của nước mặn vào sâu trong 
nội đồng, lựa chọn cây trồng không phù hợp với lập địa, vốn đầu tư thấp, tình trạng chặt phá 
rừng, lấn chiếm rừng để nuôi thủy sản đã tác động xấu đến diện tích rừng ngập mặn ven biển 
nơi đây. 

Tổng dân số các xã vùng ven biển khoảng 898.510 người, gồm 179.546 hộ, chiếm 
khoảng 5% tổng số dân của toàn vùng. Trong khi đó, diện tích rừng ngập mặn chỉ chiếm 2% 
diện tích đất tự nhiên. Đa số dân cư ở đây là các hộ nghèo, đời sống hàng ngày phụ thuộc vào 
việc kiếm sống ở vùng đất ngập mặn. 

Ý thức về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của một bộ phận dân cư còn thấp nên đã xảy 
ra hiện tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng để nuôi tôm, khai thác lâm đặc sản đã gây thiệt hại, 
làm cho một số khu rừng ngập mặn bị đảo lộn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng làm gia 
tăng mức độ triều cường gây xói lở và xâm nhập mặn trong những năm qua.  

Đề xuất giải pháp thích ứng 
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Phương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, 

nhận xét ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long phải được đặt trong mối 
quan hệ liên vùng. Không chỉ là thách thức mà còn tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng theo hướng phát triển bền vững. Vì thế phải tiến hành đồng thời thích ứng và giảm nhẹ, 
trong đó thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, tránh thiên tai là trọng tâm. 

Giải pháp trước tiên là tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, lũ lụt, hạn hán, 
xâm nhập mặn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đẩy mạnh điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm 
năng nước mặt, nước ngầm và khả năng sụt lún, xói lở, sạt lở trong bối cảnh biến đổi khí hậu và 
phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, đánh giá, bổ sung các quy hoạch phát triển, đặc biệt là quy 
hoạch đê sông, đê biển, hồ chứa cho vùng; xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng; xác định các kịch bản phát triển riêng cho toàn vùng trên cơ sở cập nhật chi tiết 
các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, các tác động do phát triển thủy điện trên dòng 
chính sông Mekong. 

Đi cùng với trồng, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển nhằm từng bước tạo đai 
rừng chắn sóng, chống sạt lở bờ biển, tăng cường khả năng hấp thụ khí CO2, bảo vệ và phục 
hồi hệ sinh thái ven biển, tạo sinh kế bền vững cho người dân bản địa. 

Phải nâng cấp, gia cố, xây mới các hồ nước ngọt, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của 
người dân trong bối cảnh hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng, nhất là nâng cấp, gia cố, xây mới 
các đoạn đê sông, đê biển xung yếu ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân 
trong vùng. 

Đề cập về biện pháp hạn chế ngộ độc mặn cho cây trồng, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Bảo 
Vệ cho rằng giải pháp cần triển khai ngay hiện nay là nhanh chóng cơ cấu lại lịch thời vụ; cơ 
cấu lại giống, ưu tiên giống lúa ngắn ngày, chịu mặn dưới 3 phần nghìn; khuyến cáo người dân 
không gieo cấy vụ xuân hè, nhất là các tỉnh ven biển; các địa phương khẩn trương đầu tư, xây 
dựng khép kín hệ thống đê bao, cống đập ngăn mặn. 

Về giải pháp lâu dài cần bố trí lại cơ cấu cây trồng phù hợp; đa dạng hóa và phát triển 
các cây trồng có khả năng thích ứng với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn; nghiên cứu chọn 
tạo các giống cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lương thực có khả năng chịu hạn, mặn tốt. Cải 
tạo hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tập quán sản xuất và sinh hoạt của cư dân ven 
biển để thích nghi với mực nước biển dâng... 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Bùi Văn Lâm cho biết 
trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chính phủ Đan 
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Mạch đã hỗ trợ tỉnh Bến Tre triển khai thí điểm các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu giai 
đoạn 2010 - 2015. Nhờ đó tỉnh đã triển khai thực hiện rất nhiều giải pháp thích ứng với biến đổi 
khí hậu và nước biển dâng đạt hiệu quả thiết thực. 

Trong đó có một số hoạt động dự án (phi công trình và công trình) tiêu biểu như nâng 
cao nhận thức cho cán bộ, người dân về biến đổi khí hậu; đánh giá tác động, chi tiết kịch bản 
biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Xây dựng mô hình điểm ngăn 
mặn cục bộ; xây dựng các tuyến đê; hỗ trợ đường ống cấp nước cho các hộ gia đình; trồng và 
chăm sóc, bảo vệ rừng ngập mặn ven biển; hệ thống canh tác thích hợp trên đất nhiễm mặn 
trong điều kiện biến đổi khí hậu, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 152,5 tỷ đồng đã mang lại 
nhiều thuận lợi cho cộng đồng dân cư, có thể được nhân rộng ra các địa phương khác. 

Tuy vậy, những công trình thí điểm chỉ giải quyết được ở phạm vi, quy mô nhỏ, trong 
khi các công trình trọng điểm ứng phó với biến đổi khí hậu chưa được đầu tư như hệ thống đê 
biển, hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre, chống sạt lở, công trình cấp nước ven biển. Do đó, tỉnh 
mong muốn Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ không chỉ 
riêng cho Bến Tre mà còn cho các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, triển khai thực 
hiện một số dự án trọng điểm để ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

Mặt khác, việc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển phải đảm bảo ổn định lâu 
dài. Cần có những cơ chế chính sách hợp lý cho những người tham gia bảo vệ rừng cũng như 
tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân về tầm quan trọng của rừng ngập mặn. 
 

                                                                                               Văn Hào - Thắng Trung  
                                                                                       (vietnamplus.vn - Ngày 18/3/2016)  
 

															 
 

GIẢI PHÁP N�O ỨNG PHÓ 
VỚI HẠN HÁN V� XÂM NHẬP MẶN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG? 

 

Hiện nay, hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra rất nghiêm trọng trên địa bàn vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vậy, việc tìm ra các giải pháp để tiếp tục ứng phó trước mắt và 
lâu dài với tình hình trên là nhiệm vụ quan trọng mà các cấp, các ngành, địa phương liên quan 
cần đặc biệt quan tâm. 

Hạn hán đang diễn ra khốc liệt ở trên địa bàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long làm hàng 
chục nghìn ha lúa vụ đông xuân bị mất trắng. Tại một số tỉnh như Long An, Bến Tre, hạn và 
mặn đã làm cho lúa thiệt hại lần lượt là 8.454ha, 19.774ha. Số lượng người dân thiếu nước sinh 
hoạt cũng chưa bao giờ lên đến mức kỷ lục như vậy, có những nơi 90% hộ dân thiếu nước sinh 
hoạt. 

Đối với những vườn cây ăn quả, theo các địa phương bị ảnh hưởng, việc xâm nhập mặn 
lấn sâu vào các vườn cây gây thiệt hại lớn. Dự tính, phải mất khoảng 10 năm mới có thể khôi 
phục lại như ban đầu, bởi nước cần thời gian rửa mặn, đồng thời để đạt được năng suất cây ăn 
quả cũng phải mất thời gian khá dài. Hiện nay, diễn biến tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn 
các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng gay gắt, khốc liệt hơn. Nếu nắng nóng, khô hạn 
còn tiếp tục kéo dài, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long sẽ gặp nhiều khó khăn do khan hiếm 
nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh. 

Cần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng 
Hiện nay, để kịp thời ứng phó với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn, tiếp tục cứu nguy 

những diện tích lúa có thể thu hoạch và diện tích cây ăn quả tại Đồng bằng sông Cửu Long, rất 
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cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền, địa phương nhằm cùng người dân trong vùng chung 
tay thực hiện các giải pháp ngăn mặn, trữ nguồn nước ngọt. 

Trong đó, rất cần quan tâm đến công tác nạo vét hệ thống kênh mương để tiếp tục dẫn 
nguồn nước có độ mặn ở mức cho phép vào hệ thống các kênh rạch. Các hệ thống kênh cần tiếp 
tục được mở rộng và nạo vét vừa đảm bảo tạo thêm nguồn nước, vừa khơi thông nguồn nước 
chảy vào nội đồng cho các cánh đồng lúa. 

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng là công tác cần thiết. Với tình hình 
xâm nhập mặn và hạn hán đang diễn ra nghiêm trọng như vậy, ở nhiều địa phương đã khuyến 
cáo người dân trồng 2 vụ lúa thay vì 3 vụ như hiện nay. Đây cũng là giải pháp trước mắt nhằm 
hạn chế mức thiệt hại cho người nông dân. Đồng thời, việc nghiên cứu những giống lúa, cây 
trồng có thể thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, chịu mặn là giải pháp quan trọng nhằm 
hạn chế phần nào thiệt hại xảy ra đối với người nông dân. 

Trước dự báo tình hình hạn hán và xâm nhập mặn sẽ tiếp tục diễn ra trên địa bàn vùng, 
việc chuyển đổi hình thức lao động cũng là một trong những giải pháp cần được tính đến. Có 
thể chuyển đổi sang các hình thức sản xuất phi nông nghiệp như làm các sản phẩm nghề thủ 
công để tranh thủ thời gian nhàn rỗi khi cánh đồng tạm thời chưa sản xuất nhằm tạo thêm thu 
nhập cho người nông dân. 

Với những vùng đất cạn kiệt nguồn nước, việc đầu tư xây dựng những hệ thống dẫn 
nước cấp sinh hoạt cho người dân là biện pháp hàng đầu. Nước sinh hoạt là yêu cầu tất yếu mỗi 
ngày của người dân. Bởi vậy, việc quan tâm, chú trọng dành nguồn ngân sách của Nhà nước, 
địa phương đầu tư tới những công trình cấp nước sinh hoạt là việc rất cần thiết, giúp đưa nguồn 
nước đảm bảo đến với cuộc sống hàng ngày của người dân. 

Thêm nữa, sự vào cuộc của các đoàn thể, đặc biệt như đoàn thanh niên trên địa bàn nhằm 
hỗ trợ cho người dân những lúc khó khăn cũng là một giải pháp quan trọng. Có thể là vận 
chuyển nguồn nước, hỗ trợ các bình đựng nước,… là những hoạt động thiết thực nhằm chung 
tay cùng người dân vượt qua thời điểm khó khăn. 

Chủ động ứng phó với hạn và xâm nhập mặn 
Trong những năm tiếp theo, dự báo, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn sẽ tiếp tục diễn 

ra trên địa bàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bởi vậy, việc chủ động những giải pháp lâu dài 
để ứng phó là điều không thể thiếu. 

Trong đó, nên chăng rất cần đến việc nghiên cứu những hệ thống lọc nước đơn giản, gọn 
nhẹ để có thể lọc được nước nhiễm mặn thành nước ngọt hoặc hạn chế độ mặn ở mức cho phép. 
Đây là biện pháp cần được quan tâm khi đa số người dân đang phải bất lực trước nguồn nước 
mặn không thể sử dụng. Đây cũng là lúc để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tiếp tục vào cuộc 
nhanh chóng khi 13 tỉnh, thành phố của Đồng bằng sông Cửu Long đang rất cần sự chung tay 
của khoa học và công nghệ ứng phó với hạn và nhiễm mặn. 

Một trong những giải pháp quan trọng nữa là việc sử dụng nguồn nước hiệu quả của các 
nước ở hệ thống sông Mê Kông. Khi xâm nhập mặn đang lấn sâu vào các dòng sông thuộc 
Đồng bằng sông Cửu Long, việc xả nguồn nước từ thượng nguồn về hạ lưu sông Mê Kông cũng 
là một trong những giải pháp quan trọng để đẩy bớt xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt ở vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long. 

Bên cạnh đó, với người dân, tình hình diễn biến của xâm nhập mặn đang và sẽ tiếp tục 
diễn ra gay gắt trong thời gian tới nên việc chủ động ứng phó là điều cần thiết. Trong đó, có thể 
thực hiện các biện pháp tích trữ nước vào mùa mưa hoặc chủ động đắp các đập tạm, bờ bao cục 
bộ,… nhằm ngăn mặn, trữ ngọt, chủ động được phần nào nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt 
của gia đình. 

                                                                                   (dangcongsan.vn - Ngày 31/3/2016) 



“Ứng phó với biến đổi khí hậu - Trách nhiệm không của riêng ai”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 06/2016 52 

BẢO VỆ RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
 

Rừng ngập mặn ven biển Nam Bộ 
cũng như rừng ngập mặn nói chung đều 
có vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội 
và bảo đảm quốc phòng - an ninh, điều 
hòa khí hậu cho khu vực ven biển và cho 
cả quốc gia. Với tầm quan trọng đó, công 
tác trồng, khai thác và bảo vệ nguồn tài 
nguyên này có ý nghĩa to lớn, đòi hỏi sự 
vào cuộc của cả cộng đồng. Từ thực tế cho 
thấy, cần nhìn nhận rằng nguồn kinh phí 
đầu tư cho hoạt động này rất lớn, trong 
khi nước ta đang thiếu nguồn kinh phí để 
thực hiện các chương trình, kế hoạch đã 
đề ra. 

Những áp lực 
Bờ biển nước ta trải dài và thuộc địa 

bàn 29 tỉnh/thành phố, tổng diện tích vùng 
ven biển là 1,6 triệu ha; chiếm 4% diện tích 
tự nhiên; dân cư sinh sống chiếm trên 10% 
dân số cả nước. Những năm gần đây, rừng 
ngập mặn ven biển tiếp tục bị suy giảm vì 
phải chịu áp lực của kinh tế, thiên tai do biến 
đổi khí hậu gây ra. Rừng ngập mặn bị mất, 
các công trình cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ 
thống đê biển, đê cửa sông, đất canh tác nông 
nghiệp, làng mạc bị tàn phá. Đặc biệt, nhiều 
địa phương có hệ thống đê biển, đê cửa sông 
đang đứng trước những mối đe dọa của thiên 
tai, trong đó bão là nhân tố tác động lớn nhất. 

Theo tài liệu nghiên cứu thống kê cho 
thấy, năm 1943, tổng diện tích rừng ngập 
mặn toàn quốc là 408.500ha, đến nay chỉ còn 
166.000ha, đã mất đi gần 60%, trong khi đó, 
cấu trúc rừng cũng thay đổi khi chúng phục 
hồi trở lại. Nguyên nhân vì lợi ích kinh tế, 
con người chính là thủ phạm: Phá rừng làm 
đầm nuôi tôm; chuyển mục đích sử dụng đất 
hợp pháp sang nuôi trồng thủy sản, sản xuất 
nông nghiệp, đắp đê, xây dựng khu công 
nghiệp; khai thác gỗ, củi rừng ngập mặn và 
tài nguyên thủy sản một cách quá mức; ô 
nhiễm môi trường do ảnh hưởng nặng nề của 
việc xả thải bừa bãi các chất rắn, chất lỏng 
công nghiệp trong sinh hoạt và công nghiệp, 

một số lượng lớn phân hóa học, thuốc trừ sâu 
dư thừa trong nông nghiệp; công tác quản lý 
hệ sinh thái rừng còn khá lỏng lẻo, thiếu sự 
phối hợp đồng bộ giữa các ngành và các địa 
phương... 

Thiên nhiên ngày một khốc liệt, nước 
biển dâng đã và đang làm mất dần diện tích 
rừng ngập mặn ven biển, lấn sâu vào đất liền. 
Hiện trong tổng số 768km chiều dài bờ biển 
của vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu 
Long, những đoạn bờ biển và đoạn sông xói 
lở có chiều dài hơn 310km. Tổng chiều dài 
các đoạn bờ biển bị xói lở ở các tỉnh: Tiền 
Giang 42,7km; Bến Tre 29,22km, Trà Vinh 
14,2km, Sóc Trăng 18,7km, Bạc Liêu 6,3km, 
Kiên Giang gần 88km và Cà Mau có diện 
tích bị xói lở lớn là 111,6km. 

Bên cạnh đó, điều kiện trồng rừng ven 
biển rất khó khăn trong khi ngân sách Nhà 
nước đầu tư cho trồng rừng phòng hộ thấp. 
Vì vậy, tỷ lệ cây sống thành rừng chỉ đạt từ 
50 - 60%. Mặt khác, công tác quản lý, quản 
lý sử dụng đất còn bất cập, thiếu sự phối hợp, 
thống nhất giữa các ngành liên quan cũng 
góp phần vào làm suy giảm diện tích rừng 
ngập mặn. Hơn nữa, khâu quy hoạch rừng ở 
từng địa phương thiếu ổn định, thường bị 
điều chỉnh do nhu cầu sử dụng đất và chuyển 
đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh 
tế tại địa phương. Việc giao khoán rừng ngập 
mặn cho các hộ gia đình bảo vệ còn nhiều 
hạn chế. 

Hiện tượng biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng làm cho nhiều diện tích rừng bị 
ngập sâu, biển đang có xu hướng tiến sâu vào 
nội địa, các hoạt động từ thượng nguồn sông 
Mê Kông như xây dựng các đập thủy điện, 
ngăn dòng đã tác động mạnh mẽ đến hệ 
thống rừng ngập mặn. Các nhà máy sản xuất 
trong khu vực xả thải làm ô nhiễm môi 
trường cũng có tác động tiêu cực hệ sinh thái 
rừng ngập mặn. 

Đã đầu tư để phục hồi 
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Việc đầu tư bảo vệ, phục hồi và phát 
triển rừng phòng hộ ven biển ở các địa 
phương trong những năm qua chủ yếu từ 
ngân sách thông qua các chương trình, dự án 
lâm nghiệp của Nhà nước với nguồn vốn đầu 
tư thấp, hầu như chưa đáp ứng hết nhu cầu và 
kế hoạch phát triển rừng ven biển. Từ 
chương trình, dự án của Nhà nước, năm 2008 
- 2013, toàn quốc trồng được 17.650ha; diện 
tích rừng ngập mặn toàn quốc được bảo vệ là 
166.000ha. Từ năm 2008 - 2014, từ chương 
trình củng cố và nâng cấp đê biển đã có 22 
dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển 
thực hiện trên 10 tỉnh ven biển, đã trồng 
được 241ha rừng ngập mặn. Trong giai đoạn 
từ năm 2015 - 2020, dự kiến sẽ thực hiện tiếp 
22 dự án nữa với diện tích trồng khoảng 
1.029ha. 

Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với 
biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015, hiện 
nay đã có 6 tỉnh phê duyệt dự án bảo vệ và 
phát triển rừng ngập mặn ven biển để ứng 
phó với biến đổi khí hậu gồm: Nam Định, 
Quảng Ngãi, Trà Vinh, Sóc Trăng, Thanh 
Hóa và Ninh Bình với quy mô trồng rừng là 
1.509ha; cải tạo phục hồi 771ha; tổng nguồn 
vốn của 6 dự án này là 132,12 tỷ đồng. 5 dự 
án có hạng mục trồng rừng ngập mặn, trồng 
cây chắn sóng bảo vệ đê tại các tỉnh: Phú 
Yên, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An và 
Quảng Ninh. Tuy nhiên, năm 2013 các dự án 
chỉ mới được bố trí vốn để xây dựng, củng 
cố, nâng cấp hệ thống đê điều, thủy lợi mà 
chưa bố trí vốn cho trồng rừng ven biển. 

Cùng với nội lực sẵn có, nhiều tổ chức 
phi chính phủ trong nước cũng như quốc tế 
đã hỗ trợ để các địa phương ven biển có thêm 
điều kiện phục hồi và trồng lại mới rừng 
ngập mặn. Nhiều dự án được triển khai thực 
hiện với những hiệu quả ban đầu: Chương 
trình trồng rừng ngập mặn phòng ngừa thảm 
họa do Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản và Hội 
Chữ thập đỏ Đan Mạch tài trợ được triển 
khai từ năm 1994 trên địa bàn 8 tỉnh ven biển 

từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, với phạm vi quy 
mô gần 20 ngàn ha. Kết quả đã trồng và 
chăm sóc được gần 22.000ha rừng ngập mặn. 

Dự án quản lý đất ngập nước tại 4 
tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh và Cà 
Mau do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, đã 
trồng, chăm sóc và bảo vệ khoảng 44.000ha. 
Dự án quản lý bền vững hệ sinh thái rừng 
ngập mặn do Dự án GIZ tài trợ tại Cà Mau, 
Kiên Giang, Sóc Trăng, gắn quản lý tài 
nguyên với phát triển sinh kế thay thế cho 
người dân... Theo số liệu thống kê chưa đầy 
đủ thì tổng kinh phí đầu tư, bảo vệ và phát 
triển rừng ven biển từ năm 2000 đến nay 
khoảng trên 1.500 tỷ đồng; trong đó vốn 
ngân sách chiếm khoảng 3/4, còn lại là các 
nguồn khác (chủ yếu là do các chính phủ và 
các tổ chức phi chính phủ tài trợ khoảng gần 
500 tỷ đồng). 

Giải pháp để phát triển bền vững 
Trong chiến lược phát triển lâm 

nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, dự 
kiến cả nước phát triển diện tích rừng ngập 
mặn, rừng phòng hộ ven biển, chống cát bay 
đạt 330.000ha vào năm 2015 và đạt 
500.000ha vào năm 2025. Để đạt mục tiêu 
đó, cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ khâu 
quy hoạch, rà soát lại quy hoạch diện tích 
rừng ngập mặn, đổi mới và nâng cao hiệu 
quả của chính sách đầu tư trồng, bảo vệ, phát 
triện rừng ngập mặn. 

Những giải pháp có thể thực hiện 
trong việc bảo vệ rừng ngập mặn, rừng 
phòng hộ ven biển. Đó là tăng cường công 
tác khuyến lâm ở cơ sở nhằm nâng cao nhận 
thức của người dân trong công tác bảo vệ 
rừng, phổ biến quảng bá các mô hình nông 
lâm kết hợp đạt hiệu quả như mô hình nuôi 
ong mật dưới tán rừng, mô hình cây lúa nước 
và cây tràm kết hợp với gà thả vườn, nghiên 
cứu và tuyển chọn giống cây trồng thích nghi 
trên các dạng lập địa. Khuyến khích mở vườn 
ươm cây giống chất lượng, hỗ trợ cung cấp 
cây giống cho người dân trồng cây phân tán. 

Việc xây dựng quy hoạch tổng thể 
rừng ngập mặn trên phạm vi cả nước, khôi 
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phục phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ở 
từng địa bàn cụ thể sẽ giúp cơ quan chức 
năng quản lý tốt diện tích và chất lượng rừng 
ngập mặn hiện nay. Đối với các trường hợp 
sử dụng diện tích rừng không đúng quy 
hoạch cần thu hồi và xử lý nghiêm khắc. 
Ngoài ra, đối với các công trình đê biển thì 
phải coi rừng ngập mặn là một hạng mục 
thành phần, từ đó dành một phần kinh phí 
thỏa đáng để đầu tư, chăm sóc, bảo vệ. 

Khi thực hiện công tác quản lý rừng 
cũng cần chú trọng kỹ thuật GIS (Hệ thống 

thông tin địa lý) và công nghệ viễn thám 
giám sát chất lượng rừng và lưu trữ những số 
liệu của rừng để theo dõi, cần thực hiện quan 
trắc chất lượng nước để nắm những đặc trưng 
cửa sông, đại diện cho yếu tố môi trường có 
thể nhạy cảm với sức khỏe của rừng ngập 
mặn. 

 

ThS Hoàng Thị Hương Hạnh 
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
(Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Kỳ 2 

Tháng 4/2016)
 

















 
 

BẢO VỆ V
 PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN 
 

Ngày 22/1/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 120/2015/QĐ-TTg phê 
duyệt Đề án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 
2020. Theo đó, trong 5 năm tới, các tỉnh, thành phố ven biển phải bảo vệ được hơn 310 nghìn 
ha rừng ven biển hiện có, khôi phục 9.600ha rừng kém chất lượng và trồng mới hơn 46 nghìn ha 
(trong đó có 29.500ha rừng ngập mặn, 7.500ha rừng chắn gió, chắn cát ven biển và hơn 9.000ha 
rừng sản xuất kết hợp phòng hộ). Ngoài ra, trồng mới 23,5 triệu cây phân tán ven biển. Nâng 
tổng diện tích rừng ven biển đến năm 2020 lên gần 357 nghìn ha và độ che phủ rừng từ 16,9% 
(năm 2014) lên 19,5% vào năm 2020. Mặc dù đã có mục tiêu cụ thể, nhưng năm đầu triển khai 
thực hiện đề án, các địa phương ven biển mới tổ chức trồng mới được gần 2.000ha rừng, trong 
đó có hơn 1.100ha rừng ngập mặn; 300ha rừng chắn gió, chắn cát và gần 570ha rừng sản xuất 
kết hợp phòng hộ. Đồng thời, tổ chức khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh và phục hồi được hơn 
1.100ha rừng, trong đó có 763ha rừng ngập mặn và 343ha rừng chắn gió, chắn cát. Nếu so với 
mục tiêu của đề án thì kết quả trồng rừng ven biển thời gian qua đạt quá thấp. Trong khi biến 
đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều địa phương ven biển còn lúng túng trong việc 
rà soát, lập các dự án đầu tư, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng rừng ven biển, 
cũng như thu hồi những diện tích đất thuộc hành lang an toàn bảo vệ đê biển; hoặc khu quy 
hoạch trồng rừng ven biển bị các tổ chức, cá nhân lấn chiếm, sử dụng trái phép, không đúng 
mục đích, kém hiệu quả. Năng lực của một số ban quản lý dự án còn hạn chế, thậm chí không 
do cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp làm chủ đầu tư, quản lý cho nên việc tổ chức thực hiện 
tổng hợp, báo cáo thiếu khoa học, làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, thẩm định và phê duyệt 
các dự án trồng rừng ven biển. Vì vậy cũng dễ hiểu khi cả năm 2015, ngành lâm nghiệp mới rà 
soát, xây dựng, thẩm định kỹ thuật được 42 dự án trồng rừng, thuộc chương trình ứng phó với 
biến đổi khí hậu. 

Việc bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhằm phát huy chức năng phòng hộ, ứng phó với 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng, góp phần bảo vệ hệ thống đê biển, cơ sở hạ tầng, bảo tồn đa 
dạng sinh học ven biển. Vì vậy các tỉnh, thành phố có rừng ven biển cần khẩn trương rà soát về 
hiện trạng diện tích rừng ven biển hiện có, từ đó xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, phát 
triển rừng ven biển cụ thể từng năm, cả giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong 
đó, cần phân loại cụ thể diện tích ngập mặn và diện tích trên cạn cần khôi phục hoặc trồng mới 
để chuẩn bị đủ vật tư, cây giống, bảo đảm số lượng và chất lượng phù hợp với mục tiêu nhằm 
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chống cát trôi, cát nhảy, hay để chắn sóng, ngăn mặn, bảo vệ hệ thống đê biển... Nhanh chóng 
kiện toàn ban quản lý dự án, bảo đảm đủ năng lực, trình độ chuyên môn điều hành các dự án 
bảo vệ và phát triển rừng ven biển. Gắn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng với các chương trình 
mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu; chương trình củng cố, nâng cấp đê điều… để tranh thủ 
các nguồn vốn, cũng như thông qua hình thức xã hội hóa kết hợp xây dựng các mô hình phát 
triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với bảo vệ và phát triển rừng ven biển bền vững. 
Cuối cùng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp 
trong xã hội về vai trò, chức năng của rừng ven biển, từ đó vận động nhân dân và các thành 
phần kinh tế tích cực tham gia trồng rừng nói chung và quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ven biển 
ứng phó với biến đổi khí hậu nói riêng. 

 

                                                                                                          Anh Linh 
                                                                                     (nhandan.com.vn - Ngày 09/5/2016) 
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NGUYÊN NHÂN MẤT RỪNG V  NHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 
 

Trao đổi với vusta.vn, ông Nguyễn Ngọc Khôi - Chủ tịch Hội Phát triển Trồng rừng 
và Bảo tồn sinh thái Hà Nội cho biết: “Trong nhiều năm, do mất rừng và suy thoái rừng 
gây ra những hậu quả không nhỏ đến môi trường, đến hệ sinh thái của Việt Nam như bão, 
lụt, hạn hán, sụt lở đất, ô nhiễm môi trường, nước biển dâng... Những vấn đề đó đã đe dọa 
trực tiếp đến đời sống của người dân, tổn hại vô cùng lớn về kinh tế. Các thay đổi diễn ra 
trong những hệ thống vật lý, hệ sinh học, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội, đe dọa sự 
phát triển và cuộc sống của tất cả các loài, các hệ sinh thái. Biến đổi khí hậu và hệ quả của 
nó sẽ thúc đẩy cho sự suy thoái đa dạng sinh học nhanh hơn, trầm trọng hơn, nhất là 
những hệ sinh thái rừng nhiệt đới không còn nguyên vẹn và các loài vật đang nguy cấp với 
số lượng các thể ít, tăng nguy cơ tuyệt chủng của động vật, thực vật, làm biến mất những 
nguồn gen quý hiếm, bệnh dịch phát sinh…”. 

PV: Ông có thể cho biết nguyên nhân nào gây ra mất rừng và suy thoái rừng? 
Ông Nguyễn Ngọc Khôi: Đó là hệ thống pháp luật về bảo vệ phát triển rừng và bảo vệ 

môi trường, bảo tồn sinh thái còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, thiếu chế tài để xử lý thích đáng 
các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó là năng lực thực thi pháp luật của cán bộ công chức còn 
nhiều hạn chế. Sự phối hợp giữa các cơ quan pháp luật còn thiếu chặt chẽ. Chính sách chuyển 
đổi rừng sang đất canh tác nông nghiệp còn nhiều khiếm khuyết dẫn đến mất rừng. 

Ngoài ra, quá trình xây dựng hệ thống thủy điện, thủy lợi, giao thông, bố trí tái định cư, 
khai thác khoáng sản, xây dựng các khu công nghiệp... còn thiếu quy hoạch tổng thể, phát triển 
theo phong trào dẫn đến việc mất rừng như: Phú Yên thủy điện phá hơn 1.000ha rừng nhưng 
vườn trống khoảng 3%, hay Yên Bái thủy điện phá hơn 150ha nhưng đến nay chưa trồng lại 
được ha nào. Tiếp đến là chưa quản lý tốt việc du canh du cư và việc di dân nên dẫn đến việc 
phá rừng. 

Vấn đề quản lý khai thác, cung cấp nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản 
còn nhiều tiêu cực nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc mất rừng. 

PV: Để khắc phục được những nguyên nhân đó, chúng ta cần phải có giải pháp gì, thưa 
ông? 

Ông Nguyễn Ngọc Khôi: Trước tiên là nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, 
giám sát biến đổi khí hậu của các cơ quan chuyên môn. Hình thành cho mỗi thành viên trong xã 
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hội ý thức chủ động phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Giảm dần thiệt hại về 
người, tài sản do thiên tai gây ra. 

Chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn do 
nước biển dâng đối với vùng ven biển, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng 
sông Hồng, ven biển miền Trung, trước hết là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà 
Mau và các thành phố ven biển khác. 

Thứ hai là đánh giá tiềm năng, giá trị của các nguồn tài nguyên quan trọng trên đất liền. 
Đạt được bước tiến quan trọng trong điều tra cơ bản tài nguyên. Quy hoạch, quản lý và khai 
thác sử dụng tiết kiệm hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia. Ngăn chặn xu hướng 
suy giảm tài nguyên nước ngọt và tài nguyên rừng; nâng cao hiệu quả sử dụng nước tính trên 
một đơn vị GDP. Bảo đảm cân đối quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội; giữ và sử dụng linh 
hoạt 3,8 triệu ha đất chuyên trồng lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao hiệu quả 
sử dụng đất. Khai thác hiệu quả và bền vững sinh thái, cảnh quan, tài nguyên, hạn chế tối đa 
xuất khẩu khoáng sản. 

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, năng 
lượng mới lên trên 5% tổng năng lượng thương mại sơ cấp; giảm tiêu hao năng lượng tính trên 
một đơn vị GDP. 

Thứ ba là không để phát sinh và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng; 70% lượng nước thải ra môi trường lưu vực các con sông được xử lý; tiêu hủy trên 85% 
chất thải nguy hại, 100% chất thải y tế; tái sử dụng hoặc tái chế trên 65% chất thải sinh hoạt. 

Phấn đấu 95% dân cư thành thị và 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp 
vệ sinh. Kiểm soát an toàn, xử lý ô nhiễm môi trường do hậu quả chiến tranh. Nâng cao chất 
lượng môi trường không khí ở các đô thị, khu vực đông dân cư. Cải thiện rõ rệt môi trường làng 
nghề và khu vực nông thôn. 

Tăng cường quản lý, mở rộng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên hiện có tại những nơi 
có đủ điều kiện và đẩy nhanh việc thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên mới. Ưu tiên cho 
nguồn lực bảo vệ cảnh quan, sinh thái, di sản thiên nhiên. 

Bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật hoang dã, các giống cây trồng, cây dược liệu, vật 
nuôi có giá trị, loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ngăn chặn sự xâm nhập, phát triển của 
sinh vật ngoại lai xâm hại. Tăng cường quản lý rủi ro từ sinh vật biến đổi gen. 

Thứ tư là sớm chấm dứt khai thác rừng tự nhiên, nâng diện tích các khu bảo tồn thiên 
nhiên lên trên 3 triệu ha; nâng độ che phủ của rừng lên trên 45% bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng 
tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng, nhất là rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, rừng đầu 
nguồn. Ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng, cháy rừng. Sớm dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên. 
Có chính sách hỗ trợ trồng rừng kinh tế xen kẽ rừng phòng hộ. 

Lập cộng đồng không địa giới hành chính trong quản lý và bảo vệ rừng - đưa mô hình 
đồng quản lý và gắn trách nhiệm của người dân với rừng. Nâng cao năng lực kiểm lâm, người 
dân được cùng cơ quan kiểm lâm quản lý rừng. Đưa kiểm lâm về địa bàn, hướng dẫn người dân 
xây dựng quy chế, lập quy ước cho phù hợp với phát triển và khai thác rừng. Đặc biệt không 
cho triển khai các dự án liên quan đến rừng mà chưa có kinh phí trồng lại rừng, chỉ có như vậy 
thì rừng mới là rừng vàng và môi trường mới thực sự trong lành - xanh - sạch - đẹp. 

PV: Xin cảm ơn ông! 
 

                                                                                                                      HT                               
                                                                                                  (vusta.vn - Ngày 12/6/2014)  
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    Biến đổi khí hậu 
                   Bảo vệ rừng để phát triển bền vững vùng Tây Nguyên  
 

Tây Nguyên nói chung, Đắk Nông nói riêng đang “quay quắt” trong đại hạn, hàng 
trăm nghìn héc ta cây trồng thiếu nước tưới làm giảm năng suất hoặc mất trắng; hàng 
chục nghìn hộ dân “khát” nước sinh hoạt. Việc để mất rừng tràn lan là một trong những 
nguyên nhân làm cho hạn hán diễn ra ngày càng khốc liệt hơn. 

Theo thống kê, đến nay tỉnh Đắk Nông có hơn 22.000ha cây trồng bị ảnh hưởng bởi khô 
hạn; hơn 10.000 hộ gia đình, với khoảng 50.000 nhân khẩu thiếu nước sinh hoạt, thiệt hại về 
kinh tế ước tính khoảng trên 1.100 tỷ đồng. Hầu hết các sông suối, hồ đập đều cạn kiệt, nhiều 
hồ cạn trơ đáy, lòng hồ nứt nẻ. Đi đến đâu cũng gặp cảnh bà con ra sức khoan giếng, đào ao, vét 
hồ để tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, cứu cây trồng vật nuôi. Nhưng có nơi đào khoan sâu 
tới 150m cũng không thể tìm thấy nguồn nước ngầm. 

Trước tình hình hạn hán diễn ra gay gắt, tỉnh Đắk Nông đã nỗ lực triển khai những giải 
pháp giúp nông dân chống hạn. Tuy nhiên ở nhiều vùng do không có nước nên việc hỗ trợ tiền 
dầu, tiền điện phục vụ bơm tưới không có ý nghĩa. Nông dân trồng các cây công nghiệp lâu năm 
đang đứng ngồi không yên vì những ảnh hưởng của hạn hán không chỉ giới hạn trong niên vụ 
này mà còn ảnh hưởng lớn đến các niên vụ tiếp theo. Có thể nói, nguồn nước đang là vấn đề 
sống còn đối với ngành nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên hiện nay. 

Nguyên nhân khô hạn nặng nề được cho là ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng 
mưa ít, nắng nóng kéo dài, dòng chảy các sông suối giảm mạnh. Tuy nhiên, còn một nguyên 
nhân rất cơ bản là rừng bị mất quá nhiều, nhất là rừng nguyên sinh và tình trạng hạn hán đã lên 
đến đỉnh điểm trong mấy chục năm trở lại đây. Hàng loạt sông hồ có thể tích hàng trăm nghìn, 
hàng triệu mét khối nước đã cạn trơ đáy là minh chứng sinh động cho tình trạng hạn hán kéo dài 
và sự suy giảm nghiêm trọng mực nước ngầm. Việc rừng bị xâm hại, tàn phá vô tội vạ là 
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này. 

Trong 5 năm qua (2010 - 2015), diện tích rừng bị mất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lên 
đến 26.000ha, diện tích đất lâm nghiệp bị xâm canh, bao chiếm hơn 50.000ha. Áp lực của tình 
trạng di dân ngoài quy hoạch ở phía Bắc vào, hay việc đầu tư vào nhiều dự án phát triển, hoặc 
việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, trong khi công tác bảo vệ, quản lý rừng lại không 
hiệu quả nên rừng nguyên sinh hiện còn không đáng bao nhiêu. Theo kết quả kiểm kê rừng của 
Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong 7 năm (từ 2008 đến 
2014) diện tích rừng tự nhiên tại Tây Nguyên đã mất hơn 358.700ha, tương đương mỗi năm mất 
hơn 51.000ha rừng. Trong khi đó, với gần 16.000ha rừng phải trồng thay thế tại các dự án, toàn 
vùng mới chỉ trồng được trên 1.000ha. Nếu tính riêng về rừng đúng nghĩa thì độ che phủ rừng ở 
Tây Nguyên chỉ đạt 32,4%. 

Diện tích, độ che phủ rừng giảm đồng nghĩa với việc sa mạc hóa ở khu vực Tây Nguyên 
ngày càng nhanh hơn. Trong những giải pháp chống hạn cho vùng Tây Nguyên nói chung và 
tỉnh Đắk Nông nói riêng, các nhà khoa học, quản lý đều nhấn mạnh đến giải pháp bảo vệ rừng 
và trồng rừng thay thế. Bởi, chỉ có giữ được rừng thì mới chống được biến đổi khí hậu, giảm 
thiểu những rủi ro do thiên tai gây ra. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Đắk Nông, Đỗ Ngọc Duyên cho biết: Việc phá rừng, lấn chiếm đất đai khiến diện tích rừng 
phòng hộ của Đắk Nông bị suy giảm nghiêm trọng và là một trong những tác nhân gây nên hạn 
hán. Hiện nay theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã 
chỉ đạo ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương các cấp, các ngành phải trồng lại rừng 
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trên diện tích đã bị phá, đặc biệt là rừng đặc dụng, phòng hộ; kiên quyết xử lý các đối tượng lấn 
chiếm, phá trái phép để thu hồi lại trồng rừng, kể cả các diện tích phòng hộ đầu nguồn, các hệ 
thống sông suối, các công trình thủy lợi là phải kiên quyết trồng lại rừng để đảm bảo giữ nguồn 
nước đầu nguồn. 

Bàn về các giải pháp chống hạn lâu dài cho vùng Tây Nguyên, ông Trần Việt Hùng, Phó 
trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho rằng: Việc quản lý và sử dụng tài nguyên 
còn nhiều thiếu sót dẫn đến tình hình hạn hán thêm gay gắt và trầm trọng. Tài nguyên rừng có 
thể được coi là tài nguyên quan trọng nhất của vùng Tây Nguyên, nó giữ và tạo nên nguồn 
nước. Trong mùa hạn hán từ đầu năm tới nay, mực nước trung bình tích được tại các hồ thủy 
điện hầu hết giảm xuống chỉ còn 50 - 60% so với mọi năm. Trồng rừng là biện pháp rất quan 
trọng, nhất là trồng rừng thay thế ở những nơi đã có sự tác động để làm thủy điện và các hồ đập. 
Đặc biệt là những nơi rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn mà diện tích rừng không còn nhưng diện 
tích đó vẫn quy hoạch là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn phải nhanh chóng trồng lại rừng chứ 
không chuyển đất sang các mục đích khác. “Việc trồng và bảo vệ rừng là một giải pháp trước 
mắt và lâu dài, rất quan trọng để hạn chế tác động của thiên tai ở khu vực Tây Nguyên”, ông 
Hùng nói. 

“Tây Nguyên sẽ là thiên đường nếu có nước, ngược lại, sẽ trở thành sa mạc nếu thiếu 
nước”. Vì vậy, giữ rừng và tái tạo rừng để bảo vệ nguồn nước là một trong những giải pháp căn 
cơ để hạn chế rủi ro của thiên tai, giúp Tây Nguyên phát triển bền vững. 

 

                                                                                   (dantocmiennui.vn - Ngày 18/4/2016)  
 
 
 
 
 
 
 

ĐẾN 2050, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU SẼ KHIẾN NỬA TRIỆU NGƯỜI CHẾT VÌ ĐÓI 
  
Theo các chuyên gia, sự biến đổi khí hậu đã và đang gây ra nhiều hệ lụy kinh 

hoàng, trong đó là việc khiến hơn nửa triệu người chết vì đói. 
Các chuyên gia mới đây đã đưa ra đánh giá về mối liên quan, sự tác động của biến đổi 

khí hậu với sản lượng lương thực toàn cầu. 
Theo đó, đến năm 2050, sự biến đổi khí hậu có thể khiến cho hơn nửa triệu người tử 

vong. Và nếu khí thải nhà kính tiếp tục gia tăng như hiện tại thì mức tăng trưởng với thực phẩm 
sẵn có sẽ bị cắt giảm khoảng 1/2. 

Cụ thể, các nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp 
quốc (FAO) cho biết, tính đến 2015, khoảng 800 triệu người trên thế giới đang bị suy dinh 
dưỡng, đồng nghĩa với việc họ không thể đáp ứng nhu cầu năng lượng trong khẩu phần ăn tối 
thiểu hàng ngày. 

Với tình hình dân số toàn cầu có thể sẽ tăng từ 7 tỷ lên đến 9 tỷ người vào năm 2050, sản 
lượng lương thực theo đó sẽ phải tăng thậm chí còn phải nhanh hơn tốc độ tăng dân số để tất cả 
mọi người trên thế giới đều được đủ ăn. 

Tuy nhiên, sự ấm lên toàn cầu hiện nay đang gây nhiều khó khăn và có thể dẫn đến tình 
trạng bất khả kháng. 

 Bạn có biết? 
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Đứng đầu nghiên cứu - Tiến sĩ Marco Springmann tại đại học Oxford chia sẻ: “Dù lượng 
thực phẩm chỉ giảm nhẹ cũng có thể dẫn đến những thay đổi về mặt năng lượng và thành phần 
trong chế độ ăn. Những thay đổi này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người”. 

Đơn cử, tỷ lệ các loại trái cây và rau quả trong chế độ ăn sẽ giảm khoảng 4%, lượng thực 
phẩm sẵn có trung bình sẽ giảm 3,2% mỗi người, tương đương giảm 99 calo mỗi ngày. 

Những nước có thu nhập thấp và trung bình có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với gần 
3/4 tất cả các ca tử vong liên quan đến khí hậu dự kiến sẽ xảy ra ở Trung Quốc và Ấn Độ. 

Tiến sĩ Springmann nói thêm: “Biến đổi khí hậu có thể gây ra tác động tiêu cực rất đáng 
kể đối với tỷ lệ tử vong trong tương lai, thậm chí theo những kịch bản lạc quan nhất”. 

Bởi vậy các chuyên gia kêu gọi mọi người chung tay giúp giảm thiểu lượng khí thải nhà 
kính, bảo vệ môi trường để kìm hãm tình trạng nóng lên toàn cầu. Qua đó ngăn chặn được 
khoảng 1,9 triệu người tử vong mỗi năm. 

(Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học The Lancet). 
                                              

                  (ttvn.vn - Ngày 04/3/2016) 
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Biến đổi khí hậu đang là vấn đề “nóng” hơn bao giờ hết bởi nó đang tác động trực 
tiếp đến đời sống tự nhiên và con người trên trái đất. 

Trong những năm vừa qua, các nhà khoa học luôn liên tục cảnh báo vấn đề nóng lên toàn 
cầu của trái đất. Tác hại mà vấn đề này gây ra thì ai cũng rõ và cũng đã được tận mắt thấy: Tỷ lệ 
cháy rừng, lũ lụt, hạn hán, bão, nước biển dâng cao… vấn nạn khiến con người cực kỳ lo ngại. 

Hồi đầu tháng 11 năm nay, Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cũng đã đưa ra Báo cáo 
đánh giá lần thứ năm về biến đổi khí hậu, trong đó tổng hợp và tóm tắt các vấn đề nổi cộm nhất 
về môi trường trên trái đất. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh về một tương lai đầy lo ngại với thời 
tiết khắc nghiệt, đói kém, thậm chí là cả tuyệt chủng ở phía trước nếu con người không thực 
hiện chính sách bảo vệ môi trường ngay lập tức. Đồng thời, báo cáo cũng thừa nhận rằng nhiều 
hậu quả trong số đó đã xảy ra trên thế giới. 

Để minh chứng cho việc biến đổi khí hậu đang là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, mới đây 
trang Business Insider đã tổng hợp những hình ảnh cực kỳ sống động và cũng cực kỳ đáng lo 
ngại: 

 

 
Các sông băng trên thế giới đang tan rã ở mức độ chưa từng có do nhiệt 
độ toàn cầu nóng lên. Trong ảnh là sông băng Perito Moreno tan rã với 

tốc độ không thể lường trước. 
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Băng tan ảnh hưởng đến đời sống các động vật hoang dã và gấu Bắc cực 
đang là nạn nhân trực tiếp của sự ảnh hưởng này khi đang khiến nguồn 

trữ đông săn bắn tan chảy. Trong ảnh là con gấu chuyển sang ăn thịt 
người và cả chính con của nó. 

 

 
Tuy nhiên, rất nhiều sự tác động do biến đổi khí hậu ít rõ ràng hơn. Mùa 
đông năm ngoái là ví dụ khi không khí xoáy trên vùng cực Bắc (gọi là 
xoáy cực) không được ổn định, làm ảnh hưởng tới Canada và Hoa Kỳ 

khiến thời tiết nơi đây trở nên bất thường, đặc biệt là băng giá xảy ra liên 
tục. Theo các nhà khoa học, băng tan trên biển có thể là nguyên nhân phá 

vỡ sự ổn định của xoáy cực. 
 

 

Việc nóng lên của trái đất cũng xảy ra nhiều việc ít phức tạp nhưng nguy 
hiểm. Các nhà khoa học dự đoán sẽ gia tăng cháy rừng khi nhiệt độ trái 
đất nóng lên. Trong ảnh là vụ cháy rừng ở Clayton, California, Mỹ vào 

năm 2013 được cho là do nhiệt độ trái đất tăng cao. 
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Mỹ là đất nước chịu ảnh hưởng của cháy rừng khá nhiều trong những 

năm gần đây và được dự báo là sẽ còn tồi tệ hơn trong tương lai. Trong 
ảnh là ngôi nhà bị cháy rừng cô lập nhưng không bị thiệt hại gì. 

 

 
Việc nhiệt độ tăng cao cũng khiến lũ lụt gia tăng, các cơn bão cũng sẽ 

xảy ra với tần suất cao hơn. Năm 2013, lũ ở sông South Platte ở Colorado 
tràn qua và để lại những chiếc xe ngập nước. 

 

 

Không chỉ ở Mỹ, lũ cũng gây hại ở rất nhiều nơi khác. Trong ảnh là một 
đứa trẻ ngủ ở giữa một đường phố bị ngập lụt tại thành phố Trùng Khánh 

của Trung Quốc năm 2010. Cơn lũ này đã giết chết hàng chục người. 
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Trong năm 2012, lũ lụt tàn phá các khu dân cư ven sông Amazon của 

Brazil, trong khi hạn hán lại tàn phá vùng Đông Bắc của nước này. Trong 
hình là một người phụ nữ lấy nước tại một hồ gần cạn kiệt ở bang Bahia. 

 

 
Sự tăng nhiệt độ được dự báo sẽ làm cạn kiệt các nguồn cung cấp nước 

như ao, hồ… trên toàn thế giới. Trong hình là 1 con cua chết khô tại  
một hồ chứa nước gần Seoul, Hàn Quốc vào năm 2012 do hạn hán  

nghiêm trọng. 
 

 
Trong năm 2012, hàng ngàn con cá chết trôi nổi được tìm thấy ở Nageen 
Lake, Srinagar, Ấn Độ. Chúng đã bị chết bởi sự suy giảm oxy do sự thay 
đổi nhiệt độ trong môi trường nước. Nhiệt độ nước tăng cao cũng có thể 

là mối đe dọa lớn đối với các sinh vật thủy sinh nhạy cảm. 
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Biến đổi khí hậu đang làm tắc nghẽn các hệ sinh thái thủy sinh do tảo nở 
hoa. Tảo nở hoa sẽ sản xuất độc tố gây chết các sinh vật khác trong nước. 
Trong hình là hồ Chaohu ở Trung Quốc đang bị bao phủ bởi tảo nở hoa. 

 

 
Bất chấp những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra được tuyên truyền 

rộng rãi, các quốc gia trên thế giới vẫn “ngày đêm” tiếp tục đổ carbon và 
khí nhà kính khác vào bầu khí quyển. Trong hình là nhà máy nhiệt điện 
Belchatow của Ba Lan đốt than gây ô nhiễm nhất. Theo thống kê của 

Liên minh châu Âu, nhà máy này đã thải ra môi trường 37 triệu tấn CO2 
vào năm 2013. 

 

 
Nhà máy nhiệt điện Xiangfan của Trung Quốc cũng đã thải ra rất  

nhiều CO2. Hiện nhà máy này đã ký cam kết hạn chế lượng khí thải 
 vào năm 2030. 
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Tình trạng phá rừng diễn ra cũng đang khiến thế giới đau đầu. Bên cạnh 
việc tăng nguy cơ lũ lụt, hạn hán… khí CO2 khi cháy cũng gây hại trái 
đất hơn. Trong hình là tình trạng đốt rừng làm nương rẫy ở tỉnh Tây 

Kalimantan của Indonesia. 
 

 

Ngành công nghiệp gia súc cũng đang bị chỉ trích do động vật thải ra một 
lượng lớn khí methane - khí thoát nhiệt gấp 20 lần so với CO2  vào bầu 
khí quyển. Năm 2012, bò là động vật thải khí này nhiều nhất nước Mỹ. 

 

                                                                                                                       Lâm Anh  
                                                                                       (dantri.com.vn - Ngày 27/11/2014) 
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BHUTAN - NƯỚC ĐI ĐẦU TRONG CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
 

Tại một chương trình phi lợi nhuận dành cho các diễn giả chia sẻ về góc cạnh khác 
nhau của cuộc sống, Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay đã có bài phát biểu lay động cả 
thế giới về nỗ lực bảo vệ môi trường khi giữ cam kết duy trì là nước xả khí thải ở mức âm 
trong bối cảnh trái đất đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu. 

Cam kết tham vọng 
Với dân số chỉ vỏn vẹn 700.000 người, quốc gia nằm trên dãy núi Himalaya rất coi trọng 

bảo vệ môi trường và được đánh giá là một trong những quốc gia xanh nhất trái đất, cũng như 
hạnh phúc nhất khi lấy chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia (GNH) làm thước đo sự thịnh vượng 
thay vì tổng sản phẩm quốc nội (GDP). 
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Trong bài phát biểu tràn đầy cảm hứng, Thủ tướng Bhutan nhấn mạnh “đất nước hạnh 
phúc nhất thế giới” không chỉ là quốc gia cân bằng khí thải mà là “không phát thải”. Cả Bhutan 
chỉ tạo ra hơn 2 triệu tấn CO2/năm nhưng rừng ở nước này hấp thu được lượng CO2 nhiều gấp 
ba lần. Như vậy, Bhutan còn hấp thu “hộ” khoảng 4 triệu tấn CO2 của các nước xung quanh. 

Như vậy, Bhutan không gây ra biến đổi khí hậu, nhưng lại phải gánh chịu hậu quả nặng 
nề như băng tan gây lũ, sạt lở đất. Tuy nhiên, vương quốc này không hề đứng yên trong cuộc 
chiến chống biến đổi khí hậu. Nhắc lại sự kiện năm 2009, tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu 
COP 15 ở Copenhagen (Đan Mạch), Thủ tướng Tshering Tobgay kể rằng Bhutan đã cam kết 
không phát thải khí CO2 nhưng chưa nhận được sự chú ý. Phải đến tháng 12/2015, tại COP 21 
diễn ra ở Paris (Pháp), cam kết không bao giờ phát thải khí CO2 của Bhutan mới được lắng 
nghe và công nhận. 

Tại COP21, Liên minh châu Âu (EU) đã công nhận vai trò đầu tàu và “tham vọng phi 
thường” của Bhutan trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu khi nước này đã ký kết “Liên minh 
Tuyên ngôn châu Âu” để phối hợp hành động trong lĩnh vực khí hậu và năng lượng. 

Nỗ lực chống biến đổi khí hậu 
Từ năng lượng gió cho tới khí sinh vật, sử dụng xe đạp và xe buýt điện, Bhutan đang 

từng ngày tìm tới các biện pháp mới để góp phần ngăn chặn biến đổi khí hậu. Đầu năm 2016, 
hai tuabin gió đầu tiên của nước này được khánh thành tại làng Rubesa ở quận 
Wangduephodrang. Nếu dự án này thành công, Bhutan sẽ lắp đặt thêm 24 trang trại gió để giải 
quyết tình trạng thiếu điện trong mùa khô. Bộ Năng lượng tái tạo Bhutan cũng đang dự định lắp 
đặt các tấm pin năng lượng mặt trời tạo ra 1MW điện năng, cung cấp 13.500 bếp nấu ăn bằng 
năng lượng mặt trời và 2.800 hầm khí sinh vật ở 20 quận trước cuối năm nay. 

Để thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải từ giao thông gây ra tình trạng ấm lên toàn cầu, 
Bhutan đang nỗ lực đưa Thimphu thành thủ đô thân thiện với xe đạp. Xe ô tô chạy điện cũng 
được giới thiệu ở Bhutan cách đây 2 năm, với 4 trạm sạc điện được lắp đặt trong tháng 2 vừa 
qua, đưa tổng số trạm sạc điện lên 10 trạm. Theo hãng tin Thomson Reuters, Thủ tướng Bhutan 
đã có cuộc đàm phán với Ashok Leyland, hãng sản xuất ôtô thương mại hàng đầu của Ấn Độ, 
để thử nghiệm xe buýt điện ở Bhutan. 

Một trong số những nỗ lực được đánh giá cao nhất và gây ấn tượng của Bhutan có lẽ là 
chiến dịch trồng cây gây rừng. Bhutan luôn cố gắng duy trì độ che phủ rừng tới 60% diện tích 
lãnh thổ, một mục tiêu mà nước này đã vượt qua với 72% diện tích đất nước được che phủ bởi 
rừng. Chiến dịch trồng rừng đã giúp bảo vệ các cộng đồng dân cư ở vùng núi tránh được các tác 
động của biến đổi khí hậu, trong đó có nguy cơ sạt lở và lũ quét cao. 

Cùng với việc huy động có hệ thống các nguồn lực, Bhutan cũng hy vọng sẽ truyền đi 
tinh thần chung tay giữ gìn và trân trọng trái đất, ngôi nhà duy nhất của thế giới như lời Thủ 
tướng nước này: “Chúng ta ở đây để mơ cùng nhau, hành động cùng nhau, chiến đấu chống 
biến đổi khí hậu cùng nhau, cùng bảo vệ hành tinh của chúng ta”. 

 

                                                                                                          Trúc Khanh 
                                                                                         (baotintuc.vn - Ngày 12/5/2016) 
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