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CH!"NG 9. GI#I PHÁP CHI$N L!"C #NG PHÓ V$I CÁC 
HI!N T"#NG KHÍ H$U C%C &OAN ' VI!T NAM 

 

9.1 M! "#u 
Thích !ng v"i B#KH là m$t quá trình, trong %ó nh&ng gi'i pháp %()c tri*n khai 

và th+c hi,n nh-m gi'm nh. ho/c %0i phó v"i tác %$ng c1a các s+ ki,n khí h2u và l)i 
d3ng nh&ng m/t thu2n l)i c1a chúng (IPCC, 2007). 

Thích !ng v"i B#KH là m$t chi4n l()c 
c5n thi4t 6 t7t c' các quy mô, có vai trò b8 tr) 
quan tr9ng cho chi4n l()c gi'm nh. B#KH 
(gi'm phát th'i khí nhà kính) trên ph:m vi toàn 
c5u b6i kh' n;ng ti<m tàng c1a nó trong vi,c 
h:n ch4 và gi'm nh. nh&ng tác %$ng tiêu c+c 
c1a B#KH, k* c' bi4n %8i các tr:ng thái trung 
bình, nh&ng bi4n %$ng khí h2u và các s+ ki,n 
khí h2u c+c %oan. Nhi<u gi'i pháp thích !ng 
c=ng góp ph5n gi'm nh. bi4n %8i khí h2u. Do 
%ó, thích !ng !ng nh&ng bi4n %$ng khí h2u và 
các s+ ki,n khí h2u c+c %oan hi,n nay ch>ng 
nh&ng %em l:i nhi<u hi,u qu' thi4t th+c mà 
%?ng th@i còn t:o cA s6 cho vi,c !ng phó v"i 
B#KH trong t(Ang lai. M0i quan h, gi&a thích 
!ng v"i gi'm nh. B#KH %()c th* hi,n trong 
sA %? hình 9.1. 

 
Hình 9.1 S! "# $ng phó v%i B&KH 
#(@ng li<n chB 'nh h(6ng ho/c ph'n 
!ng tr+c ti4p. #(@ng gián %o:n chB 
'nh h(6ng ho/c ph'n !ng gián ti4p  

(Theo Smit 1993) Adapting to 
Climate Change: An International 

Perspective, Springer 1996) 

Nh&ng ti4n b$ trong vi,c theo dõi, giám sát nh&ng bi4n %8i v2t lC và sinh h9c 
trong h, th0ng khí h2u và nh&ng hi*u bi4t %5y %1 hAn v< kh' n;ng t8n h:i do nh&ng 
bi4n %$ng khí h2u, các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan và nh&ng tác nhân khác liên quan 
gây ra cho th7y s+ c5n thi4t ph'i xây d+ng chi4n l()c thích !ng và phát tri*n n;ng l+c 
thích !ng. 

Thích !ng v"i B#KH là m$t quá trình lâu dài, %òi hDi s+ quan tâm b<n bB và 
không ngEng hoàn thi,n, %?ng th@i nó có quan h, t(Ang hF v"i chi4n l()c gi'm nh. 
B#KH. Chi4n l()c thích !ng v"i B#KH dù hoàn thi,n bao nhiêu c=ng không th* gi'i 
quy4t t2n g0c v7n %< B#KH. Vì th4, song song v"i vi,c xây d+ng và tri*n khai chi4n 
l()c thích !ng thì %?ng th@i c5n xây d+ng và tri*n khai chi4n l()c gi'm nh. B#KH 
trên ph:m vi toàn c5u. 

N("c ta là thành viên không thu$c Ph3 l3c 1 c1a Công ("c Khung c1a Liên Hi,p 
Qu0c v< bi4n %8i khí h2u. Vì th4, n("c ta ch(a có nghGa v3 ph'i th+c hi,n các bi,n 
pháp gi'm phát th'i khí nhà kính theo chB tiêu %Hnh l()ng. Tuy nhiên, th+c hi,n nghGa 
v3 thành viên c1a m$t bên Công ("c v< nh&ng nguyên tIc và cam k4t có liên quan t:i 
#i<u 3 và #i<u 4 c1a Công ("c Khí h2u, trong %ó %áng chú C là t:i kho'n 3, #i<u 3 - 
Các nguyên tIc - nêu rõ “Các bên ph'i th+c hi,n nh&ng bi,n pháp th2n tr9ng %* %oán 
tr("c, ng;n ngEa ho/c làm gi'm nh&ng nguyên nhân c1a B#KH và làm gi'm nh. 
nh&ng 'nh h(6ng có h:i c1a nó”, và t:i kho'n 1 (f), #i<u 4 - Các cam k4t - ghi: “Tính 
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%4n nh&ng xem xét v< B#KH, t"i m!c %$ kh' thi trong các chính sách và hành %$ng 
v< môi tr(@ng và kinh t4, xã h$i thích h)p c1a mình, và dùng nh&ng ph(Ang pháp 
thích h)p, ví d3 nh( %ánh giá tác %$ng, %()c thi4t l2p và xác %Hnh 6 c7p qu0c gia, 
nh-m làm gi'm nh&ng 'nh h(6ng có h:i %4n kinh t4, %4n s!c khDe c1a công chúng và 
%4n ch7t l()ng c1a môi tr(@ng v< các d+ án ho/c bi,n pháp %()c th+c hi,n %* gi'm 
nh. ho/c thích !ng v"i B#KH”. 

Vì v2y, trong khuôn kh8 c1a %< tài, chúng tôi xác %Hnh r-ng, trong chi4n l()c !ng 
phó v"i B#KH và các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan, xây d+ng gi'i pháp thích !ng là 
tr9ng tâm và  là yêu c5u c7p bách. 

Ngoài lC do nêu trên, còn có nh&ng lC do khác. #ó là B#KH toàn c5u %ang ti4p 
t3c diJn ra v"i m!c %$ng ngày càng t;ng, %()c mình ch!ng b-ng nh&ng s0 li,u %o %:c 
th+c t4 trong nh&ng n;m g5n %ây v< hàm l()ng các khí nhà kính trong khí quy*n, nh7t 
là #iôxit Cacbon không ngEng t;ng lên, b;ng 6 2 c+c, nh7t là 6 bán %'o Greenland, 
BIc C+c, và l3c %Ha phía Tây Nam C+c %ang tan nhanh hAn bao gi@ h4t, thiên tai và 
các hi,n t()ng khí h2u th@i ti4t c+c %oan gia t;ng 6 nhi<u nAi trên th4 gi"i, trong %ó có 
Vi,t Nam. V"i %@i s0ng t?n t:i tE vài ch3c n;m %4n vài tr;m n;m c1a các khí nhà kính 
trong khí quy*n và xu th4 ti4p t3c t;ng lên c1a chúng trong nh&ng n;m t"i, có th* 
kh>ng %Hnh r-ng nóng lên toàn c5u và m+c n("c bi*n dâng cùng các hi,n t()ng khí 
h2u c+c %oan và thiên tai gia t;ng sK ti4p t3c diJn ra trong th4 kL 21. 

Tuy nhiên, %0i v"i h5u h4t các n("c %ang phát tri*n, thích !ng v"i B#KH ch(a 
ph'i là chính sách (u tiên trong chi4n l()c phát tri*n qu0c gia. Vi,c ho:ch %Hnh chính 
sách bH chi ph0i b6i nh&ng (u tiên c:nh tranh và các nhóm quy<n l)i khác nhau và 
nh&ng quy4t %Hnh v"i nh&ng nguyên tIc riêng c1a h9 th(@ng không liên quan %4n 
B#KH. Vì v2y, ng(@i dân ch(a bH lôi cu0n b6i nh&ng tác %$ng c1a B#KH (UNDP, 
2005). Ph5n l"n nh&ng nghiên c!u qu0c gia g5n %ây t2p trung vào vi,c l+a ch9n các 
kHch b'n B#KH, %ánh giá tác %$ng và kh' n;ng t8n h:i mà ch(a chú C nhi<u %4n vi,c 
nghiên c!u, l+a ch9n các gi'i pháp thích !ng, càng ch(a th* nói %4n vi,c l?ng ghép t0t 
các chi4n l()c và gi'i pháp thích !ng vào các k4 ho:ch phát tri*n b<n v&ng, m/c d5u 
nh&ng hi*u bi4t hi,n nay v< B#KH và nh&ng tác %$ng ti<m tàng c1a chúng %ã %()c 
nâng lên rõ r,t. 

Không có m$t chi4n l()c nào là gi'i pháp chung cho t7t c' các vùng và lGnh v+c 
nh-m thích !ng v"i B#KH, m/c dù 6 nhi<u nAi %ã th+c hi,n các gi'i pháp riêng lM và 
%ã %em l:i nh&ng k4t qu' tích c+c. #ó m$t ph5n là vì có nh&ng khác bi,t l"n v< %/c 
%i*m và nh&ng l+a ch9n (u tiên gi&a các khu v+c. T2p h)p m$t b$ các gi'i pháp %An 
lM %()c thEa nh2n c=ng không th* hình thành %()c chi4n l()c thích !ng %0i v"i m$t 
khu v+c ho/c qu0c gia. 

Vi,c thi4t k4 k4 ho:ch thích !ng ph'i b'o %'m r-ng quy mô ho/c ph:m vi c1a k4 
ho:ch %()c l?ng ghép t0t vào quy ho:ch chính sách qu0c gia và quá trình phát tri*n. 
M3c %ích  là %* các chi4n l()c, chính sách và gi'i pháp thích !ng %()c th+c thi hi,u 
qu'. 

#ánh giá kh' n;ng t8n h:i hi,n nay %* xác %Hnh rõ xã h$i hi,n nay %ang ph'i chHu 
nh&ng t8n th(Ang nào do nh&ng r1i ro (hi*m h9a) khí h2u gây ra và nh&ng nhân t0 nào 
quy4t %Hnh nh&ng kh' n;ng t8n h:i %ó, làm th4 nào %* nh&ng nF l+c thích !ng v"i 
nh&ng hi*m h9a khí h2u hi,n nay có hi,u qu'. 
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#ánh giá nh&ng hi*m h9a khí h2u trong t(Ang lai t2p trung vào vi,c phát tri*n 
các kHch b'n B#KH, kh' n;ng t8n h:i và xu h("ng kinh t4, xã h$i và môi tr(@ng trên 
cA s6 xem xét nh&ng hi*m h9a khí h2u trong t(Ang l:i, xây d+ng chi4n l()c thích !ng 
nh-m !ng phó v"i nh&ng kh' n;ng t8n h:i hi,n nay và nh&ng hi*m h9a khí h2u t(Ang 
lai bao g?m vi,c xác %Hnh và l+a ch9n m$t b$ các chính sách và gi'i pháp thích !ng và 
xây d+ng thành m$t chi4n l()c gIn k4t t8ng h)p. 

B("c tri*n khai và duy trì quá trình th+c hi,n chi4n l()c thích !ng %òi hDi ph'i 
giám sát, %ánh giá k4t qu', hoàn thi,n và phát tri*n chi4n l()c c1a k4 ho:ch thích !ng. 
M$t v7n %< quan tr9ng c5n chú C %* %'m b'o chi4n l()c thích !ng %()c th+c hi,n t0t 
là huy %$ng %()c các ch1 th*, c$ng %?ng %Ha ph(Ang bH 'nh h(6ng tham gia vào quá 
trình thích !ng, %?ng th@i nâng cao n;ng l+c thích !ng c1a các h, th0ng xã h$i và  t+ 
nhiên. Trong khuôn kh8 các nhi,m v3 nghiên c!u c1a %< tài (không có n$i dung xây 
d+ng các kHch b'n B#KH %0i v"i các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan d+a trên kHch b'n 
phát tri*n kinh t4, xã h$i ), chúng tôi l+a ch9n cách ti4p c2n %* xây d+ng các gi'i pháp 
chi4n l()c thích !ng v"i tác %$ng c1a các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan là ti4p thu, 
phân tích các k4t qu' nghiên c!u và th+c tiJn %ã có 6 trên th4 gi"i, ch9n l9c và %i<u 
chBnh, b8 sung cho phù h)p v"i %i<u ki,n c1a Vi,t Nam. 

Các gi'i pháp chi4n l()c thích !ng t2p trung vào các lGnh v+c nông nghi,p, y t4, 
s!c khDe và du lHch. 

9.2 Nh$n th%c và "&nh ngh'a 
9.2.1 Nh!n th"c 

Bi4n %8i khí h2u và bi4n %$ng khí h2u trong quá kh! và hi,n t:i %ã, %ang và sK 
gây ra nh&ng hi,n t()ng khí h2u, th@i ti4t b7t l)i, nhi<u khi mang tính c+c %oan nh( 
h:n hán kéo dài và m6 r$ng, m(a l"n, l= l3t nghiêm tr9ng, bão m:nh, t0 l0c, các %)t 
nIng nóng gay gIt và kéo dài, các nhi,t %$ c+c trH t0i cao và t0i th7p v.v… gây t8n th7t 
v< ng(@i và tài s'n, 'nh h(6ng %4n các ho:t %$ng kinh t4, xã h$i. 

M/c d5u, h5u h4t các hi,n t()ng nêu trên là có kh' n;ng d+ báo, song 6 nhi<u 
vùng trên th4 gi"i, k* c' nh&ng n("c có ti<m l+c l"n, vi,c !ng phó v"i chúng vNn còn 
là m$t khó kh;n. O nhi<u n("c %ang phát tri*n, vi,c !ng phó còn khó kh;n hAn do 
nh&ng áp l+c ngoài B#KH lên các h, th0ng xã h$i, kinh t4 và môi tr(@ng (dân s0 quá 
%ông so v"i s'n phPm hi,n t:i, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, trình %$ công ngh, 
th7p, dân trí  th7p và %ói nghèo…) làm t;ng thêm h2u qu' c1a các hi,n t()ng khí h2u 
c+c %oan, th2m chí có th* dNn %4n kh1ng ho'ng xã h$i n4u nó %i kèm v"i %/c %i*m và 
s+ ki,n chính trH nào %ó c1a qu0c gia ho/c khu v+c (thí d3: h:n hán và xung %$t sIc 
t$c, n$i chi4n v.v…). 

Thích !ng v"i nh&ng bi4n %$ng khí h2u ngIn h:n và các hi,n t()ng khí h2u c+c 
%oan không nh&ng làm gi'm nh. nh&ng kh' n;ng t8n h:i tr("c mIt mà còn góp ph5n 
vào vi,c gi'm nh. nh&ng t8n h:i có th* x'y ra do B#KH kéo dài. 

9.2.2 #$nh ngh%a 
Chi4n l()c thích !ng v"i B#KH c1a qu0c gia là m$t k4 ho:ch t8ng th* các hành 

%$ng nh-m !ng phó v"i nh&ng tác %$ng c1a B#KH, bao g?m c' nh&ng bi4n %$ng khí 
h2u và các hi,n t()ng c+c %oan. Chi4n l()c thích !ng v"i B#KH bao g?m m$t t2p 
h)p các chính sách và gi'i pháp nh-m m3c tiêu t8ng th* là gi'm nh. kh' n;ng t8n h:i 
%0i v"i qu0c gia do B#KH. 
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Tuy nhiên, tùy thu$c vào %/c %i*m và hoàn c'nh c3 th*, chi4n l()c có th* là t8ng 
h)p 6 c7p qu0c gia hay %0i v"i nhi<u lGnh v+c, nhi<u vùng ho/c nhi<u c$ng %?ng có 
kh' n;ng bH t8n h:i ho/c có th* gi"i h:n hAn m$t ho/c m$t s0 lGnh v+c, vùng… #0i 
v"i các n("c %ang phát tri*n, ch(Ang trình hành %$ng thích !ng qu0c gia (NAPA) c5n 
phát tri*n thành chi4n l()c thích !ng theo khung chính sách thích !ng nêu trên. 

Chính sách thích !ng v"i B#KH bao g?m các m3c tiêu cùng nh&ng công c3 %* 
th+c hi,n. M$t m3c tiêu c1a chính sách thích !ng có th* %()c rút ra tE nh&ng m3c 
%ích t8ng th* c1a chính sách qu0c gia, ch>ng h:n b'o %'m ho/c t;ng c(@ng an ninh 
l(Ang th+c. Các cách %* %:t %()c m3c tiêu này có th* bao g?m t( v7n cho nông dân 
ho/c cung c7p thông tin, nghiên c!u và phát tri*n nông nghi,p, d+ báo khí h2u mùa, 
hF tr) ho/c thúc %Py phát tri*n các h, th0ng t("i tiêu… 

Gi'i pháp thích !ng v"i B#KH t2p trung vào nh&ng hành %$ng nh-m vào nh&ng 
v7n %< c3 th*. Các gi'i pháp thích !ng có th* là %An lM ho/c bao hàm (c' gói) các gi'i 
pháp liên quan. Các gi'i pháp c3 th* có th* g?m nh&ng hành %$ng hF tr) h("ng chính 
sách %ã l+a ch9n, thí d3: th+c hi,n d+ án t("i tiêu, thi4t l2p h, th0ng thông tin cho 
nông dân; các ch(Ang trình t( v7n và c'nh báo s"m, phát tri*n các mô hình m"i v< b'o 
hi*m cây tr?ng, thành l2p h, th0ng b'o qu'n gi0ng %* phòng ch0ng h:n hán ho/c mùa 
màng th7t bát, cung c7p các kho'n tài chính khuy4n khích tr?ng các lo:i cây tr?ng %/c 
bi,t v.v... MFi gi'i pháp nh( v2y c5n góp ph5n vào th+c hi,n m3c %ích qu0c gia là an 
ninh l(Ang th+c. 

Khi xây d+ng chi4n l()c, chính sách và gi'i pháp thích !ng v"i B#KH c=ng nh( 
k4 ho:ch giám sát th+c hi,n chi4n l()c c5n xác %Hnh khung th@i gian. Nói chung, %0i 
v"i chi4n l()c c5n xác %Hnh dài h:n, trong khi chính sách c5n %:t các m3c tiêu trung 
h:n %4n dài h:n. #0i v"i các gi'i pháp, th@i gian th+c hi,n có th* b7t kQ, song c5n tính 
%4n hi,u qu' b<n v&ng. 

Các công c3 th+c hi,n: Chi4n l()c thích !ng %()c hF tr) t0t b6i m$t b$ các công 
c3 %()c xác %Hnh. Nhi<u công c3 v< kinh t4 và nh7t là v< quy tIc có th* không có hi,u 
qu' n4u thi4u s+ tuân th1 và ch7p hành. Vì th4, m$t b$ các chính sách và gi'i pháp c5n 
ph'i %()c thi4t l2p %* hF tr) và c7u trúc lNn nhau. Các công c3, chính sách có th* %()c 
l+a ch9n v"i vi,c sR d3ng c' các ph(Ang pháp chính th0ng và không chính th0ng 
trong vi,c ra quy4t %Hnh bao g?m các công c3 hF tr) quy4t %Hnh. 

Thông th(@ng các công c3 chính sách bao g?m 4 lo:i sau %ây: 
1) Các công c3 v< l2p pháp, quy ch4 và t( pháp, xác %Hnh các gi"i h:n (th@i 

hi,u) và cung c7p các ch4 tài. 
2) Các công c3 tài chính và thH tr(@ng có th* 'nh h(6ng %4n hành vi b6i %(a ra 

nh&ng tín hi,u v< giá. 
3) Các công c3 v< giáo d3c và truy<n thông nh-m nâng cao nh2n th!c làm thay 
%8i giá trH xã h$i. 

4) Các công c3 v< t8 ch!c. 

9.3 ()c "i*m và tính ch+t c,a bi-n ".ng khí h$u và các hi/n t01ng khí h$u 
c2c "oan 

Bi4n %$ng khí h2u %()c phát hi,n nh( m$t s+ thay %8i v< hình thái c1a y4u t0 
hay s+ ki,n khí h2u %ã %()c bi4t %4n tE tr("c v< t5n su7t và c(@ng %$ c1a chúng v"i 
quy mô th@i gian %1 dài, th(@ng là tE n;m này qua n;m ti4p theo, ho/c dài hAn, %1 %* 
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%(a %4n m!c thay %8i %áng k* trung bình chuPn c1a chúng. Thí d3, 6 m$t nAi nào %ó 
có th* %0i m/t v"i h:n hán ho/c l= l3t v"i t5n su7t ho/c c(@ng %$ cao hAn, ph:m vi 
r$ng hAn và kéo dài hAn, th(@ng v()t quá kh' n;ng chHu %+ng c1a vùng %ó, gây ra 
nh&ng tai bi4n khí h2u (climate hazards) r7t khó !ng phó. 

Nh( v2y, nh&ng hi,n t()ng khí h2u c+c %oan x'y ra trong tình tr:ng bi4n %$ng 
khí h2u ngày càng m:nh mK do B#KH (nóng lên toàn c5u). 

Các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan th(@ng là các s+ ki,n hi4m ho/c t(Ang %0i 
hi4m %0i v"i m$t vùng nh7t %Hnh. Chúng có th* x'y ra b6i m$t y4u t0 %An, ch>ng h:n 
nhi,t %$ cao nh7t, nhi,t %$ th7p nh7t %:t nh&ng trH s0 kL l3c, ho/c do s+ k4t h)p m$t s0 
y4u t0 nh( nhi,t %$, l()ng m(a và %$ Pm dNn %4n h:n hán nghiêm tr9ng, kéo dài. 

Các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan có th* x'y ra b7t th(@ng v< không gian và th@i 
gian, không theo quy lu2t thông th(@ng %ã %()c nh2n bi4t 6 m$t vùng c3 th*. Ch>ng 
h:n m(a v"i c(@ng %$ c+c l"n trong mùa khô ho/c h:n hán nghiêm tr9ng trên di,n 
r$ng trong mùa m(a. 

Các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan có tính t(Ang %0i, chúng có th* là c+c %oan %0i 
v"i vùng này, nh(ng ch(a h>n là c+c %oan 6 vùng khác. 

Trong quá trình nóng lên toàn c5u, tính bi4n %$ng c1a khí h2u t;ng lên, do %ó các 
hi,n t()ng khí h2u c+c %oan có th* x'y ra tr("c mIt (hi,n h&u), %?ng th@i có xu 
h("ng t;ng lên trong t(Ang lai. 

TE nh&ng %/c %i*m trên %ây cho th7y, m/c dù h5u h4t các hi,n t()ng khí h2u c+c 
%oan là “có kh' n;ng d+ báo”, song 6 nhi<u qu0c gia, k* c' nh&ng qu0c gia có trình %$ 
khoa h9c công ngh, cao, vi,c d+ báo chính xác các hi,n t()ng này vNn còn nhi<u khó 
kh;n và h:n ch4. 

Vi,c phòng tránh, !ng phó v"i các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan %òi hDi có nh&ng 
gi'i pháp phù h)p, c' tr("c mIt và lâu dài. 

9.4 Khung chính sách thích %ng v3i B(KH 
Nh( trên %ã nói, chính sách và gi'i pháp thích !ng v"i B#KH ph3 thu$c và tình 

hình c3 th* c1a tEng lGnh v+c, khu v+c hay qu0c gia do s+ khác nhau v< %/c %i*m và 
nh&ng l+a ch9n (u tiên gi&a các lGnh v+c và khu v+c 7y. Tuy nhiên, có th* xây d+ng 
m$t khung chính sách thích !ng v"i nh&ng nhi,m v3 ch1 y4u d+a trên 4 nguyên tIc 
sau %ây: 

1) Thích !ng v"i nh&ng bi4n %$ng khí h2u và các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan 
ngIn h:n nh( là cA s6 %* làm gi'm kh' n;ng t8n h:i c1a nh&ng bi4n %8i khí 
h2u dài h:n. 

2) Các chính sách và gi'i pháp thích !ng ph'i %()c %ánh giá trong b0i c'nh phát 
tri*n. 

3) Thích !ng v"i bi4n %$ng khí h2u và các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan %()c 
th+c hi,n 6 các c7p khác nhau. 

4) C' chi4n l()c thích !ng và quá trình th+c hi,n thích !ng %<u quan tr9ng nh( 
nhau. 

Nh&ng nhi,m v3 c1a y4u c1a khung chính sách thích !ng bao g?m: 
1) Xác %Hnh ph:m vi và thi4t k4 k4 ho:ch thích !ng 
2) #ánh giá kh' n;ng t8n h:i tr("c mIt. 
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3) #ánh giá nh&ng hi*m h9a khí h2u trong t(Ang lai. 
4) Xây d+ng chi4n l()c thích !ng 
5) Tri*n khai và duy trì quá trình thích !ng. 

9.5 Phân lo4i các gi5i pháp thích %ng 
Thông th(@ng, ng(@i ta phân chia các gi'i pháp thích !ng v"i B#KH thành 3 

lo:i sau %ây: 
1) Các gi'i pháp cho mFi lGnh v+c. 
2) Các gi'i pháp %a lGnh v+c. 
3) Các gi'i pháp trung gian 
Các gi'i pháp %0i v"i lGnh v+c liên quan %4n thích !ng c3 th* v"i các lGnh v+c 

chHu tác %$ng c1a B#KH. Thí d3, trong lGnh v+c nông nghi,p do chHu 'nh h(6ng c1a 
s+ suy gi'm l()ng m(a và t;ng kh' n;ng b0c hAi %òi hDi ph'i có gi'i pháp nh-m t;ng 
c(@ng n;ng l+c cung c7p n("c t("i; kh' n;ng m7t %7t nông nghi,p do m!c n("c bi*n 
dâng gây ng2p úng và nhiJm m/n là cA s6 %* t;ng c(@ng h, th0ng %ê bi*n n4u c5n 
ph'i b'o v, di,n tích %7t nông nghi,p ho/c b0 trí l:i cA c7u s'n xu7t cho phù h)p v"i 
%i<u ki,n thay %8i. 

Các gi'i pháp %a lGnh v+c có liên quan nhi<u %4n vi,c qu'n lC các tài nguyên 
thiên nhiên gIn v"i các lGnh v+c. Ch>ng h:n qu'n lC tài nguyên n("c l(u v+c, qu'n lC 
t8ng h)p d'i ven bi*n, các cách ti4p c2n sinh thái trong thích !ng v"i B#KH bao g?m 
qu'n lC t8ng h)p %7t, n("c, rEng v.v… nh-m b'o v, %a d:ng sinh h9c do tác %$ng c1a 
B#KH. 

Các gi'i pháp trung gian bao g?m nhi<u ho:t %$ng liên quan %4n m$t s0 ho/c 
nhi<u lGnh v+c khác  nhau có tác d3ng quan tr9ng trong vi,c xây d+ng và hF tr) th+c 
hi,n các gi'i pháp c3 th* %0i v"i lGnh v+c ho/c %a lGnh v+c. Nh&ng gi'i pháp trung 
gian th(@ng %()c sR d3ng g?m: 

1) Giáo d3c và %ào t:o, hu7n luy,n có th* giúp t;ng c(@ng n;ng l+c thích !ng 
cho các ch1 th* và c$ng %?ng trong t(Ang lai và c=ng có th* hF tr) cho các 
ho:t %$ng nghiên c!u tri*n khai liên quan %4n xây d+ng các gi'i pháp thích 
!ng. 

2) Tuyên truy<n, nâng cao nh2n th!c là gi'i pháp hi,u qu' làm t;ng s+ hi*u bi4t 
và quan tâm, thu hút các %0i t()ng khác nhau, trong %ó bao g?m c' các nhà 
ho:ch %Hnh chính sách, các nhà qu'n lC doanh nghi,p, các t8 ch!c và c$ng 
%?ng vào các ho:t %$ng thích !ng. 

3) T;ng c(@ng ho/c %i<u chBnh các chính sách tài chính là gi'i pháp có tác d3ng 
khuy4n khích và hF tr) các t8 ch!c và cá nhân, nh7t là các khu v+c t( nhân 
tham gia vào các ho:t %$ng thích !ng. 

4) Qu'n lC thiên tai và các hi*m h9a khí h2u. #ây là gi'i pháp quan tr9ng có th* 
làm gi'm %áng k* nh&ng t8n th7t do bi4n %$ng khí h2u, các hi,n t()ng khí 
h2u c+c %oan và nh&ng hi*m h9a khí h2u c' tr("c mIt và trong t(Ang lai. 
Gi'i pháp này tr("c h4t %()c th+c hi,n trên cA s6 m$t h, th0ng theo dõi, 
giám sát d+ báo và c'nh báo s"m %()c t;ng c(@ng và hoàn thi,n. M$t h, 
th0ng thông tin t0t sK góp ph5n b'o %'m cho các h, th0ng theo dõi, d+ báo và 
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c'nh báo s"m phát huy k4t qu'. Cu0i cùng còn ph3 thu$c vào nh&ng ng(@i 
ti4p nh2n và sR d3ng thông tin. 

Các chi4n l()c và k4 ho:ch phòng ch0ng thiên tai %ã %()c th+c hi,n tr("c %ây 
c5n %()c nghiên c!u, %i<u chBnh cho phù h)p v"i tình hình B#KH và các hi,n t()ng 
khí h2u c+c %oan gia t;ng. 

5) Nghiên c!u khoa h9c, tri*n khai và %8i m"i công ngh, là gi'i pháp c5n thi4t, 
t:o cA s6 cho vi,c !ng phó v"i B#KH và các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan, 
b'o %'m tính khoa h9c, hi,u qu' và b<n v&ng. 

6) T;ng c(@ng h, th0ng quan trIc khí t()ng, th1y v;n và thông tin (viJn thông 
qu0c t4 và qu0c gia), b'o %'m quan trIc %5y %1 và chính xác các y4u t0 khí 
h2u, nh7t và các %/c tr(ng y4u t0 c+c trH v< nhi,t %$, l()ng m(a, t0c %$ gió, 
m+c n("c bi*n, dòng ch'y v.v…, t:o cA s6 cho vi,c nghiên c!u B#KH và 
các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan, %?ng th@i cung c7p kHp th@i thông tin khí 
t()ng th1y v;n nguy hi*m cho các ho:t %$ng chB %:o phòng ch0ng và thích 
!ng. 

9.6 Các gi5i pháp thích %ng v3i bi-n "6i khí h$u và các hi/n t01ng khí h$u 
c2c "oan "ã "01c tri*n khai ! m.t s7 n03c trên th- gi3i 
9.6.1 Các gi&i pháp chi'n l()c chung 

• T;ng c(@ng h, th0ng quan trIc, theo dõi và c'nh báo 
• Nâng cao n;ng l+c d+ báo 
• T;ng c(@ng (nâng c7p) h: t5ng kS thu2t 
• Nghiên c!u và tri*n khai áp d3ng các gi'i pháp khoa h9c, công ngh, 
• Nâng cao nh2n th!c 
• T;ng c(@ng ngu?n nhân l+c 
• Thay %8i cách qu'n lC 
• #i<u chBnh quy ho:ch, cA c7u kinh t4, cA c7u s'n xu7t 
• B8 sung các chính sách b'o hi*m, c!u tr). 

9.6.2 Các gi&i pháp thích "ng *+i v,i các l%nh v-c 
9.6.2.1 Các gi'i pháp thích $ng trong l(nh v)c nông nghi*p 

. Canada: 
• Thay %8i %Ha hình %7t nông nghi,p 
• Thay %8i th@i v3 s'n xu7t 
• Thay %8i ho:t %$ng canh tác 
• SR d3ng các h, th0ng nhân t:o %*  nâng cao kh' n;ng sR d3ng và cung c7p 

n("c, ch0ng xói mòn. 
. Zimbabwe: 
Th+c hi,n các gi'i pháp “ph'n !ng” (reactive) và gi'i pháp “phòng ngEa” 

(anticipation). Các gi'i pháp “ph'n !ng” có xu h("ng n'y sinh tE s+ “c'm nh2n” c1a 
nông dân v< s+ bi4n %8i %ã diJn ra ho/c %ang bi4n %8i các %i<u ki,n s'n xu7t nông 
nghi,p. Ch>ng h:n, h:n hán 6 Zimbabwe hi,n %ang tái xu7t hi,n v"i s+ bi4n %8i m:nh 
mK và %ã %4n m!c báo %$ng %0i v"i chính ph1 và c$ng %?ng nông dân, %òi hDi ph'i 
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ki*m tra, xem xét l:i th+c tiJn v< qu'n lC, sR d3ng %7t và h: t5ng kS thu2t nông nghi,p 
và nông thôn. Ti<m n;ng c1a các gi'i pháp “ph'n !ng” trong thích !ng v"i nông 
nghi,p tD ra có nhi<u tri*n v9ng 6 c7p nông trang. Nh&ng gi'i pháp thích !ng lo:i này 
bao g?m: 

• Thay %8i sR d3ng %7t: Nhi<u vùng %7t s'n xu7t nông nghi,p bH h:n %()c 
chuy*n sang phát tri*n du lHch sinh thái, tr?ng các lo:i cây khác ho/c gi0ng 
cây tr?ng chHu h:n cao và ít sâu b,nh. 

Vi,c canh tác nông nghi,p %An thu5n m$t lo:i cây, con (monoculture) có nhi<u 
kh'  n;ng bH t8n h:i do B#KH và dHch b,nh %()c chuy*n sang các h, canh tác %a d:ng 
hAn giúp cho nông dân %0i phó t0t hAn v"i B#KH. 

• Thay %8i cách qu'n lC: C=ng có th* làm gi'm nh&ng tác %$ng x7u c1a B#KH. 
Ch>ng h:n thay %8i th@i v3 s'n xu7t (gieo tr?ng, bón phân, t("i tiêu, trE 
sâu…) có th* làm gi'm kh' n;ng t8n h:i. 

• T;ng c(@ng h: t5ng kS thu2t: O nh&ng vùng nhi,t %$ cao, kh' n;ng b0c hAi 
l"n, vi,c t;ng c(@ng các h, th0ng th1y l)i (t("i) %i %ôi v"i thay %8i thi4t k4 
%?ng ru$ng và các thi4t bH %()c %5u t( sR d3ng có hi,u qu' rõ r,t trong vi,c 
nâng cao kh' n;ng cung c7p n("c. Chi phí cho xây d+ng %2p hi,n nay sK th7p 
hAn nhi<u so v"i chi phí trong t(Ang lai. 

Các gi'i pháp “phòng ngEa” th(@ng %()c tri*n khai 6 quy mô qu0c gia v"i s+ trù 
li,u dài h:n, h("ng t"i 'nh h(6ng l"n %4n c$ng %?ng. Nông nghi,p chHu 'nh h(6ng 
nhi<u m/t và r$ng rãi tE các chính sách c1a chính ph1 (chi phí %5u t(, giá s'n phPm, 
cA c7u thH tr(@ng…). Các chính sách c1a chính ph1 ph3 thu$c vào ngu?n tài nguyên 
%7t, tài nguyên n("c. 

(Trong vi,c %< ra các chính sách %* tác %$ng tr+c ti4p %4n các gi'i pháp thích !ng, 
phòng ngEa, chính ph1 th(@ng có nh&ng khó kh;n do nh&ng %i<u ch(a chIc chIn v< 
m!c %$ và tL l, bi4n %8i c1a các y4u t0 và hi,n t()ng khí h2u c+c %oan, nh7t là 6 các 
quy mô nhD, do yêu c5u %5u t( l"n trong khi ngu?n l+c không ph'i là dôi d(). 

Thông qua các chính sách c1a chính ph1 v< phát tri*n h: t5ng kS thu2t, nghiên 
c!u và tri*n khai, giáo d3c, qu'n lC tài nguyên n("c, giá c', chính ph1 có th* th+c hi,n 
%()c c' 2 gi'i pháp thích !ng “ph'n !ng” và thích !ng “phòng ngEa”. 

. Ai C!p: 
Các gi'i pháp t;ng c(@ng qu'n lC tài nguyên và chi4n l()c thích !ng có hi,u qu' 

bao g?m: 
• Qu'n lC ngu?n n("c 
• Qu'n lC %7t 
• Chuy*n %8i cây tr?ng thích nghi v"i B#KH.  

9.6.2.2 Các gi'i pháp thích $ng trong l(nh v)c lâm nghi*p 
• #Py m:nh quy ho:ch và qu'n lC rEng 
•  Khuy4n khích  phát tri*n các mô hình nông- lâm k4t h)p  
•  Khuy4n khích sR d3ng các s'n phPm rEng lâu n;m và  các s'n phPm  gF thay 

th4 v2t li,u xây d+ng  khác  
•  M6 r$ng di,n tích rEng thông qua các chính sách thu4 và tín d3ng 
•  Th+c hi,n các kS thu2t %0n tBa trong khai thác rEng  
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9.6.2.3 Các gi'i pháp thích $ng trong l(nh v)c ng+ nghi*p 
• Th+c hi,n qu'n lC t8ng h)p ngu?n l)i th1y s'n 
• Phát tri*n n;ng l+c nhân gi0ng, b'o v,, duy trì các gi0ng th1y s'n có kh' 

n;ng ch0ng chHu v"i ngo:i c'nh khIc nghi,t 
• Phát tri*n  các ch(Ang trình nuôi cá th(Ang m:i  
• Gi'm các rào c'n t+ nhiên ho/c nhân t:o %0i v"i các kh' n;ng di c( c1a cá 

9.6.2.4 Các gi'i pháp thích $ng trong l(nh v)c y t,, súc kh-e 
• Nâng c7p và hoàn thi,n h, th0ng ch;m sóc s!c khDe 
• T;ng c(@ng h, th0ng giám sát và d+ báo dHch b,nh 
• Can thi,p kS thu2t y t4 6 nh&ng nAi có dHch b,nh và có s+ c0 v< s!c khDe 

c$ng %?ng                        
• Phát tri*n giáo d3c c$ng %?ng v<  s!c khDe và v, sinh  

9.7 Tác ".ng và kh5 n8ng t6n h4i do bi-n ".ng khí h$u các hi/n t01ng khí 
h$u c2c "oan "7i v3i các l'nh v2c 
9.7.1 Tóm t/t k't qu& nghiên c"u v0 bi'n *1i c2a các y'u t+ c-c tr$ và hi3n 
t()ng khí h!u c-c *oan 4 Vi3t Nam (ch(a xét *'n bi'n *1i c-c tr$ c2a n(,c 
bi5n dâng) 

Trong b0i c'nh c1a bi4n %8i khí h2u toàn c5u, các y4u t0 và hi,n t()ng khí h2u 
c+c %oan 6 Vi,t Nam có nh&ng bi4n %8i rõ r,t, th* hi,n 6 m$t s0 nét chính sau: 

1) ChuPn sai c1a nhi,t %$ t0i cao trên toàn Vi,t Nam nhìn chung dao %$ng trong 
kho'ng [-3,3]oC. Nh&ng bi4n %8i ngoài %o:n [-3,3]oC x'y ra v"i xác su7t nhD, ch1 y4u 
trên khu v+c B1 và B4. Nhi,t %$ t0i cao có xu th4 t;ng 6 các khu v+c mà giá trH c1a 
chúng t(Ang %0i th7p, t!c là các vùng khí h2u phía BIc, tuy nhiên, không lo:i trE kh' 
n;ng nhi,t %$ t0i cao t;ng (trên 3oC) 6 khu v+c có nhi,t %$ t0i cao t(Ang %0i cao nh( 
Tây BIc, BIc Trung B$. 

 2) ChuPn sai c1a nhi,t %$ t0i th7p ch1 y4u dao %$ng trong kho'ng [-5,5]oC. Bi4n 
%8i c=ng x'y ra ngoài %o:n [-5,5]oC nh(ng v"i xác su7t nhD trên b0n vùng khí h2u B1, 
B2, B3 và B4. Nh&ng bi4n %8i c1a nhi,t %$ t0i th7p ngoài %o:n [-5,5]oC có th* dNn %4n 
kh' n;ng x'y ra nh&ng %)t rét kL l3c. 

3) S0 ngày nIng nóng có xu th4 t;ng lên và s0 ngày rét %2m có xu th4 gi'm %i 6 
các vùng khí h2u. 

4) L()ng m(a ngày l"n nh7t t;ng lên 6 h5u h4t các vùng khí h2u, nh7t là 6 các 
vùng khí h2u phía Nam trong nh&ng n;m g5n %ây và th(@ng x'y ra vào các tháng mùa 
m(a. S0 ngày m(a l"n c=ng có xu th4 t;ng lên t(Ang !ng, nhi<u bi4n %$ng m:nh x'y 
ra 6 khu v+c Mi<n Trung.  

5) H:n hán, bao g?m h:n tháng và h:n mùa có xu th4 t;ng lên nh(ng v"i m!c %$ 
không %?ng %<u gi&a các vùng và gi&a các tr:m trong tEng vùng khí h2u. 

6) Ho:t %$ng c1a bão trên Bi*n #ông và bão 'nh h(6ng %4n Vi,t Nam %<u có xu 
h("ng t;ng lên, nh7t là 6 khu v+c phía Nam, m$t trong nh&ng nguyên nhân gây m(a 
l"n t;ng lên 6 khu v+c này. 

7) Bi4n %8i c1a h:n hán không nh7t quán gi&a các khu v+c và ph3 thu$c vào 
nhi<u y4u t0 %Ha ph(Ang ngoài l()ng m(a, song phân b0 m(a không %?ng %<u theo 
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th@i gian trong n;m là m$t nguyên nhân gây h:n hán, ngay c' trong nh&ng n;m l()ng 
m(a không thi4u h3t. 

9.7.2 Tác *6ng và kh& n7ng t1n h8i do bi'n *6ng khí h!u và các hi3n t()ng 
khí h!u c-c *oan *'n các l%nh v-c nh8y c&m 
9.7.2.1 Tác ".ng và kh' n/ng t0n h1i "2i v%i nông nghi*p 

Nông nghi,p là lGnh v+c chHu 'nh h(6ng tr+c ti4p và m:nh mK nh7t c1a B#KH 
nói chung, và c1a bi4n %$ng khí h2u và các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan nói riêng 

Khi nhi,t %$ trung bình toàn c5u t;ng lên có th* làm thay %8i cA b'n h, th0ng 
canh tác  nông nghi,p 6 m$t v+c do s+ dHch chuy*n ranh gi"i th+c v2t và cây tr?ng, 
t!c là thay %8i ch4 %$ và %i<u ki,n ngo:i c'nh (khí h2u) c1a s'n xu7t nông nghi,p 6 
vùng %ó thì bi4n %$ng khí h2u và các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan có tác %$ng ti<m 
tàng gây ra nh&ng tai bi4n khí h2u th(@ng v()t quá kh' n;ng !ng phó, dNn %4n m7t 
mùa, gi'm n;ng su7t, s'n l()ng nông nghi,p hàng n;m, th2m chí làm cho %7t %ai 
không còn kh' n;ng canh tác (ch>ng h:n h:n hán nghiêm tr9ng, kéo dài nhi<u n;m do 
thi4u m(a) 

Các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan có th* x'y ra v"i y4u t0 %An nh( nhi,t %$ (cao 
nh7t, th7p nh7t), l()ng m(a (l()ng m(a ngày l"n nh7t, c(@ng %$ m(a l"n, %)t m(a 
l"n...), và có th* là m$t t8 h)p nhi<u y4u t0 nh( bão (m(a l"n, gió m:nh, n("c dâng), 
h:n hán (m(a ít, nhi,t %$ cao...), hi,n t()ng ENSO v.v... Nh&ng tác %$ng ch1 y4u và 
kh' n;ng t8n h:i %0i v"i nông nghi,p n("c ta là: 

1) Do nhi,t %$ có xu h("ng t;ng, ph:m vi và th@i gian thích nghi c1a cây tr?ng 
nhi,t %"i m6 r$ng hAn, trong khi %0i v"i cây tr?ng á nhi,t %"i bH thu h.p l:i. 
#i<u %ó có nghGa là m$t s0 loài á nhi,t %"i có nguy cA bH suy gi'm ho/c bi4n 
m7t 6 m$t s0 vùng. D+ tính %4n 2070, các loài á nhi,t %"i sK chB t?n t:i 6 
nh&ng vùng núi có %$ cao trên 100 - 500m 6 phía BIc và trên 500 - 1000m 6 
phía Nam. Trong khi %ó, các cây tr?ng nhi,t %"i có th* phát tri*n lên cao hAn 
và v< phía BIc nhi<u hAn (trung bình, khi nhi,t %$ t;ng 1!C, ranh gi"i cây 
tr?ng sK dHch chuy*n v< phía vG %$ cao 100 - 200km). TE tác %$ng này, cA c7u 
và th@i v3 s'n xu7t 6 m$t s0 vùng bH thay %8i. 

2) N;ng su7t và s'n l()ng nông nghi,p gi'm 6 nh&ng vùng có mùa khô, ngay c' 
khi nhi,t %$ t;ng không nhi<u (1 - 3!C). #/c bi,t, do nhi,t %$ c+c %:i có xu 
th4 t;ng lên, cùng v"i vi,c gia t;ng các %)t nIng nóng và s0 ngày nIng nóng 
làm t;ng áp l+c nhi,t lên nhi<u loài cây tr?ng  nông nghi,p, nh7t là 6 các tBnh 
mi<n Trung, c=ng làm gi'm n;ng su7t, th2m chí không có thu ho:ch. 

3) Biên %$ c1a dao %$ng c+c ti*u có th* x'y ra ngoài %o:n [-5, 5] nên các c+c trH 
s0 th7p kL l3c có th* x'y ra 6 các vùng khí h2u phía BIc, nh7t là vùng núi 
(tuy v"i t5n su7t th7p) do tính bi4n %$ng c1a nhi,t %$ t;ng lên có th* dNn %4n 
nh&ng %)t rét %2m, rét h:i kéo dài gây t8n h:i l"n cho tr?ng tr9t và ch;n nuôi. 

4) L()ng m(a ngày c+c %:i cùng s0 ngày m(a l"n c=ng có xu th4 t;ng làm ng2p 
úng gia t;ng dNn t"i làm gi'm s'n l()ng cây tr?ng, th2m chí m7t trIng, ngay 
c' khi x'y ra vào th@i %i*m sIp thu ho:ch. 

5) H:n hán có xu th4 t;ng lên nh(ng v"i m!c %$ không %?ng %<u trong tEng 
vùng khí h2u. H:n hán t;ng lên trong khi tính bi4n %$ng c1a m(a gia t;ng gây 
ra thi4u h3t nhi<u l()ng m(a và kéo dài, k4t h)p v"i nIng nóng làm t;ng kh' 
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n;ng b0c hAi. Tnh h(6ng c1a h:n hán %4n nông nghi,p (c' tr?ng tr9t và ch;n 
nuôi) %()c %ánh giá là nghiêm tr9ng và gây ra nhi<u r1i ro nh7t, b6i nguy cA 
m7t mùa, th2m chí m7t kh' n;ng canh tác trên nh&ng vùng %7t bH thoái hóa do 
h:n hán th(@ng xuyên và kéo dài. 

6) Sâu b,nh, dHch b,nh có cA h$i phát tri*n nhi<u hAn trong %i<u ki,n nhi,t %$ 
t;ng k4t h)p v"i %$ Pm cao 6 nhi<u vùng. 

9.7.2.2 Tác ".ng và kh' n/ng t0n h1i "2i v%i lâm nghi*p 
1) Xu h("ng t;ng c1a nhi,t %$ làm ranh gi"i các lo:i rEng nguyên sinh và th! 

sinh %<u có th* bH dHch chuy*n. Các rEng cây h9 d5u sK m6 r$ng lên phía BIc 
và lên nh&ng %$ cao cao hAn. O nh&ng vùng %$ Pm %7t gi'm do l()ng m(a 
thi4u h3t và b0c toát hAi t;ng, các lo:i rEng r3ng lá và chHu h:n cao sK phát 
tri*n m:nh hAn. 

2) M$t s0 loài th+c v2t không thích !ng kHp v"i nh&ng bi4n %$ng khí h2u có tính 
c+c %oan v< nhi,t %$, %$ Pm có th* bH suy gi'm ho/c tuy,t ch1ng. #áng chú C 
là các loài quan tr9ng nh( tr5m h(Ang, pA mu, hoàng %àn, lát hoa, g3 m2t 
v.v... 

3) Nhi,t %$ t;ng, nh7t là nhi,t %$ t0i cao cùng v"i các %)t nIng nóng x'y ra 
nhi<u hAn làm t;ng nguy cA cháy rEng, nh7t là trong mùa khô. 

4) Các %i<u ki,n khí h2u bi4n %8i theo chi<u h("ng x7u %i 6 nhi<u vùng là cA 
h$i %* sâu b,nh, dHch b,nh phát tri*n. 

9.7.2.3 Tác ".ng và kh' n/ng t0n h1i "2i v%i ng+ nghi*p 
1) Nhi,t %$ t;ng làm thay %8i các khu v+c phân b0 và sinh s'n c1a các loài cá, 
'nh h(6ng %4n ngành th1y s'n và ngh< cá. 

2) S+ suy gi'm c1a rEng ng2p m/n do m+c n("c c+c %:i (bao g?m c' n("c bi*n 
dâng, sóng, th1y tri<u) l7n sâu vào %7t li<n làm thay %8i %i<u ki,n s0ng c1a 
nhi<u loài th1y s'n t+ nhiên. 

3) Xâm nh2p m/n vào sâu n$i %Ha làm m7t nAi sinh s0ng c1a m$t s0 loài th1y 
s'n n("c ng9t, m$t s0 loài ph'i di c( n4u có %i<u ki,n ho/c m7t %i vì có các 
rào c'n t+ nhiên ho/c nhân t:o. 

4) C(@ng %$ m(a l"n cùng v"i dòng ch'y l= t;ng lên làm gi'm %$ mu0i trong 
m$t th@i gian nh7t %Hnh 'nh h(6ng %4n %@i s0ng c1a các loài th1y s'n n("c l), 
nh7t là các loài nhuyJn th* hai vD (nghêu, ngao, sò...), m$t s0 loài bH ch4t do 
không thích !ng kHp. M(a l"n và l= l3t có th* làm tràn ng2p h?, %5m ho/c vU 
b@ bao nuôi th1y s'n. 

5) Các loài th+c v2t phù du, mIt xích %5u tiên c1a chuFi th!c ;n cho %$ng v2t 
n8i bH suy gi'm do %i<u ki,n khí h2u thay %8i, làm gi'm %$ng v2t n8i, ngu?n 
dinh d(Ung ch1 y4u c1a các loài %$ng v2t t5ng gi&a và t5ng trên. 

9.7.2.4 Tác ".ng và kh' n/ng t0n h1i "2i v%i s$c kh-e và du l3ch 
1) Nhi,t %$ t;ng, nh7t là nhi,t %$ t0i cao t;ng cùng v"i s0 %)t nIng nóng và s0 

ngày nIng nóng t;ng lên 6 h5u h4t các vùng làm gia t;ng áp l+c v< nhi,t lên 
cA th* ng(@i, 'nh h(6ng tr+c ti4p ho/c gián ti4p thông qua các vectA truy<n 
b,nh, làm t;ng tL l, b,nh t2t và nguy cA tR vong, nh7t là %0i v"i ng(@i già, trM 
em, nh&ng ng(@i mIc b,nh tim m:ch, th5n kinh, ng(@i làm vi,c trong h5m lò, 
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x(6ng %úc luy,n kim..., c$ng %?ng dân c( nghèo kh8 s0ng trong các khu nhà 
t:m 6 các thành ph0, %ô thH. 

2) Bi4n %$ng khí h2u, thiên tai và các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan gia t;ng làm 
t;ng thi,t h:i v< ng(@i và tài s'n, 'nh h(6ng %4n s'n xu7t, th2m chí %8 vU v< 
kinh t4, xã h$i 6 nh&ng vùng kh' n;ng !ng phó th7p, t;ng ô nhiJm môi 
tr(@ng, suy gi'm %i<u ki,n dinh d(Ung do thu nh2p kém, m7t cA h$i vi,c làm, 
b,nh t2t và tL l, tR vong gia t;ng, 'nh h(6ng tr+c ti4p ho/c gián ti4p %4n ho:t 
%$ng du lHch, nh7t là 6 vùng ven bi*n và mi<n núi. 

3) M+c n("c bi*n c+c trH t;ng làm gia t;ng ng2p l3t, xói l6, tác %$ng tr+c ti4p 
%4n nAi c( trú c1a c$ng %?ng dân c( ven bi*n, các h: t5ng kS thu2t du lHch 
(khu nghB d(Ung, khách s:n, bãi tIm...), 'nh h(6ng %4n %@i s0ng dân c(, gi'm 
tính h7p dNn c1a các khu du lHch ven bi*n.   

Hàng tri,u ng(@i sK bH 'nh h(6ng th(@ng xuyên b6i ng2p l3t hàng n;m do m+c 
n("c bi*n dâng vào nh&ng n;m 2080. Nguy cA l"n nh7t x'y ra 6 d'i ven bi*n. Nh&ng 
vùng th7p có m2t %$ dân c( cao và kh' n;ng thích nghi kém, %/c bi,t là %ã và %ang 
ph'i %0i m/t v"i nh&ng tác %$ng khác nh( bão, n("c dâng ho/c s3t lún %Ha ph(Ang. S0 
ng(@i bH 'nh h(6ng nhi<u nh7t là 6 %?ng b-ng châu th8 Sông CRu Long, Sông H?ng- 
Thái Bình. 

Các c$ng %?ng nghèo kh8, %/c bi,t là 6 nh&ng vùng t2p trung nhi<u r1i ro sK bH 
t8n th(Ang nhi<u nh7t vì kh' n;ng thích !ng kém và ph3 thu$c nhi<u vào các tài 
nguyên khí h2u nh:y c'm nh( ngu?n n("c và vi,c cung c7p th+c phPm. 

9.7.3 Tác *6ng và kh& n7ng t1n h8i do bi'n *6ng khí h!u và các hi3n t()ng 
khí h!u c-c *oan *'n các khu v-c *$a l9 nh8y c&m 
9.7.3.1 Khái quát v4 vùng ven bi5n và m.t s2 "6c "i5m liên quan ",n tác ".ng c7a 
B&KH 

Vùng ven bi*n Vi,t Nam %()c xác %Hnh theo quan %i*m phân lo:i %7t ng2p n("c 
c1a T8ng c3c Môi tr(@ng, B$ Tài nguyên và Môi tr(@ng %()c chia thành 6 vùng theo 
6 vùng kinh t4 - sinh thái ven bi*n (ch(a k* các qu5n %'o và các %'o xa), bao g?m: 

1) Vùng ven bi*n #ông BIc B$ (Móng Cái - #? SAn) 
2) Vùng ven bi*n #?ng b-ng BIc B$ (#? SAn - CRa L:ch Tr(@ng) 
3) Vùng ven bi*n BIc Trung B$ (CRa L:ch Tr(@ng - M=i H'i Vân) 
4) Vùng ven bi*n Nam Trung B$ (M=i H'i Vân - M=i H? Tràm) 
5) Vùng ven bi*n #ông Nam B$ (M=i H? Tràm - M=i Gh<nh Rái) 
6) Vùng ven bi*n Tây Nam B$ (M=i Gh<nh Rái - Hà Tiên) 

9.7.3.2 M.t s2 "6c "i5m "áng chú 8 c7a vùng ven bi5n liên quan nhi4u ",n tác ".ng 
c7a B&KH 

1) Là d'i %7t bao g?m các tBnh ven bi*n và h'i %'o ven b@ (ch(a k* các %'o và 
qu5n %'o xa) ch:y dài tE Trà C8 (Qu'ng Ninh) %4n Hà Tiên (Kiên Giang), 
h5u h4t có %$ cao d("i 10m so v"i m/t bi*n, %()c bao b9c b6i Bi*n #ông 6 
phía #ông và phía Nam, mi<n núi, trung du ho/c cao nguyên 6 phía Tây. Vì 
v2y, %Ha th4 chính c1a vùng là #ông th7p, Tây cao, các sông chính có h("ng 
ch1 y4u là Tây BIc - #ông Nam. 
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2) Hai vùng %?ng b-ng châu th8 l"n nh7t là %?ng b-ng sông CRu Long v"i trên 
80% di,n tích và %?ng b-ng sông H?ng v"i 30% di,n tích có %$ cao d("i 
2,5m so v"i m/t bi*n. Hai sông chính ch'y qua các châu th8 là m$t ph5n h: 
l(u c1a sông Mê Kông và sông H?ng %<u bIt ngu?n tE ngoài lãnh th8 v"i 
l()ng n("c chi4m kho'ng 10% c1a toàn l(u v+c %0i v"i sông Mê Kông và 
kho'ng 60% %0i v"i sông H?ng. Kho'ng 85% dòng ch'y 6 h: l(u sông Mê 
Kông t2p trung vào 6 tháng mùa m(a, trong khi 6 th()ng l(u, dòng ch'y ph3 
thu$c ch1 y4u vào ngu?n n("c cung c7p tE tuy4t tan theo mùa trên khu v+c 
phía Nam cao nguyên Tây T:ng, chi4m kho'ng 20% l()ng dòng ch'y sông 
Mê Kông. 

3) Trên su0t d'i ven bi*n, hàng n;m trung bình có 7 - 8 cAn bão và áp th7p nhi,t 
%"i (k4t qu' ch(Ang IV) %8 b$ kèm theo n("c dâng, sóng to, gió l"n, 'nh 
h(6ng tr+c ti4p %4n kinh t4, xã h$i và môi tr(@ng c1a vùng, %/c bi,t là BIc và 
Trung Trung B$, nAi có nhi<u sông ngIn và %$ d0c l"n. 

4) Phát tri*n kinh t4, xã h$i và %ô thH hóa cao, nAi t2p trung kho'ng 60% dân c(, 
50% %ô thH l"n và h5u h4t các khu công nghi,p c1a c' n("c. 

5) Ô nhiJm môi tr(@ng, nh7t là 6 các khu công nghi,p và %ô thH ngày càng t;ng 
c' v< tính ch7t và m!c %$. Tài nguyên thiên nhiên (%7t, n("c, rEng…) bH suy 
thoái nghiêm tr9ng, tình tr:ng vi ph:m pháp lu2t v< b'o v, môi tr(@ng diJn ra 
khá ph8 bi4n, trong khi công tác qu'n lC còn nhi<u h:n ch4. 

6) S'n xu7t nông nghi,p, nuôi tr?ng và %ánh bIt th1y s'n là m$t trong nh&ng 
ngành kinh t4 ch1 y4u, song chHu tác %$ng m:nh mK c1a B#KH và nh&ng h2u 
qu' c1a chúng, trong khi h, th0ng h: t5ng kS thu2t còn y4u kém, là nh&ng 
nhân t0 gây r1i ro cao trong quá trình phát tri*n. 

9.7.3.3 Tác ".ng và kh' n/ng t0n h1i "2i v%i vùng ven bi5n 
Tác *6ng *'n các *i0u ki3n t- nhiên 
M$t trong nh&ng tác %$ng quan tr9ng nh7t c1a B#KH %0i v"i d'i ven bi*n là tác 

%$ng c1a m+c n("c bi*n dâng do nóng lên toàn c5u. S+ dâng cao c1a m+c n("c bi*n 
trung bình toàn c5u kéo theo nh&ng thay %8i v< t5n su7t và c(@ng %$ c1a sóng và n("c 
dâng do bão, dòng ch'y, nhi,t %$ và %$ m/n c1a n("c bi*n. 

T7t c' nh&ng bi4n %8i trên sK tác %$ng %4n các %i<u ki,n t+ nhiên, sinh thái và tài 
nguyên thiên nhiên vùng ven bi*n, %/c bi,t là 6 các vùng %7t th7p, không có %ê b'o v,. 
Nguy cA ng2p l3t t;ng lên c' v< di,n tích và %$ sâu, 'nh h(6ng nhi<u %4n %Ha m:o 
vùng ven bi*n và cRa sông trong %i<u ki,n s:t l6 và xói mòn x'y ra nghiêm tr9ng hAn, 
trong %ó, khu v+c chHu 'nh h(6ng n/ng nh7t sK là %?ng b-ng sông CRu Long, nAi có 
trên 80% và %?ng b-ng sông H?ng có trên 30% di,n tích có %$ cao nhD hAn 2,5m trên 
m/t bi*n. 

M$t s0 k4t qu' nghiên c!u cho th7y, n4u m+c n("c bi*n dâng cao 1m vào cu0i 
th4 kL 21, kho'ng 46.000 km2 d'i ven bi*n, trong %ó 5.000 km2 %?ng b-ng sông H?ng 
và 15.000 - 30.000 km2 %?ng b-ng sông CRu Long có th* bH ng2p chìm, 'nh h(6ng 
nghiêm tr9ng %4n các %i<u ki,n t+ nhiên và kinh t4, xã h$i (NguyJn V;n ThIng và CS, 
2010). 

N("c bi*n dâng làm t;ng xâm nh2p m/n, k* c' n("c ng5m, nh7t là vào mùa khô 
và gây khó kh;n cho tiêu thoát n("c vào mùa m(a, làm kéo dài th@i gian ng2p l3t. 
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Nóng lên toàn c5u và n("c bi*n dâng làm gia t;ng các thiên tai và các hi,n t()ng 
th@i ti4t c+c %oan, trong %ó %áng chú C là các thiên tai liên quan %4n bi*n nh( bão, t0, 
l0c, n("c dâng, m(a l"n, sóng, gió, s:t l6 %7t và nh&ng 'nh h(6ng c1a El Nino và La 
Nina v.v… 

 

 
Hình 9.2 Nóng lên 
toàn c9u làm tan 

b/ng trên các ":nh 
núi cao và ; các c)c 
Trái "<t, làm  n+%c 

bi5n dâng và thay "0i 
l+u l+=ng dòng ch'y 

c7a các con sông 
 

B#KH tác %$ng m:nh mK %4n các h, sinh thái t+ nhiên và ven bi*n. Nhi,t %$ m/t 
bi*n t;ng dNn %4n s+ di c( ngày càng nhi<u v< phía vG %$ cao c1a các qu5n l:c sinh v2t, 
ngoài ra, m$t s0 loài không thích nghi kHp v"i s+ thay %8i c1a môi tr(@ng s0ng sK dNn 
%4n nh&ng thay %8i trong thành ph5n c1a chúng. 

S+ bi4n %8i c1a hoàn l(u bi*n theo xu th4 suy y4u %i do B#KH có tác %$ng m:nh 
mK %4n sinh v2t bi*n, làm thay %8i %i<u ki,n dinh d(Ung c1a chúng, có th* dNn %4n suy 
gi'm hàng lo:t sinh v2t bi*n. Tr("c h4t là h, sinh thái rEng ng2p m/n. S+ thay %8i 
nhi,t %$, %$ m/n và s+ dâng cao c1a m+c n("c bi*n làm cho rEng ng2p m/n v0n %ã 
thích nghi v"i %i<u ki,n t+ nhiên, vùng %7t ng2p n("c và vùng %7t ("t ven bi*n tE 
hàng nghìn n;m tr("c không kHp ph'n !ng %* thích nghi t+ nhiên v"i bi4n %8i x'y ra 
quá nhanh hi,n nay sK dNn %4n suy gi'm ho/c bi4n m7t, m$t s0 tr(@ng h)p ph'i di c( 
ho/c có th* phát tri*n sâu hAn vào %7t li<n n4u không có các rào c'n c!ng nh( %ê bi*n 
ho/c các công trình xây d+ng khác. 

Các r:n san hô v0n r7t nh:y c'm v"i s+ thay %8i c1a nhi,t %$ n("c bi*n sK bH suy 
gi'm trong %i<u ki,n nhi,t %$ t;ng. Các vùng %7t ng2p n("c và %7t ("t ven bi*n là nAi 
sinh s0ng c1a nhi<u loài %$ng v2t, th+c v2t, trong %ó nhi<u loài là th!c ;n và %i<u ki,n 
s0ng c1a các loài cá. S+ thay %8i c1a môi tr(@ng bi*n và khí quy*n do B#KH sK làm 
thay %8i môi tr(@ng s0ng c1a nhi<u loài, trong khi các tác nhân gây b,nh có th* phát 
tri*n nhanh hAn, dNn %4n kh' n;ng suy gi'm %a d:ng sinh h9c c1a vùng %7t ng2p n("c 
và %7t ("t ven bi*n. 

Các h, sinh thái t+ nhiên không chB chHu tác %$ng c1a s+ bi4n %8i c1a các %/c 
tr(ng khí h2u trung bình mà còn chHu 'nh h(6ng c1a s+ bi4n %$ng hàng n;m c1a các 
y4u t0 khí h2u và các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan, th(@ng x'y ra %$t ng$t, b7t th(@ng 
nh( nIng, nóng gay gIt kéo dài, h:n hán, rét %2m, rét h:i, m(a l"n v.v… #i<u này %/c 
bi,t nguy h:i %0i v"i các h, sinh thái kém 8n %Hnh, nh7t là 6 nh&ng vùng khí h2u khIc 
nghi,t nh( d'i ven bi*n mi<n Trung 

Tác *6ng *'n tài nguyên n(,c vùng ven bi5n 
B#KH tác %$ng %4n tài nguyên n("c x'y ra tr("c h4t là làm thay %8i l()ng m(a 

và phân b0 m(a 6 các vùng. Nhi,t %$ t;ng sK làm b0c hAi nhi<u hAn và do %ó m(a sK 
nhi<u hAn. #/c %i*m c1a m(a %0i v"i tEng khu v+c c=ng sK thay %8i. L()ng m(a có 
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th* t;ng lên ho/c gi'm %i. Mùa m(a c=ng sK có nh&ng thay %8i v< th@i gian bIt %5u và 
k4t thúc.  

Nh&ng thay %8i v< m(a sK dNn t"i nh&ng thay %8i v< dòng ch'y c1a các sông, t5n 
su7t và c(@ng %$ các tr2n l=, t5n su7t và %/c %i*m c1a h:n hán, l()ng n("c trong %7t, 
vi,c c7p n("c cho s'n xu7t và sinh ho:t.  

V"i tác %$ng c1a B#KH, dòng ch'y sông H?ng và sông Mê Kông có nh&ng bi*n 
%8i %áng l(u C sau %ây (NguyJn V;n ThIng và CS, 2010): 

So v"i hi,n nay, vào n;m 2070, dòng ch'y n;m bi4n %8i trong kho'ng tE +5,8 
%4n -19,0% %0i v"i sông H?ng và tE +4,2 %4n -14,5% %0i v"i sông Mê Kông; dòng 
ch'y ki,t bi4n %8i trong kho'ng tE -10,3 %4n -14,5% %0i v"i sông H?ng và tE -2,0 %4n 
-24,0% %0i v"i sông Mê Kông; dòng ch'y l= bi4n %8i trong kho'ng tE +12,0 %4n -
5,0% %0i v"i sông H?ng và tE +15,0 %4n 7.0% %0i v"i sông Mê Kông. 

Nh( v2y, trên c' 2 sông l"n, các bi4n %8i âm nhi<u hAn %0i v"i dòng ch'y n;m 
và dòng ch'y ki,t và bi4n %8i d(Ang nhi<u hAn %0i v"i dòng ch'y l=. #áng chú C là, 
các sông l"n này %<u bIt ngu?n tE ngoài lãnh th8. Vi,c khai thác n("c ngày càng 
nhi<u 6 l(u v+c th()ng ngu?n, nh7t là sông Mê Kông, trong khi ngu?n cung c7p n("c 
có xu th4 gi'm do b;ng tuy4t %ang tan làm gia t;ng s!c ép v< n("c và nguy cA thi4u 
n("c trong mùa khô 6 %?ng b-ng sông CRu Long. 

B#KH sK làm t;ng các thiên tai liên quan %4n n("c, trong %ó quan tr9ng nh7t có 
lK là l= l3t và h:n hán. Nh&ng n;m g5n %ây các thiên tai liên quan %4n n("c d(@ng nh( 
x'y ra nhi<u hAn.  

Gió mùa, %/c bi,t là gió mùa Tây Nam có 'nh h(6ng r7t l"n %4n l()ng m(a và 
do %ó 'nh h(6ng %4n tài nguyên n("c. MFi khi gió mùa Tây Nam %4n mu$n ho/c k4t 
thúc s"m %<u gây ra h:n hán cho nông nghi,p và dNn %4n  nh&ng h2u qu' r7t t?i t, cho 
hàng tri,u ng(@i v0n chB s0ng b-ng ngh< nông. Nh(ng ng()c l:i, mùa m(a kéo dài 
c=ng có th* gây ra ng2p l3t nhi<u hAn.  

M$t h2u qu' nghiêm tr9ng khác c1a B#KH %0i v"i tài nguyên n("c là h:n hán. 
Nh&ng %)t h:n hán tr5m tr9ng kéo dài có th* 'nh h(6ng %4n xã h$i v"i quy mô r$ng 
hAn nhi<u so v"i l= l3t. 

  
Hình 9.3 Bi,n "0i khí h>u làm gia t/ng h1n hán và l? l@t 

Tác *6ng *'n kinh t', xã h6i vùng ven bi5n 
a) Tác ".ng c7a B&KH ",n nông nghi*p và an ninh l+!ng th)c 
Nh&ng tác %$ng c1a B#KH %4n các %i<u ki,n t+ nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

nói trên %<u có 'nh h(6ng m:nh mK %4n nông nghi,p, trong %ó và tr("c h4t là gi'm 
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di,n tích %7t nông nghi,p do ng2p l3t sâu và nhiJm m/n. S+ bi4n %8i trong ch4 %$ 
nhi,t, m(a và Pm có 'nh h(6ng quan tr9ng %4n th@i v3. 

Ngoài tác %$ng l"n nh7t c1a n("c bi*n dâng %4n nông nghi,p vùng ven bi*n là s+ 
m7t %7t tr?ng do %7t bH ng2p n("c nh( %ã nói 6 trên, m$t tác %$ng khác có 'nh h(6ng 
l"n %4n nông nghi,p và các ho:t %$ng khác là các v7n %< nh( b?i lIng, xói mòn và 
xâm nh2p m/n. 

V"i n("c bi*n dâng cao, n("c m/n sK xâm nh2p sâu hAn vào n$i %Ha, nh7t là khi 
kèm theo h:n hán. N("c m/n vào sâu sK 'nh h(6ng %4n mùa màng và n;ng su7t cây 
tr?ng. Thêm nhi<u di,n tích không còn tr?ng tr9t %()c do %7t bH  nhiJm m/n.  

Ngoài nh&ng 'nh h(6ng c1a B#KH %4n nông nghi,p %ã %()c trình bày 6 trên, có 
'nh h(6ng quan tr9ng %4n th@i v3, t0c %$ sinh tr(6ng, phát tri*n c1a cây tr?ng là ch4 
%$ nhi,t, m(a, Pm. Nh&ng thiên tai khí t()ng nh( bão, l0c t0, m(a l"n gây ng2p úng, 
h:n hán... tuy chB t?n t:i trong m$t th@i gian ngIn, song l:i có th* gây th'm h9a %0i v"i 
không chB sinh tr(6ng, n;ng su7t cây tr?ng mà c' s'n phPm sau thu ho:ch. B#KH tuy 
không gây ra nh&ng thay %8i t!c thì, song s+ nóng lên toàn c5u dNn %4n nh&ng bi4n 
%8i c1a khí h2u, th@i ti4t, làm thay %8i c7u trúc mùa nh( rút ngIn, th2m chí m7t mùa 
l:nh, kéo dài hay rút ngIn mùa m(a, t;ng thêm tính bi4n %$ng, m!c %$ phân hóa. Ph5n 
l"n các thiên tai khí t()ng có xu th4 gia t;ng c(@ng %$ ho/c xác su7t xu7t hi,n. B#KH 
có th* tác %$ng không gi0ng nhau %4n các %0i t()ng, nh&ng giai %o:n khác nhau trong 
nông nghi,p nh( th@i v3, quy ho:ch vùng, kS thu2t t("i tiêu, sâu b,nh, n;ng su7t - s'n 
l()ng. 

Bi4n %8i khí h2u có kh' n;ng gây ra các thiên tai liên quan %4n nhi,t %$ và m(a 
nh( th@i ti4t khô nóng, ng2p úng hay h:n hán, sâu b,nh xu7t hi,n v"i t5n su7t cao hAn 
hi,n nay. 

M$t ph5n %áng k* di,n tích tr?ng tr9t 6 vùng %?ng b-ng duyên h'i, châu th8 sông 
H?ng, sông Mê Kông bH ng2p m/n do n("c bi*n dâng. T7t c' nh&ng %i<u trên %ây %<u 
'nh h(6ng %4n s'n xu7t nông nghi,p, %e d9a an ninh l(Ang th+c qu0c gia 

b) Tác ".ng ",n n/ng l+=ng, xây d)ng và giao thông v>n t'i 
N("c bi*n dâng 'nh h(6ng t"i ho:t %$ng c1a các dàn khoan %()c xây d+ng trên 

bi*n, h, th0ng dNn khí và các nhà máy %i,n ch:y khí %()c xây d+ng ven bi*n, làm t;ng 
chi phí b'o d(Ung, duy tu, v2n hành máy móc, ph(Ang ti,n,... 

Các h'i c'ng bao g?m c5u tàu, b4n bãi, nhà kho (%()c thi4t k4 theo m+c n("c 
hi,n t:i) ph'i c'i t:o l:i ho/c di d@i %4n nAi khác. Tuy4n %(@ng sIt BIc - Nam và các 
tuy4n giao thông n-m sát bi*n và trên bi*n c=ng bH 'nh h(6ng. 

Các tr:m phân ph0i %i,n trên các vùng ven bi*n ph'i gia t;ng n;ng l()ng tiêu 
hao cho bAm tiêu n("c các vùng th7p ven bi*n. M/t khác, dòng ch'y các sông l"n có 
công trình th1y %i,n c=ng chHu 'nh h(6ng %áng k*. 

Nhi,t %$ t;ng làm t;ng chi phí thông gió, làm mát h5m lò khai thác và làm gi'm 
hi,u su7t, s'n l()ng c1a các nhà máy %i,n. 

Tiêu th3 %i,n cho sinh ho:t gia t;ng và chi phí làm mát trong các ngành công 
nghi,p, giao thông, th(Ang m:i c=ng gia t;ng %áng k*. 

Nhi,t %$ t;ng kèm theo l()ng b0c hAi t;ng k4t h)p v"i s+ th7t th(@ng trong ch4 
%$ m(a dNn %4n thay %8i l()ng n("c d+ tr& và l(u l()ng vào c1a các h? th1y %i,n. 
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V"i s+ t;ng lên c1a nhi,t %$ trung bình b< m/t trái %7t, ranh gi"i các %"i khí h2u 
t+ nhiên theo chi<u ngang và chi<u th>ng %!ng sK bH thay %8i. Trung bình, khi nhi,t %$ 
t;ng lên 1!C, ranh gi"i khí h2u t+ nhiên sK xê dHch v< phía vG %$ cao 100 - 200km và xê 
dHch lên cao hAn 100 - 200m. Do %ó, các %"i khí h2u xây d+ng c=ng sK bH xê dHch theo, 
kéo theo nhi<u thay %8i v< %i<u ki,n khí h2u xây d+ng 6 các vùng 

 N("c bi*n dâng c$ng v"i sóng, gió và tri<u c(@ng làm t;ng ng2p l3t trong các 
thành ph0, %ô thH, 'nh h(6ng %4n các công trình xây d+ng. h: t5ng kS thu2t, %òi hDi 
t;ng chi phí %* c'i t:o, b'o d(Ung, …   

B#KH làm t;ng t5n su7t và c(@ng %$ c1a các hi,n t()ng khí h2u, th@i ti4t c+c 
%oan nh( nIng, nóng, gió m:nh trong bão và t0, l0c, m(a l"n, ng2p l3t, s:t l6 %7t, 
giông, sét v.v... #i<u %ó có th* dNn %4n nh&ng thay %8i trong tiêu chuPn thi4t k4, xây 
d+ng và ki4n trúc trong t(Ang lai %0i v"i m9i công trình xây d+ng thu$c các lGnh v+c 
kinh t4, xã h$i, v;n hóa, an ninh, qu0c phòng..., nh-m thích !ng v"i %i<u ki,n m"i. 

Các ho:t %$ng thu$c lGnh v+c xây d+ng còn chHu tác %$ng gián ti4p c1a B#KH 
%0i v"i các lGnh v+c khác, tr("c h4t là n;ng l()ng. 

c) Tác ".ng c7a B&KH ",n s$c kh-e, ngh: ng!i và du l3ch 
Tác %$ng c1a bi4n %8i khí h2u %4n s!c khDe con ng(@i diJn ra khá ph!c t:p. Nó 

th* hi,n tác %$ng t8ng h)p, %?ng th@i c1a nhi<u y4u t0 khác nhau. Có nh&ng tác %$ng 
tr+c ti4p thông qua các quá trình trao %8i tr+c ti4p gi&a môi tr(@ng xung quanh v"i cA 
th*. Có nh&ng tác %$ng gián ti4p, thông qua các nhân t0 khác nh( th+c phPm, nhà 6, 
các côn trùng, v2t ch1 mang b,nh. Nh&ng tác %$ng ch1 y4u là: 

• Các áp l+c v< nhi,t (%)t nIng nóng/ sóng l:nh);  
• Các hi,n t()ng c+c trH và thiên tai (bão, l= l3t, h:n);  
• Ô nhiJm không khí;  
• Các b,nh nhiJm khuPn (s0t rét, s0t xu7t huy4t,....);  
• Các v7n %< liên quan %4n n("c ven bi*n;  
• Nh&ng v7n %< liên quan %4n l(Ang th+c và dinh d(Ung; nh&ng %8 vU v< k4 

ho:ch dân s0 và kinh t4.  
Có nhi<u d:ng khác nhau bi*u hi,n nh&ng tác %$ng tr+c ti4p c1a bi4n %8i khí h2u 

t"i cA th* ng(@i. Khí h2u nóng Pm, c(@ng %$ b!c x: m/t tr@i l"n, bi4n %$ng th@i ti4t 
m:nh mK... là nguyên nhân gây b,nh tr+c ti4p cho cA th* ng(@i. Nhi,t %$ t;ng lên làm 
t;ng tác %$ng tiêu c+c %0i v"i s!c khDe con ng(@i, dNn %4n gia t;ng m$t s0 nguy cA 
%0i v"i tu8i già, ng(@i mIc b,nh tim m:ch, b,nh th5n kinh. Tình tr:ng nóng lên làm 
thay %8i c7u trúc mùa nhi,t hàng n;m. O mi<n BIc, mùa %ông sK 7m lên, dNn t"i thay 
%8i %/c tính trong nhHp sinh h9c c1a con ng(@i. 

B#KH làm t;ng kh' n;ng x'y ra m$t s0 b,nh nhi,t %"i: s0t rét, s0t xu7t huy4t, 
làm t;ng t0c %$ sinh tr(6ng và phát tri*n nhi<u lo:i vi khuPn và côn trùng, v2t ch1 
mang b,nh, làm t;ng s0 l()ng ng(@i bH b,nh nhiJm khuPn dJ lây lan,... 

Thiên tai nh( bão, t0, n("c dâng, ng2p l3t, m(a l"n và s:t l6 %7t v.v... gia t;ng v< 
c(@ng %$ và t5n s0 làm t;ng s0 ng(@i bH thi,t m:ng và 'nh h(6ng %4n s!c khDe. 

Tác %$ng gián ti4p c1a B#KH t"i s!c khDe có th* thông qua nhi<u %0i t()ng 
khác nhau. Môi tr(@ng s0ng mà g5n g=i nh7t là môi tr(@ng 6, môi tr(@ng lao %$ng s'n 
xu7t... sK chHu tác %$ng không nhD c1a B#KH toàn c5u. S!c khDe c$ng %?ng c=ng có 
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quan h, m2t thi4t v"i ngu?n cung c7p l(Ang th+c, th+c phPmB#KH %<u có tác %$ng 
%4n các %0i t()ng vEa nêu 6 nh&ng m!c %$ khác nhau, do %ó có tác %$ng nh7t %Hnh 
%4n s!c khDe con ng(@i. M$t trong nh&ng %0i t()ng %ó là các ngu?n truy<n nhiJm, 
các nhân t0 truy<n và nhiJm b,nh.  

 

  
Hình 9.4 D3ch cúm gia c9m và d3ch t' xAy ra ; nhi4u "3a ph+!ng 

Du lHch, nghB mát ngày nay %ã tr6 thành m$t ngành công nghi,p dHch v3 quan 
tr9ng. B#KH  tác %$ng %4n lGnh v+c này qua nh&ng %0i t()ng sau: 

N("c bi*n dâng sK có 'nh h(6ng %4n các bãi tIm ven bi*n. M$t s0 bãi tIm bH %Py 
sâu vào n$i %Ha sK tác %$ng %4n kh' n;ng khai thác bãi tIm c=ng nh( các các công 
trình liên quan. Kinh phí cho vi,c c'i t:o, m$t s0 tr(@ng h)p ph'i dHch chuy*n v< phía 
sau sK t;ng.  

S+ rút ngIn mùa l:nh sK dNn %4n kh' n;ng kéo dài mùa du lHch, nghB mát trên núi 
c=ng nh( nghB d(Ung và tIm bi*n vào mùa hè 

Tác %$ng tiêu c+c c1a B#KH %4n ho:t %$ng giao thông v2n t'i, %4n công trình 
xây d+ng, trong %ó có khách s:n, các cA s6 h: t5ng 6 các khu  nghB mát hay các tuy4n 
du lHch c=ng sK có nh&ng tác %$ng không thu2n cho ho:t %$ng du lHch. S+ gia t;ng các 
tác %$ng tiêu c+c c1a B#KH %4n s!c khDe c$ng %?ng nh( t;ng các dHch b,nh, t;ng ô 
nhiJm không khí và n("c, t;ng các thiên tai có liên quan %4n %@i s0ng và sinh ho:t 
c=ng sK dNn %4n gi'm các ho:t %$ng du lHch. 

  
Hình 9.5 Ng>p l@t sB làm 'nh h+;ng ",n ". b4n c7a các công trình xây d)ng và giao 

thông 
d) Tác ".ng c7a B&KH ",n c! s; h1 t9ng kC thu>t ven bi5n 
N("c bi*n dâng cùng v"i sóng, gió, tri<u c(@ng và n("c dâng do bão gia t;ng 

làm t;ng ng2p l3t và xói l6 b@ bi*n, uy hi4p tr+c ti4p các công trình xây d+ng trên bi*n 
và ven b@ nh( các dàn khoan, các h, th0ng v2n chuy*n d5u khí, các nhà máy %i,n ch:y 
khí và h, th0ng chuy*n t'i, phân ph0i %i,n, các c'ng bi*n, b4n bãi, kho tàng, các công 
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trình xây d+ng công nghi,p, h, th0ng giao thông ven bi*n, h, th0ng %ê bi*n, các thành 
ph0, %ô thH, khu công nghi,p, khu nghB mát, du lHch và khu dân c( ven bi*n, làm gia 
t;ng chi phí cho vi,c b'o v,, gia c0, duy tu, b'o d(Ung ho/c di d@i. M$t s0 công trình 
có th* bH phá h1y do không có kh' n;ng b'o v,. 

M!c %$ tác %$ng ph3 thu$c vào %i<u ki,n c3 th* c1a %Ha ph(Ang và tình tr:ng c1a 
các công trình h: t5ng kS thu2t. 
9.7.3.4 Tác ".ng và kh' n/ng t0n h1i "2i v%i Tây Nguyên 

B#KH kéo theo nhi<u bi4n %8i v< th@i ti4t hàng n;m và ch4 %$ khí h2u, nh7t là 
v< các y4u t0 quan tr9ng: 

• Front l:nh vNn r7t khó xâm nh2p sâu vào các vùng th7p c1a Tây Nguyên theo 
các thung l=ng sông c1a Nam Trung B$. C=ng nh( các th2p kL vEa qua, 'nh 
h(6ng tr+c ti4p c1a các kh0i không khí c+c %"i 6 khu v+c Tây Nguyên còn ít 
hAn 6 các tBnh phía BIc c1a Nam Trung B$. Tuy nhiên không lo:i trE kh' 
n;ng các %)t không khí l:nh m:nh dH th(@ng xâm nh2p sâu v< phía Nam 'nh 
h(6ng %4n Tây Nguyên, gây ra nh&ng %)t l:nh khác th(@ng. 

• XTN# vNn có 'nh h(6ng %4n Tây Nguyên nh7t là 6 vùng giáp gi"i v"i Nam 
Trung B$. Không lo:i trE kh' n;ng nh&ng cAn bão m:nh %8 b$ vào Nam 
Trung B$ và ti4p t3c ti4n sâu v< Tây Nguyên, gây ra m(a l"n ho/c c+c l"n. 

• Nhi,t %$ trong các th2p kL sIp t"i ph8 bi4n cao hAn các th2p kL vEa qua. 
Nhi,t %$ cao nh7t có th* %:t t"i nh&ng kL l3c cao hAn, nh7t là 6 các vùng núi 
th7p và trung l(u, h: l(u các sông l"n. Các %)t nIng nóng có th* xu7t hi,n 
v"i t5n su7t cao hAn trên các s(@n núi th7p và lòng ch'o ho/c thung l=ng 
sông. V"i xu th4 t;ng c1a nhi,t %$, các vành %ai nhi,t %$ ho/c t8ng nhi,t %$ 
lùi v< phía các vùng núi cao hAn. Mùa nóng 6 các vùng núi vEa và th7p dài 
thêm và mùa l:nh trên các vùng núi vEa và cao thu h.p l:i. 

• L()ng m(a trong các th2p kL sIp t"i có th* t;ng lên 6 vùng này và gi'm %i 6 
các vùng khác. Tuy nhiên trong t(Ang lai, l()ng m(a mùa m(a sK nhi<u lên 
và l()ng m(a mùa khô dao %$ng m:nh hAn. Các trung tâm m(a l"n B'o L$c,  
#;c Nông, Ph("c Long c=ng nh( các trung tâm m(a nhD Ayunpa, #Ik Lây 
vNn ti4p t3c là nh&ng nAi m(a nhi<u nh7t ho/c ít nh7t hàng n;m 6 Tây 
Nguyên. 

• Tính b7t 8n %Hnh trong ch4 %$ m(a sK t;ng lên. Các kL l3c v< l()ng m(a ngày, 
l()ng m(a tháng, l()ng m(a n;m ti4p t3c t;ng lên trong khi các %)t h:n hán 
v< nRa cu0i mùa %ông càng gay gIt hAn. Mùa m(a c=ng nh( mùa khô tr6 nên 
th7t th(@ng v< th@i kQ bIt %5u, th@i kQ k4t thúc và c' th@i kQ cao %i*m. 

• L()ng b0c hAi trong các th2p kL sIp t"i c=ng t;ng lên góp ph5n gia t;ng tình 
tr:ng khô h:n trong các tháng %5u n;m. 

Bi4n %8i v< th@i ti4t hàng n;m có kh' n;ng 'nh h(6ng %4n nhi<u lGnh v+c kinh t4 
- xã h$i trên khu v+c: 

• Dòng ch'y n;m trên các sông gi'm %i so v"i các th2p kL tr("c, ch1 y4u do 
gi'm dòng ch'y ki,t. L= l3t, nh7t là l= quét vNn là m0i %e d9a th(@ng xuyên 
trong mùa m(a trên các vùng trung l(u, h: l(u các sông. Ng()c l:i, v"i tình 
tr:ng khô h:n ngày càng gIt gao, ngu?n n("c dùng cho sinh ho:t và s'n xu7t 
trong mùa khô trên h5u h4t các vùng c=ng ngày càng khan hi4m. 
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• S'n xu7t nông nghi,p ph'i có nhi<u thay %8i %* thích !ng v"i môi tr(@ng 
nhi,t %$ cao hAn và m(a th7t th(@ng hAn. S'n xu7t các cây công nghi,p có 
giá trH kinh t4 cao nh( cà phê, cao su, ... %òi hDi ph'i gia t;ng chi phí và do %ó, 
giá thành s'n phPm c=ng cao hAn. 

• REng nRa nhi,t %"i c1a Tây Nguyên nh( thông, pA mu,... và các cây (a l:nh 
khác có th* m7t %i m$t ph5n di,n tích %áng k* do s+ chuy*n dHch các vành %ai 
t8ng nhi,t %$ v< phía núi cao. Ng()c l:i, các cây nhi,t %"i %i*n hình, nh7t là 
các cây công nghi,p, có kh' n;ng phát tri*n 6 m$t s0 vùng hi,n có %i<u ki,n 
nhi,t ít nhi<u th7p hAn tiêu chuPn nhi,t %"i. 

• Nhi,t %$ cao hAn t:o %i<u ki,n phát sinh và phát tri*n nhi<u lo:i vi khuPn, 
dHch b,nh cho cây tr?ng, v2t nuôi và c' c( dân sinh s0ng 6 Tây Nguyên. 

9.7.3.5 Tác ".ng và kh' n/ng t0n h1i "2i v%i Nam B. 
B#KH kéo theo nh&ng thay %8i v< th@i ti4t hàng n;m 6 Nam B$ th* hi,n qua các 

y4u t0 cA b'n sau %ây: 
• XTN# ho:t %$ng trên Bi*n #ông và c' XTN# 'nh h(6ng ho/c %8 b$ vào 

Nam B$ trong các th2p kL sIp t"i không thay %8i nhi<u so v"i các th2p kL 
vEa qua. Có %i<u là, mùa XTN# có th* tr6 nên b7t 8n %Hnh hAn. Không lo:i 
trE kh' n;ng m$t s0 XTN# %8 b$ vào Nam B$ s"m hAn, vào các tháng IX, X, 
XI, v0n là mùa bão c1a các vG %$ Nam Trung B$ hay BIc Trung B$ hay mu$n 
hAn. 

• Nhi,t %$ trong các n;m sIp t"i ti4p t3c có xu th4 cao hAn n<n chung c1a các 
th2p kL vEa qua. Nhi<u kh' n;ng m$t s0 %Ha ph(Ang ghi nh2n %()c các kL l3c 
m"i v< nhi,t %$ cao. NIng nóng vào các tháng %5u n;m có th* tr6 nên gay gIt 
hAn, làm gia t;ng thêm c(@ng %$ h:n hán. 

• L()ng m(a trong các n;m sIp t"i t;ng lên 6 nAi này và ít %i 6 nAi khác, song 
ph8 bi4n x7p xB tình hình chung c1a các th2p kL vEa qua. Trong t(Ang lai xa 
hAn, l()ng m(a mùa m(a nhi<u lên và l()ng m(a mùa khô dao %$ng nhi<u 
hAn. B!c tranh phân b0 l()ng m(a trên các vùng (thu$c Nam B$) không 
nh&ng thay %8i %áng k* mà mùa m(a có th* b7t 8n %Hnh hAn. Mùa m(a, b7t 
lu2n v< ngày bIt %5u hay ngày k4t thúc có th* r7t khác nhau gi&a các n;m. 

• Thay %8i nhi<u nh7t trong ch4 %$ m(a có th* là c(@ng %$ m(a. Các kL l3c v< 
l()ng m(a ngày hay l()ng m(a các %)t m(a l"n có th* ti4n t"i x7p xB ho/c 
b-ng Nam Trung B$. 

• L()ng b0c hAi chIc chIn t;ng lên cùng v"i nhi,t %$ và do %ó, chB s0 khô h:n 
c' n;m càng cao hAn, nh7t là vào các tháng cu0i mùa khô (IV, V). 

• M+c n("c bi*n ti4p t3c dâng lên v"i t0c %$ kho'ng 0,5 - 0,6cm/mFi n;m, tr6 
thành y4u t0 có bi4n %8i %áng lo ng:i nh7t. 

• Thay %8i v< th@i ti4t hàng n;m gây ra nhi<u tác %$ng %0i v"i các lGnh v+c 
kinh t4, xã h$i: 

• Dòng ch'y sông Mê Kông có xu th4 gi'm %i, ch1 y4u do dòng ch'y ki,t gi'm 
%i. TE nay %4n n;m 2070, dòng ch'y l= thiên v< bi4n %8i d(Ang và dòng ch'y 
ki,t thiên v< bi4n %8i âm. 

• L()ng m(a tuy không thay %8i nhi<u, nh(ng do ch4 %$ m(a th7t th(@ng hAn 
nên ngu?n n("c mùa khô tr6 nên khan hi4m hAn, nh7t là vào nh&ng n;m mùa 
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m(a (tr("c %ó) ch7m d!t s"m và mùa m(a %4n mu$n. H:n hán không nh&ng 
t;ng c(@ng trong mùa khô mà còn có kh' n;ng phát sinh trong m$t s0 th@i 
%i*m nh7t %Hnh c1a mùa m(a. 

• Nhi,t %$ cao và b0c hAi m:nh góp ph5n thúc %Py quá trình b0c thoát hAi n("c 
trên các ru$ng lúa Nam B$, làm t;ng nhu c5u v< n("c c=ng nh( chi phí s'n 
xu7t cho tEng v3 và do %ó giá thành c1a m$t %An vH s'n phPm cao lên. C=ng 
do nhi,t %$ cao và b0c hAi m:nh, nguy cA cháy rEng trong các tháng mùa khô 
tr6 nên th(@ng xuyên hAn. 

• Trong t(Ang lai, khi n("c bi*n dâng %4n m!c %áng k*, sK gây ra ng2p m/n 6 
vùng %?ng b-ng châu th8 sông Mê Kông. Theo ("c tính, di,n tích ng2p m/n 
vào nRa cu0i th4 kL XXI t;ng lên %áng k* so v"i nRa %5u th4 kL. 

• N("c bi*n dâng làm h.p di,n tích rEng ng2p m/n và tác %$ng x7u %4n rEng 
tràm và rEng tr?ng trên %7t phèn. Ngoài ra, n("c m/n l7n sâu vào n$i %Ha vEa 
làm gi'm %Ha bàn sinh s0ng c1a m$t s0 loài th1y s'n n("c ng9t vEa làm gi'm 
%áng k* ngu?n n("c sinh ho:t c1a c( dân c=ng nh( ngu?n n("c t("i cho cây 
tr?ng các lo:i. N("c bi*n xâm nh2p c=ng thúc %Py nhanh quá trình thoái hóa 
%7t trên các vùng ven bi*n. 

• Do nIng nóng hAn, ngu?n n("c khan hi4m hAn nên môi tr(@ng sinh s0ng tr6 
nên m7t v, sinh hAn, t:o %i<u ki,n cho dHch b,nh phát tri*n. 

9.8 L2a ch9n và khuy-n ngh& các gi5i pháp thích %ng v3i bi-n ".ng khí h$u 
và các hi/n t01ng khí h$u c2c "oan 
9.8.1 T1ng h)p các gi&i pháp thích "ng trong các l%nh v-c 
9.8.1.1 Các gi'i pháp thích $ng trong l(nh v)c nông nghi*p 

• B0 trí l:i cA c7u cây tr?ng phù h)p, %a d:ng hóa cây tr?ng thích !ng v"i 
B#KH. 

• Phát tri*n các gi0ng cây tr?ng có kh' n;ng ch0ng chHu v"i các %i<u ki,n ngo:i 
c'nh khIc nghi,t. 

• T;ng c(@ng các ngân hàng gi0ng, phát tri*n các gi0ng cây tr?ng m"i, các 
gi0ng chHu nhi,t, chHu h:n, các gi0ng có biên %$ sinh thái r$ng. 

• Quy ho:ch và t;ng c(@ng qu'n lC, sR d3ng %7t nông nghi,p phù h)p v"i ti<m 
n;ng B#KH gIn v"i khai thác tri,t %* các vùng %7t tr0ng có ti<m n;ng s'n 
xu7t nông nghi,p. 

• Chuy*n %8i cA c7u kinh t4 6 nh&ng vùng không có kh' n;ng s'n xu7t ho/c 
s'n xu7t nông nghi,p không hi,u qu'. 

• T;ng c(@ng qu'n lC ngu?n n("c và %Py m:nh qu'n lC h:n hán trong nông 
nghi,p. 

• Phát tri*n và nâng cao hi,u qu' các công trình th1y l)i và hi,u su7t t("i. 
• #i<u chBnh th@i v3 s'n xu7t và thay %8i kS thu2t canh tác. 
• Ki*m soát xói mòn b-ng khuy4n khích các ho:t %$ng b'o toàn nông nghi,p, 

nh7t là 6 vùng núi, nAi s'n xu7t nông nghi,p phát tri*n trên các s(@n d0c. 
• Nâng c7p h, th0ng b'o qu'n và phân ph0i l()ng th+c. 
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9.8.1.2 Các gi'i pháp thích $ng trong l(nh v)c lâm nghi*p 
• Phát tri*n và m6 r$ng rEng b-ng chính sách thu4 và cung c7p tín d3ng (u %ãi. 
• #Py m:nh qu'n lC, b'o v, rEng, ch0ng suy gi'm rEng t+ nhiên. 
• Khuy4n khích các ho:t %$ng nông- lâm k4t h)p, phát tri*n rEng b<n v&ng. 
• Th+c hi,n quy ho:ch rEng trên %7t t+ nhiên 
• Khuy4n khích sR d3ng s'n phPm rEng lâu n;m. 
• Ki*m soát 'nh h(6ng ô nhiJm không khí %0i v"i rEng. 
• Khuy4n khích các gi'i pháp sR d3ng rEng hFn h)p, là nh&ng lo:i rEng có tính 

thích !ng linh ho:t hAn v"i B#KH, phòng ch0ng 'nh h(6ng c1a nh&ng %i<u 
ch(a chIc chIn c1a B#KH, chú C phát tri*n các gi0ng cây chHu nhi,t, chHu 
h:n. 

• Qu'n lC t8ng h)p các h, sinh thái (theo l(u v+c và h, sinh thái). 
• Gi'm b"t các m'nh rEng chia cIt và t;ng c(@ng các hành lang di th+c và các 
%ai b'o v, nh-m thích !ng v"i B#KH.  

• T;ng c(@ng các ngân hàng gi0ng cây tr?ng, chú C các gi0ng á nhi,t %"i, quC 
hi4m, có giá trH kinh t4 cao 

9.8.1.3 Các gi'i pháp thích $ng trong l(nh v)c ng+ nghi*p 
• Th+c hi,n qu'n lC t8ng h)p tài nguyên th1y s'n gIn v"i qu'n lC t8ng h)p 

ngu?n n("c. 
• Phát tri*n các gi0ng cá có kh' n;ng ch0ng chHu v"i môi tr(@ng khIc nghi,t. 
• Phát tri*n n;ng l+c b'o t?n và nhân gi0ng th1y s'n, %?ng th@i h:n ch4 vi,c 

khai thác tri,t %* quá m!c cho phép. 
• Gi'm các rào c'n t+ nhiên ho/c nhân t:o %0i v"i s+ di trú c1a cá. 
• H:n ch4 nh&ng thay %8i cA b'n nAi c( trú c1a các loài th1y s'n trong quá 

trình khai thác, sR d3ng %7t và n("c, nh7t là 6 vùng ven bi*n. 
• Phát tri*n các ch(Ang trình m6 r$ng nuôi tr?ng và %ánh bIt th(Ang m:i trên 

cA s6 cung c7p thông tin kS thu2t. 
9.8.1.4 Các gi'i pháp thích $ng trong l(nh v)c y t, và du l3ch 

• Hoàn thi,n h, th0ng ch;m sóc s!c khDe. 
• Giám sát và ki*m soát công tác d+ báo và phòng ngEa dHch b,nh. 
• Can thi,p kS thu2t y t4 6 nh&ng khu v+c dHch b,nh và có s+ c0 v< s!c khDe 

c$ng %?ng. 
• Phát tri*n h: t5ng kS thu2t y t4 6 nh&ng khu v+c có nguy cA xâm h:i s!c khDe 

do B#KH và các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan. 
• #i<u chBnh các quy ho:ch phát tri*n và ho:t %$ng du lHch, nh7t là 6 d'i ven 

bi*n và vùng núi cho phù h)p v"i xu th4 tác %$ng c1a B#KH và các hi,n 
t()ng khí h2u c+c %oan. 

• T;ng c(@ng cA s6 h: t5ng kS thu2t ngành du lHch, nh7t là 6 nh&ng vùng có 
nguy cA, r1i ro cao. 

• Duy trì, b'o t?n và phát tri*n ho:t %$ng du lHch sinh thái, nh7t là 6 vùng %7t 
ng2p n("c, trên núi cao. 
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9.8.1.5 Các gi'i pháp liên ngành ho6c trung gian 
Thích !ng v"i B#KH nói chung, và nh7t là thích !ng v"i bi4n %$ng khí h2u và 

các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan, ngoài các gi'i pháp ngành, th(@ng có tác %$ng tr+c 
ti4p %4n vi,c ng;n ngEa, h:n ch4 và gi'm nh. nh&ng tác %$ng c1a B#KH %0i v"i 
ngành và lGnh v+c, các gi'i pháp liên ngành ho/c trung gian có vai trò r7t quan tr9ng 
và r7t hi,u qu',có tác d3ng hF tr)  cho vi,c th3c hiên các gi'i pháp ngành, ít t0n kém 
hAn Nh&ng gi'i pháp th(@ng %()c sR d3ng là: 

• Tuyên truy<n giáo d3c, nâng cao nh2n th!c cho toàn xã h$i v< B#KH và 
phòng ch0ng thiên tai. 

• Hu7n luy,n, %ào t:o t;ng c(@ng ngu?n nhân l+c. 
• Ban hành các th* ch4, chính sách thu hút, khuy4n khích các ho:t %$ng có l)i , 

h:n ch4 các ho:t %$ng b7t l)i trong vi,c !ng phó v"i B#KH 
• Nghiên c!u khoa h9c, tri*n khai và chuy*n giao công ngh, m"i, thích h)p. 
• Chia sM thông tin, kinh nghi,m (qu'n lC, kS thu2t v.v...) trong !ng phó v"i 

B#KH 
• #8i m"i qu'n lC, %i<u chBnh quy ho:ch (khai thác, sR d3ng tài nguyên %7t, 

n("c, phòng ch0ng thiên tai...) 
• T;ng c(@ng h, th0ng quan trIc, giám sát, c'nh báo thiên tai, các hi,n t()ng 

th@i ti4t c+c %oan. 
• Nâng cao n;ng l+c d+ báo khí t()ng, th1y v;n, nh7t là d+ báo các hi,n t()ng 

khí h2u c+c %oan (d+ báo mùa và d+ báo c+c ngIn). 
• T;ng c(@ng h, th0ng thông tin viJn thông trong n("c và qu0c t4, các bi,n 

pháp truy<n tin d+ báo, c'nh báo thiên tai và chB %:o phòng ch0ng.  
• #Py m:nh h)p tác qu0c t4 trong lGnh v+c B#KH và !ng phó v"i B#KH 

9.8.2 L-a ch:n và khuy'n ngh$ các gi&i pháp chi'n l()c thích "ng 
9.8.2.1 Các tiêu chí "5 l)a chDn gi'i pháp 

Trong khuôn kh8 %< tài, tE %/c %i*m và tính ch7t c1a bi4n %$ng khí h2u và các 
hi,n t()ng khí h2u c+c %oan %ã trình bày 6 ph5n tr("c, chúng tôi xây d+ng các tiêu chí 
l+a ch9n các gi'i pháp chi4n l()c thích !ng cho các lGnh v+c bao g?m các tiêu chí sau 
%ây: 

• Tính %a m3c tiêu c1a gi'i pháp 
• Tính phù h)p v"i nh&ng %Hnh h("ng (u tiên và hF tr) cho vi,c th+c hi,n các 

m3c tiêu phát tri*n qu0c gia, lGnh v+c, %Ha ph(Ang. 
• Tính hi,u qu' nhi<u m/t (kinh t4, xã h$i, môi tr(@ng) 
• Tính b<n v&ng. 
• Tính kh' thi, kh' n;ng l?ng ghép v"i các chi4n l()c, chính sách và k4 ho:ch 

phát tri*n. 
9.8.2.2 L)a chDn các gi'i pháp chi,n l+=c thích $ng 

Các gi&i pháp chi'n l()c chung 
• T;ng c(@ng h, th0ng theo dõi, giám sát, c'nh báo s"m các hi,n t()ng khí h2u 

c+c %oan, bao g?m c' h, th0ng thông tin trên cA s6 trang thi4t bH hi,n %:i và 
trình %$ kS thu2t, nghi,p v3 c1a cán b$ chuyên môn %()c nâng lên. 
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• Nâng cao n;ng l+c d+ báo thiên tai, áp d3ng và phát tri*n các ph(Ang pháp d+ 
báo c+c ngIn và d+ báo mùa, các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan, trong %ó chú C 
các tín hi,u n8i b2t và có quan h, khá rõ v"i th@i ti4t, khí h2u Vi,t Nam %ã 
%()c xác %Hnh qua nhi<u nghiên c!u trong th@i gian qua là các tín hi,u v< 
ENSO, MJO… 

• #i<u chBnh quy ho:ch sR d3ng %7t, qu'n lC tài nguyên %7t và tài nguyên n("c 
trên cA s6 %ánh giá tác %$ng và kh' n;ng t8n h:i do B#KH và các hi,n t()ng 
khí h2u c+c %oan %0i v"i lGnh v+c và vùng, nh-m tránh r1i ro và h:n ch4 t8n 
h:i, %?ng th@i khai thác các %i<u ki,n thu2n l)i, %/c bi,t chú tr9ng vùng ven 
bi*n và mi<n núi. 

• #i<u chBnh, b8 sung và hoàn thi,n chi4n l()c phòng ch0ng và gi'm nh. thiên 
tai có xét %4n tác %$ng tr("c mIt và ti<m tàng c1a B#KH và các hi,n t()ng 
khí h2u c+c %oan, bao g?m chi4n l()c phòng ngEa tE xa, !ng c!u khPn c7p 
và khIc ph3c h2u qu'. 

• Tuyên truy<n, giáo d3c, nâng cao nh2n th!c cho toàn xã h$i v< B#KH, %/c 
bi,t là các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan gIn v"i hu7n luy,n, %ào t:o, t;ng 
c(@ng kS n;ng và n;ng l+c !ng phó c1a các c$ng %?ng dân c(, %/c bi,t 6 
nh&ng vùng có nguy cA t8n h:i và r1i ro cao. 

• Ban hành các cA ch4, chính sách nh-m khuy4n khích, thu hút %5u t( vào các 
ho:t %$ng thích !ng v"i B#KH 6 các lGnh v+c, h:n ch4 %5u t(, phát tri*n 6 
nh&ng khu v+c có nhi<u r1i ro. 

Các gi&i pháp chi'n l()c thích "ng trong l%nh v-c nông nghi3p 
• B0 trí l:i cA c7u s'n xu7t, cA c7u cây tr?ng, v2t nuôi theo h("ng %a dang hóa 

và phù h)p v"i %i<u ki,n B#KH, %/c bi,t 6 d'i ven bi*n và mi<n núi. #0i v"i 
nh&ng vùng có nguy cA và r1i ro cao (%?ng b-ng sông CRu Long, %?ng b-ng 
ven bi*n mi<n Trung…) do tác %$ng c1a n("c bi*n dâng và các hi,n t()ng 
khí h2u c+c %oan, c5n xem xét vi,c chuy*n %8i cA c7u kinh t4 %* b'o %'m 
hi,u qu' kinh t4 và phát tri*n b<n v&ng. 

• Quy ho:ch và t;ng c(@ng qu'n lC sR d3ng %7t nông nghi,p gIn v"i khai thác 
tri,t %* các vùng %7t tr0ng có ti<m n;ng s'n xu7t nông nghi,p trong %i<u ki,n 
B#KH, nh-m b'o %'m an ninh l(Ang th+c qu0c gia. 

• #Py m:nh qu'n lC h:n hán nh( m$t nhi,m v3 th(@ng xuyên trong qu'n lC 
nông nghi,p gIn v"i t;ng c(@ng qu'n lC t8ng h)p tài nguyên n("c và %7t 
nông nghi,p. 

• C1ng c0, nâng c7p, phát tri*n h: t5ng kS thu2t nông nghi,p, %/c bi,t là nâng 
cao hi,u qu' c1a các công trình th1y l)i và hi,u su7t t("i. 

• Phát tri*n gi0ng cây tr?ng, v2t nuôi có kh' n;ng ch0ng chHu v"i %i<u ki,n khí 
h2u khIc nghi,t, nh7t là các loài chHu nhi,t, chHu h:n, chHu m/n, %i %ôi v"i 
vi,c t;ng c(@ng các ngân hàng gi0ng. 

• #i<u chBnh th@i v3 s'n xu7t và %8i m"i kS thu2t canh tác phù h)p v"i %/c 
%i*m và tính ch7t B#KH 6 %Ha ph(Ang. 

• Cung c7p các b'o hi*m nông nghi,p và c!u tr) thiên tai. 
Các gi&i pháp chi'n l()c thích "ng trong l%nh v-c lâm nghi3p 
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• Th+c hi,n các bi,n pháp t;ng c(@ng b'o v, và khôi ph3c di,n tích rEng t+ 
nhiên, %/c bi,t là rEng phòng h$, %5u ngu?n và rEng ng2p m/n, t2p trung th+c 
hi,n ch(Ang trình tr?ng m"i 5 tri,u ha rEng, góp ph5n b'o v, môi tr(@ng, 
phòng ch0ng thiên tai, xóa %ói, gi'm nghèo và b'o v, %a d:ng sinh h9c. 

• T;ng c(@ng h, th0ng ki*m soát, d+ báo phòng ch0ng cháy rEng, ng;n ch/n 
nh&ng tác %$ng c1a B#KH và các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan, %/c bi,t là 
nIng nóng, h:n hán ô nhiJm không khí và sâu b,nh. 

• T;ng c(@ng qu'n lC rEng và %7t rEng, áp d3ng %?ng b$ các chính sách xã h$i, 
chính sách thu4, khoa h9c công ngh, nh-m khuy4n khHch %5u t( phát tri*n và 
b'o v, rEng, ng;n ch/n suy thoái rEng, khai thác và sR d3ng rEng b<n v&ng.  

• Thành l2p ngân hàng gi0ng cây tr?ng, nh7t là các gi0ng cây tr?ng á nhi,t %"i, 
ôn %"i có giá trH, gi0ng cây tr?ng quC hi4m. T;ng c(@ng qu'n lC các khu b'o 
t?n thiên nhiên. 

Các gi&i pháp chi'n l()c thích "ng trong l%nh v-c th2y s&n 
• #i<u chBnh quy ho:ch ngành kinh t4 th1y s'n nh-m thích !ng v"i B#KH và 

các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan, gIn v"i qu0c phòng, an ninh trong chi4n 
l()c phát tri*n kinh t4 bi*n.  

• Chuy*n %8i cA c7u s'n xu7t 6 m$t s0 vùng ng2p n("c tE thu5n lúa sang luân 
canh nuôi cá và c7y lúa. 

• #i<u chBnh quy ho:ch phát tri*n cá n("c ng9t và n("c l), có k4 ho:ch phát 
tri*n ngh< nuôi tr?ng th1y s'n cho vùng n("c l) 6 Trung B$. 

• Xây d+ng cA s6 h: t5ng, b4n bãi neo %2u thuy<n... có tính %4n m+c n("c bi*n 
dâng, nhi,t %$ t;ng và các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan gia t;ng, nh7t là bão, 
t0, sóng l"n… 

• Xây d+ng tuy4n %ê quai phía trong t:o thành vùng %,m gi&a các vùng canh 
tác nông nghi,p và bi*n.  

• T;ng c(@ng và phát tri*n kS thu2t theo h("ng hi,n %:i trong nuôi tr?ng và 
%ánh bIt th1y s'n. 

• Xây d+ng h, th0ng phòng tránh bão d9c b@ bi*n c=ng nh( các tuy4n %'o. 
• Thi4t l2p các khu b'o t?n sinh thái t+ nhiên, %/c bi,t là vùng r:n và %'o san 

hô.  
Các gi&i pháp chi'n l()c thích "ng trong l%nh v-c y t' và du l$ch 
• Phát tri*n và hoàn thi,n h, th0ng ch;m sóc s!c khDe c$ng %?ng. 
• Giám sát và giám %Hnh công tác d+ báo và phòng ngEa dHch b,nh. 
• Can thi,p kS thu2t y t4 6 nh&ng khu v+c dHch b,nh và có s+ c0 v< s!c khDe 

c$ng %?ng. 
• Phát tri*n h: t5ng kS thu2t y t4 6 nh&ng khu v+c có nguy cA xâm h:i s!c khDe 

do B#KH và các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan, nh7t là 6 nông thôn, mi<n núi  
• #i<u chBnh các quy ho:ch phát tri*n và ho:t %$ng du lHch, nh7t là 6 d'i ven 

bi*n và vùng núi cho phù h)p v"i xu th4 tác %$ng c1a B#KH và các hi,n 
t()ng khí h2u c+c %oan. 
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• T;ng c(@ng cA s6 h: t5ng kS thu2t ngành du lHch, nh7t là 6 nh&ng vùng có 
nguy cA, r1i ro cao. 

• Duy trì, b'o t?n và phát tri*n ho:t %$ng du lHch sinh thái, nh7t là 6 vùng %7t 
ng2p n("c, trên núi cao. 

9.9 L2a ch9n các gi5i pháp chi-n l01c thích %ng v3i B(KH và các hi/n 
t01ng khí h$u c2c "oan "7i v3i các khu v2c nh4y c5m 
9.9.1 Các gi&i pháp chi'n l()c thích "ng *+i v,i d&i ven bi5n 
9.9.1.1 Các gi'i pháp chi,n l+=c chung 

• Th+c hi,n %?ng th@i ho/c l+a ch9n, tùy theo vùng 3 ph(Ang án chi4n l()c 
!ng phó v"i m+c n("c bi*n dâng: 

• B'o v, %5y %1: b'o v, toàn di,n %* b'o v, hi,n tr:ng, %0i phó có hi,u qu' v"i 
m+c n("c bi*n dâng 6 nh&ng khu v+c tr9ng y4u. 

• Thích !ng: c'i t:o cA s6 h: t5ng và chuy*n %8i cA c7u kinh t4 chú tr9ng nông 
nghi,p, th1y s'n, du lHch, dHch v3, thay %8i t2p quán s'n xu7t, sinh ho:t c1a 
dân c( ven b@ %* thích !ng v"i m+c n("c bi*n dâng, b'o %'m phát tri*n b<n 
v&ng (có hay không có các gi'i pháp b8 tr)). 

• Rút lui: Ch1 %$ng né tránh tác %$ng t+ nhiên c1a n("c bi*n dâng b-ng tái 
%Hnh c(, di d@i nhà cRa, các công trình ra khDi nh&ng vùng có nguy cA bH %e 
d9a không có kh' n;ng thích !ng. 

9.9.1.2 Các gi'i pháp chi,n l+=c thích $ng 
• Th+c hi,n qu'n lC t8ng h)p d'i ven bi*n, trên cA s6 quy ho:ch t8ng th* phát 

tri*n kinh t4 -xã h$i phù h)p v"i m+c n("c bi*n dâng theo các kHch b'n l+a 
ch9n, b'o %'m phát tri*n b<n v&ng kinh t4-xã h$i. 

• Nâng c7p h, th0ng %ê bi*n và %ê vùng cRa sông hi,n có và tEng b("c xây 
d+ng tuy4n %ê bi*n m"i 6 nh&ng khu v+c tr9ng y4u. Nâng cao b@ ngoài các 
công trình xây d+ng hi,n có ho/c chuPn bH xây d+ng nh( c5u, c0ng, %ê chIn 
sóng…có th* gi'm chi phí so v"i th+c hi,n b8 sung sau này.   

• Duy trì và b'o v, các h, sinh thái t+ nhiên, các vùng %7t ("t ven bi*n dJ bH 
t8n th(Ang nh( rEng ng2p m/n…có nhi<u kh' n;ng h:n ch4 tác %$ng c1a 
n("c bi*n dâng %0i v"i %"i b@, c'i thi,n ch7t l()ng n("c và ki*m soát l=, duy 
trì %i<u ki,n s0ng c1a nhi<u loài cá và %$ng v2t hoang dã. 

• Nâng c7p và phát tri*n h: t5ng kS thu2t d'i ven bi*n, %/c bi,t là h, th0ng tiêu 
thoát l=, nghiêm c7m xây d+ng các công trình kiên c0 ng;n c'n %(@ng thoát 
l= và gây tr6 ng:i cho vi,c dHch chuy*n vào sâu %7t li<n c1a rEng ng2p m/n. 

• T;ng c(@ng h, th0ng tr:m %o m+c n("c bi*n và h, th0ng c'nh báo s"m thiên 
tai, %/c bi,t là bão, l=, l3t…  

• #Py m:nh các ho:t %$ng nghiên c!u v< tác %$ng c1a B#KH, %$ng l(c, ch!c 
n;ng c1a các h, sinh thái bi*n và ven bi*n trong quá trình ph'n !ng v"i tác 
%$ng c1a B#KH và n("c bi*n dâng. 

• Ki<m ch4 t0c %$ t;ng dân s0 và quy ho:ch khu dân c( vùng ven bi*n. 
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9.9.2 Các gi&i pháp chi'n l()c thích "ng *+i v,i khu v-c Tây Nguyên 
• #i<u chBnh quy ho:ch t8ng th* %7t %ai và ngu?n n("c cho các m3c tiêu phát 

tri*n kinh t4, %/c bi,t là nông, lâm nghi,p và khai khoáng phù h)p v"i xu th4 
B#KH và tác %$ng c1a các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan, trong %ó %áng chú C 
nh7t là h:n han trong mùa khô và m(a l"n, l= l3t, %/c bi,t là l= quét, gia t;ng 
trong mùa m(a, b'o %'m phát tri*n b<n v&ng. 

• Có k4 hoach phát tri*n và b'o v, rEng, nh7t là rEng t+ nhiên, rEng %5u ngu?n 
c1a nhi<u con sông 6 h: l(u thu$c Trung B$ và Nam B$. nh-m b'o v, ngu?n 
n("c, phòng ch0ng thiên tai, b'o v, môi tr(@ng và %a d:ng sinh h9c.   

• C'i ti4n kS thu2t canh tác nông nghi,p, các cây công nghi,p, nh7t là kS thu2t 
t("i, nâng cao hi,u qu' và ti4t ki,m n("c. 

• Nâng c7p và phát tri*n h, th0ng th1y l)i nh-m phát huy hi,u qu' t("i tiêu, 
%i<u ti4t l= trong %i<u ki,n ch4 %$ m(a bi4n %$ng m:nh hAn. 

• #Py m:nh vi,c khai thác sR d3ng ngu?n n;ng l()ng tái t:o, nh7t là n;ng 
l()ng gió, n;ng l()ng m/t tr@i… 

9.9.3 Các gi&i pháp chi'n l()c thích "ng *+i v,i khu v-c Nam B6 
• Thích !ng v"i m+c n("c bi*n dâng là yêu c5u hàng %5u %0i v"i khu v+c Nam 

B$, nh7t là %0i v"i %?ng b-ng sông CRu Long. Vì v2y, vi,c áp d3ng k4t h)p 3 
ph(Ang án cA b'n %0i v"i d'i ven bi*n %ã nêu 6 trên là gi'i pháp th+c t4 nh7t. 
Tuy nhiên, %0i v"i khu v+c Nam B$, nói riêng và Vi,t Nam, nói chung, gi'i 
pháp thích !ng và gi'i pháp b'o v, %5y %1 là nh&ng gi'i pháp c5n thi4t và kh' 
thi. Gi'i pháp rút lui chB áp d3ng trong nh&ng tr(@ng h)p b7t kh' kháng và 
chB xem xét %0i v"i tEng lGnh v+c c3 th*. 

• #i<u chBnh ho/c quy ho:ch l:i vi,c sR d3ng %7t và ngu?n n("c trong các lGnh 
v+c kinh t4-xã h$i trên cA s6 %ánh giá tác %$ng c1a B#KH và n("c bi*n dâng, 
các hi,n t()ng khí h2u c+c %oan gia t;ng nh-m %áp !ng m3c tiêu phát tri*n 
kinh t4- xã h$i, b'o %'m phát tri*n b<n v&ng trong khu v+c là gi'i pháp thi4t 
y4u, c7p bách.  

• Chuy*n %8i cA c7u kinh t4, cA c7u s'n xu7t 6 nh&ng vùng th(@ng xuyên bH 
ng2p úng cho phù h)p v"i %i<u ki,n ngo:i c'nh thay %8i (thí d3 tE canh tác 
lúa sang nuôi tr?ng th1y s'n, phát tri*n du lHch sinh thái v.v.) theo h("ng linh 
ho:t hAn có th* nâng cao t8ng thu nh2p, b'o %'m phát tri*n b<n v&ng trong 
vùng. 

• Xây d+ng tuy4n %ê bi*n kiên c0 6 nh&ng khu v+c c5n b'o v, %5y %1 nh( các 
thành ph0 l"n, khu %ô thH, khu công nghi,p, b4n c'ng. 

• K4t h)p b'o v, m$t ph5n b-ng %ê bi*n v"i di r@i , ho/c b'o v,  b-ng các 
tuy4n phân cách m<m nh( rEng ng2p m/n, %0i v"i các công trình có th* thích 
!ng v"i các gi'i pháp b8 sung, nh-m h:n ch4 tr6 ng:i cho vi,c thoát l= và ti4t 
ki,m ngân sách. 

• T;ng c(@ng qu'n lC h:n hán, k4t h)p v"i qu'n lC t8ng h)p ngu?n n("c, nh7t 
là trong mùa khô.  

• Có k4 ho:ch b'o v, và phát tri*n rEng ng2p m/n và các h, sinh thái vùng %7t 
("t ven bi*n. T;ng c(@ng các bi,n pháp ki*m soát, phòng ch0ng cháy rEng. 
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• Phát tri*n  và nâng c7p h: t5ng kS thu2t nh-m %áp !ng yêu c5u phát tri*n kinh 
t4 -xã h$i, %@i s0ng nhân dân trong %i<u ki,n tác %$ng c1a B#KH, %/c bi,t là 
n("c bi*n dâng 

• T;ng c(@ng h, th0ng giám sát, c'nh báo s"m thiên tai, nh7t là bão, áp th7p 
nhi,t %"i, n("c dâng do bão, tri<u c(@ng…  

9.10 T6 ch%c th2c hi/n các gi5i pháp chi-n l01c thích %ng 
9.10.1 L-a ch:n các gi&i pháp chi'n l()c (u tiên 

• Các ngành, %Ha ph(Ang l+a ch9n trong s0 nh&ng gi'i pháp chi4n l()c nêu trên 
nh&ng gi'i pháp (u tiên theo yêu c5u và kh' n;ng th+c tiJn c1a ngành và %Ha 
ph(Ang mình, bao g?m c' nh&ng gi'i pháp trung gian. (Tham kh'o nh&ng 
tiêu chí l+a ch9n nêu 6 m3c 9.8.2.1)  

• Xây d+ng các gi'i pháp c3 th* cho tEng lGnh v+c.  
• #ánh giá tác %$ng c1a các gi'i pháp c3 th* %()c xây d+ng v< hi,u qu' kinh t4, 

xã h$i và môi tr(@ng.  
• SIp x4p th! t+ (u tiên các gi'i pháp %()c l+a ch9n.  

9.10.2 Tri5n khai th-c hi3n các gi&i pháp *()c l-a ch:n 
• L2p k4 ho:ch tri*n khai th+c hi,n các gi'i pháp bao g?m thông báo công khai 

các gi'i pháp, trao %8i, th'o lu2n, l7y C ki4n %óng góp c1a các t8 ch!c, c$ng 
%?ng dân c( liên quan, t:o s+ %?ng thu2n cao, xác %Hnh t8 ch!c ch1 trì, các t8 
ch!c ph0i h)p th+c hi,n, trình t+ th+c hi,n, các ngu?n l+c và tài chính cho 
vi,c th+c hi,n các gi'i pháp, các ho:t %$ng b8 tr), k4 ho:ch theo dõi ,giám sát, 
%i<u chBnh, b8 sung hoàn thi,n các gi'i pháp. 

• T8 ch!c l?ng ghép các gi'i pháp thích !ng vào các ch(Ang trình, k4 ho:ch 
phát tri*n kinh t4, xã h$i c1a ngành, %Ha ph(Ang. 

Vi,c tri*n khai th+c hi,n các gi'i pháp thích !ng không nh7t thi4t ph'i ti4n hành 
%?ng th@i, mà có th* l+a ch9n nh&ng v7n %< (u tiên cao nh7t %* th+c hi,n tr("c, phù 
h)p v"i kh' n;ng th+c t4 %?ng th@i %* ki*m tra %ánh giá, hi,u qu' c1a gi'i pháp, t:o 
cA h$i t;ng thêm %$ng l+c 1ng h$ vi,c th+c hi,n k4 ho:ch thích !ng c1a ngành và %Ha 
ph(Ang. 

 
  


