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Tiêu đề của báo cáo “Đổi mới để Chuyển mình” nhằm nhấn mạnh cách tiếp cận đổi mới
của chúng tôi để tạo ra sự chuyển mình, hướng tới sự thay đổi mạnh mẽ của Đồng bằng
sông Cửu Long khi đối mặt với các thách thức tạo ra bởi biến đối khí hậu. Chúng tôi tận
dụng các cơ hội, nắm bắt thời cơ và hợp tác hành động dựa trên sự đổi mới sáng tạo, giá
trị và các lợi ích mang lại cho con người.
Đổi mới, sáng tạo là bước đi cần thiết đầu tiên trên con đường dẫn đến một sự chuyển đổi
sâu rộng nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các mất mát và thiệt hại gây ra bởi biến
đổi khí hậu và các hiểm họa môi trường khác. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu:
Đổi mới sáng tạo chỉ là một phần trong một giải pháp lớn và toàn diện hơn.

Sự chuyển mình thực thụ chỉ có thể đạt được thông qua cách ứng phó tổng hợp, toàn
diện, linh hoạt để đảm bảo an toàn cho phần lớn diện tích của Đồng bằng sông
Cửu Long và đảm bảo sinh kế cho người dân ở đây.
Trong tám năm qua, Chương trình Quản lý tổng hợp Vùng ven biển (ICMP) đã góp phần gắn
kết các chủ thể với nhau trên hành trình chuyển mình – một hành trình gian nan nhưng cần
thiết để đối mặt với những thách thức của biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Vì Đồng bằng sông Cửu Long!
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Đồng bằng sông Cửu Long
Cơ hội & Thách thức

Giải pháp
cho Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)….

Chương trình Quản lý tổng hợp Vùng ven biển (ICMP) đã nắm bắt các cơ hội
và giải quyết các thách thức khâu nối với nhau bằng cách:

Là nơi sinh sống của
hơn 17 triệu người

Là khu vực nông nghiệp quan trọng
nhất, sản xuất ra 55% lượng gạo của
cả nước, và cung cấp lương thực cho
hơn 245 triệu người trên thế giới.

Là khu công nghiệp lớn thứ
ba sau thành phố Hồ Chí Minh
và Hà Nội.

Củng cố vùng ven biển ĐBSCL
và tăng cường khả năng thích
ứng của người dân nơi đây.

Hỗ trợ các cơ quan ban ngành Việt
Nam chuẩn bị cho khu vực ven biển và
vùng nội đồng sẵn sàng ứng phó với
các biến động về môi trường.

Đặt nền móng cho một con
đường phát triển bền vững và
thích ứng với biến đổi khí hậu.

Những giải pháp này bao gồm việc đổi mới trong các lĩnh vực:

Tăng cường điều phối
liên kết vùng

Nông nghiệp

Quản lý nước và
hệ thống thuỷ lợi

Nuôi trồng thuỷ sản

Lâm nghiệp

Lập quy hoạch và
kế hoạch ngân sách
Bảo vệ vùng ven biển

Đang đối mặt với nhiều mối đe doạ do tác
động của biến đổi khí hậu và môi trường,
như nước biển dâng, sụt lút đất, thiếu hụt trầm
tích, lụt bão, hạn hán và ô nhiễm.

Cấp thiết phải có một chiến lược thích hợp
để giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí
hậu và môi trường, tăng cường khả năng
chống chịu cho hệ sinh thái, nền kinh tế
và con người.

Đồng thời, ICMP đã thực hiện một loạt hoạt động có tính xuyên suốt, như thúc đẩy bình đẳng giới,
ứng dụng công nghệ số, nâng cao nhận thức về môi trường và khuyến khích sự tham gia của
khu vực tư nhân.
ICMP đã song hành cùng Việt Nam, nỗ lực hành động vì tương lai thích ứng với biến đổi khí hậu của Đồng
bằng sông Cửu Long từ năm 2011.

Lời nói đầu

Hành trình vì ĐBSCL thịnh vượng, bền
vững về khí hậu từ năm 2011
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Quan hệ đối tác và hợp tác

Triển vọng: Chương trình thích ứng với
biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông
Cửu Long (MCRP- Mekong Delta Climate
Resilience Programme)

Hành trình vì Đồng bằng sông Cửu Long
Việt Nam bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về những tác
động bất lợi của biến đổi khí hậu. Điều này thể hiện rất
rõ tại Đồng bằng sông Cửu Long – khu vực nông nghiệp
quan trọng nhất của đất nước và cũng là nơi sinh sống
của hơn 17 triệu người. Sản lượng nông nghiệp của
ĐBSCL có vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực
không chỉ của Việt Nam, Đông Nam Á và mà còn hơn
thế nữa. Trong những thập kỷ qua, Chính phủ Việt Nam
đã đầu tư đáng kể để phát triển cơ sở hạ tầng (đường
xá, cầu cống, sân bay, cảng biển) tại ĐBSCL và theo đó
nền kinh tế của vùng đang trên đà tăng trưởng vượt bậc.
Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang khiến mực nước biển
dâng cao, cùng với việc mất đất ven biển do xói lở và
hiện tượng xâm nhập mặn. Đai rừng ngập mặn ven
biển có tác dụng bảo vệ vùng nội đồng khỏi lũ lụt và
bão cũng đang bị suy giảm ngiêm trọng. Mặc dù diện
tích rừng ngập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long đang
tiếp tục giảm nhưng nhìn chung tốc độ mất rừng đang
có chiều hướng chậm đi. Trong tương lai, lũ lụt và bão có
khả năng tăng lên đáng kể, đồng nghĩa với việc bảo vệ
rừng ngập mặn phải được ưu tiên hàng đầu.
Lượng trầm tích suy giảm do các hoạt động xây dựng
thủy điện quy mô lớn ở vùng thượng lưu và sụt lún đất
do các hoạt động bơm hút nước ngầm, khai thác cát và
áp dụng các phương pháp sản xuất không bền vững
trong nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản chỉ là một vài
ví dụ về những thách thức mà ĐBSCL đang phải đối mặt.
Những thay đổi này đe dọa tương lai của ĐBSCL và hạn
chế khả năng của vùng trong việc đóng góp vào mục
tiêu tăng trưởng xanh và đảm bảo sinh kế cho hàng
triệu người dân Việt Nam và của toàn khu vực.
Chính phủ Việt Nam hiện đang nỗ lực giải quyết các vấn
đề này ở cấp trung ương và cấp tỉnh qua việc điều chỉnh
hoàn thiện các văn bản pháp luật, nghiên cứu và ứng

Ông Justin Baguley

Tham tán
Kinh tế và Hợp tác Phát triển
Đại sứ quán Ôxtrâylia tại Việt Nam

dụng các công nghệ mới, xây dựng một chiến lược đầu
tư toàn diện cho ĐBSCL.
Chương trình Quản lý tổng hợp Vùng ven biển (ICMP)
là một phần trong một sáng kiến chung do Chính phủ
Việt Nam khởi xướng. Chương trình được đồng tài trợ
bởi Chính phủ Ôxtrâylia, CHLB Đức và Việt Nam và do
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Bộ
NN&PTNT) cùng Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)
phối hợp thực hiện. Từ năm 2011, với sự hợp tác chặt
chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế, ICMP đã góp
phần đáng kể trong việc tạo dựng nền tảng cho một
tương lai thích ứng với biến đổi khí hậu của ĐBSCL.
Khởi đầu với một mục tiêu tăng cường khả năng thích
ứng với biến đổi khí hậu cho các hệ sinh thái vùng ven
biển, chương trình tập trung vào các lĩnh vực: nông
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ vùng
bờ, quản lý nước, lập kế hoạch và ngân sách, điều phối
liên kết vùng và hàng loạt các hoạt động có liên quan.
ICMP đã hỗ trợ việc điều chỉnh hệ thống văn bản pháp
luật và đối thoại chính sách ở cấp quốc gia; thúc đẩy
việc áp dụng các công nghệ tiên tiến tại 5 tỉnh ở đồng
bằng sông Cửu Long, gồm: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,
Kiên Giang và An Giang. Nhân dịp này, chúng tôi xin bày
tỏ lòng biết ơn chân thành đối với cơ quan ban ngành
cấp bộ, cấp tỉnh cùng các đơn vị, cá nhân về sự chỉ đạo,
hướng dẫn và đồng hành trong suốt quá trình thực hiện
chương trình.
Chúng tôi vui mừng giới thiệu Báo cáo tổng kết chương
trình ICMP qua các năm (từ năm 2011 đến năm 2018).
Chúng tôi tin tưởng rằng, báo cáo sẽ mang lại cho độc
giả cũng như những người tham gia chương trình những
thông tin và tư liệu hữu ích về quá trình thực hiện cũng
như các kết quả đạt được của chương trình.

Ông Martin Hoppe

Tham tán thứ nhất
Phụ trách Hợp tác phát triển
Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam

Ông Hoàng Văn Thắng
Thứ trưởng
Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn

thịnh vượng, bền vững về khí hậu từ năm 2011
Có quá nhiều điều để viết và nói về những thách
thức trong hiện tại và tương lai mà ĐBSCL phải đối
mặt. Những thách thức này đòi hỏi sự chặt chẽ,
hợp tác và đồng bộ trong việc lập quy hoạch và
xây dựng chính sách ở các cấp độ: quốc gia, vùng,
tỉnh và địa phương. Đáp lại điều này, Chính phủ Việt
Nam đã chủ động xây dựng và ban hành các quy
hoạch có tính chiến lược như Quy hoạch phát triển
tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long hay Quyết
định về cơ chế điều phối liên kết vùng tại ĐBSCL
(Quyết định số 593 của Thủ tướng Chính phủ) và
các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện.
Cụ thể, trong Nghị quyết 120 do Thủ tướng Chính
phủ ban hành năm 2017 về Phát triển bền vững
ĐBSCL, thích ứng với biến đổi khí hậu, Chính phủ
đã xác định, thiết lập và thực hiện một khung thể
chế/chính sách mới nhằm cải thiện việc lập quy
hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, thiết lập các
ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cơ chế hợp tác
giữa các tỉnh trong vùng.

Các nhà tài trợ, các đơn vị thực hiện và các tổ chức
phi chính phủ (NGOs) đã cùng nhau thành lập
Nhóm công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long để
cùng với Chính phủ Việt Nam xây dựng các chiến
lược và chương trình nhằm hài hòa các nguồn lực
tài chính, đồng thời xây dựng các phương thức tiếp
cận và triển khai hoạt động cho ĐBSCLvà người dân
trong vùng.
Với sự ghi nhận rằng Chương trình Quản lý tổng
hợp Vùng ven biển (ICMP) đã và đang theo đuổi
một cách tiếp cận có thể đưa các bên liên quan
lại gần nhau hơn, giúp lồng ghép các giải pháp kỹ
thuật sáng tạo và làm hài hòa các nỗ lực thể chế
hoá sau này, chúng tôi vui mừng giới thiệu báo cáo
trong đó nhấn mạnh vào các thành công và các
tác động chính mà ICMP đã đạt được. Các bài học
kinh nghiệm của chương trình chắc chắn sẽ hữu
ích cho tất cả chúng ra trong việc phát triển các
chương trình khác tại Đồng bằng sông Cửu Long
trong tương lai.

May mắn thay, tương lai luôn rộng mở. Trong mỗi
thách thức lại tiềm ẩn một cơ hội.
Và công việc chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.
Ngược lại, chúng tôi đang hướng tới đổi mới và
tăng cường đối thoại vì một tương lai bền vững và
thích ứng với biến đổi khí hậu của ĐBSCL, trong đó
ghi nhận quan hệ đối tác bền vững giữa các bên
liên quan, cam kết thực hiện chắc chắn, quyết tâm
chính trị mạnh mẽ và sự hợp tác chặt chẽ giữa các
nhà tài trợ là các yếu tố sẽ tạo ra một tương lai bền
vững cho đồng bằng sông Cửu Long.

Ngài Christian Berger

Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam
Đồng chủ tọa Nhóm công tác ĐBSCL

Ông Ousmane Dione

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Đồng chủ tọa Nhóm công tác ĐBSCL

Sự năng động của Đồng bằng sông Cửu Long
Việt Nam là một quốc gia năng động, đang bước vào
giai đoạn chuyển mình nhanh chóng. Thừa hưởng
kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ giúp hàng
triệu người thoát nghèo của đất nước, đồng bằng
sông Cửu Long đang trở thành một khu vực phồn
thịnh với một môi trường đầu tư hoàn hảo.

Hà Nội

Nhờ sự đầu tư đáng kể của Chính phủ vào cơ sở hạ
tầng giao thông, việc tiếp cận đồng bằng sông Cửu
Long đã được cải thiện rõ rệt. Thời gian đi lại giữa
Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ giảm từ 6 giờ
năm 2010 xuống còn dưới 3 giờ năm 2015. Cơ sở hạ
tầng truyền thông và năng lượng cũng đang được cải
thiện ở tốc độ tương tự.
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng nông nghiệp
quan trọng nhất của Việt Nam - một trung tâm kinh
tế chỉ xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội,
đồng thời, cũng là vùng công nghiệp rộng lớn thứ ba
của cả nước.

Đồng bằng sông
Cửu Long

Thành phố
Hồ Chí Minh

Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất ra 55% sản
lượng gạo của đất nước, giúp Việt Nam từ một
nước bị thiếu gạo trở thành một cường quốc xuất
khẩu gạo lớn thứ hai toàn cầu, cung cấp lương thực
cho khoảng 245 triệu người trên toàn thế giới. Đây
cũng là vùng có ngành nông nghiệp và nuôi trồng
thủy sản phát triển mạnh mẽ nhờ có đất đai màu
mỡ và nguồn nước dồi dào. Quá trình hiện đại hóa
ngành công nghiệp và thúc đẩy chế biến nông sản
đem đến nhiều cơ hội cho đầu tư trực tiếp trong và
ngoài nước cho vùng. Trong mười năm qua, giá trị
sản lượng ngành thủy sản đã tăng lên 500%. Cả hai
ngành công nghiệp đang bắt đầu dịch chuyển từ số
lượng sang chất lượng.
Tất cả những điều này đều nhấn mạnh vào một
điểm: đây là vùng đầy ắp các cơ hội.
Với vị trí địa lý nằm ở vùng cực nam của Việt Nam,
đồng bằng sông Cửu Long là vùng đồng bằng ngập
lũ. Toàn vùng bị chia, cắt bởi sông Mê-Kông đổ ra
biển, thông qua một hệ thống sông gồm 9 nhánh
chính - lấy theo tên Việt Nam là đồng bằng sông
Cửu Long. Đất đai trong vùng tiếp tục bị chia, cắt bởi

hàng ngàn ki-lô-mét sông ngòi, kênh rạch lớn, nhỏ.
Về mặt hành chính, đồng bằng sông Cửu Long bao
gồm 13 tỉnh với trung tâm là thành phố Cần Thơ. Với
hơn 17 triệu người – chiếm khoảng 1/5 tổng dân số
của Việt Nam – giống như nhiều vùng đồng bằng
khác trên thế giới, đồng bằng sông Cửu Long là nơi
có mật độ dân số cao.
Mặc dù có nhiều cơ hội và đạt được nhiều tiến bộ
nhưng đồng bằng sông Cửu Long vẫn tồn tại những
rủi ro nhất định liên quan đến thay đổi về môi trường
và biến đổi khí hậu.
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong năm vùng
đồng bằng có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất
trước các thay đổi về khí hậu và môi trường. Những
thay đổi này gây ra một loạt các tác động, ảnh hưởng
tới con người, sức khoẻ, sinh kế và sự thịnh vượng
của họ.
Sau 7.500 năm hình thành và phát triển một cách
tự nhiên và ổn định về phía đông nam (với diện tích
hiện tại: 41.000 km2), từ năm 2005 trở lại đây, xu
hướng này đã bị đảo ngược. Biến đổi khí hậu khiến
mực nước biển dâng và theo các kết quả nghiên cứu,
đến năm 2100, 38 % diện tích vùng đồng bằng sông
Cửu Long có thể bị ngập hoàn toàn trong nước. Hơn
50% của đường bờ biển dài 720 km đang bị xói mòn
- trong đó hơn 10% là xói mòn với tốc độ từ 20 đến
50 mét mỗi năm.
Mất đất rừng dọc theo bờ biển là một vấn đề đặc
biệt nhạy cảm vì vành đai xanh này đã từng giúp
ổn định các vùng bờ biển với đất bùn động bằng
việc làm giảm tác động của sóng và giữ lại các hạt
cát mịn và đất sét. Xói mòn xảy ra trên các bãi triều
để lại những bờ kè sâu, dốc khiến rừng ngập mặn
không thể tái sinh. Hệ thống đê kè hiện tại hầu như
không thể chống chịu được mực nước biển dâng
do gió bão khi phải tiếp xúc trực tiếp với nước biển
mà không có dải đất hay rừng ngập mặn phía trước.
Hệ thống đê biển đang thể hiện nhiều điểm yếu do
không được xây dựng để đối phó với điều kiện thời
tiết khắc nghiệt tại những vùng tiếp xúc. Vỡ đê và lụt
lội trực tiếp đe dọa vùng nội đồng đông dân cư.

1

Trong bối cảnh đó, sự suy thoái liên tục của các hệ
sinh thái chỉ là một vấn đề. Một vấn đề nghiêm trọng
khác là sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan,
đặc biệt là lũ lụt và hạn hán. Khi có bão lớn, lượng
nước lớn có thể tràn ra chân đê ở các điểm khác
nhau và hình thành một dải nước dài từ 20 – 30 km
trong vùng nội đồng, không có cách nào thoát ra
được. Điều này khiến cho độ mặn của đất tăng lên
đáng kể, biến một vùng đất đồng bằng ven biển rộng
lớn thành vùng nước lợ, phá hủy mùa màng và gây
ra rủi ro cho sinh kế của hàng chục nghìn con người.
Lưu lượng dòng chảy và đỉnh lũ trên sông cũng sẽ
tiếp tục tăng trong mùa mưa. Trong khi khi đó, lưu
lượng dòng chảy giảm trong mùa khô sẽ dẫn tới tình
trạng thiếu hụt nước ngọt nghiêm trọng.
Ngoài biến đổi khí hậu thì các hoạt động phát triển
kinh tế xã hội ở cường độ cao đang tạo ra các áp lực
lớn chưa từng có cho tài nguyên đất và nước trong
vùng. Tại những nơi trồng lúa và nuôi tôm tiếp giáp
với nhau, việc mất đất do xói lở khiến cho các áp lực
về kinh tế và xã hội gia tăng theo cấp số nhân. Trong
khi đó, Việt Nam - hiện đang dần chuyển sang một
nước có mức thu nhập trung bình thấp - đang cần
duy trì tốc độ tăng trưởng và đảm bảo đà phát triển
kinh tế của mình.

đẩy sự phát triển của toàn bộ vùng đồng bằng sông
Cửu Long. Việc rỡ bỏ các rào cản trong tất cả các quy
tắc mới chỉ bắt đầu ảnh hưởng tới việc lập quy hoạch
và hợp tác khu vực.
Chính phủ Việt Nam đang tích cực huy động các
nguồn lực tài chính trong nước, quốc tế, từ khu vực
công và khu vực tư nhân cũng như thực hiện các
cách thức đạt được mục tiêu tạo dựng một tương
lai thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong các thập
kỷ tới, đồng bằng sông Cửu Long sẽ cần hàng tỷ đô
la để thích ứng với biến đổi khí hậu. Để các khoản
đầu tư này có hiệu quả và tạo ra được các tác động
cần thiết, các cơ quan chính quyền ở cấp trung ương
và cấp tỉnh đang tiếp tục điều chỉnh các tiếp cận kỹ
thuật, khung pháp lý và sắp xếp thể chế của mình
với sự ghi nhận rằng chỉ có một đồng bằng sông Cửu
Long thích ứng với biến đổi khí hậu mới có thể là một
đồng bằng sông Cửu Long thịnh vượng.

Việc xây dựng một chiến lược thích hợp để giảm
thiểu và thích ứng với những thay đổi này đã trở nên
cấp thiết hơn bao giờ hết. Các phương thức sản xuất
nông nghiệp không phù hợp – trong đó có việc sử
dụng hóa chất không đúng cách – đã dẫn đến sự
mất cân đối của hệ sinh thái ven biển. Các hoạt động
phát triển xuyên biên giới như xây dựng đập thuỷ
điện ở khu vực thượng nguồn sẽ làm gia tăng căng
thẳng về tài nguyên đất và nước.
Những thách thức hiện tại và tương lai được mô tả ở
trên nhấn mạnh một thực tế là toàn bộ vùng đồng
bằng sông Cửu Long đang bị đe dọa và việc bảo vệ
của vùng đồng bằng là vấn đề quan trọng nhất trong
các vấn đề đang tồn tại.
Chính phủ Việt Nam đã nhận thấy việc xây dựng một
quy hoạch phù hợp về mặt sinh thái và thân thiện
với môi trường là yếu tố thiết yếu để bảo tồn và thúc
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Các đối tác và nhà tài trợ của chương trình

Tên đầy đủ
Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho việc
thích ứng với biến đổi khí hậu (ICMP)
Được đổi tên thành Chương trình Quản lý tổng hợp Vùng ven biển (ICMP) năm 2015

Thời gian thực hiện dự án

Kinh phí thực hiện dự án

2011-2018

EUR 23,570,000

Mục tiêu và phạm vi địa lý
Các cơ quan chính quyền cấp quốc gia và cấp tỉnh (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) sử dụng ý chí chính trị, năng lực lập Kế
hoạch và nguồn lực tài chính đã được tăng cường để thúc đẩy sự phát triển thích ứng với biến đổi khí
hậu cho các hệ sinh thái ven biển của đồng bằng sông Cửu Long.
Cấp quốc gia và các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang.

Đơn vị tài trợ
Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT)

Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức
(BMZ)

Cơ quan chủ quản

Đơn vị thực hiện

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(Bộ NN&PTNT)

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

Các nhóm mục tiêu
Nhóm mục tiêu gián tiếp là toàn bộ dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long (17 triệu người); nhóm
mục tiêu trực tiếp là 3,5 triệu người đang sinh sống dọc theo vùng bờ biển của 5 tỉnh dự án và
10.000 nông dân được hưởng lợi từ các cải tiến trong nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản.
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Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc
(DFAT)
Úc và Việt Nam đang triển khai các cam kết
hợp tác phát triển lâu dài. Dựa trên mối quan
hệ đối tác kinh tế toàn diện giữa 2 chính phủ,
Chương trình viện trợ của chính phủ Úc đang
tận dụng mọi nguồn lực quan trọng trong nước
và các nguồn đầu tư nước ngoài để hỗ trợ Việt
Nam trong các nỗ lực bước vào một giai đoạn
phát triển kinh tế mới.
Chương trình viện trợ của chính phủ Úc đối
Việt Nam được thực hiện qua Bộ Ngoại giao và
Thương mại (DFAT). DFAT làm việc với các nhà
tài trợ song phương khác, các bộ, ngành trực
thuộc Chính phủ Việt Nam, các ngân hàng phát
triển đa phương, Liên hiệp quốc, các công ty
của Úc và của quốc tế, các tổ chức phi chính
phủ. Với việc khuyến khích sự tham gia của khu
vực tư nhân, nâng cao kỹ năng cho lực lượng
lao động và hỗ trợ tăng trưởng toàn diện, Chính
phủ Úc đã và đang đóng góp đáng kể vào mục
tiêu chung về thúc đẩy thịnh vượng và giảm
nghèo tại Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(Bộ NN&PTNT)

Bộ NN & PTNT chịu trách nhiệm thực hiện chức
năng quản lý nhà nước trên toàn quốc trong các
lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp,
thủy lợi và phát triển nông thôn. Bộ NN & PTNT
là cơ quan chủ quản của ICMP. Bộ NN & PTNT
(Bộ chủ quản) và đối tác cấp tỉnh - Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, là những đối
tác thực hiện quan trọng nhất của chương trình.
Trong khuôn khổ hợp tác với Bộ NN & PTNT,
ICMP được đưa về Ban quản lý các dự án lâm
nghiệp (Ban quản lý DALN).

Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển
Liên bang Đức (BMZ)

BMZ xây dựng các hướng dẫn và ý tưởng cho
chính sách phát triển của Đức.
Đây là nền tảng để phát triển các dự án chung
với các nước đối tác và các tổ chức phát triển
quốc tế.
Từ năm 1990 trở lại đây, chính phủ Đức đã
cung cấp hơn 1,8 tỷ euro cho Việt Nam, chủ yếu
dưới dạng các khoản vay cho các chương trình
hợp tác chung. Các lĩnh vực cốt lõi trong hợp
tác song phương với Việt Nam là môi trường và
tài nguyên thiên nhiên (quản lý ven biển và đa
dạng sinh học), năng lượng và đào tạo nghề.

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức
(GIZ)
GIZ là một tổ chức liên bang của CHLB Đức cung
cấp các dịch vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực
phát triển bền vững và giáo dục quốc tế toàn
cầu. GIZ - thay mặt cho Chính phủ Đức, các nhà
tài trợ và các khách hàng được lựa chọn từ khu
vực tư nhân - hoạt động trên 130 quốc gia trên
toàn thế giới.
Cùng với Bộ NN & PTNT, GIZ là đơn vị thực hiện
chương trình ICMP. Với hơn 20 năm hoạt động
tại Việt Nam, GIZ hiện có khoảng 240 nhân viên
đang làm việc trên cả nước, bao gồm các nhân
sự trong nước và quốc tế, các chuyên gia phát
triển và các chuyên gia quốc tế.
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Mô tả chương trình
Tương ứng với khuôn khổ thể chế, pháp lý và chiến
lược do Chính phủ đặt ra ở cấp quốc gia và ở 5 tỉnh
đồng bằng sông Cửu Long (Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà
Mau, Kiên Giang và An Giang), mục tiêu phát triển cụ
thể của chương trình là củng cố vùng ven biển đồng
bằng sông Cửu Long qua việc tăng cường khả năng
chống chịu của vùng ven biển trước biến đổi khí hậu
và các hiểm họa môi trường.
Được khởi xướng bởi Chính phủ Úc, Đức và Việt Nam
vào năm 2011, chương trình hợp tác phát triển “Bảo
vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn đồng
bằng sông Cửu Long” được đổi tên thành “Chương
trình Quản lý tổng hợp Vùng ven biển” (ICMP) vào
năm 2015. Báo cáo này trình bày những thành tựu và
tác động chính của ICMP trong giai đoạn 2011-2018.
Bộ NN & PTNT là cơ quan chủ quản và là đối tác thực
hiện quan trọng nhất, cùng với các cơ quan hành
chính cấp tỉnh, như UBND tỉnh, Sở NN & PTNT và các
sở, ban, ngành khác. UBND tỉnh đóng một vai trò
quyết định trong việc thực hiện cũng như chỉ đạo và
điều phối việc thực hiện các thực hành bền vững và
thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ủy ban Kinh tế Trung ương của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Văn phòng Chính phủ là những đối tác chính
trong việc xây dựng cơ chế điều phối liên kết vùng
cho đồng bằng sông Cửu Long.
ICMP đã phối hợp với các Bộ khác, bao gồm Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
chính, và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các bộ và chính
quyền các tỉnh đóng một vai trò quan trọng trong
việc xây dựng các chính sách, kế hoạch phát triển
và các hướng dẫn có liên quan, cũng như trong việc
triển khai các hoạt động tại hiện trường.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là những đối tác
quan trọng trong quá trình hợp tác với khu vực tư
nhân. Hội Phụ nữ xã đã phối hợp sắp xếp các công
việc với cộng đồng thôn ấp và các nhóm sản xuất
nông nghiệp.
ICMP cũng phối hợp với nhiều tổ chức khác trực
thuộc Bộ NN & PTNT, gồm:
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•

Ban chỉ đạo gồm 20 thành viên do Thứ trưởng
Bộ NN & PTNT chỉ đạo điều hành quản lý tổng
thể chương trình.

•

Về mặt thể chế, ICMP trực thuộc Ban quản lý các
dự án Lâm nghiệp

•

Tổng cục Lâm nghiệp là một đối tác ở cấp quốc
gia, chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát việc
thực hiện các chính sách quốc gia liên quan đến
quản lý lâm nghiệp, trong đó có đồng quản lý và
quản lý, bảo vệ rừng ven biển.

•

Tổng cục Thủy lợi (TCTL) là một đối tác ở cấp
quốc gia, chịu trách nhiệm trong việc xây dựng,
theo dõi, giám sát việc thực hiện các chính sách
quốc gia trong lĩnh vực quản lý nước trong sản
xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, hệ
thống thuỷ lợi và quy hoạch đê điều.

•

Tổng cục Phòng chống thiên tai (TCPCTT) là đối
tác ở cấp quốc gia, chịu trách nhiệm cho tất cả
các vấn đề liên quan đến quản lý và giảm thiểu
rủi ro thiên tai.

Các điểm nhấn trong giai đoạn đầu tiên
Trọng tâm của giai đoạn đầu tiên (2011-2014) là tìm
kiếm các công nghệ mới và các giải pháp sáng tạo
thông qua việc thiết lập các địa bàn thí điểm để trình
diễn và tiến hành các mô hình thử nghiệm nhằm bảo
vệ vùng ĐBSCL với vai trò là một vùng kinh tế đảm
bảo sinh kế của người dân. Các lĩnh vực cốt lõi của
ICMP là quản lý sử dụng đất và nước, bảo vệ và quản
lý vùng ven biển, sinh kế bền vững và nhận thức về
môi trường. Ở những lĩnh vực này, ICMP đã tạo ra
nhiều tác động giúp tăng khả năng chống chịu của
vùng ven biển trước những thay đổi về môi trường.

Quản lý sử dụng đất và nước
•

Hướng dẫn quản lý thủy lợi có sự tham gia đã
được giới thiệu tới 11.000 hội nhóm sử dụng
nước, đem lại lợi ích cho trên 300.000 héc-ta
diện tích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng
thủy sản

•

Giới thiệu mô hình đồng quản lý tài nguyên
thiên nhiên tại tỉnh Sóc Trăng

•

Giới thiệu tiếp cận quản lý tổng hợp tài
nguyên nước (Integrated Water Resources
Management-IWRM) tới Tứ giác Long Xuyên,
Đồng bằng sông Cửu Long

Bảo vệ vùng ven biển và quản trị vùng bờ
•

•

Gói chính sách về quản lý rừng tạo ra tác động
tích cực tới 3.200 km đường bờ biển ở Việt Nam,
mang lại lợi ích cho 8,7 triệu người
Giới thiệu hàng rào chắn sóng hình chữ T
(hàng rào chữ T) để phục hồi các bãi bồi và
rừng ngập mặn

•

Giành lại được 10 héc-ta đất từ biển và phục hồi
603 héc-ta rừng ngập mặn

•

40.000 người được bảo vệ an toàn hơn trước các
sự kiện thời tiết cực đoan.

Sinh kế bền vững
•

Giới thiệu 22 mô hình sinh kế cho 8.500 hộ gia
đình, giúp giảm áp lực môi trường và tăng thu
nhập từ 20 đến 80% cho mỗi hộ gia đình

•

Giới thiệu các kỹ thuật canh tác lúa giúp giảm
30% lượng nước và thuốc trừ sâu và tăng 40%
thu nhập

•

Giới thiệu các kỹ thuật nuôi trồng thủy sản dưới
tán rừng ngập mặn giúp hạn chế sử dụng thuốc
trừ sâu và tăng thu nhập thêm 27%.

Nhận thức về môi trường
•

Hơn 25.000 giáo viên được tiếp cận

•

Các vấn đề môi trường được đưa vào kế hoạch
giảng dạy chính thức ở trường học và được Bộ
Giáo dục và Đào tạo chấp nhận.

•

93% số học sinh tiểu học được khảo sát tại Kiên
Giang phát biểu rằng các em đã thay đổi hành vi
của mình đối với môi trường.

Nhờ các biện pháp này, ICMP cải thiện điều kiện sống,
đặc biệt là điều kiện sống của những người có hoàn
cảnh khó khăn và các cộng đồng địa phương, trong đó
có các cộng đồng dân tộc thiểu số, những đối tượng
dễ tổn thương nhất trước những tác động tiêu cực
của môi trường thay đổi. Đặc biệt, các hoạt động tập
trung vào đồng quản lý và sinh kế vừa giúp cải thiện
khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường
vừa giúp tăng thu nhập của những người nghèo.
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Khả năng chống chịu
cao hơn

Các điểm nhấn trong giai đoạn thứ hai

Có hai thay đổi lớn giữa giai đoạn I và giai đoạn II:

Từ định hướng theo vùng địa lý sang
định hướng theo tác động
Nếu như trong giai đoạn đầu, ICMP được tổ chức
thực hiện theo các tỉnh riêng lẻ (và ở cấp quốc gia)
thì ở giai đoạn sau, ICMP đã được tái cơ cấu định
hướng theo các tác động và theo các lĩnh vực kỹ
thuật nhằm đảm bảo các giải pháp trong một lĩnh
vực kỹ thuật cụ thể (chẳng hạn: nông nghiệp hoặc
lâm nghiệp) có thể được áp dụng cho tất cả các tỉnh
có điều kiện phù hợp.

Trong giai đoạn I, ICMP tập trung vào việc phát triển
các công nghệ để ứng phó với biến đổi khí hậu và
các thay đổi môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long.
Trong khi các giải pháp này đã được thử nghiệm
thành công ở một số địa điểm thì ở giai đoạn II, trọng
tâm được đặt vào việc thể chế hoá và nhân rộng các
công nghệ này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự
thay đổi một cách có hệ thống (thay vì chỉ thay đổi ở
một số nơi được chọn) hướng tới phát triển thích ứng
với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long.
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Kết quả A
Chính sách và
tiêu chuẩn

Thẩm định và
chuẩn hóa các
giải pháp kỹ thuật

Kết quả B
Các giải pháp kỹ
thuật và đầu tư

Kết quả C
Các cơ quan/
tổ chức & mối
quan hệ hợp tác

Đánh giá khả thi

Cơ chế phối hợp

Kế hoạch đầu tư
có khả năng
thu hút vốn

Mối quan hệ hợp
tác chiến lược

Giới thiệu các cải
tiến kỹ thuật và
quản lý

Giai đoạn I

Từ việc phát triển các công nghệ sang
thể chế hoá và nhân rộng

Trong giai đoạn II, ICMP đã chuyển trọng tâm từ
việc phát triển và điều chỉnh các giải pháp công
nghệ cho phù hợp với thực tế sang việc thể chế
hoá các giải pháp này; ví dụ, qua việc giới thiệu các
chính sách, hướng dẫn và tiêu chuẩn kỹ thuật; thúc
đẩy hợp tác và liên kết giữa các tỉnh và trên toàn
vùng; tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và sự
chuẩn bị cho các dự án mới qua việc thực hiện các
nghiên cứu khả thi và kế hoạch đầu tư. Việc giúp
mở rộng quy mô công nghệ và giải pháp đã được
phát triển trong giai đoạn I.

Thực thi thông qua
KHPTKTXH, Ngân
sách và Đầu tư của
các nhà tài trợ

Giai đoạn II

Trong giai đoạn thứ hai (2014-2018), ICMP được xây
dựng dựa trên những thành tựu đạt được từ giai
đoạn trước. Các công nghệ và giải pháp sáng tạo sau
khi được xây dựng cho những vấn đề cấp bách nhất
của đồng bằng sông Cửu Long đã được nhân rộng
để có thể phát huy đầy đủ các tác động tích cực của
chúng trên một quy mô rộng lớn hơn. Việc này bao
gồm chuyển thể các đổi mới thành các chính sách và
quy định, thiết lập các quan hệ đối tác mới giúp tạo
ra sự cộng hưởng, tăng cường năng lực kỹ thuật và
tài chính cho các cơ quan chức năng trong việc thực
hiện các thay đổi cần thiết để đồng bằng sông Cửu
Long thích ứng tốt hơn trước sự thay đổi môi trường,
duy trì sinh kế và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Việc thể chế hóa và nhân rộng các thành
công của giai đoạn I là điểm cốt lõi của giai
đoạn II (xem biểu đồ): Để có được khả năng
thích ứng cao hơn, các đổi mới (ở giai
đoạn I) cần được chuyển thể thành công
thành các chính sách có tính ràng buộc
(Đầu ra A). Mặt khác, việc thực hiện các đổi
mới thông qua các chính sách cần sự hỗ
trợ vững chắc về thể chế không chỉ để tạo
ra các thủ tục thích hợp mà còn để thúc đẩy
và thiết lập mối quan hệ đối tác giúp
tạo ra hiệu ứng đồng vận (đầu ra C). Cuối
cùng, cả hai hình thức thể chế hoá chỉ có thể
tạo ra hiệu quả nếu năng lực về kỹ thuật,
quản lý và tài chính được tăng cường
hơn nữa (đầu ra B). Một chuyển động ngầm
từ các đổi mới sang các chuyển biến và cuối
cùng là khả năng thích ứng cao hơn đã
gắn kết 2 giai đoạn của ICMP với nhau
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Các tác động chính của ICMP
Việc ứng dụng các thiết bị bay không người lái hạng
nhẹ sẽ giúp giám sát tốt hơn 590 km bờ biển và
khoảng 53.000 ha rừng ngập mặn của bốn tỉnh
ven biển, gồm Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau và
Bạc Liêu. Thêm vào đó, công nghệ thông tin cũng
cung cấp đầu vào cho một công cụ hỗ trợ ra quyết
định toàn diện là “Kế hoạch bảo vệ vùng ven biển
đồng bằng sông Cửu Long” (CPP) được mô tả cụ
thể trong phần sau của báo cáo này.

Việc thực hiện 84 mô hình sinh kế (trong các lĩnh
vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và lâm nghiệp)
đã mang lại lợi ích cho khoảng 57.000 người. Các
mô hình sinh kế như sản xuất lúa gạo thông minh
với khí hậu hoặc nuôi tôm dưới tán rừng ngập mặn
đã làm giảm áp lực môi trường và giúp tăng thu nhập
từ 20-80% cho mỗi hộ gia đình.

Hơn 7 triệu người vùng ĐBSCL được bảo vệ tốt
hơn trước tác động của biến đổi khí hậu

720 km bờ biển của đồng bằng sông Cửu Long
được bảo vệ tốt hơn trước các sự kiện thời tiết cực
đoan, bão lũ và được kỳ vọng sẽ giúp 3,5 triệu người
ở các huyện vùng ven biển được an toàn hơn trước
tác động của biến đổi khí hậu.
Việc xây dựng chính sách rừng ven biển bao gồm
việc trồng mới 46.000 ha rừng ven biển tới năm
2020 sẽ mang lại các dịch vụ hệ sinh thái có trị giá
khoảng 102 triệu USD mỗi năm, cũng như có thể
hấp thụ được khoảng 13,2 triệu tấn CO2.

Việc xây dựng quy chế thí điểm về điều phối vùng
đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt (tại Quyết định 593) được kỳ vọng sẽ
nâng cao hiệu suất và hiệu quả của các chính sách
và các khoản đầu tư cho biến đổi khí hậu tại 13 tỉnh
đồng bằng sông Cửu Long, qua đó, mang lại lợi ích
cho hơn 17 triệu người đang sinh sống ở đây.
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Hỗ trợ tăng cường quản lý nguồn nước tại hai tiểu
vùng của đồng bằng Sông Cửu Long (Quản Lộ Phụng Hiệp và Tứ giác Long Xuyên) liên quan tới
5 tỉnh dự án, trong đó các Quy trình vận hành đã
được xây dựng và thể chế hoá. Điều này đã cải thiện
công tác quản nguồn nước dọc theo 14.266 km
kênh mương, mang lại lợi ích cho khoảng 3,5 triệu
người và có tác động tích cực đến 680.000 héc-ta
đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Việc giới thiệu hàng rào chắn sóng chữ T đã giúp
ngăn chặn tốc độ xói lở bờ biển lên tới 30m mỗi
năm ở một số điểm và giúp bồi đắp lại 180 mét đất
đã bị cuốn ra biển ở nơi khác. Các bãi bồi mới được
bồi đắp là nơi mà rừng ngập mặn và nhiều loài thực
vật khác có thể sinh trưởng.

46,000 ha
rừng ven biển

mang lại các dịch vụ hệ sinh thái có giá trị khoảng

USD 102 triệu
mỗi năm
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NÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP
Giới thiệu tới người nông dân các tiến bộ kỹ thuật canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí
hậu và thân thiện với hệ sinh thái như sử dụng nguồn giống có chất lượng và có khả năng thích ứng cao, các
kỹ thuật canh tác cải tiến hay các dịch vụ tưới tiêu là một nhiệm vụ trọng tâm của chương trình ICMP.

Đối tượng hỗ trợ chính

Nông dân

Chính quyền

 iới thiệu các tiến bộ kỹ thuật canh
G
tác nông nghiệp thông minh thích
ứng với biến đổi khí hậu
Thiết lập các liên kết thị trường

Hoạch định các chính sách
hiệu quả
Tăng cường khả năng ra quyết
định thông qua các hoạt động
nâng cao năng lực

Các tác động chính

NÔNG NGHIỆP

Chương trình đã thí điểm

Hỗ trợ xây dựng các quy trình thực hành canh tác nông nghiệp thích
ứng với biến đổi khí hậu
Sự thay đổi nhanh chóng về môi trường tại đồng bằng sông Cửu Long đòi hỏi cấp
thiết phải có các kỹ thuật canh tác phù hợp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực phải đi đôi với việc ngừng các phương thức
canh tác nguy hại.
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80 mô hình sinh kế

hỗ trợ cho khoảng 52.000
hộ gia đình ở nông thôn

với mức tăng thu nhập được báo
cáo từ 20 – 80%.

Đóng góp trực tiếp cho

6 Mục tiêu Phát triển Bền vững
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NÔNG NGHIỆP

Ngày nay, ngành nông nghiệp phải
nuôi sống nhiều người hơn trong
điều kiện phải sử dụng ít tài nguyên
đất, nước và năng lượng hơn
Từ khi bắt đầu thực hiện đổi mới theo kinh tế thị
trường năm 1986, ngành nông nghiệp của Việt
Nam đã tạo ra nhiều chuyển biến lớn. Từ một
quốc gia đói nghèo trên diện rộng, Việt Nam đã
trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu với một
loạt các mặt hàng nông sản bao gồm tôm, gạo, cà
phê, hạt điều. Ngành nông nghiệp tiếp tục đóng
một vai trò vô cùng quan trọng đối với việc làm và
sinh kế của hơn 40% dân số, tỷ lệ này còn cao hơn
rất nhiều ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Sản xuất nông nghiệp hiện đã chú trọng vào số
lượng với sản lượng sản xuất ra ngày càng lớn
nhưng lượng đầu vào được sử dụng ngày càng
nhiều, mà không tính đến tác động môi trường.
Việc lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu và các hoá
chất nông nghiệp khác đã dẫn đến suy thoái đất
và ô nhiễm nước trên diện rộng, làm gia tăng mối
lo ngại về an toàn thực phẩm – một vấn đề nóng
của Việt Nam hiện nay. Việt Nam cũng thường
xuất khẩu các mặt hàng nông sản thô với chất
lượng kém dẫn đến giá thành thấp và các hộ gia
đình sản xuất ở quy mô nhỏ vẫn đang phải vật
lộn để kiếm sống. Trong bối cảnh đó, Chính phủ
Việt Nam đã thay đổi chiến lược phát triển ngành
từ mục tiêu số lượng sang chất lượng (Quyết định
số 899/QĐ-TTg về chương trình tái cơ cấu ngành
nông nghiệp).
Một số tác động bất lợi của biến đổi khí hậu như
nhiệt độ tăng, nước biển dâng, lượng mưa tăng
giảm không nhất quán, các hiện tượng thời tiết
cực đoan xuất hiện với tần suất ngày càng cao hơn
đã ảnh hưởng tới ngành sản xuất nông nghiệp và
sinh kế của người dân nông thôn Việt Nam. Bên
cạnh đó còn có các tác động khác, gồm: xói lở bờ
biển, xâm nhập mặn, bão gió, lũ lụt trong mùa
mưa và hạn hán trong mùa khô. Việc gia tăng sử
dụng và cạnh tranh về nguồn nước đang làm cho
mực nước ngầm giảm đi nhanh chóng. Điều này
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đặc biệt đúng với khu vực đồng bằng sông Cửu
Long – một trong những khu vực sản xuất lúa gạo
lớn nhất thế giới.
Theo dự báo của Liên hiêp quốc, đến năm 2030,
cùng với sự gia tăng về dân số, nhu cầu về lương
thực sẽ tăng thêm 35%, nhu cầu về nước tăng
thêm 40% và nhu cầu về năng lượng tăng thêm
50%. Trong khi đó, việc mở rộng diện tích sản xuất
nông nghiệp sẽ không còn là một phương án khả
thi. Điều này có nghĩa là chúng sẽ phải nuôi sống
nhiều người hơn trong khi sử dụng ít đất, ít nước
và ít năng lượng hơn. Sự tăng trưởng trong tương
lai sẽ chủ yếu dựa vào việc tăng cường hiệu quả,
đổi mới, đa dạng hoá và gia tăng giá trị. Điều này
đặc biệt thách thức đối với một quốc gia nông
nghiệp với quy mô sản xuất trung bình của mỗi
nông hộ là dưới 1 héc ta.

Hỗ trợ xây dựng các hệ thống canh
tác cải tiến bền vững và thích ứng
với biến đổi khí hậu
ICMP đã hoạt động trong 3 lĩnh vực của ngành nông
nghiệp: (a) hỗ trợ nông dân áp dụng các kỹ thuật canh
tác cải tiến, (b) tăng cường khả năng cạnh tranh và
liên kết thị trường; và (c) nâng cao năng lực cho các
bên liên quan, từ người nông dân đến các tổ chức
nông dân (hợp tác xã, tổ sản xuất) và hệ thống khuyến
nông của địa phương.
Chương trình Quản lý tổng hợp Vùng ven biển (ICMP)
hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Chiến
lược tăng trưởng xanh, các Kế hoạch Phát triển Kinh
tế - Xã hội và Chương trình hành động Tái cơ cấu
ngành Nông nghiệp được phê duyệt năm 2014, trong
đó tập trung chủ yếu vào việc sử dụng bền vững các
nguồn lực tự nhiên. Chương trình tập trung vào các
lĩnh vực sinh thái, kinh tế, xã hội trong đó an ninh
lương thực, và bình đẳng giới là những yếu tố tối quan
trọng. Trọng tâm được đặt vào các giải pháp sinh kế.

nông dân, đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông Cửu
Long, phụ thuộc vào lúa gạo. Tuy nhiên, việc áp dụng
các kỹ thuật canh tác truyền thống cũng là nguồn gây
phát thải khí nhà kính chính của Việt Nam. Do đó, sản
xuất lúa gạo được chú trọng.
Tuy nhiên, ICMP cũng hỗ trợ việc đa dạng hoá các sản
phẩm có giá trị cao. Đặc biệt, ở những vùng bờ biển bị
ảnh hưởng nặng nề bởi xâm nhập mặn và không còn
thích hợp cho canh tác lúa, ICMP hỗ trợ kỹ thuật canh
tác tôm – lúa bền vững thay thế hệ thống canh tác
lúa 3 vụ mỗi năm. Ở những khu vực thích hợp khác,
ICMP giới thiệu mô hình luân canh lúa hoa màu các
loại. Việc phát triển chuỗi giá trị sản phẩm có giá trị và
chất lượng cao như rau quả là rất quan trọng trong
việc cải thiện việc làm và cơ hội thu nhập cho người
nông dân, đồng thời cũng đáp ứng được nhu cầu của
người tiêu dùng.

Các giống lúa chịu mặn
Một trong những hậu quả của môi trường đang bị thay
đổi ở đồng bằng sông Cửu Long là độ mặn của đất và
nước đang ngày càng tăng lên. Trên khắp đồng bằng
sông Cửu Long, nhiều khu vực không thể tiếp tục trồng
lúa nữa do độ mặn trong đất quá cao. Với sự xâm nhập
mặn gia tăng cùng sự phát triển nuôi trồng thuỷ sản, có
thể dự đoán rằng đất nhiễm mặn sẽ trở thành vấn đề
nghiêm trọng nhất tại đồng bằng sông Cửu Long trong
tương lai.
Ứng phó với thách thức này, chương trình ICMP đã
hỗ trợ thử nghiệm, giới thiệu các giống lúa chịu mặn.
Những giống này đảm bảo cho sản lượng cao ngay cả
trong môi trường bị nhiễm mặn.
ICMP cũng hỗ trợ thành lập mạng lưới đối tác phát triển
lúa có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, với mục
tiêu nâng cao tinh thần hợp tác liên kết giữa các thành
phần liên quan trong việc nghiên cứu, chọn, tạo và phổ
cập hiệu quả các giống lúa chịu mặn có khả năng thích
ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Lúa nổi
Trồng lúa nổi là một hình thức canh tác truyền thống
gần như đã biến mất tại đồng bằng sông Cửu Long.
Trước năm 1975, phần lớn sản lượng lúa ở vùng đồng
bằng này là lúa nổi (500.000 héc-ta). Hiện nay, chỉ còn
đúng một giống lúa nổi chưa bị mất đi nhưng diện
tích canh tác giống lúa này đã giảm xuống chỉ còn 4060 héc-ta tại tỉnh An Giang.
Lúa nổi là một giống lúa thích nghi với lũ lụt, và do đó
phù hợp với điều kiện ngập lụt tự nhiên của khu vực.
Hạt giống được gieo trong đất khô ngay trước mùa
lũ, và khi nước lũ dâng lên, cây mạ có thể phát triển
với tốc độ rất nhanh (lên đến 10 cen-ti-mét mỗi ngày)
cho phép nó tồn tại trong nước sâu tới 4 mét và giữ
nó nổi trên mực nước lũ, do đó giống lúa này có tên
là lúa nổi.
Lúa nổi được coi là sản phẩm tốt cho sức khoẻ vì
chúng không cần hoặc cần rất ít hoá chất nông
nghiệp, nước lũ mang lại chất dinh dưỡng cho các
cánh đồng và kiểm soát động vật gây hại. Người nông
dân trồng lúa nổi có thể bắt được tôm cá tự nhiên
theo dòng nước lũ bơi vào ruộng đồng. Tôm cá cũng
là một nguồn thực phẩm quan trọng cho cộng đồng.
Khi kết hợp với các loại cây trồng khác như sắn và bí
ngô, lúa nổi tạo ra một nguồn thu nhập cao đáng kể
cho người nông dân.
Ở khía cạnh môi trường, lúa nổi có giá trị lớn trong
việc giảm lũ và điều tiết nước. Các cánh đồng lúa nổi
có vai trò như một miếng bọt biển lớn giữ nước trong
các tháng lũ lụt và sau đó nhả dần nước ra cho vùng
hạ lưu trong mùa khô.
Chính quyền tỉnh An Giang đã nhận ra tầm quan
trọng của việc bảo tồn hệ canh tác lúa nổi. Cùng với
sự hỗ trợ của các bên liên quan như Chính phủ Hà
Lan, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) và
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, ICMP đã khởi
xướng một kế hoạch hành động nhằm bảo tồn và
phát triển giống lúa nổi trong tương lai.

Lúa gạo là loại thực phẩm chính của phần lớn dân số
trên thế giới, đặc biệt là ở khu vực châu Á. Lúa gạo
đóng một vai trò quan trọng sống còn trong ngành
nông nghiệp Việt Nam. Sinh kế của phần lớn các hộ
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NÔNG NGHIỆP

Những câu chuyện

THÀNH CÔNG
Kỹ thuật tưới khô ướt xen kẽ trong
trồng lúa

USD

Khan hiếm nước ngọt do giảm lưu lượng nước
mặt trên sông và cạn kiệt nước ngầm đang trở
nên ngày càng trầm trọng ở một số khu vực thuộc
vùng hạ lưu đồng bằng sông Cửu Long. Hệ quả là
lượng nước hiện có sẽ nhanh chóng trở lên không
đủ để giữ đồng ruộng ngập nước.

30%

Các chiến lược nhằm thích ứng với biến đổi khí
hậu phù hợp bao gồm: tưới ướt khô xen kẽ, sử
dụng các giống lúa chịu mặn và chịu lũ phù hợp,
cùng với các quy trình cải tiến khác, có thể góp
phần sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả
hơn và mang lại thu nhập cao hơn.
Tưới ướt khô xen kẽ (AWD) là phương pháp có nền
tảng khoa học và thực nghiệm vững chắc được giới
thiệu bởi dự án Biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới sử
dụng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (CLUES) của
Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) dưới sự tài
trợ của chính phủ Úc. ICMP là đối tác chính của
IRRI trong việc phổ cập công nghệ và đảm bảo
rằng công nghệ này sẽ được sử dụng rộng rãi ở
ĐBSCL.

40%

Kỹ thuật AWD giúp giảm
lượng tiêu thụ thuốc
trừ sâu xuống 30% mà
không làm giảm sản
lượng lúa gạo.

AWD giúp tăng thu
nhập của người nông
dân lên tới 40% mỗi vụ
thu hoạch.

CH4

15.000
đến
35.000
ha

48%
AWD giúp giảm phát thải
khí nhà kính (GHG), đặc
biệt là khí mê-tan (CH4),
với trung bình 48% so
với phương thức giữ nước
liên tục

Trước hết người nông dân bơm đầy nước vào
ruộng sau khi gieo cấy và sau đó để ruộng cạn
nước dần cho đến khi mực nước thấp hơn mặt
ruộng 15 cm. Sau đó, nước lại được bơm vào và
giữ ở mức ngập tối đa 5 cm cao hơn so với mặt
ruộng và quá trình này được lặp đi lặp lại.

Sau khi thực hiện thí điểm,
chính quyền địa phương
và người nông dân đã
thành công trong việc
nhân rộng mô hình lên tới
15.000 – 35.000 héc-ta
tuỳ theo mùa.

1.100

Trên mặt nước

1.100 nông dân được lợi
từ phương pháp tiếp cận
này qua việc giảm chi phí
bơm tát.

Chỉ cần một chiếc ống nhựa đơn giản
là có thể thực hiện được các phép đo
lường theo các hướng dẫn được cung
cấp bởi chương trình ICMP
Dưới mặt nước
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Tăng cường khả năng cạnh tranh và
liên kết thị trường
Quan hệ đối tác công-tư (PPP)
Thiết lập và thúc đẩy các quan hệ đối tác công-tư
và liên kết thị trường là một cách thức quan trọng.
Quan hệ đối tác công-tư thường bao gồm các doanh
nghiệp nông nghiệp trong nước và quốc tế, nông
dân và các tổ chức nông dân, Bộ NN & PTNT và
chính quyền địa phương. Mục tiêu của việc thiết lập
quan hệ đối tác công-tư là phát triển các chuỗi giá trị
nông nghiệp toàn diện, bền vững, có tính cạnh tranh
từ trang trại tới bàn ăn, tại đó, lợi nhuận của cả quá
trình sản xuất theo chuỗi được phân bố cho nông
hộ sản xuất nhỏ lẻ một cách công bằng hơn.

Sáng kiến Phát triển lúa gạo Châu Á (BRIA)
Với sự hợp tác giữa Bayer và Bộ NN & PTNT, sáng kiến
BRIA đã triển khai thí điểm và phát triển 22 mô hình
đối tác công-tư giữa các hợp tác xã nông nghiệp, các
doanh nghiệp nông nghiệp, Sở NN & PTNT và chính
quyền địa phương ở các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang
và Kiên Giang:
•

Xây dựng tài liệu đào tạo về các kỹ thuật canh tác
lúa gạo cải tiến thích ứng với biến đổi khí hậu, đào
tạo giảng viên cho 121 cán bộ kỹ thuật cấp tỉnh và
đào tạo 3.000 nông dân (trong đó 26% là phụ nữ)
về kỹ thuật canh tác lúa gạo cải tiến thích ứng với
biến đổi khí hậu.

•

Giới thiệu các tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền
vững (Sustainable Rice Platform)

•

Tác động trực tiếp mà sáng kiến này mang lại cho
nông dân: tăng 40% tổng lợi nhuận nhờ giảm chi
phí đầu vào và tăng năng suất, chất lượng. Từng
bước đáp ứng các yêu cầu chất lượng của Châu
Âu đối với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa
cho phép

•

Hỗ trợ Bộ NN & PTNT trong việc thành lập Nhóm
công tác quan hệ đối tác công-tư ngành gạo ở cấp
quốc gia, và khởi xướng Mạng lưới hợp tác phát
triển Hợp tác xã nông nghiệp với vai trò là diễn
đàn cho đối thoại chính sách và hợp tác phát triển.

Trên cơ sở sự thành công của sáng kiến này, một dự
án hợp tác đối tác công tư chiến lược mới với Olam
International đã được khởi xướng. Theo dự án này, ít
nhất 10.000 hộ nông dân sản xuất nhỏ sẽ có khả năng
sản xuất gạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn sản xuất
lúa gạo bền vững (SRP) cho thị trường trong nước và
xuất khẩu. Việc cải thiện sinh kế cho người nông dân
được đặc biệt chú trọng.

Sự bền vững và các tiêu chuẩn chất lượng
Giám sát các thực hành nông nghiệp theo các tiêu
chuẩn bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế là
vấn đề vô cùng quan trọng nhằm đáp ứng các kỳ
vọng của người tiêu dùng trong nước và quốc tế về
chất lượng, sự an toàn, tính bền vững và khả năng
truy xuất nguồn gốc. GIZ đã hỗ trợ trong việc giới
thiệu các tiêu chuẩn bền vững đầu tiên của thế giới
cho lúa gạo, cung cấp khuôn khổ cho các thực hành
canh tác thông minh về khí hậu. Đó là các tiêu chuẩn
sản xuất lúa gạo bền vững (SRP). ICMP cũng hỗ trợ
người nông dân trong việc thực hiện và được cấp
chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP trong
mô hình tôm – lúa. Việc rà soát sự áp dụng các tiêu
chuẩn chất lượng hiện hành tại Việt Nam đã cung
cấp các bằng chứng thực tế quan trọng cho việc cải
thiện các chính sách có liên quan.

Xây dựng năng lực cho Tổ chức nông dân
Các hợp tác xã nông nghiệp và các tổ sản xuất đóng
một vai trò quan trọng đối với các nông hộ trong việc
cải thiện quy mô sản xuất, tiếp cận được các dịch vụ
(bao gồm dịch vụ khuyến nông), tiếp cận vật tư đầu
vào và tiếp cận được thị trường thông qua quan hệ
đối tác bền vững với các thương nhân, các nhà chế
biến và xuất khẩu. Khi làm việc với nhau, người nông
dân có thể hỗ trợ nhau trong việc điều chỉnh các hệ
thống canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu, áp
dụng các công nghệ mới và sáng kiến mới, cũng như
thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng. Báo cáo đánh
giá năng lực các hợp tác xã nông nghiệp tại ĐBSCL
của Chương trình được Bộ NN & PTNT và các Sở NN
& PTNT sử dụng làm cơ sở quan trọng để xây dựng
kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 445
của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm mô hình hợp
tác xã mới ở đồng bằng sông Cửu Long.
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Việc áp dụng các kỹ thuật canh tác mới và các mô hình nuôi trồng thuỷ sản thân thiện với môi trường đã cải
thiện chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người nông dân. Sự cải cách về thể chế trong ngành nuôi
trồng thuỷ sản đã cải thiện mối liên kết thị trường, tạo ra các quan hệ hợp tác đối tác công-tư thành công.

Hỗ trợ

Nông dân

Chính quyền địa phương
và khu vực tư nhân

Giới thiệu các kỹ thuật nuôi trồng
thuỷ sản thông minh thích ứng
với biến đổi khí hậu

Xây dựng các chính sách thiết
thực, hiệu quả (ví dụ như việc hỗ
trợ sửa đổi luật Thuỷ sản)

Phát triển liên kết thị trường

Nâng cao năng lực cho những
người ra quyết định
Thiết lập các diễn đàn đối thoại
cho ngành thuỷ sản (Đối thoại
bàn tròn về nuôi trồng thuỷ sản)

Thành lập các Nhóm nông dân
chung lợi ích (FIG)

NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
Hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản bền vững và có tính cạnh tranh cao tại
đồng bằng sông Cửu Long
Nuôi trồng thuỷ sản ở đồng bằng sông Cửu Long gây ra các vấn đề về môi trường
do thiếu các biện pháp quản lý hiệu quả.

Tính cạnh tranh thấp và chất lượng sản phẩm không đảm bảo làm giảm vị thế
của Việt Nam trên thị trường thế giới.
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Các tác động chính
Các kỹ thuật cải tiến về nuôi trồng thuỷ sản trong rừng
ngập mặn do ICMP hỗ trợ đã góp phần đảm bảo việc
các hộ nông dân không sử dụng hoá chất trong sản
xuất và sử dụng tôm giống chất lượng cao đã tăng tỷ
lệ sống cho tôm lên tới 80%. Theo đó, thu nhập của
người nông dân tăng lên khoảng 45%.

Đóng góp trực tiếp cho

5 Mục tiêu Phát triển Bền vững
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Với đất đai màu mỡ và khả năng tiếp cận thuận lợi
hệ thống thủy lợi, đồng bằng sông Cửu Long thực sự
là một vùng nuôi trồng thủy sản đầy tiềm năng và
cho năng suất cao – mặc dù ngành nuôi trồng thủy
sản phải chịu tổn thương cao do biến đổi khí hậu và
các sự kiện thời tiết cực đoan. Trong mười năm qua,
ngành nuôi trồng và chế biến thuỷ sản của Việt Nam
đã tăng trưởng khoảng 500% và đồng bằng sông Cửu
Long đóng vai trò trung tâm trong sự tăng trưởng
nóng này. Khoảng 70% tổng sản lượng nuôi trồng
thủy sản của cả nước đến từ đồng bằng sông Cửu
Long, nơi có khoảng 750.000 héc-ta phục vụ cho hoạt
động sản xuất này.
Nhưng hoạt động nuôi trồng thủy sản trong khu vực
đang đối mặt với rất nhiều thách thức: Các kết quả
nghiên cứu không được chuyển tải đầy đủ vào thực
tiễn sản xuất, đặc biệt là các nghiên cứu về giống,
kiểm soát dịch bệnh, thức ăn cũng như quản lý môi
trường và nước thải. Một phần nguyên nhân là thiếu
các chính sách ứng dụng và chuyển giao nghiên cứu

vào thực tiễn cho đối tượng nông dân sản xuất quy
mô nhỏ.
Việc đầu tư phát triển các kỹ thuật cải tiến và công
nghệ hiện đại trong sản xuất và chế biến là rất hạn
chế; các kho lạnh và hệ thống chiếu sáng trong các
nhà máy chế biến thủy sản tiêu thụ nhiều năng lượng
dẫn đến việc phát thải khí nhà kính (GHG) ở mức cao
trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản.
Việc tuân thủ chặt chẽ các quy định an toàn thực
phẩm và các tiêu chuẩn chất lượng để được cấp
chứng nhận theo nhu cầu của các thị trường xuất
khẩu không được đảm bảo và khả năng tiếp thị sản
phẩm ở cả thị trường nội địa lẫn thị trường quốc tế
còn rất yếu, hệ quả là các mối liên kết thị trường
không ổn định. Trong nhiều trường hợp, việc mở rộng
các vùng nuôi một cách ồ ạt thường dẫn tới việc chặt
phá rừng ngập mặn để mở rộng sản xuất.

Hỗ trợ nông dân trong việc áp dụng
các kỹ thuật mới
Một trong những thách thức chính là cải thiện kỹ
thuật nuôi trồng thủy sản trong rừng ngập mặn. Đây
là kỹ thuật cho phép nuôi tôm và các loài thủy sản

khác trong rừng ngập mặn, nhằm hài hoà giữa việc
bảo tồn rừng ngập mặn nhưng vẫn tạo điều kiện cho
các hoạt động kinh tế. Thêm vào đó, hộ nông dân quy
mô nhỏ áp dụng phương thức nuôi trồng thủy sản
hữu cơ cần được liên kết với chuỗi giá trị để đảm bảo
có được thu nhập ổn định và có động lực sản xuất
bền vững để không chuyển sang hình thức nuôi tôm
thâm canh.
Do đất nuôi trồng thủy sản phân bố rải rác trong khi
rừng ngập mặn cần được bảo vệ, chính quyền một
số tỉnh ven biển tại đồng bằng sông Cửu Long đã
áp dụng chính sách cho phép người dân được nuôi
trồng thủy sản kết hợp bảo vệ rừng ngập mặn đảm
bảo diện tích rừng ngập mặn luôn được giữ ở tỷ lệ
60% - ở một số nơi là 70% (hay còn gọi là tỷ lệ 60/40
hoặc 70/30).
Nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng ngập mặn là
phương thức kết hợp, trong đó cây ngập mặn là một
thành phần của hệ thống ao nuôi tôm. Lợi ích tiềm
năng của mô hình này rất lớn: rừng ngập mặn lọc
nước và tạo bóng mát giúp nước không bị tăng nhiệt
độ quá nhanh vì vậy ao nuôi tôm không cần quá sâu
và do đó tiết kiệm được các chi phí bơm nước. Quan
trọng hơn, nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng ngập
mặn là hình thức nuôi quảng canh dựa vào thiên
nhiên với lượng con giống ít hơn trên mỗi mét khối
ao nuôi. Điều này cho thấy nuôi trồng thủy sản dưới
tán rừng ngập mặn trở thành một hình thức sản xuất
thân thiện hơn với môi trường so với hình thức nuôi
tôm truyền thống.
Vấn đề là hầu hết những người nuôi trồng thủy sản
ở đồng bằng sông Cửu Long thiếu kinh nghiệm với
hình thức nuôi trồng cải tiến này và thường áp dụng
phương thức sản xuất kiểu sai-sửa-rút kinh nghiệm
khiến sản lượng và lợi nhuận thấp. Trên cơ sở đó,
chương trình ICMP đã hợp tác với Viện Nghiên cứu
Nuôi trồng thủy sản II xây dựng các mô hình quản lý
tốt nhất và các tài liệu hướng dẫn giúp người nông
dân có định hướng sản xuất tốt hơn – ví dụ có thể áp
dụng nuôi tôm kết hợp với cua và cá cùng trong một
ao nếu giữ tỷ lệ một cách hợp lý và tư vấn về kỹ thuật
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nuôi ít thay nước. Một yếu tố quan trọng khác là trồng
thêm cây ăn quả trong khu vực ao nuôi để đa dạng
hoá thu nhập cho người nông dân.
Việc áp dụng các kỹ thuật trên đã cải thiện thu nhập
của 850 nông dân, trong đó có 215 phụ nữ. Thu nhập
trung bình tăng lên 250 đô la/người, đồng thời, lượng
kháng sinh và lượng hóa chất nông nghiệp được sử
dụng ít hơn.
Các kỹ thuật tiên tiến này cũng giúp nuôi trồng thủy
sản chống chịu tốt hơn trước thiên tai: vào năm 2012,
dịch đốm trắng ở tôm xảy ra ở nhiều nơi trong tỉnh
Bạc Liêu, đa phần các hộ nuôi thâm canh không có lãi
trong khi đó các hộ nuôi tôm trong rừng ngập mặn thì
ngược lại, bởi kỹ thuật nuôi tôm cân bằng hơn trong
các ao nuôi này đã ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng.
Ngày nay, các trại nuôi tôm theo hình thức thâm canh
cũng áp dụng một phần diện tích nuôi theo kỹ thuật
nuôi tôm dưới tán rừng ngập mặn như một giải pháp
phòng ngừa thất thu do dịch bệnh.

Nuôi trồng, tích hợp chuỗi giá trị và
tiếp thị tôm sinh thái tại Cà Mau
Người nuôi tôm quy mô nhỏ tại các huyện phía nam
tỉnh Cà Mau chủ yếu nuôi tôm sú dưới tán rừng
ngập mặn mà không sử dụng thức ăn thêm cũng
như không cần sử dụng các chế phẩm sinh học hay
thuốc kháng sinh. Cách tiếp cận cấp chứng nhận
“tôm hữu cơ” cho người nuôi tôm vẫn chưa phát
huy hiệu quả trong việc làm tăng nhu cầu tiêu dùng
và chưa mang lại thu nhập cao hơn. Do đó, chương
trình ICMP đã hỗ trợ việc phân tích chuỗi giá trị cùng
với quá trình cấp chứng nhận. Mục đích của hoạt
động này là quảng bá tốt hơn cho tỉnh và sản phẩm
của tỉnh đến các nhà nhập khẩu và bán lẻ quốc tế
nhằm duy trì hình thức nuôi trồng thân thiện với môi
trường, giúp người nuôi tôm ở đồng bằng sông Cửu
Long hội nhập tốt hơn với thị trường thế giới.

21

NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

Sản phẩm chất lượng cao là chìa khóa
thành công trong nuôi trồng thuỷ sản
bền vững

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành
nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030, diện tích đất dành cho nuôi trồng thủy sản
đến năm 2020 là 1,2 triệu héc-ta, trong đó, đất ven
biển chưa sử dụng để nuôi trồng thủy sản là khoảng
7.000 héc ta và chuyển đổi đất trũng trồng lúa sang
khoảng 90.000 héc ta.
Luật Thủy sản của Việt Nam được xây dựng từ năm
2003 đã có nhiều bất cập và cần được sửa đổi, đặc
biệt khi đất nước bước vào quá trình hội nhập kinh
tế và toàn cầu hoá , Luật Thủy sản đã không còn khả
năng thúc đẩy sự phát triển ngành nuôi trồng thủy
sản.
Trên cơ sở đó, chương trình ICMP đã hỗ trợ chính
phủ Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược cho
ngành thủy sản và kế hoạch đầu tư cho đồng bằng
sông Cửu Long , thúc đẩy hệ thống nuôi trồng thủy
sản tại các khu vực có rừng ngập mặn và vùng ven
biển của đồng bằng sông Cửu Long.
Từ năm 2014, ICMP đã khởi xướng Đối thoại bàn tròn
ngành thủy sản, nhằm mục đích tăng cường hợp tác
đối tác công-tư thông qua việc thúc đẩy sự tham gia
một cách có hiệu quả của khu vực tư nhân vào quá
trình ra quyết định. Đối thoại bàn tròn ngành thủy
sản là sự kiện được tổ chức mỗi năm một lần

Xây dựng liên kết thị trường và nâng
cao chất lượng sản phẩm
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Cải cách chính sách: Sửa đổi Luật
thủy sản

trường tạo điều kiện thuận lợi việc tiếp cận với thị
trường thế giới. Các thí điểm này bao gồm hỗ trợ xây
dựng các mô hình như mô hình tôm rừng tại Cà Mau
hay mô hình nuôi sò huyết tại Kiên Giang.
Nâng cao nhận thức của người sản xuất và người tiêu
dùng về an toàn thực phẩm, sự lo ngại về an toàn
thực phẩm, tính cạnh tranh giữa các công ty chế biến
thủy sản là động lực thúc đẩy việc sản xuất các sản
phẩm được cấp chứng nhận. ICMP đã hợp tác với khu
vực tư nhân để thúc đẩy việc cấp chứng nhận đối với
thủy sản và hỗ trợ các nhóm nông dân quy mô nhỏ
hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. ICMP
hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp quy mô vừa
và nhỏ trong việc thực hiện và được cấp chứng nhận
VietGAP, Global GAP cho sản phẩm tôm.

Tăng cường kết nối giữa các tổ chức
nông dân
Các hợp tác xã đóng một vai trò quan trọng đối
với những người nông dân sản xuất ở quy mô
nhỏ trong việc tiếp cận nền kinh tế quy mô lớn,
tiếp cận các dịch vụ khuyến nông, kết nối được các
với thương nhân, các nhà máy chế biến hoặc xuất
khẩu và tiếp cận được các khoản vay tín dụng nhỏ.
Khi làm việc với nhau, người nông dân có thể trao
đổi kiến thức, chuyển giao công nghệ mới và chia
sẻ thông tin. Đây là lý do tại sao ICMP ủng hộ việc
phát triển các nhóm nông dân cùng lợi ích (Farmer
Interest Group-FIG) ở đồng bằng sông Cửu Long.
Mô hình FIG hướng đến việc tăng cường sự hợp tác
giữa các nhóm nông dân với nhau.

ICMP đã hợp tác với chính quyền địa phương trong
việc triển khai các khóa đào tạo cho nông dân và các
doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ (SMEs-Small and
Middle Enterprises). ICMP cũng hợp tác chặt chẽ với
các công ty chế biến và kinh doanh thủy sản như
Minh Phú, Minh Cường, Dương Hùng và Quốc Việt
để thí điểm chuỗi giá trị và các mô hình liên kết thị
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THÀNH CÔNG
Nuôi trồng thủy sản trong rừng
ngập mặn: Một hướng tiếp cận thân
thiện với môi trường tại đồng bằng
sông Cửu Long
Hiểu rõ tầm quan trọng của nuôi trồng thủy sản dưới
tán rừng ngập mặn và nhu cầu sử dụng các kỹ thuật
canh tác giúp thay đổi môi trường, ICMP đã phối hợp
với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II và Chi cục
thủy sản tỉnh Bạc Liêu xây dựng các kỹ thuật nuôi
trồng hiệu quả và cung cấp các tài liệu hướng dẫn cho
nông dân. Để phổ biến các kiến thức một cách hiệu
quả, các nhóm nông dân chung lợi ích (FIG) đã được
thành lập. Mô hình này nhằm tăng cường sự hợp tác
giữa các nhóm nông dân với nhau.

Tiếng nói của người trong cuộc
“Do nhiệt độ lên xuống thất thường cộng thêm thời
tiết khắc nghiệt, vụ thu hoạch của chúng tôi đã bị thất
bại, chúng tôi đã cố gắng thay đổi kỹ thuật canh tác
nhưng việc này không mang lại kết quả mong đợi.
Chất lượng sản phẩm thì phập phù. Mặc dù chúng tôi
sử dụng lượng con giống nhiều hơn nhưng sản lượng
lại chẳng được bao nhiêu”.
– Ông Đào Văn Ua, người nuôi tôm ở xã Vĩnh Hậu A,
tỉnh Bạc Liêu

80%

“Tham gia tập huấn đã thay đổi cuộc sống của tôi, tôi
đã học được cách dự toán chi phí và doanh thu, cách
quản lý sổ sách kế toán và cách sản xuất ra tôm có
chất lượng tốt hơn mà tôi có thể bán trên thị trường
và kiếm được thu nhập cao hơn”.
– Chị Kim Lý, người nuôi tôm ở xã Vĩnh Hậu A, tỉnh Bạc Liêu

“Các phương pháp và kỹ thuật canh tác học được ở
các khóa tập huấn rất hữu ích. Kể từ khi áp dụng,
chúng tôi đã thu được nhiều kết quả rất tốt. Ví dụ, tỷ
lệ sống của tôm tăng lên đến 80% so với 40% của vụ
trước đó”

Làm thế nào để đưa sản phẩm tôm thân
thiện với môi trường ra thị trường?
Chương trình ICMP đã hỗ trợ việc phân tích chuỗi giá
trị và tiếp tục hỗ trợ quá trình cấp chứng nhận. Mục
đích của việc này là quảng bá tốt hơn cho các nhóm
nông dân có chung lợi ích cũng như các sản phẩm
của họ với các nhà nhập khẩu và bán lẻ quốc tế. Các
khoá tập huấn về tiếp thị sản phẩm và quản lý sản
xuất đã được xây dựng và giới thiệu triển khai cho
người nuôi tôm thông qua các nhóm nông dân có
chung lợi ích.
Cùng với các nhóm nông dân chung lợi ích, một
chương trình tín dụng vi mô cho nông dân cũng đã
được thiết lập trong xã. Chương trình này cung cấp
các khoản tín dụng trị giá 10 triệu đồng (tương đương
với 400 Euro). Tín dụng được hỗ trợ bởi chương trình
ICMP và cho phép nông dân chủ động lập kế hoạch
đầu tư cho việc nuôi tôm của họ. Kết quả là ngày càng
nhiều các sản phẩm thủy sản được đưa ra thị trường
và được bán với giá cao hơn.

triệu

“Nếu muốn bán được tôm ra thị trường, chúng ta cần
biết rằng chất lượng là vấn đề quan trọng nhất. Mặc
dù lúc ban đầu chúng tôi rất khó thay đổi tư duy của
mình, nhưng chúng tôi đã làm được điều này. Bên
cạnh đó, chúng tôi đã hiểu được tầm quan trọng của
rừng ngập mặn. Rừng đã bảo vệ cuộc sống và đảm
bảo sinh kế cho chúng tôi.”
– Ông Ua, nông dân ở xã Vĩnh Hậu A, tỉnh Bạc Liêu.

– Ông Đào Văn Ua, trưởng nhóm nông dân chung lợi
ích (FIG) cho biết
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Những câu chuyện
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Chương trình ICMP đã hỗ trợ Bộ NN & PTNT, Tổng
cục Lâm nghiệp xây dựng một số quyết định, hướng
dẫn và giải pháp liên quan đến quản lý và chính sách
tài nguyên rừng chiến lược. Các quyết định, hướng
dẫn và giải pháp trên không chỉ áp dụng tại Đồng
bằng sông Cửu Long mà còn có ý nghĩa thực tiễn đối
với 28 tỉnh duyên hải của Việt Nam

Các tác động chính
Giới thiệu giải pháp hàng rào chắn sóng (hàng rào chữ T) đã ngăn chặn xói lở và hỗ trợ phục hồi rừng ngập
mặn, có địa điểm đã bồi đắp được 180 mét từ phía biển trong vòng 2 năm. Tổng cộng, 10 héc-ta đất
(tương đương với 20 sân bóng đá) đã được bồi lại dưới sự hỗ trợ của chương trình ICMP.

LÂM NGHIỆP
Hỗ trợ quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên
Diễn biến xói lở bờ biển đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phục hồi hệ sinh thái
rừng, một hệ sinh thái có chức năng giảm sốc nhưng đang dần cạn kiệt.

Quản lý rừng với sự tham gia của cộng đồng và các nhóm người khai thác
nguồn lợi từ rừng là một vấn đề cấp bách.

26

Tăng cường nâng cao năng lực cho các nhóm đối tượng sử dụng tài nguyên,
qua đó các nhóm đối tượng đã tham gia áp dụng mô hình đồng quản lý trên
950 ha rừng và 698 ha rừng hỗn loài được phục hồi trên 4 tỉnh.

Đóng góp trực tiếp cho

8 Mục tiêu Phát triển Bền vững
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Rừng ngập mặn đóng một vai trò quan trọng đối với
Đồng bằng sông Cửu Long. Rừng được coi là một lá
chắn tự nhiên bảo vệ các khu vực ven biển và cộng
đồng dân cư, bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng và
các hoạt động thương mại trước các sự kiện thời tiết
cực đoan như nước biển dâng, nguy cơ lũ lụt, xói mòn.
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Đai rừng khỏe mạnh củng cố vùng bờ
100 năm trước, trên hành trình dọc theo vùng bờ biển
của Đồng bằng sông Cửu Long, những gì các thuỷ thủ
nhìn thấy là đai rừng ngập mặn. Một đai rừng ngập
mặn có bề dày từ 800 – 1.200 m nằm giữa biển và
đất liền hoạt động như một vùng đệm tự nhiên giúp
chống lại thiên tai, bão lũ.
Ngày nay, đai rừng ngập mặn giữa biển và đất liền
đang bị thu hẹp từ cả hai phía. Từ phía đất liền,
nông dân sử dụng đất rừng quý giá cho các hoạt
động canh tác như trồng lúa, nuôi tôm; người dân
địa phương và những người không có đất thường
khai thác gỗ rừng để bán nhằm kiếm thêm thu nhập
hoặc sử dụng làm chất đốt. Thêm vào đó, hệ thống
kênh mương thuỷ lợi tạo ra sức ép khi hình thành
hai hướng dòng chảy: từ sông Cửu Long đến các
cánh đồng và ra biển và từ biển tới các ao nuôi tôm,
cá trong đất liền. Nơi các kênh mương đổ ra biển
thường gây ra hiện tượng xói lở.
Xói lở - hiện tượng đất bị biển xâm thực – là mối đe
dọa chính đối với rừng ngập mặn từ phía biển, và là
thách thức lớn đối với dân cư vùng ven biển: mỗi năm
bờ biển xói lở tới 50 mét mà chưa thể can thiệp được,
theo dự đoán thì nhà cửa nằm cách biển 500 mét tại
thời điểm hiện nay trong vòng 10 năm nữa sẽ nằm
ngay mép nước.
Một trong trong các giải pháp can thiệp là xây dựng
đê kè. Các công trình này ngăn ngừa nước biển tràn
vào trong đất liền khi có lũ lụt. Về mặt lý thuyết, hệ
thống đê kè có khả năng bảo vệ vùng nội đồng khỏi
lũ lụt. Tuy nhiên, hệ thống này lại có điểm yếu là làm
xáo trộn các hệ sinh thái tự nhiên ven biển, và chi phí
xây dựng và duy trì hệ thống rất phức tạp và tốn kém.
Một giải pháp hiệu quả cho việc hạn chế xói lở tại
vùng bờ ĐBSCL là việc kết hợp giữa xây dựng hệ thống
đê kè với thiết kế phù hợp song song với việc bảo vệ
rừng ngập mặn. Giải pháp này hoạt động như sau:
các hàng rào chắn sóng làm giảm cường độ sóng, cho
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Lợi thế về chi phí-lợi ích của rừng ngập mặn so với xây
dựng đê kè có thể định lượng cụ thể. Vùng ven biển
miền Bắc Việt Nam tuy khác so với đồng bằng sông
Cửu Long, nhưng giải pháp này vẫn có giá trị tham
khảo. Cụ thể rừng ngập mặn được phục hồi đã giúp
làm giảm áp lực lên đê và theo đó giảm chi phí tu sửa
đê. Một phân tích khoa học, định lượng chi phí – lợi
ích đã được triển khai nhằm đánh giá các giải pháp
của chương trình ICMP tại Sóc Trăng. Nghiên cứu đã
chỉ ra rằng phương thức tiếp cận dựa vào hệ sinh thái
trong quản lý vùng ven biển có chi phí thấp hơn 5 lần
so với việc nâng cấp và duy trì một con đê mà không
có sự hỗ trợ thêm từ tiếp cận dựa vào hệ sinh thái
như trồng rừng ngập mặn trước thân đê.

thành công của hàng rào chữ T là sự kết hợp giữa
mô hình thủy văn phức tạp và hàng cọc tre đơn giản,
giúp bẫy trầm tích, tạo bãi bồi ngăn chặn xói lở và
phục hồi rừng ngập mặn.
Hiện trạng mất đất ven biển tại Đồng bằng sông Cửu
Long là do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, mực nước
biển dâng cao dẫn đến sóng mạnh gây xói lở. Thứ
hai, việc sử dụng các loài cây không phù hợp trong
việc phục hồi rừng ngập mặn trước đây đã không thể
bảo vệ đất khỏi hiện tượng xói lở; ví dụ, cây đước, một
trong những loại được trồng nhiều nhất lại không
thích hợp với vùng mép nước và do đó không thể là
lựa chọn thích hợp để ngăn ngừa xói lở. Nguyên nhân
thứ ba có thể là sự thay đổi lưu lượng trầm tích của
sông Cửu Long.

Hàng rào chắn sóng thường là hàng rào bằng tre có
hình chữ T. Dựa trên các nghiên cứu thủy văn phức
tạp về dòng thủy triều, độ sâu, địa hình đáy và biên độ
sóng, hàng rào chắn sóng được thiết kế và đặt tại các
khu vực xói lở nghiêm trọng phía trước đê. Các hàng
rào được dựng trên biển và làm giảm lực cường độ
của sóng đánh vào bờ biển thông qua các cách thức
khác nhau, ví dụ như: nhiễu xa, khúc xạ, phản xạ, làm
biến dạng sóng, v.v. Các quá trình chuyển hoá sóng
này sẽ giúp bùn cát đang chuyển động lắng xuống, để
hình thành lớp trầm tích.

vực này thay đổi hoàn toàn với dải đất (bãi lầy hoặc
bãi bồi) lấn xa ra phía biển và thảm thực vật dày đặc.
Chương trình đã thiết lập và duy trì các hàng rào chắn
sóng trên tổng chiều dài 10,85 km, trong đó bao gồm
cả chiều dài của đoạn sông ngòi đã được áp dụng các
biện pháp bảo vệ tại tỉnh An Giang - tỉnh duy nhất
thuộc dự án không nằm ven biển. Những hàng rào
này đã được thiết lập tại các khu vực dễ bị tổn thương
nhất ở các tỉnh ven biển, đặc biệt tại khu vực nơi hiện
trạng xói lở đã tiến sát chân đê và không có rừng
ngập mặn bảo vệ.

Rừng ngập mặn có thể tự tái sinh trên những bãi bồi
mới hình thành này trong vòng vài tháng. Việc phục
hồi rừng ngập mặn sẽ khả quan hơn nếu trồng đúng
loài thích hợp ở đúng địa điểm. Trong vòng vài tháng
hoặc vài năm, tùy thuộc vào điều kiện lập địa, các khu

Hàng rào chắn sóng không chỉ giúp hạn chế tình trạng
xói lở tới 30 mét mỗi năm mà còn làm đảo ngược xu
thế này qua việc „giành lại“ đất đai từ biển: tại một địa
điểm, 180 mét bãi đã được bồi đắp lại trong vòng 2
năm. Tổng cộng, chương trình đã hỗ trợ „giành lại“

Bên cạnh tác dụng phòng hộ ven biển, rừng ngập
mặn còn đóng góp đáng kể đối với bảo tồn đa dạng
sinh học và nền kinh tế. Ví dụ như 70-80% lượng tôm
cá đánh bắt được ở xa bờ đã có thời gian sinh sống
trong rừng ngập mặn. Theo đó, mỗi héc-ta rừng
ngập mặn bị chặt phá sẽ làm giảm hơn 1 tấn tôm
cá đánh bắt được ở vùng ven biển, có giá trị khoảng
37.500 đô-la.

Hàng rào chắn sóng: ngăn ngừa xói
lở và phục hồi rừng ngập mặn
Giải pháp xây dựng hàng rào chắn sóng (còn được
gọi là hàng rào chữ T do cấu trúc hình chữ T phổ
biến) là một trong những giải pháp hiệu quả giúp
củng cố vùng bờ và phục hồi đai rừng ngập mặn.
Cấu trúc hàng rào tương tự đã được áp dụng ở châu
Âu trong hơn 400 năm qua, tuy nhiên ở Việt Nam,
chương trình ICMP đã đi tiên phong trong việc áp
dụng giải pháp này. Ngày nay, mô hình hàng rào chữ
T đã được nhân rộng cả trong nước lẫn quốc tế và đã
nhận được sự chú ý từ những cán bộ trong ngành,
các nhà nghiên cứu và giới truyền thông. Chìa khóa
30
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phép bồi tụ và khôi phục lại các bãi bồi để rừng ngập
mặn có thể phát triển. Cây rừng ngập mặn là tuyến
phòng hộ đầu tiên trước bão lũ, giúp giảm sức tàn
phá của sóng một cách hiệu quả, hệ thống đê kè là
tuyến phòng hộ phía sau mà chỉ có các đỉnh lũ cao
đáng kể mới có thể vượt qua.

Về mặt kỹ thuật, thành công này đã đạt được nhờ
sự bồi lắng theo chồng lấn lên tới 120 cen-ti-mét, có
nghĩa là nền đất cao hơn 120 cen-ti-mét so với trước
đây và do đó cao hơn mực nước, ngoại trừ trong thời
gian có lũ lụt. Vùng bãi bồi cao này đã tạo ra thành
tuyến bảo vệ tự nhiên cho chân đê và dải rừng ngập
mặn mới. Thời gian ngập lụt khu vực gần đê đã được
rút ngắn đáng kể, do đó đã giảm được tối đa biên độ
sóng tại khu vực chân đê.
Bên cạnh các biện pháp bảo vệ, quá trình tái tạo tự
nhiên đang tiếp tục diễn ra, và được hỗ trợ bởi việc
tiến hành trồng rừng ngập mặn bổ sung tại một số
tỉnh. Kết quả quan trắc đã chỉ ra rằng, sau 4 năm, đa
dạng sinh học tự nhiên đã được phục hồi tới 70%. Ở
một tỉnh, chỉ sau 18 tháng, mức độ đa dạng loài đã
tương đương với rừng ngập mặn tự nhiên. Giải pháp
hàng rào chắn sóng này đã được nhân rộng và được
áp dụng bởi nhiều tổ chức, trong đó có Tổ chức bảo
tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) – tổ chức này đã thiết
lập các hàng rào chắn sóng tương tự tại Việt Nam và
In-đô-nê-si-a. Chính quyền tỉnh Kiên Giang và Ban
quản lý rừng ở đây đã áp dụng và nhân rộng mô hình
này tại ấp Vàm Rầy, huyện Hòn Đất.

Phục hồi rừng ngập mặn: tái sinh
rừng bằng phương pháp mô phỏng
tự nhiên
Để phục hồi rừng ngập mặn, ngoài giải pháp thiết lập
các hàng rào chắn sóng còn có giải pháp phục hồi, tái
tạo những nơi rừng ngập mặn bị chặt phá hoặc chưa
phát triển đến độ trưởng thành. Trong cả hai trường
hợp trên, chương trình ICMP đã xây dựng thành công
các giải pháp nhằm phục hồi diện tích rừng ngập mặn
khoẻ mạnh và đa dạng thông qua phương pháp mô
phỏng quá trình tái sinh tự nhiên.
Trong tự nhiên, rừng là hệ sinh thái đa dạng, bao gồm
cây cối và các loại thực vật có độ tuổi, kích cỡ và giống
loài khác nhau. Các loài bổ trợ làm cho rừng khoẻ
mạnh. Rừng khỏe mạnh sẽ có khả năng chống chịu
mạnh mẽ khi đối mặt với thiên tai như bão, lũ hoặc
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dịch bệnh. Tính đa dạng của các loài cây rừng đảm
bảo rằng dù một vài cây có thế chết nhưng các cây
khác sẽ sống sót.

Sự sống trở lại trên những vùng đất
cằn cỗi

Ngược lại, rừng ngập mặn được trồng tại Việt Nam
thường không đa dạng, chủ yếu là rừng trồng thuần
loài. Nguyên nhân chủ yếu là do các tiêu chuẩn và
định mức về chi phí hạn hẹp chỉ cho phép trồng loài
tiêu chuẩn theo hàng. Cách trồng này phù hợp cho
việc trồng rừng với lượng kinh phí thấp trong một thời
gian ngắn nhưng nó không thực tế đối với trồng rừng
ngập mặn. Cây rừng ngập mặn trồng mới thường rất
yếu ớt, cây mọc thấp và không có khả năng chống
chịu với thời tiết khắc nghiệt.

Việc chuyển đổi các khu rừng hiện có là tương đối tham
vọng. Thách thức lớn nhất đối với những cán bộ trong
ngành lâm nghiệp là hồi sinh những mảnh đất cằn cỗi
không còn thích hợp để trồng cây. Những khu đất cằn
cỗi hiện hữu tại khắp các tỉnh nơi mà ngành nuôi trồng
thuỷ sản phát triển mạnh. Nếu ao nuôi trồng thủy
sản không được quản lý bền vững, đất tại ao nuôi sẽ
cằn cỗi, trở thành đất hoang hoá và bị lấp đi sau một
thời gian sử dụng. Đất trên các ao nuôi trồng thủy sản
trước đây chứa rất ít hàm lượng chất dinh dưỡng cho
cây trồng, dẫn đến hoang hóa. Tệ hơn nữa, những khu
đất cằn cỗi này thường nằm xen kẽ giữa rừng ngập
mặn, làm giảm khả năng phòng hộ của rừng.

Chương trình đã phát triển một số phương thức tiếp
cận để biến những diện tích rừng trồng thuần loài
yếu ớt thành những diện tích rừng tự nhiên đa dạng,
khoẻ mạnh và có chức năng bảo vệ bờ biển tốt hơn.
Một trong các tiếp cận này là mô phỏng quá trình tái
sinh tự nhiên của rừng. Thông thường, các cây cao
lớn trong một khu rừng có xu hướng gẫy đổ theo
thời gian, tạo ra các khoảng trống dưới tầng tán và
làm chết các cây nhỏ hơn cùng loài tại khu vực xung
quanh và tạo điều kiện cho sự phát triển của các cây
mới mọc tại những khoảng trống này.
Chương trình đã mô phỏng quá trình tự nhiên qua
việc tạo ra khoảng trống có diện tích từ 80-100 m²
trong các rừng trồng thuần loài và trồng vào đó loài
khác. Một quá trình thay thể và chuyển hoá dần dần
sẽ khiến rừng khoẻ lên. Cách tiếp cận này còn thành
công hơn nữa nếu tuân theo một xu hướng tự nhiên
khác: cây rừng tự nhiên thường không sinh trưởng
trên một khoảng cách đồng nhất với một cây khác
như trong rừng trồng nhân tạo , những cây mới trong
rừng tự nhiên thường mọc gần với cây và thân cây đã
trưởng thành. Bằng cách áp dụng mô hình này khi cây
mới trồng, rừng được tạo ra sẽ có tính đa dạng và khả
năng chống chịu, thích ứng tốt hơn.
ICMP đã làm việc với các cơ quan có thẩm quyền
trong lĩnh vực lâm nghiệp để thay đổi các quy chuẩn
và định mức chi phí về chi phí hiện hành đối với rừng
ngập mặn để có được định mức cao hơn cho mỗi héc
ta. Việc thay đổi này sẽ đáp ứng tốt hơn không chỉ
nhu cầu cần có nhiều diện tích rừng hơn mà còn cần
các diện tích rừng đa dạng hơn.

ICMP đã nghiên cứu và đưa vào áp dụng một kỹ thuật
để phục hồi các khu vực đất cằn thông qua việc khôi
phục chế độ thuỷ văn. Việc đào kênh dưới lòng đất
giúp cho nước có thể được dẫn về ruộng đồng và
mang theo phù sa. Quá trình này cũng làm giảm nồng
độ muối trong đất từ 60 phần triệu xuống chỉ còn 20
phần triệu.
Trên các diện tích đất đã được cải tạo, ICMP đã tiến
hành trồng cây mới với các kỹ thuật mô phỏng tự nhiên
được mô tả ở trên, giúp tăng tỷ lệ sống của cây lên
tới 60-70% trên tổng diện tích 25 héc-ta. Chi cục Lâm
nghiệp tỉnh Bạch Liêu – tỉnh trước đó đã không thành
công trong việc phục hồi đất hoang hoá do sử dụng
các kỹ thuật cũ – hiện đã áp dụng giải pháp này và
sử dụng phần ngân sách riêng của tỉnh để phục hồi
những diện tích đất phù hợp.
Giải pháp này cũng được áp dụng tại tỉnh Kiên Giang,
giúp trồng mới được 17 héc-ta rừng ngập mặn trên
các diện tích đất hoang hoá và 7 héc-ta cây tiên phong
được trồng trên vùng bãi bồi, phủ kín các khoảng trống
trong 170 héc-ta rừng phòng hộ ven biển của tỉnh.

Bảo tồn đa dạng sinh học qua việc xây
dựng các ngân hàng gen tự nhiên
Đa dạng sinh học ở đồng bằng sông Cửu Long
đang suy giảm nhanh chóng do rừng tự nhiên phải
nhường chỗ cho canh tác nông nghiệp và rừng

trồng mới thường là thuần loài. Chương trình ICMP
đã áp dụng một số giải pháp để bảo tồn đa dạng
sinh học ở các tỉnh dự án, trong đó có phương pháp
thành lập “ngân hàng gen” tự nhiên.
Ngân hàng gen được thành lập ở một khu vực rộng
5 héc-ta ở Bạc Liêu. Khu vực này sau đó đã được
phát triển thành một vườn ươm, là khu vực bảo tồn
16 loài cây ngập mặn là các loài đặc hữu của Bạc
Liêu, mà một số loài đang trên đà bị tuyệt chủng.
Khu vực này được quản lý bởi lực lượng kiểm lâm
và có thể được sử dụng để trồng thêm cây ở các
điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh và xa hơn nữa là
để bổ sung cấu trúc và đa dạng sinh học cho rừng
ngập mặn.
Những nỗ lực tương tự cũng đã được thực hiện tại
tỉnh Kiên Giang, như việc bảo tồn các giống cây ngập
mặn hiếm (Lumnitzera littorea) trên một khu vực
rộng khoảng 50 héc-ta trong Vườn quốc gia Phú
Quốc. Thành công lớn trong việc bảo tồn đa dạng
sinh học tại Kiên Giang là các hỗ trợ đối với Vườn
quốc gia U Minh Thượng. Các loài chim trong Vườn
quốc gia này đang suy giảm nhanh chóng do tình
trạng thiếu nước. Hệ thống quản lý tài nguyên nước
mới đã giúp tăng quần thể chim lên 33% trong giai
đoạn từ 2011 đến 2013. Với sự hỗ trợ của chương
trình, Vườn quốc gia U Minh Thượng đã được quốc
tế công nhận là Công viên Di sản ASEAN, một trong
6 di sản được công nhận tại Việt Nam.

Rừng tràm
Bên cạnh rừng ngập mặn ven biển, chương trình
còn hỗ trợ quản lý các khu rừng tràm và đất than
bùn vốn rất phổ biến ở Kiên Giang. Thông qua các
nỗ lực của chương trình, UBND tỉnh Kiên Giang đã
công nhận tầm quan trọng về môi trường của rừng
tràm đối với hệ sinh thái. Một số báo cáo trong đó
có báo cáo về chuỗi giá trị của cây tràm và các điểm
trình diễn được sử dụng làm cơ sở cho việc cung
cấp tài chính và xây dựng một nhà máy chế biến gỗ
tràm với chi phí là 57 tỷ đồng. Tỉnh Kiên Giang cũng
đã cam kết trồng thêm 30.000 héc-ta rừng tràm để
cung cấp nguyên liệu cho nhà máy.
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trên 10 héc-ta đất từ biển (tương đương với diện tích
của 20 sân bóng đá).

Những câu chuyện

THÀNH CÔNG
Cách tiếp cận đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên nghĩa là việc xác định ai – trong một khu vực có ranh giới địa
lý cụ thể - có thể làm:

Đồng quản lý là một thỏa thuận hợp tác trong đó
người dân địa phương có quyền sử dụng tài nguyên
thiên nhiên như tài nguyên rừng, tôm cá ngao sò ,
cùng với đó là trách nhiệm quản lý và khai thác bền
vững các nguồn tài nguyên này. Cơ chế này cải thiện
tình trạng sử dụng tài nguyên không bền vững và hạn
chế các hoạt động gây hại cho rừng ngập mặn.

?
Cái gì

Ở đâu

Khi nào

Bằng cách nào

và bao nhiêu
đối với tài nguyên. Quá trình này sẽ được giám sát, và việc giám sát này được thực hiện chủ yếu bởi chính các đối
tượng sử dụng tài nguyên.
Mô hình chia sẻ quyền ra quyết định đã được thí điểm trên địa bàn 3 huyện ở Sóc Trăng (gồm Trần Đề, Vĩnh
Châu và Cù Lao Dung) và huyện Ngọc Hiển ở tỉnh Cà Mau. Cộng đồng địa phương trực tiếp trải nghiệm những
lợi ích của việc bảo vệ rừng và dần dần hình thành ý thức chủ động trong bảo vệ rừng. Các đối tượng sử dụng
tài nguyên và chính quyền địa phương đã cùng nhau thương lượng về các thoả thuận đồng quản lý đối với
diện tích đất thuộc sở hữu nhà nước.

Tác động chính

1.203 hộ gia đình tại 4 địa điểm thuộc tỉnh Sóc Trăng
và Cà Mau được trao quyền với vai trò chủ động hơn
trong các hoạt động quản lý rừng ngập mặn.
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Các nỗ lực của ICMP trong việc phục hồi rừng ngập
mặn – ví dụ như qua hàng rào chắn sóng chữ T hoặc
các giải pháp khác – sẽ không bền vững nếu người dân
địa phương không có ý thức bảo vệ rừng ngập mặn.

950 héc-ta rừng được quản lý và khai thác bền vững
dưới mô hình đồng quản lý.

Cơ chế này được áp dụng cho các cộng đồng sống
ven biển, có sinh kế phụ thuộc vào việc khai thác các
tài nguyên thiên nhiên trong rừng ngập mặn. Hiện nay,
chương trình đã thành lập được 4 khu vực đồng quản lý.
Cơ chế đồng quản lý về mặt lý thuyết thì đơn giản để
hiểu nhưng không dễ để thực hiện. Các cộng đồng địa
phương khai thác gỗ, câu cá và thu nhặt ngao cùng
các loại hải sản khác, rắn, chuột và chim và cả mật ong
trong rừng ngập mặn. Sự can thiệp của con người làm
gián đoạn quá trình tái sinh tự nhiên của rừng ngập
mặn, ví dụ: lưới dùng để đánh cá sẽ quét theo hạt giống
của cây ngập mặn. Để phục hồi rừng ngập mặn thành
công, các hoạt động khai thác như này phải dừng lại.
Phục hồi rừng ngập mặn cũng vì lợi ích của cộng đồng
địa phương bởi nhiều rừng ngập mặn đồng nghĩa với
tài nguyên cá, hải sản và thậm chí là cả gỗ nữa sẽ trở
nên phong phú hơn.
Trong bối cảnh trên, đồng quản lý được nhìn nhận là
cách tiếp cận phù hợp. Ý tưởng của tiếp cận đồng quản
lý là cho phép cộng đồng địa phương sử dụng rừng
ngập mặn sở hữu bởi nhà nước cho các mục đích sinh
kế của họ. Đổi lại, cộng đồng địa phương phải đảm
nhận một phần trách nhiệm bảo vệ rừng ngập mặn.
Đồng quản lý thiết lập một cơ chế để chia sẻ quyền
ra quyết định giữa nhà nước và cộng đồng, hạn chế
bất đồng giữa lực lượng kiểm lâm và cộng đồng địa
phương. Ngoài những quy định khác theo cơ chế đồng
quản lý, cộng đồng địa phương cam kết không xâm
phạm các khu vực được bảo vệ nhất định, trong những
khoảng thời gian nhất định.
Cơ chế đồng quản lý đã đạt được những thành công rõ
nét. Cộng đồng địa phương có ý thức rõ ràng về quyền
tự chủ của họ và có trách nhiệm bảo vệ rừng. Điều

quan trọng nhất là họ hiểu được, nếu bảo vệ rừng họ
sẽ hưởng lợi trực tiếp và theo đó mức thu nhập cũng
được cải thiện.
Tiếp cận đồng quản lý đã được biết đến rộng rãi và được
áp dụng tại nhiều địa bàn khác nhau. Trong số đó, Ngân
hàng thế giới đã đưa cơ chế đồng quản lý vào một dự
án tại vùng Đồng bằng sông cửu Long. Chính phủ Việt
Nam đã ban hành hướng dẫn, khuyến khích áp dụng
cách tiếp cận này. Đồng quản lý tài nguyên thuỷ sản đã
được quy định và hướng dẫn thực hiện trong điều luật
mới (điều 10) trong Luật thủy sản sửa đổi.

Chi trả dịch vụ hệ sinh thái
ICMP đã hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp trong việc sửa
đổi Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chi trả dịch vụ hệ
sinh thái (PES-Payment for Ecosystem Services) cũng
như xây dựng chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi
trường rừng trong nuôi trồng thủy sản.
Một trong những yếu tố thành công của mô hình đồng
quản lý là phương pháp tiếp cận này cần phải được tích
hợp vào cơ chế chi trả dịch vụ môi trường. Điều này là
cần thiết vì các hệ sinh thái có giá trị nhất định nhưng
không phải lúc nào những người được hưởng lợi cũng
là những người tham gia vào việc bảo vệ tài nguyên.
Để bảo vệ và duy trì các hệ sinh thái cùng các dịch vụ
của chúng, chương trình đã hỗ trợ xác định những đối
tượng được hưởng lợi từ dịch vụ hệ sinh thái, ví dụ các
hợp tác xã nuôi ngao được hưởng lợi từ chức năng của
rừng ngập mặn cho hoạt động nuôi trồng của họ. Mặt
khác, người dân địa phương là đối tượng cần tham gia
vào bảo vệ và quản lý vùng đất ngập nước ven biển.
Trên cơ sở đó, chương trình khởi xướng một cơ chế
chia sẻ lợi ích mà ở đó các hợp tác xã nuôi ngao chi
trả cho các lợi ích mà họ được hưởng từ việc bảo vệ và
duy trì tốt các diện tích rừng ngập mặn. Tiền được chi
trả thẳng cho thành viên của các nhóm đồng quản lý.
Bên cạnh lợi ích được chi trả trực tiếp, cả người dân và
môi trường tại địa phương sẽ được hưởng lợi từ nguồn
tài nguyên bền vững. Chỉ khi cộng đồng thấy được lợi ích
của việc bảo vệ rừng, họ mới không tiến hành các hoạt
động gây hại tới môi trường. Do đó giáo dục và đào tạo
là tối quan trọng để truyền đạt kiến thức về các lợi ích do
bảo vệ môi trường đem lại và tại sao phát triển bền vững
là mối quan tâm, lợi ích chung của tất cả mọi người.
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Đồng quản lý

BẢO VỆ VÙNG VEN BIỂN
Bảo vệ vùng ven biển đòi hỏi không gian và sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền cấp tỉnh, cấp quốc gia,
các tổ chức, các cơ quan nghiên cứu, cộng đồng dân cư và các nhà tài trợ quốc tế.

BẢO VỆ VÙNG VEN BIỂN

Các tác động chính

BẢO VỆ VÙNG VEN BIỂN
Hỗ trợ lồng ghép các giải pháp ở quy mô địa phương vào hệ thống
chính sách đồng bộ của quốc gia
Các hệ sinh thái khoẻ mạnh là hệ thống bảo vệ hiệu quả nhất và thân thiện
nhất về môi trường trước bão lụt.
Xác định các nguồn lực tài chính, hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách
trong quá trình ra quyết định, góp phần bảo vệ đường bờ biển vốn rất
mỏng manh của Đồng bằng sông Cửu Long, hợp tác liên tỉnh là chìa khóa
cho sự phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long.
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ICMP góp phần bảo vệ 720 km
đường bờ biển vùng Đồng
bằng sông Cửu Long trước các
biến cố thời tiết cực đoan và lũ
lụt. Chương trình cũng giúp cải
thiện điều kiện sống an toàn
của 3,5 triệu người dân ở
các khu vực ven biển trước tác
động của biến đổi khí hậu.

ICMP đã tiến hành một loạt các
nghiên cứu khả thi qua đó chi phí
đầu tư cho các giải pháp đề xuất
ước tỉnh khoảng 1,4 tỷ đô la.

Cơ chế hợp tác liên tỉnh,
liên ngành phục vụ công tác
quy hoạch không gian và quản
lý hiệu quả các vùng ven biển
cũng đã được thiết lập.

Đóng góp trực tiếp cho

8 Mục tiêu Phát triển Bền vững
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Một bờ biển đang trong quá trình ổn định và phục
hồi đòi hỏi phải có không gian để có thể phát triển
một cách tự nhiên. Không nên để các công trình bảo
vệ cứng làm gián đoạn hoàn toàn quá trình chuyển
vận trầm tích, cũng không nên xây dựng đê biển
phía trước rừng ngập mặn. Điều này đặc biệt đúng
với các vùng có nền đất cát có động tính cao tại gần
cửa sông và vũng bãi bồi của mũi Cà Mau. Rừng
ngập mặn là một thành phần thiết yếu của hệ thống
phòng hộ bờ biển tại đồng bằng sông Cửu Long. Cấu
trúc dốc đứng, đôi khi sâu tới vài mét tại phần vùng
bờ đang bị xói lở nơi rìa rừng ngập mặn khiến cho
mọi nỗ lực phục hồi rừng đều bị thất bại. Việc tái
trồng rừng dọc theo vùng bờ biển có chiều dài 290
km tại Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có thể thực
hiện được với sự hỗ trợ của các biện pháp kỹ thuật ở
khu vực ven bờ và vùng bãi triều. Bằng cách này, việc
khôi phục 8.000 héc-ta rừng ngập mặn trong vòng
10 năm là hoàn toàn khả thi.
Một khuyến nghị rút ra từ quá trình thực hiện
Chương trình ICMP là phải xác định rõ cơ sở pháp
lý và nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước (cấp trung
ương, tỉnh/thành, và địa phương) cũng như việc
tổ chức xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, giám sát
đối với các công trình phòng hộ ven biển, thường
xuyên theo dõi các yếu tố thiết kế (về thuỷ văn, vận
chuyển trầm tích, tác động của biến đổi khí hậu, sụt
lún đất, v.v).
Về vấn đề điều phối vùng, cơ chế hợp tác liên tỉnh,
liên ngành cần được đẩy mạnh nhằm đồng bộ hoá
quy hoạch bảo vệ vùng ven biển với tiến trình phát
triển kinh tế xã hội đang diễn ra nhanh chóng tại
Đồng bằng sông Cửu Long.
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Cơ chế hợp tác giữa các tỉnh Đồng
bằng sông Cửu Long
Trong lĩnh vực quản trị vùng ven biển ở Đồng bằng
sông Cửu Long thì hợp tác liên tỉnh đóng vai trò rất
quan trọng để đạt được sự phát triển bền vững về
khí hậu. Một cơ chế để thúc đẩy quá trình này mới
chỉ ở giai đoạn sơ khởi.
Quản trị ven biển ở cấp vùng là một trọng tâm đặc
biệt trong các hoạt động của Chương trình tại 5 tỉnh
ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi một số hoạt
động giúp tăng cường sự hợp tác liên tỉnh thì một
số hoạt động khác tiến hành các phân tích sâu về
những hành động mà các tỉnh cần thực hiện để tăng
cường sức chống chịu cho vùng ven biển của mình.
Việc hình thành cơ chế phối hợp liên tỉnh ở Đồng
bằng sông Cửu Long là một trong những kết quả
quan trọng nhất của Chương trình ICMP vì sự thiếu
vắng hợp tác liên tỉnh luôn là một trong những rào
cản lớn nhất đối với sự phát triển bền vững về khí
hậu của vùng.
Cơ chế hợp tác tập trung vào quản lý tổng hợp vùng
ven biển của 5 tỉnh của chương trình. Các tỉnh ven
biển khác của Đồng bằng sông Cửu Long có thể
tham gia cơ chế này trong giai đoạn sau. Chương
trình cũng đã hỗ trợ xây dựng một chiến lược quản
lý tổng hợp vùng ven biển cho tỉnh Sóc Trăng.
Là một trong những tỉnh thí điểm được cấp trung
ương lựa chọn, đây là lần đầu tiên Sóc Trăng sử dụng
chiến lược này để thực hiện quản lý vùng ven biển
một cách tổng hợp, trong đó bao trùm các chủ đề
khác nhau (như lâm nghiệp, phòng hộ ven biển, và
quản lý nước), với sự tham gia của các sở, ban, ngành
liên quan. Cách tiếp cận này có thể sử dụng làm hình
mẫu cho các tỉnh khác.

Định hướng đầu tư bảo vệ vùng ven biển
Dựa trên những thông tin dữ liệu, tri thức và kinh
nghiệm có được tại các tỉnh ven biển, ICMP tiến hành
đánh giá tổng hợp 720 km đường bờ biển của Đồng
bằng sông Cửu Long. Chia đường bờ biển thành 71
phân đoạn, đánh giá này đề xuất các biện pháp bảo
vệ cho từng phân đoạn và chỉ rõ mức độ cấp thiết của
từng biện pháp. Kinh phí được ước tính cho các biện
pháp khác nhau dựa trên khuyến nghị cho từng phân
đoạn bảo vệ được chỉ ra trong bản Kế hoạch bảo vệ
vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (CPP, xem
ở phần dưới). Tổng mức đầu tư dự kiến cho toàn bộ
vùng ven biển có giá trị lên tới 1,4 tỷ đô la trong đó
Cà Mau và Kiên Giang chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm
63%). Việc xây dựng đê biển và cống ven biển chiếm
88% tổng chi phí trong khi việc tái trồng rừng ngập
mặn bao gồm cả khôi phục và bảo vệ các bãi bồi và
bãi triều chỉ chiếm 12%. Với việc phân cấp ưu tiên cho
một số khu vực nhất định, đặc biệt là vùng bờ biển
Tây, bản kế hoạch này có thể được thực hiện trong
vòng 10 năm tới.

Hỗ trợ các cơ quan của Việt Nam nâng
cao năng lực và cải thiện chính sách
Tập huấn về quy hoạch không gian và kỹ thuật dân
dụng ven biển đã cung cấp cho các cơ quan cấp tỉnh
những kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch
đa ngành và ứng phó hiệu quả với những thách thức
phát sinh dọc theo bờ biển Đồng bằng sông Cửu
Long. Chương trình ICMP đã hỗ trợ xây dựng một
Nghị định về quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng ngập
mặn ven biển cũng như xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật
trồng 11 loài cây ngập mặn khác nhau qua đó giúp
nâng cao đáng kể tỷ lệ sống của cây trồng. Chương
trình ICMP cũng đã phối hợp với Chương trình Môi

trường Liên hợp quốc (UNEP) và các tỉnh để tích hợp
kế hoạch hành động quốc gia vào kế hoạch hành
động của tỉnh và hỗ trợ xây dựng khung pháp lý và
chính sách ở cấp quốc gia.

Hỗ trợ ra quyết định về các biện
pháp bảo vệ vùng ven biển
Chương trình ICMP đã phát triển một công cụ hỗ trợ
ra quyết định về các biện pháp bảo vệ rừng ngập mặn
và các khu vực ven biển. Công cụ này bao gồm các
hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế đê biển, các cấu trúc
phá sóng và hàng rào chắn sóng (hàng rào chữ T), kỹ
thuật lập bản đồ vùng ven biển, đánh giá vùng bờ qua
video (S-VAMs), trồng và phục hồi rừng ngập mặn và
các giải pháp khác nhằm giúp các tỉnh ứng phó hiệu
quả với tình trạng xói lở và cải thiện cách thức bảo vệ
vùng ven biển.
Đây là lần đầu tiên, một hệ công cụ dựa trên những
sở cứ khoa học tin cậy được xây dựng để hỗ trợ công
tác hoạch định chính sách bảo vệ vùng ven biển.
Công cụ này bao gồm một loạt hướng dẫn kỹ thuật
về các giải pháp đa dạng và phù hợp nhất để bảo vệ
720 km bờ biển của Đồng bằng sông Cửu Long. Đây
là chìa khóa để đảm bảo rằng quyết định đầu tư cho
các biện pháp bảo vệ vùng ven biển là hợp lý và có
hiệu quả về chi phí.
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Bảo vệ bờ biển là một nhiệm vụ công
dài hạn, đòi hỏi sự cam kết và chiến
lược đầu tư lâu dài và thích đáng

Phiên bản CPP trực tuyến có thể truy cập tại:

coastal-protection-mekongdelta.com
(tại thời điểm tháng 7/2018)

Kế hoạch bảo vệ vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu
Long (CPP) gồm có 2 phiên bản: bản trực tuyến (rút
gọn) và bản in. Phiên bản CPP trực tuyến là một sản
phẩm dựa trên nền tảng internet, nhằm định hướng
công tác quy hoạch bảo vệ vùng ven biển và xác định
ưu tiên đầu tư. Sản phẩm được xây dựng dựa trên
cơ sở tri thức, kinh nghiệm và các nghiên cứu của đội
ngũ chuyên gia Việt Nam và quốc tế (từ Đức, Úc, Hà
Lan và Pháp), cũng như đóng góp của các cơ quan
cấp tỉnh và cấp trung ương, dưới sự chỉ đạo của Tổng
cục Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ NN & PTNT. CPP
được khởi nguồn từ một số chuyến tham quan học
tập tại Đức, Úc và Hà Lan - các nước có lịch sử lâu dài
với cả những thành công và thất bại về quy hoạch bảo
vệ vùng ven biển.
CPP đề xuất các giải pháp kỹ thuật chi tiết cho toàn
bộ 720 km bờ biển của Đồng bằng sông Cửu Long.
Căn cứ vào một bộ tiêu chí - bao gồm chế độ thủy
văn, trầm tích, địa hình, thủy triều, khí hậu, sóng, đơn

vị quản lý nước, tình trạng công trình, và mức độ cấp
thiết cần được bảo vệ - đường bờ ĐBSCL được chia
thành 71 phân đoạn bảo vệ (CPS), 29 đơn vị bảo vệ
(CPU), và 7 vùng bảo vệ (CPR).
Đối với mỗi phân đoạn bảo vệ bờ biển, CPP đưa ra
các khuyến nghị cụ thể đối với hệ thống đê biển, tái
trồng rừng ngập mặn, phục hồi các bãi bồi đang bị
xói lở và xây dựng công trình chắn sóng. Các công
trình hiện có được đánh giá kỹ lưỡng qua đó đưa ra
các hướng dẫn chung về thiết kế và chức năng. Ngoài
ra, các khuyến nghị về quản lý, xây dựng năng lực và
chính sách cũng được bổ sung. Việc phục hồi rừng
ngập mặn là một thành tố trung tâm của hệ thống
bảo vệ. Dù CPP không thay thế bất kỳ tài liệu quy
hoạch chính thức nào nhưng đã cung cấp các khái
niệm, ý tưởng và giải pháp cho việc lập quy hoạch cấp
tỉnh và cấp vùng trong tương lai. CPP bao trùm phạm
vi từ Tiền Giang đến Kiên Giang (7 tỉnh ven biển dọc
theo 720 km bờ biển) với mối quan tâm đặc biệt đối

với các tỉnh ở phía Nam. Tuy nhiên, phạm vi của CPP
cũng còn một số hạn chế nên chỉ đề cập ngắn gọn dù
không làm giảm tầm quan trọng của một số vấn đề
có liên quan cao như di cư, phát triển sinh kế, lập kế
hoạch quản lý thiên tai và bảo tồn đa dạng sinh học.
Các mục tiêu chính của CPP là hài hoà quy hoạch bảo
vệ vùng ven biển ở cấp khu vực và thúc đẩy hợp tác
liên tỉnh về các giải pháp kỹ thuật hiệu quả nhất cùng
các công cụ hiện đại cho hệ thống quản lý nước và
phục hồi rừng ngập mặn. Mặc dù mang hình thức
một kế hoạch ngành bảo vệ vùng ven biển, cách tiếp
cận của CPP dựa trên việc lồng ghép quản lý nước,
quản lý rừng và quy hoạch sử dụng đất cho các khu
vực ven biển. CPP cũng như một cầu nối mang khoa
học lại gần hơn với các bên liên quan địa phương
trong các vấn đề thực tiễn.
Đối tượng sử dụng CPP là những cán bộ lập kế hoạch
và cán bộ thực hiện ở cấp tỉnh. Tuy nhiên, hy vọng
rằng các nhà đầu tư và nhà tài trợ trong nước và quốc

Lộ trình hình thành
“Kế hoạch bảo vệ vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (CPP)”

2011-2014

Hình thành các các ý tưởng đầu tiên về quy hoạch
liên ngành trên diện rộng để bảo vệ vùng ven biển, là
những đầu vào trực tiếp cho CPP

2013

Quyết định 667 / QĐ-TTg (2009) của Thủ tướng
Chính phủ và Quyết định 1613 / QĐ-BNN-KHCN của
Bộ NN & PTNT và Bộ KHCN (2012) đặt nền móng cho
việc xây dựng chiến lược tăng cường hệ thống đê
biển cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
“Báo cáo khảo sát hệ thống đê biển” (GIZ 2013) đã
nêu bật những thiếu sót và yếu điểm của hệ thống
đê biển hiện có.
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2014

Hội thảo kiểm soát xói lở Đồng bằng sông Cửu Long
do Bộ NN & PTNT phối hợp với GIZ tổ chức tại tỉnh
Bạc Liêu và Sóc Trăng và được chủ trì bởi Thứ trưởng
Bộ NN & PTNT. Hội thảo này mở màn cho hàng loạt
các hội thảo tiếp theo (từ 2014 – 2017). Xói lở được
ghi nhận là một thách thức đối với toàn bộ Đồng bằng
sông Cửu Long.

2015

Giới thiệu thiết bị bay không người lái hạng nhẹ để
khảo sát các khu vực ven biển xung quanh Đồng bằng
sông Cửu Long. Các kết quả được cập nhật thường
xuyên lên bản đồ trực tuyến bảo vệ vùng ven biển tiền thân của CPP trực tuyến sau này.
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Thông tin chi tiết về Kế hoạch bảo vệ
vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu
Long (CPP)

Thông tin chi tiết hơn về Kế hoạch bảo vệ vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (CPP)

Các điểm mới của Kế hoạch bảo vệ
vùng ven biển ĐBSCL
•

Coi việc phục hồi rừng ngập mặn và công trình
quản lý nước là các thành phần quan trọng của
hệ thống bảo vệ vùng ven biển.

•

Phân loại hợp lý vùng bờ và đường bờ của Đồng
bằng sông Cửu Long.

•

Cung cấp các thông số thiết kế cơ bản cho các
công trình bảo vệ.

•

Nêu bật tầm quan trọng của quy hoạch không
gian trong bảo vệ vùng ven biển.

•

Phân tích diễn biến đường bờ từ năm 1904
bằng công cụ GIS.

Khuyến nghị cụ thể cho từng phân đoạn trong tổng số 71 phân đoạn trên toàn bộ 720 km đường bờ
biển ĐBSCL

•

Tuyến đê biển có quỹ đạo mở như hiện tại cần được khép kín, có nghĩa là khoảng 678 km đê cần được
gia cố hoặc xây dựng tiếp như tại Cà Mau với chiều dài 144 km.

•

Với những xu hướng như hiện nay thì chưa có biện pháp khác để thay thế đê trong ngăn ngừa thiệt
hại cho người dân và tài sản khi xảy ra lũ lụt

•

Chỉ riêng đai rừng ngập mặn thì không đủ để bảo vệ vùng nội địa.

•

Tuy nhiên, bảo tồn các diện tích rừng ngập mặn hiện có và khôi phục lại đai rừng ngập mặn với chức
năng che chắn cùng với nhiều dịch vụ hệ sinh thái khác phải có cùng mức độ ưu tiên.

•

Thư viện trực tuyến gồm các báo cáo dự án,
văn bản pháp luật và tóm tắt các tài liệu khoa
học gần đây bằng tiếng Việt.

•

Kết nối bảo vệ vùng ven biển với quản lý nước
và sử dụng đất trong vùng nội địa của Đồng
bằng sông Cửu Long

•

Đánh giá một cách thấu đáo các phương pháp
hiện có và phương pháp đề xuất

•

Rừng ngập mặn là một yếu tố cố định của hệ thống bảo vệ tổng thể. Tổng cộng 139 km đê biển có mái
và chân đê cần được cấp bách bảo vệ, gia cố.

•

Đề xuất về tuyến phòng hộ thứ hai, sử dụng đất
và giảm thiểu rủi ro cho vùng đất ngay sau đê.

•

•

Nền tảng trực tuyến thân thiện với người dùng,
được quản lý bởi VNDMA thuộc Bộ NN & PTNT
với rất nhiều tài liệu, dữ liệu GIS có thể tải xuống
để tham khảo và sử dụng.

Khoảng 539 km đê đất cần được gia cố để chịu được mức nước thiết kế trong khi có độ dốc thoải hơn
nhiều so với hiện tại và phải có vòng đời ít nhất 50 năm với cấu hình thích ứng cho việc gia cố trong
tương lai

•

Đề nghị xây dựng 147 cống ven biển để quản lý nước tốt hơn.

•

Xói lở ở mức đáng báo động dọc theo 77 km bờ biển chỉ có thể được ngăn chặn bằng việc xây dựng
các công trình phá sóng hoặc biện pháp tương đương.

•

Khuyến nghị xây dựng các công trình hoặc hàng rào phá sóng sử dụng vật liệu tự nhiên (như tre, tràm,
và các loại khác) dọc theo 290 km đường bờ nhằm ổn định bờ biển và thúc đẩy phục hồi của rừng
ngập mặn.

•

Hàng rào hay mỏ hàn chữ T mang lại hiệu quả cao nếu được áp dụng cho các phân đoạn bờ biển phù
hợp. Thiết kế kiểu cũ cho thấy một số hạn chế do đó cần có các giải pháp cải tiến hoặc kết hợp.

•

Bao gồm các dữ liệu và kết quả khảo sát thực
tế vùng ven biển bằng thiết bị bay không
người lái.

2016
Diễn đàn Đồng bằng sông Cửu Long, được Chính phủ Việt Nam và các đối
tác phát triển tổ chức, gồm một hội thảo 2 ngày về các phương pháp lập quy
hoạch vùng và liên ngành để bảo vệ vùng ven biển trong bối cảnh chuyển
đổi sử dụng đất.
Tổng cục Lâm nghiệp, với sự hỗ trợ của GIZ, đã ban hành hai quyết định
khuyến khích phục hồi rừng ngập mặn (Quyết định 1205/QĐ-BNN-TCLN và
Quyết định 5365/QĐ-BNN-TCLN năm 2016), ban hành Hướng dẫn trồng 11
loài cây ngập mặn (2017) với những hướng dẫn chi tiết về trồng rừng ngập
mặn phục vụ các đối tượng thực hành ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng
bằng sông Cửu Long

2016/2017
Bản Kế hoạch CPP trực tuyến cung
cấp liên kết đến công cụ định tuyến đê
biển. Công cụ này được xây dựng dưới
sự hợp tác giữa Viện Quy hoạch Thủy
lợi miền Nam, các công ty tư vấn Royal
Haskonig DHV và Deltares của Hà Lan,
và có sự đồng tài trợ của Vương quốc
Hà Lan đại diện bởi Đại sứ quán Hà
Lan tại Hà Nội.

2017
Thí điểm quy hoạch không gian vùng ven biển tỉnh
Cà Mau được trình bày tại Hội nghị về Đại dương của
Liên hiệp quốc tại New York, Hoa Kỳ.
CPP được trình bày tại Hội nghị Đồng bằng sông Cửu
Long tại Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Hội
nghị đã dẫn đến việc Thủ tướng Chính phủ ban hành
Nghị quyết 120 về phát triển bền vững vùng Đồng
bằng sông Cửu Long

2018
Lễ công bố công cụ hỗ trợ quyết định: “Kế hoạch bảo
vệ vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long” (20182040) do Tổng cục Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ
NN & PTNT tổ chức.
Bản CPP trực tuyến có thể được truy cập tại địa
chỉ “coastal-protection-mekongdelta.com” (tháng 7
năm 2018).

Bốn hội thảo về phân vùng chức năng ven biển được tổ chức bởi GIZ, UNEP,
Tổng cục Biển và Hải đảo thuộc Bộ TN&MT và Đại học Cần Thơ tại tỉnh Cà
Mau, với sự tham gia của 5 sở, ban, ngành và các nhà ra quyết định ở cấp tỉnh.
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BẢO VỆ VÙNG VEN BIỂN

tế cũng sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống tri thức này.
Đối tượng sử dụng có thể không phải nhà khoa học
hay chuyên gia quy hoạch vùng ven biển mà là người
thực hành hoặc người ra quyết định. CPP cũng cung
cấp các kinh nghiệm từ một số quốc gia khác và qua
đó chỉ ra rằng Việt Nam không đơn độc trước những
thách thức về bảo vệ vùng ven biển.

•

Giới thiệu ngắn về giao diện của CPP
Giao diện CPP được cấu hình bởi các lớp chồng lên nhau. Các lớp này sẽ được lựa chọn, kích hoạt hiển thị
theo nhu cầu của người sử dụng. Trong hình là hiển thị của các vùng bảo vệ, đơn vị bảo vệ và phân đoạn bảo
vệ, cũng như hiển thị quá trình phát triển của đường bờ theo thời gian.
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như quy mô đất đai, lượng mưa và loại đất - nhờ đó
tăng năng suất, lợi nhuận và tính bền vững.

Quá trình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về các
thực tiễn tốt nhất giữa khu vực công và tư, cũng
như giữa các nhóm hưởng lợi và nhóm đối tượng
sử dụng đầu cuối ở cấp địa phương đang hoạt động
trong lĩnh vực nông nghiệp kỹ thuật số ở Việt Nam đã
hình thành cơ sở cho hàng loạt các can thiệp nhằm
đánh giá thiếu hụt về tri thức, nhu cầu kỹ thuật và từ
phía người nông dân, qua đó định hình các nghiên
cứu mới và tiềm năng tạo cơ hội phát triển cho các
trường đại học và các đơn vị nghiên cứu. Việc thiết
lập các hệ dữ liệu cơ sở và đánh giá môi trường chính
sách trong nước, xác định các nút thắt ở các cấp độ
khác nhau và các giải pháp tiềm năng nhằm tạo điều
kiện cho sự đột phá diễn ra nhanh và trơn tru trong

Trong lĩnh vực quản lý nước và thủy lợi chẳng hạn,
việc việc áp dụng mô hình thủy lực, kết nối, đồng
bộ hóa và xử lý dữ liệu và tiếp sau đó là ý tưởng về
một hệ thống quan trắc tự động (SCADA) áp dụng
công nghệ truyền dữ liệu tiên tiến giữa thiết bị đo
và trung tâm điều hành. Một hệ thống công nghệ
số như vậy đã được thiết kế sẵn cho hệ thống thủy
lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp ở Đồng bằng sông Cửu
Long. Một hệ thống như vậy có rất nhiều lợi ích: dữ
liệu tập trung, thống nhất và có tính tương thích cao,
dễ chia sẻ, giảm thiểu chi phí phần cứng về CNTT so
với phương án phân tán cũng như các chi phí phần
mềm và quản trị. Hệ thống này cũng giúp đẩy nhanh
quá trình ra quyết định về quản lý và vận hành, giảm
thiểu tổn thất và rủi ro.
Chương trình ICMP cũng đã hỗ trợ Bộ NN & PTNT
trong việc ứng dụng công nghệ ảnh vệ tinh để theo
dõi sinh trưởng của lúa qua đó hạn chế tổn thất của
nhóm nông dân quy mô nhỏ trước các loại hình
thiên tai như lũ lụt và hạn hán.

CUỘC CÁCH MẠNG KỸ THUẬT SỐ
Cuộc cách mạng kỹ thuật số đang mang lại sự thay
đổi sâu rộng ở mọi cấp độ về kinh tế, chính trị và xã
hội trên toàn cầu. Kỹ thuật số len lỏi và tác động vào
mọi lĩnh vực, kể cả hợp tác quốc tế. Cách mạng kỹ
thuật số thay đổi cung cách làm việc của chúng ta,
tao ra các cơ hội và tiềm năng kinh doanh mới, đồng
thời cũng đặt ra những thách thức đáng kể.
Ngày càng có nhiều người ở các nước đang phát
triển, thậm chí là ở nông thôn, có thể tiếp cận với các
phương tiện thông tin truyền thông mới và hiện đại
như điện thoại thông minh, máy tính bảng, truyền
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hình, đài phát thanh cũng như là các dịch vụ internet
và kỹ thuật số như ngân hàng trực tuyến hay dự báo
giá cả thị trường, dự báo thời tiết.
Chỉ nêu một ví dụ, các giải pháp kỹ thuật số cung
cấp khả năng cải thiện triệt để mối quan hệ tiềm
năng giữa người nông dân sản xuất ở quy mô nhỏ,
các doanh nghiệp nông nghiệp và các nhà cung cấp
dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ tư vấn). Các giải pháp
này cho phép người nông dân có thể tiếp cận các
thông tin hữu ích theo vị trí cụ thể qua đó giúp họ
quản lý ruộng vườn, cân nhắc các yếu tố quan trọng
47

CÁCH MẠNG KỸ THUẬT SỐ

Chương trình ICMP đã tích cực tìm kiếm các cơ hội
để thử nghiệm và phổ cập các công nghệ mới đồng
thời bắt đầu tập hợp các công nghệ cũng như các
nhà cung cấp công nghệ có tiềm năng trong chuyển
đổi hệ thống nông nghiệp quy mô nhỏ cũng như các
chuỗi giá trị liên quan, mang lại hiệu quả kinh tế sinh
thái bền vững và giúp đạt được các mục tiêu phát
triển bền vững (số 2 , 9, 13 và 15).

ngành nông nghiệp (và các ngành khác) dựa trên
việc sử dụng cơ sở dữ liệu lớn và ứng dụng công
nghệ - thông tin - truyền thông (ICT) là các nhiệm vụ
cần phải giải quyết trong tương lai.

Làm thế nào để bảo vệ bờ biển trước bão lũ và xói lở? Làm thế nào các đột phá công nghệ có thể giúp chúng
ta tìm ra giải pháp tốt nhất cho bảo vệ vùng ven biển? Việc giám sát đường bờ của Đồng bằng sông Cửu Long
là rất phức tạp do có các bãi bùn rộng lớn khiến việc tiếp cận và đi lại vô cùng khó khăn và tốn thời gian.
Một trong các hoạt động của hợp phần bảo vệ bờ biển của ICMP là việc thí điểm sử dụng có hiệu quả các
thiết bị bay không người lái hạng nhẹ thế hệ mới (UAV) trong quan trắc, thu thập dữ liệu và lập bản đồ ở cấp
quốc gia và cấp tỉnh.
Thiết bị bay không người lái hạng nhẹ là công cụ hoàn hảo cho công việc này vì chúng giúp:
•

Tiết kiệm thời gian và chi phí.

•

Quan trắc được các khu vực từ xa mà không cần đến trực tiếp.

•

Cung cấp dữ liệu chính xác về hiện trạng, qua đó hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên nền thông tin tin cậy.

Các nội dung hỗ trợ bao gồm:
•

Hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật của gói thiết
bị cần mua sắm (bao gồm thiết bị bay không
người lái, máy tính bảng, máy chủ, phần mềm
xử lý dữ liệu).

•

Hỗ trợ kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu đa dạng của
đối tác về thiết bị và kỹ năng vận hành trong việc
áp dụng ba mô hình thiết bị bay không người lái
hạng nhẹ khác nhau ở Việt Nam.

•

Hướng dẫn sử dụng thiết bị cho việc tài liệu hoá
và quan trắc bằng quay video, bay lập trình tự
động để lập bản đồ các khu vực lớn (lên đến
100 héc-ta trong vòng 13 phút), xử lý và phân
tích dữ liệu.

Quay phim và quan trắc bằng hình ảnh được sử dụng để hỗ trợ quản lý, quy hoạch và lập bản đồ rừng,
quản lý đường bờ, quản lý tài nguyên nước và theo dõi các công trình bảo vệ vùng ven biển. Công nghệ
này đang phát triển nhanh chóng cả về công nghệ bay lập trình lẫn xử lý dữ liệu và định dạng kết quả
theo cách trực quan – tất cả đang ngày càng trở lên tinh vi và thân thiện hơn với người dùng.
“Trước đây, các khảo sát thực địa sử dụng thiết bị GPS phải mất đến vài giờ và chỉ thu thập được dữ liệu cho
khu vực có thể tiếp cận bằng đường bộ. Sử dụng thiết bị bay không người lái ở độ cao tới 200m, có thể đứng
trên đê để quay phim và lập bản đồ từ trên không. Việc này giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Thiết bị có
thể chụp ảnh một khu vực có diện tích lên tới 100 ha trong vòng chưa đầy 15 phút. Khi trở về văn phòng, phần
mềm sẽ giúp xử lý và phân tích bộ ảnh chụp được. Công nghệ này hỗ trợ chúng tôi rất hiệu quả trong quá
trình ra quyết định”. – Anh Hoàng – cán bộ kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng
Chương trình ICMP đã hỗ trợ các đối tác cấp tỉnh và
cấp quốc gia áp dụng công nghệ mới này, bao gồm:
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng; Chi cục Kiểm lâm
tỉnh Bạc Liêu; Chi cục thủy lợi tỉnh Cà Mau; Chi cục
Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang; Chi cục Kiểm lâm tỉnh
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An Giang; Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam (Viện
QHTLMN); Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Phòng chống
thiên tai; các Ban quản lý rừng ở cấp tỉnh, Viện Khoa
học Thủy lợi miền Nam (Viện KHTLMN)..

Hợp phần này bao gồm một hoạt động mang tính
trình diễn: “Lập bản đồ chi tiết rừng ngập mặn ven
biển tỉnh Sóc Trăng sử dụng thiết bị bay không
người lái hạng nhẹ làm cơ sở để cập nhật hàng
năm”, với gần 17.000 hình ảnh - tất cả được chụp
trong vòng 6 tháng đầu năm của năm 2018 - từ
độ cao tối đa 200 mét. Các hình ảnh được xử lý để
lập bản đồ cho một khu vực rộng 10.770 héc-ta,
bao trùm ba huyện ven biển của tỉnh Sóc Trăng
(Cù Lao Dung, Trần Đề và Vĩnh Châu), trong đó
bao gồm 5272,5 héc-ta rừng phòng hộ (hoặc rừng
ngập mặn), cũng như các bãi bồi ven biển, đê bao
và vùng nội địa.
Các ví dụ khác liên quan đến chủ đề này bao gồm
xác định từ xa các loài cây rừng và tính toán sinh
khối phục vụ chi trả dịch vụ hệ sinh thái thông qua
sử dụng hình ảnh từ thiết bị bay không người lái.

Hoạt động lập bản
đồ sử dụng UAV tại
tỉnh Sóc Trăng

Diện tích được lập
bản đồ (ha)

Diện tích rừng được
lập bản đồ (ha)

Số lượng ảnh chụp

Cù Lao Dung

1,873

1,313.2

2,762

Trần Đề

1,296

686.1

2,480

Vĩnh Châu

7,600

3,273.2

11,575

Tổng diện tích vùng
ven biển của tỉnh
Sóc Trăng

10,769

5,272.5

16,817
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Quan trắc vùng ven biển bằng các thiết bị bay không người lái hạng nhẹ

QUẢN LÝ NƯỚC
Những thách thức của công tác quản lý nước còn trở nên khó khăn hơn khi các kịch bản biến đổi khí hậu
gần đây không chỉ ra được một cách tường minh và định lượng sự gia tăng hoặc suy giảm lưu lượng nước
do biến đối khí hậu.
Vì vậy, Chương trình ICMP đã và đang hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và các bên liên quan ở cấp trung ương và
địa phương nhằm giải quyết một cách hiệu quả nhất có thể những thách thức này.

Các tác động chính

14.226 km
kênh mương

người

QUẢN LÝ NƯỚC

680.000 ha

đất nông nghiệp và
nuôi trồng thủy sản

Hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác quản lý và vận hành cơ sở hạ
tầng thủy lợi
Trong mùa khô, lưu lượng dòng chảy thấp và bị sụt giảm gây ra tình trạng
thiếu nước, khô hạn và xâm nhập mặn.
Các hoạt động phát triển tài nguyên nước của những quốc gia thượng nguồn
cũng làm suy giảm lưu lượng dòng chảy của sông Cửu Long, trong khi tại một
số khu vực vẫn bị tình trạng ngập lụt.
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Trong bối cảnh như vậy, việc đáp ứng và hài hoà nhu cầu nước giữa các đối
tượng sử dụng nước khác nhau ở các thời điểm khác nhau với chất lượng và
số lượng nước khác nhau – là một mục tiêu cấp thiết

Hai nghiên cứu khả thi và tiền khả thi về quản lý nước đã được tiến hành
nhằm làm tăng hiệu quả đầu tư của các dự án kiểm soát lũ lụt trị giá
80 triệu đô-la ở vùng thượng nguồn của Đồng bằng sông Cửu Long.

Đóng góp trực tiếp cho

4 Mục tiêu Phát triển Bền vững
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3.5 triệu

Các Quy trình vận hành hai hệ thống thủy lợi Quản Lộ
- Phụng Hiệp và Tứ giác Long Xuyên đã giúp cải thiện
công tác quản lý nước cho tổng cộng 14.266 km
kênh mương, mang lại lợi ích cho khoảng 3,5 triệu
người và có tác động tích cực đến 680.000 hécta đất
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Quản lý thủy lợi Đồng bằng sông Cửu
Long ở giai đoạn bước ngoặt
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng nông nghiệp (bao
gồm cả thủy sản) quy mô lớn, được định hình bởi
hàng nghìn kênh rạch lớn nhỏ chằng chịt, tiếp nhận
nguồn nước từ sông Cửu Long cũng như từ biển trong
đó phần lớn kênh rạch có chức năng kép – tức là vận
chuyển cả nước ngọt, nước mặn hoặc nước lợ, tuỳ
thuộc vào chế độ thủy triều, vào thời gian trong năm
và vào khoảng cách tới nguồn nước cũng nhu nhu cầu
của hộ sử dụng nước. Hệ thống kênh rạch này cung
cấp và tiêu thoát nước cho hàng trăm ngàn các cơ sở
sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Quản lý thủy lợi ở Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu
những áp lực ngày càng tăng. Thứ nhất, các nghiên
cứu đã dự báo rằng trong tương lai lưu lượng nước của
sông Mê-kông sẽ suy giảm do các hoạt động phát triển
tài nguyên nước của các quốc gia thượng nguồn, trong
đó bao gồm các dự án thủy điện, hồ chứa và chuyển
nước. Vấn đề mấu chốt ở đây là làm thế nào để tiếp tục
duy trì mức độ trù phú của Đồng bằng sông Cửu Long
với một lượng nước ngọt ít hơn. Thêm vào đó, các kịch
bản biến đổi khí hậu gần đây cho thấy viễn cảnh tăng
hoặc giảm lưu lượng nước do sự thay đổi lượng mưa
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Xuất phát từ hiện trạng và những thách thức như vậy,
Chương trình ICMP đã định hình các mục tiêu và hoạt
động của mình nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam cải
thiện chất lượng công tác quản lý nước cũng như quản
lý vận hành các hệ thống công trình thủy lợi ở Đồng
bằng sông Cửu Long.

Gói chính sách về quản lý nước và
thủy lợi
Gói chính sách về quản lý nước và thủy lợi nhằm vào
yếu tố cốt lõi đối với tương lai của Đồng bằng sông Cửu
Long: nước. Rất ít nơi trên thế giới có các hệ thống thủy
lợi quy mô và phức tạp hơn so với Đồng bằng sông
Cửu Long. Một trong những vấn đề ở đây là độ mặn
của nước đang gia tăng – mà nếu nhìn trên bình diện
rộng là thuận lợi cho hoạt động nuôi trồng thủy sản,
nhưng đồng thời lại là thách thức đáng kể cho sản xuất
nông nghiệp. Các mâu thuẫn này đang gia tăng giữa
những đối tượng sử dụng nước khác nhau trên địa bàn
một tỉnh cũng như giữa các tỉnh với nhau. Do đó, một
cơ chế phối hợp giữa các tỉnh có liên quan là tối quan
trọng để hài hòa được những nhu cầu lợi ích và yếu tố
được-mất trong quản lý nước và thủy lợi - một vấn đề
đang trở nên ngày càng cấp bách trước các áp lực về
xâm nhập mặn và lũ lụt cực đoan theo mùa.
Đối mặt với viễn cảnh thiếu nước ngọt từ sông Mêkông nhưng lại dư thừa nước mặn từ biển (cũng một
phần do nước biển dâng), chính quyền trung ương và
các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu tìm kiếm
các cách tiếp cận mới trong quản lý sử dụng nước và
phân bổ nguồn nước. Gói chính sách này của Chương
trình ICMP đã hỗ trợ chính quyền trung ương và các
tỉnh trong việc cùng nhau hoạch định tương lai nước
của khu vực trọng điểm này. Tuy nhiên, việc thực hiện
đầy đủ các giải pháp được đề cập dưới đây có thể mất
vài năm trong đó một số hoạt động cần được cân nhắc
và đầu tư trong tương lai.

Thiết lập một lộ trình cho Hệ thống
thông tin thủy lợi (IIS)
Hệ thống thông tin thủy lợi (IIS) có thể được coi là
một dạng thức cụ thể của một Hệ thống thông tin
Tài nguyên nước với phạm vi rộng hơn. Đây là một hệ
thống dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, được
xây dựng trên cơ sở khái niệm “hệ thống công trình
thủy lợi” đã được pháp lý hóa bởi Bộ NN & PTNT. Mục
đích là nhằm cung cấp các thông tin tổng quan về
hiện trạng và tình hình quản lý sử dụng nước, cũng
như cơ sở hạ tầng của các hệ thống thủy lợi trên địa
bàn cả nước cho những nhà ra quyết định. Hệ thống
IIS cung cấp thông tin dữ liệu chi tiết về nhu cầu nước
của các đối tượng sử dụng khác nhau, cơ sở hạ tầng
nước hiện có và công tác vận hành, cũng như tình
hình nguồn nước và các cách thức phân bổ, cung cấp
nước cho đối tượng sử dụng. Hệ thống IIS là cơ sở cho
việc lập kế hoạch và quản lý nguồn nước, thủy lợi và
nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long cũng như
trên toàn quốc.
Trong giai đoạn II, Chương trình ICMP đã hỗ trợ Bộ
NN&PTNT thiết kế một Hệ thống thông tin thủy lợi
như vậy kèm theo các đánh giá khả thi về kỹ thuật,
công nghệ và thể chế cùng với dự trù kinh phí. Việc
triển khai thực hiện hệ thống này cần có sự cam kết
và cung cấp tài chính đáng kể từ phía Chính phủ cũng
như bên thứ ba – chẳng hạn từ các thỏa thuận hợp
tác tài chính – để có thể thực sự đi vào hoạt động, đặc
biệt là nguồn tài chính phục vụ thu thập dữ liệu và xây
lắp hạ tầng như mạng lưới quan trắc cho toàn bộ 110
hệ thống thủy lợi lớn ở Việt Nam.

Cải thiện quản lý nước của các hệ
thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp
và Tứ giác Long Xuyên
Bước tiếp theo của quá trình tổng thể nâng cao chất
lượng công tác quản lý nước là cải thiện tình hình
quản lý vận hành các hệ thống công trình thủy lợi
liên tỉnh lớn trong khu vực như Quản Lộ - Phụng Hiệp
(giữa Cà Mau, Bạc Liêu, và Sóc Trăng) và Tứ giác Long
Xuyên (giữa An Giang và Kiên Giang). Chương trình

ICMP đã hỗ trợ xây dựng quy trình vận hành cho các
hệ thống công trình thủy lợi này. Đây là các văn bản
quy phạm pháp luật do Bộ NN&PTNT ban hành trong
đó cung cấp những quy định và hướng dẫn kỹ thuật
về vận hành các công trình và cụm công trình thủy lợi
trong hệ thống (như hồ chứa, cống, trạm bơm, v.v.)
nhằm tối ưu hoá các lợi ích lợi ích mà hệ thống mang
lại đồng thời giảm thiểu các mâu thuẫn và thiệt hại
nếu có giữa các đối tượng sử dụng nước. Giải pháp
chính sách này bao trùm cả các yếu tố kỹ thuật và thể
chế trong đó đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các tỉnh
có liên quan phạm vi trong hệ thống thủy lợi. Việc ban
hành Quy trình vận hành cho hai hệ thống công trình
thủy lợi này đã mang lại lợi ích cho 3,5 triệu người và
680.000 héc-ta đất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ
sản ở cả 2 tiểu vùng trọng điểm này của Đồng bằng
sông Cửu Long.

Thúc đẩy hợp tác trong quản lý nước
vùng Tứ giác Long Xuyên
Thoả thuận hợp tác về quản lý nước vùng Tứ giác
Long Xuyên có mối hệ chặt chẽ với gói chính sách
về quản lý nước và thủy lợi và là một bước tiến quan
trọng hướng tới cách tiếp cận chung về quản lý nước
giữa hai tỉnh lân cận là An Giang và Kiên Giang. Cùng
với thoả thuận này, Chương trình ICMP đã hỗ trợ soạn
thảo “Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi
Tứ giác Long Xuyên” như đã đề cập ở trên.
Với tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên, Chương trình ICMP
đặt mục tiêu giải quyết các thách thức liên quan tới mối
liên hệ giữa thượng nguồn và hạ nguồn thông qua việc
tối đa hóa hiệu quả tưới tiêu trong khi vẫn đảm bảo
quản lý tốt các vấn đề lũ lụt, xâm nhập mặn và cạnh
tranh về nhu cầu nước. Với Kiên Giang – vì là tỉnh ven
biển – thì gia tăng xâm nhập mặn từ biển là mối quan
tâm hàng đầu. Vấn đề này có thể được khắc phục nếu
đảm bảo có đủ lượng nước ngọt từ phía thượng nguồn
của tỉnh An Giang đổ về các kênh rạch, đẩy lui nước
mặn, cung cấp nước ngọt và phù sa cho sản xuất nông
nghiệp của Kiên Giang.Thêm vào đó, phía Kiên Giang
cũng cần có thông tin về thời gian và lượng nước đến
từ An Giang để chủ động về thời vụ sản xuất.
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Nằm ở vùng có sự giao thoa giữa nước ngọt và nước
mặn, hệ thống hạ tầng thủy lợi của Đồng bằng sông
Cửu Long có độ phức tạp rất cao. Các kênh rạch và
cống thường có nhiều nhiệm vụ khác nhau như thoát
lũ, cấp nước sạch, cấp nước mặn hoặc nước lợ, cũng
như ngăn ngừa xâm nhập mặn và xả ô nhiễm. Tình
hình còn trở lên phức tạp hơn do tính chất liên thông
giữa các hệ thống cũng như do thiếu sự phối hợp giữa
các bên trong quá trình quy hoạch và sử dụng đất. Vì
vậy, vận hành hệ thống công trình thủy lợi là công việc
rất phức tạp và thách thức ở đây là làm thế nào để
có thể hài hoà được nhu cầu sử dụng các loại hình
nước khác nhau của các hộ sử dụng khác nhau ở các
thời điểm khác nhau với số lượng cũng như chất lượng
nước khác nhau qua đó tối đa hoá được các lợi ích của
nguồn nước và giảm thiểu được những xung đột và
thiệt hại.

theo mùa ở các vùng đầu nguồn lưu vực - là như nhau.
Những yếu tố bất định này cũng làm gia tăng các thách
thức về quản lý nước trong bối cảnh môi trường đã và
đang có nhiều biến động.

Trong bối cảnh như vậy, Chương trình ICMP đã kết
nối thành công hai tỉnh với nhau thông qua một bản
thỏa thuận có tính ràng buộc nhất định về quản lý
nguồn nước. Bản thỏa thuận này nhằm thúc đẩy hợp
tác giữa hai tỉnh qua đó giúp cải thiện tình hình quản
lý nguồn nước của vùng Tứ giác Long Xuyên. Đây
chính là cách tiếp cận tổng hợp và bền vững trong
quản lý sử dụng tài nguyên đất và nước phục vụ phát
triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Một
Nhóm công tác kỹ thuật hỗn hợp bao gồm các nhà
quản lý và cán bộ kỹ thuật của các Sở NN & PTNT và
Sở TN & MT của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang đã
được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2016 để
hỗ trợ việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác này.

Định hướng đầu tư quản lý lũ ở vùng
đầu nguồn Đồng bằng sông Cửu Long
Trong thập kỷ qua, diễn biến lũ tại tiểu vùng Tứ giác
Long Xuyên đã có những thay đổi lớn. Điều này một
phần là do những thay đổi về khí hậu toàn cầu nhưng
phần lớn là do các hoạt động phát triển nguồn nước
ở các quốc gia thượng nguồn cũng như quá trình
phát triển thâm canh nông nghiệp trong nội bộ tiểu
vùng. Ý thức đầy đủ về những vấn đề này, Chương
trình ICMP đã tiến hành hai nghiên cứu tiền khả thi và
khả thi về quản lý lũ và quản lý nguồn nước tại vùng
đầu nguồn Đồng bằng sông Cửu Long – đó là dự án
“Tuyến thoát lũ An Giang – Kiên Giang” và dự án “Hồ
trữ lũ và cung cấp nước ngọt Trà Sư – Tri Tôn, tỉnh
An Giang” trong đó dự án hồ chứa (có mức đầu tư
khoảng 25 triệu đô la). Các nghiên cứu này cung cấp
cơ sở khoa học tin cậy cho các cơ quan Việt Nam cũng
như nhà tài trợ để đưa ra các quyết định đúng đắn
về đầu tư cho công tác quản lý lũ lụt ở phần thượng
nguồn này của Đồng bằng sông Cửu Long
54

55

QUẢN LÝ NƯỚC

Do Tứ giác Long Xuyên có chung biên giới với
Campuchia nên công tác quản lý nguồn nước – đặc
biệt trong mùa lũ – có bao hàm yếu tố xuyên biên
giới. Chính vì vậy, Chương trình ICMP cũng đã thúc
đẩy quá trình đối thoại và chia sẻ thông tin giữa các
chính quyền địa phương của cả hai phía biên giới
nhằm giảm thiểu các mâu thuẫn có thể xảy ra.

Gần

100.000 đầu sách

Giáo án và tài liệu học đã hiệu chỉnh được Bộ
Giáo dục và Đào tạo sử dụng chính thức

về giáo dục môi trường được in ra cho
mục đích giáo dục môi trường
Hơn

Tài liệu và Giáo án đã được cung cấp đến trên
1300 giáo viên tại Kiên Giang, An Giang, Long
An, Đồng Tháp và toàn bộ 90 trường trung học
cơ sở và trung học phổ thông tại tỉnh Bạc Liêu

25.000 giáo viên được tiếp cận
Các vấn đề môi trường được giới thiệu
qua các môn sinh học, địa lý, giáo

dục công dân

KẾT QUẢ
ĐẦU RA

Nghiên cứu tại Kiên Giang cho thấy: 96% giáo
viên tiểu học được hỏi ý kiến thừa nhận đã nâng
cao được nhiều kiến thức về môi trường hơn,
93% học sinh tiểu học được hỏi đã thay đổi hành
vì đối với môi trường.

TÁC ĐỘNG

24 sự kiện

được tổ chức ở cấp địa phương
Nhận thức về các vấn đề môi trường tại 5 tỉnh
được tăng cường

9 kênh truyền hình

đã phát chương trình theo chủ đề

GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ
NÂNG CAO NHẬN THỨC
Biến đổi khí hậu chỉ là một trong những yếu tố đe
dọa đến hệ sinh thái của Đồng bằng sông Cửu Long,
những yếu tố khác là do con người tạo, bao gồm:
canh tác nông nghiệp không bền vững, chặt phá
rừng ngập mặn hoặc các hành vi bất lợi khác.
Nguyên nhân của những hành động này là do sự
thiếu hiểu biết về hệ sinh thái và kiến thức bảo vệ
môi trường. Các vấn đề phá hoại môi trường do tác
động của con người chưa được đưa ra thảo luận ở
trong trường học. Nhận thức của cộng đồng dân cư
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về các tương tác phức tạp môi trường cũng như mối
liên hệ giữa môi trường và phúc lợi của con người
còn hạn chế.
Chương trình ICMP đã đưa ra giải pháp tiếp cận vấn
đề này bằng hai bước. Bước thứ nhất là đưa vấn đề
môi trường vào trong kế hoạch giảng dạy của trường
học tại một số tỉnh ven biển của Đồng bằng sông Cửu
Long. Bước thứ hai, ICMP đã tổ chức các lớp đào tạo
nhận thức về môi trường sâu rộng cho cộng đồng dân
cư và cho các cán bộ công chức ở cấp địa phương.

Giáo dục môi trường
Trong năm 2011, ICMP đã hỗ trợ thành lập các nhóm
giáo viên địa phương để xây dựng tài liệu giáo dục
môi trường cho cấp trung học cơ sở và trung học
phổ thông. Các giáo viên đã thực hiện viêc lồng ghép
nội dung môi trường và biến đổi khí hậu vào giáo án
các môn địa lý, sinh học và giáo dục công dân. Các
tài liệu giảng dạy đã được xây dựng tại địa phương
nhằm hỗ trợ nội dung giảng dạy. Sau khi các tài liệu
được thí điểm giảng dạy tại một số trường và có kết
quả tích cực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt
và cho phép sử dụng các tài liệu này trong tương lai.
Bên cạnh đó, sách giáo khoa và vở bài tập cho khối

tiểu học cũng đã được xây dựng. Tất cả các tài liệu
học được thiết kế theo cách mà chúng có thể tích
hợp thành một “bộ giáo cụ“ giảng dạy cho giáo viên.
Bộ giáo cụ này rất linh hoạt, nó cho phép mỗi giáo
viên, tùy vào trường hay tỉnh, có thể mở rộng hoặc
điều chỉnh tài liệu học cho phù hợp với nhu cầu cụ
thể của từng địa phương.
Chương trình đã tổ chức hội thảo cho các giáo viên
trong năm tỉnh thực hiện để phổ biến về các bộ sách
giáo khoa và các tài liệu học được xây dựng trong
những năm gần đây. Tổng cộng, hơn 25.000 giáo
viên đã tham gia hoạt động; trong đó 14.100 người
tham gia sau khi tham dự tập huấn và 9.000 người
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9 cuộc thi vẽ

tham gia thông qua việc phân phát sách giáo khoa
đã được xây dựng tại các địa phương.
Đối với giáo dục môi trường, các giáo viên đã thử
nghiệm các phương pháp giảng dạy mới, bao gồm
phương pháp tương tác và thảo luận tập trung, sử
dụng các công cụ bổ trợ như thiết kế áp phích hoặc
chụp ảnh môi trường của trường học rồi thảo luận
cùng học sinh.
Giáo dục môi trường đã được tích hợp vào 4 môn
học trong trường dạy nghề Kiên Giang. Kết quả
phỏng vấn với 40 giảng viên và 240 học viên cho
thấy 92% người được phỏng vấn rất đồng ý và đồng
ý với cách tiếp cận, nội dung và tính hữu dụng của
chương trình trong việc cải thiện nhận thức của cả
giảng viên lẫn học viên trong trường dạy nghề.

Nâng cao nhận thức môi trường
Environmental Education

Ngoài việc đưa giáo dục môi trường vào chương trình
giáo dục chính thống, chương trình còn tổ chức các
hoạt động ngoại khóa như thi vẽ tranh cho học sinh
tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông với
chủ đề bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên bền
vững. Các bài thi vẽ đẹp nhất được sử dụng để thiết
kế lịch bàn. Các mối liên hệ giữa biển, rừng ngập
mặn, sinh kế và hoạt động bảo vệ môi trường của
người dân địa phương đã được thể hiện trong các
bài vẽ. Điều đó chứng tỏ học sinh đã có hiểu biết sâu
sắc về một số liên kết của môi trường.
Ngoài ra, việc nâng cao nhận thức về môi trường còn
được triển khai thông qua các buổi sinh hoạt cộng
đồng. Các buổi sinh hoạt này được tổ chức ở các làng
xã khác nhau để thông tin cho mọi người về biến đổi
khí hậu và tầm quan trọng của rừng ngập mặn. Các
hoạt động trọng tâm bao gồm: chương trình đố vui,
trò chơi tương tác, thuyết trình và chiếu phim.
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ở tất cả các cấp. Việc này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro
cho phụ nữ và trẻ em và đảm bảo mang lại thành
công lớn hơn trong các nỗ lực ứng phó với biến
đổi khí hậu.
Điều đáng nói là Việt Nam đã đạt được nhiều thành
tựu nổi bật trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao
quyền cho phụ nữ. Các nỗ lực của Việt Nam về
bình đẳng giới được phản ánh trong nhiều văn bản
pháp lý. Một số văn bản pháp lý bao gồm: Luật
Bình đẳng giới (2006), Luật phòng chống bạo lực
gia đình (2007), Nghị định về tăng cường lồng ghép
bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và
rất nhiều kế hoạch hành động ở tất cả các cấp.
Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật và chính sách vẫn
là một thách thức ở Việt Nam - cũng như ở nhiều
nơi khác trên thế giới. Ở cấp quốc gia, các tổ chức
phải đối mặt với nhiều thách thức trong giáo dục
cộng đồng, nâng cao nhận thức, lập báo cáo, phân
tích giới, thu thập và theo dõi dữ liệu phân tách giới.
Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với những
trở ngại nghiêm trọng trong cuộc sống thường nhật
của họ, bao gồm: đói nghèo, tiếp cận hạn chế với
giáo dục ở bậc cao và các cơ hội việc làm, các thái
độ và hành vi phân biệt đối xử dai dẳng.

Biến đổi khí hậu có liên quan
nhất định tới bình đẳng giới
Mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến con
người là bao hàm các khía cạnh xã hội, giới tính, đói
nghèo, quyền lực và khả năng tiếp cận, kiểm soát
nguồn lực. Mặc dù xã hội ngày càng ghi nhận về sự
đóng góp của phụ nữ và nam giới đối với các nỗ lực
phát triển và bền vững với môi trường qua các kinh
nghiệm và kỹ năng khác biệt nhưng nữ giới vẫn yếm
thế hơn về kinh tế, chính trị và luật pháp do đó ít có
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khả năng đối phó và dễ bị tổn thương bởi các tác
động bất lợi của biến đổi khí hậu.
Dựa trên kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng của
phụ nữ, việc hỗ trợ trao quyền cho họ sẽ giúp việc
ứng phó với biến đổi khí hậu trở lên hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, các tác động của bất bình đẳng giới và
vị thế bất lợi về kinh tế - xã hội của phụ nữ vẫn
chưa được coi trọng và luôn tồn tại như một thách
thức nghiêm trọng đối với các nỗ lực thích ứng với
biến đổi khí hậu. Điều quan trọng là cần lồng ghép
vấn đề giới vào các nỗ lực giảm thiểu và thích ứng

Hỗ trợ các ban ngành lồng ghép
các khía cạnh biến đổi khí hậu có
chú trọng yếu tố giới vào các kế
hoạch ngành hàng năm
Chiến lược bình đẳng giới và ứng phó với biến đổi
khí hậu cùng với các kế hoạch hành động đều đã
có ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. Tuy nhiên, các địa
phương phải đối mặt với các thách thức trong việc
chuyển những vấn đề xuyên suốt đó thành những
hành động có tính khả thi. Kiến thức về ứng phó
với biến đổi khí hậu và bình đẳng giới luôn sẵn có
nhưng hiểu biết về mối quan hệ giữa chúng là yếu
tố mang tính quyết định được ghi nhận còn rất
thiếu hụt. Bên cạnh đó, hiện vẫn còn thiếu một cơ

Nhu cầu hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa biến đổi khí
hậu và bình đẳng giới và tầm quan trọng cũng như
ý nghĩa của việc nhấn mạnh mối liên hệ này trong
các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp và phát
triển nông thôn, môi trường và quản lý tài nguyên
thiên nhiên, lập kế hoạch và đầu tư, tái định cư và
quản lý rủi ro thiên tai đã được đáp ứng thông qua
một loạt các buổi tập huấn, tư vấn và hướng dẫn tại
chỗ. Cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã
được giới thiệu về việc sử dụng dữ liệu về tính dễ
bị tổn thương và biến đổi khí hậu phân tách theo
giới cho Kế hoạch hành động giới của tỉnh. Các nội
dung khác bao gồm: phương pháp đánh giá các tổn
thương do biến đổi khí hậu có yếu tố giới có sự
cùng tham gia và mối liên hệ của chúng đối với các
kế hoạch và đầu tư cũng như là các cách thức để
kiểm tra kế hoạch đầu tư và kế hoạch ứng phó với
biến đổi khí hậu cấp tỉnh, từ đó giúp đề xuất các
hoạt động để lồng ghép vấn đề bình đẳng giới.
Với sự hỗ trợ của ICMP và sự vận động của Sở KH
& ĐT, UBND tỉnh An Giang đã tiến thêm một bước
trong việc hướng dẫn các sở, ban, ngành trong tỉnh
lồng ghép biến đổi khí hậu có tính đến yếu tố giới
vào các quy hoạch ngành giai đoạn 2019-2020
thông qua Quyết định số 5004 của UBND tỉnh.
Hoạt động thí điểm tại tỉnh An Giang này được coi
là một hướng tiếp cận hoàn toàn mới, góp phần
thúc đẩy 2 chủ đề xuyên suốt là bình đẳng giới và
ứng phó với biến đổi khí hậu trong quá trình lập kế
hoạch hàng năm, đồng thời đóng góp vào việc tăng
cường phối hợp giữa các ngành ở cấp tỉnh.
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chế ràng buộc về mặt pháp lý trong vấn đề hợp tác
liên ngành.Năm 2016, ICMP đã khởi xướng bước đi
đầu tiên hỗ trợ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
tỉnh An Giang (Sở LĐTB&XH) trong việc tăng cường
lồng ghép biến đổi khí hậu vào Kế hoạch hành
động giới của tỉnh.

Mốc thời gian của các hoạt
động thúc đẩy bình đẳng giới
trong chương trình ICMP
Từ năm 2013 - 2018
Trong mô hình bảo tồn hệ
thống canh tác lúa nổi tại xã
Vĩnh Phước – tỉnh An Giang,
Hội phụ nữ xã đóng vai trò
chủ đạo trong việc thực hiện
sáng kiến về hệ thống canh
tác lúa nổi, tạo điều kiện cho
việc trao đổi và chia sẻ kiến
thức, kinh nghiệm.

Từ năm 2011 - 2018
Hội Phụ nữ xã, ấp tham gia xây
dựng các mô hình sinh kế cho
phụ nữ trong mô hình đồng quản
lý nhằm quản lý bền vững rừng
ngập mặn ở các tỉnh Sóc Trăng
và Cà Mau.

Từ năm 2012
Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ ở các
vùng ven biển thông qua chương
trình quỹ quay vòng vốn ở Bạc
Liêu và Sóc Trăng.

Một quỹ quay vòng vốn với lượng tín dụng là 1,57 tỷ
đồng đã đến được với 433 phụ nữ như là một phần
của 4 mô hình sinh kế tại các tỉnh Bạc Liêu và Sóc
Trăng. Tập huấn về kỹ thuật canh tác, quản lý và tiết
kiệm đã được tổ chức cho 267 phụ nữ và 60 thành
viên của Hội Phụ nữ. Số lượng các khoản vay đã
tăng gần một trăm phần trăm sau hai năm hỗ trợ,
trong đó 8% số người nhận được hỗ trợ từ một quỹ
được gây dựng và quản lý bởi Hội phụ nữ.

ICMP hỗ trợ Hội Phụ nữ xã Vĩnh Phước tổ chức tập
huấn và giới thiệu kỹ thuật canh tác mới cho cả
nam và nữ nông dân. Thông qua các khoá tập huấn
được tổ chức hàng tháng của Hội Nông dân do Hội
Phụ nữ chủ trì, phụ nữ địa phương được đào tạo và
học hỏi về cải thiện sản xuất lúa gạo và bảo vệ môi
trường. Do đó, họ đã trở nên tự tin hơn và chủ động
hơn trong việc ra quyết định.

Năm 2014
Đánh giá tình trạng dễ bị
tổn thương về giới ở tỉnh
Cà Mau trong bối cảnh
biến đổi khí hậu.

Năm 2015

Hỗ trợ các Sở Lao động, Thương
binh và xã hội tăng cường lồng
ghép các chủ đề liên quan đến
biến đổi khí hậu vào Kế hoạch
hành động giới của tỉnh và thí
điểm lồng ghép các hành động
ứng phó với đổi khí hậu có chú
trọng yếu tố giới vào các kế
hoạch phát triển ngành của
tỉnh An Giang.
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Từ 2016-2018

Xuất bản hướng dẫn thực
hành về “Lồng ghép giới trong
biến đổi khí hậu và giảm thiểu
rủi ro thiên tai” (được xuất bản
dưới sự hợp tác của Hội phụ
nữ Liên hiệp quốc và Tổ chức
CARE International).

Từ 2017-2018
Khuyến khích sự tham gia bình đẳng của
nam, nữ nông dân vào các hoạt động kinh
tế hộ gia đình. Nâng cao năng lực cho phụ
nữ trong việc lập sổ sách kế toán, canh tác
hộ và tập huấn cho các nữ nông dân thuộc
các nhóm nông dân cùng sở thích tại các
tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.
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Chương trình ICMP đã phối hợp với các bên liên quan ở cấp quốc gia và cấp tỉnh nhằm hỗ trợ việc lập kế
hoạch và đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu, có tính đến yếu tố giới thông qua các nội dung:
i.

xây dựng Kế hoạch hành động về Tăng trưởng Xanh cấp tỉnh (Kế hoạch TTX cấp tỉnh);

ii.

giới thiệu các công cụ khác nhau để phân loại các khoản đầu tư công có liên quan đến ứng phó với biến
đổi khí hậu, song song với hỗ trợ lập báo cáo chi tiêu công cho biến đổi khí hậu ở cấp tỉnh; và

iii. hỗ trợ lồng ghép các khía cạnh về biến đổi khí hậu có yếu tố giới trong các kế hoạch ngành cấp tỉnh (hoạt
động và các tác động cụ thể được trình bày tại mục Thúc đẩy bình đẳng giới).

Hỗ trợ

Các cấp chính quyền trong hoạt động
Xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng
xanh cấp tỉnh
Giám sát các khoản đầu tư cho biến đổi
khí hậu ở cấp tỉnh đối với các năm ngân
sách từ 2013 đến 2017

Các tác động chính

LẬP KẾ HOẠCH VÀ NGÂN SÁCH
Các chiến lược và kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu chưa
được phản ánh đầy đủ trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (PTKTXH)
và ngân sách hàng năm
Việc hoàn thiện quá trình hoạch định chính sách trong tương lai đòi hỏi phải
giải quyết khoảng cách giữa quá trình ra quyết định và xây dựng chiến lược
giữa cấp quốc gia và cấp tỉnh
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Phối hợp với Bộ KH&ĐT và Chương trình Cải cách
Kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh (do Bộ Hợp tác kinh
tế và Phát triển liên bang Đức (BMZ) và Liên minh
Châu Âu (EU) tài trợ, thực hiện bởi Bộ KH&ĐT và GIZ
Việt Nam), hỗ trợ xây dựng Kế hoạch TTX cho tỉnh An
Giang và sau đó mở rộng cho năm tỉnh khác ở Đồng
bằng sông Cửu Long.

Phối hợp với Bộ KH&ĐT và UNDP, xây dựng năng lực
giám sát và phân loại đầu tư công có liên quan đến
biến đổi khí hậu, tạo cơ sở cho việc lập kế hoạch và
ra quyết định có tính đến các yếu tố khí hậu cho các
cán bộ ở 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Đóng góp trực tiếp cho

4 Mục tiêu Phát triển Bền vững
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Hỗ trợ ra quyết định thích ứng với biến đổi khí hậu

Giám sát các mục tiêu về biến đổi khí
hậu thông qua phân loại ngân sách
Các hoạt động nâng cao nhận thức và tăng cường
năng lực về phân loại đầu tư công cho biến đổi khí
hậu đã giúp các tỉnh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng
không chỉ của việc theo dõi dòng tài chính cho biến
đổi khí hậu, mà còn gợi ý các giải pháp giúp thu hẹp
khoảng cách giữa xây dựng chính sách và lập quy
hoạch ngành có định hướng ứng phó với biến đổi khí
hậu và các hành động thực tế thông qua chi tiêu.
Với bối cảnh chi tiêu cho biến đổi khí hậu được bố trí
tăng dần trong tương lai, các hỗ trợ tăng trưởng xanh
của ICMP sẽ giúp đảm bảo rằng các khoản chi tiêu
này phản ánh đúng mục đích và các nhiệm vụ cần
thiết của các chiến lược và kế hoạch hành động có
liên quan.

Trước những khó khăn trong việc đánh giá tình hình
chi tiêu cho biến đổi khí hậu, ICMP đã giới thiệu các
công cụ xác định và phân loại các khoản đầu tư liên
quan đến biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động
tăng cường năng lực khác nhau.
Cà Mau là tỉnh cực nam của Đồng bằng sông Cửu
Long và là tỉnh đầu tiên tại Việt Nam được giới thiệu
phương pháp phân loại và định danh khí hậu do Ủy
ban hỗ trợ phát triển DAC trực thuộc Tổ chức Hợp tác
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Tiếp theo đó, chương trình đã phối hợp chặt chẽ với
Bộ KH & ĐT thực hiện báo cáo phân loại toàn diện
hơn với các khoản ngân sách từ năm 2013-2015
dành cho ứng phó với biến đổi khí hậu tại 4 tỉnh (Bạc
Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và Kiên Giang). Việc phân loại
được thực hiện dựa trên cách tiếp cận tổng hợp trong
đó sử dụng đồng thời phương pháp phân loại rà soát
chi tiêu công cho biến đổi khí hậu của UNDP (gọi tắt
là phương pháp CPEIR – Climate Public Expenditure
and Investment Review) – lẫn phương pháp hệ số
“Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh” (phương pháp
hệ số CC+GG – Climate Change + Green Growth).
Kết quả cho thấy, trong giai đoạn 2013 – 2015, có ba
trong bốn tỉnh đã phân bổ trên 20% ngân sách đầu
tư hàng năm cho việc thực hiện các biện pháp nhằm
ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu, trong
đó, chủ yếu tập trung vào các biện pháp thích ứng.
Tổng cộng, cả 4 tỉnh ven biển đã chi khoảng 20-30
triệu đô la mỗi năm cho các khoản đầu tư ứng phó
với biến đổi khí hậu. Các khoản đầu tư này được sử
dụng chủ yếu cho xây dựng, bảo vệ đê điều và phòng
chống xâm nhập mặn.
Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Bộ KH&ĐT
đã xây dựng “Hướng dẫn phân loại đầu tư công
cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh” (Hướng
dẫn đang chờ phê duyệt). Đây là một trong những
nhiệm vụ bắt buộc mà Việt Nam phải thực hiện theo
nội dung của Thỏa thuận Paris. Phương pháp luận
của Hướng dẫn này tuân thủ theo các nguyên tắc
và phương pháp chung của Ngân hàng Phát triển
đa phương (MDB – Multilateral Development Bank)

về giám sát tài chính cho thích ứng và giảm nhẹ tác
động của biến đổi khí hậu. Dựa trên sự phối hợp
giữa Bộ KH&ĐT, GIZ/ICMP và UNDP/CIGG (dự án Hỗ
trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện
tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam
do UNDP tài trợ), hai khóa tập huấn kỹ thuật về việc
áp dụng Hướng dẫn và hội thảo tham vấn với tất cả
13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã được tổ chức.
13 tỉnh đã cung cấp góp ý cho quá trình chỉnh sửa
Hướng dẫn để tăng cường khả năng áp dụng của
Hướng dẫn trong tương lai. Song song, một nghiên
cứu về phân loại các khoản đầu tư công cho biến
đổi khí hậu và tăng trưởng xanh cũng đã được thực
hiện nhằm giám sát và phân tích ngân sách đầu tư
cho các năm 2016, 2017 và kế hoạch đầu tư trung
hạn từ 2016-2020.
Báo cáo giải quyết một số nhiệm vụ về đảm bảo hiệu
quả sử dụng vốn đầu tư trung hạn và phân bổ nguồn
lực tổng thể cho các biện pháp thích ứng với biến đổi
khí hậu và các dự án vùng được đề cập trong Nghị
quyết số 120 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển
bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với
biến đổi khí hậu. Báo cáo dự kiến được hoàn thành
vào cuối năm 2018 và sẽ được đệ trình lên Ủy ban
Quốc gia về Biến đổi khí hậu.
Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực đầu tiên áp
dụng Hướng dẫn, sau đó sẽ được áp dụng rộng rãi
trên cả nước trong công tác báo cáo về chi tiêu ngân
sách ứng phó với biến đổi khí hậu. Các bài học kinh
nghiệm từ việc triển khai áp dụng Hướng dẫn và quá
trình thực hiện báo cáo sẽ tạo điều kiện thuận lợi
lồng ghép biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào
quy trình lập kế hoạch đầu tư.

Hỗ trợ lập kế hoạch ứng phó với biến
đổi khí hậu cấp tỉnh và lồng ghép vào
lập kế hoạch đầu tư
Chiến lược Tăng trưởng Xanh (TXX) của Việt Nam đã
được Chính phủ phê duyệt vào năm 2012. Tuy nhiên,
hiện vẫn còn những khoảng trống giữa việc lập kế
hoạch và thực hiện các biện pháp ứng phó với biến
đổi khí hậu ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. Việc xây dựng
các Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh đã trở
thành điều kiện tiên quyết trong việc lập kế hoạch tại
các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nhằm ứng phó với
các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu. Năm 2015,
Chương trình đã hợp tác với Bộ KH & ĐT, Sở KH&ĐT
An Giang để xây dựng Kế hoạch hành động Tăng
trưởng xanh cấp tỉnh (Kế hoạch TTX tỉnh An Giang).
Kế hoạch này đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt
vào tháng 2 năm 2017 và là mô hình mẫu để nhân
rộng ở các tỉnh khác của Đồng bằng sông Cửu Long.
Dưới sự hợp tác với Chương trình cải cách kinh tế vĩ
mô của GIZ, Kế hoạch TTX cấp tỉnh cho các tỉnh khác
như Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu
Giang đang dần được hoàn thiện.
Việc triển khai thực hiện Kế hoạch TTX cấp tỉnh được
kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác trên tinh thần phát
triển bền vững giữa các tỉnh: cải thiện tính bền vững
về mặt môi trường, bảo vệ tính đa dạng của hệ sinh
thái và đảm bảo phát triển hài hoà giữa các mục tiêu:
kinh tế, xã hội và môi trường. Cách tiếp cận của Kế
hoạch TTX đảm bảo rằng Kế hoạch không chỉ được
xây dựng mà còn được lồng ghép thực hiện trong các
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch ngân
sách hàng năm của tỉnh
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Việt Nam đang từng bước thực hiện các cam kết của
mình với tư cách là nước thành viên ký kết Hiệp định
Paris. Trong Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris, Việt
Nam đã đặt ra mục tiêu xây dựng và vận hành một
hệ thống công khai minh bạch (bao gồm giám sát,
báo cáo và thẩm định hay còn gọi là hệ thống MRV Monitoring Report Verification ) để giám sát và đánh
giá việc chuẩn bị nguồn lực và quá trình thực hiện
hoạt động thích ứng với khí hậu. Theo đó, việc giám
sát và báo cáo các khoản chi tiêu cho biến đổi khí hậu
từ các nguồn lực trong nước và quốc tế là một nhiệm
vụ bắt buộc đối với Việt Nam. Ngoài ra, việc thực hiện
báo cáo cũng đặt nền tảng cho quá trình lồng ghép
các yếu tố khí hậu vào hệ thống lập kế hoạch và ngân
sách, nhiệm vụ rất cần thiết cho công tác thích ứng
với biến đổi khí hậu.

và phát triển Kinh tế (OECD) giới thiệu (hay còn gọi
là phương pháp định danh khí hậu OECD-DAC hay
phương pháp OECD). Phương pháp này lần đầu tiên
được giới thiệu trong 2 khoá tập huấn và 1 chuyến
công tác ngắn ngày của chuyên gia quốc tế năm 2013.
Vào thời điểm này, việc phân tích chỉ dựa trên các tài
liệu về ngân sách chính thức công bố trực tuyến của
bộ Tài chính. Tuy nhiên, số lượng các tài liệu dự án
đầu tư được giới thiệu rất hạn chế. Do không tiếp cận
được phần lớn các tài liệu dự án nên chỉ có một phần
nhỏ các khoản đầu tư được gắn mã định danh bằng
phương pháp OECD.

Bản quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Cửu Long
đã tồn tại từ năm 1998 nhưng hầu như không có
hiệu lực gì đói với hầu hết các quyết định đầu tư. Các
quyết định này vẫn được thực hiện theo qui hoạch
ngành (các bộ ngành) hoặc theo Kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội tỉnh.
Năm 2014, với sự hỗ trợ của Hà Lan và cộng đồng
các nhà khoa học Việt Nam, Kế hoạch châu thổ đồng
bằng sông Cửu Long đã được ra mắt. Đây không
phải là bản qui hoạch chính thức của Chính phủ Việt
Nam. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ được sử dụng như một
tài liệu tham khảo cho Chính phủ Việt Nam cũng
như cộng đồng quốc tế.
Tháng 2 năm 2015, tại Hội nghị Đồng bằng sông Cửu
Long tại thành phố Hồ Chí Minh, ICMP và các đối
tác đã mời đại diện đến từ tất cả 13 tỉnh Đồng bằng
sông Cửu Long, các bộ ngành và các đối tác quốc tế
liên quan tham dự một sự kiện bên lề về liên kết và
điều phối vùng. Đó là một trải nghiệm thú vị với các
cuộc tranh luận hấp dẫn, giàu cảm xúc và thể hiện
rõ ràng sự cấp bách của vấn đề này.

TĂNG CƯỜNG ĐIỀU PHỐI
LIÊN KẾT VÙNG
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nguồn và rừng. Việc bảo vệ và phát triển đồng bằng
sông Cửu Long sẽ trở lên khó khăn, thậm chí không
thể nếu không tiếp cận cách phát triển theo hướng
tích hợp vùng.
Đến cuối năm 2017, Luật Quy hoạch Việt Nam đã
được cải cách nhằm đảm bảo tính nhất quán cao
hơn trong quy hoạch tổng thể của quốc gia, ngành,
khu vực và tỉnh. Luật quy hoạch đóng vai trò là nền
tảng pháp lý cho việc lập qui hoạch vùng.

Ngay trước đó, tháng 4 năm 2016, một hội nghị quốc
gia, do Phó Thủ tướng và ngài Đại sứ Đức chủ trì, với
sự tham gia của hầu hết các tỉnh và các bộ ngành
trung ương, các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế
tại Việt Nam, đã được tổ chức để tranh luận về các
lựa chọn và các vướng mắc đối với liên kết và điều
phối vùng tại Việt Nam. Một số đối tác quốc tế được
tổ chức thành Nhóm công tác đồng bằng sông Cửu

Hội nghị này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ
trợ Ban Kinh tế Trung ương (CEC) đưa rõ nét nội
dung phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng vào Văn
kiện Đại hội Đảng khóa XII, và một số nghị quyết
liên quan cấp Trung ương,tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương.
Năm 2017, Hội nghị Đồng bằng sông Cửu Long, do
Thủ tướng Chính phủ và các nhà lãnh đạo chính trị
hàng đầu chủ trì, lần đầu tiên được Chính phủ Việt
Nam tổ chức tại Cần Thơ, có vai trò vô cùng quan
trọng trong việc tiếp tục phát triển và bảo vệ Đồng
bằng sông Cửu Long và trong việc nâng cao nhận
thức của cộng đồng lên một cấp độ chưa từng
có trước đó. Nhiều đại biểu đại diện các cơ quan
nghiên cứu, khu vực tư nhân, các đại sứ, các tổ chức
quốc tế và các phương tiện truyền thông đại chúng
đã tham gia hội nghị này.
Đặc biệt, với Nghị quyết 120 của Thủ tướng Chính
phủ về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long bền
vững và thích ứng với đổi khí hậu được ban hành vào
năm 2017, liên kết điều phối vùng đã trở thành một
trụ cột mang tính quyết định.
Bộ KH & ĐT sẽ xây dựng một Quy hoạch tổng thể
mới cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong năm
2018 và 2019 để thúc đẩy quy hoạch phát triển vùng
và tạo cơ sở cho việc lập kế hoạch đầu tư chặt chẽ
thống nhất. Tất cả các kế hoạch của ngành và tỉnh
sẽ tuân theo Qui hoạch tổng thể này. Trên cơ sở
đó, việc huy động nguồn lực tài chính trong nước và
quốc tế dự kiến sẽ dễ dàng hơn đáng kể khi mà môi
trường đầu tư đã được cải thiện tương đối.
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LIÊN KẾT VÙNG

Việc lập quy hoạch (và đầu tư) tích hợp vùng đã được
đưa vào chương trình nghị sự của Việt Nam trong
nhiều thập kỷ qua. Mọi người đều hiểu rằng các
quyết định đầu tư cơ sở hạ tầng và bất kỳ quy hoạch
phát triển nào đều là manh mún nếu chỉ được thực
hiện ở cấp tỉnh. Việc phân bổ nguồn lực sẽ không
hiệu lực và kém hiệu quả và các cơ hội tăng trưởng
sẽ bị bỏ lỡ. Trên tất cả, việc này sẽ làm suy yếu khả
năng cạnh tranh của kinh tế Việt Nam trong dài hạn.
Điều này còn đúng cả với quản lý tài nguyên thiên
nhiên, chẳng hạn như sông, bờ biển, lưu vực đầu

Trong khuôn khổ chương trình ICMP, GIZ đã hợp
tác chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương của Đảng
Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Chính phủ (VPCP),
Bộ KH&ĐT và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
GIZ đã hỗ trợ Chính phủ xây dựng qui chế thí điểm
điều phối và liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long
từ năm 2015. Quá trình tham vấn rộng rãi đã được
thực hiện tại các hội thảo tổ chức tại đồng bằng
sông Cửu Long và Hà Nội với sự tham gia của các
chuyên gia Việt Nam và quốc tế. Quy chế này đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định
số 593 ký ngày 6 tháng 4 năm 2016 với sự đóng góp
đáng kể của các đối tác phát triển quốc tế.

Long, bao gồm Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB),
Úc, Bỉ, Pháp, Đức, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc
tế (IFAD), Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế
(IUCN), Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, Liên
Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Ngân hàng Thế giới. Tại hội
nghị này , Nhóm công tác đã công bố “Bản tuyên bố
chung về liên kết và điều phối vùng ở Việt Nam”. Từ
đó trở đi, chủ đề này luôn được ưu tiên trong các
chương trình nghị sự.

CÁC ĐÓNG GÓP TIÊU BIỂU CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN
LÝ TỔNG HỢP VÙNG VEN BIỂN CHO CÁC MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG-Sustainable
Development Goals) do Liên Hợp quốc đề ra năm
2015 xác định các ưu tiên và nguyện vọng phát
triển bền vững toàn cầu hướng đến 2030 và tìm
cách huy động các nỗ lực toàn cầu nhằm thực hiện
hàng loạt các mục tiêu chung và mục đích cụ thể.
Các mục tiêu phát triển kêu gọi hành động của các
chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân sự
trên toàn thế giới nhằm chấm dứt đói nghèo và tạo
ra một cuộc sống của chân giá trị và có cơ hội cho
tất cả mọi người trên hành tinh.
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17 mục tiêu phát triển toàn cầu đã được Việt Nam
cụ thể hóa thành 115 mục tiêu cụ thể quốc gia
trong “Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện
chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền
vững”, dựa trên bối cảnh và ưu tiên phát triển của
Việt Nam, và dựa trên các kinh nghiệm thực hiện
thành công các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ.
Bảng dưới đây đưa ra cái nhìn tổng quan về những
đóng góp tiêu biểu của Chương trình Quản lý tổng
hợp Vùng ven biển (ICMP) cho các Mục tiêu phát
triển bền vững.
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Xóa đói, bảo đảm an
ninh lương thực, cải
thiện dinh dưỡng và
thúc đẩy phát triển
nông nghiệp bền vững.

Chấm dứt mọi hình
thức nghèo ở mọi nơi.
Một trong những mục
tiêu cụ thể được xúc
tiến mạnh là cải thiện
năng lực thích ứng của
người nghèo và người
dễ bị tổn thương và
giảm thiểu sự tiếp
xúc và khả năng dễ
bị tổn thương của họ
đối với các sự kiện
thời tiết cực đoan liên
quan đến biến đổi khí
hậu, các cú sốc và các
thảm họa kinh tế, xã
hội, môi trường khác.
Giới thiệu mô hình
canh tác lúa và nuôi
trồng thủy bền vững
và thích ứng thông
minh với khí hậu.
84 mô hình sinh kế
mang lại lợi ích cho
khoảng 58.000 người.
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Một trong những mục
tiêu được xúc tiến
mạnh là áp dụng các
phương thức sản xuất
nông nghiệp có khả
năng chống chịu cao,
tăng năng suất và sản
lượng, bảo tồn các hệ
sinh thái, tăng cường
khả năng thích ứng
với biến đổi khí hậu
và thiên tai và dần cải
thiện đất đai và chất
lượng đất.
Kỹ thuật tưới ướt khô
xen kẽ giúp các hộ gia
đình tiết kiệm 30%
lượng nước và thuốc
trừ sâu. Kỹ thuật này
đang được nhân rộng
áp dụng trên 35.000
héc-ta.
Các kỹ thuật nuôi
trồng thủy sản dưới
tán rừng ngập mặn
thân thiện với môi
trường được thí điểm
giúp tăng tỷ lệ sống
của tôm lên tới 80%.

Bảo tồn và sử dụng bền
vững đại dương, biển
và nguồn lợi biển để
phát triển bền vững.

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

Đạt được bình đẳng
giới; tăng quyền và tạo
cơ hội cho phụ nữ và
trẻ em gái;
Một trong những mục
tiêu được xúc tiến
mạnh là đảm bảo sự
tham gia đầy đủ và cơ
hội bình đẳng cho phụ
nữ trong việc hoạch
định chính sách ở tất
cả các cấp trong đời
sống chính trị, kinh tế
và xã hội.
Thúc đẩy sự tham gia
đầy đủ và hiệu quả của
phụ nữ vào các chương
trình nghị sự về ứng
phó với biến đổi khí
hậu bằng cách hỗ trợ
việc lồng ghép các kế
hoạch hành động ứng
phó với biến đổi khí
hậu vào các Kế hoạch
hành động về bình
đẳng giới cấp tỉnh.

Đảm bảo đầy đủ và
quản lý bền vững tài
nguyên nước và hệ
thống vệ sinh cho tất cả
mọi người.
Một trong những mục
tiêu được xúc tiến
mạnh là là tăng đáng kể
hiệu quả sử dụng nước
trên tất cả các lĩnh vực/
ngành nghề và thực
hiện quản lý tổng hợp
tài nguyên nước.
Việc xây dựng và ban
hành các Quy trình vận
hành hệ thống công
trình thủy lợi Quản
Lộ - Phụng Hiệp và Tứ
giác Long Xuyên đã
giúp 14.266 km kênh
mương được quản lý
tốt hơn, 680.000 hécta đất nông nghiệp và
nuôi trồng thủy sản
được sử dụng bền
vững hơn.

Đảm bảo tăng trưởng
kinh tế bền vững, toàn
diện, liên tục; tạo việc
làm đầy đủ, năng suất
và việc làm tốt cho tất
cả mọi người.
Một trong những mục
tiêu được xúc tiến
mạnh là khuyến khích
việc chính thức hóa và
tăng trưởng của các
doanh nghiệp siêu nhỏ,
doanh nghiệp nhỏ và
vừa qua việc cải thiện
khả năng tiếp cận các
dịch vụ tài chính.
Hỗ trợ 26 mô hình liên
kết thị trường giữa các
hợp tác xã, các nhà cung
cấp đầu vào và các công
ty lương thực lúa gạo.

Một
trong
những
mục tiêu được xúc
tiến mạnh là là giảm
đáng kể số người chết
và số người bị ảnh
hưởng, giảm đáng kể
các thiệt hại kinh tế
trực tiếp tính trên giá
trị GDP do thiên tai
và các thảm họa khác
gây ra, trong đó chú ý
đến việc bảo vệ những
người nghèo và dễ bị
tổn thương.
 ỗ trợ khung chính
H
sách để bảo tồn và
phát triển hơn nữa
các hệ sinh thái rừng
ngập mặn, thông qua
phát triển vùng đệm
sinh thái nhằm bảo
vệ các vùng ven biển
cùng dân cư bản địa
khỏi thiên tai qua đó
đảm bảo an ninh môi
trường cho phát triển
kinh tế xã hội.

Ứng phó kịp thời, hiệu
quả với biến đổi khí hậu
và thiên tai.
Một trong những mục
tiêu được xúc tiến
mạnh là là tăng cường
khả năng chống chịu và
thích ứng với các mối
hiểm nguy liên quan
đến khí hậu và tăng
cường khả năng ứng
phó với thiên tai và các
loại thảm họa khác.
 ỗ trợ bảo vệ tốt hơn
H
3,5 triệu người ở các
tỉnh ven biển đồng
bằng sông Cửu Long
trước các tác động của
biến đổi khí hậu thông
qua cải thiện các chính
sách và thực hiện nhiều
biện pháp can thiệp
ứng phó với biến đổi
khí hậu.

Một trong những mục
tiêu được xúc tiến
mạnh là là tăng cường
quản lý và bảo vệ các
hệ sinh thái biển, ven
biển và hải đảo nhằm
tránh các tác động bất
lợi và cải thiện sự vững
mạnh và khả năng tự
phục hồi của các đại
dương.
“Kế hoạch bảo vệ vùng
ven biển Đồng bằng
sông Cửu Long” (CPP) –
là một công cụ hỗ trợ ra
quyết định hữu hiệu để
tăng cường sức chống
chịu của 720 km bờ
biển Đồng bằng sông
Cửu Long.
Việc giới thiệu các thiết
bị bay không người lái
hạng nhẹ sẽ giúp giám
sát tốt hơn 590 km bờ
biển và khoảng 53.000
héc-ta rừng ngập mặn
của bốn tỉnh ven biển là
Kiên Giang, Sóc Trăng,
Cà Mau và Bạc Liêu.

Bảo vệ và phát triển
rừng bền vững, bảo tồn
đa dạng sinh học, phát
triển dịch vụ hệ sinh
thái, chống sa mạc hóa,
ngăn chặn suy thoái và
phục hồi tài nguyên đất.
Một trong những mục
tiêu được xúc tiến
mạnh là tăng cường
việc thực thi quản lý
bền vững các loại rừng
khác nhau, ngăn chặn
nạn phá rừng, khôi
phục rừng bị suy thoái,
thúc đẩy trồng rừng và
tái trồng rừng và tăng
độ che phủ rừng lên
khoảng 44-45% tổng
diện tích của cả nước.
Hỗ trợ trồng mới
46.000 héc-ta rừng ven
biển vào năm 2020 tương đương khả năng
hấp thụ khoảng 13,2
triệu tấn CO2.

Tăng cường phương
thức thực hiện và thúc
đẩy quan hệ đối tác
toàn cầu vì sự phát
triển bền vững.
Một trong những mục
tiêu được xúc tiến
mạnh là thúc đẩy quan
hệ đối tác công và quan
hệ đối tác công-tư vì sự
phát triển bền vững.
Hỗ trợ phát triển các
chính sách và đầu tư
liên quan đến biến
đổi khí hậu tại 13
tỉnh đồng bằng sông
Cửu Long đem lại lợi
ích cho hơn 17 triệu
người đang sinh sống
ở đây.
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Một ĐBSCL bền vững về khí hậu
rất cần sự nỗ lực trong dài hạn
và quan hệ đối tác chặt chẽ
Xin ông cho biết thông tin tổng quan về các
mục tiêu và kết quả chính của Chương trình
Quản lý tổng hợp Vùng ven biển (ICMP)?
Mục tiêu bao quát của ICMP luôn là giúp Đồng bằng
sông Cửu Long và người dân sinh sống ở đây – đặc
biệt là những người sinh sống ở vùng ven biển – có khả
năng chống chịu tốt hơn trước biến đổi khí hậu đồng
thời giúp cải thiện sinh kế của người dân nơi đây.
Để đạt được mục tiêu này, chương trình đã triển khai
các hoạt động trên các lĩnh vực bao gồm các giới thiệu
các giải pháp kỹ thuật và tư vấn chính sách.
Cùng với chính phủ Việt Nam, chúng tôi đã xây dựng
“Kế hoạch bảo vệ vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu
Long” cho 720 km đường bờ biển và vùng ven biển của
đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Chúng tôi đã gặt hái được những thành công bước đầu
trong việc hỗ trợ sửa đổi và xây dựng khung hành lang
pháp lý về quản lý tài nguyên rừng. Ví dụ như mô hình
đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên, trong đó các cộng
đồng phối hợp cùng với chính quyền nhằm mục đích
sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đồng thời bảo vệ
rừng ngập mặn.

QUAN HỆ ĐỐI TÁC
VÀ HỢP TÁC
Phỏng vấn Tiến sĩ Christian Henckes
Tiến sĩ Christian Henckes, Cố vấn trưởng của Chương trình Quản lý tổng hợp Vùng
ven biển (ICMP). Ông nắm vai trò điều phối tất cả các hoạt động GIZ ở đồng bằng
sông Cửu Long.
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Một kết quả quan trọng khác đó là Quyết định số 593
của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều phối liên kết
vùng ở đồng bằng sông Cửu Long giúp điều tiết và tạo
điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa 13 tỉnh ở
đồng bằng sông Cửu Long.
Trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn nỗ lực nghiên
cứu và đổi mới các phương pháp tiếp cận, nhằm tìm ra
các giải pháp đột phá để đưa vào ứng dụng. Chúng tôi
đang hạn chế các giải pháp cứng như bê-tông hóa để
tiến đến áp dụng các giải pháp xanh, có khả năng thích
ứng cao, và dựa vào hệ sinh thái.
Chúng tôi cũng hỗ trợ việc thúc đẩy đối thoại, trao đổi
kinh nghiệm giữa các tỉnh. Một tỉnh như tỉnh Bạc Liêu
có thể học hỏi kinh nghiệm từ tỉnh Cà Mau và ngược lại
là rất hữu ích và cần thiết. Các đối thoại này hiện đang
được tổ chức thường xuyên hơn, giúp tăng cường năng
lực của tỉnh một cách rõ ràng và chắc chắn cũng giúp
tăng cường năng lực của các cán bộ.

Vậy ông có thể chia sẻ những yếu tố then
chốt dẫn đến thành công của chương trình?
Tôi xin được nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của chính
phủ là yếu tố then chốt đầu tiên. Các tiến bộ ở vùng
ĐBSCL chỉ có thể đạt được nhờ ý chí chính trị mạnh
mẽ, quyết tâm của chính phủ.
Yếu tố thứ hai chính là sự kết nối hợp tác trong công
việc. Hợp tác liên kết là kim chỉ nam trong mọi hoạt
động của chúng tôi. Trong một bức tranh lớn, chúng
tôi là những nhân tố nhỏ đóng góp vào đó. Khả năng
tích hợp và tổng hợp là bí quyết để đạt được các tác
động tích cực.

Sự lãnh đạo và tầm nhìn của
Chính phủ Việt Nam đóng vai
trò tiên quyết
Kết nối truyền tải thông tin một cách chuyên nghiệp
thường không được thực hiện hiệu quả trong các hoạt
động dự án, mặc dù đó là một mảng hoạt động vô
cùng cần thiết. Làm sao để kết nối truyền tải thông
điệp đến các nhà hoạch định chính sách cũng như
nâng cao nhận thức về môi trường của cộng đồng một
cách hiệu quả là một thách thức đối với chương trình.
Biến thách thức thành cơ hội, chương trình đã nắm bắt
thời cơ, vận dụng hiệu quả truyền thông thông tin để
đưa các thông điệp của mình đến với mọi đối tượng.
Hệ thống quản lý linh hoạt của ICMP cho phép chúng
tôi luôn thấu hiểu, ứng biến nhanh với nhu cầu nhất
định từ cộng đồng, từ các tỉnh và các bộ ngành. Bám
trụ vào một kế hoạch cứng nhắc là không thể, chúng
tôi luôn đổi mới, ứng biến linh hoạt đối với các thay đổi
từ cộng đồng, tỉnh, bộ ngành.
Một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công là việc huy
động nguồn nhân lực bao gồm các chuyên gia giỏi
trong nước và quốc tế. Chúng tôi kết nối và hợp tác
chặt chẽ với các trường đại học trong nước và quốc tế,
các chuyên gia Việt Nam trên mọi lĩnh vực nghiên cứu,
đồng thời, chúng tôi cũng mời các chuyên gia quốc tế
tham gia phối hợp.
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Trọng tâm hoạt động và tầm nhìn ở giai đoạn
tiếp theo là gì? Ông có lạc quan với việc nhân
rộng các thành công trước đây tại các tỉnh
sang các vùng miền khác không?
Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ
Việt Nam để bảo vệ và phát triển đồng bằng sông Cửu
Long. Cụ thể chúng tôi sẽ tập trung vào những lĩnh vực
sau đây:
Chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn
bộ 13 tỉnh của Đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi
vẫn tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tại khu vực
ven biển nhưng chỉ ở một số lĩnh vực trọng điểm như
quản lý nước hay cơ chế điều phối vùng. Chúng tôi sẽ
đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với các
tổ chức trong nước và quốc tế. Việc thiết lập mạng lưới
hợp tác là cần thiết. Xây dựng quan hệ đối tác hợp tác
bền vững sẽ tạo ra các tác động dài hạn.

Đổi mới thực sự là phải sáng
tạo ra các giải pháp ứng phó
riêng của mỗi vùng, chứ không
phải là sự sao chép thuần túy
Tôi thì không tin tưởng sự sao chép thuần túy. Những
giải pháp phù hợp với Sóc Trăng thì có thể không phù
hợp với Bến Tre. Chúng ta sẽ luôn học hỏi từ một
trường hợp cụ thể nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải
đổi mới để tìm ra phương thức tiếp cận cho phù hợp
với bối cảnh hiện tại. Tôi không nghĩ rằng các tỉnh sẽ
chỉ sao chép phương pháp một cách đơn thuần mà
chắc chắn họ sẽ xây dựng, phát triển những phương
pháp riêng dựa trên kinh nghiệm thực tiễn trước đó.
Ví dụ, khi chúng tôi bắt đầu áp dụng giải pháp hàng rào
chữ T để bảo vệ và phục hồi rừng ngập mặn, chúng
tôi đã xây dựng các hướng dẫn chi tiết về cách thiết kế
và áp dụng nhân rộng giải pháp này. Tuy nhiên, trong
thực tế các cơ quan chính quyền lại chuyển sang sử
dụng hàng rào bằng tre và cừ tràm với các thiết kế đa
dạng. Tôi không thể khẳng định được thiết kế nào là tối
ưu nhất nhưng tôi chắc chắn rằng ý tưởng ban đầu của
chúng tôi về mô hình hàng rào này đã là tiền đề cho
sự cải tiến, phát triển các ý tưởng tiếp theo. Có thể nói,
tôi hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của sự đổi mới.
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Ông có thể cho biết vai trò của cơ chế điều
phối vùng trong việc giúp Đồng bằng sông
Cửu Long vượt qua các thách thức?
Tôi sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản: Khi chúng ta thực
hiện các biện pháp chống ngập úng, giảm thiếu rủi ro
do thiên tai hay quản lý mùa vụ tại các khu vực đầu
nguồn, chẳng hạn tại An Giang hoặc thành phố Cần
Thơ, chắc chắn, lượng nước đổ về Sóc Trăng vùng nằm
ở hạ lưu sẽ bị ảnh hưởng.

Khi mà nguồn ngân sách hạn
chế thì việc tiếp cận theo
hướng liên kết có thể được coi
là một quyết định chi tiêu căn
cơ và hiệu quả
Ngày nay, chúng ta đang nói đến các quyết định đầu
tư có trị giá cả tỷ euro. Nếu ngân sách của chúng ta có
hạn, và đương nhiên, mọi nguồn ngân sách hạn chế, thì
điều phối vùng chính là chìa khoá để đưa ra các quyết
định chi tiêu căn cơ và hiệu quả. Trong bối cảnh khủng
hoảng nợ công và khó khăn trong huy động nguồn lực
tài chính như ở Việt Nam hiện nay, cơ chế điều phối
liên kết vùng chắc chắn sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại và
tối ưu hiệu quả cùng tác động của các khoản đầu tư.
Điều phối và liên kết vùng là chìa khoá thành công
cho Đồng bằng sông Cửu Long và toàn Việt Nam. Hợp
tác điều phối vùng cũng vô cùng cần thiết đối với Tây
nguyên, Đồng bằng châu thổ sông Hồng hay bất kỳ nơi
nào khác.
Vấn đề là rất khó thực hiện cơ chế điều phối vùng vì cơ
chế có thể đặt ra những đòi hỏi như phải thay đổi hiến
pháp hoặc phải tinh giản các thủ tục hành chính, bộ
máy chính trị và cơ quan pháp lý. Mặc dù có thể được
cho là không thực tế ở một số thời điểm nhất định,
nhưng cơ chế điều phối vùng đi kèm với một hệ thống
quản trị tốt chính là con đường để tiến lên phía trước.
Tuy nhiên, mỗi tỉnh cũng là những đối thủ cạnh tranh
của nhau. Lãnh đạo tỉnh phải chịu trách nhiệm trước
cử tri của họ. Các tỉnh đều hướng đến mục tiêu tối đa
hoá nguồn thu và tốc độ tăng trưởng, do đó họ sẽ cố
gắng để thu hút đầu tư. Không phải lúc nào sự chia sẻ,

hợp tác cùng có lợi cũng được quan tâm. Nói tới điều
này, tôi thật sự khâm phục những người đã tiên phong
thúc đẩy cơ chế điều phối vùng ở Đồng bằng sông Cửu
Long. Các quan chức và các chính trị gia đang nỗ lực
vượt qua các rào cản về thể chế trong tiến trình đổi
mới. Chúng tôi luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ trong
việc quảng bá những thông điệp của họ đến với cộng
đồng trong nước và quốc tế.

Các bước tiếp theo của cơ chế điều phối vùng
ở đồng bằng sông Cửu Long là gì?
Chúng ta thực sự cần một thực thể đứng ra gánh vác
trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ vùng
đồng bằng sông Cửu Long. Việc chúng ta gọi thực thể
đó là một cơ quan có thẩm quyền, một Hội đồng, một Cơ
chế hay một Nền tảng không quan trọng. Điều thật sự
quan trọng là thực thể này được trang bị những năng
lực và quyền hạn gì? Thực thể này đi kèm với quyền lực
ra quyết định ở cấp độ nào? Chuyên môn và năng lực
trang bị cho thực thể này là gì? Liệu thực thể này có khả
năng để liên tục tiếp cận được với các nguồn lực về tài
chính hay các quỹ phát triển không?
Các quan chức chính phủ đồng ý về mặt nguyên tắc
nhưng vấn đề là vai trò của một thực thể đó sẽ mạnh
đến đâu? Căng thẳng có thể nảy sinh giữa các tỉnh với
nhau hay giữa cấp trung ương với thực thể mới. Nhưng
tôi nhận thấy, sẽ không còn phương án nào khác.
Không một bộ ngành hay một cơ quan chính quyền
đơn lẻ nào có thể giải quyết các vấn đề riêng của Đồng
bằng sông Cửu Long.

Quan điểm cá nhân. Hiện nay dự án sắp kết
thúc, theo ông lúc nào là thời điểm đột phá
từ phía chương trình mà ông muốn nhấn
mạnh?
Tôi cho rằng đó là khi chúng tôi hợp nhất tất cả các dự
án riêng lẻ của mỗi tỉnh lại với nhau và bắt đầu chuyển
sang việc tư duy và hành động theo logic của một dự
án vùng. Trước đó, chúng tôi đã bị bó buộc trong một
cơ chế hoạt động rời rạc, riêng lẻ.
Từ góc nhìn của Chính phủ, phải đến Diễn đàn Đồng
bằng sông Cửu Long được tổ chức tại thành phố Hồ
Chí Minh vào năm 2016, lần đầu tiên chúng ta mới thấy
sự chú ý trọn vẹn của các nhà lãnh đạo hàng đầu đất
nước. Và đỉnh cao của sự chú ý, quan tâm đã được
thấy rõ tại Diễn đàn Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức
năm 2017 tại thành phố Cần Thơ.

Tư duy tích hợp, không đơn lẻ
Chương trình ICMP cũng đề cập đến vấn đề dữ liệu,
tính minh bạch cũng như sự chia sẻ dữ liệu. Nhưng
các dữ liệu hiện có sẵn ở khắp các ngành, các lĩnh vực
thể chế, các phòng ban chỉ phản ánh một mặt của câu
chuyện. Dữ liệu chỉ hữu ích khi nó phục vụ quy trình
ra quyết định. ICMP đã đóng góp trong việc xây dựng
một nền tảng dữ liệu nhằm mục đích cung cấp thông
tin cho các tỉnh hỗ trợ quy trình ra quyết định. Việc giới
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thiệu thiết bị bay không người lái hạng nhẹ để giám sát
và phục hồi rừng ngập mặn, và công cụ trực tuyến “Kế
hoạch bảo vệ bờ biển cho vùng Đồng bằng sông Cửu
Long” là những ví dụ điển hình.
Việc thành lập „Nhóm công tác tại đồng bằng sông
Cửu Long“ năm 2015 góp phần cải thiện sự hợp tác
giữa các đối tác quốc tế, các nhà tài trợ tại Việt Nam và
cải thiện việc đối thoại với Chính phủ Việt Nam.
Trận hạn hán lịch sử năm 2016 tại Đồng bằng sông
Cửu Long là một dấu ấn không thể nào quên. Lần đầu
tiên trong lịch sử, nước mặn đã xâm nhập đến tận Cần
Thơ. Hiện tượng này này đã gióng hồi chuông cảnh
báo cho toàn công chúng, không chỉ với tầng lớp lãnh
đạo mà với tất cả người dân Việt Nam.

(Tiến sĩ Christian Henckes thở nhẹ rồi mỉm cười)

Ông Nguyễn Văn Sơn

Tôi cho rằng tất cả các phương thức, giải pháp, quyết
định, hiện tượng và diễn biến này đều đang góp phần
vào tương lai thích ứng với biến đổi khí hậu của Đồng
bằng sông Cửu Long. Theo đó, những người ủng hộ
Đồng bằng sông Cửu Long sẽ cùng nhau hành động
dưới một khẩu hiệu chung:

Giám đốc chương trình ICMP

Vì Đồng bằng sông Cửu Long

Ban Quản lý các Dự án lâm nghiệp
Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT
“Cách tiếp cận tổng hợp ngành và vùng Mê-Kông để ứng phó với biến đổi khí
hậu” là mô hình thành công của ICMP”.
Trước đây, các dự án nhỏ do GIZ thực hiện đơn lẻ với từng tỉnh trong Đồng
bằng sông Cửu Long mang lại thành công trong phạm vi hẹp cấp xã, huyện với
qui mô nhỏ, lẻ, manh mún chưa thể áp dụng chung cho cấp tỉnh và khu vực,
cũng không thể chế hoá thành chính sách để tạo ra các tác động tầm vĩ mô.
Thực hiện từ cuối 2011 đến 2018 trên 5 tỉnh nam sông Hậu bao gồm An Giang, Kiên Giang, Cà mau, Bạc Liêu
và Sóc Trăng, ICMP đã trở thành sợi dây liên kết giữa các Bộ, các ngành và giữa các tỉnh Nam Sông Hậu và 13
tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long với nhau, cũng như giữa các nhà tài trợ. Chương trình đã phối hợp hiệu quả
với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động
Thương binh Xã hội, Bộ Tài nguyên Môi trường… trong việc xây dựng và triển khai các kế hoạch ứng phó với
biến đổi khí hậu. Với sự hỗ trợ của ICMP, các Vụ, Cục, Tổng cục trong Bộ NN&PTNT đã hợp tác với nhau để
cùng xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động cụ thể vì mục tiêu phát triển thích ứng với biến đổi khí
hậu cho các hệ sinh thái ven biển của ĐBSCL.
Trong quá trình triển khai, 5 tỉnh thực hiện chương trình đã tăng cường hợp tác qua các thảo luận bàn tròn
giữa các tỉnh và với các tỉnh trong khu vực về: quản lý nước, nuôi trồng thủy sản, canh tác lúa thông minh,
trồng rừng ngập mặn, bảo vệ vùng ven biển. Qua đó, ICMP đã thực sự gắn kết 13 tỉnh thành trong sản xuất
và đầu tư để cùng phát triển.
ICMP cũng đóng vai trò là cầu nối các nhà tài trợ, các chính phủ với nhau. Được đồng tài trợ bởi Chính phủ Úc,
Đức và Việt Nam, uỷ thác vốn cho GIZ thực hiện, chương trình là một điểm sáng trong hợp tác quốc tế với Viêt
Nam, thể hiện tính gắn kết giữa các đối tác phát triển. Bên cạnh mối quan hệ đối tác chặt chẽ với các cơ quan
phát triển quốc tế như IUCN, Hà Lan, các mô hình và giải pháp thành công của ICMP cũng được các nhà tài
trợ như Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Hợp tác phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng tái thiết Đức (KFW), sử dụng
để đầu tư, nhân rộng qua các dự án hợp tác tài chính trong Đồng bằng sông Cửu Long. Có thể nói rằng, ICMP
là người dẫn đường đưa các nhà tài trợ đến vùng sông nước Cửu Long đầy tiềm năng này.
Thời gian thực hiện chương trình ICMP không dài nhưng đã góp phần làm thay đổi trong cách nghĩ, cách làm
của chính quyền địa phương và người dân vùng ĐBSCL thông qua các mô hình cụ thể được thí điểm thành
công và tiếp tục lan toả đến 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Những nỗ lực kết nối từ địa phương đến Trung
ương, Bộ, Ngành, cuối cùng là sự vào cuộc của Chính phủ thể hiện qua quyết định 593/QĐ-TTg ban hành ngày
6/4/2016 về thí điểm liên kết phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, cho thấy sức mạnh
của sự kết nối và lan tỏa.
Thành công của ICMP đặt nền móng vững chắc cho những dự án hợp tác của Chính phủ Đức ở ĐBSCL trong
tương lai, cụ thể là việc thực hiện chương trình Tăng cường chống chịu khí hậu ĐBSCL sắp tới.
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Đoàn Tuyết Nga
Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế
Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ NN&PTNT
Tổng cục Phòng chống thiên tai (PCTT) đánh giá cao những hoạt động và
thành tựu của Chương trình ICMP trong tám năm triển khai. Mối quan nghệ
đối tác chặt chẽ và tin cậy với ICMP đã góp phần đưa những vấn đề nóng bỏng
của ĐBSCL vào nghị sự chính trị, trong đó phải kể đến lĩnh vực quản lý nước
và bảo vệ vùng ven biển.
Chúng tôi cho rằng, thiện chí hợp tác và sẵn sàng chia sẻ là những điểm chính
tạo nên thành công của Chương trình. Điều này đặc biệt quan trọng khi chúng
ta phải giải quyết các vấn đề phát triển phức tạp, ví dụ như quản lý nước ở
ĐBSCL, một trong những vùng có hệ thống thủy lợi phức tạp nhất trên thế giới.
Những vấn đề cấp bách khác như gia tăng nhiễm mặn nguồn nước, một mặt là thuận lợi cho nuôi trồng thủy
sản, mặt khác đang gây ảnh hưởng đáng kể tới sản xuất lương thực. Xung đột lợi ích trong sử dụng nguồn
nước có thể nảy sinh giữa các tỉnh. Do đó, một cơ chế điều phối giữa các tỉnh trong việc cân đối sử dụng nước
và quản lý tưới tiêu hiệu quả là tối cần thiết. Vấn đề này thậm chí đang trở nên cấp thiết hơn do sự gia tăng
xâm nhập mặn và ngập lũ. Hài hòa hóa những nhu cầu khác nhau của các bên sử dụng nước và giảm thiểu
thiệt hại và xung đột là chìa khóa để phát triển ĐBSCL bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.
Đồng thời, chúng tôi ghi nhận sâu sắc những thành tựu của ICMP về quy hoạch bảo vệ bờ biển. Sử dụng cách
tiếp cận vùng trong quy hoạch bảo vệ bờ biển và thúc đẩy hợp tác liên tỉnh, chương trình đã đóng góp đáng
kể vào quá trình lập kế hoạch tổng thể ở ĐBSCL. Áp dụng công nghệ trong các giải pháp kỹ thuật và các công
cụ hiện đại trong ngành nước và phục hồi rừng ngập mặn, Chương trình khởi xướng việc xây dựng Kế hoạch
bảo vệ vùng ven biển ĐBSCL. Kế hoạch này thực sự tạo ra một giao thức kết nối giữa các nhà khoa học và đối
tác liên quan cấp địa phương. Bên cạnh đó, bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định trực tuyến thúc đẩy tiến trình ra
quyết định dựa trên tư liệu, bằng chứng cho toàn bộ 720 km đường bờ biển ĐBSCL.
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BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

ICMP được chọn là một trong
những chương trình phát triển nổi
bật nhất trên trang web của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư (Bộ KH & ĐT).

Các điểm nhấn truyền thông và báo chí
•

500 bài báo đã viết và giới thiệu về chương
trình ICMP.

•

Có trên 30 video được phát trực tuyến trên kênh
Youtube của ICMP (https://www.youtube.com/
channel/UCWY_IX5-dZPAMNPUx-LJfYw).

•

Trang web của ICMP đã thành lập vào năm 2015

•

Phủ sóng trên mạng xã hội: Trên trang Facebook
của Đại sứ quan Úc và Đức có nhiều bài viết về
ICMP

•

ICMP có các bài đăng trên trang web của các bộ,
ngành tại Việt Nam và CHLB Đức.

Qua nhiều năm, Chương trình Quản lý tổng hợp Vùng
ven biển đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền
thông ở trong nước cũng như quốc tế. Mọi nỗ lực
trong các hoạt động truyền thông của chương trình
ICMP đều nhằm mục đích là giúp cho chương trình đạt
được các mục tiêu của mình, quảng bá thông điệp đến
các đối tượng liên quan và thúc đẩy quan hệ hợp tác
đối tác giứa Chính phủ Úc, Đức và Việt Nam.
82

Từ giai đoạn II (bắt đầu vào năm 2014), trọng tâm
của ICMP là tăng cường nhận thức về sự cần thiết
của một sáng kiến cho Đồng bằng sông Cửu Long
do chính phủ lãnh đạo, ví dụ Sáng kiến Thích ứng
với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Các chủ đề trọng tâm như điều phối vùng và thích
ứng với biến đổi khí hậu luôn là những thông điệp
then chốt.
Bộ phim tài liệu “Hàng rào chữ T – một giải pháp
kiểm soát xói lở bờ biển” do GIZ Việt Nam phối hợp
cùng Hãng phim tài liệu Khoa học trung ương sản
xuất, đã giành hai giải Bông Sen Vàng cho hạng mục
phim tài liệu khoa học hay nhất và đạo diễn xuất
sắc nhất (Đạo diễn Phùng Tú) trong Liên hoan phim
Việt Nam lần thứ 20 diễn ra từ ngày 24 đến 28 tháng
11 năm 2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam. Năm 2016, bộ
phim này cũng đã được Hội điện ảnh Việt Nam trao
giải thưởng Cánh diều vàng. Bộ phim cũng được
trình chiếu trong Hội nghị Đại dương tại New York,
Hoa Kỳ và trong nhiều sự kiện trong nước và quốc
tế tại Việt Nam.

Trang web của Bộ KH & ĐT
http://cfovn.mpi.gov.vn/tabid/67/articleType/ArticleView/articleId/554/
Default.aspx

VTV1

BMZ

Hội nghị về phát triển bền vững
và thích ứng với biến đổi khí hậu
cho Đồng bằng sông Cửu Long
được tổ chức tại Cần Thơ vào
năm 2017. Trong hai ngày, hội
nghị đã tập trung vào các nội
dung: quy hoạch tổng thể, nông
nghiệp bền vững, cơ sở hạ tầng
thủy lợi, phòng chống thiên tai,
cơ hội chuyển đổi các phương
thức phát triển cho đồng bằng
sông Cửu Long.

ICMP được chọn là một trong
những chương trình phát triển
nổi bật nhất trên trang web của
Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển
Cộng Hòa Liên bang Đức (BMZ).
Bài viết về các giải pháp đã được
triển khai thành công tại ĐBSCL
của chương trình ICMP.

Các tổ chức quốc tế như Ngân
hàng Thế giới, GIZ và UNDP đã
đóng góp nhiều kiến nghị cho
việc cải thiện sinh kế, quản lý
tổng hợp vùng ven biển và các
phương thức tiếp cận hiệu quả
trong việc giảm thiểu và thích
ứng với biến đổi khí hậu

Trang web của BMZ
http://www.bmz.de/en/issues/
klimaschutz/climate-risk-management/cooperation-in-action/protecting-mangroves/index.html

.

Truyền hình Việt Nam
VTV1
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Các chuyến đi thực địa trong chương trình ICMP
Một trong những kênh truyền thông hiệu quả nhất của chương trình ICMP là những chuyến tham quan thực
địa cấp cao. Chương trình ICMP đã tổ chức thành công hơn 10 chuyến thực địa cấp cao cho các đoàn đại biểu
Úc và Việt Nam đến Đồng bằng sông Cửu Long. Mục đích của các chuyến thực tế này là nhằm cung cấp cho
các nhà ra quyết định của Việt Nam và quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về các thách thức ở Đồng bằng sông Cửu
Long và các lĩnh vực mà chương trình ICMP hỗ trợ.

Ngày 6-7 tháng 7 năm 2015

Ngày 27-30 tháng 11 năm 2016

Chuyến đi của Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Ông Hoàng Văn Thắng khảo sát về tình hình xói lở bờ biển tại tỉnh
Sóc Trăng.

Chuyến thăm của Ngài Craig Chittick, Đại sứ Liên bang Úc tại Việt Nam và Ngài Christian Berger, Đại sứ Cộng hòa
Liên bang Đức tại Việt Nam đến các tỉnh Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang.

Ngày 17-18 tháng 11 năm 2015

Ngày 17-19 tháng 3 năm 2017

Chuyến tham quan thực tế cho 20 các phóng viên báo đài trong nước đến Đồng bằng sông Cửu Long. Bà
Claire Ireland, Tham tán Phát triển của Đại sứ quán Úc tham gia chuyến đi.

Chuyến thăm của bà Cornelia Richter, Thành viên Ban điều hành GIZ đến các tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu và Cà Mau.

Ngày 17-19 tháng 11 năm 2016

Ngày 06 tháng 11 năm 2017

Chuyến thăm của bà Edelgard Bulmahn, Phó Chủ tịch Quốc hội CHLB Đức đến các tỉnh Cần Thơ và Bạc Liêu.

Thứ trưởng Bộ NN & PTNT ông Trần Thanh Nam tham gia hội thảo “Phát triển hợp tác xã nông nghiệp: kinh
nghiệm và triển vọng cho hợp tác phát triển” tại thành phố Hồ Chí Minh.
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Triển vọng

CHƯƠNG TRÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
(MCRP- MEKONG DELTA CLIMATE RESILIENCE PROGRAMME)

Đơn vị tài trợ
Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên
bang Đức (BMZ)

Thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP) là chương trình tiếp nối Chương trình Quản
lý tổng hợp Vùng ven biển (ICMP) được hai chính phủ Đức và Việt Nam đồng tài trợ. Mục tiêu của chương trình
là hỗ trợ các cơ quan quản lý của Việt Nam trên con đướng hướng tới phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu
Long thông qua quản lý tài nguyên thiên nhiên thích ứng với biến đổi khí hậu dọc theo vùng ven biển.

Lĩnh vực hoạt động
Cơ quan chủ quản

Đơn vị đồng thực hiện

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(Bộ NN&PTNT)

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

Thời gian thực hiện dự án

Kinh phí thực hiện dự án

2019-2021

EUR 7.000.000

(cùng Bộ NN&PTNT)

Mục tiêu
Hỗ trợ các cơ quan quản lý của Việt Nam trên con đường hướng tới phát triển bền vững Đồng bằng sông
Cửu Long thông qua quản lý tài nguyên thiên nhiên thích ứng với biến đổi khí hậu dọc theo vùng ven biển.

Phạm vi địa lý
Cấp quốc gia và 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
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Ba lĩnh vực hoạt động chính của chương trình MCRP

1

Hỗ trợ quản trị ở cấp quốc gia và 13
tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: Hỗ trợ
thiết lập khung thể chế theo Quyết định
số 593 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị
quyết 120 của Chính phủ về điều phối phát triển
vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

2

Chính sách đầu tư ở cấp quốc gia và
cho 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long:
Hỗ trợ cải thiện quy hoạch và điều phối
đầu tư cho quản lý sử dụng đất và nước
thích ứng với biến đổi khí hậu và có tính đến yếu
tố giới, bao gồm lĩnh vực bảo vệ vùng ven biển cho
Đồng bằng sông Cửu Long.

3

Công nghệ và giải pháp cho bảy tỉnh
ven biển của Đồng bằng sông Cửu Long:
Tăng cường sử dụng các công nghệ và giải
pháp mới, sáng tạo, thích ứng với biến đổi
khí hậu cho Đồng bằng sông Cửu Long
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THÔNG TIN XUẤT BẢN
Xuất bản bởi
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Trụ sở đăng ký
Bonn và Eschborn, Cộng hòa Liên bang Đức
Chương trình Quản lý tổng hợp Vùng ven biển (ICMP)
Địa chỉ
Phòng K1A, Số 14, Đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ
Hà Nội, Việt Nam
www.giz.de/viet-nam
icmp@giz.de
Thời điểm xuất bản
Tháng 7 năm 2018
Thiết kế và trình bày
Luck House
In ấn
Golden Sky Co., Ltd.
Bản quyền hình ảnh
GIZ
Chịu trách nhiệm nội dung
Chương trình Quản lý tổng hợp Vùng ven biển (ICMP)
Đại diện
Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT)
Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức (BMZ)
GIZ chịu trách nhiệm về nội dung của ấn phẩm này.
Hà Nội 2018
Tuyên bố về việc chịu trách nhiệm nội dung ẩn phẩm
Ấn phẩm này là một sản phẩm của đội ngũ nhân viên của GIZ. Những nội dung, diễn giải và kết luận được nêu trong
ấn phẩm không nhất thiết phản ánh quan điểm của Ngân hàng Thế giới, Ban Giám đốc Điều hành, hoặc các Chính
phủ mà họ đại diện. Ngân hàng Thế giới không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu được đưa vào ấn phẩm. Ranh giới,
màu sắc, mệnh giá và thông tin khác được hiển thị trên bất kỳ bản đồ nào trong ấn phẩm cũng không hàm ý phán
đoán của Ngân hàng Thế giới về tình trạng pháp lý lãnh thổ cũng như sự tán thành hoặc chấp nhận các ranh giới đó.
Không có gì ở ấn phẩm này sẽ cấu thành hoặc được coi là một hạn chế hoặc từ bỏ các đặc quyền và miễn trừ của
Ngân hàng Thế giới, tất cả đều được bảo lưu riêng.
Đường biên giới, màu sắc, tên gọi và các thông tin khác biểu hiện trên các bản đồ trong báo cáo này không hàm ý
bất kỳ đánh giá nào của Ngân hàng Thế giới về vị thế pháp lý của bất kỳ vùng lãnh thổ nào và cũng không thể hiện
bất kỳ sự ủng hộ hay chấp nhận nào của Ngân hàng Thế giới về các đường biên giới đó.

