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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Rừng ngập mặn (RNM) và các hệ sinh thái (HST) ven biển có vai trò to 

lớn về kinh tế, sinh thái, môi trường, có những chức năng quan trọng đối với 

cộng đồng dân cư như: cung cấp lương thực, thực phẩm, dược liệu; bảo vệ bờ 

biển, chắn gió, chắn sóng; cải thiện chất lượng nước ven biển; lưu trữ cacbon; 

là nơi cư trú của các loài động vật hoang dã; là môi trường giáo dục, nghiên 

cứu, giải trí.....[61]. Tuy nhiên theo dự báo của Ủy ban liên chính phủ về biến 

đổi khí hậu (IPCC) gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), RNM 

dọc theo bờ biển được dự đoán sẽ suy giảm về diện tích, chức năng, khả năng 

sinh trưởng [42]. 

Việt Nam là nước dễ bị tổn thương trước tác động của BĐKH. Sự đa 

dạng về địa hình và vị trí địa lý khiến Việt Nam hằng năm hứng chịu tác động 

của nhiều loại hình thiên tai và khí hậu cực đoan như bão, áp thấp nhiệt đới, 

ngập lụt, lũ quét, nắng nóng, hạn hán, rét hại, xâm nhập mặn… Trong bối cảnh 

BĐKH và nước biển dâng (NBD) đang gia tăng, các tác động này được dự đoán 

sẽ trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến toàn bộ các hoạt động phát triển kinh tế-xã 

hội [5]. Báo cáo đánh giá về BĐKH lần thứ 6 (AR6-WG1) của IPCC dự báo 

mọi khu vực trên thế giới sẽ trải qua những hệ quả khí hậu khắc nghiệt, đặc biệt 

là các hiện tượng nóng cực đoan, lượng mưa lớn và hạn hán với mức độ tăng 

hơn [37]. Kịch bản BĐKH và nước biển dâng 2020 của Việt Nam cũng dự báo 

BĐKH sẽ diễn biến ngày càng phức tạp [4] và do đó, tác động của BĐKH sẽ 

ngày càng gia tăng. 

Với bờ biển dài hơn 3200 km, Việt Nam có hệ sinh thái RNM khá phong 

phú, với diện tích khoảng 150.000 ha, trong đó đồng bằng sông Cửu Long là 

nơi có diện tích RNM lớn nhất (chiếm 78%) [26]. Dự báo BÐKH sẽ tác động 

mạnh lên hai vùng đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng, các vùng dọc bờ 
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biển và các hệ sinh thái rừng trong cả nước. Hai vùng đồng bằng và ven biển 

nước ta, trong đó có RNM và hệ thống đất ngập nước rất giàu có về các loài 

sinh vật, là những hệ sinh thái rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Mực nước biển 

dâng lên cùng với cường độ của bão tố sẽ làm thay đổi thành phần của trầm 

tích, độ mặn và mức độ ô nhiễm của nước, làm suy thoái và đe dọa sự sống còn 

của RNM và các loài sinh vật trong đó. Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau là 

khu dự trữ sinh quyển thế giới duy nhất còn lưu lại các cảnh quan rừng ngập 

mặn, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn hệ sinh thái cấp quốc gia [39]. 

Tuy nhiên, tác động của BĐKH trong những năm gần đây đã làm thay đổi nhiều 

quy luật tự nhiên của vùng đất ven biển này, tác động đến đa dạng sinh học của 

VQG và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của hàng trăm 

nghìn hộ dân trong khu vực. 

Trên thế giới, vấn đề tổn thất và thiệt hại (Loss and Damage – L&D) liên 

quan đến BĐKH đã được đàm phán tại các Hội nghị các bên (COP) của Công 

ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) từ 2007 đến nay. 

Thỏa thuận Paris về BĐKH (2015) cũng đã đề cập tới tầm quan trọng của việc 

ngăn chặn, giảm thiểu và giải quyết tổn thất, thiệt hại liên quan đến các tác động 

bất lợi của BĐKH, bao gồm các hiện tượng thời tiết cực đoan (sudden events), 

các hiện tượng diễn biến chậm (slow on-set events) và vai trò của phát triển bền 

vững trong việc giảm nguy cơ tổn thất và thiệt hại (TT&TH). Các nghiên cứu 

trên thế giới cho thấy rằng, đánh giá các TT&TH phi kinh tế đối với đa dạng 

sinh học, hệ sinh thái, sức khỏe con người…. là chưa nhiều và đang gặp nhiều 

khó khăn về phương pháp. Tại COP 26, các nước đang phát triển yêu cầu các 

nước phát triển phải hỗ trợ nhiều hơn để ứng phó với BĐKH, giải quyết những 

tổn thất và thiệt hại do khí hậu cực đoan và nước biển dâng, trong đó ưu tiên 

cung cấp các hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho các nước đang phát triển [99]. 

Gần đây nhất, hội nghị COP27 vừa diễn ra tại Ai Cập đã đi đến thống nhất 
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thành lập quỹ "tổn thất và thiệt hại" nhằm hỗ trợ đền bù thiệt hại từ biến đổi khí 

hậu cho các quốc gia đang phát triển. 

Tại Việt Nam, TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH chưa có 

nhiều nghiên cứu để đo lường, đánh giá. Xuất phát từ thực tiễn này, luận án 

“Nghiên cứu, đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn 

quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến đổi khí hậu” được thực hiện với 

mong muốn cung cấp cơ sở khoa học để các nhà quản lý, các chuyên gia nhận 

diện và xác định được những thiệt hại liên quan đến BĐKH đối với HST RNM; 

xây dựng các giải pháp giảm thiểu và  quản lý, bảo tồn RNM trong bối cảnh 

BĐKH tại khu vực VQG Mũi Cà Mau. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 (i) Xác định được phương pháp và quy trình phù hợp nhằm TT&TH đối 

với hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến 

đổi khí hậu. 

(ii) Đánh giá được tổn thất và thiệt hại đối với hệ sinh thái rừng ngập 

mặn tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến đổi khí hậu và đề xuất 

được các giải pháp nhằm giảm thiểu.  

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

1) Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là TT&TH đối với HST RNM tại 

VQG Mũi Cà Mau liên quan đến BĐKH, trong đó tập trung vào TT&TH đối 

với 04 dịch vụ cơ bản mà HST RNM mang lại gồm: (i) TT&TH về dịch vụ 

cung cấp (nguồn cung cấp gỗ, củi, dược liệu, thuỷ/hải sản); (ii) TT&TH đối với 

dịch vụ hỗ trợ (làm mất diện tích RNM là nơi sinh sản các loài sinh vật, các 

loài cây ngập mặn); (iii) TT&TH đối với dịch vụ điều tiết (làm giảm khả năng 

phòng hộ, chống sạt lở bờ biển) và; TT&TH đối với dịch vụ văn hoá, giải trí 

(tập trung vào dịch vụ du lịch). 
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2) Phạm vi nghiên cứu 

 - Phạm vi không gian: đánh giá TT&TH đối với HST RNM tại VQG Mũi 

Cà Mau, trong đó tập trung tại khu vực xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 

 - Phạm vi thời gian: đánh giá TT&TH đối với HST RNM tại VQG Mũi 

Cà Mau trong khoảng thời gian từ năm 1989-2020 (20-30 năm trở lại đây) và 

có dự báo đến giai đoạn năm 2050-2100.  

 Nội dung đánh giá TT&TH tập trung đối với 04 dịch vụ cơ bản mà HST 

RNM mang lại gồm: (i) TT&TH về dịch vụ cung cấp (nguồn cung cấp gỗ, củi, 

dược liệu, thuỷ/hải sản); (ii) TT&TH đối với dịch vụ hỗ trợ (làm mất diện tích 

RNM là nơi sinh sản các loài sinh vật, các loài cây ngập mặn); (iii) TT&TH đối 

với dịch vụ điều tiết (làm giảm khả năng phòng hộ, chống sạt lở bờ biển) và; 

TT&TH đối với dịch vụ văn hoá, giải trí (tập trung vào dịch vụ du lịch).  

 Ngoài ra, việc định lượng dịch vụ HST rất phức tạp, nhất là với dịch vụ 

hỗ trợ, văn hoá và điều tiết. Do vậy, trong phạm vi thực hiện, Luận án chỉ đánh 

giá định lượng TT&TH đối với một số loại hình dịch vụ điển hình chịu TT&TH nhất. 

4. Câu hỏi nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm trả lời các câu hỏi: 

- Phương pháp và quy trình nào có thể được sử dụng để kết hợp tri thức 

của cộng đồng và tri thức khoa học để đánh giá TT&TH đối với HST RNM? 

- TT&TH đối với HST RNM VQG Mũi Cà Mau liên quan đến BĐKH 

như thế nào trong 20-30 năm vừa qua? Đâu là những TT&TH trọng tâm? 

- Những giải pháp nào có thể giảm thiểu được TT&TH đối với HST 

RNM VQG Mũi Cà Mau?  

5. Luận điểm nghiên cứu của Luận án 

Luận điểm 1. Tri thức của cộng đồng là thông tin quý giá trong đánh giá 

TT&TH đối với HST RNM. Tuy nhiên tri thức của cộng đồng là chưa đủ, cần 

kết hợp với tri thức khoa học để có thể đánh giá TT&TH đối với HST RNM 
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liên quan đến BĐKH. 

Luận điểm 2. HST RNM của VQG Mũi Cà Mau chịu nhiều TT&TH liên 

quan đến BĐKH, trong đó các dịch vụ cung cấp thuỷ hải sản, và dịch vụ phòng, 

chống sạt lở bờ biển là những TT&TH chính. 

Luận điểm 3. Các giải pháp công trình và phi công trình có thể được áp 

dụng để giảm thiểu TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH. Trên cơ 

sở các luận điểm trên, Luận án nghiên cứu các nội dung chính sau: 

 - Để minh chứng Luận điểm 1, Luận án tập trung tổng quan cơ sở lý luận 

về TT&TH liên quan đến BĐKH, phân tích các nghiên cứu trong và ngoài nước 

có liên quan đến đánh giá TT&TH đối với HST RNM, qua đó xác định các 

phương pháp đánh giá TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH. 

- Để minh chứng Luận điểm 2, Luận án đã điều tra xã hội học, sử dụng 

phương pháp đánh giá định tính dựa vào cộng đồng để nhận diện TT&TH đối 

với HST RNM tại VQG Mũi Cà Mau, xác định mức độ TT&TH một cách định 

tính và xác định nguyên nhân gây ra TT&TH. Để định lượng giá trị TT&TH, 

Luận án kết hợp sử dụng các phương pháp viễn thám/GIS và lượng giá để ước 

tính TT&TH đối với HST RNM VQG Mũi Cà Mau bằng giá trị tiền tệ. 

- Để minh chứng Luận điểm 3, trên cơ sở xác định TT&TH đối với HST 

RNM VQG Mũi Cà Mau liên quan đến BĐKH, Luận án đã đề xuất những giải 

pháp giảm thiểu TT&TH để có thể bảo vệ và phát triển RNM của VQG Mũi 

Cà Mau trong bối cảnh BĐKH ngày càng diễn biến phức tạp. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

1) Ý nghĩa khoa học 

Cung cấp cơ sở lý luận về TT&TH liên quan đến BĐKH; kinh nghiệm 

quốc tế về đánh giá TT&TH nói chung và TT&TH đối với HST RNM nói riêng, 

là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và hoạch 

định chính sách về ứng phó với BĐKH, quản lý và phục hồi RNM. 
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Luận án đã lựa chọn kết hợp giữa phương pháp đánh giá định tính và 

định lượng để đánh giá TT&TH đối với HST RNM dưới tác động của BĐKH. 

Các phương pháp này đã được sử dụng trong một số nghiên cứu và được lựa 

chọn kết hợp đồng thời để đánh giá TT&TH đối với HST RNM của VQG Mũi 

Cà Mau. 

Để đánh giá định tính, Luận án đã sử dụng phương pháp đánh giá dựa 

vào cộng đồng để nhận diện các loại hình TT&TH đối với HST RNM tại VQG 

Mũi Cà Mau. Bên cạnh đó, Luận án đã sử dụng phương pháp viễn thám/GIS và 

lượng giá kinh tế để đánh giá định lượng thiệt hại đối với dịch vụ HST RNM 

của VQG Mũi Cà Mau.  

2) Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở giúp các nhà quản lý, hoạch định chính sách 

nhận diện loại hình, mức độ TT&TH nói chung và đối với HST RNM nói riêng 

liên quan đến BĐKH; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp chủ động ứng phó để 

giảm thiểu TT&TH do thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do BĐKH trong 

thời gian tới, đồng thời góp phần quản lý bền vững HST RNM trong bối cảnh 

BĐKH. 

7. Đóng góp mới của Luận án 

- Hiện nay, nghiên cứu toàn diện về TT&TH vẫn còn hạn chế, chưa có 

tài liệu hướng dẫn đánh giá TT&TH do BĐKH cũng như các quy trình, phương 

pháp, công cụ áp dụng, đặc biệt với các loại hình TT&TH phi kinh tế. Tại Việt 

Nam, vấn đề TT&TH phi kinh tế, đặc biệt là đối với HST RNM liên quan đến 

BĐKH chưa được nghiên cứu. Do vậy, trong phạm vi thực hiện, Luận án đã 

làm rõ cơ sở khoa học về TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH trên 

cơ sở nghiên cứu tổng quan về đánh giá TT&TH nói chung và TT&TH đối với 

HST RNM nói riêng liên quan đến BĐKH. 

- Luận án đã đề xuất phương pháp, quy trình đánh giá TT&TH đối với 
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HST RNM liên quan đến BĐKH. Trên cơ sở đó, bằng việc kết hợp giữa các 

phương pháp đánh giá định tính và định lượng, Luận án đã đánh giá được 

TT&TH đối với HST RNM tại VQG Mũi Cà Mau liên quan đến BĐKH và đề 

xuất các giải pháp giảm thiểu TT&TH đối với HST RNM trước bối cảnh BĐKH 

ngày càng diễn biến phức tạp. 

8. Kết cấu của Luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và kiến nghị, Luận án gồm các Chương 

với nội dung chính như sau: 

Chương 1. Tổng quan về đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng 

ngập mặn liên quan đến biến đổi khí hậu 

Chương 2. Cách tiếp cận và phương pháp luận nghiên cứu tổn thất và 

thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến 

biến đổi khí hậu 

Chương 3. Kết quả đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập 

mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến đổi khí hậu. 
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Hình i.1. Khung logic của Luận án 

 
 Đóng góp mới 

Xác định được 

phương pháp và 

quy trình phù 

hợp nhằm đánh 

TT&TH đối với 

HST RNM VQG 

Mũi Cà Mau liên 

quan đến BĐKH. 

• Phương pháp 

và quy trình nào 

có thể được sử 

dụng để kết hợp 

tri thức của cộng 

đồng và tri thức 

khoa học để 

đánh giá 

TT&TH đối với 

HST RNM? 

• Tri thức của cộng đồng 

là thông tin quý giá trong 

đánh giá TT&TH đối với 

HST RNM. Tuy nhiên tri 

thức của cộng đồng là 

chưa đủ, cần kết hợp với 

tri thức khoa học để có 

thể đánh giá TT&TH đối 

với HST RNM liên quan 

đến BĐKH 

• Điều tra xã hội học để đúc kết (hoặc thu thập) tri 

thức của cộng đồng về TT&TH đối với HST RNM. 

• Áp dụng phương pháp viễn thám - GIS và phương 

pháp lượng giá kinh tế để đánh giá định lượng 

TT&TH đối với HST RNM.  

• Kết hợp giữa phân tích kết quả điều tra xã hội học, 

phương pháp viễn thám – GIS, lượng giá kinh tế và 

xây dựng quy trình phù hợp để đánh giá TT&TH đối 

với HST RNM tại VQG Mũi Cà Mau.  

• Bằng cách kết hợp 

giữa tri thức cộng 

đồng và tri thức khoa 

học, luận án đã xây 

dựng được phương 

pháp và quy trình phù 

hợp nhằm đánh giá 

TT&TH đối với HST 

RNM VQG Mũi Cà 

Mau liên quan BĐKH  

Mục tiêu 
Câu hỏi  

nghiên cứu Luận điểm bảo vệ Nội dung 

Đánh giá được 

TT&TH đối với 

HST RNM tại 

VQG Mũi Cà 

Mau liên quan 

BĐKH và đề 

xuất được các 

giải pháp nhằm 

giảm thiểu  

• TT&TH đối 

với HST RNM 

VQG Mũi Cà 

Mau liên quan 

đến BĐKH như 

thế nào trong 20-

30 năm vừa qua?  

• Đâu là những 

TT&TH trọng 

tâm? 

• Những giải 

pháp nào có thể 

giảm thiểu được 

TT&TH đối với 

HST RNM VQG 

Mũi Cà Mau? 

• HST RNM của VQG 

Mũi Cà Mau chịu nhiều 

TT&TH liên quan đến 

BĐKH, trong đó các 

dịch vụ cung cấp thuỷ 

hải sản, và dịch vụ 

phòng, chống sạt lở bờ 

biển là những TT&TH 

chính. 

 

• Các giải pháp công 

trình và phi công trình 

có thể được áp dụng để 

giảm thiểu TT&TH 

đối với HST RNM liên 

quan đến BĐKH. 

 

• Đánh giá TT&TH dựa vào kết quả điều tra xã hội 

học về tri thức cộng đồng. 

• Áp dụng công nghệ viễn thám/GIS kết hợp lượng 

giá kinh tế để đánh giá diễn biến thay đổi RNM thông 

qua biến động đường bờ khu vực VQG Mũi Cà Mau 

dưới tác động của nước biển dâng. 

• Ước tính TT&TH đối với HST RNM thông qua 

lượng giá giá trị: (i) Phòng hộ, chống sạt lở bờ biển, 

(ii) Dịch vụ cung cấp nguồn lợi thuỷ hải sản, (iii) 

Dịch vụ HST RNM.  

• Dự báo xu thế về biến động HST rừng ngặp mặn 

VQG Mũi Cà Mau liên quan đến BĐKH.  

• Đánh giá thiếu hụt trong ứng phó với BĐKH và 

các TT&TH ở VQG Mũi Cà Mau. 

• Đề xuất giải pháp giảm thiểu TT&TH đối với 

HST RNM VQG Mũi Cà Mau và nhận định việc áp 

dụng đối với tỉnh Cà Mau và các khu vực khác. 

• Luận án đã đánh giá 

được TT&TH đối với 

HST RNM tại VQG 

Mũi Cà Mau liên quan 

đến BĐKH và đề xuất 

được các giải pháp 

nhằm giảm thiểu 

TT&TH. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ TỔN THẤT VÀ  

THIỆT HẠI HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN LIÊN QUAN ĐẾN 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

1.1. Cơ sở lý luận về đánh giá tổn thất và thiệt hại liên quan đến biến đổi 

khí hậu đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn 

1.1.1. Tổn thất và thiệt hại liên quan đến biến đổi khí hậu 

1) Khái niệm 

“Tổn thất và thiệt hại” là một thuật ngữ chung được sử dụng trong các 

cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc để chỉ những hậu quả của biến 

đổi khí hậu vượt quá những gì con người có thể thích nghi hoặc khi có các lựa 

chọn nhưng một cộng đồng không có đủ nguồn lực để tiếp cận hoặc sử dụng 

chúng. Cho đến nay, không có định nghĩa chính thức về tổn thất và thiệt hại 

theo Liên Hợp Quốc [105]. 

Thuật ngữ “tổn thất và thiệt hại” lần đầu tiên được chính thức sử dụng 

trong Kế hoạch hành động Bali được thông qua tại Hội nghị các bên tham gia 

UNFCCC lần thứ 13 (COP 13) tại Indonesia năm 2007. Tại COP 19 (2013), 

UNFCCC đã thiết lập Cơ chế quốc tế Warsaw về tổn thất và thiệt hại (WIM) 

với vai trò giải quyết TT&TH từ các hiện tượng diễn biến chậm và các vấn đề 

thời tiết cực đoan ở các nước đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia dễ bị tổn 

thương do ảnh hưởng của BĐKH. Mặc dù không có định nghĩa chính thức trong 

các tài liệu nhưng UNFCCC (2012) đưa ra quan điểm: “TT&TH là những biểu 

hiện thực tế hoặc tiềm tàng liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu ở các 

nước đang phát triển có ảnh hưởng tiêu cực đến con người và hệ thống tự 

nhiên”, bao gồm tác động từ các hiện tượng diễn biến chậm và các vấn đề thời 

tiết cực đoan [77]. 

Bên cạnh đó, nhiều tác giả cũng như tổ chức nghiên cứu cũng đưa ra các 

khái niệm về tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu. Theo Bouwer, TT&TH 
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đơn giản là các mất mát do các hiện tượng thời tiết, theo đó, không bao gồm 

tổn thất và thiệt hại từ các hiện tượng diễn biến chậm và giới hạn phạm vi tác 

động trực tiếp [45]. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, TT&TH là tác động của 

BĐKH mà không ngăn chặn được bởi các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ, làm 

nổi bật sự tương tác giữa thích ứng, giảm nhẹ và các chính sách về TT&TH. 

Cụ thể, theo Warner và Zakieldeen (2011), TT&TH là không thể tránh khỏi từ 

tác động bất lợi của BĐKH và là hậu quả của các giải pháp thích ứng, giảm 

thiểu không đầy đủ [84]. Verheyen (2012) nhận định “TT&TH là những thiệt 

hại không thể tránh khỏi nếu chỉ nhờ vào hoạt động giảm thiểu hoặc thích ứng” 

[82]. James và cộng sự (2014) định nghĩa “TT&TH xảy ra khi các nỗ lực giảm 

thiểu đã bị thất bại trong việc ngăn chặn sự gia tăng liên tục của phát thải khí 

nhà kính; còn các hoạt động thích ứng hiện tại không đủ để ngăn chặn tác động 

tiêu cực của biến đổi khí hậu hiện tại và tương lai” [57]. Tương tự, Nishat và 

cộng sự (2013) cho rằng TT&TH là những tác động tiêu cực hiện tại hoặc trong 

tương lai của BĐKH mà sẽ không được giải quyết bằng các nỗ lực thích ứng 

[62]. Theo UNFCCC, TT&TH do BĐKH gây ra được hiểu là những thiệt hại 

không tránh khỏi sau khi đã thực hiện các biện pháp giảm nhẹ và thích ứng 

[103]. 

TT&TH được tạo thành từ 02 yếu tố chính: (i) Tác động từ các hiện 

tượng thời tiết cực đoan (extrem weather events) và; (ii) Tác động từ các hiện 

tượng diễn biến chậm (slow-on-set events), cụ thể:  

- Các hiện tượng thời tiết cực đoan như: (i) nắng nóng, rét đậm/rét hại; (ii) 

mưa lớn; (iii) các loại hình thiên tai như bão, lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất… có 

thể dẫn tới những TT&TH về con người, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và 

vốn tự nhiên cũng như các tác động lâu dài về xã hội. Nhìn chung, các hiện tượng 

thời tiết cực đoan đã được quan tâm nghiên cứu ở quy mô toàn cầu từ sớm. Thông 

tin về các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể được thu thập từ thiên tai trong 
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quá khứ.  

- Các hiện tượng diễn biến chậm là sự thay đổi dần dần các yếu tố khí 

hậu như: (i) sự thay đổi nhiệt độ trung bình, lượng mưa trung bình, gia tăng 

nhiệt độ trong các thủy vực như các con sông, hồ hay đại dương; (ii) sự dâng 

cao của mực nước biển; (iii) quá trình axit hóa đại dương. Những TT&TH gây 

ra có thể là sự chuyển đổi hay tổn thất hệ sinh thái, đa dạng sinh học, xói lở bờ 

biển hay mất đất, thay đổi mùa màng nông nghiệp, suy thoái đất, mất đi các 

ngành nghề hay yếu tố văn hóa truyền thống… ([53]; [68]; [79]). 

2) Nội hàm “tổn thất” và “thiệt hại” 

Mặc dù UNFCCC không phân biệt giữa “tổn thất” và “thiệt hại” và hai 

thuật ngữ này được coi là đồng nghĩa trong các báo cáo của UNFCCC [103], tuy 

nhiên, một số nhà khoa học cũng đã cố gắng phân biệt, tách bạch giữa các tổn 

thất (losses) và thiệt hại (damages). Theo đó, “tổn thất (losses)” gắn liền với sự 

mất mát không thể phục hồi, ví dụ, tử vong do thiên tai liên quan đến nắng nóng 

hoặc sự phá hủy vĩnh viễn các rạn san hô, trong khi “thiệt hại (damage)” được 

coi là các mất mát có thể được giảm nhẹ hoặc sửa chữa, phục hồi, chẳng hạn như 

thiệt hại đối với các tòa nhà, tài sản [89]. Huq (2013) cũng cho rằng “tổn thất” là 

mất mát mãi mãi và không thể khôi phục trở lại, ví dụ về cuộc sống của con 

người, môi trường sống và loài động thực vật. Còn “thiệt hại” là có thể phục hồi, 

sửa chữa được như hệ thống đường giao thông, đê điều... [54]. Theo Ủy ban kinh 

tế Liên hiệp quốc khu vực Châu Mỹ Latinh và Caribe (ECLAC) (2014), đối với 

TT&TH về môi trường, “thiệt hại” đề cập đến sự phá hủy, suy giảm hoặc thay 

đổi số lượng/chất lượng về tài sản, hàng hóa môi trường – những loại hàng hóa 

được khai thác từ vốn tự nhiên, còn “tổn thất” được định nghĩa là những mất mát 

chất lượng/số lượng dịch vụ môi trường – những loại không xác định được giá 

trên thị trường, dẫn đến suy giảm hoặc thay đổi năng suất sản xuất hoặc dòng 

chảy của các dịch vụ này [49]. 
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3) TT&TH liên quan đến BĐKH và TT&TH do thiên tai 

Hiện nay, rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã và đang được thực hiện 

để làm rõ sự “đóng góp” của yếu tố BĐKH do con người tạo ra đối với các hiện 

tượng thiên tai, thời tiết cực đoan, vốn vẫn xảy ra trong tự nhiên. 

Theo Báo cáo SREX Việt Nam, “các hiện tượng cực đoan” (thời tiết hay 

khí hậu) đề cập đến các hiện tượng vật lý ban đầu trong đó có nguyên nhân do 

con người hơn là các nguyên nhân khí hậu khác [35]. Trên thực tế, các hiện 

tượng thiên tai, cực đoan (bão, lũ, sạt lở đất...) đã xảy ra từ rất lâu trên thế giới, 

trong khi BĐKH do sự phát thải KNK từ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của 

con người mới được ghi nhận từ thời kỳ tiền công nghiệp, tức khoảng hơn 200 

năm. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng BĐKH đã làm gia tăng thiên tai về cả cường 

độ, tần suất xuất hiện của các hiện tượng thời tiết cực đoan (bão, áp thấp nhiệt 

đới, các đợt nắng nóng, các trận rét đậm, rét hại, sương giá, mưa đá, mưa lũ) và 

các tai biến như trượt lở, xói lở, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng, sa 

mạc hoá, dịch bệnh, từ đó gây ra các TT&TH. Theo James và cộng sự (2019), 

sự phát thải KNK từ con người đã làm thay đổi khí hậu và thời tiết, cùng với 

những thay đổi của thủy quyển, băng quyển, sinh quyển, cũng như sự phơi 

nhiễm và tính dễ bị tổn thương là những cấu phần chính gây nên các TT&TH 

[58]. Trong một nghiên cứu khác, Bouwer (2011) cũng đã cố gắng tách biệt các 

TT&TH do thiên tai và các TT&TH liên quan đến BĐKH, tuy nhiên, việc tách 

bạch rõ ràng các TT&TH là rất khó. TT&TH liên quan đến BĐKH bao gồm cả 

TT&TH do thiên tai gây nên, do vậy, ứng phó với thiên tai cũng là một phần 

của hoạt động ứng phó với BĐKH [45].  

Tựu chung lại, quan điểm của các tác giả, tổ chức về cơ bản là thống nhất 

về khái niệm TT&TH liên quan BĐKH. Có thể hiểu, “TT&TH liên quan đến 

BĐKH là những mất mát không tránh khỏi sau khi đã thực hiện các biện pháp 

giảm nhẹ và thích ứng. Các TT&TH có thể là hậu quả của các hiện tượng thời 
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tiết cực đoan nhất thời (sudden-onset events), như bão, lũ, hạn hán, nắng 

nóng..., hoặc các quá trình diễn biến chậm, qua thời gian (slow-onset events) 

như nhiệt độ tăng, nước biển dâng, xâm nhập mặn, a xit hóa đại dương, hoang 

mạc hóa... TT&TH xảy ra đối với con người (như thiệt hại về sức khỏe, sinh 

kế…) và các hệ thống tự nhiên (như suy giảm ĐDSH, hệ sinh thái…)”.  

Trong phạm vi nghiên cứu, Luận án không tách biệt riêng rẽ hai thuật ngữ 

“tổn thất” và “thiệt hại” mà xem “tổn thất và thiệt hại” là một khái niệm chung. 

Cũng như các nghiên cứu khác trên thế giới hiện nay, việc tách bạch rõ ràng 

TT&TH do BĐKH gây ra và TT&TH do thiên tai thường khó thực hiện. Các 

nghiên cứu trên thế giới mới chỉ ra rằng BĐKH làm gia tăng cả về cường độ, tần 

suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Do đó, trong phạm vi Luận án, 

TT&TH liên quan đến BĐKH được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả các 

TT&TH do thiên tai (được gia tăng là do diễn biến của BĐKH) gây ra. 

4) Các loại hình tổn thất và thiệt hại 

Theo UNFCCC, TT&TH liên quan đến BĐKH có thể được phân thành 02 

loại: (i) tổn thất và thiệt hại kinh tế (economic loss and damage) và; (ii) tổn thất và 

thiệt hại phi kinh tế (non-economic loss and damage). TT&TH kinh tế là những 

tổn thất về tài nguyên, hàng hóa và dịch vụ mà có thể được trao đổi, mua bán trên 

thị trường, bao gồm thu nhập (từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) và 

tài sản (tự nhiên và nhân tạo). TT&TH phi kinh tế là những tổn thất và thiệt hại 

của con người (tính mạng, sức khỏe, thay đổi nơi cư trú), xã hội (lãnh thổ, các di 

sản văn hóa, các tri thức bản địa) và môi trường (đa dạng sinh học và các dịch 

vụ hệ sinh thái) [103]. 

Bên cạnh cách phân loại theo bản chất của UNFCCC, TT&TH cũng có 

thể được phân loại theo khả năng ứng phó. Cụ thể, theo R. Verheyen, có 03 loại 

TT&TH, gồm: (i) TT&TH tránh được (avoided); (ii) TT&TH không tránh được 

(unavoided) và; (iii) TT&TH không thể tránh được (unavoidable). TT&TH 
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tránh được là các TT&TH đã tránh được bởi các hoạt động thích ứng và giảm 

nhẹ; TT&TH không tránh được là các TT&TH có thể tránh nhưng vẫn xảy ra 

do các nỗ lực giảm nhẹ và thích ứng không phù hợp; TT&TH không thể tránh 

được là TT&TH xảy ra cho dù đã thực hiện các nỗ lực thích ứng và giảm nhẹ 

đúng cách [76]. 

Trong phạm vi nghiên cứu, Luận án sử dụng cách phân loại của 

UNFCCC là TT&TH kinh tế và TT&TH phi kinh tế để phân tích, đánh giá. 

1.1.2. Hệ sinh thái rừng ngập mặn và vai trò trong ứng phó với biến đổi 

khí hậu 

1) Hệ sinh thái rừng ngập mặn và các dịch vụ hệ sinh thái 

RNM là rừng ven biển được tìm thấy ở các cửa sông và dọc theo bờ sông, 

bờ biển, đầm phá ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới [47] [49] [63] [91]. RNM 

bao gồm tất cả các hệ sinh thái và các họ thực vật thích nghi, phát triển trong 

môi trường thủy triều. Hệ sinh thái rừng ngập mặn đại diện cho sự giao thoa 

giữa quần xã trên cạn và dưới biển – khu vực tiếp nhận nguồn nước đầu vào từ 

đại dương (thủy triều) và nước ngọt, trầm tích, chất dinh dưỡng từ những con 

sông ở vùng cao. Trong RNM có thể phát triển các loài cây phụ thuộc vào khí 

hậu, độ mặn của nước, địa hình và đặc điểm khu vực mà chúng tồn tại [51] 

[63]. Tổng diện tích RNM trên toàn thế giới khoảng 135,882 km2 (năm 2016), 

trong đó, Đông Nam Á là khu vực có diện tích RNM lớn nhất, chiếm khoảng 

1/3 (33,5%) tổng diện tích RNM toàn cầu [56] [90] [94]. Đây là khu vực có 

đường bờ biển rộng, điều kiện nhiệt đới phù hợp cho RNM phát triển. Indonesia 

có RNM chiếm khoảng 20% diện tích RNM của thế giới. Ngoài ra, RNM cũng 

mở rộng ở nhiều khu vực nhiệt đới khác như Nam và Trung Mỹ, Tây và Trung 

Phi, đặc biệt là xung quanh các cửa sông và châu thổ như Brazil, Nigieria [71]. 

Là một trong những hệ sinh thái tự nhiên có năng suất cao, RNM cung 

cấp rất nhiều dịch vụ hệ sinh thái quan trọng [52Publisher FAO. 
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5]. Theo Alcamo và cộng sự (2003), dịch vụ HST bao gồm 4 loại hình: 

(i) Dịch vụ cung cấp là việc HST cung cấp các sản phẩm cho con người như 

lương thực, nhiên liệu, sợi, nguồn gen; (ii) Dịch vụ điều tiết  bao gồm duy trì 

chất lượng không khí, điều tiết khí hậu, chắn sóng, kiểm soát xói lở, lọc nước, 

hạn chế dịch bệnh; (iii) Dịch vụ văn hóa là những lợi ích phi vật chất mà con 

người thu được từ HST thông qua sự làm giàu về tinh thần, phát triển nhận 

thức, suy nghĩ, sáng tạo, và trải nghiệm về mỹ học; và (iv) Dịch vụ hỗ trợ là 

những dạng dịch vụ mà HST cung cấp những hoạt động cần thiết cho tất cả các 

loại dịch vụ khác, ví dụ như sản xuất ôxy, bồi tụ đất, cung cấp bãi đẻ, thụ phấn 

[41]. 

Dựa trên nghiên cứu của Spaninks và Beukering (1997) về định giá kinh 

tế HST RNM, báo cáo tổng hợp về HST thiên niên kỷ của UNEP (2006) và 

nghiên cứu về kinh tế các HST và đa dạng sinh học TEEB (2010) đã làm rõ 4 

loại hình dịch vụ HST RNM (Bảng 1.1).  

Bảng 1.1. Các loại hình dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn 

Dịch vụ cung 

cấp 

1. Thức ăn (ví dụ: thuỷ hải sản, thực phẩm khác) 

2. Các nguyên liệu thô (ví dụ: sợi, gỗ, gỗ nhiên liệu,...) 

3. Tài nguyên di truyền (ví dụ: nguồn gen tạo giống và dược 

liệu) 

 

 

 

 

 

Dịch vụ điều 

tiết 

4. Điều hoà sinh học 

5. Chống xâm nhập mặn 

6. Cân bằng thuỷ văn 

7. Điều tiết khí hậu (bao gồm hấp thụ các-bon, điều tiết chu 

trình nước) 

8. Điều tiết các hiện tượng thời tiết cực đoan (ví dụ: bảo vệ 

khỏi bão và tránh lũ) 
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9. Điều tiết dòng chảy (ví dụ: thoát nước tự nhiên, tưới tiêu 

và tránh hạn) 

10. Xử lý nước (đặc biệt là tự làm sạch nước) 

11. Chống xói lở bờ biển 

12. Duy trì độ phì nhiêu của đất (bao gồm bồi tụ đất) 

Dịch vụ hỗ trợ 

(dịch vụ nơi 

sống) 

13. Duy trì chu trình hoạt động sống của các loài di cư 

14. Duy trì đa dạng nguồn gen 

 

Dịch vụ văn 

hoá 

15. Du lịch sinh thái  

16. Nguồn cảm hứng về văn hóa, thẩm mỹ và thiết kế 

17. Tư liệu cho giáo dục và nghiên cứu. 

Nguồn: Spaninks và Beukering (1997) [70]; TEEB (2010) [72];UNEP (2006) [75]  

2) Tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn 

Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái rừng ngập mặn được nhận 

diện, xem xét từ các yếu tố: mực nước biển dâng; nhiệt độ tăng; sự thay đổi 

lượng mưa và các hiện tượng thời tiết cực đoan [42]. 

Các hiện tượng như mực nước biển dâng, bão, hạn hán ngày càng trầm 

trọng hơn, làm chết và mất RNM. 27% diện tích RNM mất là do xói mòn bờ 

biển, 11% diện tích RNM mất là do các hiện tượng thời tiết cực đoan. RNM là 

hệ sinh thái có khả năng phục hồi cao và có thể mở rộng cả trên đất liền và 

hướng ra biển khi điều kiện thay đổi nhưng mực nước biển dâng và các vấn đề 

khác liên quan đến khí hậu kết hợp với những tác động trực tiếp của con người 

làm hạn chế sự phát triển của RNM [71]. 

a) Tác động do sự gia tăng của nhiệt độ 

Nhiệt độ trái đất có thể tăng vượt ngưỡng 1,5oC so với thời kỳ tiền công 

nghiệp vào giữa những năm 2030 [37]. Sự gia tăng nhiệt độ có khả năng ảnh 

hưởng đến thành phần loài thực vật ngập mặn, năng suất, phạm vi phân bố vĩ 
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độ của chúng. Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng của rừng ngập mặn để đồng 

hóa CO2. Hơn nữa, nhiệt độ cao làm tăng tốc độ bay hơi, có thể làm tăng độ 

mặn; các tác động tổng hợp do độ mặn và sự khô cằn có thể ảnh hưởng đến sự 

đa dạng loài, kích cỡ và năng suất của rừng ngập mặn [83]. 

b) Tác động của sự thay đổi lượng mưa 

IPCC (2013) dự đoán sẽ có sự thay đổi lượng mưa đáng kể trên toàn cầu. 

Các hình thái thay đổi lượng mưa có khả năng ảnh hưởng đến sự phân bổ, mức 

độ và tốc độ tăng trưởng của rừng ngập mặn. Ví dụ, sự thay đổi lượng mưa có 

thể làm thay đổi độ mặn trung bình theo mùa trong một số hệ thống rừng ngập 

mặn; giảm lượng mưa và tăng sự bốc hơi dẫn đến tăng độ mặn trong đất và làm 

giảm năng suất, tốc độ tăng trưởng của cây con [83]. 

c) Tác động do mực nước biển dâng 

RNM phát triển giữa mực nước biển trung bình (MWL) và mực nước 

cao (HWL). Môi trường sống tại RNM thay đổi hay không tuỳ thuộc vào tốc 

độ biến đổi của mực nước biển [8]. Mực nước biển dâng là mối đe dọa lớn đối 

với hệ sinh thái rừng ngập mặn do nước biển sẽ làm xói mòn trầm tích, gây 

ngập lụt và tăng độ mặn tại các vùng đất liền [42]. NBD sẽ làm RNM bị ảnh 

hưởng bởi sự thay đổi về thời gian, tần suất ngập lụt cũng như độ mặn vượt quá 

ngưỡng sinh lý của các loài. Thời gian ngập lụt kéo dài có thể làm chết thảm thực 

vật ngập mặn ở rìa biển cũng như các thành phần loài, dẫn đến giảm năng suất và 

dịch vụ hệ sinh thái. Ngập lụt ven biển được dự kiến tăng trong tương lai vì mực 

nước biển toàn cầu đã tăng 3,2 mm/năm trong những thập kỷ gần đây và có khả 

năng tăng từ 0,28-0,98 m vào năm 2100 [83]. 

d) Các hiện tượng thời tiết cực đoan  

Bão và lốc xoáy có thể tác động đáng kể đến rừng ngập mặn do sóng ở 

rìa biển làm bật cây; gió làm gãy cành, rụng lá. Trong các trường hợp cực đoan, 

có thể dẫn đến việc mất rừng quy mô lớn và giảm độ cao của đất. Tuy nhiên, 
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các hiện tượng bão cực đoan cũng có thể có tác động trung hạn đến dài hạn đối 

với rừng ngập mặn do cung cấp một lượng trầm tích nhanh chóng, cung cấp 

các chất dinh dưỡng, đặc biệt quan trọng với RNM khô cằn, kích thích năng 

suất và tăng trưởng của RNM [83]. 

Những thay đổi của yếu tố khí hậu sẽ gây ra hậu quả đối với từng cá thể 

trong RNM cũng như với cả HST RNM. Bảng dưới sẽ tóm tắt những thay đổi 

có thể xảy ra đối với RNM do BĐKH (bảng 1.2). 

Bảng 1.2. Tóm tắt sự thay đổi của rừng ngập mặn 

Các yếu tố 

khí hậu 

Hậu quả Đáp ứng của cá thể Đáp ứng của 

HST 

Nhiệt độ tăng - Quá trình bay 

hơi tăng 

- Tăng CO2 

trong khí quyển 

- Thay đổi năng suất 

- Thay đổi kiểu sinh 

trưởng 

Khả năng chống 

chịu có thể mở 

rộng 

CO2 tăng  - Tỷ lệ sinh trưởng 

tăng 

- Hấp thụ nước giảm 

Khả năng chống 

chịu có thể mở 

rộng 

Lượng mưa 

giảm 

- Giảm nước 

sạch 

- Giảm dòng 

chảy chất dinh 

dưỡng 

- Tỷ lệ sinh trưởng 

giảm 

- Tỷ lệ mặn tăng 

Giảm sự mở rộng 

vào đất liền 

Lượng mưa 

tăng 

- Tăng nước sạch 

- Tăng dòng chảy 

chất dinh dưỡng 

- Tỷ lệ sinh trưởng 

tăng 

- Tỷ lệ mặn giảm 

Tăng sự mở rộng 

vào đất liền 

Mực nước 

biển dâng 

- Độ mặn tăng 

- Xói mòn 

- Tỷ lệ sinh trưởng 

giảm 

Mất diện tích 

rừng, lấn sâu vào 
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Các yếu tố 

khí hậu 

Hậu quả Đáp ứng của cá thể Đáp ứng của 

HST 

- Hấp thụ nước giảm đất liền 

(Nguồn: Trần Thị Vân, 2011)[81] 

3) Chức năng của hệ sinh thái rừng ngập mặn 

RNM có vai trò rất quan trọng không chỉ với sự phát triển kinh tế – xã 

hội mà còn rất quan trọng đối với môi trường sinh thái, ứng phó với BĐKH. 

RNM cung cấp thức ăn, nơi sinh đẻ, nuôi dưỡng con non và là vườn ươm 

cho các loài thủy sản ven biển. RNM cung cấp môi trường sống cho nhiều loài 

cá và động vật có vỏ, do đó góp phần tạo nên sự phong phú về hải sản cho địa 

phương. RNM là nơi trú ẩn cho một loạt các loài động vật hoang dã bao gồm 

chim, hươu và ong, là nơi ở cho các loài chim di cư, nhiều loài chim phụ thuộc 

vào rừng ngập mặn để di cư. 

RNM đã đóng góp đáng kể vào đời sống kinh tế xã hội của người dân 

ven biển. Tài nguyên HST RNM đã được khai thác làm vật liệu xây dựng, hầm 

than, củi đun, lấy ta nin, thức ăn, mật ong, thảo dược… 

HST RNM có vai trò to lớn trong việc bảo vệ, phát triển tài nguyên và 

môi trường cửa sông, ven biển, ứng phó với thiên tai và BĐKH. Vai trò này 

được thể hiện qua các chức năng của RNM như: Cung cấp O2 và hấp thụ CO2 

cải thiện điều kiện khí hậu; Tích luỹ cacbon. So với rừng trên đất liền, RNM có 

khả năng lưu trữ lượng carbon gấp 3 đến 4 lần. Mỗi năm, trên toàn thế giới, 

RNM có thể dự trữ hơn 24 triệu tấn carbon, chủ yếu là dưới bùn, qua đó góp 

phần làm giảm nồng độ khí nhà kính trong khí quyển. RNM có vai trò chống 

xói mòn đường bờ biển do triều cường, dòng chảy, sóng và thủy triều gây ra, 

góp phần giảm thiểu tác hại của gió, bão, nước biển dâng và sóng thần; Làm 

tăng lượng bồi tụ trầm tích, giữ phù sa cho đất, tạo điều kiện cho đất liền lấn ra 
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biển; Lọc nước và hấp thụ các chất độc hại, ô nhiễm vùng cửa sông ven biển; 

Lưu giữ nguồn gen. 

Cung cấp thông tin cho nghiên cứu, giáo dục và đào tạo, giữ gìn bản sắc 

văn hoá và tín ngưỡng; duy trì sinh kế và làm giảm tính dễ bị tổn thương, rủi 

ro do BĐKH… Nhiều khu RNM là điểm đến nổi tiếng của du khách. Theo 

nghiên cứu của các nhà khoa học của Liên minh rừng ngập mặn toàn cầu (The 

Global Mangrove Alliance - GMA) năm 2019 xác định có gần 4.000 “điểm 

tham quan” RNM ở 93 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau [14] [19] [27] [59] 

[66] [91] [104].  

1.1.3. Đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn liên quan 

đến biến đổi khí hậu 

1) Tổn thất và thiệt hại đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn 

 Qua rà soát, hiện nay chưa có nghiên cứu cụ thể đưa ra khái niệm về 

TT&TH đối với HST RNM, tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu, từ nội hàm 

về TT&TH và các loại hình TT&TH, có thể khái quát khái niệm TT&TH đối 

với HST RNM liên quan đến BĐKH.  

TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH có thể hiểu là những 

mất mát, thiệt hại không thể tránh khỏi về các dịch vụ mà HST RNM cung cấp 

sau khi đã thực hiện các giải pháp giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH. Trong đó, 

biểu hiện rõ rệt nhất mà BĐKH gây ra đối với HST RNM là mực nước biển 

dâng làm mất diện tích RNM, gây sạt lở bờ biển, làm suy giảm các dịch vụ mà 

HST RNM cung cấp. 

2) Phương pháp đánh giá tổn thất và thiệt hại liên quan đến biến đổi 

khí hậu 

IPCC (2012) đã tổng quan các phương pháp đánh giá TT&TH liên quan 

đến BĐKH. Khung đánh giá gồm các yếu tố hiểm họa, phơi nhiễm, tính nhạy 

cảm cũng được phát triển bởi IPCC và hiện nay đang được sử dụng trong các 
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nghiên cứu về tác động của thời tiết cực đoan. Các yếu tố hiểm họa/thiên tai 

ngày càng tăng có nguyên nhân một phần do tự nhiên vẫn luôn diễn ra, một 

phần do phát thải KNK ngày càng tăng dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu. 

Tính phơi nhiễm gia tăng do sự thay đổi trong phát triển, gồm cả dân số, phát 

triển kinh tế dẫn tới sự gia tăng về nhân lực và nguồn vốn trong những khu vực 

bị đe dọa bởi hiểm họa tự nhiên. Tính nhạy cảm và tính phơi nhiễm có thể thay 

đổi bởi các hành động giảm rủi ro, tăng khả năng thích ứng [56]. 

Theo IPCC 2012, hiện có 02 cách tiếp cận trong đánh giá TT&TH, bao 

gồm: (i) đánh giá theo quan điểm giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRR) và; (ii) đánh 

giá theo góc độ thích ứng với BĐKH (CCA). Đối với từng cách tiếp cận đều 

phân chia thành đánh giá trước hoặc sau thiên tai, đánh giá định tính hoặc định 

lượng (Hình 1.1).  

 

Hình 1.1. Cách tiếp cận, phương pháp và công cụ phân tích TT&TH 

(Nguồn: UNFCCC, 2012 [77]) 
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 Chú giải: CCA – Climate Change Adaptation; IAM - Mô hình đánh giá tích hợp; 

UKCCRA - Climate Change Risk Assessment of the Department for Environment; 

CARICOM - Caribbean Community; CEA - Country environmental analysis; SEA - Strategic 

environmental assessment; DRR – Disaster Risk Reduction; CAPRA - Comprehensive 

Approach for Probabilistic Risk Assessment; CATSIM - Catastrophe Simulation model of 

the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA); CRED - Centre for 

Research on the Epidemiology of Disasters; Hazus - Hazards U.S.; ECLAC - Economic 

Commission for Latin America and the Caribbean; EMA – Emergency Management 

Australia;  VCA - Vulnerability and capacity assessment. 

Đánh giá TT&TH theo cách tiếp cận DRR được xây dựng dựa trên phân 

tích tính nhạy cảm và rủi ro, từ tiếp cận định tính cho tới định lượng, không chỉ 

đánh giá một yếu tố TT&TH mà mở rộng ra các yếu tố từ xã hội, môi trường tới 

các yếu tố tự nhiên khác [44]. Theo IPCC (2012) các phương pháp đánh giá gồm: 

(i) trước khi thiên tai diễn ra (dự báo) và sau khi thiên tai diễn ra (đánh giá thiệt 

hại). Dữ liệu về tổn thất, thiệt hại của các thiên tai đã diễn ra trong quá khứ được 

phân tích, đánh giá nhằm củng cố các hiểu biết, cải thiện khả năng đánh giá về 

độ nhạy cảm bằng các công cụ đánh giá sau thiên tai. Các dữ liệu này lại được 

sử dụng làm đầu vào cho các công cụ/mô hình dự báo TT&TH do thiên tai xảy 

ra trong tương lai. 

Đánh giá TT&TH theo cách tiếp cận CCA coi tính dễ bị tổn thương là 

“mức độ” mà một hệ sinh thái có thể chịu đựng được hoặc chống đỡ được trước 

tác động của BĐKH bao gồm cả thay đổi về khí hậu và các hiện tượng cực 

đoan. Tính dễ bị tổn thương là một hàm bao gồm đặc tính, cường độ, mức độ 

thay đổi khí hậu mà tại đó một hệ thống bị phơi nhiễm, trở nên nhạy cảm và có 

khả năng thích nghi [55]. Cách tiếp cận này chủ yếu đánh giá/dự báo trước các 

TT&TH trong tương lai. 

Nhìn chung, cả hai cách tiếp cận đều sử dụng những phương pháp đánh 

giá định lượng và định tính trong phân tích. Qua rà soát các nghiên cứu đã có 
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trên thế giới, các phương pháp đánh giá TT&TH được chia thành 02 nhóm 

chính: (i) Đánh giá TT&TH kinh tế và (ii) Đánh giá TT&TH phi kinh tế. Các 

phương pháp đánh giá có thể trước khi thiên tai xảy ra (mang ý nghĩa dự báo) 

hoặc sau khi xảy ra thiên tai và cũng có thể cũng có thể được phân loại thành 

đánh giá định tính; đánh giá định lượng và kết hợp định tính với định lượng. 

Các phương pháp đánh giá định tính như Phân tích tính dễ bị tổn 

thương và năng lực thích ứng (Vulnerability and Capacity Analysis - VCA), 

Đánh giá dựa trên mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

(Community based disaster risk management model - CBDRM), Phương 

pháp đánh giá định lượng như Mô hình mô phỏng thảm họa CATSIM 

(CATastropheSIMulation), Mô hình đánh giá rủi ro xác suất Trung Mỹ-

CAPRA (Central American Probabilistic Risk Assessment), Mô hình 

HAZUS-MH (Hazards U.S. Multi-Hazard), Mô hình FUND (Khung khí 

hậu về Bất định, Đàm phán và Phân phối - The Climate Framework for 

Uncertainty, Negotiation and Distribution), Mô hình phân tích chính sách 

về hiệu ứng nhà kính (Policy Analysis for the Greenhouse Effect – 

PAGE95), Mô hình biến đổi khí hậu tích hợp động (Dynamic Integrated 

Climate Change - DICE), Mô hình tích hợp vùng về khí hậu và kinh tế 

(RICE-Regional Integrated model of Climate and the Economy) [78]. 

Các phương pháp được sử dụng để đánh giá tổn thất và thiệt hại liên 

quan đến biến đổi khí hậu đã được UNFCCC tổng quan dựa trên 2 quan 

điểm: giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Với mỗi 

nhóm quan điểm đều có các phương pháp đánh giá định tính và định lượng, 

tuy nhiên mỗi phương pháp thích hợp để áp dụng với một loại TT&TH khác 

nhau và phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội (cấp địa phương/quốc gia) 

và bối cảnh khí hậu tại địa điểm đánh giá. Lựa chọn công cụ áp dụng phải 

phù hợp với các loại TT&TH có liên quan, bên cạnh đó cần tính đến điều 
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kiện đảm bảo của địa điểm đánh giá như nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu, 

năng lực tài chính, nguồn nhân lực… Phần lớn các công cụ, mô hình đánh 

giá định lượng khá phức tạp, đòi hỏi chuyên môn về kỹ thuật và kiến thức 

chuyên sâu, đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia đang phát triển 

như Việt Nam. 

1.2. Tổng quan chính sách, pháp luật của Việt Nam về đánh giá tổn thất 

và thiệt hại liên quan đến biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái rừng ngập 

mặn 

1.2.1. Chính sách pháp luật về đánh giá tổn thất và thiệt hại liên quan đến 

biến đổi khí hậu 

1) Khái quát về tổn thất và thiệt hại liên quan đến biến đổi khí hậu ở 

Việt Nam 

Việt Nam đang phải đối mặt với các tổn thất và thiệt hại liên quan đến biến 

đổi khí hậu. Trong giai đoạn 1995 - 2017, thiệt hại do thiên tai ở Việt Nam vào 

khoảng 14 nghìn tỷ đồng/năm (giá năm 2010) với tốc độ gia tăng là 12,7%/năm. 

Năm 2017 là năm có nhiều cơn bão kỷ lục (16 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới) làm 

386 người chết và mất tích, tổng thiệt hại cao nhất là 38,7 nghìn tỷ đồng (xấp xỉ 

2,7 tỷ USD). Trong đó, thiệt hại về lúa gạo chiếm phần lớn (trung bình 66,1% 

hàng năm trong giai đoạn 2011 - 2016). Từ cuối năm 2014, do ảnh hưởng của El 

Niño làm cho nhiệt độ tăng cao, lượng mưa giảm, gây ra tình trạng hạn hán, xâm 

nhập mặn, thiệt hại nặng nề đối với sản xuất và dân sinh. Các khu vực bị ảnh 

hưởng nặng nhất là Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. 

Hạn hán kéo dài và xâm nhập mặn làm cho 2 triệu người dân thiếu nước sinh 

hoạt, 1,75 triệu người mất sinh kế, 400.000 người có nguy cơ bị dịch bệnh liên 

quan đến nước, 27.500 trẻ em và 39.000 phụ nữ bị suy dinh dưỡng, thiệt hại 

18.335 ha hoa màu, 55.651 ha cây ăn quả, 104.106 ha cây công nghiệp, 4.641 ha 

thuỷ sản; tổng thiệt hại ước tính lên tới 5.572 tỷ đồng [3]. 
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Dự báo đến năm 2050, nếu mực nước biển dâng từ 18÷38 cm, tổn thất có 

thể lên tới 2% GDP của Việt Nam. Đến năm 2100, nếu mực nước biển dâng 100 

cm, 6,3% diện tích đất của Việt Nam sẽ bị ngập, trong đó khoảng 570 nghìn ha 

đất lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị ngập; 4% hệ thống đường sắt; 9% 

hệ thống đường quốc lộ và 12% hệ thống đường tỉnh lộ sẽ bị ảnh hưởng, trong 

đó hệ thống giao thông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nặng 

nề nhất (khoảng 28% đối với quốc lộ và 27% đối với tỉnh lộ). Trong các ngành 

kinh tế, dự báo nông nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất do BĐKH, giá trị gia tăng 

của ngành nông nghiệp sẽ giảm 5÷15% vào năm 2030 và 5,8÷13,5% vào năm 

2050. Tổn thất và thiệt hại do NBD đối với nông nghiệp có thể lên tới gần 43 

tỷ USD từ năm 2020 đến năm 2100. Thiệt hại trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo 

chiếm 46%, đối với một số địa phương (Thái Bình, Đồng Tháp, An Giang, Kiên 

Giang, Cần Thơ) có thể lên đến 70%.  

Ngoài những thiệt hại về kinh tế xác định được, Việt Nam còn có nguy 

cơ cao chịu thiệt hại phi kinh tế như giảm sức khỏe người dân, cộng đồng 

hoặc khu kinh tế bị di dời, mất đất do xói lở, mất di sản văn hóa và kiến thức 

địa phương, mất đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái. Tuy khó định 

lượng, nhưng những thiệt hại phi kinh tế có khả năng lớn hơn những thiệt hại 

về  kinh tế [3]. 

2) Chính sách, pháp luật về đánh giá tổn thất và thiệt hại liên quan 

đến biến đổi khí hậu 

 Tại Việt Nam, thời gian qua cũng đã ban hành một số văn bản liên quan 

đến đánh giá TT&TH liên quan đến BĐKH: 

 Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã được thông qua, trong đó 

TT&TH đã được đề cập tại Chương VII về Ứng phó với biến đổi khí hậu, cụ 

thể: đánh giá TT&TH do BĐKH đối với các lĩnh vực, khu vực và cộng đồng 

dân cư trên cơ sở kịch bản BĐKH và dự báo phát triển KT-XH là một trong 
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các nội dung thích ứng với BĐKH. Bộ TNMT có trách nhiệm hướng dẫn đánh 

giá TT&TH do BĐKH; các Bộ, cơ quang ngang Bộ và UBND các tỉnh có 

trách nhiệm tổ chức đánh giá TT&TH do BĐKH. 

 Luật phòng, chống thiên tai 2013 quy định trách nhiệm thống kê, đánh 

giá thiệt hại do thiên tai khá cụ thể. Đối với ứng phó, giải quyết TT&TH, Luật 

quy định chính sách của Nhà nước là ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp bảo 

hiểm kinh doanh bảo hiểm rủi ro thiên tai; hỗ trợ đối với doanh nghiệp tham 

gia đầu tư sản xuất, kinh doanh ở vùng thường xuyên chịu tác động của thiên 

tai; chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản đóng 

góp cho phòng, chống thiên tai (Điều 5). Đồng thời, Luật cũng quy định về các 

hoạt động cứu trợ khẩn cấp, trung hạn và dài hạn cũng như huy động, quyên 

góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ (Điều 32,33). 

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 theo 

Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tổ chức đánh giá TT&TH 

do BĐKH. 

 Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020. 

Một trong 3 mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm 

thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do 

biến đổi khí hậu”. Các nhiệm vụ mà Kế hoạch đề ra là phải “xây dựng các kịch 

bản về tác động, tổn thất và thiệt hại đối với Việt Nam” và Bộ TN&MT có 

nhiệm vụ hướng dẫn đánh giá tác động, tình trạng dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn 

thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu. 

 Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ TN&MT quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với 

biến đổi khí hậu, trong đó nội dung đánh giá TT&TH do BĐKH được hướng 
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dẫn tại Phụ lục 1.2 của Thông tư. Với HST RNM, Thông tư hướng dẫn cách 

xác định TT&TH như sau: 

 

 

Bảng 1.3. Xác định thông tin cần thu thập cho các chỉ số tổn thất, thiệt 

hại rừng ngập mặn 

TT 
Chỉ số tổn thất, 

thiệt hại 

Thông tin cần thu 

thập 

Nguồn thông tin dự 

kiến 

9 

Khối lượng rừng 

ngập mặn, hệ sinh 

thái và đa dạng 

sinh học bị mất 

hoặc suy giảm 

- Diện tích rừng bị mất, 

loại rừng, chất lượng 

rừng; 

- Số loài bị ảnh hưởng. 

Thống kê của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Bộ Tài nguyên và 

Môi, chủ rừng; báo cáo 

đánh giá; khảo sát. 

(Nguồn: Thông tư 01/2022/TT-BTNMT) 

Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT hướng dẫn 

thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó thiệt hại được xác định 

theo phương pháp thống kê và giá trị thiệt hại được ước tính theo đơn giá của 

từng tỉnh. 

1.2.2. Chính sách, pháp luật về rừng ngập mặn ở Việt Nam 

1) Khái quát về tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái rừng 

ngập mặn ở Việt Nam 

RNM tại Việt Nam chỉ chiếm 1,5% tổng diện tích rừng của cả nước 

(14,4 triệu ha). Đồng bằng Sông Cửu Long là nơi có diện tích rừng ngập mặn 

lớn nhất, chiếm 78% diện tích rừng ngập mặn toàn quốc, tiếp đến là vùng ven 

biển Đông Bắc (13%) và Đồng bằng sông Hồng (6%). Diện tích RNM ở vùng 

ven biển miền Trung (vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ) chiếm khoảng 

1,5% tổng diện tích rừng ngập mặn của cả nước [26]. Diện tích RNM ở Việt 
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Nam cũng suy giảm đáng kể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Mất RNM dẫn 

đến suy giảm ĐDSH, mất sinh cảnh và các bãi đẻ cho nhiều loài cá và thủy sản, 

phá hủy chu trình dinh dưỡng trong các vùng rừng ngập mặn, và đặc biệt là làm 

suy giảm các dịch vụ HST [16].   

Có 6 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái nhạy cảm này: (i) nhiệt 

độ không khí; (ii) lượng mưa; (iii) gió mùa Đông Bắc; (iv) bão; (v) triều cường; 

và (vi) hoạt động của con người. Ngoài ra, cũng có sự liên quan gián tiếp giữa 

biển đổi khí hậu và HST RNM thông qua sự thay đổi về mực nước biển. Một 

số yếu tố có thể tác động ngay, trong lúc các yếu tố khác có thể tác động sau 

đó, như gió mùa Đông Bắc, sự tăng cường của dòng chảy sông, mưa lớn ở địa 

phương, sự tích tụ phù sa và các tác động của con người [64]. 

Theo Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam của Bộ 

TN&MT (2020), BĐKH sẽ làm thay đổi chế độ thủy, hải văn, sóng biển và nước 

biển dâng sẽ có tác động đáng kể đến thu hẹp diện tích của hệ sinh thái RNM. 

Thêm vào đó, diện tích rừng ngập mặn bị thu hẹp do một số loài cây RNM không 

kịp thích ứng với các thay đổi của điều kiện môi trường như độ ngập triều, độ 

mặn, nhiệt độ. Các tác động gián tiếp có thể gồm giảm đa dạng sinh học và sinh 

trưởng của rừng. Hệ sinh thái RNM có tính đặc thù, rất nhạy cảm với những tác 

động của BĐKH. Bão với cường độ mạnh, tần suất tăng cũng hủy hoại RNM. 

Sự suy thoái và suy giảm diện tích của rừng ngập mặn làm: (i) gia tăng nguy cơ 

xói lở bờ biển; (ii) giảm sinh kế của cộng đồng cư dân ven biển, ảnh hưởng đến 

hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản và du lịch sinh thái; (iii) giảm khả năng 

lưu giữ CO2 của RNM. Mực NBD sẽ làm gia tăng quá trình mặn hóa ở các vùng 

cửa sông và các vùng ven biển là nguy cơ lớn nhất đối với hệ sinh thái rừng tràm. 

Nước và đất nhiễm mặn quá giới hạn cho phép làm rừng tràm chết hoặc diện tích 

rừng tràm bị thu hẹp lại [3]. 
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NBD sẽ làm diện tích RNM có nguy cơ bị thu hẹp; nghiêm trọng nhất 

là khu vực RNM dễ bị tổn thương ở Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và 

Nam Định. NBD làm thay đổi thành phần trầm tích, tăng độ muối và mực nước 

trong RNM làm giảm một số loài cây ngập mặn như mắm, bần và đước, giảm 

dòng chảy sông vào mùa khô kìm hãm sự phát triển của cây bần, đe doạ sự tồn 

tại của RNM. Các thay đổi RNM và của hệ thống bãi triều, cửa sông sẽ gây khó 

khăn cho các loài chim kiếm ăn, làm giảm sự đa dạng, phong phú chim nước, 

giảm cá và tôm. Do suy thoái và giảm diện tích RNM nên đa dạng sinh học 

vùng bờ và nguồn lợi thủy hải sản giảm sút, nguồn lợi hải sản có xu hướng 

giảm về trữ lượng, sản lượng và kích thước đánh bắt [14]. 

Nước biển dâng đã tạo điều kiện cho một số loài cây ngập mặn xâm lấn 

sâu vào đất nội địa, đất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ở Quảng Bình và miền 

Tây Nam Bộ, từ đó ảnh hưởng đến sản lượng lương thực và đa dạng sinh học. 

Một số loài động thực vật nước ngọt bị biến mất và thay thế vào đó là các loài 

nước lợ [8]. 

RNM có vai trò rất lớn đối với ngăn chặn gió bão, bảo vệ đê biển (hiện 

có 1.113 km trong tổng số 2.380 km đê biển đã có rừng ngập mặn bảo vệ trước 

đê, tương ứng với diện tích có rừng là 69.611 ha RNM), hạn chế xói lở và ô 

nhiễm môi trường biển, bảo vệ bờ biển, mở rộng diện tích đất liền, điều hoà khí 

hậu, duy trì sinh kế, do đó làm giảm mức độ phơi bày trước hiểm hoạ, tổn 

thương và rủi ro của hệ nhân sinh và HST đất ngập nước ven biển đối với hiểm 

họa cực đoan [14]. 

Diện tích RNM giảm làm giảm sinh kế (đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, 

nuôi ong, du lịch sinh thái…) của người dân; giảm khả năng chắn sóng, bão; 

giảm khả năng lọc và giữ độc tố nên tai biến và ô nhiễm môi trường sẽ tăng lên. 

Điều này làm tăng mức độ phơi bày trước hiểm hoạ, làm giảm khả năng thích 
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ứng của HST ven biển và cộng đồng dân cư liên quan, tính dễ bị tổn thương 

của cả HST tự nhiên và hệ nhân sinh sẽ tăng lên.  

Ngoài ra, theo Kỷ yếu Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững 

đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, từ năm 2010 tới 

nay, sạt lở các khu vực ven biển diễn biến ngày càng phức tạp và có mức độ 

gia tăng cả về phạm vi và mức độ nghiêm trọng, uy hiếp trực tiếp đến tính 

mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn các công 

trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng vùng ven biển và làm suy thoái 

RNM ven biển. Trung bình hàng năm, xói lở đã làm mất khoảng 300ha đất, 

RNM ven biển. Theo số liệu thống kê, hiện khu vực ĐBSCL có 564 điểm sạt 

lở với tổng chiều dài trên 834 km. Trong đó, sạt lở bờ biển 52 điểm với tổng 

chiều dài 268 km [2]. 

2) Chính sách, pháp luật về bảo vệ rừng ngập mặn trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu 

Việc phục hồi, bảo vệ rừng ngập mặn, đặc biệt tại các khu vực dễ tổn 

thương với BĐKH có ý nghĩa quan trọng trong duy trì ĐDSH trong khu vực, 

góp phần phát triển kinh tế cộng đồng bền vững. Trồng rừng ngập mặn là 

nội dung ưu tiên của nhiều chương trình ứng phó với BĐKH tại các địa 

phương ven biển. Cùng với các giải pháp công trình như xây dựng, nâng cấp 

đê sông, đê biển, hệ thống ngăn mặn, trồng và phục hồi rừng ngập mặn là 

giải pháp mang tính bền vững, đa mục tiêu “cứu cánh” cho ứng phó với 

BĐKH, khi mực nước biển dâng cao. Do vậy, bảo vệ và phục hồi HST RNM 

trong giai đoạn hiện nay là định hướng đúng đắn đang được Đảng, nhà nước 

tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh. 

Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban 
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Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-

KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị cũng đã đưa ra nhiệm vụ về Bảo vệ 

và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, trong đó tiếp tục 

thực hiện các giải pháp bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên; thực hiện trồng 

RNM; bảo vệ và khai thác hợp lý các HST tự nhiên... 

Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ đã định hướng đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long cần 

phát triển rừng đặc dụng: rừng ngập mặn, tràm; Củng cố, bảo vệ và bảo tồn đa 

dạng sinh học trong VQG Mũi Cà Mau; phục hồi, phát triển HST RNM; tăng 

cường xây dựng và củng cố các khu rừng phòng hộ chắn sóng, chống xói lở bờ 

biển và bảo vệ các công trình khác, ứng phó chủ động và hiệu quả với BĐKH. 

Ngày 4/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1662/QĐ-

TTg Phê duyệt Đề án "Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030", 

trong đó “Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, chống sạt lở bờ biển, đặc biệt 

ưu tiên vùng đồng bằng sông Cửu Long” là một trong các nhóm nhiệm vụ ưu 

tiên của Đề án. 

Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 cũng đặt ra 

nhiệm vụ Bộ NN&PTNT cần phải triển khai: Nhân rộng mô hình phục hồi hệ 

sinh thái rừng ngập mặn tại các đầm nuôi trồng thủy sản đã bị suy thoái theo 

hướng lâm - ngư kết hợp dựa vào cộng đồng; Khôi phục, phát triển rừng phòng 

hộ và rừng ngập mặn nhằm bảo vệ nguồn nước, chống xói lở bờ sông, bờ biển. 

1.3. Tổng quan các nghiên cứu của quốc tế về đánh giá tổn thất và thiệt hại 

đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn liên quan đến biến đổi khí hậu 
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1.3.1. Nghiên cứu đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn 

liên quan đến biến đổi khí hậu 

1) Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá dựa vào cộng đồng 

ADB (2014) đã đánh giá T&TH phi kinh tế do biến đổi khí hậu tại các 

huyện ven biển được lựa chọn ở Bangladesh. Các TT&TH phi kinh tế đã được 

đánh giá gồm: (i) sự ảnh hưởng đến giáo dục và sức khỏe thể chất và tinh thần 

của người dân; (ii) tác động đến các phong tục, tập quán truyền thống (traditions), 

đến mối quan hệ họ hàng, người thân…; (iii) các thiệt hại về đa dạng sinh học 

(các loài) và các dịch vụ HST do xâm nhập mặn. Báo cáo sử dụng phương pháp 

định tính để tìm hiểu rõ hơn về sự thay đổi của khí hậu và môi trường tác động 

như thế nào đến cộng đồng và nhận diện các thiệt hại phi kinh tế.  

Phương pháp định tính được áp dụng để đánh giá TT&TH do biến đổi 

khí hậu tại Bangladesh là phương pháp có sự tham gia của cộng đồng với quy 

trình thực hiện bao gồm các bước: Tổng quan tài liệu nhằm thu thập các tài 

liệu, ấn phẩm về TT&TH; Khảo sát sơ bộ khu vực được lựa chọn để đánh giá 

và thảo luận các vấn đề liên quan TT&TH phi kinh tế; Xây dựng công cụ thu 

thập dữ liệu (bảng hỏi); Tập huấn cho các điều tra viên; Thảo luận nhóm tập 

trung (FGD) để thu thập dữ liệu và thông tin liên quan đến TT&TH phi kinh tế; 

Phỏng vấn sâu (KII) để tìm hiểu thêm về tình hình kinh tế xã hội, lịch sử và diễn 

biến rủi ro khí hậu, TT&TH phi kinh tế tại địa phương, các cuộc phỏng vấn sâu 

với cộng đồng dân cư và cả chính quyền địa phương được thực hiện; Làm sạch, 

phân tích dữ liệu và xây dựng báo cáo kết quả; Tổ chức hội thảo tham vấn để 

trình bày kết quả nghiên cứu cho các bên liên quan như các cơ quan quản lý, 

các chuyên gia, các tổ chức phi chính phủ [40]. 

IGES đã thực hiện báo cáo Đánh giá TT&TH phi kinh tế do BĐKH, trong 

đó đề cập tới trường hợp của Bangladesh, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Thái 

Lan. Báo cáo xác định, ưu tiên và đo lường các TT&TH phi kinh tế (NELD) 
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chính gây ra do thiên tai liên quan đến khí hậu. 

Quy trình thực hiện bao gồm các bước: 1) Tổng quan tài liệu; 2) Khảo 

sát trước về khu vực nghiên cứu; 3) Tham khảo ý kiến chuyên gia; 4) Tham 

vấn cộng đồng; 5) Khảo sát, sử dụng câu hỏi; và 6) Phân tích dữ liệu bằng cách 

sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và phương pháp định lượng 

bằng chi phí thay thế [93]. 

Warner và cộng sự (2013) đã tổng hợp nghiên cứu đánh giá TT&TH 

tại một số quốc gia dễ bị tổn thương (bao gồm Bangladesh, Nepal, Bhutan, 

Burkina Faso, Ethiopia, Gambia, một số quốc đảo nhỏ…) trước tác động của 

BĐKH, sử dụng phương pháp đánh giá dựa vào cộng đồng (methods of 

community-based assessment). Phương pháp này đã thu thập dữ liệu định 

lượng và định tính thông qua điều tra hộ gia đình và tổ chức các cuộc thảo 

luận nhóm, phỏng vấn những người có kinh nghiệm về tác động của BĐKH 

và giải pháp ứng phó của họ. Các khu vực/địa điểm được lựa chọn đánh giá 

thường là các khu vực địa lý chịu tác động của các yếu tố khí hậu (hạn hán, 

lũ lụt, lốc xoáy, nước biển dâng, tan băng, sa mạc hóa, thay đổi lượng mưa) 

và sinh kế của cộng đồng dân cư phụ thuộc vào điều kiện khí hậu (nông 

nghiệp, chăn nuôi, thủy sản). Nghiên cứu đã được thực hiện tại Ethiopia để 

đánh giá tác động đến môi trường sống tại khu vực Gambella  [85]. 

2) Nghiên cứu sử dụng phương pháp viễn thám/GIS 

 Theo Siripong trong báo cáo về sự thay đổi đường bờ trực tiếp tại 

Thái Lan bằng công nghệ viễn thám cho thấy bờ biển của Thái Lan với chiều 

dài 2.637 km đã được thay đổi đáng kể trong vài thập kỷ qua, vấn đề nóng 

hiện nay là xói lở bờ biển. Viễn thám là phương pháp được sử dụng để phát 

hiện sự thay đổi đường bờ biển cả từ các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo 

ở Thái Lan. Dữ liệu vệ tinh Landsat được phân tích để xác định tốc độ của 

sự thay đổi ở sông Chao Phraya, phần phía Đông của bán đảo phía Nam và 
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khu vực Mapthaput. Vai trò của bảo vệ rừng ngập mặn tại Ban Laem Sing, 

phía tây của sông Chao Phraya đã được minh chứng bằng dữ liệu Landsat. 

Những thay đổi của dòng trầm tích ở các sông lớn này của Thái Lan ảnh 

hưởng đến sự thay đổi đường bờ biển cũng đã được phát hiện bởi dữ liệu 

Landsat. Tình trạng xói lở bờ biển nghiêm trọng trong mùa đông năm 2007 

được phát hiện ở đầu đo tán xạ và dữ liệu đo độ cao [69]. 

Philip-NeriJayson đã khảo sát khả năng của ảnh vệ tinh có độ phân 

giải trung bình để lập bản đồ các vị trí đường bờ biển và ước tính tốc độ thay 

đổi đường bờ trong lịch sử. Cả hai phương pháp khai thác đường bờ thủ công 

và bán tự động sử dụng ảnh vệ tinh đa phổ đều đã được thử nghiệm. Năm vị 

trí đường bờ được trích xuất cho các năm 1986, 1991, 2001, 2007 và 2011 

trong khoảng thời gian trung hạn là 25 năm. Tỷ lệ thống kê thay đổi được 

tính toán bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính tỷ lệ và tỷ lệ 

điểm cuối. Khoảng 283 đường cắt được tạo thành các góc vuông đơn giản 

dọc theo toàn bộ bờ biển ở khoảng cách 200m. Độ bất ổn được định lượng 

cho các đường bờ trong khoảng từ ± 4,1m đến ± 5,5m. Kết quả cho thấy rằng 

đường bờ Keta là một đối tượng địa lý năng động cao với mức trung bình 

tốc độ xói mòn ước tính khoảng 2m/năm ± 0,44m. Tốc độ riêng lẻ dọc theo 

một số đường cắt ngang lên tới 16m/năm gần cửa sông và ở phía đông của 

khu vực bảo vệ bờ biển Keta. Nghiên cứu cho thấy rằng sự thay đổi đường 

bờ biển có thể được ước tính bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh có độ phân 

giải trung bình [65]. 

1.3.2. Nghiên cứu sử dụng phương pháp lượng giá kinh tế 

1) Tổng quan về lượng giá kinh tế 

Khái niệm về TEV của môi trường và tài nguyên thiên nhiên được Pearce 

đưa ra vào năm 1993 [74]. Từ đó đến nay, khái niệm này đã trở thành then chốt 
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trong việc xác định và phân loại các lợi ích của môi trường và tài nguyên, cụ 

thể như sau: 

 

Hình 1.2. Mô hình hóa Tổng giá trị kinh tế của rừng 

Nguồn: Turner và Pearce, 1993 [74] 

Trong đó, giá trị sử dụng trực tiếp là những giá trị gần gũi với cuộc sống 

hàng ngày của con người mà rừng đem lại, bao gồm: gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ 

và cảnh quan du lịch.  

Giá trị sử dụng gián tiếp là các giá trị kinh tế do các dịch vụ môi trường 

và chức năng sinh thái sinh của HST tạo ra như phòng hộ đầu nguồn, kiểm soát 

xói mòn, giữ đất, giữ nước, điều hoà không khí hấp thụ CO2, cung cấp O2 …  

Giá trị sử dụng Giá trị phi sử dụng 

Tổng giá trị kinh tế (TEV) 

Giá  trị sử 

dụng trực 

tiếp 

Giá  trị sử 

dụng gián 

tiếp 

Giá trị 

lựa chọn 

Giá trị  

để lại 

Giá trị  

tồn tại 

Giá sản 

phẩm sử 

dụng/ mua 

bán trực 

tiếp 

Các lợi ích 

tạo ra từ các 

chức năng 

sinh thái của 

HST 

Các giá trị sử 

dụng trực 

tiếp hoặc 

gián tiếp 

trong tương 

lai 

- Thực 

phẩm 

- Sinh khối 

- Giải trí 

- Sức khỏe 

- ... 

 

- Chức 

năng sinh 

thái 

- Kiểm 

soát lũ lụt 

- Bảo vệ 

đầu nguồn 

- … 

- Đa dạng 

sinh học 

- Bảo vệ 

môi trường 

sống 

- … 

 

 

- Môi 

trường 

sống 

- Các thay 

đổi không 

thể đảo 

ngược 

- … 

- Văn hoá, 

lịch sử… 

- Các loại 

động thực 

vật quý 

hiếm 

- … 

 

Các giá trị 

thế hệ hiện 

tại muốn gìn 

giữ cho thế 

hệ mai sau 

 

Các giá trị 

bảo tồn 

ĐDSH 

thẩm mỹ, 

văn hoá,…  
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Giá trị lựa chọn về bản chất là những giá trị sử dụng trực tiếp hoặc giá 

trị sử dụng gián tiếp của HST mặc dù có thể sử dụng ở hiện tại nhưng chưa 

được sử dụng vì một lý do nào đó mà để lại để sử dụng ở tương lai. Ví dụ giá 

trị du lịch, cảnh quan, dược phẩm.  

Giá trị phi sử dụng là những giá trị bản chất, nội tại của HST và được 

chia thành giá trị tồn tại (existence value) và giá trị lưu truyền (bequest value).  

Giá trị tồn tại là giá trị nằm trong nhận thức, cảm nhận và sự thỏa mãn 

của một cá nhân khi biết được các thuộc tính của HST đang tồn tại ở một trạng 

thái nào đó và thường được đo bằng sự sẵn sàng chi trả của cá nhân để có được 

trạng thái đó.  

Giá trị lưu truyền là sự thỏa mãn nằm trong cảm nhận của cá nhân khi 

biết rằng tài nguyên được lưu truyền và hưởng thụ bởi các thế hệ tương lai. Giá 

trị này cũng thường được đo bằng sự sẵn sàng chi trả của cá nhân để bảo tồn 

tài nguyên cho các thế hệ mai sau [24].   

2) Phương pháp lượng giá  

Các phương pháp chính của lượng giá được chia thành ba nhóm là nhóm 

phương pháp dựa trên thị trường thực (market price method), nhóm phương 

pháp đánh giá dựa trên sự bộc lộ sở thích (revealed preference method) và nhóm 

phương pháp đánh giá dựa trên tuyên bố sở thích (stated preference method) 

[48]. Tuy nhiên theo Barbier (1997), các phương pháp được sử dụng để lượng 

giá giá trị của các HST tập trung vào 3 nhóm phương pháp: Phương pháp dựa 

vào thị trường thực (real market), các phương pháp dựa vào thị trường thay thế 

(surrogate market) và các phương pháp dựa vào thị trường giả định 

(hypothetical market) [43]. Bên cạnh lượng giá giá trị của tài nguyên môi 

trường, các kỹ thuật lượng giá này cũng cho phép đánh giá định lượng các thiệt 

hại về môi trường. Do đó, các kỹ thuật này cũng có thể được ứng dụng trong 

đánh giá TT&TH do BĐKH gây ra. 



37 

Lượng giá giá trị HST RNM và lượng giá TT&TH đối với HST RNM về 

cơ bản đều sử dụng chung các kỹ thuật lượng giá hay là các phương pháp lượng 

giá môi trường. Căn cứ vào sự khác biệt về giá trị/chất lượng môi trường trước 

và sau khi BĐKH diễn ra được xem như là TT&TH do BĐKH gây ra và thường 

được đánh giá tổn thất thông qua thay đổi về năng suất, chất lượng sản phẩm 

hoặc những thay đổi về hành vi, quan điểm của con người [10]. 

Bảng 1.4. Một số phương pháp lượng giá hệ sinh thái rừng ngập mặn 

Phương pháp Tiếp cận Ví dụ 

Nhóm phương pháp dựa vào thị trường thực 

Phương pháp giá 

trị trường (Makert 

Price Method) 

Giá cả của tất cả các dịch vụ HST 

có thể quan sát trực tiếp trên thị 

trường 

Gỗ, củi, thực phẩm, 

thủy sản, dược liệu 

từ rừng 

Phương pháp chi 

phí thay thế 

(Replacement Cost 

Method), Phương 

pháp chi phí thiệt 

hại tránh được 

(Damage Cost 

Avoided Method) 

Nếu con người phải gánh chịu 

những chi phí nhằm phòng tránh 

các thiệt hại do sự mất đi của các 

dịch vụ hệ sinh thái, hoặc gánh 

chịu các chi phí nhằm thay thế 

dịch vụ hệ sinh thái bằng các 

công trình nhân tạo có công năng 

tương đương thì giá trị tối thiểu 

của dịch vụ hệ sinh thái sẽ bằng 

chính các chi phí đó 

Dịch vụ làm sạch 

nước, dịch vụ 

phòng hộ ven biển 

Nhóm phương pháp dựa vào thị trường thay thế 

Phương pháp chi 

phí du lịch (Travel 

Cost Method) 

chi phí bỏ ra để tham quan một 

điểm du lịch giải trí  

Giá trị giải trí của 

môi trường 
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Phương pháp giá 

trị hưởng thụ 

(Hedonic Pricing 

Method) 

sử dụng để xác định giá trị hàng hóa 

môi trường thông qua ảnh hưởng 

môi trường lên một loại hàng hóa thị 

trường (nhà, đất, tiền lương…) 

Dịch vụ làm sạch 

không khí, làm 

sạch nước; dịch vụ 

bảo vệ cảnh quan 

thiên nhiên 

Nhóm phương pháp dựa vào thị trường giả định 

Phương pháp đánh 

giá ngẫu nhiên 

(Contigent 

Valuation Method) 

Đánh giá hàng hóa, chất lượng 

môi trường bằng cách xây dựng 

thị trường ảo thông qua mức sẵn 

lòng chi trả của người dân (WTP) 

hoặc mức sẵn lòng chấp nhận 

(WTA) đặt ra trong một tình 

huống giả định 

Chất lượng không 

khí, nguồn nước, 

cảnh quan, thẩm 

mĩ, sự mất mát các 

loài, diện tích tự 

nhiên 

Mô hình lựa chọn 

(Choice Modelling 

Method) 

Là phương pháp lượng giá thông 

qua tuyên bố về sở thích được sử 

dụng để đánh giá giá trị phi sử 

dụng của tài nguyên thông qua 

việc xây dựng hai hay nhiều kịch 

bản giả định, mỗi kịch bản có 

nhiều thuộc tính khác nhau 

Chất lượng không 

khí, nguồn nước, 

cảnh quan, thẩm 

mĩ, sự mất mát các 

loài, diện tích tự 

nhiên 

Phương pháp lượng giá khác 

Phương pháp 

chuyển giao lợi ích 

(Benefits Transfer) 

Là phương pháp lượng giá thông 

qua chuyển giao các thông tin về 

giá trị trong các nghiên cứu đã 

thực hiện sang một địa điểm khác 

Giá trị bảo tồn đa 

dạng sinh học của 

một VQG, vùng đất 

ngập nước; chất 

lượng không khí…  
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Nguồn: tác giả tổng hợp từ Nguyễn Thế Chinh, 2010 [7], Đinh Đức Trường 

và Lê Hà Thanh, 2013 [22], Đinh Đức Trường, 2010 [23], Đỗ Nam Thắng, 

2010 [24], 2013 [25], Brander, 2013 [46], Trần Thị Thu Hà, 2019 [92]  

Lượng giá kinh tế có thể cung cấp các ước tính tiền tệ của các tổn thất 

do biến đổi khí hậu, đặc biệt đối với HST RNM, do vậy có thể lựa chọn các 

giải pháp thích ứng hiệu quả về kinh tế. Nhìn chung mỗi phương pháp đánh giá 

thích hợp với một loại hình giá trị và đều có những ưu, nhược điểm nhất định. 

Một số kết quả điển hình về lượng giá kinh tế 

Mehvar (2019) đánh giá thiệt hại dịch vụ HST đất ngập nước do biến 

đổi khí hậu: trường hợp nghiên cứu ở phía Tây Bangladesh. 

Nghiên cứu này dự báo TT&TH của các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập 

nước do tác động của nước biển dâng ở khu vực ven biển phía Tây Bangladesh 

vào năm 2100. Nghiên cứu đã sử dụng cách tiếp cận dựa trên kịch bản kết hợp 

đánh giá tác động vật lý và các kỹ thuật định giá kinh tế, lượng giá thiệt hại 

tiềm ẩn do biến đổi khí hậu. Kết quả cho thấy một khu vực ngập lụt nhỏ vào 

năm 2100 theo ba kịch bản khí hậu IPCC của RCP2.6 (với 0,25m RSLR), 

RCP6.0 (với 1,18m RSLR) và RCP8,5 (với 1,77m RSLR) cho các hệ sinh thái 

đất ngập nước ven biển bao gồm RNM Sundarbans, hệ thống ven bờ và ao nuôi 

trồng thủy sản. Trong tất cả các kịch bản, NBD sẽ làm giảm tổng giá trị của các 

dịch vụ hệ sinh thái như cung cấp nguyên liệu thô và cung cấp thực phẩm, tương 

ứng từ 0 - 1 triệu đô la Mỹ đến 16,5 -20 triệu đô la Mỹ, tương ứng. Các kết quả 

của nghiên cứu này cho thấy ngập lụt do NBD dường như không phải là mối 

đe dọa lớn đối với các hệ sinh thái đất ngập nước ở bờ biển phía Tây Bangladesh 

mà có thể các tác động BĐKH khác như xói mòn bờ biển, tăng tần suất các sự 

kiện lốc xoáy và tăng nhiệt độ nước biển có thể là động lực chính của sự thay 

đổi giá trị của các dịch vụ HST đất ngập nước ở khu vực này [60]. 
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Sarhan (2018) đã phân tích định giá kinh tế đối với dịch vụ HST RNM: 

áp dụng với các khu vực được bảo tồn. 

Nghiên cứu cho rằng định giá kinh tế là một trong những công cụ hiệu 

quả để bảo tồn rừng ngập mặn. Bằng chứng cho thấy việc định giá các chi phí 

và lợi ích của việc bảo tồn rừng ngập mặn được ghi nhận làm tăng thêm hiệu 

quả của khu vực được bảo vệ, đồng thời việc bảo vệ các khu vực cụ thể có ảnh 

hưởng tích cực tới giá trị của hệ sinh thái đó. Không có phương pháp định giá 

nào phù hợp để đánh giá tất cả các dịch vụ hệ sinh thái mà đúng hơn là một loạt 

các phương pháp đã được sử dụng theo các loại dịch vụ, dữ liệu và khung thời 

gian khác nhau của nghiên cứu. Tuy nhiên, một số phương pháp được sử dụng 

thường xuyên như cách tiếp cận chức năng sản xuất thường được sử dụng để 

đánh giá giá trị rừng ngập mặn cung cấp cho dịch vụ thủy sản; một vài trường 

hợp khi có hạn chế về thời gian, chi phí thì phương pháp chuyển giao lợi ích 

được sử dụng… [67]. 

Barbier (2016) tập trung vào dịch vụ bảo vệ bờ biển do RNM mang lại 

và xem xét các phương pháp định giá gần đây được sử dụng để ước tính giá trị 

dịch vụ phòng chống bão lũ, bảo vệ bờ biển của RNM. Trước đây, nhiều nghiên 

cứu đã đánh giá các dịch vụ phòng chống bão lũ của rừng ngập mặn sử dụng 

phương pháp chi phí thay thế đơn giản. Phương pháp chi phí thay thế 

(replacement cost method) gợi ý rằng giá trị của tổn thất ở khu vực đất ngập 

nước có thể được ước tính bằng chi phí xây dựng các hàng rào chống bão, đê 

chắn sóng, và các công trình do con người xây dựng khác để giảm sóng và triều 

cường. Ngoài ra, một số nghiên cứu định giá đã sử dụng phương pháp tiếp cận 

hàm thiệt hại dự kiến (expected damage function approach) để ước tính giá trị 

bảo vệ của rừng ngập mặn [43]. Một cách tiếp cận khác đang được sử dụng 

thường xuyên hơn để khắc phục tình trạng thiếu các ước tính lợi ích bảo vệ 

đáng tin cậy đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn là phương pháp chuyển giao 
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lợi ích (benefit or value transfer). Phương pháp này liên quan đến việc lấy giá 

trị kinh tế ước tính từ một địa điểm và "chuyển" chúng đến một địa điểm khác 

có điều kiện tương tự. 

Năm 2014, Uỷ ban kinh tế Liên hiệp quốc khu vực Châu Mỹ Latinh và 

Caribe (UNECLAC) đã xây dựng và phát hành Cẩm nang ước tính tác động 

kinh tế xã hội và môi trường do thiên tai [49]. Tài liệu này sử dụng các phương 

pháp lượng giá kinh tế để ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra; trong đó giới 

thiệu về phương pháp ước lượng gián tiếp khác nhau với các dịch vụ môi trường, 

việc lựa chọn sử dụng các phương pháp phụ thuộc vào những thông tin cơ bản 

cần thiết và sẵn có. Tài liệu cũng đưa ra một số ví dụ đối với hệ sinh thái rừng, 

hệ sinh thái ven biển, hệ sinh thái RNM, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái cỏ 

biển, và cả những tác động đối với động vật hoang dã, nơi cư trú hay quần xã 

sinh vật. Đầm lầy RNM có thể được định giá trên cơ sở những hàng hóa/dịch 

vụ được sản xuất có giá thị trường. Các dịch vụ môi trường mà RNM cung cấp 

có thể được đo lường trên cơ sở số tiền đầu tư cần thiết để khôi phục chức năng 

sinh thái của chúng sau thảm họa thiên nhiên và đảm bảo rằng chúng cung cấp 

dịch vụ môi trường và hàng hóa mà RNM đã cung cấp trước đây trong quá khứ. 

Riêng đối với các TT&TH về môi trường, ECLAC đã hướng dẫn quy 

trình đánh giá với 6 bước: Bước 1. Đánh giá thực trạng môi trường trước khi 

xảy ra thiên tai; Bước 2. Xác định các tác động của thiên tai đến môi trường; 

Bước 3. Đánh giá định tính; Bước 4. Phân loại và đánh giá các tác động đến 

môi trường; Bước 5. Định giá kinh tế về thiệt hại môi trường; Bước 6. Loại bỏ 

các tác động trùng lặp. Trong đó, tại bước 3 về đánh giá định tính, các chuyên 

gia môi trường có thể dựa vào kinh nghiệm của họ và căn cứ vào tài liệu thực 

tế để ước tính định tính các tác động đến môi trường. Việc phân tích định tính 

dựa trên một số thang đo sẽ giúp phân biệt được các loại và mức độ thiệt hại 

cần được thực hiện trước khi áp dụng bất kỳ kỹ thuật ước tính kinh tế trực tiếp 
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hoặc gián tiếp nào. Thang đo định tính được đề xuất gồm: (i) Không có tác 

động hoặc tác động rất nhẹ; (ii) Tác động nhỏ hoặc tối thiểu; (iii) Tác động vừa 

phải; (iv) Tác động nghiêm trọng; (v) Tác động rất nghiêm trọng; (vi) Tác động 

toàn diện. Khi các tác động môi trường đã được xác định và phân loại, bước 

tiếp theo là định lượng và đánh giá chúng. Quá trình định lượng giúp xác định 

mức độ môi trường bị ảnh hưởng như: diện tích rừng bị cháy hoặc đất bị xói 

mòn, chiều dài của bãi biển bị phá hủy, sản lượng đánh bắt thủy sản bị giảm, 

sự xuất hiện của chất ô nhiễm trong nước, số lượng cá thể loài bị chết… Tuy 

nhiên, trong nhiều trường hợp không thể định lượng và đánh giá chính xác thiệt 

hại, ví dụ tác động của thiên tai với hệ sinh thái. Trong bước 5, mục đích của 

việc đánh giá thiệt hại là xác định mức độ tác động đến tài nguyên, dịch vụ môi 

trường và nền kinh tế của quốc gia hoặc khu vực bị ảnh hưởng, từ đó đề xuất 

chiến lược, kế hoạch phục hồi sau khi thiên tai xảy ra. Trong bước này, có thể 

sử dụng các phương pháp lượng giá kinh tế để ước tính các loại thiệt hại khác 

nhau như các phương pháp dựa vào thị trường thực, các phương pháp dựa vào 

thị trường thay thế, các phương pháp dựa vào thị trường giả định. 

Tóm lại, thông qua các trường hợp nghiên cứu cụ thể của các tác giả, tổ 

chức như đã trình bày, việc đánh giá TT&TH liên quan đến BĐKH không chỉ 

xem xét các loại hình kinh tế mà còn tập trung vào các thiệt hại phi kinh tế. Tuy 

nhiên, trong mỗi nghiên cứu, các tác giả sử dụng các phương pháp khác nhau 

để đánh giá TT&TH. Phương pháp có thể được sử dụng để đánh giá định tính 

là phương pháp dựa vào sự tham gia của cộng đồng địa phương với bộ công cụ 

đánh giá trong các cuộc điều tra, khảo sát là bảng hỏi được thiết kế để xác định 

và đánh giá TT&TH. Tuy nhiên, phương pháp này không định lượng được tổn 

thất và thiệt hại liên quan đến biến đổi khí hậu; không dự báo TT&TH do 

BĐKH trong tương lai.  

Để đánh giá tổn thất/thiệt hại HST về cơ bản sử dụng các kỹ thuật định 
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giá (các phương pháp lượng giá môi trường) hoặc phân tích ảnh viễn thám để 

đánh giá thiệt hại về RNM như mức độ xói lở bờ biển (ảnh hưởng đến dịch vụ 

do RNM cung cấp). Việc áp dụng phương pháp tích hợp Viễn thám và GIS (Hệ 

thống thông tin địa lý) trong nghiên cứu biến động đường bờ và diện tích RNM 

sẽ làm rõ hơn TT&TH liên quan đến BĐKH. Phương pháp được lựa chọn nhằm 

đưa ra những cơ sở khoa học chính xác nhất cho những biến động về mặt không 

gian của đường bờ biển khu vực nghiên cứu, qua đó đánh giá hiện trạng, dự 

báo xu hướng của các tai biến xói lở, bồi tụ gây biến động diện tích RNM trong 

khu vực. Tùy thuộc vào kinh phí, quy mô thời gian và không gian sẽ sử dụng 

những tư liệu viễn thám thích hợp để nghiên cứu. Các phương pháp lượng giá 

phù hợp được áp dụng kết hợp thêm với từng loại hình để bước đầu xác định 

giá trị TT&TH. 

1.4. Tổng quan các nghiên cứu ở Việt Nam về đánh giá tổn thất và thiệt hại 

đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn liên quan đến biến đổi khí hậu 

Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (2017) xây dựng 

tài liệu hướng dẫn về Áp dụng lượng giá dịch vụ hệ sinh thái vào quá trình lập 

quy hoạch và xây dựng chính sách tại Việt Nam. Theo đó, trên thế giới, nhiều 

phương pháp đã được xây dựng cho việc ước tính giá trị kinh tế của dịch vụ 

HST. Các phương pháp lượng giá được thiết kế nhằm giải quyết các thách thức 

phát sinh trong quá trình tính toán giá trị kinh tế có tính đến bản chất phức tạp 

của môi trường tự nhiên. Tài liệu đã hướng dẫn về áp dụng lượng giá dịch vụ 

hệ sinh thái vào lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu bảo tồn và chi trả 

dịch vụ môi trường [34]. 

Phạm Tiến Đạt (2018) nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả (WTP) cho việc 

phục hồi rửng ngập mặn của khu dự trữ sinh quyển Cát Bà do tác động của 

BĐKH. Nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp định giá ngẫu nhiên để ước tính 

WTP hộ gia đình để phục hồi rừng ngập mặn, dựa trên dữ liệu từ khảo sát 205 
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người trả lời ở bốn ngôi làng trong vùng đệm và vùng chuyển tiếp của khu dự 

trữ sinh quyển (khu vực có rừng ngập mặn). WTP trung bình được ước tính là 

192.780 đồng (US$8,64), trong khi tổng lợi ích hàng năm từ các chương trình 

bảo tồn rừng ngập mặn của khu dự trữ sinh quyển ước tính là 712,3 triệu đồng 

(31.943 đô la Mỹ) [73]. 

Nguyễn Ngọc Thanh và Nguyễn An Thịnh (2018) đã nghiên cứu về 

“Lượng giá kinh tế rủi ro do thiên tai xói lở tại các cảnh quan cửa sông ven 

biển trong bối cảnh BĐKH”. Theo nhóm tác giả, lượng giá kinh tế giá trị môi 

trường, lượng giá kinh tế tổn thất do ô nhiễm môi trường, suy thoái các hệ sinh 

thái và lượng giá kinh tế rủi ro do thiên tai và BĐKH về cơ bản đều sử dụng 

chung các kỹ thuật lượng giá môi trường. Khác biệt về giá trị môi trường trước 

và sau khi xảy ra thiệt hại do thiên tai được xem như là tổn thất môi trường do 

thiên tai đó gây ra. Cơ sở quan trọng để đánh giá thiệt hại là đo lường sự thay 

đổi trong phúc lợi cá nhân khi số lượng, chất lượng môi trường thay đổi. Các 

phương pháp lượng giá thiệt hại được chia làm 3 nhóm: phương pháp dựa trên 

thị trường thực, phương pháp dựa trên thị trường thay thế, phương pháp dựa 

trên thị trường giả định [18]. 

Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường thực hiện Nghiên cứu 

cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quản lý và khôi phục môi trường sau thiên 

tai – nghiên cứu điển hình tại một địa phương. Trong đó, đề tài đánh giá thiệt 

hại môi trường sau bão, lũ thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế”. Nghiên cứu đã 

sử dụng một số phương pháp lượng giá thiệt hại môi trường dựa trên thị trường 

thực để đánh giá thí điểm thiệt hại môi trường do cơn bão số 9/2009 gây ra tại 

Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy tổng thiệt hại môi trường được ước tính là 

23,312 tỷ đồng gồm các loại thiệt hại khác nhau, trong đó thiệt hại do sạt lở đất 

là lớn nhất [38]. 

Mô hình Agromeshell do Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) xây 
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dựng được Viện KHKTTV&BĐKH sử dụng để đánh giá TT&TH đối với năng 

suất lúa do sự thay đổi về nhiệt độ, lượng mưa. Mô hình này được ứng dụng để 

đánh giá TT&TH trong nông nghiệp dưới sự tác động của nhiệt độ, lượng mưa, 

nhằm xác định năng suất cây lúa trong các mùa vụ khác nhau thông qua công thức: 

                                       Yct = Yp . [1- Ky(1- 
𝐸𝑇𝑎

𝑊𝑅
)] 

Trong đó: 

Yct: năng suất có thể đạt được (tấn/ha) 

Yp: năng suất tiềm năng (tấn/ha) 

Eta: Tổng lượng bốc hơi thực tế (mm) 

WR: lượng bốc hơi tiềm năng (mm) 

Ky: hệ số giảm năng suất do thiếu nước cho cây bốc thoát hơi 

Dự án được thực hiện năm 2020 đã nghiên cứu xác định TT&TH do 

BĐKH gây ra đối với năng suất lúa cho 9 tỉnh/thành của Việt Nam [36]. 

Đặng Kim Khôi và Đặng Kim Chi (2019) với sự hỗ trợ của Chương trình 

môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã thực hiện nghiên cứu “Phát triển và thử 

nghiệm khung tính toán tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu trong nông 

nghiệp”. Các tác giả thực hiện tính toán TT&TH với các nội dung: (i) Xác định 

& mô tả các hiện tượng khí hậu cực đoan ngắn hạn và quá trình BĐKH dài hạn; 

(ii) Phân loại, lựa chọn và đánh giá tác động BĐKH (tổng TT&TH); (iii) Tính 

toán chi phí lợi ích của ứng phó; (iv) Tính toán TT&TH xã hội phải chịu, 

TT&TH không tránh được, không thể tránh được; (v) Tính toán ngưỡng chịu 

đựng của cộng đồng. Nghiên cứu đã thử nghiệm tính toán TT&TH trong nông 

nghiệp trong trường hợp nước biển dâng tại Việt Nam (sử dụng Kịch bản 

BĐKH và nước biển dâng năm 2016, dữ liệu về giá đất của các tỉnh và điều tra 

mức sinh hoạt của các hộ gia đình) dựa vào khung tính toán TT&TH đề xuất 

cho nông nghiệp [87]. 

Vũ Văn Doanh (2017) đã “Đánh giá thiệt hại kinh tế của nước biển dâng 
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do biến đổi khí hậu đến sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Nam Định”. Tác giả đã 

xây dựng được quy trình đánh giá thiệt hại kinh tế có cơ sở khoa học và thực 

tiễn để xác định mức độ ảnh hưởng của nguy cơ ngập lụt do nước biển dâng 

đối với đất nông nghiệp dựa trên điều kiện tự nhiên và hoạt động của người 

dân ở 2 khu vực trong và ngoài đê tại 4 huyện nghiên cứu. Trên cơ sở đó, định 

lượng được thiệt hại kinh tế do tác động của nước biển dâng đến sử dụng đất 

nông nghiệp tại tỉnh Nam Định. Trong đó, phương pháp bản đồ được sử dụng 

để xây dựng bản đồ nguy cơ ngập, bản đồ tác động của NBD đến sử dụng 

ĐNN và bản đồ thiệt hại kinh tế do tác động của NBD theo kịch bản BĐKH, 

NBD với sự biến động của phương án sử dụng đất khác nhau; Phương pháp 

lượng giá giá trị kinh tế để tính toán mức độ tác động của NBD đến ĐNN 

cùng hệ thống cơ sở hạ tầng là  đê biển và hệ thống công trình ngăn mặn tại 4 

huyện nghiên cứu cho các năm 2020 đến 2050, tương ứng với sự thay đổi mực 

NBD lần lượt là 12, 18, 24 và 32 cm (theo kịch bản phát thải trung bình cao 

RCP6.0) [9]. 

Trần Văn Tình và Doãn Hà Phong đã nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám 

và GIS nghiên cứu biến động đường bờ biển khu vực Mũi Cà Mau. Các đường 

bờ trong giai đọan nghiên cứu từ năm 2001 đến năm 2017 được lựa chọn và 

xây dựng dựa trên các ảnh vệ tinh Landsat. Sau khi thành lập được đường bờ 

của các thời điểm trong giai đoạn nghiên cứu, nghiên cứu sử dụng công cụ Hệ 

thống phân tích đường bờ kỹ thuật số (DSAS) để phân tích tốc độ xói lở và bồi 

tụ đường bờ. Kết quả cho thấy tình hình biến động đường bờ ven biển Cà Mau 

rất phức tạp. Xu hướng xói lở giảm dần giai đoạn 2001-2006, tăng lên giai đoạn 

2009 - 2017. Xu hướng bồi tụ giảm dần giai đoạn 2001-2006 và có chiều hướng 

tăng lên giai đoạn 2009 - 2017. Trong giai đoạn 2001-2017, diện tích xói lở 

trung bình là 75,19 ha, trong khi diện tích bồi tụ trung bình là 128,6 ha [21]. 

Nghiên cứu của Huỳnh Trung Tín, Yoshiaki Nishikawa, Nguyễn Thành 
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Luân đã phân tích cơ chế xói lở bãi biển Đồi Dương, Thành phố Phan Thiết, 

Bình Thuận và đề xuất giải pháp phòng chống. Hệ thông tin địa lý (GIS) và 

viễn thám (RS) cho phép đánh giá sự biến đổi đường bờ, đặc biệt là sự biến đổi 

theo thời gian trong nhiều giai đoạn khác nhau. Dữ liệu vệ tinh được thu thập 

từ website của Cục Địa chất liên bang Mỹ (USGS) trong nhiều giai đoạn, sau khi 

được xử lý, nắn chỉnh và chồng ghép với bản đồ địa hình 1:25.000 khu vực Phan 

Thiết, xuất bản năm 2002. Sau khi số hóa, các lớp đường bờ được chồng lên 

nhau và từ đó tìm ra sự biến đổi qua nhiều giai đoạn, thể hiện sự biến đổi tại khu 

vực cửa sông Phú Hải qua các giai đoạn [20]. Từ kết quả phân tích ảnh viễn 

thám, có thể thấy, quá trình bồi xói tại bãi biển Đồi Dương diễn ra phức tạp và 

mãnh liệt. Có thể kết luận rằng, giai đoạn 2004-2009, khu vực phía Bắc bãi Đồi 

Dương bị xói lở mạnh, xu hướng xói lở ngày càng tiến về hướng Bắc của bãi. 

Tóm lại, tại Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi 

Chính phủ, các chuyên gia trong nước cũng đã có một số nghiên cứu, đánh giá 

TT&TH liên quan đến BĐKH nhưng chưa có nghiên cứu cụ thể về đánh giá 

TT&TH đối với HST RNM. Để đánh giá thiệt hại HST về cơ bản sử dụng các 

kỹ thuật định giá (các phương pháp lượng giá môi trường) hoặc phân tích ảnh 

viễn thám để đánh giá thiệt hại về RNM như mức độ xói lở bờ biển (ảnh hưởng 

đến dịch vụ do RNM cung cấp). Nhìn chung, tại Việt Nam còn thiếu các nghiên 

cứu về cơ sở khoa học, lựa chọn phương pháp thích hợp để đánh giá tổn thất và 

thiệt hại do biến đổi khí hậu đến các giá trị phi kinh tế nói chung và HST RNM 

nói riêng. 

1.5. Tổng quan về khu vực nghiên cứu  

VQG Mũi Cà Mau là khu vực được lựa chọn để đánh giá TT&TH đối 

với HST RNM liên quan đến BĐKH với một số lý do sau: 

- Là vùng kinh tế - sinh thái có tính ĐDSH cao, HST RNM lớn, nhiều 

loài động thực vật và nguồn gen quý hiếm cần được quan tâm bảo vệ. 
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- Vùng có các khu dự trữ sinh quyển/khu di sản thiên nhiên thế giới/khu 

đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (theo Công ước Ramsar) được công nhận. 

- Vùng có điều kiện địa hình, khí hậu và kinh tế xã hội đặc trưng, có diện 

tích lớn để nhận biết được tác động của BĐKH. 

- Vùng dễ bị tác động của BĐKH như ảnh hưởng của nước biển dâng, 

bão, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng... 

- Vùng có dân cư sinh sống, sinh kế người dân dựa vào dịch vụ do HST 

RNM cung cấp. 

- Vùng có những thông tin số liệu liên quan đến khí tượng, thủy văn trong 

khoảng giai đoạn 20 – 30 năm (như lượng mưa, nhiệt độ, bão…). Đây là những 

thông tin hữu ích để phân tích trước khi tiến hành khảo sát thực địa để đảm bảo 

khu vực được lựa chọn có những sự thay đổi về khí hậu. 

1.5.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 

Vị trí địa lý: VQG Mũi Cà Mau là vùng đất nằm ở tận cùng của bán đảo 

Cà Mau. Phạm vi ranh giới hành chính của VQG Mũi Cà Mau thuộc các xã Đất 

Mũi, Viên An huyện Ngọc Hiển và xã Lâm Hải và Đất Mới huyện Năm Căn. 

Đây là khu vực duy nhất ở Việt Nam có 3 mặt giáp với biển, chịu tác động của 

hai chế độ thủy triều (nhật triều phía Tây và bán nhật triều ở phía Đông). VQG 

Mũi Cà Mau có diện tích quản lý là 41.682 ha, trong đó bao gồm: phần đất liền 

là 15.262 ha và khu bảo tồn ven biển là 26.600 ha, được chia thành 4 phân khu 

chính: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (12.203 ha), phân khu phục hồi sinh thái 

(2.859 ha), phân khu hành chính – dịch vụ (200 ha), phân khu bảo tồn biển 

(26.600 ha). Vùng đệm của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có tổng diện tích là: 

8.194 ha, nằm trên địa bàn các xã: Đất Mũi, Viên An (huyện Ngọc Hiển) và xã 

Đất Mới, Lâm Hải (huyện Năm Căn). 
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Hình 1.3. Bản đồ quy hoạch vườn quốc gia Mũi Cà Mau và vùng đệm 

Nguồn: Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học [95] 

Khí hậu: Tỉnh Cà Mau chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, 

hàng năm có hai mùa rõ rệt. Nhiệt độ trung bình hằng năm: 27,7oC, tổng lượng 

mưa trung bình cả năm: 2.364,3 mm với số ngày mưa lớn năm trung bình 9,1 

ngày. Lượng mưa thấp nhất vào tháng 2 với trung bình 16,4 mm rồi tăng dần 

và đạt giá trị cao nhất vào tháng 10 với trung bình 355,8 mm [32]. 

   Thủy văn: Đây là vùng bãi triều đặc biệt chịu ảnh hưởng cả hai chế độ 

thủy triều: Bán nhật triều biển Đông và nhật triều biển Tây. Do ảnh hưởng bởi 
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biên độ thủy triều biển Đông cao hơn biên độ triều biển Tây nên dòng triều 

thường chảy theo hướng từ Đông sang Tây. Kết hợp với hai chế độ thủy triều 

của Biển Đông và Biển Tây đã tạo ra hiện tượng bồi lắng phù sa tại vùng Mũi 

Cà Mau, đây là tác động chủ yếu tạo ra bãi bồi rộng hàng nghìn ha tại VQG 

Mũi Cà Mau, cùng với HST RNM lấn biển đã làm tăng diện tích tự nhiên của 

Vườn hàng năm, tạo nên nét đặc trưng nổi bật của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 

so với 29 Vườn quốc gia khác của Việt Nam [39]. 

Điều kiện kinh tế - xã hội: tổng số dân của các xã Đất Mũi, Viên An, 

Đất Mới, Lâm Hải là 13.468 hộ với 57.910 người, trong đó: hộ dân tộc 

Khmer chiếm 2,5% (tương đương 337 hộ với 1.350 nhân khẩu). Lao động 

chủ yếu là lực lượng lao động nông - ngư nghiệp [39]. Đặc điểm chung của 

nguồn nhân lực tại các xã chủ yếu phục vụ cho khai thác thủy sản và nuôi 

trồng thủy sản, thiếu được đào tạo và tập huấn chuyên môn, mang tính thuần 

nông, người dân thiếu cơ hội để tiếp cận với các cơ hội việc làm khác để 

nâng cao thu nhập gia đình. 

1.5.2. Hệ sinh thái rừng ngập mặn  

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau được thành lập năm 2003 khi Khu bảo tồn 

thiên nhiên Đất Mũi được chuyển thành VQG trong hệ thống các khu rừng đặc 

dụng của Việt Nam. Vườn có diện tích 41.862 ha [101]. Tháng 5 năm 2009, 

UNESCO công nhận VQG Mũi Cà Mau là khu dự trữ sinh quyển thế giới và 

đến tháng 4 năm 2013, Vườn được ban thư ký Công ước Ramsar công nhận là 

khu Ramsar thứ 2.088 của thế giới và thứ 5 của Việt Nam do vườn là “khu rừng 

ngập mặn nguyên sinh lớn nhất Việt Nam, lớn thứ hai trên thế giới, vẫn còn 

nguyên quá trình diễn thế tự nhiên của hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển, có 

tính đa dạng sinh học cao và đáp ứng được nhiều tiêu chí (4/15 tiêu chí) của 

vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. 

VQG Mũi Cà Mau có hệ thực, động vật phong phú, đa dạng, trong đó có 
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nhiều loài có tên trong sách đỏ IUCN và sách đỏ Việt Nam.  

Về thực vật, VQG Mũi Cà Mau đã xác định được 73 loài, 31 họ, các loài 

thuộc ngành Thông chiếm ưu thế trong thành phần loài. Một số loài thực vật 

đặc hữu, quý hiếm như: Cóc đỏ, Dái ngựa nước, gõ nước, mắm quăn [31]. Về 

hệ thú, ghi nhận được 13 loài thú với 08 loài (61,5%) thuộc diện qúy hiếm 

đang được ưu tiên bảo tồn. Trong đó có 02 loài (15,4%) đang bị đe doạ cấp 

toàn cầu, 05 loài (41,7%) đang bị đe doạ cấp quốc gia, 07 loài (50,0%) được 

Nghị định 32/2006/NĐ-CP bảo vệ và 05 loài (41,7%) thuộc danh mục CITES. 

Các loài thú quý hiếm đã và đang bị đe dọa như: Vòi hương; Rái cá vuốt bé; 

Rái cá lông mượt; Rái cá lông mũi; Rái cái cá móng; Mèo rừng; Khỉ đuôi dài; 

Cá nược [31]. 

Có 12 loài lưỡng cư – bò sát với 05 loài (41,7%) thuộc diện qúy hiếm đang 

được ưu tiên bảo tồn, trong đó có 04 loài (33,3%) đang bị đe doạ cấp toàn cầu, 

04 loài (33,3%) đang bị đe doạ cấp quốc gia và 02 loài (16,7%) được Nghị định 

32/2006/NĐ-CP bảo vệ và 04 loài (33,3%) thuộc danh mục CITES. Các loài 

lưỡng cư – bò sát quý hiếm đã và đang bị đe dọa bao gồm: Tắc kè, Trăn mốc, 

Rắn hổ mang xiêm, Rùa hộp lưng đen, Rùa xanh [31]. Tại VQG Mũi Cà Mau 

ghi nhận được 61 loài chim với 09 loài (14,8%) thuộc diện quý hiếm đang được 

ưu tiên bảo tồn. Trong đó có 07 loài (11,5%) đang bị đe doạ cấp toàn cầu, 06 

loài (9,8%) đang bị đe doạ cấp quốc gia và 01 loài (1,6%) được Nghị định 

32/2006/NĐ-CP bảo vệ. Các loài chim quý hiếm đã và đang bị đe dọa như: Bói 

cá lớn, Điêng điểng, Bồ nông chân xám, Cò lạo Ấn Độ, Choắt chân màng lớn, 

Rẽ mỏ cong hông nâu, Diều hoa Miến Điện, Diều cá lớn, Diều cá nhỏ [31]. 

Ngoài ra, còn có các loài giáp xác (tôm, cua), nhuyễn thể (trai, ốc), động/thực 

vật phiêu sinh, động vật đáy không xương sống cỡ lớn, côn trùng được ghi nhận 

tại VQG Mũi Cà Mau [31]. 
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Khu hệ thực vật tại đây với các loài ngập mặn như mắm, đước, sú, 

vẹt,… phát triển mạnh mẽ, cung cấp hàng trăm sản vật từ rừng như cây đước 

làm vật liệu xây dựng, làm củi đốt, làm thuốc, … có giá trị kinh tế hàng hoá. 

Đồng thời hệ sinh thái của Vườn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là điểm dừng 

chân và trú đông rất quan trọng của nhiều loài chim nước di cư; nơi sinh sản 

và tăng trưởng của các loài động vật thủy sinh: như các loài tôm, cua, cá kèo… 

Nơi đây không chỉ cung cấp, nuôi dưỡng nguồn giống cho Việt Nam mà cho 

cả vịnh Thái Lan, là sinh cảnh quan trọng cho các loài chim, thú, bò sát lưỡng 

cư và các loài động vật không sống khác có giá trị bảo tồn cao… Mũi Cà Mau 

có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc duy trì năng suất đánh bắt ven bờ. Tài 

nguyên sinh vật trong vùng nước ven bờ đã và đang cung cấp rất nhiều sản 

phẩm phục vụ cho đời sống hàng ngàn người dân địa phương các loại thực 

phẩm từ tôm cá, dược phẩm,... 

 Đây còn là vành đai tự nhiên có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 

bảo vệ các HST bên trong, giữ vai trò chắn sóng, chắn bão, nước biển dâng... 

Hệ RNM ở đây là khu bể chứa carbon khổng lồ thông qua sinh khối rừng dày 

đặc, cung cấp oxygen tạo nên bầu không khí trong lành cho khu vực, đóng vai 

trò to lớn trong việc góp phần cân bằng nước, điều hoà khí hậu và hạn chế tác 

hại của thiên tai [27]. 

Bên cạnh đó, VQG Mũi Cà Mau còn là nguồn cung cấp dịch vụ cho 

những sản phẩm phi vật chất như giá trị nghiên cứu, tham quan du lịch, cảm 

hứng cho văn chương, thi ca, hưởng thụ văn hoá hoặc các giá trị lịch sử khác. 

Đây là điểm cực Nam của Tổ quốc, vì vậy đây là một khu di sản thiên nhiên có 

gía trị, một trong những nét độc đáo của sông nước miền Tây cần phải được 

lưu giữ cho các thế hệ mai sau. Cảnh quan thiên nhiên của Mũi Cà Mau đã thu 

hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Các dịch vụ HST mà 

VQG Mũi Cà Mau mang lại được tổng hợp khái quát trong Bảng 1.5. 
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Bảng 1.5. Dịch vụ hệ sinh thái của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 

Dịch vụ cung cấp Dịch vụ điều tiết Dịch vụ hỗ trợ Dịch vụ văn hóa 

- Cung cấp thực 

phẩm cho con 

người 

- Cung cấp thuỷ, 

hải sản 

- Thức ăn chăn nuôi 

- Vật liệu xây dựng, 

thủ công mỹ nghệ  

-  Gỗ, củi, dược liệu 

- Nhựa đước có thể 

dùng trong công 

nghệ sơn, mực in 

- Nguồn gen 

 - Hấp thụ và lưu 

trữ cacbon 

- Điều tiết nước  

- Chống xói mòn, 

sạt lở đất 

- Điều hoà khí hậu 

- Giảm nhẹ ảnh 

hưởng của thiên 

tai 

-  Hạn chế sự xâm 

nhập mặn vào nội 

địa 

- Làm sạch nước 

- Cân bằng sinh thái 

 - Môi trường 

sống cho các 

loài 

- Bãi đẻ các loài 

thuỷ hải sản, 

chim thú 

- Phát tán hạt 

giống 

- Duy trì đa 

dạng nguồn gen  

 - Nghiên cứu 

khoa học 

 -  Giá trị lịch sử, 

tâm linh 

-  Du lịch sinh 

thái, cảnh quan 

- Củng cố quốc 

phòng, bảo vệ an 

ninh chính trị 

vùng cực Nam tổ 

quốc 

- Nguồn sinh kế, 

tạo việc làm cho 

người dân 

(Tổng hợp của tác giả) 

1.6. Những thiếu hụt và vấn đề cần nghiên cứu  

Từ việc tổng quan các công trình nghiên cứu về TT&TH liên quan đến 

BĐKH cho thấy: 

- Chưa có nhiều nghiên cứu về phương pháp đánh giá TT&TH đối với 

HST RNM trên thế giới và ở Việt Nam. 

Trên thế giới, IPCC đã tổng quan các phương pháp đánh giá TT&TH, 

trong đó các phương pháp đánh giá TT&TH do thiên tai gây ra đã được quan 

tâm, xây dựng và hướng dẫn, trong khi các phương pháp đánh giá TT&TH 

theo cách tiếp cận thích ứng với BĐKH chưa được phát triển mạnh mẽ. Đối 
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với HST RNM là loại hình TT&TH phi kinh tế hiện chưa có nhiều nghiên 

cứu về phương pháp đánh giá TT&TH liên quan đến BĐKH. 

- Chưa có các nghiên cứu về đánh giá TT&TH đối với HST RNM ở Việt 

Nam nói chung cũng như cho khu vực Cà Mau và VQG Mũi Cà Mau nói riêng. 

Tại Việt Nam, vấn đề TT&TH liên quan đến BĐKH đã được quan tâm 

trong thời gian gần đây. Đánh giá TT&TH đã bước đầu được đề cập tới trong 

các văn bản pháp luật, điển hình là Quyết định số 1055/QĐ-TTg, Luật Bảo vệ 

Môi trường 2020 và Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT. Đây là những căn cứ 

quan trọng cho thấy việc triển khai các hoạt động đánh giá TT&TH liên quan 

đến BĐKH là rất cần thiết. Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi 

Chính phủ, các chuyên gia trong nước cũng đã có một số nghiên cứu, đánh giá 

tổn thất và thiệt hại liên quan đến biến đổi khí hậu nhưng chưa có nghiên cứu 

cụ thể về đánh giá TT&TH đối với HST RNM. 

Qua rà soát các tài liệu trong nước cho thấy tại Việt Nam, trong thời gian 

qua, đã có một số nghiên cứu đánh giá về suy giảm HST RNM do BĐKH nhưng 

chủ yếu mới dừng lại ở việc phân tích tác động của BĐKH đến HST RNM. 

Việt Nam còn thiếu các nghiên cứu về cơ sở khoa học, lựa chọn phương pháp 

thích hợp để đánh giá TT&TH do BĐKH đến các giá trị phi kinh tế nói chung 

và HST RNM nói riêng.  

Tại Cà Mau và khu vực VQG Mũi Cà Mau nói riêng chưa có công trình 

nghiên cứu về đánh giá TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH. 

Việc xác định, nhận diện các TT&TH do BĐKH tác động đến HST RNM 

và các phương pháp đánh giá sẽ giúp các nhà quản lý, hoạch định chính sách 

tại Việt Nam có căn cứ để đưa ra những chính sách, giải pháp hợp lý trong công 

tác quản lý RNM, ứng phó với BĐKH. 

- Chưa có các nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu TT&TH đối với 

hệ sinh thái RNM VQG Mũi Cà Mau 
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Mũi Cà Mau là một vùng đất ngập nước với HST RNM có tính đa dạng 

sinh học cao, đem lại giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa và khoa học. Tuy nhiên, 

chưa có nghiên cứu được thực hiện để đề xuất giải pháp giảm thiểu TT&TH 

đối với HST RNM, đặc biệt trong bối cảnh BĐKH diễn biến phức tạp.  

Từ những nhận định trên, Luận án được đặt ra để giải quyết các vấn đề 

nêu trên. Luận án theo cách tiếp cận định tính cho tới định lượng, sử dụng kết 

hợp phương pháp đánh giá định tính và định lượng để đánh giá TT&TH đối 

với HST RNM của VQG Mũi Cà Mau. 

1.7. Tiểu kết Chương 1 

1. TT&TH liên quan đến BĐKH là vấn đề đang được nhiều quốc gia trên 

thế giới quan tâm và đã được nhiều tác giả, tổ chức đưa ra định nghĩa. Trong 

nghiên cứu này, TT&TH liên quan đến BĐKH được hiểu là những mất mát 

không tránh khỏi sau khi đã thực hiện các biện pháp giảm nhẹ và thích ứng. 

Các TT&TH có thể là hậu quả của các hiện tượng thời tiết cực đoan nhất thời 

(sudden-onset events), như bão, lũ, hạn hán, nắng nóng.., hoặc các quá trình 

diễn biến chậm, qua thời gian (slow-onset events) như nhiệt độ tăng, nước biển 

dâng, xâm nhập mặn, a xit hóa đại dương, hoang mạc hóa... TT&TH xảy ra đối 

với con người (như thiệt hại về sức khỏe, sinh kế…) và các hệ thống tự nhiên 

(như suy giảm đa dạng sinh học, hệ sinh thái…). HST RNM nói chung và tại 

Việt Nam nói riêng cũng chịu những TT&TH liên quan đến BĐKH với các 

biểu hiện và mức độ tác động khác nhau. 

2. Trong thời gian qua đã có các nghiên cứu về phương pháp đánh giá 

TT&TH nói chung liên quan đến BĐKH, trong đó các phương pháp đánh giá 

TT&TH do thiên tai gây ra đã được quan tâm, các phương pháp đánh giá 

TT&TH theo quan điểm thích ứng với BĐKH chưa được áp dụng rộng rãi. Các 

phương pháp đánh giá TT&TH chủ yếu được xây dựng cho đánh giá sau khi 

xảy ra thiên tai, các mô hình đánh giá/dự báo TT&TH trong tương lai nhìn 
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chung chưa được nghiên cứu nhiều. Để triển khai đánh giá TT&TH đòi hỏi yêu 

cầu cao về cơ sở dữ liệu, tri thức và nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao. 

Để đánh giá TT&TH đối với HST RNM, các phương pháp đã được áp 

dụng là phương pháp đánh giá định tính, dựa vào cộng đồng chủ yếu được 

thực hiện ở quy mô nhỏ cho một khu vực nhất định. Ngoài ra, có thể kết hợp 

với đánh giá định lượng thông qua các phương pháp lượng giá giá trị thiệt hại 

hoặc sử dụng phương pháp viễn thám/GIS thông qua ảnh vệ tinh để xác định 

thiệt hại.  

Tại Việt Nam, nghiên cứu về TT&TH còn tồn tại một số hạn chế như: 

đã có một số nghiên cứu về TT&TH liên quan đến BĐKH nhưng chưa có 

nghiên cứu đánh giá TT&TH về HST RNM liên quan đến tác động của BĐKH. 

Kịch bản BĐKH và NBD chưa được sử dụng để đánh giá và dự báo TT&TH 

đối với HST RNM cho tương lai. 

3. VQG Mũi Cà Mau là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi bởi thiên 

tai, BĐKH do đặc điểm vị trí địa lý nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của khí 

hậu gió mùa, là nơi tiếp giáp trực tiếp các tác động của thủy triều Biển Đông 

và Biển Tây. Đây là HST RNM tự nhiên có giá trị cao về đa dạng sinh học, 

cảnh quan thiên nhiên, môi trường và rất quan trọng trong phòng hộ bờ biển, 

chắn gió, chắn sóng chống xói lở, cố định đất trong quá trình hình thành đất 

liền tiến ra Biển Đông. Đời sống người dân địa phương phụ thuộc nhiều vào 

nguồn lợi do HST RNM của VQG cung cấp.  

Tại VQG Mũi Cà Mau chưa có công trình nghiên cứu về TT&TH đối 

với HST RNM liên quan đến BĐKH, đặc biệt trong bối cảnh BĐKH diễn biến 

phức tạp. Do vậy Luận án được đặt ra để giải quyết khoảng trống nêu trên.   
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CHƯƠNG 2. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

NGHIÊN CỨU TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI HỆ SINH THÁI RỪNG 

NGẬP MẶN VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU LIÊN QUAN ĐẾN 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

2.1. Cách tiếp cận 

Các cách tiếp cận chính được sử dụng: 

- Tiếp cận liên ngành: BĐKH tác động tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực 

và diễn ra liên tục cùng với sự vận động của trái đất. Do vậy, việc đánh các 

TT&TH cần được thực hiện theo cách tiếp cận toàn diện, liên ngành, cụ thể là 

sự phối kết hợp giữa ứng phó với BĐKH của ngành tài nguyên và môi trường, 

ứng phó với thiên tai của ngành NNPTNT, các lĩnh vực thống kê... 

- Tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên: Cách tiếp cận từ trên xuống nhằm 

làm rõ thực trạng, cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý HST RNM VQG Mũi Cà 

Mau trong bối cảnh BĐKH, từ đó sẽ có những lựa chọn phương pháp đánh giá 

TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH phù hợp. 

Để nắm bắt được thực trạng TT&TH, tác giả đã tiến hành điều tra, khảo 

sát nhằm thu thập thông tin, dữ liệu của các bên liên quan đến TT&TH đối với 

HST RNM liên quan đến BĐKH. Cách tiếp cận từ dưới lên cũng đã góp phần 

hỗ trợ nghiên cứu và xem xét các quy trình, phương pháp đánh giá TT&TH đối 

với HST RNM phù hợp với khu vực nghiên cứu. 

- Tiếp cận lịch sử: Để đánh giá TT&TH đối với HST RNM của VQG 

Mũi Cà Mau, cần phải hiểu rõ đặc điểm lịch sử của khu vực nghiên cứu, những 

biểu hiện thiên tai đặc biệt trong lịch sử và tác động của nó đến HST RNM. 

- Tiếp cận tổng hợp, kết hợp giữa đánh giá định tính và định lượng: Luận 

án đã tổng quan các vấn đề về TT&TH liên quan đến BĐKH, tác động của 

BĐKH đến HST RNM của VQG Mũi Cà Mau. Phương pháp đánh giá dựa vào 

cộng đồng được áp dụng thông qua hoạt động điều tra, khảo sát, phỏng vấn 
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người dân để nhận diện và xác định định tính mức độ TT&TH đối với HST 

RNM tại VQG Mũi Cà Mau. Trên cơ sở đó, Luận án áp dụng phương pháp viễn 

thám, GIS và lượng giá kinh tế để xác định biến động đối với dịch vụ phòng 

hộ, chống sạt lở bờ biển.  

- Tiếp cận thị trường: trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu, cách tiếp cận thị trường (Market-Based Approaches - 

MBAs) là ngoài Nhà nước, các chủ thể thị trường khác như doanh nghiệp và tổ 

chức có tư cách pháp nhân được tự do tham gia kinh doanh và cung cấp các 

dịch vụ liên quan tới quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với 

BĐKH, theo quy luật cung - cầu của thị trường [13]. Trong phạm vi nghiên 

cứu, từ cách tiếp cận thị trường có thể đề xuất giải pháp dựa vào thị trường 

trong bảo vệ RNM, ứng phó với BĐKH nhằm khuyến khích và tạo động lực 

cho mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động này. 

2.2. Phương pháp luận nghiên cứu tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái 

2.2.1. Phương pháp tổng quan tài liệu 

Phương pháp này được thực hiện thông qua việc kế thừa các công trình 

nghiên cứu đã có về TT&TH của quốc tế, khu vực và Việt Nam. Luận án đã 

tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu trong nước và trên thế giới về cơ 

sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế liên quan đến TT&TH, cụ thể: 

- Các tài liệu tổng quan chung về lịch sử hình thành, khái niệm, phân loại 

TT&TH; 

- Các tài liệu giới thiệu tổng quan về phương pháp, quy trình đánh giá 

TT&TH đã có trên thế giới như các tài liệu của UNFCCC, ECLAC, ADB… 

- Các tài liệu về phương pháp viễn thám/GIS, phương pháp lượng giá 

được sử dụng để đánh giá thiệt hại HST RNM liên quan đến BĐKH. 

- Các tài liệu về diễn biến và tác động của BĐKH đối với các lĩnh vực ở 

Việt Nam; công tác ứng phó với BĐKH như Báo cáo SREX-báo cáo đặc biệt 
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của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc 

đẩy thích ứng với BĐKH, Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho 

Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH…; 

- Các tài liệu về HST RNM của VQG Mũi Cà Mau (số liệu về các loài 

động, thực vật của HST RNM, sự thay đổi số lượng loài trong thời gian vừa 

qua; các dịch vụ do RNM cung cấp như chống xói mòn, cung cấp thủy hải sản, 

du lịch...); 

- Các tài liệu về tác động của BĐKH tới HST RNM của VQG Mũi Cà 

Mau (sự thay đổi diện tích rừng ngập mặn; thay đổi sản lượng thủy, hải sản; 

thực trạng sạt lở bờ biển...); 

- Báo cáo về công tác quản lý HST RNM của Vườn quốc gia (tổ chức bộ 

máy; văn bản chính sách; thực tiễn triển khai; các giải pháp quản lý). 

- Thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách của địa phương trong ứng 

phó với BĐKH, quản lý và bảo vệ ĐDSH, HST RNM của tỉnh Cà Mau 

- Các báo cáo, đề tài nghiên cứu về đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Các dữ liệu về ảnh viễn thám. Hiện nay có nhiều trang web cho phép 

tải ảnh viễn thám miễn phí. Một trong số những trang được sử dụng nhiều nhất 

là website: http://earthexplorer.usgs.gov/. Bao gồm các ảnh cửa các vệ tinh 

Landsat 4 -5 với độ phân giải là 30m, Landsat 7 và Landsat 8 có độ phân giải 

là 15m (sử dụng ảnh Panchromatic) cũng như ảnh vệ tinh sentinel 2 với độ phân 

giải 10m. 

  Lý do lựa chọn ảnh LANDSAT để nghiên cứu: Thực tế ảnh quang học 

phục vụ nghiên cứu diễn biến đường bờ hiện nay có rất nhiều từ các thế hệ vệ 

tinh của Landsat, Sentinel hay của SPOT… Mỗi loại ảnh có độ phân giải khác 

nhau. Để có thể giải đoán đường bờ cho khu vực Cà Mau từ năm 1989-2020 

với tiêu chí đa thời gian cũng như với độ phân giải tốt nhất có thể thì việc sử 

dụng ảnh vệ tinh Landsat chuỗi thời gian lớn từ năm 1989 là tối ưu nhất. Đây 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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là những nguồn dữ liệu rất quý để theo dõi những thay đổi, biến động khu vực 

Cà Mau mà rất ít các vệ tinh có được. Việc sử dụng ảnh viễn thám Landsat đa 

phổ để đánh giá biến động diện tích RNM ven biển với độ chính xác trên 83% 

một lần nữa tái khẳng định việc sử dụng ảnh viễn thám Landsat để nghiên cứu 

biến động tài nguyên RNM là phù hợp và có độ tin cậy trong bối cảnh nguồn 

dữ liệu này sẵn có và miễn phí. Nguồn dữ liệu ảnh Landsat được sử dụng trong 

nghiên cứu được trình bày tại bảng 2.1 sau đây: 

Bảng 2.1. Dữ liệu ảnh được sử dụng trong nghiên cứu 

Mã ảnh Độ phân giải Ngày chụp 

LANDSAT/LT05/C01/T1_SR/LT05_1

25054_19891118 

30m 18/11/1989 

LANDSAT/LT05/C01/T1_SR/LT05_1

26054_19951226 

30m 26/12/1995 

LANDSAT/LT05/C01/T1_SR/LT05_1

26054_19990815 

30m 15/08/1999 

LANDSAT/LT05/C01/T1_SR/LT05_1

26054_20100712 

30m 12/07/2010 

LANDSAT/LC08/C01/T1_SR/LC08_1

26054_20200317 

30m 17/3/2020 

Nguồn: http://earthexplorer.usgs.gov 

2.2.2. Phương pháp điều tra xã hội học 

Phương pháp này được thực hiện trong đánh giá TT&TH dựa vào cộng 

đồng đối với HST RNM tại VQG Mũi Cà Mau để nhận diện và xác định mức 

độ TT&TH một cách định tính với các nội dung sau: 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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1) Xác định đối tượng điều tra 

Luận án lựa chọn đối tượng để tiến hành điều tra, khảo sát là những người 

dân có độ tuổi trung niên sinh sống tại một số ấp thuộc xã Đất Mũi trong vùng 

đệm VQG Mũi Cà Mau (cụ thể là Ấp Mũi, Ấp Cồn Mũi, Ấp Rạch Tàu, Ấp 

Kinh Đào Đông) – là đại diện các hộ gia đình có thời gian cư trú nhiều năm, họ 

đã trải qua những diễn biến thay đổi của điều kiện khí hậu tại địa phương, thấy 

rõ những tác động của thiên tai, thời tiết đến RNM. Các ấp được lựa chọn mang 

tính đại diện về họat động nuôi trồng thủy sản; khai thác, đánh bắt hải sản hoặc 

tham gia phát triển dịch vụ du lịch. Ngoài ra cũng tiến hành trao đổi, thảo luận 

với cán bộ, chính quyền địa phương. 

2) Xây dựng Phiếu điều tra, khảo sát 

Công cụ được sử dụng là phiếu điều tra, khảo sát cộng đồng tại địa 

phương để đánh giá định tính mức độ tổn thất và thiệt hại HST RNM. Phiếu 

điều tra bao gồm các vấn đề chính: 

- Thông tin chung về đối tượng phỏng vấn (họ tên, nghề nghiệp, độ tuổi, 

thời gian sinh sống tại xã, nguồn thu nhập chính). 

- Thông tin về biểu hiện của BĐKH tại VQG bao gồm: sự thay đổi nhiệt 

độ; lượng mưa; mực nước biển tăng; các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, 

lũ, hạn hán… 

- Thông tin TT&TH về HST RNM tập trung vào TT&TH các dịch vụ 

HST của HST bao gồm: (i) TT&TH về dịch vụ cung cấp (nguồn cung cấp gỗ, 

củi, dược liệu, thuỷ/hải sản); (ii) TT&TH đối với dịch vụ hỗ trợ (làm mất diện 

tích RNM là nơi sinh sản các loài sinh vật, các loài cây ngập mặn); (iii) TT&TH 

đối với dịch vụ điều tiết (làm giảm khả năng phòng hộ, chống sạt lở bờ biển) 

và TT&TH đối với dịch vụ văn hoá, giải trí (tập trung vào dịch vụ du lịch). 

Với mỗi vấn đề cần đánh giá có/không có sự suy giảm, mức độ suy giảm 

và nguyên nhân gây suy giảm. Mức độ suy giảm được xây dựng định tính theo 
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tỷ lệ%: Giảm không đáng kể (0 - <10%); Giảm ít (10 - <30%); Giảm vừa (30 - 

<50%); Giảm mạnh (50 - <80%); Giảm rất mạnh (80 – 100%). 

- Thông tin về các biện pháp giảm thiểu, thích ứng: các giải pháp được 

hộ gia đình, chính quyền địa phương đã thực hiện; hiệu quả của các giải pháp. 

(Phiều điều tra, khảo sát được trình bày ở Phụ lục của Luận án) 

3) Tổ chức khảo sát thực địa 

Khảo sát thực địa kết hợp phỏng vấn sâu tại khu vực nghiên cứu giúp 

người đánh giá kiểm chứng lại các thông tin đã được thu thập, tổng hợp trước 

đó. Thông tin thu thập được từ hoạt động khảo sát thực địa là dữ liệu đầu vào 

cho kết quả đánh giá TT&TH. Do vậy, trong bước khảo sát thực tế sẽ tiến hành 

phỏng vấn với cộng đồng người dân với công cụ là phiếu phỏng vấn đã được 

thiết kế để đánh giá tổn thất và thiệt hại về HST RNM do BĐKH. Cỡ mẫu điều 

tra được xác định theo công thức tính kích thước mẫu được phát triển bởi 

Yamane (1967): 

n = N/1+N (e)2 

Trong đó: n: số mẫu 

                 N: tổng số đối tượng điều tra 

                 e: sai số chấp nhận (e = 0,078) 

Với N là tổng số hộ nuôi trồng, đánh bắt, phát triển du lịch... thuộc 4 ấp 

của xã Đất Mũi. Tuy nhiên, do thời gian, kinh phí có hạn nên luận án chỉ điều 

tra đại diện tại 4 ấp với tổng số phiếu là 114 phiếu cho người dân.  

Bên cạnh đó, trong quá trình khảo sát, NCS đã có buổi làm việc, trao đổi 

với cán bộ của Vườn quốc gia, UBND xã Đất Mũi, Phòng TN&MT và Phòng 

NN&PTNT của huyện Ngọc Hiển về diễn biến của BĐKH tại địa phương trong 

20-30 năm qua, những tác động của BĐKH đến HST RNM tại VQG, các giải 

pháp ứng phó với BĐKH mà chính quyền địa phương đã thực hiện. 
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Quá trình đánh giá đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp từng người dân đại 

diện cho 114 hộ gia đình tại 4 ấp: ấp Mũi, Kinh Đào Đông, Rạch Tàu, Cồn Mũi 

của xã Đất Mũi với tổng số phiếu là 114 phiếu (Bảng 2.2).  

Bảng 2.2. Tổng hợp phiếu điều tra theo khu vực 

TT Khu vực Số lượng phiếu Số hộ 

1 Ấp Mũi 30 352 

2 Ấp Cồn Mũi 24 177 

3 Ấp Rạch Tàu 30 349 

4 Ấp Kinh Đào Đông 30 287 

5 Tổng 114 1165 

(Nguồn: tổng hợp của tác giả) 

Bảng 2.3 tổng hợp chi tiết thông tin về những người được hỏi, theo đó, 

có khoảng 77% số người được hỏi sinh sống tại khu vực nghiên cứu từ 20-30 

năm; 54% có nghề nghiệp đánh bắt, khai thác thủy, hải sản và 28% là nuôi 

trồng thủy sản, còn lại là kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ hoặc làm du lịch. 

Bảng 2.3. Thông tin về đối tượng khảo sát 

Đối tượng khảo sát Tỷ lệ (%) 

Giới tính Nam 90% 

Nữ 10% 

Độ tuổi < 40 7%   

40 -49 28%    

50-59 33%   

60-69 25%   

≥70 7% 

Thời gian sinh 

sống 

< 5 năm 0 

5-10 năm 10% 
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10-20 năm 13% 

20-30 năm 77% 

Nguồn thu 

nhập chính 

Trồng trọt, chăn nuôi 4% 

Đánh bắt hải sản 54% 

Nuôi trồng thủy sản 28% 

Du lịch 4% 

Sản xuất, kinh doanh 4% 

Khác 6% 

(Nguồn: tổng hợp của tác giả) 

2.2.3. Phương pháp viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

Viễn thám và GIS được sử dụng như là một công cụ hiệu quả trong quản 

lý và giám sát tài nguyên rừng hiện nay. Để theo dõi, phân tích biến động RNM 

phải nắm được các nguyên nhân cơ bản dẫn đến biến động. Phát hiện biến động 

là quá trình nhận dạng sự khác biệt về trạng thái của một đối tượng hay hiện 

tượng bằng cách quan sát chúng tại những thời điểm khác nhau. Trong các tư 

liệu trắc địa, bản đồ dùng để phát hiện biến động thì tư liệu viễn thám được sử 

dụng chủ yếu. Tiền đề cơ bản để sử dụng dữ liệu viễn thám cho việc phát hiện 

biến động là những sự thay đổi về lớp phủ phía trên bề mặt đất phải đưa đến sự 

thay đổi về giá trị bức xạ và những sự thay đổi về bức xạ gây ra bởi các yếu tố 

khác như: điều kiện khí quyển, góc mặt trời, độ ẩm của đất... mỗi một phương 

pháp sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau.  

Phương pháp này được sử dụng để phân tích biến động đường bờ của 

VQG Mũi Cà Mau trong giai đoạn 1989 – 2020 và dự báo xu thế biến động 

RNM tại khu vực nghiên cứu trong tương lai dựa vào kịch bản BĐKH và nước 

biển dâng năm 2020. 
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2.2.4. Phương pháp xử lý và phân loại ảnh 

Quá trình xử lý ảnh số, vệ tinh được đặc trưng bởi những bước sau: 

- Thu thập dữ liệu ảnh và các bước tiền xử lý ảnh, phân tích, xử lý dữ 

liệu và tiến hành giải đoán ảnh;  

- Tăng cường chất lượng ảnh: là bước cần thiết nhằm hoàn thiện ảnh 

dùng cho giải đoán bằng mắt và xử lý số. Kỹ thuật tăng cường chất lượng giúp 

cho việc thể hiện các yếu tố trên ảnh rõ ràng hơn. 

- Giải đoán ảnh và phân loại đối tượng: đây là bước định tính hóa các đối 

tượng trong xử lý ảnh số. Trong quá trình này, từng phần tử ảnh được tính toán, 

phân loại vào phạm trù thông tin và như vậy ảnh được biến thành một ma trận 

các phạm trù thông tin theo quy ước của các nhà chuyên môn. Sau quá trình 

giải đoán bằng mắt hoặc xử lý số các thông tin cơ bản được chuyển sang dạng 

bản đồ và thể hiện lại bằng công nghệ biên tập bản đồ chuyên đề. 

Để tiến hành xử lý và phân loại ảnh, nghiên cứu đã sử dụng phần mềm 

chuyên dụng Google Earth Engine (GEE) & ArcGIS 10.3.  

2.2.5. Phân tích biến động đường bờ 

Phương pháp này được sử dụng để đánh giá biến động đường bờ khu vực 

Mũi Cà Mau dưới tác động của BĐKH. Chỉ số quang phổ nước được coi là một 

phương pháp hiệu quả để trích xuất mặt nước bằng cách tính toán từ hai hoặc 

nhiều dải (bands) từ các cảnh của vệ tinh. Trong nghiên cứu này, hai chỉ số bao 

gồm: chỉ số nước khác biệt NDWI (Normal Difference Water Index) và chỉ số 

nước khác biệt hiệu chỉnh mNDWI (Modified Normal Difference Water Index) 

sẽ được sử dụng. 

McFeeters lần đầu tiên đề xuất sử dụng mô hình NDWI để lập bản đồ và 

làm nổi bật các tính năng nước trong cảnh vệ tinh bằng cách sử dụng các dải 

xanh lục (Green) và cận hồng ngoại (NIR). Chỉ số này được xác định theo: 

NDWI = 
(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛−𝑁𝐼𝑅)

(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛+𝑁𝐼𝑅)
 (1) 
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Các đặc điểm không phải là nước, như thảm thực vật và đất, đã bị giảm 

trong các mô hình NDWI  khi độ phản xạ thấp của dải NIR bị giảm trong khi 

độ phản xạ của nước được tối đa hóa bằng bước sóng xanh. Chỉ số này cũng có 

thể phát hiện độ đục của nước, tuy nhiên, NDWI không có khả năng tách đất 

được xây dựng khỏi các vùng nước, khiến kết quả của các tính năng nước được 

chiết xuất bị đánh giá quá cao. 

H. Xu đã sửa đổi công thức của NDWI bằng cách thay thế dải NIR bằng 

dải tần trung bình (MIR) để đề xuất mNDWI. Kết quả của mNDWI có thể giảm 

và loại bỏ tiếng ồn tích tụ và tính năng trích xuất nước có lợi hơn so với các mô 

hình NDWI. Công thức tính toán cho mNDWI được biểu thị bằng: 

mNDWI = 
(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛−𝑀𝐼𝑅)

(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛+𝑀𝐼𝑅)
 

Để có thể tách đường bờ từ ảnh viễn thám trước hết cần tiền xử lý ảnh. 

Trong phạm vi thực hiện, tiền xử lý ảnh Landsat bao gồm các bước: chuyển đổi 

giá trị cấp độ xám (DN), gộp kênh ảnh, tăng cường độ phân giải ảnh, tăng 

cường chất lượng ảnh, nắn chỉnh hình học, cắt ảnh. Chi tiết ở hình sau. 

 

Hình 2.1. Quy trình thu thập, chiết tách đường bờ từ ảnh viễn thám 

(Nguồn: Xu H., 2006 [86]) 
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Theo nguyên tắc, vệ tinh quang học chụp được các đối tượng trên mặt 

đất bao gồm đất, nước và thực vật. Sở dĩ ảnh vệ tinh quang học có thể phân biệt 

được các đối tượng nêu trên là do khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời của chúng 

khác nhau. Nghĩa là, trên các kênh ảnh khác nhau, một đối tượng sẽ có các giá 

trị số (digital number) khác nhau. Sự khác biệt này là cơ sở để tiến hành giải 

đoán bằng mắt và xử lý số với ảnh vệ tinh trong nghiên cứu. 

Ảnh Landsat sau khi được thu thập sẽ được hiệu chỉnh hình học và khí 

quyển. Sau đó ảnh được xử lý cắt và ghép ảnh cho phù hợp với khu vực nghiên 

cứu. Dựa trên tính chất vật lý của phổ ảnh vệ tinh và phương pháp MNDWI 

(Modified Normalised Difference Water Index-chỉ số khác biệt nước chuẩn hóa 

cải thiện) để phân ranh hai lớp đất và nước. Theo Umit Duru, phương pháp tỷ 

lệ kênh ảnh được tính theo công thức:  

MNDWI = (Green –MIR)/(Green +MIR) 

Trong đó, Green là kênh lục (0.52-0.60µm) và MIR là kênh hồng ngoại 

giữa (1.55-1.75 µm). 

Đối với ảnh Landsat 5 TM và Landsat 7 ETM+ 

MNDWI = (Band 2-Band 5)/(Band 2+Band 5) 

Đối với ảnh Landsat 8 OLI/TIRS 

MNDWI = (Band 3-Band 6)/(Band 3+Band 6) 

Kết quả khi tách lớp đường bờ bằng tỷ số MNDWI, công cụ Reclassify 

trong Arcgis được sử dụng để phân ngưỡng thành 2 lớp lớp đất (có giá trị 0- 

màu đen) và nước có giá trị 1 (màu trắng), dữ liệu được chuyển từ dạng raster 

sang vector và xuất ra đường mực nước. 

Sau khi chiết tách được đường bờ biển từ dữ liệu Landsat, phương pháp 

Hệ thống phân tích đường bờ kỹ thuật số (DSAS) sẽ được sử dụng để tính toán 

tốc độ xói lở đường bờ. DSAS là phần mềm được tích hợp trên ArcGIS 10 để 
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tính toán tốc độ bồi xói từ nhiều vị trí bờ biển lịch sử. DSAS tạo ra các lát cắt 

vuông góc với đường cơ sở với khoảng cách do người dùng tự định nghĩa dọc 

theo đường bờ. Các giao điểm mặt cắt của đường bờ với đường cơ sở sẽ được 

sử dụng để tính toán các số liệu thống kê tỷ lệ thay đổi một cách tự động xây 

dựng các đường cơ sở (baseline) là đường gốc để DSAS dựa vào so sánh, tính 

toán sự thay đổi đường bờ theo thời gian. Đường cơ sở được xây dựng với các 

đặc tính do người sử dụng quyết định và đóng vai trò như điểm bắt đầu cho tất 

cả những đường cắt ngang (transect). Transect là những đường được DSAS vẽ 

lên theo thuộc tính người sử dụng chọn lựa, các transect sẽ có điểm đầu xuất 

phát từ đường cơ sở và cắt ngang qua tất cả các đường bờ cần tính toán. Giao 

điểm bởi transect và các đường bờ sẽ tạo cơ sở cho DSAS tính toán thống kê 

các thông số thay đổi đường bờ theo thời gian.  

Công việc tính toán và phân tích đường bờ được tiến hành như sau:  

- Xác định đường chuẩn (baseline) và các đường bờ tính toán (đường bờ 

biển Mũi Cà Mau năm 1989). 

- Tạo các tuyến các ngang vuông góc bờ (transect) (Giá trị biến động 

được so sánh từ năm 1989 đến năm 2020 để phân tích và đánh giá tình trạng 

xói lở cũng như hiệu quả của các giải pháp bảo vệ bờ biển đã triển khai). 

- Tính toán tốc độ thay đổi đường bờ.  

2.2.6. Phương pháp lượng giá 

Trong phạm vi Luận án này, tác giả sử dụng phương pháp lượng giá giá 

trị kinh tế của HST đã trình bày tại chương 1 về tổng giá trị kinh tế (TEV) và 3 

nhóm phương pháp chính mà Babbier đã đề xuất (1997) về lượng giá. Trong 

đó, các phương pháp lượng giá được sử dụng như sau: 

Phương pháp chi phí thay thế (Replacement Cost - RC) được sử dụng để 

ước tính giá trị thiệt hại dịch vụ phòng hộ, chống sạt lở bờ biển của VQG Mũi 

Cà Mau; phương pháp giá thị trường (Market price) được sử dụng để ước tính 
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giá trị thiệt hại và phương pháp chuyển giao giá trị (Benefit Transfer) được sử 

dụng để xác định giá trị thiệt hại về các dịch vụ do HST cung cấp. 

- Phương pháp chi phí thay thế ước lượng giá trị của các dịch vụ HST 

xấp xỉ bằng với chi phí để tạo ra hàng hoá và dịch vụ tương đương. Phương 

pháp chi phí thay thế giả thiết rằng các chi phí để thay thế các tài sản môi trường 

đã mất đi bằng với giá trị của hàng hóa, dịch vụ nhận được từ tài sản môi trường 

đó. Phương pháp này thường được sử dụng để xác định giá trị gián tiếp của tài 

nguyên và môi trường thông qua việc tìm hiểu giá thị trường của các dịch vụ 

tương đương do con người tạo ra. Đây là phương pháp khá đơn giản trong ứng 

dụng do không phải thực hiện các cuộc điều tra chi tiết. Tuy nhiên, nhược điểm 

chính của phương pháp này là đôi khi rất khó tìm được các hàng hóa nhân tạo 

thay thế tương đương cho các hàng hoá và dịch vụ sinh thái [22]. Phương pháp 

này được sử dụng để tính toán giá trị thiệt hại của dịch vụ phòng hộ, chống sạt 

lở bờ biển. 

- Phương pháp giá thị trường là phương pháp xác định giá trị của HST 

thông qua các sản phẩm, dịch vụ của HST được trao đổi, mua bán trên thị 

trường. Đây là phương pháp đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện vì các thông tin 

liên quan đến giá cả thị trường của một số các hàng hóa và dịch vụ mà HST 

cung cấp là quan sát được và dễ thu thập, tuy nhiên nhược điểm là không đo 

lường được các giá trị phi sử dụng. Vì vậy, phương pháp này thường được sử 

dụng để lượng hóa các giá trị sử dụng trực tiếp của tài nguyên và môi trường 

[22]. Phương pháp này được sử dụng để ước tính giá trị thiệt hại của dịch vụ 

cung cấp sản lượng thuỷ, hải sản. 

- Phương pháp chuyển giao lợi ích là việc sử dụng các kết quả nghiên 

cứu từ các nghiên cứu sơ cấp có sẵn tại một hay nhiều địa điểm nghiên cứu 

hoặc nhiều bối cảnh chính sách để dự đoán phúc lợi hoặc các thông tin có liên 

quan đối với các địa điểm nghiên cứu khác hay bối cảnh chính sách khác. 
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Chuyển giao lợi ích được sử dụng trong điều kiện chi phí và thời gian nghiên 

cứu hạn hẹp, không đủ để tiến hành nghiên cứu toàn diện về giá trị liên quan 

tại vùng nghiên cứu. Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp là không cho kết quả 

chính xác như các nghiên cứu trực tiếp [22]. Phương pháp này được sử dụng 

để ước tính giá trị thiệt hại của dịch vụ HST RNM nói chung. 

Bảng 2.4. Tổng hợp phương pháp lượng giá áp dụng trong Luận án 

Dịch vụ Phương pháp 

áp dụng 

Dữ liệu sử dụng 

Dịch vụ phòng hộ, 

chống sạt lở bờ 

biển 

Phương pháp 

chi phí thay thế 

Dựa vào thông tin về chi phí xây dựng 

kè bảo vệ bờ biển khu vực cửa Vàm 

Xoáy [88] 

Dịch vụ cung cấp 

sản lượng thuỷ, 

hải sản 

Phương pháp 

giá thị trường 

Kết quả điều tra, khảo sát về thu nhập 

của hộ gia đình và kế thừa số liệu thứ 

cấp về số hộ dân nuôi trồng, đánh bắt 

Các dịch vụ do 

HST RNM cung 

cấp 

Phương pháp 

chuyển giao giá 

trị 

Theo báo cáo “Giá trị các dịch vụ hệ 

sinh thái tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau” thuộc dự án Dịch vụ hệ sinh thái 

của Viện Chiến lược, Chính sách tài 

nguyên và môi trường phối hợp với 

UNEP và GEF thực hiện (2013), tổng 

giá trị các dịch vụ HST RNM tại 

huyện Ngọc Hiển là 33.080.091 

đồng/ha/năm [34] 

2.2.7. Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích 

Phương pháp này được sử dụng trong quá trình xây dựng Luận án. Kết 

hợp với phương pháp tổng quan tài liệu và quá trình điều tra, khảo sát thực địa, 

các thông tin thu thập được tổng hợp, phân tích cụ thể. Đặc biệt, phương pháp 
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này giúp thiết lập các dữ liệu, cơ sở khoa học cho các nhận định, kết luận sử 

dụng trong Luận án. Cụ thể, NCS đã thống kê, tổng hợp thông tin về nội hàm 

TT&TH, TT&TH do BĐKH gây ra; tổng hợp một số nghiên cứu trên thế giới 

và tại Việt Nam về đánh giá TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH. 

Việc tổng hợp, phân tích số liệu, thông tin là bước dùng số liệu và thông 

tin thu thập được để minh họa cho vấn đề tác động của BĐKH, TT&TH do 

BĐKH tại khu vực nghiên cứu. Các số liệu thu thập được phân tích qua phần 

mềm thống kê như Excel, SPSS. Số liệu thu thập được từ 114 phiếu phỏng vấn 

được tổng hợp bám sát mục tiêu và nội dung nghiên cứu của Luận án nhưng 

đảm bảo phản ánh chi tiết, thực tế thông tin từ người dân. 

Ngoài ra, phương pháp này cũng được NCS sử dụng để đánh giá mức độ 

phù hợp của phương pháp đánh giá TT&TH đối với HST RNM tại Việt Nam, 

trên cơ sở đó tiến hành đánh giá TT&TH đối với HST RNM của VQG Mũi Cà 

Mau và đề xuất giải pháp thực hiện giảm thiểu TT&TH đối với HST RNM liên 

quan đến BĐKH. 

2.2.8. Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp này được thực hiện thông qua tham vấn ý kiến các chuyên 

gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực sinh thái, khoa học môi trường, kinh tế 

môi trường, BĐKH và viễn thám để xác định và lựa chọn phương pháp đánh 

giá TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH của VQG Mũi Cà Mau 

phù hợp. Ví dụ như đối với phương pháp đánh giá định tính, dựa vào cộng đồng 

đã tham khảo ý kiến chuyên gia về ĐDSH trong việc xây dựng nội dung phiếu 

khảo sát về TT&TH các dịch vụ HST, mức độ đánh giá sự suy giảm dịch vụ 

HST; tham khảo ý kiến chuyên gia kinh tế môi trường khi lựa chọn phương 

pháp lượng giá kinh tế để tính toán giá trị thiệt hại dịch vụ HST RNM... 

Đặc biệt trên cơ sở góp ý của các chuyên gia tại hai buổi hội thảo xin ý 

kiến về dự thảo Luận án, tác giả đã hoàn thiện thêm kết quả nghiên cứu. 
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2.3. Phân tích lựa chọn phương pháp, quy trình đánh giá tổn thất và thiệt 

hại hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến 

biến đổi khí hậu 

2.3.1. Xác định phương pháp phù hợp để đánh giá 

1) Xác định tiêu chí lựa chọn 

Từ kết quả rà soát các nghiên cứu trong và ngoài nước, dựa trên các điều 

kiện về cơ sở dữ liệu của Việt Nam nói chung và Cà Mau nói riêng, phương 

pháp đánh giá TT&TH đối với HST RNM của VQG Mũi Cà Mau liên quan 

đến BĐKH được đề xuất với các tiêu chí sau : 

+ Phần lớn các công cụ, mô hình đánh giá định lượng TT&TH khá phức 

tạp, đòi hỏi chuyên môn về kỹ thuật và kiến thức chuyên sâu, trong khi rất hạn 

chế ở các nước đang phát triển. Do vậy, phương pháp đánh giá cần phù hợp với 

điều kiện về kỹ thuật của Việt Nam. 

+ Phương pháp đánh giá TT&TH phải phù hợp với tính sẵn có của cơ sở 

dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán và kết quả đánh giá có độ tin cậy. 

+ Phương pháp đánh giá phù hợp với điều kiện, bối cảnh kinh tế - xã hội 

của khu vực nghiên cứu. 

+ Phương pháp lựa chọn phù hợp với quy định về xác định TT&TH do 

BĐKH theo Thông tư 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về 

ứng phó với BĐKH. 

+ Là phương pháp được sự đồng thuận bởi các chuyên gia, các nhà khoa 

học trong quá trình tham vấn. 

2) Phương pháp đánh giá được lựa chọn 

Dựa vào các tiêu chí được xác định ở trên, Luận án lựa chọn phương 

pháp chính để đánh giá TT&TH đối với HST RNM của VQG Mũi Cà Mau liên 

quan đến BĐKH : 
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- Đánh giá định tính thông qua điều tra, đánh giá dựa vào cộng đồng; 

- Đánh giá định lượng theo phương pháp viễn thám/GIS và lượng giá 

kinh tế. 

2.3.2. Xác định quy trình đánh giá 

 Để đánh giá TT&TH đối với HST RNM của VQG Mũi Cà Mau liên quan 

đến BĐKH, Luận án đề xuất quy trình đánh giá bao gồm các bước như sau: 

 

Hình 2.2. Quy trình đánh giá tổn thất và thiệt hại HST RNM 

(Nguồn: tác giả tổng hợp và đề xuất) 

Bước 1. Xác định 
mục tiêu, phạm vi, 
kế hoạch đánh giá

• Phương pháp tổng quan tài liệu

• Phương pháp thu thập thông tin

Bước 2. Nghiên cứu 
tổng quan về 

BĐKH, các tác 
động và nhận diện 

các TT&TH

• Phương pháp tổng quan tài liệu

• Phương pháp thu thập thông tin

Bước 3. Lựa chọn 
phương pháp, công 

cụ đánh giá

•Phương pháp tổng quan tài liệu

•Phương pháp thu thập thông tin

•Phương pháp chuyên gia

Bước 4. Tổ chức 
khảo sát thực địa

• Phương pháp điều tra thu thập thông tin

• Phương pháp khảo sát thực địa, điều tra xã hội học

Bước 5. Tổng hợp, 
phân tích kết quả 

đánh giá

•Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh

• Phương pháp viễn thám, GIS

•Phương pháp lượng giá

•Phương pháp chuyên gia
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Bước 1: Xác định mục tiêu, phạm vi đánh giá 

 Xác định mục tiêu: đánh giá được TT&TH đối với HST RNM của VQG 

Mũi Cà Mau. Phạm vi đánh giá là HST RNM của VQG Mũi Cà Mau thuộc xã 

Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau và thời gian thu thập thông tin dữ liệu 

để đánh giá là giai đoạn 1989-2020 để đảm bảo khoảng thời gian đủ dài cho 

thấy các biểu hiện của BĐKH (trung bình là 30 năm). Trong bước này thường 

sử dụng phương pháp tổng quan tài liệu, phương pháp thu thập thông tin, số 

liệu để giúp xác định mục tiêu, phạm vi và kế hoạch đánh giá phù hợp. 

Bước 2: Nghiên cứu tổng quan về BĐKH và nhận diện các tổn thất 

và thiệt hại 

 - Nghiên cứu tổng quan về BĐKH  

Thu thập thông tin về các biểu hiện của BĐKH tại khu vực đánh giá trong 

giai đoạn 1989-2020. Hoạt động này yêu cầu phải đánh giá tài liệu, phân tích 

các dữ liệu nền hiện có về BĐKH. Ngoài ra, để dự báo TT&TH trong tương 

lai, cần nghiên cứu kịch bản BĐKH. Cơ sở dữ liệu về BĐKH cần thu thập bao 

gồm: sự thay đổi lượng mưa, nhiệt độ, mực nước biển dâng, các hiện tượng 

thời tiết cực đoan như bão, lũ, ngập lụt… 

Thông tin về HST RNM của VQG Mũi Cà Mau và diễn biến BĐKH cần 

thu thập từ các cơ quan quản lý của tỉnh như Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, 

UBND huyện/xã, Ban Quản lý của VQG. 

 - Xác định, nhận diện các TT&TH của BĐKH: cần xem xét và phân tích 

TT&TH đối với HST RNM theo mục tiêu, phạm vi đánh giá. Việc phân loại rõ 

ràng TT&TH này dựa trên phân tích các quan hệ nhân quả giữa các yếu tố của 

BĐKH và các TT&TH mà chúng có thể gây ra.  

Để thực hiện bước 2, cần sử dụng phương pháp tổng quan tài liệu, phương 

pháp thu thập thông tin, số liệu để tổng hợp các nguồn báo cáo của địa phương 

hoặc của các nghiên cứu đã thực hiện trước đó về RNM 
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Bước 3: Lựa chọn phương pháp, xây dựng công cụ đánh giá 

Việc lựa chọn phương pháp đánh giá TT&TH đối với HST RNM được 

thực hiện thông qua phương pháp tổng quan tài liệu, phương pháp thu thập 

thông tin kết hợp tham vấn ý kiến chuyên gia. Phương pháp chính được sử dụng 

đánh giá bao gồm: 

- Đánh giá định tính: Luận án sử dụng phương pháp đánh giá dựa vào 

cộng đồng thông qua khảo sát thực địa, điều tra xã hội học để xác định, nhận 

diện TT&TH đối với HST RNM của VQG Mũi Cà Mau liên quan đến BĐKH.  

 Phiếu điều tra và mức độ đánh giá được xin ý kiến các chuyên gia, hoàn 

thiện trước khi đưa thực hiện điều tra thực địa. 

 - Đánh giá định lượng: Trên cơ sở nhận diện được các vấn đề TT&TH 

đối với HST RNM của VQG Mũi Cà Mau, Luận án sử dụng phương pháp viễn 

thám/GIS để xác định biến động RNM của VQG Mũi Cà Mau liên quan đến 

BĐKH/NBD trong giai đoạn từ năm 1989-2020. Luận án cũng kết hợp phương 

pháp lượng giá để ước tính giá trị thiệt hại dịch vụ HST mà RNM cung cấp. 

Bước 4: Tổ chức khảo sát thực địa 

Việc khảo sát thực địa sẽ sử dụng phương pháp điều tra, thu thập thông 

tin để làm việc với các cơ quan quản lý tại địa phương như Sở/phòng TN&MT, 

Sở/phòng NN&PTNT của tỉnh/huyện, UBND xã, Ban quản lý VQG và người 

dân về thực trạng HST RNM dưới tác động của BĐKH trong khu vực nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, việc điều tra xã hội học tại khu vực nghiên cứu giúp kiểm 

chứng lại các thông tin đã được thu thập, tổng hợp trước đó. Thông tin thu thập 

được từ hoạt động khảo sát thực địa là dữ liệu đầu vào cho kết quả đánh giá 

TT&TH, nhằm xác định mức độ TT&TH cũng như bổ sung thêm thông tin 

phục vụ cho quá trình đánh giá định lượng.  

Bước 5: Tổng hợp, phân tích kết quả đánh giá 
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Trong bước này, cần sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, 

phân tích (xử lý số liệu từ phiếu phỏng vấn thông qua các phần mềm thống kê 

như Excel, SPSS), phương pháp viễn thám/GIS (xác định biến động RNM), 

phương pháp lượng giá để tổng hợp, phân tích kết quả đánh giá.  

Trên cơ sở kết quả đánh giá TT&TH sẽ xác định khó khăn, vướng mắc 

trong công tác quản lý, phục hồi HST RNM trong bối cảnh BĐKH để đề xuất 

giảm thiểu TT&TH có thể xảy ra trong tương lai. Bên cạnh đó, tham vấn ý kiến 

chuyên gia về kết quả đánh giá để tiếp tục hoàn thiện nội dung nghiên cứu. 

2.4. Tiểu kết Chương 2 

1. Luận án đã xác định các nhóm phương pháp chính để hoàn thành mục 

tiêu và nội dung nghiên cứu. Các phương pháp được sử dụng linh hoạt, phù hợp 

với từng nội dung nghiên cứu. Bằng việc kết hợp các phương pháp nghiên cứu 

cơ bản như: phương pháp tổng quan tài liệu; phương pháp thu thập thông tin, 

điều tra xã hội học; phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý; phương 

pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá; phương pháp lượng giá và phương 

pháp chuyên gia, Luận án đã tổng quan được cơ sở lý luận về TT&TH liên quan 

đến BĐKH; thực trạng quản lý HST RNM ở VQG Mũi Cà Mau; đánh giá 

TT&TH đối với HST RNM tại VQG Mũi Cà Mau.  

2. Luận án đã lựa chọn được phương pháp và quy trình đánh giá TT&TH 

đối với HST RNM. Đây là cơ sở để Luận án kết hợp các phương pháp đánh giá 

định tính và định lượng để xác định TT&TH đối với HST RNM tại VQG Mũi 

Cà Mau liên quan đến BĐKH. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI  

HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU 

LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

3.1. Kết quả đánh giá theo phương pháp dựa vào cộng đồng  

Trên cơ sở triển khai phương pháp đánh giá dựa vào cộng đồng với công 

cụ áp dụng là phiếu khảo sát được thực hiện trong phạm vi 4 ấp của xã Đất Mũi 

với 114 người dân đại diện cho các hộ gia đình, TT&TH về HST RNM của 

VQG Mũi Cà Mau được nhận diện như bảng sau: 

Bảng 3.1. Nhận diện TT&TH đối với HST RNM do BĐKH 

Các yếu 

tố BĐKH 

Tác động 

 

Nhận diện các TT&TH 

Nhiệt độ 

tăng 

Hạn hán - Giảm sự tăng trưởng, phát triển thực vật, 

giảm chất lượng rừng; cấu trúc và thành phần 

rừng suy giảm 

- Suy giảm chỉ số sinh trưởng sinh khối thực 

vật 

- Suy giảm dịch vụ HST rừng: suy giảm 

nguồn củi, gỗ; suy giảm du lịch sinh thái; suy 

giảm dịch vụ điều tiết… 

Nhiệt độ nước 

biển tăng 

- HST biển suy giảm (do thay đổi mùa sinh 

trưởng, gia tăng bùng phát thực vật phù du, 

gây bất lợi cho sự phát triển của thảm cỏ biển) 

Lương 

mưa  

Lượng mưa 

giảm  

- HST suy thoái (do chịu ảnh hưởng đến sự 

sinh trưởng, kích cỡ, số lượng loài cây ngập 

mặn) 
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Các yếu 

tố BĐKH 

Tác động 

 

Nhận diện các TT&TH 

thay đổi Lượng mưa 

tăng, trầm tích 

tăng 

- Dịch vụ hấp thụ cac-bon giảm (Do giảm khả 

năng quang hợp của cây trong HST rừng ngập 

mặn) 

Tăng nguy cơ 

xói mòn, sạt lở 

- Diện tích HST bị suy giảm 

- Suy giảm dịch vụ HST: suy giảm nguồn củi, 

gỗ; suy giảm du lịch sinh thái; suy giảm dịch 

vụ điều tiết… 

Hạn hán, xâm 

nhập mặn trong 

mùa khô 

- Chất lượng HST bị suy giảm (Giảm sự tăng 

trưởng, phát triển thực vật, giảm chất lượng 

rừng) 

Nước biển 

dâng 

Xâm nhập mặn - Diện tích RNM bị thu hẹp 

- HST vùng bờ bị suy thoái, thu hẹp diện tích 

- Loài bị suy giảm (do quần thể động thực vật 

có xu hướng di chuyển ra xa bờ)  

- Suy giảm dịch vụ HST rừng: suy giảm 

nguồn củi, gỗ; suy giảm du lịch sinh thái; suy 

giảm dịch vụ điều tiết… 

Xói lở bờ biển - HST rừng ngập mặn bị suy giảm (do rừng bị 

mất) 

- Suy giảm dịch vụ HST rừng: suy giảm 

nguồn củi, gỗ; suy giảm du lịch sinh thái; suy 

giảm dịch vụ điều tiết… 
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Các yếu 

tố BĐKH 

Tác động 

 

Nhận diện các TT&TH 

Độ mặn trong 

nước biển tăng 

- Loài thủy sinh bị suy giảm (do bị tuyệt 

chủng) 

- Suy giảm dịch vụ cung cấp của HST biển 

Tăng nguy cơ 

ngập lụt 

- Diện tích HST RNM thay đổi, suy thoái các 

loài cây ngập mặn do bị ngập úng 

- Suy giảm dịch vụ HST rừng: suy giảm 

nguồn củi, gỗ; suy giảm du lịch sinh thái; suy 

giảm dịch vụ điều tiết… 

Gia tăng 

các hiện 

tượng thời 

tiết cực 

đoan 

(Bão, 

lũ…) 

 

Tăng cường độ 

và tần suất bão, 

lụt 

- HST rừng ngập mặn/HST ven biển bị hủy 

hoại 

- Suy giảm dịch vụ HST rừng: suy giảm 

nguồn củi, gỗ; suy giảm du lịch sinh thái; suy 

giảm dịch vụ điều tiết… 

Lốc xoáy - HST RNM bị phá hủy 

- Suy giảm dịch vụ HST rừng: suy giảm 

nguồn củi, gỗ; suy giảm du lịch sinh thái; suy 

giảm dịch vụ điều tiết… 

Hạn hán, nguy 

cơ cháy rừng 

- Diện tích cư trú bị suy giảm 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 
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3.1.1. Về biểu hiện của biến đổi khí hậu  

Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn người dân đều nhận thấy các biểu 

hiện về sự thay đổi nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển dâng và các hiện tượng 

thời tiết như bão lũ trong thời gian họ sinh sống tại VQG. Trong đó, 48% người 

được phỏng vấn cho rằng nhiệt độ đã tăng nhiều đến tăng mạnh, rõ rệt; 51% 

cho rằng lượng mưa có biểu hiện thay đổi nhiều đến mạnh; đặc biệt 77% cho 

rằng có biểu hiện gia tăng mực nước biển ở mức độ nhiều đến mạnh và; 70% 

cho rằng có biểu hiện nhiều cho đến mạnh, rõ rệt của các hiện tượng thời tiết 

cực đoan (Hình 3.1).     

Theo đánh giá của người dân địa phương, BĐKH tại khu vực VQG cũng 

như tại xã Đất Mũi nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung, biểu hiện rõ rệt nhất 

của BĐKH là sự ở sự gia tăng nhiệt độ, mực nước biển dâng và các hiện tượng 

thời tiết cực đoan. Các nhận định, đánh giá này cũng phù hợp với thông tin, báo 

cáo của Sở TN&MT và các cơ quan quản lý. 

 

Hình 3.1. Biểu hiện của biến đổi khí hậu theo đánh giá của người dân 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 
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Theo Sở TN&MT tỉnh Cà Mau, BĐKH ở Cà Mau có những biểu hiện rõ 

rệt. Trong 3 thập kỷ 1988-1998, 1998-2008 và 2008-2018 nhiệt độ có giá trị 

trung bình lần lượt là 27,0; 27,7; 28,5oC. Lượng mưa năm có giá trị trung bình 

lần lượt đạt 2.440,8; 2.542,7 và 2.187,7 mm. Nắng nóng, hạn hán có xu thế diễn 

biến ngày càng khắc nghiệt với tần suất ngày càng dày hơn. Số ngày mưa lớn 

trung bình năm ứng với các thời đoạn này lần lượt là 9,5; 9,7 và 8,3 ngày. Mưa 

trái mùa xuất hiện thường xuyên hơn. 

Mực nước biển tại khu vực ven biển tỉnh Cà Mau tăng cao hơn với mức 

trung bình 4,0 mm/năm. NBD diễn ra nhanh hơn so với dự báo, ngoài ra còn 

có tính bất thường, ví dụ như đợt nước biển dâng xảy ra tại Cà Mau vào đầu 

tháng 08/2019 gây tràn, sạt lở đê biển Tây và thiệt hại về tài sản, sản xuất của 

người dân. Do Cà Mau có phân ranh mặn, ngọt rõ ràng nên hiện tượng xâm 

nhập mặn chủ yếu ở vùng ngọt hóa, xu thế độ mặn ngày càng tăng cao nhất là 

trong mùa khô và có xu hướng xâm nhập sâu vào nội đồng. Sạt lở, sụt lún đất 

diễn ra ngày càng nhanh và càng nghiêm trọng, phạm vi diễn biến rộng nhưng 

chủ yếu vẫn là ven sông, ven biển. Tuy nhiên hạn hán, xâm nhập mặn năm nào 

cũng xảy ra, tần suất xuất hiện của các đợt hạn hán, xâm nhập mặn lớn do ảnh 

hưởng của El Nino không theo quy luật, mang tính bất thường và không thể dự 

báo trước được [32]. 

Xu thế một số hiện tượng thời tiết cực đoan được tổng hợp qua quá trình 

khảo sát, thu thập thông tin như ở Bảng 3.2. 
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Bảng 3.2. Tổng hợp cường độ tác động của thiên tai tại Cà Mau 

Thiên tai 

 

Năm 

Bão, ATNĐ 

Xâm ngập 

mặn, 

hạn hán 

Sạt lở Ngập lụt 

1988 + +++ + + 

1989 + + + + 

1990 + + + + 

1991 + + + + 

1992 +++ + + ++ 

1993 ++ + + + 

1994 + + + + 

1995 + + + + 

1996 +++ + ++ ++ 

1997 +++ + +++ ++ 

1998 ++ +++ ++ ++ 

1999 + +++ ++ ++ 

2000 ++ +++ ++ ++ 

2001 + ++ ++ ++ 

2002 + ++ ++ ++ 

2003 + ++ ++ ++ 

2004 ++ ++ ++ ++ 

2005 ++ ++ ++ ++ 

2006 +++ ++ +++ ++ 

2007 + +++ ++ ++ 

2008 + ++ ++ ++ 

2009 + ++ ++ ++ 

2010 + ++ ++ ++ 

2011 + +++ ++ ++ 

2012 + ++ ++ ++ 

2013 + ++ ++ ++ 

2014 + ++ ++ ++ 

2015 + ++ ++ ++ 

2016 + +++ +++ ++ 

2017 ++ ++ +++ ++ 

2018 ++ ++ +++ ++ 

Ghi chú: +: Tác động nhẹ; ++: Tác động trung bình; +++: Tác động mạnh 

Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Cà Mau, 2020 [32] 
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Trong giai đoạn 1997 - 2010, thiên tai, bao gồm cả lốc xoáy, bão và xói 

mòn đất đã gây ra một tổn thất toàn bộ của tỉnh 200 triệu USD. Các ghi nhận 

khác là gần đây có sự thay đổi lượng mưa theo khuynh hướng bất thường như 

lượng mưa đầu mùa giảm và lượng mưa cuối mùa tăng lên. Các hiện tượng lốc 

xoáy cũng thường xuyên xảy ra nơi đây làm thiệt hại đáng kể nhà cửa của cư 

dân và làm gãy đổ nhiều cây rừng. Cà Mau cũng là nơi chịu ảnh hưởng các cơn 

bão cuối năm ở Việt Nam, điển hình nhất là cơn bão Linda (bão số 5) đổ bộ vào 

vùng ven biển huyện Năm Căn và Ngọc Hiển năm 1997 gây thiệt hại to lớn: 

hơn 3.000 người chết, hàng trăm tàu thuyền bị chìm, hàng ngàn ha rừng ngập 

mặn và các bãi nuôi tôm bị tàn phá nặng nề. Các năm có bão lớn trong hơn 2 

thập niên qua có thể kể ra như những năm 1996, 1997, 2000, 2004, 2006, 2012. 

Cơn bão bất thường vào tháng 1/2013 cũng đi qua vùng biển Mũi Cà Mau. Có 

thể nói khu vực Mũi Cà Mau là nơi có tần số bão đổ bộ vào đất liền cao nhất 

trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vấn đề lo ngại của tác động biến đổi 

khí hậu đến người dân là triều cường dâng cao. Theo ghi nhận của người dân, 

triều cường bắt đầu có dấu hiệu dâng cao nhanh từ năm 2008 và đỉnh điểm là 

năm 2011. Mực nước người dân đo được cao hơn 30 – 40 cm, cá biệt có nơi 

cao hơn 80 cm so với năm 2010. Tất cả các ấp đều ghi nhận thấy triều cường 

dâng cao [27]. 

3.1.2. Về tổn thất và thiệt hại dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn 

Phần lớn người dân được hỏi đều cho rằng có sự suy giảm các dịch vụ 

do HST cung cấp trong 30 năm qua, ngoại trừ dịch vụ du lịch. Trên 90% số 

người được hỏi đều nhận định có sự suy giảm về về dịch vụ cung cấp (nguồn 

cung cấp gỗ, củi, dược liệu, thuỷ/hải sản); dịch vụ hỗ trợ (diện tích RNM là nơi 

cư trú của các loài sinh vật, các loài cây ngập mặn); dịch vụ điều tiết (dịch vụ 

phòng hộ, chống sạt lở bờ biển). Đối với dịch vụ du lịch, chỉ khoảng 30% số 

người được hỏi cho rằng có sự suy giảm (Hình 3.2).  
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Hình 3.2. Kết quả khảo sát về sự suy giảm dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập 

mặn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)  

1) Tổn thất và thiệt hại đối với dịch vụ cung cấp 

Đối với nguồn cung cấp gỗ, củi, dược liệu của rừng ngập mặn, kết quả 

khảo sát cho thấy 96% số người được hỏi trả lời cho rằng có sự suy giảm nguồn 

cung cấp gỗ, củi, dược liệu của rừng ngập mặn (Hình 3.2), trong đó 83% đánh 

giá suy giảm ở mức độ ít (Hình 3.3). Nguyên nhân đánh giá được lựa chọn do 

nhiều yếu tố, từ tác động của BĐKH (38%), do chuyển đổi sử dụng đất (50%), 

khai thác quá mức và do ô nhiễm từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt (45%) (Hình 

3.4). Những năm qua, tốc độ sinh trưởng, chất lượng rừng, số lượng các cây 

của RNM có đường kính lớn không nhiều như trước đây. Mặt khác, sự biến 

động của thời tiết, khí hậu làm cho điều kiện tự nhiên để các loại cây rừng sinh 

trưởng sẽ thay đổi, dẫn đến việc một số loài cây bị tiêu diệt, số còn lại sẽ phát 

triển theo những hướng khác nhau để thích nghi với môi trường mới, từ đó sẽ 

có sự phân bố lại các kiểu rừng và ranh giới rừng.  

Đối với thủy, hải sản của RNM, 100% số người được hỏi trả lời có sự 
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suy giảm sản lượng thủy, hải sản của RNM (Hình 3.2), trong đó 24% đánh giá 

suy giảm ở mức độ mạnh; 55% đánh giá suy giảm ở mức độ vừa (Hình 3.3). 

Tác động của BĐKH là nguyên nhân chính làm suy giảm sản lượng thủy sản 

(82%), ngoài ra còn được đánh giá do những nguyên nhân khác như khai thác 

quá mức (36%), ô nhiễm môi trường nước (34%) (Hình 3.4).  

 

Hình 3.3. Kết quả khảo sát về mức độ suy giảm dịch vụ cung cấp của 

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)  

 

Hình 3.4. Kết quả khảo sát về nguyên nhân suy giảm dịch vụ cung cấp 

của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)  
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Kết quả khảo sát tương đồng với các thông tin, số liệu đã thu thập của 

địa phương. Trên thực tế, tác động của BĐKH đã ảnh hưởng không nhỏ đến 

lĩnh vực thủy sản trong những năm gần đây làm giảm sản lượng nuôi trồng, 

đánh bắt hàng năm. Đi cùng với sự gia tăng của BĐKH toàn cầu là việc nhiệt 

độ và hàm lượng CO2 trong đại dương cũng tăng lên, làm thay đổi điều kiện 

sống, dẫn đến thay đổi sự phân bố của các loài sinh vật biển. Vùng biển của 

tỉnh Cà Mau cũng đang phải chịu tác động tương tự khi sự đa dạng và phong 

phú của nguồn lợi thủy sản đang giảm dần. Bên cạnh đó, các biểu hiện thời tiết 

cực đoan như bão, lốc xoáy đang ngày càng gia tăng cả về cường độ lẫn tính 

chất thất thường, gây thiệt hại rất lớn cho hoạt động khai thác và đánh bắt của 

ngư dân trên biển [32]. 

Trong lĩnh vực nuôi trồng, BĐKH ngày càng diễn biến phức tạp, xâm 

ngập mặn tăng cao và các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ ảnh hưởng không 

nhỏ đến hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh. Việc chuyển đổi 

sang mô hình nuôi nước mặn và lợ để thích ứng với NBD sẽ tác động đến 

những vùng sản xuất ngọt, đặc biệt là khi người dân chủ động dẫn nước mặn 

vào để nuôi trồng. Sự kết hợp giữa xâm nhập mặn và tình trạng hạn hán kéo 

dài làm thay đổi ranh giới mặn ngọt trên địa bàn tỉnh, gây bất lợi cho sinh 

trưởng và phân bố của các loài thủy sản. Bão, mưa lũ và hạn hán gia tăng 

cường độ gây thiệt hại kết cấu hạ tầng và sản lượng nuôi trồng thủy sản. 

Nhiệt độ tăng và điều kiện thời tiết bất thường làm phát sinh các loại dịch 

bệnh trên tôm nuôi. 

Các ngành nghề khai thác thuỷ sản nội địa và các nghề khai thác ven biển 

cũng bị ảnh hưởng khi gặp các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, áp thấp 

nhiệt đới, lốc xoáy diễn ra thất thường và với cường độ mạnh [1]. 

Theo một số trưởng ấp, trước đây các tàu thuyền đánh bắt đầy ghe, 

nhưng hiện nay mỗi lần ra khơi chỉ còn một nửa và phải đánh bắt ngoài khơi, 
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xa bờ. Trước đây, hoạt động đánh bắt thường theo mùa do người dân đã có 

nhiều kinh nghiệm nhưng hiện nay, do tác động của thời tiết, khí hậu, chù kỳ 

đánh bắt không còn rõ ràng theo mùa. Vùng ven bờ giảm hẳn số lượng thủy, 

hải sản. Nghêu, ốc len hoặc voop, ba khía trong tự nhiên ít nên người dân 

chuyển sang nuôi trồng. Một số loài như cá lạch dày, cá lạc chó không còn 

xuất hiện. 

Một số loài thủy sản nước lợ, hải sản điển hình bị suy giảm theo ý kiến 

người dân địa phương nhận định là: cá chẽm, các trình, cá dưa, ốc len, vọp, tôm 

đất, tôm chì… Cá đường là loài cá biển đã hoàn toàn biến mất. Trước đây loài 

cá này thường xuất hiện khoảng tháng 3, tháng 4 và tàu ra khơi có thể đánh bắt 

đầy ghe nhưng trên 20 năm nay không còn xuất hiện nữa. Loài cá này được 

người dân địa phương đánh giá là có giá trị do bong bóng cá được sử dụng làm 

vật liệu sản xuất. 

2) Tổn thất và thiệt hại đối với dịch vụ hỗ trợ 

Đối với diện tích RNM, 99% số người được hỏi đều trả lời có sự suy giảm 

diện tích rừng ngập mặn (Hình 3.2), tuy nhiên 41% có ý kiến giảm không đáng 

kể; 52% có ý kiến giảm ít (Hình 3.5). Phần lớn đều cho rằng nguyên nhân suy 

giảm là do tác động của BĐKH (khoảng 96%), số còn lại cho rằng do phá rừng 

ngập mặn để nuôi trồng thủy sản (21%) và do khai thác gỗ củi quá mức (11%) 

(Hình 3.6). 

RNM là nơi trú ngụ của các loài chim, vườn ươm cho các loài cá [97], 

là môi trường sống cho nhiều loài sinh vật hoang dã như cá sấu, chim, hổ, 

hươu, khỉ và ong [50]. Bên dưới mạng lưới phức tạp của rễ cây ngập mặn còn 

là một hệ sinh thái độc đáo, là môi trường yên tĩnh, an toàn cho con non của 

các sinh vật trú ngụ trong giai đoạn đầu đời [100]. Do vậy, diện tích RNM 

thay đổi cũng chính là nơi cư trú/môi trường sống của các loài bị thay đổi. 

Một số loài động vật ở RNM được đánh giá bị suy giảm là: Rắn hổ đước, khỉ, 
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chồn mướp, rái cá, kì đà, chồn hương, … Những thông tin này cũng đồng nhất 

với thông tin thu thập được từ Sở TN&MT, một số loài hầu như không còn 

tìm thấy hoặc rất hiếm gặp, nhất là các loài thú lớn như: hổ (Panthea tigris), 

nai (Cervus unicolor), báo gấm (Neofelis nebulora) đã không tìm thấy ở rừng 

ngập mặn Cà Mau [31]. Một số loài chim không còn xuất hiện ở Đất Mũi được 

người dân nhận định như chim chòe vôi, chim sen, nhạn cồ, chim chích. Một 

số loài ít xuất hiện như ó biển, cò trắng, giang sen, sáo. Ngoài ra, một số ít ý 

kiến cho rằng có sự xuất hiện của loài chim di cư mới nhưng mức độ xuất hiện 

và phát triển ít, chủ yếu do nguồn thức ăn cạn kiệt, môi trường cư trú bị tác 

động, cần tìm nguồn thức ăn mới. 

Thực tế, diện tích và chất lượng rừng bị giảm sút đã ảnh hưởng đến nơi 

cư trú của các loài trong RNM. Điển hình như cơn bão Linda vào tháng 

11/1997 làm cho chất lượng rừng ngập mặn bị giảm sút, một diện tích lớn 

rừng ngập mặn đã bị gãy đổ. Mặt khác, diện tích rừng bị mất do sạt lở đất phía 

bờ Đông khá nghiêm trọng tuy nhiên phía bờ Tây lại được phù sa bồi đắp, 

diện tích luôn có chiều hướng tăng dần hàng năm và hình thành rừng mắm tự 

nhiên khá lớn. Cùng với việc bồi tụ bờ biển phía Tây thì các loài cây ngập 

mặn tại đây đã phát triển mở rộng diện tích rừng cũng như cố định lớp đất bồi 

tụ cho khu vực. Bên cạnh đó, việc thực hiện các chương trình phục hồi diện 

tích rừng, trồng mới để đảm bảo độ che phủ rừng của Ban quản lý Vườn và 

chính quyền địa phương thường xuyên triển khai phát động, nên diện tích rừng 

ngập mặn đảm bảo được phục hồi, không bị giảm mạnh.  

Do vậy, phần lớn ý kiến của người dân địa phương cho rằng diện tích 

RNM giảm không đáng kể, tuy nhiên về tốc độ sinh trưởng, chất lượng rừng, 

số lượng các cây có đường kính lớn không nhiều như trước đây. 
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Hình 3.5. Kết quả khảo sát về mức độ suy giảm dịch vụ hỗ trợ của Vườn 

Quốc gia Mũi Cà Mau 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Về loài cây ngập mặn, 97% số người được hỏi đều trả lời có sự suy giảm 

số loài cây ngập mặn (Hình 3.2), tuy nhiên 56% có ý kiến giảm không đáng kể; 

42% có ý kiến giảm ít (Hình 3.5). Nguyên nhân suy giảm liên quan đến tác 

động của BĐKH được khoảng 52% số người trả lời (Hình 3.6). Một số loài 

được người dân đánh giá giảm là: sú, vẹt dù bông đỏ, giá, trang, cóc đỏ… suy 

giảm, nhiều nhất là mắm, đước.  

 

Hình 3.6. Kết quả khảo sát về nguyên nhân suy giảm dịch vụ hỗ trợ của 

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 

Diện tích RNM Số loài cây ngập mặn

Tăng 0 0

Giảm rất mạnh 0 0

Giảm mạnh 2 0

Giảm vừa 5 2

Giảm ít 52 42

Giảm không đáng kể 41 56

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Diện tích RNM Số loài cây ngập mặn

Khác 5 2

Phá rừng 21 6

Khai thác quá mức 11 40

Ô nhiễm môi trường 0 3

BĐKH 96 52

0

20

40

60

80

100

120



90 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

BĐKH với các biểu hiện thời tiết khác nhau đã gây ra tác động đến HST 

RNM tại VQG Mũi Cà Mau. Nhiệt độ thay đổi thất thường và ngày càng tăng, 

mùa khô kéo dài, nước mặt bị giảm do bốc hơi, suy giảm nguồn nước ngầm, 

hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm đã đẩy nhanh quá trình làm khô vật liệu cháy, 

tăng nguy cơ cháy rừng. Sự biến động của các điều kiện thời tiết làm cho điều 

kiện tự nhiên để các loại cây rừng sinh trưởng sẽ thay đổi, dẫn đến việc một số 

loài cây bị tiêu diệt, làm giảm diện tích rừng ngập mặn hiện có. Bên cạnh đó, 

trong điều kiện khắc nghiệt như trên, kích thước của một số quần xã động vật 

rừng sẽ thu nhỏ, gây suy giảm tính ĐDSH [32]. 

Theo Hoàng Văn Thơi (2006), loài Đước có phạm vi phân bố rất rộng, 

nhưng thích hợp ở độ mặn đất 30-35‰ và vùng có tần suất ngập triều trung 

bình cao; loài Dà quánh phân bố thích hợp trong phạm vị độ mặn đất từ 30 -

39‰, có tần suất ngập triều từ 3- 6 ngày/tháng; loài Dà vôi từ 30-35‰ và phân 

bố nhiều ở độ ngập từ trung bình đến trung bình cao; Vẹt dù phân bố khá tập 

trung ở độ mặn 24,5-32,5‰ và gặp nhiều ở vùng ngập 5-13 ngày/tháng; Mắm 

trắng phân bố tập trung ở độ mặn cao từ 30-38,5‰ ở vùng có tần suất ngập 

triều từ thấp đến trung bình cao; Mắm đen phân bố nhiều ở độ mặn thấp từ 19,8 

-38 ‰ và ở độ ngập 1 - 10 ngày/tháng… Mỗi loài cây ngập mặn đều có ngưỡng 

giới hạn về độ mặn và tần suất ngập triều riêng, đo đó dưới tác động của NBD, 

điều kiện về độ mặn và độ ngập tại các khu vực RNM sẽ thay đổi, ảnh hưởng 

đến sự sinh trưởng và phát triển của các loài thực vật ngập mặn. RNM VQG 

Mũi Cà Mau sẽ bị hạn chế sự phát triển, diện tích rừng khó có thể mở rộng do 

điều kiện cây tái sinh và phát triển không còn thuận lợi (mực nước dâng, độ 

mặn thay đổi) [32]. 

3) Tổn thất và thiệt hại đối với dịch vụ điều tiết 

Đối với dịch vụ phòng hộ, chống sạt lở bờ biển, 96% số người được hỏi 
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cho rằng có sự suy giảm dịch vụ phòng hộ, chống sạt lở bờ biển (Hình 3.2), 

trong đó 64% đánh giá suy giảm ở mức độ mạnh; 29% đánh giá suy giảm ở 

mức độ vừa; 7% đánh giá suy giảm ở mức độ ít (Hình 3.7). Đa phần người dân 

nhận định tác động của BĐKH là nguyên nhân chính làm giảm dịch vụ phòng 

hộ (84%) (Hình 3.8). 

 

Hình 3.7. Kết quả khảo sát về mức độ suy giảm dịch vụ phòng hộ, chống 

sạt lở bờ biển của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

 

Hình 3.8. Kết quả khảo sát về nguyên nhân suy giảm dịch vụ phòng hộ, 

chống sạt lở bờ biển của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 
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VQG Mũi Cà Mau có 2 chế độ thủy triều đặc biệt là: Phía biển Đông đẩy 

nước triều vào sâu trong nội địa trong khi đó phía biển Tây lại hút nước triều 

ra phía biển và tạo nên sự xói lở ở bờ biển Đông và bồi lắp ở bờ biển Tây. Mặt 

khác, do tác động của BĐKH và NBD kết hợp với triều cường dâng cao, làm 

cho vấn đề sạt lở bờ biển, bờ sông, kênh rạch diễn ra ngày càng nghiêm trọng 

hơn, diện tích đất bị mất đi ngày càng nhiều hơn. Theo báo cáo của Ban chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, năm 2018 sạt lở bờ 

sông với tổng chiều dài 3.974 m. Đáng chú ý là xuất hiện 8 vị trí xung yếu có 

nguy cơ sạt lở cao với chiều dài trên 4,8 km, liên quan đến hơn 1.000 hộ dân 

đang sinh sống, kinh doanh trong khu vực cần phải sớm được di dời để bảo vệ 

an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Triều cường xuất hiện thường 

xuyên, vào các tháng 10-12, làm thay đổi dòng chảy liên tục thay đổi cũng là 

nguyên nhân gây nên tình trạng sạt lở đất ở cửa sông, ven biển tại Cà Mau ngày 

càng nhiều và nguy hiểm hơn [32]. Theo đánh giá của người dân cũng như 

chính quyền địa phương, khu vực xã Đất Mũi – vùng đệm của VQG bị ảnh 

hưởng khá nặng nề do xói lở bề mặt bờ biển làm mất đi một diện tích lớn đất 

và rừng trên bề mặt.  

Có thể thấy rằng, kết quả đánh giá của người dân khá tương đồng với 

nhận định của các cơ quan quản lý tại địa phương về TT&TH đối với dịch vụ 

phòng hộ, chống xói lở của HST RNM. Cà Mau đang phải đối mặt với tình 

trạng sạt lở bờ biển ngày càng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Trong 

giai đoạn đánh giá, năm 1997, 2016, 2017, 2018 là các năm sạt lở bờ biển xảy 

ra mạnh mẽ, diễn ra cả ven biển Đông và biển Tây với tổng chiều dài sạt lở của 

bờ biển tỉnh Cà Mau hiện nay là 105 km, tốc độ sạt lở bình quân mỗi năm khoét 

sâu vào bên trong khoảng 20 m, có nơi 50 m. Đối với bờ biển Đông, do chưa 

được xây dựng tuyến đê, cùng với tác động ngày càng nghiêm trọng của BĐKH 

và NBD, ven bờ biển Đông có 07 điểm sạt lở nghiêm trọng, khẩn cấp với tổng 
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chiều dài hơn 25 km. Như tại đoạn cửa biển Vàm Xoáy thuộc xã Đất Mũi (chiều 

dài 4.500m), tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, đai rừng phòng hộ trung bình 

mỗi năm mất từ 80 – 100 m, một số vị trí sạt lở đã khoét sâu vào bờ, gây nguy 

hiểm trực tiếp đến khu dân cư sinh sống tập trung quanh xã Đất Mũi, trụ sở xã 

Đất Mũi, Đồn Biên phòng Đất Mũi và nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện 

cao thế, trung thế, trạm y tế, trường học [32]. 

4) Tổn thất và thiệt hại đối với dịch vụ văn hoá 

Về dịch vụ du lịch, phần lớn người dân cho rằng lượng khách du lịch tới 

VQG tăng hàng năm, chỉ có 30% cho rằng có sự suy giảm lượng khách du lịch 

tham quan VQG (Hình 3.2). Trong đó, 80% đánh giá suy giảm ở mức không 

đáng kể, 13% cho rằng giảm ít (Hình 3.9) và các yếu tố thời tiết, thiên tai, khí 

hậu hay các biểu hiện của BĐKH là nguyên nhân tác động đến lượng khách du 

lịch (Hình 3.10).  

 

Hình 3.9. Kết quả khảo sát về mức độ suy giảm dịch vụ du lịch của Vườn 

quốc gia Mũi Cà Mau 

 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 
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Hình 3.10. Kết quả khảo sát về nguyên nhân suy giảm dịch vụ du lịch của 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Thực tế, lượng khách du lịch đến Cà Mau nói chung và VQG Mũi Cà 

Mau nói riêng có xu hướng tăng trong những năm gần đây do ngành du lịch 

của tỉnh được định hướng “Tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch biển 

đảo, thực hiện liên kết phát triển du lịch trong nước và quốc tế; Khuyến khích 

và hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng bền vững; Thu hút đầu tư các 

khu du lịch, khai thác có hiệu quả các tuyến, điểm du lịch theo quy hoạch phát 

triển du lịch tỉnh”. Chính quyền địa phương cũng đầu tư xây dựng và phát triển 

Mũi Cà Mau – cực Nam của đất nước, thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch 

sinh thái tại xã Đất Mũi. VQG Mũi Cà Mau mở thêm các tuyến tham quan, du 

lịch như Xuyên rừng đước ngập mặn đất mũi Cà Mau, các hình thức du lịch 

sinh thái, du lịch dựa vào cộng đồng… 

Hoạt động du lịch trong thời gian qua cũng phát triển với khu vực tập 

trung có diện tích khoảng 2.100 ha, đây được xem là trung tâm Khu du lịch 

quốc gia Mũi Cà Mau thuộc các ấp: Mũi, Kinh Đào Tây, Kinh Đào Đông, Rạch 

Tàu Đông, Rạch Thọ, Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Nơi đây là 
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nhân của khu du lịch quốc gia với các công trình du lịch, trung tâm dịch vụ, vui 

chơi giải trí, nghỉ dưỡng sinh thái RNM; bao gồm các khu chức năng chính: 

Khu Công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau, khu du lịch sinh thái rừng biển, 

khu du lịch cộng đồng sinh thái làng rừng, khu du lịch sinh thái làng nghề sản 

xuất và khu du lịch tổng hợp Khai Long [29]. 

Quá trình phỏng vấn chính quyền địa phương và người dân sinh sống tại 

xã Đất Mũi cho thấy, bên cạnh việc khách du lịch tham gia vào các hoạt động 

trải nghiệm, khám phá RNM (VQG Mũi Cà Mau) thì đa phần họ đều muốn 

tham quan Mũi Cà Mau – nơi có cột mốc tọa độ nằm trên địa bàn xã Đất Mũi. 

Đây là địa danh văn hóa lịch sử nổi tiếng do nằm ở cực Nam Việt Nam mà theo 

đó các du khách khi đến vùng đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Cà Mau đều 

mong muốn đến tham quan. 

Tuy nhiên, trong thời gian tới, BĐKH sẽ tác động đáng kể đến khả năng 

phát triển du lịch sinh thái tại khu vực mũi Cà Mau do xu hướng nhiệt độ tăng, 

lượng mưa giảm và nước biển dâng, đặc điểm thủy hóa môi trường nước của 

VQG Mũi Cà Mau sẽ thay đổi với mức ngập nước sẽ tăng kèm theo rủi ro do 

sạt lở cũng tăng, đe dọa an toàn hoạt động du lịch giao thông thủy. BĐKH làm 

suy giảm chất lượng sinh thái dẫn đến giảm sự thu hút với khách du lịch kéo 

theo hệ quả giảm nguồn thu của ngành.  

Ngoài ra, xâm nhập mặn, bão lũ, hạn hán thất thường gây hư hại kiến 

trúc và cảnh quan nhiều công trình di tích lịch sử văn hoá. Hạ tầng và cơ sở vật 

chất phục vụ hoạt động dịch vụ du lịch (nhà cửa, đường xá, cầu cống, bến 

tàu,…) cũng bị hư hỏng hoặc xuống cấp dưới tác động của sạt lở, xói mòn và 

thay đổi bất thường về nhiệt độ, độ ẩm [11]. 

Để du lịch phát triển bền vững theo định hướng, cần thiết phải tăng cường 

tính thích nghi của các điểm, khu, vùng du lịch sinh thái với các yếu tố BĐKH. 
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3.1.3. Về các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu 

Do TT&TH liên quan đến BĐKH được hiểu là những mất mát không 

tránh khỏi sau khi đã thực hiện các biện pháp giảm nhẹ và thích ứng. Do vậy, 

trong quá trình thực hiện đã khảo sát về các giải pháp thích ứng với BĐKH đã 

được triển khai tại địa phương (bao gồm giải pháp ở cấp chính quyền địa 

phương và giải pháp người dân vùng đệm đã thực hiện). Kết quả như sau: 

100% số người được hỏi đều trả lời địa phương cũng như các hộ gia đình 

đã thực hiện các giải pháp để thích ứng với BĐKH, giảm tác động của BĐKH 

đến HST RNM của VQG Mũi Cà Mau. Chính quyền địa phương và các đơn vị, 

tổ chức cũng thực hiện các giải pháp để phục hồi, bảo vệ rừng ngập mặn như 

trồng rừng, hỗ trợ kỹ thuật canh tác, xây đê, kè, tổ chức các hoạt động tập huấn, 

tuyên truyền cho người dân… (Hình 3.11). 

 

Hình 3.11. Giải pháp thích ứng với BĐKH của chính quyền địa phương 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 
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Các hộ gia đình cũng tự thực hiện các giải pháp để ứng phó với thiên tai, 

thời tiết cực đoan, chủ yếu là đắp bờ bao ngăn mặn, chuyển đổi việc làm, mùa 

vụ canh tác… Ngoài ra, một số người đã chọn thực hiện các giải pháp khác như 

gia cố lại nhà ở; có ý thức hơn trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ con giống; 

không còn chặt, phá rừng bừa bãi; không khai thác, đánh bắt thủy hải sản bằng 

phương thức hủy diệt (Hình 3.12).  

 

Hình 3.12. Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của hộ gia đình 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 
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độ xói lở bờ biển vẫn còn diễn ra. Các giải pháp theo đánh giá chỉ giảm được 

một phần tác động của BĐKH. 6% cho rằng các giải pháp này chưa thực sự 

hiệu quả (không làm giảm tác động của BĐKH) (Hình 3.13).  
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Hình 3.13. Hiệu quả của các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu 

 (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 
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vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau 
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Giảm ít 83 18 52 42 7 13 

Giảm vừa 3 55 5 2 29 7 

Giảm mạnh 3 24 2 0 64 0 

Giảm rất 

mạnh 
3 0 0 0 0 0 

(Nguồn: tổng hợp từ kết quả điều tra, khảo sát) 

Như vậy, qua việc sử dụng phương pháp đánh giá dựa vào cộng đồng, 

có thể nhận diện được các loại hình TT&TH và đánh giá định tính mức độ 

TT&TH đối với HST RNM tại VQG Mũi Cà Mau. Chính quyền địa phương và 

cộng đồng người dân cũng đã áp dụng các giải pháp thích ứng với BĐKH nhưng 

thiệt hại đối với HST RNM vẫn diễn ra, điển hình như về nguồn lợi thủy hải 

sản; dịch vụ phòng, chống sạt lở bờ biển là hai dịch vụ chịu TT&TH nhất tại 

VQG Mũi Cà Mau liên quan đến BĐKH. Ngoài ra, các dịch vụ khác như cung 

cấp gỗ củi hay môi trường sống của các loài ngập mặn cũng được đánh giá có 

sự suy giảm, cụ thể như sau: 

- Dịch vụ phòng hộ, chống sạt lở bờ biển của HST RNM được đánh giá 

suy giảm ở mức độ vừa và mạnh là 93%. BĐKH (NBD) gây sạt lở, làm mất 

diện tích đất RNM, một số vị trí sạt lở đã khoét sâu vào bờ, gây nguy hiểm trực 

tiếp đến khu dân cư sinh sống tập trung quanh xã Đất Mũi. 

- Dịch vụ cung cấp thuỷ, hải sản của HST RNM được đánh giá suy giảm ở 

mức độ vừa và mạnh là 79%. BĐKH làm thay đổi sự phân bố các giống loài thủy 

hải sản trong môi trường biển, nhiều loài trong tự nhiên không còn xuất hiện nên 

người dân phải chuyển sang hình thức nuôi trồng, tuy nhiên điều kiện khí hậu thay 

đổi cũng làm ảnh hưởng tới nhiệt độ, chất lượng môi trường nuôi trồng.   

Sản lượng khai thác, đánh bắt ven bờ giảm đáng kể. Trước đây, hoạt 

động đánh bắt thường theo mùa do người dân đã có nhiều kinh nghiệm nhưng 

hiện nay, do tác động của thời tiết, khí hậu, chù kỳ đánh bắt không còn rõ ràng 
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theo mùa. Trong đó, một số loài điển hình bị suy giảm theo ý kiến người dân 

địa phương nhận định là: cá chẽm, các trình, cá dưa, ốc len, vọp, tôm đất, tôm 

chì… hoặc cá đường là loài cá biển đã hoàn toàn biến mất.  

- Ngoài ra, các dịch vụ khác như cung cấp gỗ củi, môi trường sống của 

các loài sinh vật ngập mặn cũng được đánh giá có sự suy giảm. Qua nguồn 

thông tin thu thập được từ các tài liệu kết hợp kết quả khảo sát người dân tại 

địa phương cho thấy, liên quan đến BĐKH, diện tích RNM đã bị mất do sạt lở 

đất phía bờ Đông, tuy nhiên phía bờ Tây được phù sa bồi đắp tự nhiên kết hợp 

với việc thực hiện các chương trình bảo vệ, trồng rừng nên diện tích rừng đang 

được phục hồi, tuy nhiên chất lượng rừng, tốc độ sinh trưởng rừng chưa được 

phát triển như trước. 

- Riêng với dịch vụ du lịch, kết quả khảo sát cho thấy giá trị này suy giảm 

không đáng kể trong thời gian vừa qua. Bên cạnh việc khám phá rừng ngập 

mặn RNM, phần lớn khách du lịch đều muốn tham quan Mũi Cà Mau – nơi có 

cột mốc tọa độ nằm trên địa bàn xã Đất Mũi. Tuy nhiên, để du lịch phát triển 

bền vững theo định hướng, cần thiết tăng cường tính thích nghi của các điểm, 

khu, vùng du lịch sinh thái với các yếu tố BĐKH. 

Đối chiếu với kết quả của Dự án Hành lang bảo tồn ĐDSH Tiểu vùng 

Mê Công mở rộng - Giai đoạn 2 (2011-2019) [30] cho thấy, Mũi Cà Mau là 

một trong những khu vực vùng Tây Nam Bộ có độ cao tuyệt đối thấp nhất cả 

nước, chịu ảnh hưởng lớn nhất của hiện tượng NBD, không có đồi núi cao làm 

nơi cư trú cho các loài động vật khi nhiệt độ tăng. Nhiệt độ, lượng mưa thay 

đổi ở mức độ ít đến trung bình. Kết quả đánh giá cho thấy, Mũi Cà Mau bị ảnh 

hưởng ở mức độ cao so với các khu vực khác, đặc biệt là với ĐDSH và HST 

RNM (bảng 3.4).  
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Bảng 3.4. Đánh giá mức độ ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và các yếu tố 

khác đến Mũi Cà Mau và vùng Tây Nam Bộ 

Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Cà Mau, 2018 [30] 

Như vậy, kết quả đánh giá định tính của Luận án cũng tương đồng với 

các nghiên cứu trước đây và đã chỉ ra HST RNM VQG Mũi Cà Mau chịu tác 

động của BĐKH với các biểu hiện và mức độ khác nhau. nguy cơ bị giảm diện 

tích hoặc bị biến đổi thành dạng sử dụng đất khác. 

- Để bảo vệ và phát triển Vườn, trong thời gian qua, chính quyền địa 

phương đã ban hành nhiều văn bản chính sách để quản lý RNM, ứng phó với 

BĐKH. VQG cũng chủ động triển khai các hoạt động quản lý, thanh kiểm tra, 

xử lý vi phạm; nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách; tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền về bảo tồn HST RNM… Tuy nhiên, các hoạt động ứng phó 

với BĐKH trong quản lý HST chưa được tập trung ưu tiên và triển khai rộng 

rãi, chưa nhận diện cụ thể, toàn diện các loại hình TT&TH đối với HST RNM 

do BĐKH gây ra, do vậy chưa đánh giá được TT&TH để định hướng các giải 

pháp thích ứng với BĐKH phù hợp trong thời gian tới. 
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3.2. Kết quả đánh giá theo phương pháp viễn thám/GIS kết hợp lượng giá 

kinh tế 

3.2.1. Đánh giá diễn biến thay đổi rừng ngập mặn thông qua biến động 

đường bờ khu vực Vườn quốc gia Mũi Cà Mau dưới tác động của nước 

biển dâng  

Trên cơ sở nhận diện các TT&TH đối với HST RNM của VQG Mũi Cà 

Mau, Luận án đã sử dụng phương pháp Viễn thám và GIS để làm rõ hơn 

TT&TH đối với diện tích RNM do biến động đường bờ ở khu vực VQG Mũi 

Cà Mau và các vùng lân cận dưới tác động của nước biển dâng. Kết quả tính 

toán chỉ số nước khác biệt hiệu chỉnh MNDWI cho ảnh viễn thám các năm 

được thể hiện như hình sau: 

 

Hình 3.14. Đường bờ khu vực nghiên cứu năm 1989 

(Nguồn: xử lý của tác giả) 
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Hình 3.15. Đường bờ khu vực nghiên cứu năm 1999 

(Nguồn: xử lý của tác giả) 

 

Hình 3.16. Đường bờ khu vực nghiên cứu năm 2010 

(Nguồn: xử lý của tác giả) 
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Hình 3.17. Đường bờ khu vực nghiên cứu năm 2020 

(Nguồn: xử lý của tác giả) 

Sau khi chiết tách được đường bờ biển từ dữ liệu Landsat, phương pháp 

Hệ thống phân tích đường bờ kỹ thuật số (DSAS) sẽ được sử dụng để tính toán 

tốc độ xói lở đường bờ. Kết quả tính biến động đường bờ khu vực Mũi Cà Mau 

cho thấy, giai đoạn từ năm 1989-2020, tại bờ biển Đông và Tây đều có biến 

động rất phức tạp, có đoạn tương đối thẳng, có đoạn lại khúc khuỷu, chia cắt 

mạnh, quá trình bồi tụ hoặc xói lở tuỳ từng vị trí khác nhau; tuy nhiên xu hướng 

khu vực bờ biển phía Tây quá trình bồi tụ chiếm ưu thế, khu vực bờ biển phía 

Đông đường bờ biển biến đổi mạnh và diễn biến phức tạp, trong đó hoạt động 

xói lở chiếm ưu thế. Hiện nay, qua khảo sát thực địa, hoạt động xói lở diễn biến 

rất phức tạp cả phía bờ Tây và bờ Đông khu vực Cà Mau. Xói lở đang xảy ra 

ngay tại những vùng đất trước đây liên tục được bồi tụ lấn ra biển, phá hủy cảnh 

quan, đê kè, các công trình du lịch. Tình trạng xói lở đang diễn ra phổ biến, 

những hình ảnh phá hủy các công trình đê kè, nhà cửa dễ dàng quan sát được 

dọc bờ biển. 
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Tại bờ Đông, tốc độ xói lở trung bình khoảng 7,62 m/năm trong giai đoạn 

1989-2020 (Hình 3.18). Giai đoạn có tốc độ sạt lở nhiều nhất là giai đoạn từ 

năm 1989 đến năm 1999 hầu hết tại các vị trí trên đường bờ phía Đông. Từ năm 

2010 đến năm 2020, sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều vị trí, tuy nhiên tại khu 

vực có vĩ độ 8o36’20’’ và kinh độ 104o43’0’’ không bị sạt lở mà bồi tụ trong 

giai đoạn này. Ngược lại, phía bờ Tây trong giai đoạn từ 1989-2020, xu hướng 

bồi tụ diễn ra mạnh mẽ, tốc độ bồi tụ trung bình khoảng 77,4 m/năm.  

Mặc dù vậy, nhìn chung, so với đường cơ sở năm 1989 thì đến năm 2020, 

tại bờ Đông quá trình sạt lở vẫn chiếm ưu thế với chiều dài bị sạt lở trung bình 

là 12,89 m/năm, còn phía bờ Tây luôn được bồi tụ với chiều dài bồi tụ trung 

bình khoảng 11,5 m/năm (hình 3.18, 3.19). 

 

Hình 3.18. Biến động bờ Đông khu vực Mũi Cà Mau giai đoạn 1989-2020 

 

(Nguồn: xử lý của tác giả) 
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Hình 3.19. Biến động bờ Tây khu vực Mũi Cà Mau giai đoạn 1989-2020 

(Nguồn: xử lý của tác giả) 

 Dựa vào kết quả đường bờ được tính toán từ phần mềm DSAS để đánh 

giá chi tiết thêm về diện tích biến động bồi xói cho cả giai đoạn 1989 - 2020. 

Tiến hành chồng chập 2 đường bờ năm 1989 và 2020 để tiết thêm về diện tích 

biến động bồi xói cho cả giai đoạn 1989-2020. Kết quả chồng xếp và đánh giá 

biến động đường bờ thể hiện ở hình sau: 
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Hình 3.20. Chồng xếp đường bờ giai đoạn 1989-2020 

(Nguồn: xử lý của tác giả) 

 Như những hình ảnh và kết quả tính toán nêu trên, vùng tiếp giáp biển 

Đông là vùng thường xuyên xảy ra xói lở. Sóng to kết hợp với gió biển hoạt 

động thường xuyên làm các cây vốn quen chịu mặn như đước, mắm không thể 

tồn tại, đất không được cây giữ nên cũng xói lở theo. Diện tích đất mất hàng 

năm do xói lở từ vài chục mét đến trăm mét tùy từng năm, từng vị trí, tuy nhiên 

trong giai đoạn từ năm 1989-2020, kết quả cho thấy khu vực nghiên cứu tại 

VQG Mũi Cà Mau, diện tích đất bị mất trung bình khoảng 248,133 ha/năm. 

Ngược với phía Đông, bên phía Tây tại Mũi Cà Mau và vùng bờ biển giáp vịnh 

Thái Lan lại xảy ra hiện tượng bồi tụ, tốc độ bồi tùy từng năm từ vài chục đến 

trăm mét. Trên các bãi bồi, tuỳ theo thời gian hình thành khác nhau mà có mức 

độ che phủ của thực vật khác nhau, chủ yếu là phát triển tự nhiên từ đất liền lấn 

dần theo sự hình thành của bãi. Phần Mũi Cà Mau thuộc VQG là khu vực 

khoanh nuôi tái sinh bảo vệ rừng nghiêm cấm mọi hình thức xâm hại. Khu vực 

bồi tụ điển hình cách khu thăm quan của vườn quốc gia hơn 10km về hướng 
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Đông. Dòng nước biển kết hợp với gió tạo thành các bãi bồi dạng vòng cung 

ngày càng ôm sát vào bờ, lâu dần tạo thành các vòng cung cát bao lấy bờ có 

vũng ở giữa, thực phủ qua thời gian phát triển dần nhưng mật độ thưa và cây 

mọc thấp, nhiều bãi bồi không có thực phủ. 

Mặc dù diện tích bồi tụ nhiều hơn so với diện tích bị xói lở tại khu vực 

nghiên cứu, tuy nhiên những dịch vụ mà RNM cung cấp tại khu vực bị sạt lở 

vẫn bị suy giảm do mất diện tích đất, rừng ven biển, làm mất nơi cư trú của các 

loài sinh vật; dịch vụ điều tiết, chống sạt lở bờ biển bị suy giảm. 

Bảng 3.5. Tổng hợp xu hướng sạt lở và bồi tụ tại khu vực nghiên cứu tại 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau (giai đoạn 1989-2020) 

Giai 

đoạn 

Chiều dài 

xói lở (m) 

Chiều dài 

bồi tụ (m) 

Diện tích xói 

lở (ha) 

Diện tích bồi 

tụ (ha) 
Tốc độ 

xói lở 

TB 

(m/năm) 

Tốc độ 

bồi tụ 

TB 

(m/năm) 

Bờ 

Đông 

Bờ 

Tây 

Bờ 

Đông 

Bờ 

Tây 

Trung 

bình 

Tổng Trung 

bình 

Tổng 

1989-

2020 
12,89 0 1,43 11,5 248,133 6982 1409 43.685 7,62 77,4 

(Nguồn: xử lý của tác giả) 

Kết quả nghiên cứu của Luận án cũng khá tương đồng với các nghiên 

cứu trước đó, điển hình như nhóm tác giả Trần Văn Tình và Doãn Hà Phong 

(2017) đã xác định trong giai đoạn 2001 – 2017, biến động đường bờ ven biển 

Cà Mau rất phức tạp. Diện tích xói lở tại khu vực bờ biển Mũi Cà Mau trung 

bình là 75,19 ha/năm, diện tích bồi tụ trung bình là 128,6 ha/năm [21]. Tương 

tự, nghiên cứu của Vân Đàm (2010) cũng đã xác định trong giai đoạn 1953 – 

2010, xói lở là quá trình chi phối của bờ biển Đông với chiều dài trung bình 

22,15m/năm, ngược lại trên vịnh Thái Lan bồi tụ là quá trình ưu thế với chiều 

dài trung bình trên 47,09 m/năm [80]. Đặc biệt trong những năm gần đây, xói 

lở diễn ra tại nhiều vị trí ở cả bờ Đông và bờ Tây. Do vậy, năm 2019, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 2115/QĐ-UBND về tình huống khẩn cấp sạt lở 
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bờ biển Đông, đoạn từ Đất Mũi đến Vàm Xoáy (thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc 

Hiển tỉnh Cà Mau) với chiều dài 3 km. 

3.2.2. Ước tính tổn thất và thiệt hại đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn 

thông qua lượng giá kinh tế 

 Trên cơ sở xác định chiều dài bờ Đông bị sạt lở và ước tính diện tích 

RNM bị mất thông qua phương pháp viễn thám/GIS, Luận án ước tính giá trị 

thiệt hại HST RNM như sau: 

1) Lượng hoá thiệt hại giá trị phòng hộ, chống sạt lở bờ biển 

RNM đã chứng minh được tác dụng bảo vệ đê của các xã ven biển, tăng 

cường sự bảo vệ cộng đồng ven biển bao gồm cả những tài sản ở khu vực giữa 

RNM [12]. HST RNM có vai trò phòng hộ, bảo vệ bờ biển như một đê chắn 

sóng. Nếu không có HST này thì chính quyền địa phương phải tốn một khoản 

chi phí để xây đê phòng hộ. Giá trị phòng hộ của HST RNM của VQG Mũi Cà 

Mau sẽ chính là chi phí để xây dựng đê kè tương đương với chiều dài bờ biển 

bị mất. Dịch vụ phòng hộ ven biển của VQG Mũi Cà Mau tại khu vực nghiên 

cứu có thể được lượng giá bằng phương pháp chi phí thay thế. Phương pháp 

này dựa trên giả thiết cơ bản là nếu không có HST RNM thì để có được giá trị 

phòng hộ tương tự, cần xây dựng một hệ thống kè dọc bờ biển. Do không có 

dữ liệu chi tiết (như khả năng giảm sóng, mức độ chịu lực so sánh với đê 

biển…), nghiên cứu sử dụng phương pháp chi phí thay thế được đơn giản hóa 

như sau: 

Luận án sử dụng thông tin về chi phí xây dựng công trình nhân tạo, cụ 

thể là công trình đê điều tại tỉnh Cà Mau. Hiện nay, đang có dự án Xây dựng 

kè bảo vệ bờ biển khu vực cửa Vàm Xoáy với chiều dài là 3.343 m, kinh phí là 

118,154 tỷ đồng [88]. 

Như vậy, mỗi 1 km (1.000m) bờ biển cần khoảng 35,34 tỷ đồng để xây 

kè. Như trên phân tích, tại khu vực nghiên cứu, phía bờ Đông xói lở trung bình 
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12,89 m/năm trong giai đoạn 1989-2020. Vậy, ước tính tổng đường bờ bị xói 

lở trong giai đoạn này là: 

12,89 m/năm * 32 năm = 412,48 (m) 

Ước tính chi phí cần bỏ ra để xây dựng kè bảo vệ trong giai đoạn này là: 

35,34 tỷ đồng/1000 m đê * 412,48 m = 14,577 tỷ đồng ~ 14.577 triệu đồng 

Dự án kè bảo vệ bờ biển khu vực cửa Vàm Xoáy được xây dựng tại xã 

Đất Mũi thuộc vùng nông thôn, nông nghiệp phát triển trung bình. Theo Công 

văn số 4116/BNN-TCTL ngày 13 tháng 12 năm 2010, của Bộ NN&PTNT về 

hướng dẫn phân cấp đê và Quyết định số 1613/QĐ-BNN-KHCN ngày 

09/7/2012 của Bộ NN&PTNT ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đê biển, dự 

án Xây dựng kè bảo vệ bờ biển khu vực cửa Vàm Xoáy thuộc đê biển cấp IV, 

có tuổi thọ là 50 năm. Coi mức độ hỗ trợ trong việc phòng chống sạt lở bờ biển 

của hệ thống kè như nhau cho mỗi đơn vị thời gian (năm). Như vậy chi phí 

phòng chống sạt lở hàng năm bằng cách xây kè bảo vệ là: 

∑ 𝑁𝑃𝑉50
𝑡=50
0 /50 năm = [∑ 𝐶𝑡/(1 + 𝑟)𝑡]𝑡=50

0 /50 năm (triệu đồng/năm) 

Trong đó: NPV là giá trị dòng tiền đưa về thời điểm hiện tại 

R: Tỷ suất chiết khấu, r = 10% (Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT) 

Theo Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 05 năm 2019 

của Bộ NN&PTNT quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi, định mức chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được quy định 

theo tỷ lệ % nguyên giá giá trị tài sản cố định tại vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long là 0,75÷1,85 (đối với công trình động lực) + 0,3% (đối với công trình 

vùng ven biển, công trình thường xuyên chịu ảnh hưởng của nước biển). 

Trong đó định mức bảo trì trong vòng 50 năm là: 0,75% cho 5 năm đầu; 

1,3% từ 5 năm đến 15 năm; 1,85% từ 15 năm trở đi và 0,3% đối với công trình 

ven biển. Như vậy giá trị dòng tiền sử dụng hàng năm trong vòng 50 năm đưa 

về giá trị hiện tại là: 
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Bảng 3.6. Giá trị dòng tiền đưa về năm cơ sở (năm 2022) 

Thời 

gian t 

Mức 

bảo 

trì 

hàn

g 

năm 

(%) 

chi phí sử 

dụng 

hàng năm 

(triệu 

đồng) 

Giá trị 

dòng tiền 

đưa về 

năm cơ 

sở, năm 

2022, t =0 

Thờ

i 

gian 

t 

Mức 

bảo 

trì 

hàng 

năm 

(%) 

chi phí 

sử dụng 

hàng 

năm 

(triệu 

đồng) 

Giá trị 

dòng tiền 

đưa về 

năm cơ sở 

1 1,05 153,059 139,145 26 2,15 313,406 26,296 

2 1,05 153,059 126,495 27 2,15 313,406 23,906 

3 1,05 153,059 114,995 28 2,15 313,406 21,733 

4 1,05 153,059 104,541 29 2,15 313,406 19,757 

5 1,05 153,059 95,038 30 2,15 313,406 17,961 

6 1,6 233,232 131,653 31 2,15 313,406 16,328 

7 1,6 233,232 119,685 32 2,15 313,406 14,844 

8 1,6 233,232 108,804 33 2,15 313,406 13,494 

9 1,6 233,232 98,913 34 2,15 313,406 12,267 

10 1,6 233,232 89,921 35 2,15 313,406 11,152 

11 1,6 233,232 81,746 36 2,15 313,406 10,138 

12 1,6 233,232 74,315 37 2,15 313,406 9,217 

13 1,6 233,232 67,559 38 2,15 313,406 8,379 

14 1,6 233,232 61,417 39 2,15 313,406 7,617 

15 1,6 233,232 55,834 40 2,15 313,406 6,925 

16 1,6 233,232 50,758 41 2,15 313,406 6,295 

17 2,15 313,406 62,006 42 2,15 313,406 5,723 

18 2,15 313,406 56,369 43 2,15 313,406 5,203 



112 

19 2,15 313,406 51,244 44 2,15 313,406 4,73 

20 2,15 313,406 46,586 45 2,15 313,406 4,3 

21 2,15 313,406 42,351 46 2,15 313,406 3,909 

22 2,15 313,406 38,501 47 2,15 313,406 3,553 

23 2,15 313,406 35,001 48 2,15 313,406 3,23 

24 2,15 313,406 31,819 49 2,15 313,406 2,937 

25 2,15 313,406 28,926 50 2,15 313,406 2,67 

Tổng 2.176,186 

(Nguồn: tính toán của tác giả) 

Tổng giá trị dòng tiền đưa về thời điểm hiện tại bao gồm chi phí đầu tư 

ban đầu là:  

14.577 + 2.176,186 = 16.753,186 triệu đồng 

Như vậy chi phí phòng chống sạt lở hàng năm trong 50 năm bằng cách 

xây kè bảo vệ là: 

16.753,186 triệu đồng /50 năm = 335,064 triệu đồng/năm 

Tức là giá trị TT&TH do sạt lở bờ biển tại bờ biển tại khu vực này khoảng 

335,064 triệu đồng/năm. 

2) Lượng hoá thiệt hại dịch vụ cung cấp nguồn lợi thuỷ hải sản 

Quá trình điều tra, khảo sát, ngoài việc thu thập thông tin về tác động của 

BĐKH đến HST RNM; nhận định về TT&TH đối với HST RNM, Luận án 

cũng khảo sát về mức độ suy giảm thu nhập của người dân do thiệt hại về dịch 

vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn. Kết quả cho thấy: 59% đánh giá thu nhập suy 

giảm ở mức mạnh, 25% đánh giá suy giảm ở mức vừa và một trong những 

nguyên chính của sự suy giảm này là do năng suất, sản lượng nuôi trồng, đánh 

bắt thủy sản giảm (Hình 3.21, Hình 3.22).  



113 

 

Hình 3.21. Kết quả khảo sát về sự thay đổi thu nhập của người dân 

(Nguồn: tổng hợp kết quả khảo sát) 

 

Hình 3.22. Nguyên nhân thay đôỉ mức thu nhập của hộ gia đình 

 (Nguồn: tổng hợp kết quả khảo sát) 

VQG Mũi Cà Mau luôn chịu sự áp lực rất lớn từ phía cộng đồng dân cư, 

do vùng đất này, có nhiều tiềm năng; tài nguyên rừng, tài nguyên biển vô cùng 

phong phú nên đã thu hút khá lớn một bộ phận dân di cư từ các địa phương khác 

đến tạm trú, sinh sống cùng với dân cư địa phương có trên vài ngàn hộ dân sinh 

sống trong và ven lâm phần của VQG. Đặc biệt trong phân khu bảo vệ nghiêm 
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ngặt của VQG có trung tâm hành chính xã Đất Mũi, những hộ dân này chủ yếu 

sống bằng nghề khai thác các loài giống thủy sản dưới tán rừng, vùng bãi bồi 

VQG Mũi Cà Mau và kinh doanh, mua bán dịch vụ nhỏ lẻ… áp lực dân số tăng 

cao và thời tiết luôn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của BĐKH, nên cuộc sống 

của người dân nơi đây hầu hết đều gặp khó khăn nhất định [98]. Riêng vùng lõi 

của Vườn có 222 hộ sinh sống và được thuê, khoán quản lý bảo vệ rừng với 

VQG Mũi Cà Mau với diện tích trên 937 ha. Đời sống của người dân ở đây còn 

nhiều khó khăn, chủ yếu sống phụ thuộc vào nguồn lợi khai thác từ rừng, chính 

điều này gây áp lực lớn đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng [98]. 

Như trên phân tích, sinh kế người dân tại Đất Mũi chủ yếu dựa vào nguồn 

lợi thủy sản do RNM cung cấp. Sản lượng thủy sản suy giảm làm ảnh hưởng 

tới cuộc sống của người dân. Theo đánh giá của các trưởng ấp trong phạm vi 

khảo sát, do tác động từ thiên tai, hoạt động nuôi trồng không thu hoạch được; 

đánh bắt gần bờ giảm sản lượng, phải đánh bắt xa bờ. Nhiều hộ dân đã chuyển 

đổi nghề nghiệp từ khai thác sang làm lưới, thu mua, buôn bán hoặc kinh doanh 

du lịch do thu nhập từ nguồn lợi thủy sản suy giảm. Điển hình như tại ấp Rạch 

Tàu, khoảng 70-80% các hộ chuyển đổi sinh kế, ấp Mũi có khoảng 60 hộ di cư, 

57 hộ chuyển đổi nghề nghiệp.  

Theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ cho phép 

rừng và mặt nước được cho thuê theo hợp đồng 15 năm trong các Vườn quốc 

gia (điều 4). Tại VQG Cà Mau, khu vực RNM, các chủ rừng đã thực hiện tốt 

liên kết hợp tác với các doanh nghiệp triển khai mô hình nuôi tôm sinh thái 

được chứng nhận dưới tán rừng. Đồng thời, một số mô hình bảo vệ rừng kết 

hợp nuôi ốc len, sò...được triển khai thực hiện khá tốt, tăng nguồn thu nhập cho 

người nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, hạn chế các hành vi vi phạm về rừng. 

Từ năm 2016 đến nay, VQG Cà Mau nuôi trồng thủy sản ở khu vực bãi bồi trên 

diện tích khoảng 400 ha; đồng thời thực hiện ký kết hợp đồng với nhiều tổ chức, 
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cá nhân, doanh nghiệp thuê mặt nước bãi bồi để thực hiện mô hình ương, nuôi 

sò. Trong các hoạt động khai thác nguồn lợi thuỷ sản dưới tán RNM Cà Mau 

thì hoạt động đóng đáy, cào te và rê lưới là những hoạt động phổ biến nhất. Các 

sản phẩm khai thác được từ RNM Cà Mau khá đa dạng, trong đó phổ biến nhất 

là: tôm, cua, mực, sò lụa, ốc len, ruốc, rộp. 

Kết quả phỏng vấn 114 hộ gia đình trong phạm vi nghiên cứu, thu nhập 

bình quân mỗi hộ gia đình từ nguồn lợi thuỷ sản khoảng 66 triệu đồng/hộ/năm 

(bảng 3.7). Theo Văn bản số 29/ĐN-UBND ngày 21/6/2021 của UBND xã Đất 

Mũi về việc xác nhận tiêu chí 17.2 Chương trình môi trường quốc gia nông 

thôn mới trên địa bàn xã và Bảng tổng hợp số hộ sử dụng tàu cá và phương tiện 

thuỷ gia dụng phục vụ khai thác, đánh bắt thuỷ sản là 1338 hộ (925 nuôi trồng 

và 413 hộ đánh bắt). Như vậy ước tính tổng thu nhập từ nguồn lợi thuỷ sản là: 

88.308.000.000 đồng/năm. 

Bảng 3.7. Tổng hợp đánh giá thu nhập của hộ gia đình 

STT Tỷ lệ người dân đánh giá (%) Mức thu nhập (triệu đồng/năm) 

1 0 <40 triệu 

2 7 40-50 triệu 

3 14 50-60 triệu 

4 54 60-70 triệu 

5 25 >70 triệu 

 Trung bình 65,59 triệu đồng 

 (Nguồn: tổng hợp kết quả khảo sát) 

Theo đánh giá từ người dân địa phương, dưới tác động của sự thay đổi khí 

hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan, khoảng 8% số người trả lời đánh giá 

mức độ thu nhập từ nguồn lợi thuỷ, hải sản giảm từ 30-40%; 52% số người 
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đánh giá mức độ thu nhập giảm từ 40-60%; 40% còn lại đánh giá mức độ thu 

nhập giảm từ 60-70% (so với giá trị dòng tiền tại thời điểm hiện tại) (bảng 3.8).  

Bảng 3.8. Mức độ suy giảm thu nhập về nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải 

sản trong khoảng 20-30 năm 

STT Tỷ lệ % người dân đánh giá Mức độ suy giảm thu nhập 

1 8% 30-40% 

2 52% 40-60% 

3 40% 60-70% 

 Trung bình 54,8% 

 (Nguồn: tổng hợp kết quả khảo sát) 

(Ghi chú: nếu so với giá trị dòng tiền tại thời điểm hiện tại) 

Do vậy, nếu tính trung bình thu nhập từ hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy 

sản giảm khoảng 55% so với cách đây 20-30 năm thì ước tính giá trị nguồn lợi 

thuỷ sản bị mất đi mỗi năm khoảng 1.619.000.000 – 2.428.000.000 đồng/năm. 

3) Lượng hoá thiệt hại giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn 

Để ước tính giá trị thiệt hại do mất RNM, Luận án sử dụng phương pháp 

chuyển giao giá trị để ước tính giá trị thiệt hại về các dịch vụ do RNM VQG 

Mũi Cà Mau cung cấp. Theo báo cáo “Giá trị các dịch vụ HST tại huyện Ngọc 

Hiển, tỉnh Cà Mau” thuộc dự án Dịch vụ hệ sinh thái của Viện Chiến lược, 

Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với UNEP và GEF [33] thực 

hiện (2013), tổng giá trị các dịch vụ HST RNM tại huyện Ngọc Hiển là 

33.080.091 đồng/ha/năm, bao gồm dịch vụ cung cấp (gỗ, củi, thủy sản đánh 

bắt, nuôi trồng), dịch vụ phòng hộ ven biển, dịch vụ hấp thụ cacbon, dịch vụ 

cảnh quan du lịch. 

Như trên đã phân tích, trong giai đoạn 1989-2020, trung bình mỗi năm 

diện tích đất tại khu vực nghiên cứu bị mất khoảng 248,133 ha. 
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Vậy, ước tính TT&TH của HST RNM khu vực nghiên cứu tại VQG Mũi 

Cà Mau trung bình mỗi năm trong giai đoạn 1989-2020 (tính theo giá thời điểm 

năm 2013) là:  

248,133 ha   x   33 triệu VNĐ/ha   = 8.188 triệu VNĐ/năm 

Trên thực tế, giá trị này có thể cao hơn rất nhiều do chưa tính đến các giá 

trị về văn hóa, giáo dục… cũng như giá tại thời điểm hiện tại.  

Theo kịch bản RCP8.5: Đến năm 2050, khi mực NBD 28cm thì diện tích 

RNM bị suy thoái 28% (so với diện tích RNM năn 2021) tương đương giá trị 

RNM giảm 2.292 triệu đồng; Đến năm 2100, khi mực NBD 75cm thì diện tích 

RNM bị suy thoái 72% (so với diện tích RNM năm 2021) tương đương với giá 

trị RNM giảm 5.895 triệu đồng. 

3.3. Đánh giá chung về tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến đổi khí hậu 

a) Về loại hình thiệt hại và mức độ 

Quá trình đánh giá tổn thất và thiệt hại về HST RNM do BĐKH đã được 

thực hiện với 114 người dân đại diện cho 4 ấp có sinh kế phụ thuộc vào nguồn 

lợi do dịch vụ HST của VQG cung cấp, dựa vào thông tin thu thập được từ 

phiếu phỏng vấn cụ thể từng người dân kết hợp quá trình trao đổi, thảo luận với 

các cán bộ quản lý, chính quyền địa phương, trưởng các ấp, đã nhận diện ra các 

vấn đề TT&TH đối với HST RNM của VQG Mũi Cà Mau, cụ thể: 

(i) Trong giai đoạn 1989-2020, BĐKH được nhận diện rõ rệt qua sự gia 

tăng nhiệt độ, nắng nóng, hạn hán có xu thế ngày càng khắc nghiệt; mưa trái 

mùa xuất hiện nhiều hơn; nước biển dâng diễn ra nhanh hơn và có tính bất 

thường; tần suất xuất hiện hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên hơn, 

tần suất và cường độ các cơn bão mang tính bất thường hơn. 

(ii) TT&TH về HST RNM được đánh giá định tính dựa vào cộng đồng 

về dịch vụ cung cấp; dịch vụ hỗ trợ; dịch vụ điều tiết; dịch vụ giải trí, văn hóa. 
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Trong đó: 

- Các dịch vụ cung cấp, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ điều tiết đều được nhận 

định suy giảm ở mức độ khác nhau, cụ thể: Diện tích RNM, các loài cây ngập 

mặn, nguồn lợi thuỷ hải sản, gỗ, củi từ rừng bị suy giảm, mức độ xói lở bờ biển 

ngày càng tăng. Trong đó, dịch vụ phòng hộ, chống sạt lở bờ biển của HST 

RNM được đánh giá suy giảm ở mức độ vừa và mạnh là 93%. Dịch vụ cung 

cấp thuỷ, hải sản của HST RNM được đánh giá suy giảm ở mức độ vừa và 

mạnh là 79%.  

- Dịch vụ du lịch tại VQG Mũi Cà Mau trong thời gian qua được đánh 

giá tăng hàng năm, chỉ có số ít người cho rằng có sự suy giảm nhưng ở mức 

không đáng kể. Thực tế thì điều kiện khí hậu có tác động đáng kể đến việc tạo 

lập và duy trì tài nguyên du lịch. Do đó, bất kỳ thay đổi nào về điều kiện khí 

hậu có thể dẫn đến sự thay đổi các nguồn tài nguyên cũng như nhu cầu du lịch 

và mùa vụ du lịch. Tuy nhiên, như trên đã phân tích, với sự chỉ đạo của chính 

quyền địa phương trong việc đẩy mạnh phát triển hoạt động du lịch đặc biệt tại 

khu vực Mũi Cà Mau, lượng khách tới tham quan tỉnh nói chung và VQG nói 

riêng vẫn được duy trì. 

(iii) Về nguyên nhân: TT&TH đối với HST RNM tại VQG Mũi Cà Mau 

được nhận định suy giảm ở các mức độ khác nhau với nhiều nguyên nhân, từ 

các hoạt động của con người như hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản, phá 

rừng ngập mặn và BĐKH là một trong những nguyên nhân gây ra TT&TH. 

Trong đó, điển hình là biểu hiện NBD gây xói lở bờ biển, làm mất diện tích 

RNM, làm suy giảm dịch vụ HST. Các giải pháp thích ứng với BĐKH đã được 

triển khai thực hiện ở cấp hộ gia đình và chính quyền địa phương nhưng chưa 

đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát triển RNM trong bối cảnh BĐKH. 

b) Ước tính tổn thất và thiệt hại 

Trong số các dịch vụ mà HST RNM cung cấp, dịch vụ cung cấp thuỷ, hải 
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sản và dịch vụ phòng hộ, chống sạt lở bờ biển là hai dịch vụ chịu TT&TH nhất 

tại VQG Mũi Cà Mau liên quan đến BĐKH.  

Diễn biến đường bờ biển là nguồn dữ liệu quan trọng để đánh giá mức độ 

xói lở và bồi tụ của bãi biển. Kết quả tính toán cho thấy trong giai đoạn từ 1989-

2020, mỗi năm chiều dài bờ Đông bị xói lở trung bình khoảng 12,89 m/năm, giá 

trị TT&TH do sạt lở bờ biển tại bờ biển tại khu vực này được ước tính khoảng 

335,064 triệu đồng/năm dựa vào phương pháp lượng giá giá trị thiệt hại. Trung 

bình, diện tích đất đã bị mất do sạt lở khoảng 248,133 ha trong cả giai đoạn từ 

1989-2020 với xu hướng bờ Đông bị xói lở và phía bờ Tây được phù sa bồi đắp 

tự nhiên kết hợp với việc thực hiện các chương trình bảo vệ, trồng rừng nên diện 

tích rừng đang được phục hồi, tuy nhiên chất lượng rừng, tốc độ sinh trưởng rừng 

chưa được phát triển như trước. Do vậy, dịch vụ phòng chống sạt lở bờ biển của 

HST RNM bị suy giảm. Ước tính với 248,133 ha diện tích đất bị sạt lở trung 

bình mỗi năm trong giai đoạn 1989 – 2020, TT&TH đối với HST RNM tại khu 

vực nghiên cứu khoảng 8.188 triệu đồng/năm.  

Đối với dịch vụ cung cấp thuỷ, hải sản, căn cứ vào số liệu điều tra, khảo 

sát thực tế và thu thập thông tin từ địa phương, ước tính giá trị nguồn lợi thuỷ 

sản bị mất đi mỗi năm khoảng 1.619.000.000 – 2.428.000.000 đồng/năm trong 

20-30 năm qua. 

TT&TH của HST RNM khu vực nghiên cứu tại VQG Mũi Cà Mau ước 

tính khoảng 8.188 triệu VNĐ/năm. Trên thực tế, giá trị này có thể cao hơn rất 

nhiều do chưa tính đến các giá trị về văn hóa, giáo dục… cũng như giá tại thời 

điểm hiện tại.  

3.4. Những vấn đề còn chưa chắc chắn của quá trình đánh giá 

 - Thứ nhất, việc đánh giá TT&TH do BĐKH đòi hỏi nhiều yêu cầu về dữ 

liệu (thông tin về các nguy cơ tiềm ẩn, tính dễ bị tổn thương và khả năng phơi 

nhiễm, thông tin về BĐKH, quy mô và phạm vi đánh giá TT&TH...). Phần lớn 
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các công cụ, mô hình đánh giá định lượng khá phức tạp, đòi hỏi chuyên môn về 

kỹ thuật và kiến thức chuyên sâu. HST RNM thuộc loại hình TT&TH phi kinh 

tế, hiện chưa được nghiên cứu, đánh giá nhiều, đặc biệt là tại Việt Nam. Các 

phương pháp được sử dụng để đánh giá TT&TH đối với HST RNM liên quan 

đến BĐKH chưa được nghiên cứu nhiều. 

 - Thứ hai, việc tách bạch nguyên nhân gây ra TT&TH đối với HST 

RNM do hoạt động của con người hay do tác động tiềm tàng của BĐKH rất 

phức tạp, khó có thể xác định một cách rõ ràng. Tuy nhiên, những chia sẻ và 

kinh nghiệm của người dân về vấn đề thiên tai, thời tiết mà họ đã trải qua hay 

nhìn nhận của họ về sự suy giảm về HST RNM tại địa phương do tác động 

bất thường của hiện tượng thời tiết cực đoan là căn cứ để tổng hợp, phân tích 

kết quả BĐKH là một trong những nguyên nhân gây ra TT&TH.  

- Thứ ba, kết quả nhận định, đánh giá mức độ TT&TH phụ thuộc nhiều 

vào ý kiến chủ quan của đối tượng phỏng vấn; mặt khác do điều kiện nguồn lực 

hạn chế nên số lượng mẫu sử dụng để điều tra, khảo sát tại VQG Mũi Cà Mau 

chưa đủ lớn. 

 - Thứ tư, Luận án chưa đánh giá được toàn diện, đầy đủ tất cả các 

TT&TH của HST RNM như thiệt hại về các loài động, thực vật, nơi cư trú 

của các loài… Tuy nhiên, các vấn đề này có thể được phát triển ở các hướng 

nghiên cứu tiếp theo. 

3.5. Đề xuất giải pháp giảm thiểu tổn thất và thiệt hại đối với hệ sinh thái 

rừng ngập mặn liên quan đến biến đổi khí hậu 

3.5.1. Đánh giá chung về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và các tổn 

thất và thiệt hại ở Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau  

1) Về tổ chức bộ máy:  

UBND tỉnh Cà Mau là cơ quan quản lý trực tiếp VQG Mũi Cà Mau. Tại 

Vườn quốc gia có Ban Giám đốc và các phòng/ban chuyên môn. Cơ cấu tổ chức 
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của VQG Mũi Cà Mau như sau: 

 

Hình 3.23. Tổ chức bộ máy tại VQG Mũi Cà Mau 

(Nguồn: Nguyễn Văn Sự, 2020 [17]) 

2) Về công tác quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn  

Trong thời gian qua, chủ trương của Trung ương và UBND tỉnh về việc 

bảo vệ và phát triển rừng, ứng phó với BĐKH đã được cụ thể hoá bằng nhiều 

chính sách phù hợp với địa phương. Một số văn bản đã được ban hành liên quan 

vấn đề quản lý HST RNM trong bối cảnh BĐKH đã được tỉnh phê duyệt như:  
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Bảng 3.9. Các văn bản liên quan quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn 

trong bối cảnh     biến đổi khí hậu tại Cà Mau 

Số QĐ Ngày/tháng/

năm 

Tên văn bản 

 

 

 

1667/QĐ-UBND 

 

 

 

11/11/2013 

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình 

hành động của BCH Đảng Bộ tỉnh thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH 

Trung ương đảng khóa XI về chủ động ứng 

phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường 

 

 

245/QĐ-UBND 

 

 

19/2/2014 

Phương án thí điểm thuê quản lý, bảo vệ 

rừng kết hợp sản xuất dưới tán rừng và du 

lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Mũi Cà 

Mau 

251/QĐ-UBND 21/02/2014 Cơ chế thí điểm chi trả dịch vụ môi trường 

RNM tại VQG Mũi Cà Mau 

 

1873/QĐ-UBND 

 

12/02/2015 

Kế hoạch Phê duyệt Phương án Ứng phó với 

ảnh hưởng của El Nino trong mùa khô năm 

2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

 

54/KH-UBND 

 

 

21/09/2015 

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận 

thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai 

dựa vào cộng đồng”, trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau, giai đoạn 2016 - 2020 

10/KH-PCTT 13/12/2016 Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
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1749/QĐ-UBND 11/10/2016 Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng năm 2017 

 

03/KH-UBND 

 

16/01/2018 

Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về 

BĐKH trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 

2017-2020 và giai đoạn 2021-2030 

975QĐ-UBND 15/06/2018 Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với 

BĐKH tỉnh Cà Mau 

 

92/KH-UBND 

 

16/08/2018 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-

CP của Chính phủ về công tác phòng, chống 

thiên tai trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

1601/QĐ-UBND 

 

01/10/2018 

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh 

Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

 

1630/QĐ-UBND 

 

05/10/2018 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch 

tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 

 

 

2096/QĐ-UBND 

 

 

24/12/2018 

Kế hoạch hành động năm 2019 dự án thành 

phần Tăng cường khả năng chống chịu với 

những tác động của BĐKH cho các cộng 

đồng dễ bị tổn thương ven biển tỉnh Cà Mau 

1598/QĐ-UBND 19/9/2019 về tình huống khẩn cấp trên bờ biển Đông 

và sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

2115/QĐ-UBND 28/11/2019 Về việc tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển 

Đông 

6371/UBND- 

NNTN 
 

9/11/2020 

Triển khai thực hiện Kế hoạch Quốc gia 

thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai 

đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 
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36/2020/QĐ- 

UBND 

31/12/2020 Quy chế quản lý khu dự trữ sinh quyển thế 

giới Mũi Cà Mau 

Quá trình trao đổi với cán bộ quản lý tại địa phương và thu thập thông 

tin, tài liệu sẵn có cho thấy, thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh, VQG 

Mũi Cà Mau đã triển khai các hoạt động trong công tác quản lý, bảo vệ 

HST RNM: 

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về bảo 

vệ và phát triển rừng cho người dân vùng rừng; nâng cao năng lực của lực 

lượng trực tiếp quản lý bảo vệ rừng thông qua việc tham gia các chương trình 

tập huấn, đào tạo chuyên môn… lồng ghép với chương trình giáo dục pháp 

luật của các Sở, ban, ngành, các lớp tập huấn do các tổ chức trong và ngoài 

nước tài trợ để thực hiện; đồng thời tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kịp 

thời những chủ trương, chính sách cũng như pháp luật của Nhà nước có liên 

quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức như: Họp dân cư 

xóm, ấp và trên hệ thống truyền thanh của xã với nhiều nội dung phù hợp, 

thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân sống trong vùng rừng về 

công tác quản lý bảo vệ rừng. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng 

đóng quân trên địa bàn quản lý để nhận được sự ủng hộ phối hợp kiểm tra, truy 

quét ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng, biển và duy 

trì tốt chế độ họp sơ kết, tổng kết công tác phối hợp với các đơn vị, chính quyền 

địa phương trong việc thực hiện các qui chế phối hợp giữa các lực lượng để chỉ 

đạo thống nhất các giải pháp bảo vệ rừng có hiệu quả… 

- Xây dựng và thực hiện chính sách đồng quản lý hệ sinh thái rừng, biển 

mà trong đó người dân được tổ chức phối hợp với khu rừng đặc dụng quản lý, 

sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững theo quy định của pháp luật. 

Một số hoạt động cụ thể tại Vườn như: 
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- Vườn đã triển khai thực hiện phương án thuê, khoán bảo vệ rừng tại 

phân khu phục hồi sinh thái; Theo dõi việc thực hiện dự án gây bồi, tạo bãi, 

trồng cây ngập mặn bảo vệ bờ biển khu vực Đất Mũi; Thực hiện phương án mở 

rộng nuôi sò huyết thực nghiệm tại phân khu bảo tồn biển, thu thập số liệu thực 

hiện Phương án mở rộng nuôi sò huyết thực nghiệm tại phân khu bảo tồn biển 

VQG Mũi Cà Mau; Xây dựng và triển khai thực hiện Phương án trồng rừng 

thay thế thuộc các dự án đường giao thông nông thôn đấu nối du lịch cộng đồng, 

Dự án cơ sở hạ tầng điểm du lịch Đất Mũi thuộc khu du lịch quốc gia Năm Căn, 

dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi (đoạn 

7,5km), Dự án đầu tư xây dựng Cột Cờ Hà Nội tại tỉnh Cà Mau…. 

- Ban Quản lý VQG, chính quyền địa phương (cấp xã, huyện) tuyên 

truyền và vận động người dân để phòng tránh tình trạng sạt lở hoặc ngập lụt do 

nước biển dâng; tổ chức cho các hộ dân tham gia đồng quản lý rừng, kiểm tra, 

giám sát việc trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng; áp dụng các kỹ thuật tiến 

bộ vào thực tiễn nuôi trồng thủy hải sản, nhất là việc sử dụng thức ăn, vôi, chế 

phẩm sinh học,… vào vuông nuôi để nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến 

dưới tán rừng. Tổ chức tuyên truyền các hộ dân trên địa bàn trong hoạt động tổ 

chức vận tải khách du lịch vào Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt VQG Mũi Cà 

Mau; Xây dựng Kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch VQG Mũi Cà Mau; 

Phối hợp với UBND huyện Ngọc Hiển xây dựng phương án thí điểm tuyến du 

sinh thái xuyên rừng VQG Mũi Cà Mau: xây dựng 4 tuyến du lịch tham quan 

xuyên rừng. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau hướng 

dẫn phát triển sản phẩm du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng… 

- Ngoài ra, Vườn đang tích cực xây dựng và triển khai các đề án, phương 

án, với giải pháp thực hiện phải đạt mục tiêu hàng đầu là hỗ trợ sinh kế cho 

người dân trên, xung quanh lâm phần, vùng biển. Đặc biệt những năm gần đây, 

Vườn chú trọng phát triển các loại hình du lịch sinh thái cộng đồng mang lại 
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hiệu quả tích cực trong việc nâng cao sinh kế, thông qua tạo việc làm tại chỗ, 

nguồn lực sẵn có tại địa phương như khai thác các loài cá, tôm, vọp, cá trong 

vuông tôm để chế biến các món ăn phục vụ du khách, làm gia tăng giá trị sản 

phẩm, tăng thu nhập, phát triển bền vững. 

Theo ý kiến đánh giá từ kết quả khảo sát, trong thời gian qua chính quyền 

địa phương, các tổ chức quốc tế đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo tồn ĐDSH, 

ứng phó với BĐKH; các hộ gia đình cũng có ý thức hơn trong công tác bảo vệ 

rừng, bảo vệ nguồn con giống, sinh kế bền vững, thân thiện với môi trường. 

Các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản bằng phương thức hủy diệt đã 

bị hạn chế, người dân không còn chặt, phá rừng bừa bãi bởi quy định bảo vệ 

rừng rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tại vùng đệm, nguồn lợi từ hoạt động nuôi 

trồng cũng như đánh bắt vẫn có xu hướng giảm, người dân cũng không thể đánh 

bắt theo chu kỳ mùa vụ như trước đây bởi khí hậu, thời tiết thay đổi bất thường. 

Chủ trương trồng rừng, phục hồi rừng đã được thực hiện chuyển từ RNM tự 

nhiên thành rừng trồng để đảm bảo diện tích rừng không bị suy giảm, tuy nhiên 

chất lượng và tốc độ sinh trưởng, phát triển các loài cây ngập mặn bị hạn chế 

do mực nước dâng, độ mặn thay đổi. Mức độ sạt lở bờ biển, sụt lún ngày càng 

gia tăng, mặc dù chính quyền địa phương đã gia cố, xây dựng bờ kè chắn sóng 

biển, hạn chế xói mòn nhưng hàng chục mét chiều dài bờ biển vẫn bị mất hàng 

năm. BĐKH và nước biển dâng được đánh giá là một trong những nguyên nhân 

làm ảnh hưởng tới ĐDSH và các dịch vụ HST tại VQG, gián tiếp ảnh hưởng 

tới sinh kế của cộng đồng dân cư. 

Qua đánh giá cho thấy, bên cạnh các kết quả đạt được về quản lý, bảo vệ 

đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên rừng, còn tồn tại một số khó 

khăn nhất định: cán bộ có trình độ khoa học kỹ thuật cao còn thiếu, đặc biệt 

trong lĩnh vực bảo tồn ĐDSH, BĐKH; Tình hình dân di cư tự do, dân cư trú 

trái phép trong và ven lâm phần VQG chưa được sắp xếp, bố trí, di dời dứt 
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điểm, đa số những hộ này không có công ăn việc làm ổn định, không có tư liệu 

sản xuất, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, họ sống chủ yếu bằng nghề khai 

thác các sản phẩm dưới tán rừng và nguồn lợi thủy sản trong khu bảo tồn biển; 

Chưa có kế hoạch chuyển đổi ngành nghề ổn định để tạo cuộc sống lâu dài và 

bền vững cho người dân; Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nghiên cứu 

khoa học cho VQG Mũi Cà Mau, còn thiếu chưa đáp ứng so với yêu cầu [102]. 

Bên cạnh đó, các hoạt động ứng phó với BĐKH trong quản lý HST chưa được 

tập trung ưu tiên và triển khai rộng rãi, chưa nhận diện cụ thể, toàn diện các 

loại hình TT&TH đối với HST RNM do BĐKH gây ra, do vậy chưa đánh giá 

được TT&TH để định hướng được các giải pháp thích ứng với BĐKH phù hợp 

trong thời gian tới. 

3.5.2. Dự báo xu thế về biến động hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc 

gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến đổi khí hậu 

Các tác động lớn nhất của BĐKH đối với tỉnh Cà Mau được dự báo là sẽ 

tăng cường hiện tượng xói lở do tình trạng sóng hoạt động mạnh mẽ hơn và các 

đợt gió mùa và bão với cường độ lớn. Kết hợp với mực nước biển dâng, điều 

này sẽ dẫn đến suy giảm dịch vụ điều tiết của HST RNM, cụ thể là dịch vụ 

phòng chống, sạt lở bờ biển, dẫn đến giảm sút tính hiệu quả trong các công tác 

bảo vệ vùng ven biển và mất dần đất ven biển. Xói lở bờ biển đã trở thành một 

vấn đề cấp bách, các biến đổi trong các hình thái xói lở và bồi đắp bờ biển cũng 

được dự kiến là sẽ xảy ra. Do vậy, Luận án cũng dự báo xu thế biến động tại 

Mũi Cà Mau trong tương lai dựa vào kịch bản BĐKH và nước biển dâng năm 

2020. 

BĐKH có tác động mạnh mẽ đến khu vực Mũi Cà Mau, NBD kết hợp 

với bão và áp thấp nhiệt đới góp phần làm xói lở bờ biển phía Đông Nam của 

khu vực, làm mất đất, ngăn cản sự tái sinh tự nhiên của quần xã cây ngập mặn, 

dẫn đến suy giảm diện tích các quần xã RNM ven biển. Mực nước biển tại khu 
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vực Mũi Cà Mau đang có xu hướng tăng, dự báo sẽ làm biển đổi sâu sắc cảnh 

quan RNM khu vực này. Với kịch bản BĐKH theo mức phát thải trung bình 

đến năm 2100 mực nước biển dâng cao đến 75 cm so với hiện nay, cảnh quan 

RNM tại khu vực nghiên cứu có nguy cơ mất đi hoàn toàn. Để dự báo xu thế 

biến động HST RNM, phương pháp viễn thám và GIS được sử dụng để nhận 

biết các dấu hiệu trong việc giải đoán ảnh vệ tinh, hiệu chỉnh hình học, thu thập 

các số liệu vùng mẫu, phản ánh các điều kiện và trạng thái tự nhiên trên bề mặt. 

Sử dụng các phần mềm viễn thám và GIS để hiệu chỉnh và phân loại thảm thực 

vật, biên tập và trình bày bản đồ. Phương pháp thu thập xử lý dữ liệu được sử 

dụng để chọn lọc các dữ liệu, tài liệu liên quan đến khu vực nghiên cứu, sau đó 

phân tích xử lý số liệu, đánh giá tổng hợp. 

Theo kịch bản BĐKH và NBD năm 2020 của Bộ TN&MT, lượng mưa 

khu vực Cà Mau có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây và đến năm 

2100 có thể đạt tăng 4-8% so với thời kỳ 1990-1999. 

Khu vực nghiên cứu thuộc khu vực 6 - Khu vực bờ biển từ Mũi Kê Gà 

đến Mũi Cà Mau và 7 – Khu vực bờ biển từ Mũi Cà Mau đến Hà Tiên trong số 

7 khu vực được xây dựng kịch bản NBD ở Việt Nam, chi tiết tại bảng dưới đây: 

Bảng 3.10. Mực nước biển dâng tại khu vực Mũi Cà Mau  

theo các kịch bản 
 
 

Kịch bản 

NBD 
Khu vực 

Các mốc thời gian thế kỷ 21 

2050 2100 

RCP2.6 Kê Gà- Cà Mau 24 cm 44 cm 

Cà Mau- Kiên Giang 24 cm 45 cm 

RCP4.5 Kê Gà- Cà Mau 23 cm 53 cm 

Cà Mau- Kiên Giang 23 cm 54 cm 
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RCP 8.5 Kê Gà- Cà Mau 28 cm 73 cm 

Cà Mau- Kiên Giang 28 cm 75 cm 

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2022 [6] 

Như vậy, tại Cà Mau, mực nước biển dâng đến năm 2100 khoảng 44-45 

cm theo kịch bản RCP2.6; khoảng 53-54 cm theo kịch bản RCP4.5; khoảng 73-

75 cm theo kịch bản RCP8.5. 

Xu thế NBD tại Cà Mau thuộc mức cao so với các vùng khác và đang 

có xu thế tăng lên theo thời gian. BĐKH góp phần làm xói lở đường bờ biển 

phía Đông Nam khu vực Mũi Cà Mau, làm đổ cây RNM và ngăn cản sự tái 

sinh tự nhiên của loài cây tiên phong lấn biển, dẫn đến diện tích RNM khu 

vực này có xu hướng giảm. Khác với RNM ở bờ biển phía Tây vẫn giữa được 

diễn thế sinh thái tự nhiên, RNM tại khu vực bờ biển Đông Nam hầu hết là 

rừng mắm -  đước hỗn giao, rừng đước tự nhiên, một phần nhỏ diện tích là 

rừng đước trồng và rừng mắm trồng. Như vậy diện tích RNM sẽ có xu hướng 

giảm về số lượng lẫn chất lượng. 

Mực NBD ở khu vực Mũi Cà Mau sẽ làm tăng độ sâu ngập triều của 

địa hình. Trong khi độ sâu ngập triều của địa hình có ảnh hưởng rất lớn tới sự 

sinh trưởng và phát triển của cây RNM. Theo Ngô Đình Quế (2001), khi độ 

sâu ngập triều lớn hơn 85 cm chỉ có rải rác một số loài cây mắm phát triển, 

không có đước, RNM phát triển tốt nhất trên địa hình có độ sâu ngập triều từ 

30-80 cm [15]. Dự đoán, khi mực NBD cao, tại các khu vực có độ sâu ngập 

triều trên 100cm, cây RNM sẽ có nguy cơ chết, đất RNM sẽ thay thế bằng sử 

dụng đất khác.  

Kết quả chồng chập bản đồ nước biển dâng (theo Kịch bản BĐKH  

RCP8.5) và bản đồ RNM hiện tại (giả thiết diện tích RNM không biến động) 

(hình 3.24) cho thấy dự báo biến động diện tích RNM năm 2050 và 2100 như ở 

Hình 3.25, 3.26 và Bảng 3.11.  
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Hình 3.24. Bản đồ hiện trạng rừng ngập mặn khu vực nghiên cứu tại 

VQG Mũi Cà Mau năm 2021 

  

Hình 3.25. Bản đồ cảnh quan RNM khu vực nghiên cứu tại VQG Mũi Cà 

Mau dự tính năm 2050 

(Nguồn: xử lý của tác giả) 
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Hình 3.26. Bản đồ cảnh quan RNM khu vực nghiên cứu tại VQG Mũi Cà 

Mau dự tính năm 2100 

(Nguồn: xử lý của tác giả) 

Bảng 3.11. Xu hướng biến động diện tích rừng ngập mặn theo kịch bản RCP 8.5 

 Diện tích rừng 

ngập mặn (ha) 

Diện tích rừng ngập 

mặn bị ảnh hưởng 

do NBD (ha) 

Tỷ lệ (%) 

Mực nước biển 

năm 2021 

7.243 0 0 

Mực NBD 28 

cm năm 2050 

5.243 2000 28 

Mực NBD 75 

cm năm 2100 

2.017 5.226 72 

(Nguồn: tính toán của tác giả dựa trên kịch bản BĐKH và NBD 2020) 
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Theo đó, năm 2021 tổng diện tích RNM khu vực nghiên cứu (Mũi Cà 

Mau) là 7.243 ha, trường hợp NBD tăng thêm 28 cm vào năm 2050 thì diện tích 

RNM bị giảm khoảng 2000 ha (tương ứng 28%), chỉ còn khoảng 5.243 ha tương 

ứng 72% diện tích RNM so với hiện tại. Trường hợp NBD tăng thêm 75cm vào 

năm 2100 thì diện tích RNM giảm khoảng 5.226 ha (tương ứng 72%), chỉ còn 

khoảng 2.017 ha tương ứng 28% diện tích RNM so với hiện tại. 

BĐKH có tác động mạnh mẽ đến khu vực Mũi Cà Mau, NBD kết hợp 

với bão và áp thấp nhiệt đới góp phần làm xói lở bờ biển phía Đông Nam của 

khu vực làm mất đất, ngăn cản sự tái sinh tự nhiên của các loài cây ngập mặn 

tiên phong dẫn đến suy giảm diện tích RNM. Mực nước biển tại khu vực Mũi 

Cà Mau đang có xu hướng tăng dự báo sẽ làm biến đổi sâu sắc đến diện tích 

RNM khu vực Mũi Cà Mau. Trong trường hợp kịch bản NBD năm 2100, mực 

NBD cao 75cm so với hiện nay thì diện tích RNM có nguy cơ giảm tới 72% 

diện tích.  

Về xói lở bờ biển, theo Báo cáo đánh giá khí hậu của tỉnh Cà Mau năm 

2020, trong thời gian qua, ở khu vực biển tỉnh Cà Mau mực nước biển dâng 

trung bình là 4 mm/năm [32]. Kết quả DSAS cho thấy mỗi năm phía bờ Đông 

chiều dài bị sạt lở trung bình là 12,89 m/năm trong giai đoạn 1989-2020. Như 

vậy, nếu coi trung bình mực nước biển dâng 4 mm/năm, ước lượng tuyến tính 

mỗi năm bờ Đông xói lở 12,89 m thì với mỗi 1mm mực nước biển dâng, bờ 

Đông sẽ bị xói lở khoảng 3,22 m. Như vậy theo các kịch bản NBD của Bộ 

TN&MT, có thể ước tính chiều dài sạt lở bờ biển dưới tác đọng của NBD trong 

thời gian tới như sau: 

- Đến năm 2050: 

Nếu theo kịch bản RCP2.6, mực nước biển dâng 24 cm thì bờ Đông sẽ 

xói lở trung bình 772,8m; theo kịch bản RCP4.5, mực nước biển dâng 23 cm 

thì bờ Đông sẽ xói lở trung bình từ 740,6m; theo kịch bản RCP 8.5, mực nước 
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biển dâng 28 cm thì bờ Đông sẽ xói lở trung bình từ 901,6m. 

Bảng 3.12. Ước tính sạt lở tại bờ Đông năm 2050 theo kịch bản BĐKH và 

NBD 2020 

Kịch bản Mực nước biển dâng 

(cm) năm 2050 

Ước tính sạt lở tại bờ 

Đông (m) năm 2050 

RCP2.6 24 cm 772,8m 

RCP4.5 23 cm 740,6m 

RCP 8.5 28 cm 901,6m 

(Nguồn: tính toán của tác giả) 

- Đến năm 2100 

Nếu theo kịch bản RCP2.6, mực nước biển dâng 44-45 cm thì bờ Đông 

sẽ xói lở trung bình từ 1.416,8m – 1.449m; theo kịch bản RCP4.5, mực nước 

biển dâng 53-54 cm thì bờ Đông sẽ xói lở trung bình từ 1.706,6m – 1.738,8m; 

theo kịch bản RCP 8.5, mực nước biển dâng 73-75 cm thì bờ Đông sẽ xói lở 

trung bình từ 2.350,6m – 2.415m. 

Bảng 3.13. Ước tính sạt lở tại bờ Đông năm 2100 theo kịch bản BĐKH và 

NBD 2020 

Kịch bản Mực nước biển dâng 

(cm) năm 2100 

Ước tính sạt lở tại bờ 

Đông (m) năm 2100 

RCP2.6 44-45 cm 1.416,8m – 1.449m 

RCP4.5 53-54 cm 1.706,6m – 1.738,8m 

RCP 8.5 73-75cm 2.350,6m – 2.415m 

(Nguồn: tính toán của tác giả) 

3.5.3. Đề xuất giải pháp giảm thiểu tổn thất và thiệt hại đối với hệ sinh thái 

rừng ngập mặn liên quan đến biến đổi khí hậu 
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Để giảm thiểu TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH, cần 

thiết phải xây dựng và triển khai các nhóm giải pháp khác nhau ở cả cấp quốc 

gia và khu vực. 

a) Đối với cấp quốc gia 

(i) Về tổn thất và thiệt hại 

Về chính sách, pháp luật 

- Lồng ghép, tích hợp TT&TH trong các luật chuyên ngành, chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 – 2030. 

- Cập nhật Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH trong đó cần nhấn 

mạnh các giải pháp ứng phó, giảm thiểu các TT&TH liên quan đến BĐKH. 

Tham gia tích cực trong đàm phán quốc tế về BĐKH để huy động sự hỗ trợ của 

quốc tế về ứng phó với BĐKH nói chung. 

- Nghiên cứu xây dựng đánh giá khí hậu quốc gia để từng bước xây dưng 

khung theo dõi đánh giá, dự báo TT&TH toàn diện và lâu dài cho Việt Nam. 

Về huy động nguồn lực 

- Việc phát triển và ứng dụng một công cụ đánh giá đòi hỏi phải có kinh 

phí, phương pháp đánh giá càng tinh vi thì chi phí càng tốn kém. Do vậy để 

đánh giá TT&TH do BĐKH toàn diện, đầy đủ, cần huy động nguồn lực tài 

chính từ các nguồn khác nhau (ngân sách nhà nước, hỗ trợ quốc tế). 

- Thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm liên quan đến TT&TH liên 

quan đến BĐKH.  

- Tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các công trình, dự án thích ứng 

với biến đổi khí hậu để giảm TT&TH. 

Về truyền thông 

- Tri thức bản địa hay kiến thức địa phương là tri thức của cộng đồng 

cư dân có vai trò quan trọng trong công tác đánh giá TT&TH dựa vào cộng 
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đồng. Do vậy cần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phổ biến trên 

các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng 

về BĐKH. 

- Đa dạng hóa phương thức thông tin, khai thác các lợi thế của công nghệ 

số, nâng cao chất lượng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng 

nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về dự báo khí tượng 

thủy văn, dự báo, cảnh báo thiên tai cho cơ quan chính quyền các cấp, tổ chức, 

hộ gia đình. 

Về khoa học công nghệ 

- Ứng dụng hiệu quả các công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu lớn, 

Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối... trong dự tính, dự báo tác động 

của BĐKH đến hệ thống tự nhiên và xã hội. 

- Tăng cường năng lực quốc gia về thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu 

về TT&TH liên quan đến BĐKH theo hướng đồng bộ, có hệ thống và quản lý 

rủi ro toàn diện liên ngành.  

 (ii) Về bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn 

- Thực hiện Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông 

qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản 

lý bền vững tài nguyên rừng (Chương trình REDD+) đến năm 2030 phê duyệt tại 

Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tăng cường hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về quản lý RNM, bảo 

tồn ĐDSH trong bối cảnh BĐKH theo hướng phân định rõ chức năng quản lý; 

tăng cường cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong công tác 

phục hồi, bảo vệ RNM. 

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật về bảo vệ, phục hồi và phát 

triển RNM trong bối cảnh BĐKH. Lồng ghép các giải pháp ứng phó với BĐKH 
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trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án quản lý và phục 

hồi HST RNM. 

- Xây dựng cơ chế phát triển, đa dạng hóa các loại hình du lịch sinh thái 

gắn với xóa đói giảm nghèo; bảo đảm cuộc sống cho hộ gia đình, cá nhân có 

sinh kế phụ thuộc vào RNM; cơ chế khuyến khích người dân tham gia vào các 

hoạt động đồng quản lý trong bảo vệ RNM; cơ chế chi trả dịch vụ HST RNM... 

- Truyền thông, nâng cao nhận thức và thu hút sự tham gia của cộng 

đồng trong phát triển rừng và lâm nghiệp bền vững, phục hồi HST RNM, mô 

hình sinh kế dựa vào cộng đồng, dựa vào tự nhiên và các mô hình thích ứng 

với BĐKH. 

- Tăng cường chế tài xử phạt đối với các trường hợp phá rừng, lấn chiếm 

rừng; khai thác trái phép, xâm lấn vào khu bảo vệ nghiệm ngặt. 

b) Đối với tỉnh Cà Mau 

Bên cạnh những nhiệm vụ cần thực thi theo văn bản quy phạm pháp luật 

về bảo vệ, phát triển rừng trong bối cảnh BĐKH như đã trình bày, trong quá 

trình nghiên cứu, tác giả đã tham vấn ý kiến của cán bộ Ban quản lý VQG Mũi 

Cà Mau, cán bộ xã Đất Mũi và một số trưởng ấp trong phạm vi khảo sát để đề 

xuất các giải pháp giảm thiểu TT&TH đối với HST RNM của VQG Mũi Cà 

Mau liên quan đến BĐKH. 

Bảng 3.14. Đề xuất một số giải pháp ưu tiên để giảm thiểu TT&TH đối 

với HST RNM của VQG Mũi Cà Mau 

Vấn đề tồn tại Giải pháp đối với VQG Giải pháp đối với tỉnh 

Dịch vụ phòng hộ, 

chống sạt lở bờ biển bị 

suy giảm rõ rệt 

Tiếp tục triển khai các 

giải pháp xây dựng bờ kè 

bảo vệ VQG 

Tăng cường công tác 

đê bao điều tiết, cống 

ngăn mặn nhằm hạn 

chế tác động của NBD 
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Vấn đề tồn tại Giải pháp đối với VQG Giải pháp đối với tỉnh 

và xâm ngập nặm đến 

HST trên địa bàn tỉnh 

Sinh kế người dân phụ 

thuộc vào nguồn lợi từ 

VQG nhưng thu nhập 

hiện nay có xu hướng 

giảm. 

Di dân tự do trong và 

ven lâm phần; chưa có 

kế hoạch chuyển đổi 

ngành nghề ổn định 

cho người dân 

- Hỗ trợ cộng đồng cư 

dân địa phương thông 

qua các chương trình, dự 

án 

- Triển khai mô hình 

đồng quản lý 

- Sở TN&MT phối hợp 

VQG thực thi chi trả 

dịch vụ môi trường 

theo định của Luật 

BVMT 

- Tranh thủ hợp tác 

quốc tế để đề xuất các 

dự án phát triển nông -

lâm nghiệp, du lịch 

sinh thái... để hỗ trợ 

sinh kế người dân 

Chất lượng rừng suy 

giảm;  Động thực vật 

suy giảm 

Huy động nguồn lực tài 

chính để trồng rừng, 

phục hồi và bảo vệ rừng 

- Tuyên truyền, giáo dục 

- Ban hành quy định cụ 

thể các vấn đề liên 

quan đến khai thác 

- Phối hợp với địa 

phương tăng cường 

tuyên truyền, giáo dục 

Cán bộ có chuyên môn 

sâu còn thiếu 

Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 

năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ Vườn 

Theo kịch bản BĐKH, 

RNM sẽ bị ngập vào 

năm 2050, 2100 

Tranh thủ hơn nữa nguồn 

tài trợ từ các hoạt động 

hợp tác quốc tế để triển 

khai các dự án quản lý và 

sử dụng bền vững HST, 

Sở/ban/ngành thực 

hiện các nhiệm vụ, dự 

án ưu tiên triển khai Kế 

hoạch hành động ứng 

phó với BĐKH trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau liên 
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Vấn đề tồn tại Giải pháp đối với VQG Giải pháp đối với tỉnh 

các dự án ứng phó với 

BĐKH 

quan đến bảo vệ, phục 

hồi HST RNM 

(Nguồn: đề xuất của tác giả) 

(i) Các giải pháp đối với cấp tỉnh: 

- Theo Luật BVMT năm 2020, chi trả dịch vụ HST tự nhiên là việc tổ 

chức, cá nhân sử dụng dịch vụ HST tự nhiên trả tiền cho tổ chức, cá nhân cung 

ứng giá trị môi trường, cảnh quan do HST tự nhiên tạo ra để bảo vệ, duy trì và 

phát triển HST tự nhiên. Sở TN&MT tỉnh Cà Mau cần phối hợp với VQG Mũi 

Cà Mau xây dựng và triển khai việc thực hiện chi trả dịch vụ HST tại VQG Mũi 

Cà Mau theo quy định của pháp luật, coi đây là một chiến lược tạo cơ chế tài 

chính cho bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, góp phần xóa đói giảm nghèo cho 

người dân trong vùng. 

- Các Sở/ban/ngành của tỉnh sớm thực hiện các nhiệm vụ, dự án ưu tiên 

triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

liên quan đến bảo vệ, phục hồi HST RNM như Dự án trồng rừng ngập mặn tỉnh 

Cà Mau, Hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng dân cư ở vùng đệm Vườn Quốc gia, 

phát triển thuỷ sản bền vững...  

- Theo kết quả nghiên cứu, xu thế xói lở diễn ra mạnh mẽ tại bờ Đông, 

nhưng tại bờ Tây, hoạt động bồi tụ chiếm ưu thế. Do vậy, tỉnh cần ưu tiên 

nghiên cứu, định hướng các hoạt động phát triển, quy hoạch ngành/lĩnh vực của 

tỉnh tại khu vực phía bờ Tây. 

- Tăng cường công tác đê bao điều tiết, cống ngăn mặn nhằm hạn chế tác 

động của NBD và XNM đến HST trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, mức độ sạt lở bờ 

biển, sụt lún ngày càng gia tăng mặc dù chính quyền địa phương đã gia cố, xây 

dựng bờ kè chắn sóng biển, hạn chế xói mòn nhưng hàng chục mét chiều dài 

bờ biển vẫn bị mất hàng năm. Do vậy, cần tiếp tục huy động các nguồn vốn để 
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triển khai các giải pháp công trình chống sạt lở tại cả bờ Đông và bờ Tây của 

Mũi Cà Mau như kè ly tâm, kè trụ rỗng, kè bê tông…, trong đó ưu tiên xây 

dựng bờ kè bảo vệ khu vực VQG Mũi Cà Mau. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ và phát 

triển rừng trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi từ hoạt động bảo tồn và phát triển 

rừng thông qua các mô hình sản xuất kết hợp dưới tán rừng và hoạt động du 

lịch sinh thái. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, lồng ghép các vấn đề liên quan đến 

hệ sinh thái và nguồn lợi ĐDSH, bảo vệ ĐDSH trong quá trình giảng dạy hay 

tiết học ngoại khóa ở tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh. 

- Ban hành quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến khai thác như mùa 

vụ và dụng cụ khai thác nhằm tránh tình trạng tận diệt, bảo tồn nguồn con giống 

cho khu vực; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, săn bắn, buôn bán 

động vật rừng. 

(ii) Các giải pháp đối với Vườn quốc gia Mũi Cà Mau 

Kết quả đánh giá cho thấy HST RNM VQG Mũi Cà Mau chịu tác động 

của BĐKH đối với các loại hình dịch vụ, do vậy, cần triển khai các giải pháp 

toàn diện để bảo tồn và phục hồi HST tự nhiên, ứng phó với BĐKH và cũng để 

đảm bảo sinh kế cho người dân, cụ thể như sau: 

- Tại khu vực nghiên cứu, dịch vụ điều tiết, chống sạt lở bờ biển bị suy 

giảm rõ rệt, do vậy, cần tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng bờ kè bảo vệ 

VQG, trước mắt là Kè tạo bãi khôi phục rừng phòng hộ bờ biển Đông và bờ kè 

bảo vệ khu trụ sở làm việc VQG Mũi Cà Mau theo Quyết định số 1332/QĐ-

UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch hành động 

ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

- Huy động nguồn lực tài chính để trồng rừng, phục hồi và bảo vệ rừng. 
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Tranh thủ hơn nữa nguồn tài trợ từ các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước 

để triển khai các dự án quản lý và sử dụng bền vững HST, các dự án ứng phó 

với BĐKH. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án bảo vệ RNM như dự án 

hợp tác với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia năm 2022 để khoanh nuôi xúc 

tiến tái sinh tự nhiên rừng thuộc Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Mũi 

Cà Mau, tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức 

của cộng đồng dân cư về công tác bảo tồn thiên nhiên... 

- Sinh kế người dân vùng đệm phụ thuộc nhiều vào nguồn lợi từ dịch vụ 

cung cấp của RNM, tuy nhiên, quá trình khảo sát cho thấy thu nhập của nhiều 

hộ dân bị suy giảm, một số hộ dân phải chuyển đổi nghề nghiệp. Do vậy, cần 

chú trọng các dự án phát triển lâm nghiệp hỗ trợ các cộng đồng cư dân địa 

phương tham gia nhận khoán bảo vệ rừng; các mô hình sinh kế hiệu quả dưới 

tán rừng để phát triển kinh tế bền vững. Nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng không 

chỉ tạo ra sản phẩm sạch còn góp phần thúc đẩy người dân trồng rừng và bảo 

vệ rừng, duy trì nguồn lợi thuỷ sản.  

- Triển khai các mô hình đồng quản lý rừng, phát huy sự phối hợp giữa 

UBND huyện/xã, Ban quản lýBQL VQG và cộng đồng dân cư trong quản lý 

bền vững rừng ngập mặn và tài nguyên thiên nhiên. Xây dựng quy chế đồng 

quản lý, cơ chế chia sẻ lợi ích từ khai thác tài nguyên thiên nhiên, trong đó xác 

định rõ vai trò, trách nhiệm của UBND huyện/xã, Ban quản lý VQG, trách 

nhiệm và cơ chế hưởng lợi từ rừng của cộng đồng dân cư, từ đó phát huy sự 

tham gia của cộng đồng trong hoạt động bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường sinh 

thái để phát triển sinh kế nhưng vẫn đảm bảo quản lý rừng bền vững. Cộng 

đồng dân cư có thể tham gia vào các hoạt động quản lý các loại lâm sản, thủy, 

hải sản trong RNM hoặc tham gia vào các dịch vụ du lịch sinh thái mà các hoạt 

động này không ảnh hưởng tới chức năng của RNM. 
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- Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý 

của đội ngũ cán bộ Vườn. Tổ chức đào tạo, tập huấn các vấn đề liên quan đến 

bảo vệ và quản lý bền vững RNM, bảo tồn đa dạng sinh học trong bối cảnh ứng 

phó với BĐKH. 

- Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền nội dung ứng phó với biến 

đổi khí hậu, quản lý HST RNM, đặc biệt với cộng đồng dân cư có sinh kế gắn 

liền với nguồn lợi của RNM. Phổ biến kinh nghiệm, xây dựng năng lực, kỹ 

năng phòng tránh thiên tai, thích ứng với BĐKH cho mọi đối tượng. 

3.6. Tiểu kết Chương 3 

1. Tại VQG Mũi Cà Mau, TT&TH đối với HST RNM liên quan đến 

BĐKH đã được nhận diện và xác định. Kết quả đánh giá cũng đã xác định được 

về mặt định tính mức độ thiệt hại của HST RNM liên quan đến BĐKH bằng 

phương pháp đánh giá dựa vào cộng đồng, bên cạnh đó đã xác định trong giai 

đoạn từ 1989-2020, mỗi năm bờ Đông bị sạt lở trung bình khoảng 12,89 m, giá 

trị TT&TH do sạt lở bờ biển tại khu vực này ước tính khoảng 335 triệu 

đồng/năm. Về dịch vụ cung cấp, ước tính giá trị nguồn lợi thuỷ sản bị mất đi 

mỗi năm khoảng 1.619.000.000 – 2.428.000.000 đồng/năm trong 20-30 năm 

qua. 

Diện tích đất mất hàng năm do xói lở từ vài chục mét đến trăm mét tùy 

từng năm, từng vị trí, tuy nhiên trong giai đoạn từ năm 1989-2020, diện tích đất 

bị mất trung bình là 248,133 ha, ước tính TT&TH đối với HST RNM tại khu 

vực nghiên cứu khoảng 8.188 triệu đồng/năm.  

2. Theo kịch bản BĐKH và NBD năm 2020, khu vực Cà Mau, mực nước 

biển dâng đến năm 2100 khoảng 44-45 cm theo kịch bản RCP2.6; khoảng 53-

54 cm theo kịch bản RCP4.5; khoảng 73-75cm theo kịch bản RCP8.5. Bên cạnh 

nguy cơ ngập cao của cả tỉnh thì tại khu vực nghiên cứu, dưới tác động của 
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NBD còn có xu thế tiếp tục sạt lở đất bên bờ Đông mỗi năm. Ước tính, trường 

hợp NBD tăng thêm 28 cm vào năm 2050 thì diện tích RNM chỉ còn 72% diện 

tích RNM so với hiện tại. Trường hợp NBD tăng thêm 75cm vào năm 2100 thì 

diện tích RNM chỉ tương ứng 28% diện tích RNM so với hiện tại. 

3. Để giảm thiểu TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH, góp 

phần quản lý, bảo vệ và phục hồi RNM, cần xây dựng và thực hiện các giải 

pháp ưu tiên cụ thể về thể chế, nguồn lực, cơ sở dữ liệu, truyền thông, hợp tác 

quốc tế... Các giải pháp phải được triển khai đồng bộ, đầy đủ từ Trung ương tới 

địa phương. Trong đó, đối với cấp quốc gia, cần triển khai chương trình bảo 

tồn rừng bền vững trong bối cảnh BĐKH. Tại tỉnh Cà Mau và VQG Mũi Cà 

Mau, cần tiếp tục thực hiện các mô hình quản lý bền vững RNM và tài nguyên 

thiên nhiên; huy động nguồn lực để thực hiện các chương trình trồng rừng, phục 

hồi, bảo vệ rừng, ứng phó với tác động của BĐKH.   
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

1. Bằng cách kết hợp giữa tri thức cộng đồng và tri thức khoa học, luận 

án đã xây dựng được phương pháp và quy trình phù hợp nhằm đánh giá và 

lượng giá tổn thất và thiệt hại đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc 

gia Mũi Cà Mau liên quan biến đổi khí hậu. 

Các loại hình TT&TH đối với HST RNM tại VQG Mũi Cà Mau được 

nhận diện với nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ BĐKH. Các dịch 

vụ do HST RNM mang lại như dịch vụ cung cấp (nguồn cung cấp gỗ, củi, dược 

liệu, thuỷ/hải sản); dịch vụ hỗ trợ (diện tích RNM là nơi cư trú của các loài sinh 

vật, về các loài cây ngập mặn); dịch vụ điều tiết (dịch vụ phòng hộ, chống sạt 

lở bờ biển) đều được nhận định suy giảm ở các mức độ khác nhau. Dịch vụ văn 

hoá, giải trí (tập trung vào lĩnh vực du lịch) trong thời gian qua có xu hướng 

tăng do triển khai chủ trương, định hướng phát triển du lịch của tỉnh. 

Luận án đã sử dụng phương pháp viễn thám/GIS và lượng giá kinh tế để 

đánh giá định lượng thiệt hại đối với dịch vụ HST RNM của VQG Mũi Cà Mau. 

Trong số các dịch vụ mà HST RNM cung cấp, dịch vụ sản lượng thuỷ, hải sản 

và dịch vụ phòng hộ, chống sạt lở bờ biển được nhận định là hai dịch vụ chịu 

tổn thất và thiệt hại nhất tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến BĐKH. 

Diễn biến đường bờ biển là nguồn dữ liệu quan trọng để đánh giá mức 

độ xói lở và bồi tụ của bãi biển, do phía bờ Đông bị xói lở hàng năm nên 

TT&TH với dịch vụ phòng hộ, chống sạt lở bờ biển vẫn diễn ra. Trong giai 

đoạn từ 1989-2020, mỗi năm chiều dài bờ Đông bị xói lở trung bình khoảng 

12,89 m/năm, giá trị TT&TH do sạt lở bờ biển tại bờ biển tại khu vực này được 

ước tính khoảng 335 triệu đồng/năm. Do vậy, dịch vụ phòng chống sạt lở bờ 

biển của HST RNM bị suy giảm. Dịch vụ cung cấp thuỷ, hải sản cũng bị suy 



144 

giảm, ước tính giá trị nguồn lợi thuỷ sản bị mất đi mỗi năm khoảng 1.619– 

2.428 triệu đồng/năm trong 20-30 năm qua. Với 248,133 ha diện tích đất bị sạt 

lở trung bình mỗi năm trong giai đoạn 1989 – 2020, TT&TH đối với HST RNM 

tại khu vực nghiên cứu khoảng 8.188 triệu đồng/năm. 

Ngoài ra, theo kịch bản BĐKH và NBD năm 2020, Luận án cũng ước 

tính được diện tích RNM bị giảm và mức độ sạt lở tại bờ Đông năm 2100, theo 

đó, các dịch vụ do HST RNM cung cấp cũng có xu hướng suy giảm. Theo kịch 

bản RCP 8.5, dự báo diện tích RNM bị giảm khoảng 28% vào năm 2050, giảm 

khoảng 72% vào năm 2100; Ước tính sạt lở bờ Đông vào năm 2100 khoảng từ 

2.350,6m – 2.415m. 

2. Để giảm thiểu TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH, góp 

phần quản lý, bảo vệ và phục hồi RNM nói chung tại Việt Nam và giảm thiểu 

TT&TH đối với HST RNM VQG Mũi Cà Mau nói riêng, cần xây dựng và thực 

hiện các giải pháp công trình và phi công trình cụ thể. Đặc biệt, tại khu vực 

VQG Mũi Cà Mau, cần triển khai các giải pháp xây bờ kè bảo vệ VQG theo 

Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Cà Mau. Sở 

TN&MT tỉnh Cà Mau cần phối hợp với VQG Mũi Cà Mau xây dựng và triển 

khai việc thực hiện chi trả dịch vụ hệ sinh thái tại VQG Mũi Cà Mau theo quy 

định của pháp luật, coi đây là một chiến lược tạo cơ chế tài chính cho bảo tồn 

tài nguyên thiên nhiên, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân trong vùng. 

Các cấp chính quyền tại địa phương cần phối hợp, triển khai các mô hình đồng 

quản lý rừng, huy động nguồn lực tài chính để trồng rừng, phục hồi và bảo vệ 

rừng; tăng cường công tác đê bao điều tiết, cống ngăn mặn nhằm hạn chế tác 

động của NBD và xâm nhập mặn đến hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh. 

2. Kiến nghị 

1. Việc áp dụng phương pháp đánh giá dựa vào cộng đồng kết hợp 

phương pháp viễn thám/GIS và lượng giá kinh tế là phù hợp với điều kiện của 
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Việt Nam do không đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu, nguồn thông tin, số liệu phức 

tạp. Tuy nhiên, kết quả đánh giá này cũng có một số hạn chế như khó có thể 

tách bạch riêng nguyên nhân gây ra TT&TH; kết quả đánh giá định tính về 

TT&TH đối với HST RNM chưa chính xác, còn mang tính chủ quan của đối 

tượng trả lời; chưa đánh giá định lượng được toàn bộ giá trị TT&TH của HST 

RNM. Kết quả đánh giá mang tính đại diện cho khu vực nghiên cứu, không đại 

diện cho TT&TH của địa phương hoặc toàn quốc gia. 

Do trong khuôn khổ thực hiện, Luận án chưa đánh giá định lượng đầy đủ 

các loại hình TT&TH đối với HST RNM. Vì vậy, cần tiếp tục phát triển các 

hướng nghiên cứu khác để đánh giá TT&TH đối với HST RNM một cách toàn 

diện hơn, như TT&TH về di sản văn hoá, tri thức bản địa, kiến thức địa phương, 

về số loài động, thực vật. Đặc biệt công tác dự báo, cần có các nghiên cứu tiếp 

theo đánh giá TT&TH trong tương lai theo kịch bản BĐKH. 

2. Các nghiên cứu trong thời gian tới có thể dựa trên kết quả Luận án này 

để có thêm thông tin đánh giá đầy đủ, cụ thể hơn về TT&TH đối với HST RNM. 

Các nhà quản lý có thể sử dụng kết quả nghiên cứu để làm cơ sở cho việc xác 

định các giải pháp ưu tiên trong quản lý, phục hồi RNM trước bối cảnh BĐKH 

đang diễn biến phức tạp và khó lường. Ngoài ra, có thể tiến hành đánh giá 

TT&TH các HST RNM khác trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại vùng đồng bằng 

sông Cửu Long. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1. PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT 

 
Khảo sát này được thực hiện trong khuôn khổ luận án “Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất 

phương pháp đánh giá tổn thất và thiệt hại đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn do biến đổi 

khí hậu gây ra tại Việt Nam” 

Tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu được hiểu là những thiệt hại không thể tránh khỏi 

sau khi đã thực hiện các giải pháp giảm thiểu và thích ứng. 

Mục đích khảo sát:  

- Nhận diện và đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn (HST RNM), do 

biến đổi khí hậu gây ra tại VQG Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

dựa vào quan điểm của cộng đồng địa phương sinh sống tại khu vực xung quanh VQG. 

Tất cả thông tin do Ông/bà cung cấp tại phiếu khảo sát này chỉ phục vụ cho mục đích 

nghiên cứu nêu trên. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

A. THÔNG TIN CHUNG (điền nội dung) 

Câu 1. Xin Ông/ Bà hãy cho biết một số thông tin của mình: 

Họ và tên: ……………………………………………………………................................... 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….. 

Độ tuổi: …………………………………………………………………………………….. 

Giới tính: Nam                                  Nữ   

Câu 2. Ông/Bà đã sống ở khu vực này bao nhiêu năm? 

(1)   < 5 năm  

(2)   5-10 năm 

(3)   10-20 năm 

(4)   20-30 năm 

Câu 3. Nguồn thu nhập chính của Ông/Bà là từ đâu? 

(1) Trồng trọt, chăn nuôi  

(2) Đánh bắt thủy sản 

(3) Nuôi trồng thủy sản 

(4) Du lịch 

(5) Sản xuất, kinh doanh 

Mức thu nhập trung bình/hộ/năm: …………………………………………………………… 

NỘI DUNG KHẢO SÁT (điền nội dung và đánh dấu X vào ô lựa chọn) 

PHẦN 1. Tổn thất và thiệt hại do BĐKH 

Câu 4. Theo Ông/bà, biểu hiện của biến đổi khí hậu tại xã Đất Mũi từ những năm 1998 

đến nay như thế nào? 
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 Không có 

biểu hiện 

 

(0) 

Biểu hiện rất 

ít, không 

đáng kể 

(1) 

 

Biểu hiện ít 

 

(2) 

Biểu hiện 

nhiều 

 

(3) 

Biểu hiện 

mạnh, rõ rệt 

 

(4) 

Nhiệt độ tăng      

Lượng mưa 

thay đổi 

     

Gia tăng mực 

nước biển  

     

Sự gia tăng các 

hiện tượng 

bão, lũ, hạn 

hán, lốc 

xoáy…  

     

Biểu hiện khác……………………………………………… ……………………. 

Câu 5. Tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn  

5.1. Ông/bà có thấy sự suy giảm/thay đổi diện tích rừng ngập mặn của VQG trong khoảng 

20-30 năm qua không? 

Có   

Không  

- Số lượng các loài cây ngập mặn như đước, mắm, vẹt… có giảm/thay đổi trong khoảng 20-

30 năm qua không? 

Có   

Không  

- Ông/bà thấy sự suy giảm/thay đổi diện tích rừng ngập mặn như thế nào? 

(1) Giảm không đáng kể (0 - <10%)  

(2) Giảm ít (10 - <30%) 

(3) Giảm vừa (30 - <50%)  

(4) Giảm mạnh (50 - <80%) 

(5) Giảm rất mạnh (80 – 100%) 

(6) Tăng 

- Nguyên nhân của sự suy giảm về diện tích rừng ngập mặn là gì? 

+ Do tác động của biến đổi khí hậu   

 (nhiệt độ tăng, nước biển dâng, lượng mưa thay đổi, thiên tai…) 

+ Do phá rừng ngập mặn để nuôi trồng thủy sản 

+ Do khai thác quá mức 

+ Do ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt 
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+ Nguyên nhân khác:…………………………… ………………………………………... 

- Ông/bà thấy sự suy giảm/thay đổi số loài cây ngập mặn như thế nào? 

(1) Giảm không đáng kể (0 - <10%)  

(2) Giảm ít (10 - <30%) 

(3) Giảm vừa (30 - <50%)  

(4) Giảm mạnh (50 - <80%) 

(5) Giảm rất mạnh (80 – 100%) 

(6) Tăng 

- Loài cây ngập mặn nào bị biến mất?........................................................................... 

- Nguyên nhân của sự suy giảm số loài cây ngập mặn là gì? 

+ Do tác động của biến đổi khí hậu   

 (nhiệt độ tăng, nước biển dâng, lượng mưa thay đổi, thiên tai…) 

+ Do phá rừng ngập mặn để nuôi trồng thủy sản 

+ Do khai thác quá mức 

+ Do ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt 

+ Nguyên nhân khác:…………………………… ………………………………………... 

5.2. Ông/bà có thấy sự suy giảm/thay đổi nguồn cung cấp gỗ, củi, dược liệu… của VQG 

trong khoảng 20-30 năm qua không? 

Có   

Không  

- Ông/bà thấy sự suy giảm/thay đổi nguồn cung cấp gỗ, củi, dược liệu của VQG như thế 

nào? 

(1) Giảm không đáng kể (0 - <10%)  

(2) Giảm ít (10 - <30%) 

(3) Giảm vừa (30 - <50%)  

(4) Giảm mạnh (50 - <80%) 

(5) Giảm rất mạnh (80 – 100%) 

(6) Tăng 

- Nguyên nhân của sự suy giảm nguồn gỗ, củi, dược liệu là gì? 

+ Do tác động của biến đổi khí hậu   

 (nhiệt độ tăng, nước biển dâng, lượng mưa thay đổi, thiên tai…) 

+ Do phá rừng ngập mặn để nuôi trồng thủy sản 

+ Do khai thác quá mức 

+ Do ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt 

+ Nguyên nhân khác:…………………………… ………………………………………... 
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5.3. Ông/bà có thấy sự suy giảm/thay đổi sản lượng thủy, hải sản của VQG trong khoảng 

20-30 năm qua không? 

Có   

Không  

- Ông/bà thấy sự suy giảm/thay đổi sản lượng thủy, hải sản của VQG như thế nào? 

(1) Giảm không đáng kể (0 - <10%)  

(2) Giảm ít (10 - <30%) 

(3) Giảm vừa (30 - <50%)  

(4) Giảm mạnh (50 - <80%) 

(5) Giảm rất mạnh (80 – 100%) 

(6) Tăng 

- Nguyên nhân của sự suy giảm sản lượng thủy, hải sản là gì? 

+ Do tác động của biến đổi khí hậu   

 (nhiệt độ tăng, nước biển dâng, lượng mưa thay đổi, thiên tai…) 

+ Do phá rừng ngập mặn để nuôi trồng thủy sản 

+ Do khai thác quá mức 

+ Do ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt 

+ Nguyên nhân khác:…………………………… ………………………………………... 

5.4. Ông/bà có thấy sự suy giảm dịch vụ phòng, chống sạt lở bờ biển của VQG trong khoảng 

20-30 năm qua không? 

Có   

Không  

- Ông/bà thấy mức độ suy giảm dịch vụ phòng, chống sạt lở như thế nào? 

(1) Giảm không đáng kể (0 - <10%)  

(2) Giảm ít (10 - <30%) 

(3) Giảm vừa (30 - <50%)  

(4) Giảm mạnh (50 - <80%) 

(5) Giảm rất mạnh (80 – 100%) 

+ Nguyên nhân khác:…………………………… ………………………………………... 

5.5. Ông/bà có thấy sự suy giảm/thay đổi lượng khách du lịch tham quan VQG trong khoảng 

20-30 năm qua không? 

Có   

Không  

- Ông/bà thấy mức độ suy giảm/thay đổi lượng khách du lịch tham quan VQG như thế nào? 

(1) Giảm không đáng kể (0 - <10%)  

(2) Giảm ít (10 - <30%) 
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(3) Giảm vừa (30 - <50%)  

(4) Giảm mạnh (50 - <80%) 

(5) Giảm rất mạnh (80 – 100%) 

(6) Tăng 

- Nguyên nhân của sự suy giảm/thay đổi về lượng khách du lịch là gì? 

+ Do tác động của biến đổi khí hậu   

 (nhiệt độ tăng, nước biển dâng, lượng mưa thay đổi, thiên tai…) 

+ Do phá rừng ngập mặn để nuôi trồng thủy sản 

+ Do khai thác quá mức 

+ Do ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt 

+ Nguyên nhân khác:…………………………… ………………………………………... 

5.6. Mức thu nhập của hộ gia đình Ông/bà có bị giảm/thay đổi so với thời gian trước đây 

không? 

(1) Giảm không đáng kể (0 - <10%)  

(2) Giảm ít (10 - <30%) 

(3) Giảm vừa (30 - <50%)  

(4) Giảm mạnh (50 - <80%) 

(5) Giảm rất mạnh (80 – 100%) 

(6) Tăng 

- Mức thay đổi thu nhập trung bình (%) so với 20-30 năm:……………………… ……… 

5.7. Theo Ông/bà, nguyên nhân nào làm giảm/thay đổi mức thu nhập của hộ gia đình 

Ông/bà? 

+ Do năng suất cây trồng giảm   

+ Do năng suất, sản lượng khai thác thuỷ sản giảm  

+ Do năng suất, sản lượng nuôi trồng thủy sản giảm  

+ Do nguồn cung cấp gỗ, củi, dược liệu, nguyên liệu giảm  

+ Do lượng khách du lịch giảm 

+ Nguyên nhân khác:…………………………… ………………………………………... 

- Mức thu nhập trung bình/năm:………………………………………………………….. 

- Mức thay đổi thu nhập trung bình (%) so với 20-30 năm:……………………… ……… 

PHẦN 2. Các biện pháp thích ứng với BĐKH 

Câu 6. Gia đình Ông/bà có thực hiện giải pháp gì để thích ứng với BĐKH, giảm tác 

động của BĐKH đến HST RNM không? 

 Có        

Không   

Xin Ông/bà cho biết các giải pháp cụ thể là gì: 
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Thay đổi giống cây trồng, vật nuôi  

Thay đổi mùa vụ canh tác  

Di dân theo mùa vụ, chuyển đổi việc làm (không khai 

thác thủy sản; gỗ, củi; nguyên liệu từ HST…) 

 

Đắp bờ bao, làm đê kè chống xói lở  

Khác 

……………………………………………………………………………………………. 

Câu 7. Chính quyền địa phương và các tổ chức có thực hiện các giải pháp để quản lý, 

phục hồi RNM trong bối cảnh BĐKH không? 

Có  

Không  

Nếu có, xin Ông/bà cho biết các giải pháp cụ thể là gì: 

Hỗ trợ người dân về kỹ thuật canh tác  

Hỗ trợ người dân về nguồn giống, vật nuôi, cây trồng  

Hỗ trợ về thủy lợi  

Hỗ trợ chuyển đổi việc làm  

Bảo vệ, trồng thêm rừng  

Phát triển du lịch sinh thái  

Bảo vệ bờ biển, xây đê kè chống xói lở  

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức  

Phổ biến mô hình nông, lâm kết hợp  

Tôn cao nền đường giao thông  

Câu 8. Hiệu quả của các giải pháp thích ứng với BĐKH, giảm tác động của BĐKH đến 

HST RNM tại VQG như thế nào? 

Hiệu quả cao (giảm được hầu hết các tác động)  

Hiệu quả trung bình (giảm một phần tác động)  

Không hiệu quả (không làm giảm tác động)  

Khác ………………………………………………………………………………… 

Câu 9. Khó khăn cho việc áp dụng các giải pháp ứng phó là gì? 

- Không có khó khăn  

- Thiếu nguồn lực tài chính 

- Thiếu nhân lực thực hiện (kỹ năng, kiến thức)  

Vấn đề khác:…………………………………………………………………………… 

 

Xin trân trọng cảm ơn Quý Ông/bà./. 
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PHỤ LỤC 2. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC ĐỊA 

 

  
Làm việc với cán bộ xã Đất Mũi Tại VQG Mũi Cà Mau 

  
Trao đổi với người dân nuôi trồng, đánh bắt tại các ấp khảo sát 

  

Trao đổi với hộ dân làm du lịch 

 

 


